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Niecodzienną wizytę zapisały, w  dniu 28 stycznia 2011 roku, 
omszałe annały kroniki Ratusza w Warszawie. Na zaproszenie  

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, pani Hanny Gronkiewicz 
–Waltz, do Stołecznego Ratusza przybyła grupa saperów na uro-
czystość wręczenia Honorowej Odznaki Organizacyjnej za Zasługi 
dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Renacie Kazanowskiej - Dyrektor 
Zarządu Terenów Publicznych w  Warszawie. Wśród honorowych 
gości byli, m.in.: szef Inżynierii Wojskowej SG WP, pan gen. dyw. 
Janusz Lalka;  b. szef wojsk inżynieryjnych DWL, pan gen. bryg. Ry-
szard Żuchowski; szef wojsk inżynieryjnych Wojsk Lądowych, pan 
płk Bogusław Bębenek; zastępca dowódcy Garnizonu m. st. Warsza-
wy, pan płk Andrzej Śmietana; pan płk Marek Stobnicki oraz redak-
tor naczelny kwartalnika „SAPER”, pan płk Wiesław Leszek Ząbek.

Witając honorowych gości, pani Prezydent podkreśliła zasługi 
saperów dla Warszawy, ich ciężką i pełną oddania służbę. Zabierając 
głos, szef Inżynierii Wojskowej Sztabu Generalnego WP nawiązał 
do tradycji oręża polskiego, roli saperów, wyrazem czego jest Po-
mnik „Chwała Saperom” na płycie Czerniakowskiej, a który został 
przez wandali zbezczeszczony. Jeszcze raz podziękował pani Hannie 
Gronkiewcz-Waltz i pani Renacie Kazanowskiej za troskę o Pomnik 
i restaurowanie skradzionych tablic. Aktu dekoracji Honorową Od-
znaką FSRiWSZRP dokonał wiceprezes Zarządu Głównego Sto-
warzyszenia pan gen. bryg. Ryszard Żuchowski, a  prezes Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich, pan płk Bogusław Bę-
benek dodatkowo uhonorował Prezydent Warszawy Honorowym 
Ryngrafem SSP.

Red.

WIZYTA W RATUSZU

Wyjątkowa była to wizyta, wyjątkowa z uwagi na jej przebogaty 
program, wspaniałość zaprezentowanych zabytków Brzegu, przysło-
wiową polską gościnność dowódcy 1. Brzeskiej Brygady Saperów płk 
Daniela Króla i prezesa Koła w 1.BSap.  ppłk Eugeniusza Tomczaka, 
pełen wrażeń i wzruszeń wieczór w Muzeum Piastów Śląskich, gdzie 
honory gospodarza pełnił jego dyrektor dr Paweł Kozerski. I wresz-
cie nieodparta pokusa skorzystania z  uroków pobliskiego Wrocła-
wia, w  którym można było spędzić miłe chwile w  gronie kolegów 
z naszej Alma Mater.

Suche sprawozdanie z przebiegu  Saperskiego Forum, jakim było 
kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Pol-
skich, nie oddaje atmosfery ani przeżyć, jakich doświadczyli uczest-
nicy tego wyjątkowego posiedzenia. Już wcześniejsze organizacyjne 
spotkanie - Prezydium ZG SSP w  dniu 12.01.2010 r. oraz rozmowy 
z  prezesem SSP płk. Bogusławem Bębenkiem zwiastowały niespo-
dzianki i  atrakcje, które w  miarę zbliżania się terminu wyjazdu do 
Brzegu, przebijały się w  tajemniczym uśmiechu Prezesa i  lakonicz-
nym stwierdzeniu „sami zobaczycie, jakie będą atrakcje... na pewno 
nie będziecie żałować wyjazdu....”. Rzeczywistość okazała się prawdzi-
wa. Autentyczna życzliwość  kadry Brzeskiej Brygady Saperów w sto-
sunku do nas [w większości już „weteranów” saperskich], bogaty pro-
gram pobytu w Garnizonie zaprezentowany przez Dowódcę Brygady 
i kierownika Klubu wzbogacał te doznania. Po przyjeździe do Brze-
gu, zakwaterowaniu się w internacie i spożyciu wystawnej kolacji był 
czas na koleżeńskie kontakty i rozmowy. Rano po śniadaniu - obrady 
w  miejscowym Klubie Garnizonowym, a  następnie zwiedzanie Sali 
Tradycji 1. BSap., urządzonej w nowatorski sposób, gdzie bogate, bo-
jowe tradycje jednostki saperskiej wkomponowane zostały we współ-
czesne dokonania Brzeskiej Brygady oraz miasta Brzeg. Miłym akcen-
tem pobytu w Sali Tradycji było uhonorowanie przez płk. Bogusława 
Bębenka ryngrafem i upominkami Stowarzyszenia: dowódcę Brygady 
płk. Daniela Króla, prezesa Koła SSP ppłk. Eugeniusza Tomczaka oraz 
prezesa Stowarzyszenia Saperów Cywilnych Lesława Majewskiego. 
Wspólne zdjęcie uczestników posiedzenia Zarządu Głównego zakoń-
czyło oficjalną część spotkania. Po pospiesznie spożytym obiedzie 
nastąpił przejazd do Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, gdzie w jego 
murach powitał nas dyrektor dr Paweł Kozerski, wspaniały erudyta 
i historyk, rozkochany w tradycjach ziemi śląskiej i ich piastowskich 
władcach. 

Na początek pobytu w Zamku, mieliśmy możliwość zwiedzenia uni-
kalnej wystawy „Blask lampy naftowej”, gdzie zgromadzono kolekcję 
ponad 200 lamp naftowych z przełomu XIX i XX w. Kolekcja zawierała 
przekrój wszystkich rodzajów lamp stosowanych do oświetlenia miesz-
kań, reprezentujących wszystkich znanych producentów europejskich, 

