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WARSZAWA

ROK X

Sala Tradycji Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we
Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego znajduje się na terenie kompleksu
koszarowego przy ul. Obornickiej 108.
Obiekt zajmuje teren 2 hektarów, na którym zlokalizowane są dwa pawilony
wystawiennicze o łącznej powierzchni 800 m² .
W pierwszym pawilonie przedstawiono rys historyczny wojsk inżynieryjno –
saperskich na przestrzeni dziejów od czasów najdawniejszych do 1956r., tj. do
zakończenia drugiego etapu rozminowania kraju. Dużą część wystawy zajmuje
szlak bojowy polskich saperów na frontach II wojny światowej.
Wśród eksponatów, które wymagają szczególnego podkreślenia, z uwagi na ich
unikatowy charakter, należy wymienić:
- dokumentację powojennej akcji rozminowania kraju;
- prototyp niemieckiego czołgu „Goliat”;
- miny i zapalniki z II wojny światowej oraz z misji pokojowych;
- księgę poległych saperów w latach 1914 – 1994.
Uzupełnieniem ekspozycji są eksponaty w postaci dokumentacji pól minowych,
fotografii, pamiątek, medali, odznaczeń, modeli sprzętu inżynieryjnego,
umundurowania i sztandarów.
W drugim pawilonie zgromadzono różnorodny sprzęt, który doskonale
odzwierciedla specyfikę i zróżnicowanie zadań realizowanych przez wojska
inżynieryjne i chemiczne. Ekspozycję części technicznej stanowią :
- „Rozpoznanie Inżynieryjne”;
- „Mosty, drogi i przeprawy”;
- „Fortyfikacja i maskowanie”;
- „Sprzęt klasycznego nurka i płetwonurka”;
- „Sprzęt do wydobywania i oczyszczania wody”;
- „Elektrownie i zespoły prądotwórcze”;
- „Zestawy i narzędzia do prac saperskich”.
W skansenie eksponowany jest sprzęt inżynieryjno – saperski używany
podczas II wojny światowej oraz będący w minionym czasie etatowo na
wyposażeniu jednostek inżynieryjnych. Ekspozycję stanowią, między
innymi, łodzie, parki pontonowe, promy przewozowe, kutry, różne pojazdy
inżynieryjne oraz unikatowy prototyp czołgu saperskiego na podwoziu czołgu
T – 55, zaprojektowany przez inżynierów z Wojskowego Instytutu Techniki
Inżynieryjnej we Wrocławiu.
Zgodnie z „Koncepcją rozwoju muzealnictwa wojskowego w latach 20092018” Sala Tradycji Centrum ma zostać przekształcona w oddział zamiejscowy
Muzeum Wojsk Lądowych.

Polscy saperzy w akcji
Foto: US Air Force Master Sgt. Sarah Weeb (US PRT)

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim saperom:
weteranom, byłym i będącym w służbie żołnierzom,
pracownikom cywilnym wojsk inżynieryjnych
oraz ich rodzinom
składam serdeczne żołnierskie życzenia,
pomyślności w służbie,
działalności społecznej
i życiu osobistym.
Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
wielu radosnych chwil,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół
wszystkim saperom oraz ich rodzinom
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płk dypl. Bogusław Bębenek

życzy
Szef Inżynierii Wojskowej SG WP
gen. bryg. Janusz Lalka

1 stycznia 2009 roku rozpoczęło funkcjonowanie Centrum Szkolenia
Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.
Głównym zadaniem Centrum jest szkolenie specjalistów dla wojsk
inżynieryjnych i chemicznych różnych szczebli dowodzenia.
Zadania:
• planowanie i organizacja kształcenia kandydatów na żołnierzy
zawodowych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
zgodnie z wymogami profesjonalizacji oraz uwzględnieniem
doświadczeń wynikających z udziału Wojsk Lądowych w operacjach
poza granicami kraju;
• szkolenie w zakresie C-IED, tj. przeciwdziałania improwizowanym
ładunkom wybuchowym;
• realizacja procesu kształcenia specjalistycznego kandydatów na
oficerów oraz szkoleń doskonalących dla żołnierzy zawodowych
zgodnie
z wymogami profesjonalizacji;
• realizacja szkolenia przygotowującego żołnierzy do wykonywania
zadań w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego;
• organizowanie szkoleń dla szeregowych zawodowych zakończonych
nadaniem certyfikatu;
• wdrażanie do procesu kształcenia wniosków wynikających
z doświadczeń zdobytych podczas operacji zagranicznych.
Baza szkoleniowa:
kompleks koszarowo-poligonowy przy ul. Obornickiej 108;
poligon „Raków”;
zespół strzelnic garnizonowych przy ul. Czajkowskiego 109;
Ośrodek Szkolenia Wodnego „Osobowice” przy ul. Micheleta 1;
Ośrodek Szkoleniowy w Ostrej Górze do szkolenia narciarskiego,
wysokogórskiego i rozpoznania wojskowego;
• Ośrodek Szkolno-Treningowy Nurków Wojsk Lądowych w Orzyszu.
•
•
•
•
•
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OD REDAKCJI
Szanowni Czytelnicy,

SPIS TREŚCI
OKŁADKA A - Saperzy w akcji

Pomimo dużej troski Prezesa
i Zarządu Stowarzyszenia Saperów
Polskich o utrzymanie w kondycji finansowej Stowarzyszenia, w dalszym
ciągu problem ten jest otwartym, wymagający podjęcia zdecydowanych
działań celem pozyskania środków na
wydawanie kolejnych numerów kwartalnika „SAPER”. Warto też powrócić
do dawnej szaty graficznej, gdzie prezentowane zdjęcia miałyby stosowną
ostrość i kompozycję. Tą drogą apelujemy o pomoc w pozyskiwaniu sponsorów, gdyż stajemy przed groźbą zawieszenia dalszego wydawania naszego pisma. Prezentujemy
33. numer kwartalnika „Saper”, zamieściliśmy w nim:
Dział Saperzy w misjach pokojowych - interesujące materiały sekcji informacyjno-prasowej [przedstawiciele kpt. Michał
Romańczuk, st. sierż. Agnieszka Nowak i p. Anna Pawlak], dotyczące osiągnięć VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Afganistanie.
W dziale Z życia wojsk inżynieryjnych, popularyzującego
Wojsko Polskie - zamieszczamy bogate materiały z życia Centrum
Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu,
2. Mazowieckiej Brygadzie Saperów w Kazuniu oraz słowo ks. kapelana ppłk Mariusza Śliwińskiego z okazji Świąt Wielkanocnych.
W dziale Tradycje: informacja dla znawców i kolekcjonerów
białej broni: szable Marszałka Józefa Piłsudskiego, natomiast w dziale Informacje artykuł prezesa Stowarzyszenia Saperów Polskich
płk dypl. Bogusława Bębenka o nowej edycji drugiej części monografii „Sylwetki Saperów. Kolejne pokolenia.”

OKŁADKA B - Świąteczne życzenia

Z obowiązku przypominam o przysyłaniu materiałów na dyskietkach lub płytach CD-R, o objętości do 2 stron maszynopisu,
czcionka 12, formatu A-4.
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Wchodzące w skład zgrupowań
bojowych Grupy Inżynieryjne prowadzą
działania mające na celu oczyszczenie
afgańskiej ziemi ze śmiercionośnych
pozostałości po wojnach, tzw. UXO
(ang. Unexploded Ordnance). Do końca
grudnia saperzy podjęli i zniszczyli
prawie 500 sztuk min przeciwpiechotnych
i przeciwpancernych, rakiet, pocisków
artyleryjskich, granatów oraz różnego
rodzaju
innej
amunicji.
Znaleźli
i zabezpieczyli 20 urządzeń IED (ang.
Improvised Explosive Device) oraz
zniszczyli ponad 200 kg materiałów
wybuchowych.
Polscy
specjaliści
swoje zadania wykonują wspólnie
z amerykańskim Zespołem Rozminowania
EOD (ang. Explosive Ordnance Disposal)
oraz Zespołem Oczyszczania Dróg RCP
(ang. Road Clearance Package).
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VI zmiana PKW Afganistan na półmetku
10 operacji wojskowych, blisko 720 dziennych i nocnych patroli, prawie 300 lotów śmigłowców, setki sztuk odnalezionej i zniszczonej
śmiercionośnej amunicji oraz zatrzymania groźnych przestępców – to najważniejsze z dotychczasowych osiągnięć VI zmiany Polskiego
Kontyngentu Wojskowego (PKW), która właśnie rozpoczęła drugą połowę swojej działalności w Afganistanie.