styl i epokę oraz wyjątkowy poziom rzemiosła artystycznego, a niektóre 
z nich stanowiły prawdziwe dzieła sztuki. Następnie pod przewodnic-
twem Dyrektora Muzeum zwiedzaliśmy pomieszczenia i  zbiory Mu-
zeum Piastów Śląskich, ten nie bez kozery nazwany Śląskim Wawelem.
Wspaniałości - z wielkim wysiłkiem - odrestaurowanego Zamku, któ-
rego początek sięga 1235 roku, później w I połowie XVI w przekształ-
conego w  renesansową monarszą rezydencję, towarzyszy kolegiacki 
kościół p.w. św. Jadwigi, pełniący rolę reprezentacyjnego miejsca kultu 
św. patronki Śląska, a  także rolę świątyni dworskiej. Świątynia zam-
kowa stała się największą nekropolią piastowską w Polsce, w niej bo-
wiem zostało pochowanych ponad 40 przedstawicieli brzesko-legnickiej 
linii dynastii piastowskiej. W krypcie kościelnej zachowały się również 
22 miedziano-cynowe sarkofagi piastowskie, a spośród nich 14 poddano 
koniecznej konserwacji i przeniesiono do piwnic zamkowych, gdzie są 
eksponowane z innymi obiektami sztuki sepulkralnej. Ocalałe z pożogi 
wielu wojen, niszczących bezpowrotnie bogate zbiory Zamku, stały się 
zalążkiem powołanego w 1945 roku Muzeum Piastowskiego, która od 
1965 roku otrzymała nazwę: Muzeum Piastów Śląskich. Od 40 też lat 
jej Dyrektorem i kustoszem jest dr Paweł Kozerski, którego pasja, zaan-
gażowanie i niejednokrotnie determinacja spowodowała rozkwit Zam-
ku. Problematyka piastowska oraz przeszłość historyczno-artystyczna 
Ziemi Brzeskiej stały się wyznacznikiem działalności muzeum, które 
zgromadziło około 16 000 zabytkowych obiektów muzealnych. W zbio-
rach zamkowych zachowała się część brzeskiej Biblioteki Piastowskiej, 
a także najliczniejszy w Polsce zbiór graficznej i malarskiej ikonografii 
rodu Piastów oraz jego śląskiej linii. Najcenniejsze zespoły muzealiów 
tworzą jednak kolekcje gotyckiej i  barokowej rzeźby sakralnej, nato-
miast kamienne epitafia brzeskich mieszczan i szlachty są eksponowane 
w  piwnicach zamkowych razem z  replikami 15 średniowiecznych na-
grobków Piastów Śląskich. Jak podkreślał wielokrotnie Dyrektor Mu-
zeum, odbudowa i rozbudowa Zamku byłaby niemożliwa bez pomocy 
1. Brzeskiej Brygady Saperów.

Kolejne atrakcje czekały nas w Reprezentacyjnej Sali Myśliwskiej, 
gdzie wielu wzruszeń dostarczył nam występ zespołu artystycznego 
„INWENCJA”. Program muzyczno-taneczny przygotowany przez kie-
rownika Klubu p. Janę Koronkiewicz zyskał wśród uczestników spo-
tkania wysokie uznanie, a urocze solistki: Kaja Koronkiewicz, Urszula 
Kochanowicz, Tina Kasprzak, Karolina Sałatkiewicz żywo oklaski-
wane, dostarczyły nam wiele wrażeń. Wystawna, składkowa kolacja 
była okazją do saperskich wspomnień i biesiadnych dykteryjek, której 
przewodzili: gen. bryg. Ryszard Gruszka, ppłk Eugeniusz Tomczak, dr 
Paweł Kozerski, ppłk Marek Baraniak, płk Marian Kasperski i piszący 
te słowa płk Wiesław Ząbek.

Wiesław Leszek Ząbek

Relacja z wizyty członków  Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich 
w Garnizonie brzeskim w dniach 18 - 20.02.2011 r.
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Szanowni Czytelnicy,
Kolejny, 37. numer kwartalnika „SA-

PER” został wydany dzięki aktywności Za-
rządu Głównego i Zespołom Problemowym 
Zarządu, którzy pozyskali stosownych spon-
sorów. Tą drogą Redakcja naszego pisma 
składa im serdeczne podziękowania.

Prezentowany numer kwartalnika jest 
nadzwyczaj bogaty w interesujące materiały. 
Niestety, ramy biuletynu ograniczają pełne 
zaprezentowanie przesłanych przez czytelni-
ków materiałów. Z tych zamieszczonych na 
uwagę zasługują:

Dział Saperzy w misjach pokojowych 
- interesujące materiały o pracy saperów w 
Afganistanie autorstwa Sekcji Informacyjno-Prasowej PSZ Afganistan.

W dziale Z życia wojsk inżynieryjnych, popularyzującego Wojsko 
Polskie - bogate materiały: ze szkolenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwy 
w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu; 
1. Brzeskiej Brygadzie Saperów z Brzegu; 2. Mazowieckiej Brygadzie Sape-
rów w Kazuniu oraz 5. pułku inżynieryjnym w Szczecinie. Polecamy również 
uwadze Czytelników: interesujący materiał płk. dypl. inż. Bogusława Bębenka 
„Robotyzacja i automatyzacja realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego”; ob-
szerną relację z pobytu członków Zarządu Głównego w Garnizonie Brzeskim, 
a także relację z pomocy powodzianom w Kruszwicy realizowaną przez żoł-
nierzy 2. inowrocławskiego pułku komunikacyjnego.

W dziale Z życia środowisk saperskich - Saperskie opłatki 2010, Jubi-
leusz 80. urodzin gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego oraz pożegnanie ks. 
kapelana ppłk. Mariusza Śliwińskiego, proboszcza parafi i wojskowej w Rem-
bertowie, odchodzącego na parafi ę wojskową do Łodzi. Pożegnania z mun-
durem - to pożegnanie przez szefa Inżynierii Wojskowej MON gen. dyw. Ja-
nusza Lalkę - odchodzącego po 35 latach służby płk. dypl. Grzegorza Misiaka i 
przechodzącego do rezerwy [na własna prośbę] kmdr. por. Stanisława Hansa.

W dziale Informacje - sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego 
na sesji wyjazdowej w Brzegu oraz informacja o powstaniu nowych kół SSP 
we Włocławku i Białymstoku.

Z obowiązku przypominam o przysyłaniu materiałów na dyskietkach lub 
płytach CD-R, o objętości do 2 stron maszynopisu, czcionka 12, formatu A-4. 

Życząc przyjemnej lektury
redaktor naczelny 
Wiesław L. Ząbek

Dołączyć do najlepszych
Popularyzacja Narodowych Sił Re-

zerwowych (NSR) wśród żołnierzy służ-
by przygotowawczej była głównym celem 
spotkania z  przedstawicielami jednostek 
wojskowych w Centrum Szkolenia Wojsk 
Inżynieryjnych i  Chemicznych we Wro-
cławiu.

W swoim wystąpieniu Szef Oddzia-
łu  Uzupełnień Pokojowych Dowództwa 
Wojsk Lądowych pułkownik Mieczysław 
Sobkiewicz omówił zasady zawierania 
kontraktów na wykonywanie obowiąz-
ków w ramach NSR oraz możliwości po-
woływania elewów do zawodowej służby 
wojskowej. Następnie przyszła kolej na 
prezentacje jednostek Wojsk Lądowych, 
Sił Powietrznych oraz Inspektoratu 
Wsparcia, które posiadają stanowiska 
przewidziane dla żołnierzy rezerwy.

Ostatnim punktem spotkania było 
przeprowadzenie rozmów kwalifi kacyj-
nych z żołnierzami służby przygotowaw-

czej. Rozmowy kończyły się złożeniem 
wniosku o zawarcie kontraktu na wyko-
nywanie obowiązków w ramach Narodo-
wych Sił Rezerwowych.

Wnioski podpisało stu dwudziestu 
pięciu elewów wrocławskiego Centrum.

- Służba w  Narodowych Siłach Re-
zerwowych cieszy się dużym zaintere-
sowaniem, co przekłada się na liczbę 

podpisanych kontraktów. Głównym kry-
terium wyboru miejsca służby jest spe-
cjalność wojskowa, prestiż jednostki oraz 
odległość jednostki od miejsca zamiesz-
kania – wyliczał porucznik Sebastian 
Brodziak z  1. batalionu zmechanizowa-
nego z Chełma.

Słowa porucznika potwierdził szere-
gowy elew Łukasz Kopyść, który chwilę 
wcześniej podpisał wniosek o  zawarcie 
kontraktu w  6. Brygadzie Powietrzno-
desantowej w Krakowie. Dla niego moż-
liwość służby w  elitarnej jednostce była 
najważniejszym kryterium przy dokony-
wania wyboru miejsca służby.

To nie była ostatnia szansa na zwią-
zanie się z Narodowymi Siłami Rezerwo-
wymi. Żołnierze  będą mieli możliwość 
wstąpić w  szeregi wojska podczas dal-
szego szkolenia specjalistycznego oraz po 
jego zakończeniu.

Tekst i zdjęcia: 
kpt. Piotr Szczepański
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ZESPÓŁ ROZMINOWANIA W POGOTOWIU
EOD czyli Zespół Rozminowania, to ame-
rykański pododdział, który wykonuje za-
dania, we współpracy z polskimi saperami, 
w  dowodzonym przez gen. Reudowicza, 
zgrupowaniu TF White Eagle.

EOD (Explosive Ordnance Disposal), to ame-
rykańskie zespoły rozminowania. „Usuwamy 
zagrożenia, jakie pojawiają się na drogach 
Afganistanu. W  większości są to improwizo-
wane ładunki wybuchowe (IED)” - wyjaśnia 
kapitan Edmund Spivak, dowódca amery-
kańskiej grupy EOD znajdującej się w bazie 
Ghazni. Jak podkreśla, ich zadania nie ogra-
niczają się wyłącznie do neutralizacji min-
-pułapek. Są bowiem również niejako śled-
czymi na miejscu zdarzenia. „Zbieramy jak 
największą liczbę dowodów z miejsc eksplozji. 
Dowody następnie gromadzimy, analizujemy 
i  porównujemy z  tym, co dotychczas mamy 
w bazie danych. Dzięki temu możemy pomóc 
w ściganiu osób podkładających miny – pułap-
ki” - mówi kpt. Spivak. Jakie ślady i dowody? 
O tym eksperci EOD mówią ze zrozumiałych 
względów niechętnie. „Zbieramy wszelkiego 
rodzaju ślady na miejscu wybuchu” - mówią 
ogólnikowo amerykańscy saperzy. Zdradzają 
jednak, że wnikliwe dochodzenie na miejscu 
zdarzenia, a potem analiza danych dostarcza 
niezłą porcję wiedzy - jaki materiał został 
użyty w konkretnym IED, czy był już wcze-
śniej wykorzystany, czy może jest nowy. Ba-
dany jest również sposób podłożenia ładun-
ku, jego miejsce, okoliczności itp. 

Praca zespołowa
Jedną z najważniejszych zasad EOD jest praca 
zespołowa. „Działamy wyłącznie jako zespół. 
Absolutne minimum to dwie osoby. Nigdy nie 
pracujemy samodzielnie” - mówi kpt. Spivak. 

Najważniejszą osobą w zespole EOD jest jego 
dowódca. Na nim spoczywa największa od-
powiedzialność, on podejmuje kluczowe de-
cyzje, to również najbardziej doświadczony 
członek zespołu. Kolejny żołnierz w  zespole 
prowadzi rozpoznanie, kieruje robotami sa-
perskimi, obserwuje otoczenie oraz miejsce, 
w którym pracuje zespół EOD. Jeśli lider ze-
społu podchodzi do ładunku lub schodzi do 
leju po bombie, jego partner zapewnia mu 
bezpieczeństwo. Trzecia osoba w  zespole to 
najczęściej najmłodszy wiekiem i  doświad-
czeniem żołnierz. Zazwyczaj rozpoczyna 
swoją pracę w EOD jako kierowca, strzelec. 

Trening 
Służba w EOD jest ciężka i wymagająca, dla-
tego bardzo skrupulatnie dobiera się żołnie-
rzy do tej profesji. „Patrzymy na osobowość 
kandydatów, ich umiejętności, dotychczasowe 
doświadczenie, staramy się budować możliwie 
najlepsze zespoły” - mówi Spivak. Przed wej-
ściem w szeregi EOD żołnierz przechodzi m. 
in. 11 miesięczny kurs przygotowawczy. Każ-
dego roku żołnierze EOD muszą pomyślnie 
zdawać testy i  egzaminy potwierdzające ich 
umiejętności praktyczne i  wiedzę teoretycz-
ną.
Na 90 dni przed wyjazdem do Afganistanu, 
szkolenie żołnierzy zostaje skoncentrowa-
ne na zadaniach stricte misyjnych. Przede 
wszystkim są to wszelkiego rodzaju zagadnie-
nia związane z improwizowanymi ładunkami 
wybuchowymi, jako zagrożeniami najczęściej 
występującymi w  Afganistanie. W  trakcie 
ostatnich 30 dni przed wyjazdem, żołnierze 
zespołów EOD przechodzą szkolenie pod 
kryptonimem COBRA. Jest to trening reali-
zowany w otoczeniu maksymalnie zbliżonym 
do pola walki i obejmujący m. in. procedury 
zachowania podczas symulowanych, ale bar-
dzo realistycznych, wybuchów min – puła-
pek, IED itp. Podczas tego szkolenia żołnie-
rze otrzymują również możliwie najświeższą 
wiedzę o sytuacji w rejonie, do którego zosta-
ną skierowani. 