K

ontyngent, którym dowodzi obecnie gen. bryg. Janusz Bronowicz,
realizuje misję o charakterze stabilizacyjnym oraz doradczo –
szkoleniowym. Celem działalności jest przede wszystkim utrzymanie
bezpieczeństwa w prowincji Ghazni oraz pomoc w odbudowie
zniszczonego konfliktami państwa. Równie ważnym zadaniem jest
wspieranie działalności lokalnych władz oraz doradztwo i szkolenie
Afgańskich Narodowych Sił Bezpieczeństwa ANSF (ang. Afghan
National Security Forces), czyli wojska i policji, co w rezultacie
doprowadzi do przejęcia przez nich samodzielnej odpowiedzialności
za bezpieczeństwo w Afganistanie.
Powyższe cele osiągane są poprzez działania kinetyczne oraz
niekinetyczne, których zakres jest ściśle koordynowany z lokalnymi
władzami oraz afgańskimi dowódcami, dzięki czemu są jeszcze
bardziej efektywne. Główny wysiłek działań kinetycznych spoczywa
na Zgrupowaniach Bojowych „Alfa” i „Bravo”, Samodzielnej Grupie
Powietrznej, Zgrupowaniu Zespołów Doradczo – Obserwacyjnych
OMLT oraz Zgrupowaniu Szkoleniowym ANP. W okresie od
26 października, czyli od dnia oficjalnego przejęcia obowiązków
przez VI zmianę, do końca grudnia zeszłego roku na terenie prowincji
Ghazni rozpoczęto wspólnie z Afgańskimi Siłami Bezpieczeństwa
10 operacji wojskowych. 7 z nich zostało zakończonych, natomiast
3 kolejne trwają nadal. W ich rezultacie zatrzymano kilkanaście
osób podejrzanych o prowadzenie działalności przestępczej oraz
zlikwidowano kilka magazynów z nielegalną bronią i amunicją.
Jednym z bardziej spektakularnych sukcesów była operacja typu
„cordon and search” (ang. otocz i przeszukaj) przeprowadzona w dniu
31 grudnia na terenie dystryktu Rashidan. W jej wyniku zatrzymano
poszukiwanego lokalnego dowódcę talibów, oskarżonego m.in.
o ataki na wojska koalicji oraz liczne porwania mieszkańców dystryktu.
Działania kinetyczne obejmują również działalność patrolową,
organizację tymczasowych punktów kontrolnych, konwoje i eskorty
oraz wsparcie lotnicze. Żołnierze Zgrupowań Bojowych „Alfa” oraz
„Bravo” dowodzeni przez ppłk Zenona Brzuszko oraz ppłk Wiesława
Lewickiego, wykonali blisko 720 dziennych i nocnych patroli oraz
ponad 250 razy wyjeżdżali z baz jako siły szybkiego reagowania
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QRF (ang. Quick Reaction Force). Wzięli udział w 55 konwojach
oraz ponad 90 eskortach dla żołnierzy wykonujących inne zadania.
Ponadto, wspólnie z afgańską armią i policją zorganizowali ponad
60 tymczasowych posterunków kontrolnych, zlokalizowanych zarówno
na ochranianej drodze Kabul – Kandahar (tzw. Highway 1), jak i na
pozostałych terenach prowincji, znajdujących się w przydzielonych
rejonach odpowiedzialności. Wchodzące w skład zgrupowań
bojowych Grupy Inżynieryjne prowadzą działania mające na celu
oczyszczenie afgańskiej ziemi ze śmiercionośnych pozostałości po
wojnach, tzw. UXO (ang. Unexploded Ordnance). Do końca grudnia
saperzy podjęli i zniszczyli prawie 500 sztuk min przeciwpiechotnych
i przeciwpancernych, rakiet, pocisków artyleryjskich, granatów oraz
różnego rodzaju innej amunicji. Znaleźli i zabezpieczyli 20 urządzeń
IED (ang. Improvised Explosive Device) oraz zniszczyli ponad
200 kg materiałów wybuchowych. Polscy specjaliści swoje zadania
wykonują wspólnie z amerykańskim Zespołem Rozminowania EOD
(ang. Explosive Ordnance Disposal) oraz Zespołem Oczyszczania
Dróg RCP (ang. Road Clearance Package).
Równie pracowity okres mają za sobą żołnierze Samodzielnej
Grupy Powietrznej, dowodzeni przez ppłk Piotra Heringa. W ramach
wsparcia i zabezpieczenia działań sił PKW oraz prowadzenia działań
bojowych piloci wykonali w sumie ponad 300 lotów na śmigłowcach
Mi–17 oraz Mi-24. 30 razy realizowali wsparcie oraz osłaniali
z powietrza konwoje i patrole, 18 razy wykonywali zadania w składzie
sił szybkiego reagowania QRF. Ponadto, w ramach zapewnienia
transportu przewieźli ponad 1700 osób oraz prawie 27 ton ładunku.
Bardzo ważnym elementem działalności kinetycznej kontyngentu
jest doradztwo i szkolenie afgańskich sił bezpieczeństwa. Polscy
i afgańscy żołnierze oraz policjanci wspólnie biorą udział w operacjach
i razem wykonują otrzymane zadania. Zgrupowanie Zespołów
Doradczo – Obserwacyjnych OMLT (ang. Operational Mentoring
Liaison Team) odpowiada za nadzór i doradztwo nad procesem
szkolenia dowództwa i sztabu oraz personelu dwóch batalionów
3 Brygady 203 Korpusu Afgańskiej Armii Narodowej z zakresu
planowania i prowadzenia operacji bojowych.
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Polscy żołnierze Żandarmerii Wojskowej ze Zgrupowania
Szkoleniowego ANP (ang. Afgan National Police) zajmują się
nadzorowaniem, doradzaniem i wspieraniem afgańskiej policji w
zakresie działań na terenie prowincji Ghazni.
Działania niekinetyczne prowadzone przez VI zmianę PKW
obejmują głównie działalność Zespołu Specjalistów PRT oraz grup
CIMIC i PSYOPS. Działalność Polskiego Zespołu Specjalistów
PRT (ang. Provincial Reconstruction Team – Zespół Odbudowy
Prowincji), którym obecnie dowodzi płk Andrzej Jarosz, jest
najbardziej widocznym wkładem kontyngentu w odbudowę i rozwój
Afganistanu. W 2009 roku na projekty pomocowe, finansowane
przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przeznaczono
ponad 12,5 mln złotych. W sumie na terenie całej prowincji Ghazni
zakończono 34 projekty: 7 tzw. „miękkich”, takich jak szkolenia
i treningi oraz 27 inwestycyjnych. Największe inwestycje dotyczyły
lokalnej infrastruktury, na której poprawę i rozbudowę przeznaczono
ponad 10 mln złotych. Zmodernizowano i wybudowano kilka
kilometrów dróg, rozbudowano sieć elektryczną oraz rozpoczęto
budowę sieci wodociągowej. Jednym z projektów było dostarczenie
sprzętu medycznego dla szpitala w Ghazni. Za kwotę ponad 250 tys.
złotych zakupiono m.in. 40 łóżek na oddział pediatryczny, stoły
operacyjne, USG, RTG oraz lampy bakteriobójcze. W tej chwili szpital
ten jest największą i najlepiej wyposażoną placówką w całej okolicy
i jedną z lepszych w kraju.
Żołnierze Grupy Współpracy Cywilno – Wojskowej CIMIC (ang.
Civil Military Cooperation) wzięli udział w 75 patrolach, w trakcie
których odwiedzili kilkadziesiąt miejscowości. Spotykali się tam
z mieszkańcami oraz starszyzną plemienną, z którymi rozmawiali

m.in. na temat ich potrzeb i problemów. Zaproponowali wdrożenie
kilku projektów mających na celu poprawę warunków bytowych oraz
18 razy dostarczyli mieszkańcom pomoc humanitarną w postaci
żywności oraz ciepłych ubrań. Ponadto oficerowie CIMIC, dowodzeni
przez ppłk Janusza Domagałę, przeprowadzili 92 spotkania
z subgubernatorami dystryktów, dyrektorami departamentów oraz
przedstawicielami lokalnych władz. Zdobyte w ten sposób cenne
informacje pomogą im w dalszej pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Grupa Wsparcia Psychologicznego PSYOPS (ang. Psychological
Operations) prowadziła kompleksowe działania mające na celu
poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców prowincji Ghazni,
umocnienie wiarygodności władz lokalnych w oczach mieszkańców,
promowanie działań ANSF oraz odbudowę infrastruktury. Dowodzeni
przez mjr Piotra Żuka żołnierze PSYOPS realizowali zadania poprzez
udział w patrolach i operacjach prowadzonych przez pododdziały
Polskich Sił Zadaniowych oraz ANSF. Ponadto wspierali działania
o charakterze niemilitarnym, takie jak: akcje pomocy medycznej dla
miejscowej ludności, tzw. MEDCAP (ang. Medical Civil Assistance
Programme). Rozpowszechniali również materiały informacyjne,
ulotki, koce, odzież zimową, przybory szkolne, sprzęt sportowy
oraz odbiorniki radiowe. Za pośrednictwem nadającej z baz Ghazni
oraz Warrior stacji radiowej HAMDARD prowadzili kampanie
informacyjne, m.in. na temat działalności sił koalicyjnych, zagrożeń
wynikających z przestępczej działalności ugrupowań rebelianckich
i terrorystycznych, jak również zagrożeń minowych. W ramach
tej kampanii wyemitowano kilkadziesiąt komunikatów radiowych
oraz rozdano tysiące ulotek informujących ludność o sposobie
postępowania w przypadku natrafienia na materiały niebezpieczne,
takie jak miny i niewybuchy.
VI zmiana PKW Afganistan efektywnie wykonuje otrzymane
zadania i korzysta z doświadczeń oraz dorobku swoich poprzedników,
odgrywając znaczącą rolę w procesie odbudowy Afganistanu.
Wszystkie działania są prowadzone według zasady, że dobro
mieszkańców prowincji Ghazni jest wartością nadrzędną, dzięki
czemu polscy żołnierze zyskują ich zaufanie oraz szacunek. Efekty tej
działalności są widoczne, co jeszcze bardziej motywuje do pracy. Jak
mówią sami żołnierze, dołożą wszelkich starań, by kolejne 3 miesiące
były co najmniej tak owocne, jak te poprzednie.

tekst: kpt. Michał Romańczuk
zdjęcia: mjr Piotr Michrowski, kpt. Michał Romańczuk
(Sekcja informacyjno – prasowa)
U.S Air Force Master Sgt. Sarah Webb (US PRT),
st. sierż. Agnieszka Nowak (PSYOPS)
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Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich
z wizytą w bazie Ghazni
„Przyjechaliśmy do Was, bo Święta to czas, kiedy
trzeba być z najbliższymi. Jesteśmy tutaj, bo to dzięki
Wam wszyscy w kraju mogą czuć się bezpiecznie” –
z takimi słowy Bogdan Klich zwrócił się dzisiaj do
żołnierzy podczas opłatkowego spotkania.