Bez rutyny
”Dla EOD nie ma czegoś takiego, jak codzien-
na rutyna. Rutyna w naszej pracy mogłaby być 
niebezpieczna” – podkreśla kpt. Spivak. Jak 
tłumaczy, jego zespół otrzymuje wezwania 
do działania o  różnych porach dnia i  nocy. 
„Jesteśmy gotowi do działania 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu”. Każda akcja jest inna, 
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wymaga rozpoznania i dokładnego przygoto-
wania. „Najbardziej niebezpieczna część na-
szej pracy to podejście do podejrzanego przed-
miotu” – wyjaśnia Spivak. Dlatego, jeśli to 
tylko możliwe, EOD za każdym razem stara 
się używać techniki zamiast człowieka - robo-
tów, wysięgników itp. Dzięki temu możliwe 
jest zdalne neutralizowanie miny czy innego 

niebezpiecznego przedmiotu. „Najważniejszą 
zasadą w  naszej pracy to trzymać możliwie 
największy dystans od niebezpiecznego przed-
miotu” – mówią amerykańscy saperzy. 
Pomimo że służba w EOD jest niebezpiecz-
na, to jednak niesie ze sobą wiele satysfakcji. 
„Każdy lubi zobaczyć czasami kontrolowane 
buuuum! To część naszej pracy. Ale z drugiej 
strony, to również rozwiązywanie problemów” 
- mówi kpt. Spivak. Każda sytuacja, w której 
działa EOD różni się od poprzedniej. Żoł-
nierze muszą przeanalizować, w  jaki sposób 

można najlepiej poradzić sobie z daną sytu-
acją – jak zadziałać, aby zachować bezpie-
czeństwo własnych żołnierzy i nie spowodo-
wać szkód cywilnych.

Współpraca z polskimi saperami
Amerykańskie EOD i  polscy saperzy dzia-
łający w  bazie Ghazni stopniowo rozwija-
ją dotychczasową współpracę. „Niedawno 
wspólnie uczestniczyliśmy w  kontrolowanej 
detonacji. Przyglądaliśmy się polskim procedu-
rom, porównywaliśmy je do naszych” - mówi 
Spivak. Polski saper, kapitan Jacek Prokop 
tłumaczy, że procedury, wg których działają 
polscy saperzy, różnią się nieco od tych ame-
rykańskich z EOD. Jak wyjaśnia, różnice wy-
nikają m. in. z faktu, iż Amerykanie wykorzy-
stują bardzo dużo techniki, robotów, wysię-
gników, kamer itp. Wydłuża to czas pracy, ale 
– z drugiej strony - czyni ją bezpieczniejszą. 
Współpraca amerykańskich i polskich sape-
rów w  Afganistanie to ogromne możliwo-
ści do zbierania doświadczeń i  wiedzy dla 
powstających w  Polsce zespołów EOD. Od 

niedawna w strukturze 1. Brzeskiej Brygady 
Saperów powstaje grupa EOD. Tworzą ją trzy 
zespoły EOD i drużyna techniczna. W każdej 
grupie EOD znajduje się sekcja rozpoznaw-
cza, minerska i wsparcia. Wśród zadań, jakie 
przewidziano dla polskiego EOD z  Brzegu, 
znajdują się m. in. neutralizacja improwizo-
wanych urządzeń (ładunków) wybuchowych 
(IED), prowadzenie szkoleń w  zakresie roz-
poznawania i  reakcji na ataki z wykorzysta-
niem IED, usuwanie lub redukcja zagrożeń 
pochodzących od broni konwencjonalnej, 
amunicji konwencjonalnej oraz amunicji za-
wierającej chemiczne środki trujące, niszcze-
nie dużych ilości różnego rodzaju amunicji 
oraz zapalników, testowanie, identyfikacja 
i meldowanie o powstawaniu nowej lub nie-
znanego pochodzenia amunicji oraz innych 
przedmiotów wybuchowych i  niebezpiecz-
nych.
Umiejętności niezbędne do wykonywania 
zadań EOD żołnierze nabywają w  Centrum 
Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i  Chemicz-
nych we Wrocławiu, w składzie którego znaj-
duje się Zespół Rozminowania. Zespół m. 
in. organizuje i  prowadzi szkolenia wyspe-
cjalizowanych pododdziałów rozminowania 
i EOD oraz Patroli Rozminowania.
Na misji w  Afganistanie przebywają rów-
nież wykładowcy wrocławskiego centrum. 
Tu zdobywają kolejne doświadczenia, które 
są cenną wiedzą dla kolegów z  Wrocławia 
i  Brzegu. Jednocześnie, wspólnie z  instruk-
torami z  innych armii, prowadzą szkolenia 
przypominające z zasad counter IED dla pol-
skich żołnierzy uczestniczących w afgańskiej 
misji. 

Tekst: 
Artur Weber

Sekcja Informacyjno – Prasowa PSZ 
Afganistan

Foto: 
st. chor. Adam Roik

Combat Camera  DOSZ
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Historia użycia robotów oraz innych zautomatyzowanych urzą-
dzeń przeznaczonych do rozpoznania oraz neutralizacji urządzeń 
wybuchowych

Pierwsze próby wykorzystywania na świecie urządzeń podobnych 
do współczesnych mobilnych robotów  pirotechnicznych datują się na 
okres II wojny światowej. Prekursorami  w tej dziedzinie były hitle-
rowskie Niemcy, a pierwszą tego typu konstrukcją był Goliath. Go-
liath był samobieżną, zdalnie sterowaną miną służącą do niszczenia 
obiektów fortyfikacyjnych oraz wykonywania przejść w  polach mi-
nowych. Konstrukcja ta została zaprojektowana na bazie prototypu 
pojazdu gąsienicowego autorstwa francuskiego inżyniera Adolphe-
‘a  Kegresse’a  i  produkowana przez zakłady Borgwarda w  Bremie na 
potrzeby Wehrmachtu w trzech wersjach. Pierwsza z nich ważyła 370 
kg, a jego jednostkę napędową stanowiły dwa silniki elektryczne 12V 
o  mocy 2,5kW każdy. Pozostałe dwie wersje Goliatha wyposażono 
w  dwucylindrowy, dwusuwowy silnik spalinowy o  pojemności 703 
cm³ i mocy 12,5KM. Pojemność zbiornika paliwa wynosiła 6 litrów. 
Wersje z silnikiem spalinowym różniły się między sobą masą całko-
witą oraz wielkością ładunku wybuchowego przewożonego w kadłu-
bie (wersja zmodernizowana w listopadzie 1944 roku ważyła 430 kg 
w  stosunku do 365 kg wersji pierwotnej i  dysponowała zdolnością 
przewożenia ładunku wybuchowego o masie 100 kg w stosunku do 75 
kg wersji pierwotnej) 

GOLIATH

Roboty inżynieryjne jako narzędzie do zwalczania improwizowa-
nych urządzeń wybuchowych

Z  uwagi na powszechne użycie w  działaniach taktycznych na współ-
czesnym polu walki IED, potrzebą chwili stała się konieczność jak 

najszerszego wprowadzenia robotów inżynieryjnych, jak również in-
nych zautomatyzowanych urządzeń wspierających ten wymiar walki 
z terroryzmem. Improwizowane urządzenia wybuchowe wykorzystuje 
się w każdym praktycznie środowisku taktycznym (łącznie z  terenem 
zurbanizowanym). Konstruując je, wykorzystuje się wszelkie dostępne 
materiały (począwszy od środków pochodzenia wojskowego skończyw-
szy na substancjach ogólnodostępnych) i  technologie (w tym metody 
inicjacji – samoczynne lub zdalnie sterowane). Zasięg i siła rażenia jest 
dostosowana do wielkości niszczonego obiektu. Priorytet użycia IED 
stanowi chęć eliminacji środków bezpośredniego wsparcia ogniowego. 
Z analizy dotychczasowych doświadczeń wynika, że umiejętne wyko-
rzystanie IED zwłaszcza w punktach, miejscach lub obiektach kanali-
zujących ruch i manewr znacznie ograniczają lub wręcz uniemożliwiają 
użycie zasadniczego sprzętu bojowego. 
Użycie robotów pirotechnicznych oraz innych zautomatyzowanych 
urządzeń jest uwarunkowane priorytetami w  zakresie ograniczania 
stopnia zagrożenia użyciem improwizowanych urządzeń wybucho-
wych. Z uwagi na to, że przedsięwzięcia te są realizowane głównie przez 
pododdziały inżynieryjne (EOD – Explosive Ordnance Disposal), urzą-
dzenia te są nazywane często robotami EOD. 
Z początku do realizacji tego rodzaju zadań wykorzystywano policyjne 
roboty inspekcyjne, dysponujące sporymi możliwościami roboczymi, 
kosztem jednak znacznego ograniczenia parametrów w zakresie mobil-
ności i gabarytów nieprzystających do przestrzeni ładunkowych wozów 
bojowych (uniemożliwiających transport). W odniesieniu do koniecz-
ności zabezpieczenia ochrony konwojom lub kolumnom wojskowym  
uniemożliwiało to efektywną realizację tychże przedsięwzięć. Stale to-
warzyszący żołnierzom wykonującym zadania bojowe w rejonie misji 
deficyt czasowy wymusza potrzebę użycia sprzętu spełniającego wymo-
gi w zakresie prędkości przejazdowej oraz wielkości i masy celem ogra-
niczenia czasu przebywania wojsk w polu rażenia (statystycznie strefa 
bezpieczeństwa wynosi od 100 do 300 metrów). W  związku tym zopty-
malizowano wymagania dotyczące robotów, uznając następujące cechy 
konstytutywne: małe gabaryty (masa + wielkość), mobilność, prędkość 
przesyłu obrazu. 

Charakterystyka robotów inżynieryjnych znajdujących się na wy-
posażeniu wojsk lądowych oraz innych instytucji zaangażowanych 
w zwalczanie terroryzmu w Polsce

Historia związana z  wprowadzeniem robotów pirotechnicznych 
w Polsce jest ściśle związana z tragicznymi wydarzeniami, jakie roze-
grały się na stacji paliw Shell w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej, 
gdzie 24 kwietnia 1996 roku około godziny 12.30 wskutek wybuchu 
ładunku wybuchowego, podłożonego przez jak dotychczas niezna-
nych sprawców,  zginął funkcjonariusz policji, st. asp. Piotr MOLAK, 
członek sekcji pirotechnicznej przy Biurze Operacji Antyterrorystycz-
nych. Wypadek wymusił na decydentach refleksję nad koniecznością 

Robotyzacja i automatyzacja realizacji zadań 
wsparcia inżynieryjnego

Uwarunkowania współczesnego pola walki, w dobie konfliktów i zagrożeń o charakterze asymetrycznym oraz wykorzystanie w dzia-
łaniach taktycznych nowego rodzaju broni, jaką są improwizowane urządzenia wybuchowe (IED), jawią się jako jedno z najważniejszych 
zagrożeń dla pododdziałów operujących w teatrze działań wojennych. Zasadniczym celem wykorzystywania tego typu broni jest potrzeba 
zniwelowania przewagi technologicznej oraz różnic w potencjale, a także oddziaływanie w płaszczyźnie psychologicznej poprzez podejmo-
wanie spektakularnych w  formie i  rozmachu organizacyjnym ataków terrorystycznych z  użyciem IED. W  tym kontekście automatyzacja 
i robotyzacja realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego integralnie wpisują się w algorytm przedsięwzięć mających na celu minimalizację 
zagrożeń związanych z bezpośrednim oddziaływaniem i ekspozycją czynnika ludzkiego na rażenie improwizowanymi IED. Z uwagi na sto-
pień ryzyka związany z neutralizacją ładunków wybuchowych w bezpośredniej styczności z potencjalnie niebezpiecznym obiektem lub przed-
miotem zachodzi potrzeba wykorzystania robotów oraz innych zautomatyzowanych urządzeń, by maksymalnie skrócić czas przebywania 
wykwalifikowanego personelu (pirotechników, saperów) w strefie rażenia. Biorąc pod uwagę możliwości techniczne współcześnie wykorzy-
stywanych robotów, należy stwierdzić, że wszystkie etapy rozpoznania i neutralizacji IED można zrealizować, minimalizując bezpośredni 
udział człowieka.
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zapewnienia funkcjonariuszom skuteczniejszej ochrony przed impro-
wizowanymi urządzeniami wybuchowymi (IED) i ograniczenia eks-
pozycji na niszczące skutki ich działań. Około pół roku po tragicznym 
zdarzeniu, na początku 1997 roku zakupiono dla policji pierwsze trzy 
roboty pirotechniczne produkcji niemieckiej firmy TELEROB (typ 
MV-4).