Ś

migłowiec z ministrem Obrony Narodowej na
pokładzie wylądował w Ghazni o godzinie 08:30
czasu polskiego, 12:00 afgańskiego. Towarzyszył mu
między innymi gen. Franciszek Gągor, szef Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego oraz Maciej Lang
polski ambasador w Kabulu.
Zaraz po uroczystym powitaniu szef MON-u
przesiadł się do drugiego śmigłowca, którym dotarł
do bazy Four Corners, gdzie służył tragicznie
zmarły żołnierz. Tam spotkał się z dowódcą bazy
kpt. Arturem Wremblem oraz z bliskimi kolegami
i żołnierzami, którzy w sobotę ostatni raz pełnili
służbę wspólnie ze st. szer. Michałem Kołkiem.
Dzięki tej wizycie żołnierze poczuli, że w obliczu
ogromnej tragedii, jaką jest strata przyjaciela, nie są
pozostawieni sami sobie. Wielu z nich w trakcie tego
spotkania miało w oczach łzy.
Po wizycie w Four Corners minister wrócił do
Ghazni, gdzie spotkał się z gen. bryg. Januszem
Bronowiczem, dowódcą VI zmiany PKW Afganistan,
oraz z kadrą Polskich Sił Zadaniowych.
Kolejnym punktem wizyty w bazie była
msza święta w kaplicy wojskowej w intencji
poległego st. szer. Michała Kołka. Ksiądz kmdr
por. Zbigniew Kłusek poprosił o modlitwę
w intencji wszystkich ofiar, jakie wojsko poniosło
w trakcie wojny w Afganistanie, wyraził także
nadzieję, że ś.p. Michał Kołek to ostatnia ofiara, jaką
ponieśliśmy w tym kraju.
W trakcie spotkania opłatkowego, które
zakończyło pobyt szefa MON-u w Ghazni,
minister jeszcze raz złożył żołnierzom świąteczne
życzenia. Podziękował także za trudy pracy
w trakcie jednej z najcięższych misji naszego
państwa od kilkudziesięciu lat. „Mam nadzieję, że to
wasza ostatnia misja. Życzę, abyście następne święta
spędzili we własnych domach” – zwrócił się do
żołnierzy. Każdy z obecnych na żołnierskiej stołówce
mógł przez chwilę na osobności porozmawiać
z min. Bogdanem Klichem, podzielić się opłatkiem,
i jeszcze raz złożyć życzenia.
Czego można życzyć żołnierzowi? „Przede
wszystkim spokoju i żołnierskiego szczęścia – ono
w naszej pracy jest najważniejsze” – powiedział
gen. Janusz Bronowicz, dowódca VI zmiany PKW
Afganistan.
Szef MON-u przekazał polskim żołnierzom
w podarunku betlejemskie światełko pokoju
otrzymane w trakcie wczorajszego koncertu od
harcerzy.
Tekst: Anna Pawlak
Zdjęcia: kpt. Michał Romańczuk
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Finał WOŚP w Afganistanie
Blisko 11 tysięcy dolarów zebrano w trakcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wśród żołnierzy przebywających na misji w Afganistanie.
Impreza cieszyła się dużym poparciem nie tylko Polaków, akcję chętnie wsparli także Amerykanie i Afgańczycy pracujący w bazie.

W

Polsce była dopiero 03:30 nad ranem, tj. 07:00 czasu afgańskiego, gdy w bazie Ghazni pojawili się pierwsi wolontariusze kwestujący na rzecz WOŚP. Każdy z nich był specjalnie przebrany, m. in.
za diabła, króla czy Nowy Rok. Jednej z puszek pilnował nawet… saperski pies. Żołnierze chętnie i szybko zapełniali puszki, w ich ślady poszli Amerykanie, zaciekawieni i pełni entuzjazmu dla takiego
przedsięwzięcia.
Na specjalnie ustawionej scenie od samego rana królowała muzyka,
a od południa rozpoczęły się licytacje przedmiotów, które wcześniej na
ten cel zostały oddane przez żołnierzy. Wśród nich znalazły się m. in.:
naszywki rozpoznawcze rodzajów wojsk, beret dowódcy kontyngentu gen. bryg. Janusza Bronowicza, gorzka polska czekolada, koszulki
amerykańskiej marynarki, medale, czapki wojskowe, coiny jednostek
wojskowych biorących udział w VI zmianie PKW (w tym amerykańskiego PRT i amerykańskiej marynarki), polskie kosmetyki, oryginalny pistolet skałkowy z 1822 r. oraz rosół i porcje ruskich pierogów. Za
rekordową kwotę: 780 $ zostało zlicytowane zdjęcie śmigłowca Mi-17
w trakcie akcji. Ci, którzy zdjęcia Mi-17 nie zdołali kupić, mogli zlicytować przelot właśnie tym śmigłowcem nad bazą. Na chętnych czekały
24 miejsca, które szybko zostały zapełnione. Jedną z ciekawszych aukcji była kolacja dla jednego żołnierza w towarzystwie siedmiu pań.
Nie zabrakło atrakcji dla spragnionych mocnych wrażeń: zorganizowano zawody strongmanów, których najcięższą konkurencją było
przeciągnięcie za pomocą liny ważącego blisko 5 ton amerykańskiego Hummera.
Punktualnie o 20.00 rozpoczęło się światełko do nieba. Ze względu na wojenne warunki nie można było sobie pozwolić na fajerwerki, zamiast nich do nieba żołnierze skierowali snopy światła z latarek.
Na zakończenie był specjalny tort, którym poczęstowano wszystkich
uczestników Orkiestry.
W trakcie tegorocznego XVIII finału WOŚP w Afganistanie
padł rekord. Zebrano największą jak do tej pory sumę pieniędzy:
10 876,5 $, 1496,95 zł, 1 euro.
W przeliczeniu na złotówki całość wyniosła ponad 32 tysiące złotych.
Tekst: Anna Pawlak
Zdjęcia: mjr Piotr Michrowski, Anna Pawlak
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W 2. MBSap. w Kazuniu
Wigilia w Brygadzie
„Jest taki dzień - tylko jeden raz do roku. Dzień, zwykły dzień, który liczy się
od zmroku”. ... Tymi słowami można by krótko opisać dzień 21 grudnia 2009 r.
w 2. Mazowieckiej Brygady Saperów w Kazuniu.

W

dbał szef logistyki brygady podpułkownik
Robert Sipko. Nie zabrakło barszczu z uszkami, karpia czy świątecznego makowca.
„Ten ciepły dzień choć grudniowy…” jak
śpiewają Czerwone Gitary miał jeszcze jedną odsłonę. Dowódca brygady płk Waldemar
Zakrzewski i Szef Sekcji Wychowawczej major Przemysław Brukiewa wraz z rodzinami
żołnierzy pełniących służbę poza granicami

ten śnieżny i mroźny dzień na
Uroczystej Wigilii przy wspólnym żołnierskim stole spotkali się żołnierze,
pracownicy wojska, rodziny żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju. Swoją
obecnością zaszczycili nas: Przewodnicząca
Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Pani
Poseł Jadwiga Zakrzewska, przedstawiciele
władz, lokalnych i samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, oświaty oraz przyjaciół brygady.
Gospodarz uroczystości dowódca brygady pułkownik Waldemar Zakrzewski, witając
zaproszonych gości, podkreślił szczególny i
magiczny charakter Świąt Bożego Narodzenia, który nas dzisiaj otacza niech obejmie
również naszych żołnierzy pełniących ciężką
służbę na misjach w dalekim Afganistanie
i Kosowie.
Wspólnie odmówiona modlitwa celebrowana przez kapelana brygady ks. ppłk Andrzeja Jakubiaka i następnie odśpiewana kolęda dała początek fali życzeń, jakie zostały
wypowiedziane podczas wspólnej wieczerzy.
O właściwy, tradycyjny wigilijny stół zakraju udali się na spotkanie wigilijne organizowane przez Ministra Obrony Narodowej Pana Bogdana Klicha. Dzięki Wojskowej
Akademii Technicznej i Reprezentacyjnemu
Zespołowi Artystycznemu Wojska Polskiego
Świąteczny koncert i wspólna wigilia miały
niecodzienny charakter. Podczas koncertu
dzięki tale-mostowi mogliśmy zobaczyć się
na żywo z naszymi żołnierzami w Afganistanie.
„Zobaczenie bliskiej osoby w Realu nie
zastąpi rozmowa telefoniczna” - powiedział
kpt. Andrzej Skomarowski z Sił Powietrznych, który zobaczył swoją żonę a naszą saperzankę st. kpr. Barbarę Skomarowską podczas
transmisji.
Między innymi dla takich chwil, w których możemy być ze swoimi bliskimi warto
kultywować wspaniałą tradycję. Największą
polską tradycję, jaką są Święta Bożego Narodzenia.
kpt. Dariusz Urban
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D