MV-4

Historia robotów pirotechnicznych rodzimej produkcji została zapo-
czątkowana w  1999 roku, kiedy światło dzienne ujrzał opracowany 
w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów (PIAP)  prototyp 
robota Inspector.

Inspector

Od 2000 roku po zakończeniu testów konstrukcja ta zaczęła być sukce-
sywnie wprowadzana do pododdziałów pirotechnicznych policji oraz 
wojska. Inspector jest robotem inspekcyjno – interwencyjnym. Inspector 
waży 550 kg i dysponuje mocą pozwalającą przepchnąć lub holować sa-
mochody o masie do 1500 kg, pozostawione na dowolnym biegu. Cha-
rakteryzuje się płynnym poruszaniem po schodach oraz innych nierów-
nościach terenu.
Dzięki konstrukcji manipulatora pozwala podnosić i stabilnie przewozić 
ciężary nawet do 60 kg. Praca części roboczej jest stale monitorowana 
z uwzględnieniem graficznego zobrazowania konfiguracji ramion mani-

pulatora. W robocie zostały zainstalowane funkcje autonomiczne, które 
przeciwdziałają samozniszczeniu elementów manipulatora w  wyniku 
błędnego sterowania wykonanego przez operatora. 
Robot Inspector może pracować zarówno w  terenie otwartym, jak 
i w budynkach. Szerokość bazy mobilnej umożliwia przejazd przez wą-
skie drzwi (70 cm) i poruszanie się wewnątrz budynków mieszkalnych 
i biurowych.  4 kamery rozmieszczone z tyłu i z przodu, na manipulatorze 
i chwytaku robota umożliwiają operatorowi dokładną inspekcję terenu. 
Ponadto na manipulatorze umieszczone są czujniki oraz mikrofon, za po-
mocą którego można prowadzić negocjacje z terrorystami. Zastosowanie 
specjalnego systemu napędowego manipulatora pozwala na zminimali-
zowanie odrzutu podczas wystrzału z wyrzutnika pirotechnicznego lub 
wybuchu ładunku umieszczonego w chwytaku lub jego pobliżu. 
Zasadniczym przeznaczeniem robota Inspector jest zwalczanie zagrożeń 
związanych z ewentualnością użycia IED oraz innych materiałów niebez-
piecznych. Robot wysłany w rejon zagrożony wybuchem bomby, może m. 
in. dokonać zdalnej inspekcji obiektu zagrożonego, rozpoznania niebez-
piecznego ładunku, przeniesienia niebezpiecznego ładunku w wyznaczo-
ne miejsce, neutralizacji niebezpiecznego ładunku, negocjacji z terrory-
stami. Inspector świetnie sprawdza się także przy wspomaganiu operacji 
antyterrorystycznych oraz ochronie i inspekcji obiektów. 
Producent - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) okre-
śla swój kolejny produkt o nazwie Expert jako antyterrorystyczny robot 
neutralizująco-wspomagający.

Expert

Expert, jako pierwszy robot na świecie, wykonuje wszystkie zadania 
w środkach transportu: samolotach, autobusach, wagonach kolejowych, 
okrętach oraz małych i ciasnych pomieszczeniach. Może nie tylko do nich 
wjechać, lecz również wszędzie sięgnąć i podjąć ładunek z położnych wy-
soko lub trudno dostępnych zakamarków. 
Konstrukcja robota godzi ze sobą dwa sprzeczne wymogi, czyli małą 
bazę mobilną oraz manipulator o dużym zasięgu (do 3 m) i udźwigu (15 
kg) jednocześnie. Konstrukcja układu jezdnego pozwala na pokonywa-
nie wysokich przeszkód oraz schodów. Radzi sobie również z trudnym 
terenem innego typu, czyli podłożem piaszczystym, błotem i głębokimi 
kałużami. Robot, w zależności od wyposażenia, waży około 180 kg, zaś 
jego maksymalna prędkość wynosi 2 km/h. Układ jezdny oraz panel ste-
rujący i  manipulator stanowią identyczne konstrukcje jak analogiczne 
układy zastosowane w Inspectorze. Expert jest wyposażony w 6 kamer. 
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Cztery kolorowe kamery rozmieszczone są: na chwytaku, z tyłu i z przo-
du robota oraz na manipulatorze (kamera główna z możliwością obro-
tu o 360 stopni i 90 stopni góra-dół). Ponadto, dwie kolorowe kamery 
boczne, które umieszczone są po bokach przednich gąsienic, co pozwa-
la na inspekcję, np. przestrzeni pod fotelami. Wszystkie kamery są wy-
posażone we  własne oświetlacze halogenowe lub oświetlacze diodowe.                                                                                                         
Na standardowe wyposażenie stanowiska operatora składają się: pod-
świetlenie klawiatury konsoli sterowniczej do pracy w warunkach ogra-
niczonego oświetlenia, anteny do transmisji radiowej, gniazdo do podłą-
czenia zewnętrznego rejestratora obrazu i dźwięku, gniazdo do ładowania 
akumulatorów, gniazda do podłączenia zewnętrznych anten oraz gniazdo 
do podłączenia mikrofonu.     
Scout to kolejny robot zaprojektowany przez PIAP z myślą o szybkim roz-
poznaniu terenu i miejsc trudno dostępnych, takich jak: podwozia pojaz-
dów, miejsca pod fotelami w środkach transportu, wąskie pomieszczenia 
lub szyby wentylacyjne.
Robot Scout porusza się za pomocą hybrydowego układu jezdnego, skła-
dającego się z  gąsienic i kół, ale w razie potrzeby istnieje możliwość łatwe-
go zdemontowania kół jezdnych. Pozwala to na zmniejszenie gabarytów 
robota, co umożliwia prowadzenie akcji w trudnodostępnych przestrze-
niach. Z przodu robota została umieszczona kamera posiadająca możli-
wość obrotu w płaszczyźnie pionowej. Solidna konstrukcja o niewielkich 
gabarytach (550 mm x 600 mm x 190 mm) i małej masie (robot waży za-
ledwie 14 kg, zaś panel operatorski 8 kg) wraz z dynamicznym systemem 
napędowym zapewnia wysoką manewrowość i  dużą prędkość robota 
(do 8 km/h). Dzięki tym cechom, z robotem Scout możliwa jest szybka 
inspekcja trudno dostępnych terenów i pomieszczeń. Niewielka masa ro-
bota ułatwia transport i przenoszenie robota (np. w plecaku wojskowym).

Scout

Zastosowania robota mogą być zwielokrotnione poprzez montowanie 
na jego mobilnej bazie dodatkowych urządzeń takich, jak manipulator 
z  chwytakiem, kamery, dodatkowe przednie gąsienice uchylne, uchwyt 
i okablowanie do bezodrzutowego działka pirotechnicznego, urządzenie 
cyfrowe i  okablowanie do nagrywania przebiegu akcji, czujnik skażeń 
chemicznych, urządzenie rentgenowskie czy kabel światłowodowy z na-
wijarką. 
Ibis jest robotem polskiej produkcji (PIAP), do zastosowań pirotechnicz-
nych i bojowych. Przystosowany został do operacji w trudnym i zróżni-
cowanym terenie, takim jak piach, śnieg czy podłoże skalne. Ibis został 
wyposażony w  platformę mobilną o  napędzie sześciokołowym. Każde 
z  kół jest napędzane niezależnie. Koła przednie połączone są wspólną 
osią, która ma możliwość ograniczonego obrotu wokół osi wzdłużnej ro-
bota. Pozostałe koła są połączone wahaczem parami, po każdej ze stron 
robota. Wahacze mają możliwość ograniczonego obrotu względem osi 
poprzecznej robota. Taka konstrukcja zawieszenia zapewnia w większo-
ści przypadków kontakt wszystkich kół z podłożem, a co za tym idzie, 
sprawne pokonywanie nierówności terenu, dużą stabilność podczas jaz-
dy oraz optymalne rozłożenie mocy na wszystkie koła. Duża prędkość 
robota   (do 10 km/h) umożliwia bezzwłoczne przeprowadzanie misji. 
Sterowanie robotem może być realizowane drogą radiową lub przez świa-
tłowód z walizkowego stanowiska operatora lub bardzo lekkiego pilota. 

Ibis

Robot wyposażony jest w 4 kamery:
−	 kamera główna: kolor/podczerwień lub termowizja (opcjonalnie), 

z ruchomą głowicą na górnym ramieniu manipulatora, z możliwością 
zdalnego sterowania zmiany położenia kamery (góra-dół, prawo-le-
wo), 

−	 kamera jezdna przednia (kolor/podczerwień, szerokokątna z oświetla-
czem IR),

−	 kamera jezdna tylna (kolor/podczerwień, szerokokątna z oświetlaczem 
IR),

−	 kamera manipulacyjna (kolorowa, szerokokątna z oświetlaczem świa-
tła widzialnego).

Ibis czerpie energię z akumulatorów umieszczonych wewnątrz bazy mo-
bilnej. W zależności od rodzaju wykonywanych czynności, czas pracy ro-
bota bez ponownego ładowania wynosi maksymalnie 8 godzin.
Robot Ibis może być przystosowany do współpracy z różnorodnym wy-
posażeniem dodatkowym, np. wyrzutnikami pirotechnicznymi, czujni-
kami skażeń chemicznych i radioaktywnych, magistralą do zdalnej de-
tonacji ładunków wybuchowych, nożycami do cięcia drutu kolczastego, 
wiertarkami, urządzeniami rejestrującymi. Robot został przystosowany 
do współpracy z bronią używaną w policji i wojsku. 

Wnioski
Uwzględniając specyfikę współczesnego pola walki, jego zagrożeń stano-
wiących efekt partycypacji i  coraz większego zaangażowania w  lokalne 
konflikty o charakterze asymetrycznym oraz powszechnego wykorzysty-
wania IED przez czynniki próbujące destabilizować  sytuację w najbar-
dziej zapalnych regionach świata, wykorzystywanie najnowszych zdoby-
czy techniki, wdrażanie automatyki i robotyki (zastępowanie człowieka 
urządzeniami o szerokim spectrum działania) do minimalizowania ry-
zyka związanego z ekspozycją na czynniki zewnętrzne powinno stanowić 
obowiązujący wszystkie instytucje zaangażowane w walkę z terroryzmem 
algorytm działania. W  treści artykułu omówiono wielopłaszczyznowo 
tendencje w zakresie prac badawczych dotyczących udoskonalenia kon-
strukcji oraz rozszerzenia zakresu czynności wykonywanych przez ro-
boty inżynieryjne lub inne zautomatyzowane urządzenia w płaszczyźnie 
rozpoznania i neutralizacji przedmiotów lub obiektów potencjalnie nie-
bezpiecznych. Należy zauważyć, że to tylko jedno z wielu przedsięwzięć 
wpisujących się w nurt poprawy bezpieczeństwa żołnierzy w czasie wyko-
nywania zadań w środowisku zagrożonym użyciem IED oraz zwiększe-
nia efektywności misji C-IED. W związku z powyższym, modernizacja 
sprzętu inżynieryjnego w  kierunku jego robotyzacji i  automatyzacji to 
jedno z najważniejszych przedsięwzięć i  jednocześnie wyzwań, których 
realizacja pozwoli sprostać wymogom współczesnego pola walki.

płk dypl. inż. Bogusław BĘBENEK
Szef Wojsk Inżynieryjnych Wojsk Lądowych.

Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie integracji 
i bezpieczeństwa europejskiego oraz  Podyplomowych Studiów 

Polityki Obronnej AON. 
Od 2008 roku Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich.
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Nasza armia znajduje się w okresie bardzo dynamicznych prze-
mian spowodowanych trwającym procesem jej uzawodowie-

nia. Zmianie musiały ulec standardy szkolenia, które stanowią je-
den z głównych czynników profesjonalizacji.

Skąd się to wzięło?
Decyzja o  rezygnacji z  powszechnego obowiązku odbywania zasad-
niczej służby wojskowej spowodowała także zmiany w systemie gro-
madzenia i  użycia rezerw osobowych. Postanowienie o  utworzeniu 
Narodowych Sił Rezerwowych zawarte jest w programie profesjona-
lizacji Sił Zbrojnych. Według niego, nowy rodzaj służby utrzymywany 
będzie na potrzeby reagowania kryzysowego oraz wzmocnienia jed-
nostek wojskowych w razie konieczności ich użycia do działań poza 
granicami państwa. 
Aby wypełnić lukę w dostępie do wojska dla osób, które nie posiada-
ją przeszkolenia wojskowego, w 2010 roku ruszyła służba przygoto-
wawcza. Szkolenie zostało uruchomione z myślą o młodych ludziach 
zamierzających odbyć szkolenie wojskowe, a następnie podpisać kon-
trakt do pełnienia służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
Celem szkolenia jest przygotowanie elewów do wykonywania zadań 
na stanowiskach przewidzianych dla szeregowych w specjalnościach 
inżynieryjnych i chemicznych.
Blisko czteromiesięczna służba podzielona jest na dwa okresy: podsta-
wowy oraz specjalistyczny.