Z wizytą u swoich żołnierzy

owódca 2. Mazowieckiej Brygady Saperów pułkownik Waldemar
Zakrzewski odwiedził żołnierzy rannych w Afganistanie, przebywających na leczeniu w amerykańskim Centrum Medycznym w Landstuhl (LRMC) leżącym niedaleko bazy Ramstein w Niemczech.
Pułkownik Zakrzewski przekazał im życzenia oraz podarunki
świąteczne od Dowódcy Wojsk Lądowych generała dywizji Tadeusza
Buka oraz dowódców ich macierzystych jednostek w kraju.
Nasi chłopcy: starsi szeregowi Paweł Staniaszek, Karol Prondzinski, Waldemar Amrozi i Krzysiek Fornal czują się coraz lepiej, będąc
pod opieką wspaniałej ekipy amerykańskich lekarzy i rehabilitantów.
Razem z Pawłem Staniaszkiem cały czas są jego mama oraz dziewczyna Marta, a z Waldkiem. żona Paulina i córeczka Julia.
Czując tak kochające serca koło siebie trudno nie czuć się lepiej...
- Lepszej opieki dla naszych chłopców nie jestem sobie w stanie wyobrazić, całym sercem pragnę, aby ich rehabilitacja przebiegała dalej
w takich warunkach. Spotkaliśmy tam i polski akcent, bowiem jednym
z rehabilitantów jest Basia Bujak, której rodzina wyemigrowała do USA
ponad 20 lat temu spod Tarnowa. Dziękujemy Ci Basiu za opiekę nad
naszymi chłopakami! – dziękował w imieniu wszystkich dowódca brygady.
Patrząc na radość odwiedzanych nietrudno było zrozumieć, jak
ważne są odwiedziny dla naszych chłopców przebywających w Niemczech. Pułkownik Zakrzewski, trzymając rękę będącego jeszcze w narkozie po zabiegu Krzysia Fornala i przekazując mu życzenia z kraju
poczuł uścisk jego dłoni, a wszyscy odwiedzający widzieli ruch jego
oczu. Niby żołnierska to rzecz, ale w takim momencie ogarnęło nas
wzruszenie.
- Najważniejsze, że rokowania zdrowotne są jak najlepsze, a ich poczucie humoru oraz „stan gotowości bojowej” są na najwyższym poziomie – cieszył się dowódca. -Równie ważna dla naszych chłopców jest
perspektywa powrotu do służby. Widać było, że to żołnierze w każdym
calu i ciężko mi sobie wyobrazić ich dalszą pracę bez wojskowego środowiska. Ostatnie uregulowania prawne dają wielką szansę dowódcom na
pozostawienie naszych chłopców w służbie. Pozostaje jedynie dobór stanowiska - dodawał.
Oprócz mnóstwa pozdrowień od żołnierzy z kraju koledzy prze-

Bal nad bale

kazali też wiele innych wyrazów troski i zainteresowania. Wiadomo, że
każdy za nimi tęskni, martwiąc się o stan ich zdrowia.
- Po odwiedzinach możemy powiedzieć jedno: Uspakajamy. Chłopaki wracają do zdrowia i są w coraz lepszym stanie. Ktoś kiedyś powiedział, że najlepszym lekarzem jest czas, więc dajmy im trochę czasu – stwierdził dowódca 2. Brygady Saperów.

Za naszym pośrednictwem w imieniu poszkodowanych pragniemy też podziękować ekipie oficerów łącznikowych pod dowództwem
podpułkownika Jarosława Sługockiego i starszemu oficerowi narodowemu pułkownikowi Stefanowi Walowskiemu, bez których pomocy
wizyta nie przebiegłaby tak sprawnie.
- Trzymajcie się chłopcy i wracajcie nam szczęśliwie do kraju. Czekają tu na Was kochające, żołnierskie serca. Serca wszystkich żołnierzy
Wojsk Lądowych. Zdrowia! - nakazał dowódca 2. Brygady.
kpt. Andrzej Górka

N

iedzielne popołudnie 10 stycznia 2010 roku dzieci kadry
i pracowników wojska z garnizonu Kazuń na długo zachowają w pamięci. Nie tylko ze względu na wspaniałą zimę, która w tym roku obficie obdarowała nas śniegiem, ale głównie za
sprawą wspaniałej zabawy choinkowej.
Organizatorem zabawy był kierownik klubu garnizonowego Kazuń w Modlinie Twierdzy Pan Andrzej Świder, który do
współpracy zaprosił animatorów z warszawskiego teatru Fantazja, klauna oraz Mikołaja, bez którego nie odbyłaby się żadna zabawa choinkowa.
Gier i zabaw, jakie były przeprowadzane wśród pszczółek,
biedronek i księżniczek, było co niemiara. Energia i radość,
jaka została uwolniona podczas wszystkich gier i zabaw przez
nasze pociechy wystarczyłaby do oświetlenia całej drogi dla Mikołaja z Modlina do Rovaniemi. Widząc to nasz czcigodny gość
z Laponii odwdzięczył się wspaniałymi prezentami dla każdego
dziecka. Wszyscy, zarówno ci mali, jak i rodzice, byli pod wielkim wrażeniem zorganizowanej imprezy. Porucznik Agnieszka
Królak z 2. Brygady Saperów w Kazuniu, która na bal przybyła
ze swoją córeczką Sandrą stwierdziła jednoznacznie – na taki bal
przyjedziemy również za rok, każdemu rodzicowi serce się raduje jak widzi szczęśliwe i radosne dzieci. Słowa pani porucznik
powielało jeszcze wielu rodziców, którzy jednym głosem okrzyknęli zabawę choinkową w Modlinie Balem nad Bale.
Pozostaje nam wierzyć, że kolejna zabawa, która odbędzie się
w Klubie Garnizonowymi będzie jeszcze wspanialsza, a nasze
dzieci zostaną obdarowane jeszcze większymi prezentami.
kpt. Dariusz Urban
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Saperzy ruszyli z pomocą!
W

dniu 5 stycznia 2010 roku na zapotrzebowanie Wojewody Mazowieckiego
kazuńscy saperzy decyzją Ministra Obrony
Narodowej i rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP w związku z sytuacją powodziową
zostali skierowani w rejon wsi Bużyska gmina Korczew na Podlasiu.
Rejon bardzo ciekawy i malowniczy,
znajdujący się na obszarze Nadbużańskiego
Parku Krajobrazowego po obfitych opadach
śniegu i bardzo niskiej temperaturze utrzymującej się od kilkunastu dni okazał się pułapką dla mieszkańców wsi Bużyska. Ta niewielka osada, w której żyje 47 osób została odcięta od świata przez wodę, która okala
całą wieś. Jedyna droga dojazdu została zalana przez wzbierające wody Bugu.
Kiedy wczoraj w godzinach południowych w rejonie dotkniętym klęską żywiołową
pojawili się saperzy z 2. Mazowieckiej Brygady Saperów z Kazunia radości wśród mieszkańców było co nie miara. „Tak długo czekaliśmy na jakąś pomoc” - powiedział sołtys
wsi Bużyska Pan Tomasz Sadowski. Ku uciesze wszystkich zgromadzonych mieszkańców
dowódca grupy podpułkownik Wojciech
Płocica zapewnił zatroskanych ludzi, że kazuńscy saperzy nigdy nie odmawiają pomocy i zawsze są gotowi do działania w każdej
chwili i o każdej godzinie dnia i nocy.
Słowa sapera nie są rzucane na wiatr. Nasi
chłopcy z kompanii technicznej dowodzonej
przez kpt. Artura Zajączkowskiego od razu
wzięli się solidnie do tego co potrafią najlepiej. Zespoły w osobach kierowców PTS-M
(pływający transporter samobieżny) st. sierż.

Piotra Hajduka i st. kpr. Pawła Siepietowskiego oraz ich pomocników plut. Piotra Kality i st. szer. Szymona Kani od razu po przyjeździe przystąpili do przygotowania sprzętu do pracy. W toku ustaleń z wójtem gminy
Korczewo Sławomirem Wasilczukiem, miejscowym sołtysem i ppłk Płocicą przygotowano grafik przemieszczania się sprzętu inżynieryjnego z odciętej od świata wsi Bużyska do Korczewa. Na chwilę obecną ustalono
trzy kursu o 7.00, 13.00 i 17.00 oraz powroty

po 1,5 godziny. Oczywiście nie jest to sztywny
harmonogram. Jak pokazuje nam życie trasę
ok. 500 m można pokonać w kilkanaście minut, ale i w prawie godzinę, tak jak to miało miejsce dziś podczas pierwszego przejazdu kiedy to drogę zatarasowało spadające potężne drzewo. Zalany odcinek drogi nie jest
łatwym do przebycia, tylko fachowa ręka kierowcy i wprawne oko miejscowego pilota pozwala na bezpieczną przeprawę. Największym utrudnieniem jest łuk drogi, a na nim
zatopiony przepust zbliżony szerokością do
gabarytów PTS-a, ograniczony z dwóch stron
betonowymi balustradami. Tylko perfekcyjne
operowanie sprzętem i bardzo dobre wyszkolenie zapewnia bezpieczne przejazdy. Od jutra dzieci ze wsi rano będą jechały do szkoły, więc godziny poranne na pewno ulegną
zmianie i tak codziennie plan trzeba będzie
dostosować do potrzeb mieszkańców.
„Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje
nam wasza obecność jest nieocenione. Nareszcie po kilku dniach możemy bez narażania własnego życia i zdrowia udać się do lekarza, zakupić podstawowe produkty żywnościowe” - powiedziała nam Pani Gertruda
Krasnodębska właścicielka gospodarstwa we
wsi Bużyska.
Mieszkańcy zalanych terenów żywią nadzieję, że kazuńscy saperzy pozostaną u nich
do czasu ustąpienia zagrożenia ze strony
przyrody. Z jednej strony pięknej i malowniczej, a z drugiej niebezpiecznej i nieprzewidywalnej.
kpt. Dariusz Urban
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ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE
ks. ppłk Mariusz Śliwiński, proboszcz Parafii Wojskowej
p.w. św. O. Rafała Kalinowskiego, Warszawa- Rembertów

WIELKANOCNY PACIERZ
Nie umiem być srebrnym aniołem –
ni gorejącym krzakiem –
tyle Zmartwychwstań już przeszło –
a serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami –
tyle już Alleluja –
a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.
Wiatr gra mi na kościach mych psalmy
jak na koślawej fujarce żeby choć papież spojrzał
na mnie - przez białe swe palce.
Żeby choć Matka Boska
przez chmur zabite wciąż deski –
uśmiech mi Swój zesłała
jak ptaszka we mgle niebieskiej.
I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy –
zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.
Pyszczek położy na ręku
sumienia wywróci podszewkę –
serca mojego ocali
czerwoną chorągiewkę.
ks. Jan Twardowski

W

czasie Wielkiego Postu, który jest dla nas
okresem oczekiwania na śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, pragnę wszystkich Saperów zaprosić do wspólnych rozważań
wielkopostnych. Wykorzystajmy ten czas na
uporządkowanie i oczyszczenie naszych dusz i
umysłów, abyśmy z naszymi rodzinami i bliskimi
mogli godnie i z czystym sercem cieszyć się nadchodzącymi Świętami.
Wielki Post jest dla nas wszystkich okazją
do przeżycia rekolekcji, spowiedzi, do podjęcia
wyrzeczeń. Dla mnie to zawsze czas niezwykły,
czas na zgłębianie sensu życia, wejrzenie w głąb
swojej duszy i zbliżenie się do Jezusa. Zachęcam
w tym okresie wszystkich do rozważania Męki
Pańskiej. Chciałbym, abyśmy dzisiaj wspólnie
podjęli rozważania na temat roli krzyża w naszym codziennym życiu.
Na co dzień w wielu miejscach spotykamy
na swojej drodze krzyże. Często w natłoku codziennych spraw i obowiązków nie zastanawiamy się, co mają symbolizować, w jakim celu zostały umieszczone, przez kogo, co upamiętniają.
Po prostu są - krzyże z drewna, metalu, okazałe,
zadbane, poniszczone, eksponowane i te „ciche”,
jakby zapomniane, umieszczone gdzieś w mało
widocznym miejscu. Krzyże stoją dumnie na
szczytach gór, na rozdrożach dróg, wiszą w kościołach, szkołach, w zakładach pracy i w większości naszych domów. Są jeszcze inne krzyże, to
krzyże, które nosimy w naszych sercach - naj-

1(33) 2010

cięższe i najbardziej trudne do udźwignięcia…
Na co dzień mało kto z nas przystanie przy nich,
znajdzie czas na chwile refleksji, zadumy i zastanowienia się nad przesłaniem, jakie niesie z sobą
ten symbol.
Jak co roku Wielki Post to okres, w którym
będziemy z Jezusem przemierzać drogę na Golgotę. Będziemy uczestniczyć w wydarzeniach,
które wpłynęły na losy nas wszystkich. Śledząc
ostatnie dni życia Jezusa możemy wszyscy uczyć
się od Niego jak podążać drogą miłości, służby
i pokory. Przed rozpoczęciem Ostatniej Wieczerzy Jezus pochylił się przed swoimi uczniami i
obmył im nogi w geście służby i pokory, tak jak
uczynił by to ich sługa. Chciał byśmy i my pochylili się nad naszymi braćmi i siostrami ucząc
się od Niego prostoty i głębi służby. „Jeżeli więc
Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J13, 14-15). Tylko
w geście miłości mogła narodzić się Eucharystia.
Tylko w prostocie i czystości serca Pan mógł dać
nam swoje Ciało i Krew. Bóg wydał siebie w ręce
człowieka, który przez wieki na ołtarzach całego świata konsekruje chleb i wino. Ileż pokory
musiał mieć Pan, by powiedzieć: „To czyńcie na
moją pamiątkę” (Łk 22,19).
Podążając ostatnią drogą Jezusa, dochodzimy do pałaców ówczesnych władców i dygnitarzy, zadufanych w sobie, przekonanych o swojej
wielkości i sile a nie potrafiących rozpoznać
prawdziwej Świętości, która stała przed nimi.
Jezus, pełen prostoty i pokory, odbiegał od ich
wyobrażenia świętości i wielkości, którą potrafili
tylko postrzegać poprzez dobra doczesne. Człowiek bowiem sam wykreował swój obraz doskonałości, który tak często daleki jest od obrazu
danego nam przez Boga. I to człowiek uwierzył
w ten ideał, który sam sobie stworzył. Tymczasem Jezus uczył czegoś innego. „On, istniejąc
w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego
siebie, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2, 6-7).
Ostatnia droga Jezusa prowadzi dalej przez
wąskie ulice Jerozolimy: Jezus niesie na ramionach krzyż. Jest on bardzo ciężki, bo nasączony
winami i grzechami pokoleń całej ludzkości także naszymi. Jezus niesie swój krzyż sam, bez
słowa skargi, choć jest u kresu fizycznej wytrzymałości. Pomimo rzeszy zwolenników i przyjaciół w tym jakże trudnym i bolesnym momencie
został sam. Chociaż przez całe swoje życie kierował się miłością, czynił dobro i wspierał innych,
nikt nie stanął w Jego obronie, nie pomógł mu.
Dlaczego? Czy strach przed karą, poczucie niemocy, znieczulica ludzka były silniejsze od nauk,
które przez całe swoje życie szerzył pośród swych
wyznawców?
Kiedy Jezus doszedł na Golgotę był przygotowany na odejście do domu Ojca. Zdawał sobie
sprawę, że wypełnił wolę Boga. Gdyby zrobił cokolwiek innego, nawet wielkiego, nie byłby posłuszny swemu Ojcu. Zawisł na krzyżu patrząc
z niego na tych, których umiłował do końca…

Co to znaczy umiłować do końca? Umiłować do końca to nie zostawić dla siebie nic.
Absolutnie nic! „Jezus, uznany za człowieka,
uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż
do śmierci – i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 7-8).
Ten akt bezgranicznego umiłowania symbolizuje
każdy krzyż, jaki spotykamy na naszej drodze.
Pamiętajmy o tym, kiedy widzimy Chrystusa
rozpiętego na krzyżu i znajdźmy choć chwilkę na
zadanie sobie pytania: „Co uczyniłem dla Chrystusa, co czynię dla Chrystusa i co powinienem
uczynić dla Chrystusa” (Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia Duchowne, nr 53).
Moje losy, wielokrotnie były związane z saperami. Te lata wspólnej służby wspominam z
ogromnym sentymentem i rozrzewnieniem. Pozwoliły mi one z bliska przekonać się jak bardzo
odpowiedzialna i pożyteczna jest służba saperska. Cieszę się, że udało mi się zyskać u wielu poznanych saperów szacunek i przyjaźń, która trwa
po dzień dzisiejszy. Tym bardziej czuje się wyróżniony i zaszczycony, że pozwolono mi pełnić
posługę kapłańską w kościele pod wezwaniem
św. o. Rafała Kalinowskiego, patrona saperów.
Jak już wielokrotnie nadmieniałem, służba
saperska jest jedną z najtrudniejszych, wymaga
ogromnego doświadczenia, hartu ducha i naraża
Was każdego dnia na nieznane niebezpieczeństwa. Wasza praca jest kojarzona głównie z działaniem destrukcyjnym, ale tak naprawdę praca
sapera to wiele innych ważnych obowiązków nie
mających nic wspólnego z niszczeniem. Saperzy
pracują przy budowie infrastruktury, rozbudowie dróg, mostów itd.
Wielu z Was i Waszych kolegów spędzi
Święta Wielkanocne z dala od rodziny, bliskich i
przyjaciół. Żołnierska służba wymaga wielu poświęceń i wyrzeczeń nie tylko od tych, którzy ją
pełnią, ale także od ich najbliższych. Pamiętajmy
o naszych żołnierzach służących w Afganistanie
oraz biorących udział w wielu innych misjach i
zadaniach poza granicami kraju. Módlmy się o
pokój na świecie i łaskę ukojenia bólu i smutku
dla tych, którzy stracili swoich najbliższych.
20 dnia każdego miesiąca odprawiana jest w
naszym kościele Msza św. wieczorna z adoracją
Relikwii św. o. Rafała Kalinowskiego. Chciałbym, aby ta Msza była jednocześnie odprawiana
w intencji wszystkich saperów, ich rodzin i bliskich. Serdecznie zapraszam do uczestniczenia
w tej modlitwie Kościoła. Niech to będzie okazja do wspólnej modlitwy, zadumy i wspomnień
tych wszystkich kolegów, którzy odeszli z tego
świata…
W okresie zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragnę jako Proboszcz Parafii Wojskowej p.w. Św. O. Rafała Kalinowskiego, który
jest patronem Saperów, przekazać Waszym rodzinom i bliskim życzenia zdrowych, wesołych
i spokojnych Świąt. Wszystkim saperom życzę
żołnierskiego szczęścia i bezpiecznego powrotu
po każdym zakończonym zadaniu mandatowym. Oby św. Rafał Kalinowski czuwał nad
Wami i pozwolił Wam bezpiecznie i sukcesem
zakończyć każdą powierzoną wam misję!
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Z życia Centrum Szkolenia Wojsk
Inżynieryjnych i Chemicznych
we Wrocławiu
Pierwsza Wigilia w CSWInż.i Chem.
- Witam wszystkich zebranych na spotkaniu opłatkowym w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.
Takimi słowami Komendant płk Krzysztof Malinowski, rozpoczął
pierwszą Wigilię w Centrum.

C

entrum w tym roku po raz pierwszy zorganizowało uroczyste
spotkanie wigilijne, które odbyło się 17 grudnia. Tym bardziej
nabiera ono szczególnego znaczenia, gdyż wkrótce CSWInż.iChem.
będzie obchodzić pierwszą rocznicę rozpoczęcia funkcjonowania. Na

opłatkiem. – podkreślił Komendant Centrum płk Krzysztof Malinowski. Następnie wszyscy, dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia.
Takie spotkanie nie tylko kultywuje tradycję, ale przede wszystkim integruje wszystkich pracowników Centrum. Bo przecież spotykamy się każdego dnia w pracy i łączą nas nie tylko relacje zawodowe,
ale również szczere sympatie.
Tekst: Edyta Szura
Zdjęcia: kpt. Piotr Szczepański, st. szer. Dawid Sowiński

spotkanie przybyli zaproszeni goście: płk dypl. Bogusław Bębenek, płk dypl. Marek Stobnicki, pan dr Leszek Bogdan, gen. bryg. w st. spocz. Zdzisław Barszczewski, płk w st. spocz. Jerzy Marczak, płk w st.
spocz. Józef Drozd, płk rez. Zdzisław Cutter, płk rez.
Marian Dąbrowski, pan Bogusław Kudas, ksiądz kapelan por. Grzegorz Golec oraz kadra, pracownicy wojska i przedstawiciele zaprzyjaźnionej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych
Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego przywitania wszystkich zgromadzonych oraz krótkiego przemówienia. - Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to
przepiękny okres, utrwalony od wieków w polskiej tradycji, czas radości i spokoju. Już za kilka dni zasiądziemy przy świątecznych stołach, by w gronie rodziny i przyjaciół dzielić się opłatkiem. Niech będzie tradycją, że
w przededniu nadchodzących świąt spotykamy się w naszym Centrum, aby złożyć sobie życzenia i podzielić się
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Natowskie szkolenie we Wrocławiu
Żołnierze uczyli się przeszukiwać ludzi
i pojazdy na doraźnie przygotowanych miejscach kontroli, tzw. check pointach, organizowanych na drogach. Służą one do zminimalizowania niebezpieczeństwa ze strony terrorystów, którzy mogą przewozić materiały wybuchowe, sprzęt lub komponenty do budowy
IED. Element ten stanowi skuteczny oręż w
zaznaczaniu swojej obecności przez wojska
koalicji w terenie.
Przyszłym instruktorom demonstrowano prawidłowe reakcje na atak terrorystów
na konwój. Ćwiczono zachowanie się żołnierzy w zależności od szkód jakie dla składu patrolu wyrządziło improwizowane urządzenie
wybuchowe. Trenowano, zgodne z zasadami użycia broni, prawidłowe zachowanie się
w przypadku próby wjazdu w kolumnę wojskową pojazdu samobójcy, czy też usiłowania
wtargnięcia samego samobójcy w ugrupowanie naszych wojsk.

Po raz pierwszy w Polsce odbył się międzynarodowy kurs przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym
prowadzony przez przedstawicieli Dowództwa Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji z Norfolk (Supreme Allied Command
Transformation – SACT).

O

Szkolonym przedstawiono taktykę działania pododdziałów patrolujących teren.
Uczono procedury zachowania się w rejonie
niebezpiecznym po wyjściu z pojazdu. Podczas sprawdzania miejsc niebezpiecznych
pod kątem występowania improwizowanych
urządzeń wybuchowych, czy też zorganizo-

Dopełnieniem szkolenia było demonstracja kompleksowego ataku na konwój. Pod
jednym z pojazdów wybuchła mina pułapka, a w chwilę później podczas prowadzenia
ewakuacji wybuchł „ajdik”. Do tego terroryści
ostrzelali konwój z broni maszynowej. Kursanci mieli za zadanie jak najskuteczniej poradzić sobie z sytuacją, która w każdej chwili
może zdarzyć się podczas rzeczywistych działań.

d 7 do 18 grudnia br. w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego blisko czterdziestu żołnierzy z Norwegii,
Holandii, Belgii, Bułgarii, Hiszpanii, Węgier,
Francji, Singapuru oraz Polski szkoliło się w
zakresie skutecznego i bezpiecznego działania
w środowisku zagrożenia ze strony „ajdików”
(z ang. IED - improvised explosive devices).
Kurs prowadzony był według formuły
„Train the Trainers”. Zakładała ona zdobycie wiedzy merytorycznej i umiejętności niezbędnych do samodzielnego planowania,
konstruowania i prowadzenia szkoleń oraz
uzyskania doświadczeń i informacji zwrotnych związanych z radzeniem sobie z problemami szkoleniowymi. W przyszłości absolwenci szkolenia sami będą kształcić żołnierzy
zgodnie z metodyką nauczania przedstawioną im na kursie.
Dwutygodniowy pobyt we wrocławskim
Centrum charakteryzował się dużą intensywnością prowadzonych zagadnień i omawianych tematów. Zajęcia praktyczne przeplatały się z teoretycznymi. Większy nacisk kładziono jednak na działanie w realiach zbliżonych do tych występujących w rejonach misji wojskowych. Realizmu dopełniali żołnierze z 1. Brzeskiej Brygady Saperów i 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, działający jako pododdziały demonstracyjne.
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wania zasadzki i ataku wskazywano miejsca,
gdzie najczęściej dochodzi do takich incydentów. Szczególną uwagę zwracano na skrzyżowania dróg, przepusty, mosty, czy też wyrwy
w drodze.

Wykładowcy Centrum Szkolenia Wojsk
Inżynieryjnych i Chemicznych przyglądali
się procedurom występującym podczas szkolenia. Byli „cieniami” instruktorów tak, aby
w przyszłości móc samodzielnie prowadzić
podobne kursy.
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Zwieńczeniem dwutygodniowej nauki
było wręczenie kursantom certyfikatów przez
Szefa Wojsk Inżynieryjnych Dowództwa
Wojsk Lądowych pułkownika Bogusława
Bębenka, Komendanta Centrum pułkownika Krzysztofa Malinowskiego oraz Zastępcę
Szefa komórki C-IED w SACT podpułkownika Johna Greaves’a.
Jak twierdzili sami szkoleni, kurs stanowił dla nich jeden z najważniejszych elementów zdobywania informacji o improwizowanych urządzeniach wybuchowych. Bogatsi w
nowe doświadczenia nabyte we wrocławskim
Centrum żołnierze już wkrótce będą przekazywać swoją wiedzę w macierzystych jednostkach.
Tekst: kpt. Piotr Szczepański
Zdjęcia: kpt. Piotr Szczepański,
st. szer. Dawid Sowiński

Wrocławskie Centrum górą!
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we
Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego zajęło pierwsze miejsce
w rywalizacji sportowej prowadzonej na szczeblu Garnizonu w roku
2009.
Zawodnicy z kuźni saperów
i chemików pokonali aż czternaście
drużyn z jednostek, instytucji i stowarzyszeń wojskowych.
Współzawodnictwo rozgrywało
się przez cały rok w ramach zawodów tenisa ziemnego i stołowego,
strzeleckich, piłki nożnej oraz piłki
siatkowej.
Uroczystego
podsumowania
Mistrzostw dokonał Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego - generał brygady Zbigniew Smok, który
wręczył puchar i dyplom Kierownikowi Cyklu Wychowania Fizycznego i Sportu majorowi Mariuszowi
Denkewiczowi. – To dla nas wielka
satysfakcja i wyróżnienie. Otrzymany puchar symbolizuje wysiłek
włożony przez wszystkie osoby, które
przyczyniły się do zajęcia zaszczytnego, pierwszego miejsca. Obiecuję,
że w przyszłym roku nie oddamy
tak ciężko wywalczonej pozycji. –
stwierdził major Denkewicz.
Z całą pewnością to nie ostatni
sukces zawodników najmłodszego
w Siłach Zbrojnych Centrum.
Tekst: kpt. Piotr Szczepański
Zdjęcia: Ryszard Godlewski
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Kurs szkoleniowo-metodyczny
Podsumowanie działalności szkoleniowej w 2009 roku oraz realizacja działalności szkoleniowo-metodycznej w bieżącym roku były głównymi celami „Kursu
szkoleniowo-metodycznego kadry zawodowej i pracowników wojska”, jaki odbył się
w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
im. gen. Jakuba Jasińskiego.

W

ramach kursu przeprowadzono analizę dyscypliny za ubiegły rok, w której
udział wzięli: przedstawiciel Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu major Piotr Struński oraz starszy chorąży Robert Dziechciaruk z wrocławskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej.

łożonych podczas prowadzenia postępowań
dyscyplinarnych.
Ciekawym i praktycznym okazał się być
cykl wykładów prowadzony przez psychoprofilaktyk panią Beatę Bartosz. Poruszały
one tematykę związaną z komunikacją, sztuką perswazji oraz wywieraniem wpływu na
innych. Słuchacze poznawali także techniki
skutecznego radzenia sobie ze stresem.
Intensywny kurs zakończył się postawieniem przez Komendanta Centrum pułkownika Krzysztofa Malinowskiego zadań do
dalszej działalności szkoleniowo-metodycznej.
Tekst: kpt. Piotr Szczepański
Zdjęcia: kpt. Piotr Szczepański
kpr. Przemysław Oleszczuk

Szkoleni zapoznani zostali z możliwościami i sposobami wykorzystania sprzętu będącego na wyposażeniu Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Przedstawiono dane
taktyczno-techniczne oraz realizację zadań
inżynieryjnych z wykorzystaniem zestawu
trału Bożena 4, robota mobilnego Inspektor
i transportera minowania narzutowego Kroton.
Uczestnicy kursu wzięli udział w metodycznych zajęciach pokazowych z użytkowania przyrządów rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych. Wykładowca Cyklu Obrony przed Bronią Masowego
Rażenia kapitan Krzysztof Cygan zademonstrował przenośny sygnalizator skażeń chemicznych AP2C oraz radiometr DPO.
W związku z wprowadzeniem nowej
„Ustawy o dyscyplinie wojskowej”, szef sekcji wychowawczej mjr Romuald Głowacki,
przedstawił uprawnienia i obowiązki prze-
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W Głogowie cenią saperski trud
G

łogowscy saperzy bardzo aktywnie uczestniczą w życiu swojego
miasta. I nie chodzi tylko o uroczystości patriotyczne czy inne
wydarzenia reprezentacyjne, a codzienne funkcjonowanie. W ubiegłym roku, poza działaniami stricte służbowymi, jak rozminowanie
terenu, przejawiało się to także między innymi zaangażowaniem w
obchody 900. rocznicy obrony Głogowa, wspieraniem przedsięwzięć
kulturalnych, turystycznych i sportowych. W te przedsięwzięcia angażują się nie tylko obydwie jednostki, czyli 6. Ośrodek Przechowywania Sprzętu i 4. Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego, ale także tutejsze koło Stowarzyszenia Saperów Polskich, którego prezesem jest komendant 6. OPS ppłk Marek Baraniak.
W ubiegłym roku Stowarzyszenie wystąpiło do władz miasta o zgodę na budowę Pomnika Sapera, który miałby upamiętniać żołnierzy
wszystkich jednostek wojsk inżynieryjnych, które po II wojnie światowej syacjonowały w tym mieście. W sumie było ich dziewięć, pierwsza z nich to 36. batalion saperów, utworzony w 1951 roku. Prośba saperów została załatwiona pozytywnie. Uchwałą Rady Miasta wydano
zgodę na realizację pomysłu, jak i lokalizację.
Pomnik stanie w ciekawym miejscu miasta, nieopodal Muzeum Archeologiczno - Historycznego, w centralnym punkcie parku, który będzie także nosił nazwę Parku Saperów. Teraz można już przystąpić do
realizacji pomysłu. Według prezesa powinien on zostać sfinalizowany jesienią tego roku. Ostateczny projekt pomnika wybrany zostanie
w formie otwartego konkursu. Pomysłodawcom zależy, by znalazł się
tam między innymi napis, przypominający słynną sentencję Tadeusza
Kościuszki: „...Żadna bitwa, a zawdy i wojna obyć się bez saperów nie
może. A gdy pokój nastanie, Oni ciągle w walce są...”
Wkrótce powołany zostanie także komitet organizacyjny, którego zadaniem będzie doprowadzenie tego pomysłu do końca. Środowisko byłych żołnierzy odbiera ten fakt, jako wyraz uznania dla saperskiego trudu. - W uznaniu zasług i roli saperów w powojennej historii
miasta Głogowa informuję, iż akceptuję pomysł postawienia pomnika
(…). Jestem przekonany, iż nowy patron parku, którym będą Głogowscy

Saperzy wraz z miejskimi służbami komunalnymi uczynią z tego parku miejsce publiczne, kształtujące patriotyczne postawy wśród mieszkańców Głogowa – napisał w liście do ppłk Baraniaka prezydent miasta Jan Zubowski.
Pomnik będzie przypominał o roli saperów w historii miasta.
W gronie 29. Honorowych Obywateli Miasta jest także twórca i pierwszy dowódca 8. pułku pontonowego (przemianowanego później na 6.
warszawski pułk pontonowy) gen. bryg. w stanie spoczynku Zdzisław
Barszczewski, który zresztą często odwiedza to nadodrzańskie miasto.
Tekst i zdjęcia:
kpt. rez. Stefan Górawski

Saperzy z Drawna na
Boże Narodzenie
W

Drawnie w Kol. Wiśniewo za skrzyżowaniem do Sieniawy Drawieńskiej przy trasie Drawno - Kalisz Pom. już jedenasty raz
stanęła plenerowa Szopka Bożonarodzeniowa.
Gdy w 1998 roku po raz pierwszy została zaprezentowana mieszkańcom Drawna, była pierwszą i jedyną szopką tego rodzaju w Powiecie Choszczeńskim.
Autorem idei corocznego jej odtwarzania jest Andrzej Szutowicz.
Tegoroczna została zbudowana przez członków Koła Nr 21 Stowarzyszenia Saperów Polskich, panów: Witka Dziermańskiego, Jana Skruńdzia i Henryka Słowika, a wspierała ich pani Wiesława Horba.
Kolejną tradycją jest układanie kolęd. W tym roku ułożona została czwarta i w swej treści odnosi się samego miasta. Trafiła ona na
okolicznościową kartkę świąteczną, której kolejna wersja (to też już
tradycja) została rozesłana do przyjaciół i sympatyków działalności
Stowarzyszenia. Szopka ma swoich wielbicieli, jest doskonale widoczna, nic dziwnego, że nieraz stanowi cel wycieczek rodzinnych i jest
atrakcją dla ich dzieci.
Andrzej Szutowicz
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Szable Marszałka Józefa Piłsudskiego
Marszałek Józef Piłsudski miał w swojej kolekcji 11 szabel. Większość tych szabel znajduje się w posiadaniu rodziny Marszałka i zapewne trafi do tworzącego się Muzeum w Sulejówku. Zbiór szabel Piłsudskiego można podzielić na 2 kategorie: I) szable przekazane w darze
Józefowi Piłsudskiemu, II) szable zamówione i wykonane specjalnie dla Józefa Piłsudskiego. W pierwszej kategorii znajduje się 6, w drugiej,
szczególnie cennej i interesującej 5 szabel.

Szable darowane Józefowi Piłsudskiemu:
1) Pierwszą, była szabla austriacka,
wzór 1861 używana przez Józefa Piłsudskiego w Legionach Polskich w
latach 1914 – 1916. Szabla ta została
w 1922 r. przekazana do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
i tam się znajduje.
2) Szabla wpisana pod nr 241 w Ewidencji Zbiorów Muzeum w Belwederze, ofiarowana w marcu 1920 r. przez
Abbasa El Kiatiba Beja pierwszego posła tureckiego w Warszawie.
3) Szabla perska, bogato zdobiona motywami roślinnymi i zwierzęcymi, podarowana przez Sejm Litwy Środkowej
w 1922 r.
4) Szabla napoleońska z epoki, podarowana przez delegację armii francuskiej
z marszałkiem Ferdynandem Fochem
na czele, podczas pobytu w Polsce w
1923 r.
5) Karabela ormiańska z XVI lub XVII
w., bogato zdobiona, m.in. rubinami
i perłami Dar lwowskiego kupiectwa
w 1932 r.
6) Szabla węgierska z XVII w., zw.
„batorówką”, ofiarowana 19 III 1934 r.
przez urzędników MSZ.
Szable zamówione i wykonane specjalnie dla Józefa Piłsudskiego:
1) Szabla ofiarowana przez oficerów
I Brygady w dniu 6 VIII 1916 r. Wykonana została przez firmę Weyersberg
Co. w Solingen. Była to tzw. pierwsza
szabla polska, wzór późniejszej szabli 1917. Na głowni posiadała napisy: „6.8.1914 – 6.81916”, a po drugiej
stronie: „Oficerowie I Brygady swemu
Komendantowi”. Na grzbiecie i szczycie trzony posiadał srebrzonego orła
legionowego. Głownia połączona była
z kapturkiem nitem, zakrytym zakrętką z monogramem ”JP”. Szabli tej Piłsudski używał w latach 1916 – 1921.
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2) Szabla ofiarowana przez J. Tyszkiewicza 18 X 1920 r. Wykonana w firmie Braci Łopieńskich w Warszawie.
Na wąsach jelca umieszczono z jednej strony swastykę w ośmiobocznej,
promienistej gwieździe, z drugiej zaś
Krzyż Virtuti Militari. Na głowni wygrawerowany wizerunek Matki Boskiej
Poczajowskiej, poniżej w wężyku generalski napis: „Naczelnemu Wodzowi
Józefowi Piłsudskiemu w hołdzie składa J. Tyszkiewicz z województwa Kijowskiego”. Na odwrotnej stronie głowni monogram „JP”, pod nim data „18 X
1920” oraz nazwy miejsc zwycięskich
bitew: „Owrucz, Żytomierz, Winnica,
Malin, Berdyczów, Kijów, Garwolin,
Lida”.
3) Szabla Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego w Rosji, ofiarowana
1 VIII 1921 r. Na środku jelca posiadała z obu stron odznaki „N.P.K.W.”. Na
głowni napis w trzech wierszach: ”Józefowi Piłsudskiemu / Honorowemu
Prezesowi Ogólnego Zjazdu Polaków
w Rosji / Naczelny Komitet Wojskowy”.
Z drugiej strony głowni: „7 czerwca
1917 – 1 sierpnia 1921”.
4) Szabla paradna, wykonana w Toledo
na wzór szabli polskiej 1921. Bogato
zdobiona głownia motywami roślinnymi, pomiędzy nimi herb Piłsudskich
„Kościesza”, pod nim skrzyżowana szabla i buława marszałkowska. Na drugiej stronie głowni wśród ornamentów
monogram „JP”. Z przodu rękojeści
buławy marszałkowskie, z tyłu – orzeł
z epoki jagiellońskiej. Szabla była używana przez Marszałka w wystąpieniach
reprezentacyjnych.
5) Szabla ofiarowana przez Polonię
Amerykańską w 1927 r. Na środku jelca
z jednej strony odznaka I Brygady „Za
Wierną Służbę”. Na głowni pod nasadą
skrzyżowane buławy marszałkowskie,
a niżej napis: „Odnowicielowi Polski”.
Po drugiej stronie, na jelcu odznaka
tajnej szkoły oficerskiej ZWC, tzw. Parasolka”, a na głowni napis: „Złączone
Komitety im. Piłsudskiego w Ameryce.
Szabla obecnie znajduje się w Muzeum
Polskim w Chicago.
Jan Rećko
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DWUGŁOS O MONOGRAFII

SYLWETKI SAPERÓW – KOLEJNE POKOLENIA

Z

a pośrednictwem Naszego
Kwartalnika „SAPER” pragnę poinformować o wydaniu
przez Stowarzyszenie Saperów
Polskich długo oczekiwanej
monografii, której wydanie
dofinansowano z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej.
Monografia „Sylwetki saperów. Kolejne pokolenia” jest
kontynuacją wydanego w 2001
roku dzieła autorstwa gen.
bryg. Zdzisława Barszczewskiego, wynikającą z postulatów środowiska saperskiego
o potrzebie przekazania czytelnikom informacji dotyczących
saperów, którzy wprowadzili
Wojska Inżynieryjne w XXI
wiek. Do jej powstania niewątpliwie przyczyniło się wsparcie Stowarzyszenia Saperów
Polskich, organizacji środowiskowej, której ideą jest między innymi: upowszechnianie
dorobku saperów w kraju i na
obczyźnie, propagowanie osiągnięć twórców inżynierii wojskowej.
Praca ta, napisana pod kierunkiem gen. bryg. Ryszarda
Żuchowskiego, stanowi efekt
kilkuletniego twórczego wysiłku zespołu autorskiego, który
wywodzi się z naszego rodzaju
wojsk, doskonale zna środowisko, potrafi rzetelnie ocenić
i należycie docenić trud saperskiej służby.
Dociekliwość w poszukiwaniu materiałów, które mogłyby stanowić uzupełnienie

P

o długim oczekiwaniu ukazała się II część Sylwetek Saperów, żywo wzbudzająca zainteresowanie środowiska saperskiego.
Należy pogratulować twórcom
Sylwetek ambitnego zamierzenia.
Nie mniej jak w każdej beczce
miodu – pochwał i superlatyw,
musi się znaleźć łyżka tradycyjnego dziegciu. Autor wstępu nie
omieszkał wydłużanie czasu opracowania publikacji przerzucić cyt.
„nie najlepszą kondycję kwartalnika Saper, na którego wspieranie
liczyliśmy, głównie w zakresie
popularyzacji przedsięwzięcia…”.
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poprzedniej monografii, a także różnorodność źródeł informacji dotyczących saperów
pełniących służbę w poprzednich latach i tych jeszcze czynnych zawodowo, doprowadziła
do powstania zbioru biografii
niezwykle interesujących osobowości.
Niniejsze opracowanie nie
tylko wzbogaca przedstawioną
wcześniej wiedzę o Wojskach
Inżynieryjnych, ale jest źródłem informacji o pokoleniu

powojennych saperów, którzy
tworzyli rzeczywistość trudnej
i ofiarnej służby – powinności
saperów przełomu wieków, bo
jak powiedział Tadeusz Kościuszko: „A gdy pokój nastanie, oni ciągle w walce są”. Ale
nie tylko czas pokoju był dany
nowemu pokoleniu saperów.
Poznali gorzki smak wojny,
uczestnicząc w wielu misjach.
Działali w trudnych historycznie i politycznie latach,
w czasach zmian ustrojowych

i pokoleniowych, doświadczyli niełatwych wyborów. Jednak
nade wszystko są to świetnie
wykształceni i merytorycznie
przygotowani ludzie, którzy
przyczynili się do wprowadzenia naszych Sił Zbrojnych
do struktur NATO i bez kompleksów uczestniczą w pracach
jego struktur. Biorą też czynny udział w działaniach przywracania i utrzymania pokoju
w różnych miejscach świata.
Im wszystkim należą się wyrazy głębokiego szacunku i uznania.
Przedstawiona monografia to dla społeczeństwa obraz
historii i dnia współczesnego
Wojsk Inżynieryjnych, trudnych i pełnych poświęcenia
chwil w czasie walki ze skutkami klęsk żywiołowych, odpowiedzialnych operacji poza
granicami kraju, wysokiego
kunsztu rzemiosła saperskiego,
nieocenionej pozycji i prestiżu
żołnierzy – saperów.
Autorom oddawanej do rąk
czytelników monografii składam serdeczne podziękowania,
łącząc wyrazy szczególnego
uznania za ogromny wkład
w tworzenie i upowszechnianie
historii Wojsk Inżynieryjnych
oraz tradycji naszego saperskiego środowiska.
Prezes
Stowarzyszenia
Saperów Polskich
płk dypl. Bogusław Bębenek

I jest to jedyny ślad o istnieniu Redakcji kwartalnika
SAPER, a której nie zauważono
w Zarysie Historii Stowarzyszenia Saperów Polskich prezentowanej na str. 374 – 381.
Być może sprawił to chochlik
edytorski, iż nie dostrzeżono 34
numerów kwartalnika SAPER,
członków Rady Programowej
i Zespołu Redakcyjnego, czy
obligatoryjnego występowania
Redaktora Naczelnego na posiedzeniach Zarządu Głównego

czy Kongresach SSP. Zabrakło
również w wyliczance [str. 381]
osiągnięć SSP uwagi, iż wspomniane sesje, seminaria, odsłaniane pomniki, wydawnictwa
książkowe i foldery nie były bezimienne, a zrealizowane zostały
przez Redakcję kwartalnika SAPER.
A wracając do sformułowanych zarzutów, rzekomego braku wsparcia ze strony Redakcji
kwartalnika SAPER, informujemy, że nie dostąpiliśmy za-

szczytu wejścia w skład zespołu
redakcyjnego. Zapraszani na
posiedzenia prezentowaliśmy
na łamach pisma szeroką relację
z posiedzeń Zespołu [Saper nr
4[20] 2005, s. 22-23] oraz informację o postępie prac nad monografią [Saper nr 4[24] 2006,
s. 31; Saper nr 1-2[25] 2007,
s. 26; Saper nr 1-2[27] 2008,
s. 30].
Ponadto Redakcja opracowała sylwetki kapelanów.
No cóż to tylko tyle. A może
aż tyle…
Wiesław L. Ząbek

SAPER

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim saperom:
weteranom, byłym i będącym w służbie żołnierzom,
pracownikom cywilnym wojsk inżynieryjnych
oraz ich rodzinom
składam serdeczne żołnierskie życzenia,
pomyślności w służbie,
działalności społecznej
i życiu osobistym.
Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
wielu radosnych chwil,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół
wszystkim saperom oraz ich rodzinom

Prezes
Stowarzyszenia Saperów Polskich
płk dypl. Bogusław Bębenek

życzy
Szef Inżynierii Wojskowej SG WP
gen. bryg. Janusz Lalka

1 stycznia 2009 roku rozpoczęło funkcjonowanie Centrum Szkolenia
Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.
Głównym zadaniem Centrum jest szkolenie specjalistów dla wojsk
inżynieryjnych i chemicznych różnych szczebli dowodzenia.
Zadania:
• planowanie i organizacja kształcenia kandydatów na żołnierzy
zawodowych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
zgodnie z wymogami profesjonalizacji oraz uwzględnieniem
doświadczeń wynikających z udziału Wojsk Lądowych w operacjach
poza granicami kraju;
• szkolenie w zakresie C-IED, tj. przeciwdziałania improwizowanym
ładunkom wybuchowym;
• realizacja procesu kształcenia specjalistycznego kandydatów na
oficerów oraz szkoleń doskonalących dla żołnierzy zawodowych
zgodnie
z wymogami profesjonalizacji;
• realizacja szkolenia przygotowującego żołnierzy do wykonywania
zadań w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego;
• organizowanie szkoleń dla szeregowych zawodowych zakończonych
nadaniem certyfikatu;
• wdrażanie do procesu kształcenia wniosków wynikających
z doświadczeń zdobytych podczas operacji zagranicznych.
Baza szkoleniowa:
kompleks koszarowo-poligonowy przy ul. Obornickiej 108;
poligon „Raków”;
zespół strzelnic garnizonowych przy ul. Czajkowskiego 109;
Ośrodek Szkolenia Wodnego „Osobowice” przy ul. Micheleta 1;
Ośrodek Szkoleniowy w Ostrej Górze do szkolenia narciarskiego,
wysokogórskiego i rozpoznania wojskowego;
• Ośrodek Szkolno-Treningowy Nurków Wojsk Lądowych w Orzyszu.
•
•
•
•
•
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Sala Tradycji Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we
Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego znajduje się na terenie kompleksu
koszarowego przy ul. Obornickiej 108.
Obiekt zajmuje teren 2 hektarów, na którym zlokalizowane są dwa pawilony
wystawiennicze o łącznej powierzchni 800 m² .
W pierwszym pawilonie przedstawiono rys historyczny wojsk inżynieryjno –
saperskich na przestrzeni dziejów od czasów najdawniejszych do 1956r., tj. do
zakończenia drugiego etapu rozminowania kraju. Dużą część wystawy zajmuje
szlak bojowy polskich saperów na frontach II wojny światowej.
Wśród eksponatów, które wymagają szczególnego podkreślenia, z uwagi na ich
unikatowy charakter, należy wymienić:
- dokumentację powojennej akcji rozminowania kraju;
- prototyp niemieckiego czołgu „Goliat”;
- miny i zapalniki z II wojny światowej oraz z misji pokojowych;
- księgę poległych saperów w latach 1914 – 1994.
Uzupełnieniem ekspozycji są eksponaty w postaci dokumentacji pól minowych,
fotografii, pamiątek, medali, odznaczeń, modeli sprzętu inżynieryjnego,
umundurowania i sztandarów.
W drugim pawilonie zgromadzono różnorodny sprzęt, który doskonale
odzwierciedla specyfikę i zróżnicowanie zadań realizowanych przez wojska
inżynieryjne i chemiczne. Ekspozycję części technicznej stanowią :
- „Rozpoznanie Inżynieryjne”;
- „Mosty, drogi i przeprawy”;
- „Fortyfikacja i maskowanie”;
- „Sprzęt klasycznego nurka i płetwonurka”;
- „Sprzęt do wydobywania i oczyszczania wody”;
- „Elektrownie i zespoły prądotwórcze”;
- „Zestawy i narzędzia do prac saperskich”.
W skansenie eksponowany jest sprzęt inżynieryjno – saperski używany
podczas II wojny światowej oraz będący w minionym czasie etatowo na
wyposażeniu jednostek inżynieryjnych. Ekspozycję stanowią, między
innymi, łodzie, parki pontonowe, promy przewozowe, kutry, różne pojazdy
inżynieryjne oraz unikatowy prototyp czołgu saperskiego na podwoziu czołgu
T – 55, zaprojektowany przez inżynierów z Wojskowego Instytutu Techniki
Inżynieryjnej we Wrocławiu.
Zgodnie z „Koncepcją rozwoju muzealnictwa wojskowego w latach 20092018” Sala Tradycji Centrum ma zostać przekształcona w oddział zamiejscowy
Muzeum Wojsk Lądowych.

Polscy saperzy w akcji
Foto: US Air Force Master Sgt. Sarah Weeb (US PRT)