Tu przyszło im służyć
13 stycznia 2009 roku Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich 
podpisał akt inauguracyjny funkcjonowania Centrum Szkolenia 
Wojsk Inżynieryjnych i  Chemicznych we Wrocławiu. Powstało ono 
w wyniku dokonania zmian jakościowych w przygotowaniu kadr dla 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz reorganizacji szkolnictwa 
wojskowego przez dostosowanie jego struktury do nowych potrzeb 
naszej armii. 
Centrum posiada możliwość szkolenia specjalistów wojsk inżynie-
ryjnych w 23, a wojsk chemicznych w 11 specjalnościach. Szkolenie 
odbywa się w oparciu o cztery kompleksy: koszarowy przy ul. Obor-
nickiej 108, Ośrodek Szkolenia Wodnego „Osobowice”, część poligonu 
„Raków” i strzelnicę garnizonową przy ul. Czajkowskiego 109.
Aby jak najlepiej przygotować się do bezprecedensowego zadania, 
jakim było wcielenie żołnierzy służby przygotowawczej, przeprowa-
dzono cykl szkoleń dla dowódców drużyn oraz zrealizowano kurs in-
struktorsko-metodyczny dla kadry.

Żołnierskie abecadło, czyli szkolenie podstawowe
Realizacja trzymiesięcznego szkolenia w  okresie podstawowym 
przebiega według zapisów zawartych w  „Programie szkolenia pod-
stawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.  Jest on obo-
wiązującą koncepcją przedmiotową, metodyczną i  organizacyjną 
w procesie szkoleniowym ochotników do służby wojskowej. 
Pierwszy etap szkolenia organizowany jest w czasie określonym w za-
twierdzonym porządku dnia. Czas poza szkoleniem  programowym 
oraz dni dyspozycyjne pozostają do dyspozycji komendanta Ośrodka 
Szkolenia Podstawowego.
Do głównych zadań szkolenia podstawowego należy zapoznanie  
i wdrożenie ochotników z podstawowymi uwarunkowaniami służby 
wojskowej wynikających z obowiązujących aktów prawnych. Adepci 
wyposażani są w niezbędny zakres wiedzy teoretycznej i umiejętno-
ści niezbędnych do działania w różnych warunkach. Rozwijają system 
wartości i postaw istotnych z punktu widzenia wojska, takie jak zdy-
scyplinowanie, odpowiedzialność i zaangażowanie. Nie mniej ważne 
jest kształtowanie sprawności fi zycznej  umożliwiającej właściwe wy-
konywanie zadań.
- Mogę z  pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że cele szkolenia pod-
stawowego zostały przez moich żołnierzy osiągnięte. Opanowali 
oni podstawy bojowego zachowania się i  indywidualnego działa-
nia na polu walki oraz przygotowali do realizacji zadań bojowych 
z wykorzystaniem etatowej broni strzeleckiej – wylicza z wyraźną sa-
tysfakcją komendant Ośrodka Szkolenia Podstawowego, major Grze-
gorz Wincek.

Czas na fachowca, czyli szkolenie specjalistyczne
Po zakończeniu szkolenia podstawowego kandydaci do Narodowych 
Sił Rezerwowych odbywają jednomiesięczne kształcenie specjalistycz-
ne na bazie Ośrodka Szkolenia Podstawowego. 
Jego celem jest przygotowanie żołnierzy służby przygotowawczej, 
w  ramach posiadanych specjalności wojskowych, do opanowania 
podstawowej wiedzy i czynności umożliwiających efektywną realiza-
cję zadań na przewidzianym stanowisku służbowym. Żołnierz musi 
wtedy nabyć umiejętności wykorzystania walorów taktyczno-tech-
nicznych sprzętu technicznego i uzbrojenia będącego na wyposażeniu 
wojsk inżynieryjnych i chemicznych.
W Centrum szkolenie specjalistyczne w ramach służby przygotowaw-
czej realizowane jest według następujących specjalności wojskowych: 
drogowo-mostowa, naprawa sprzętu inżynieryjnego, obsługa elek-
trowni, obsługa koparki jednoczerpakowej, obsługa sprężarki, obsługa 
spycharki gąsienicowej szybkobieżnej, obsługa spycharko-ładowarki, 
rozminowanie, saper, naprawa i legalizacja sprzętu wykrywania, roz-
poznania i analizy skażeń, obsługa sprzętu do likwidacji skażeń, ob-
sługa systemów ochrony indywidualnej i zbiorowej, zwiadowca.

Z optymizmem w przyszłość
Korzyści ze służby przygotowawczej najlepiej oddają słowa szere-
gowej elew Anny Jabłonkowskiej, która twierdzi, że jest to nie-
samowita przygoda, ale przede wszystkim to prawdziwy spraw-
dzian i  wyzwanie dla każdego, nie tylko pod względem fi zycznym. 
- Służba ta sprawdza także naszą psychikę oraz reakcje w niecodzien-
nych warunkach. Najważniejsza jest pasja i powołanie. Wiele można się 
tutaj nauczyć i poznać siebie samego – dodaje szeregowa.
Służba przygotowawcza stała się dla cywilów sposobem na związanie się 
z  wojskiem. Determinacja, ambicja i  motywacja tych ludzi pozwala 
na zasilenie szeregów armii najwartościowszymi ludźmi. Dla nich 
wszystkich przygoda z mundurem może stać się czymś wyjątkowym 
i niepowtarzalnym w życiu, a dla wojska będą oni stanowili grupę do-
brze wyszkolonych żołnierzy – obrońców swojej Ojczyzny.

Tekst i zdjęcia: kpt. Piotr Szczepański

Służba przygotowawcza w CSWInż. i Chem.
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Służba przygotowawcza jako zupełnie nowy element (nowa jakość) 
wojskowego rzemiosła spowodowała spore zainteresowanie wśród 

młodych ludzi. Dla wielu z nich stała się przepustką do służby w ramach 
Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Wyszkolenie żołnierzy, którzy 
zawarli kontrakty do NSR, nie zależy tylko od ich indywidualnych 
predyspozycji, ale również od skutecznego szkolenia. W 1. Brygadzie 
Saperów w  Brzegu aktualnie szkoli się 174 elewów. Wielu z  nich, 
decydując się na służbę przygotowawczą, zrealizowało swój pierwszy 
z  kilku etapów do pozostania żołnierzem zawodowym - na co 
szczególnie liczą. Jednak zanim to się stanie, muszą przebrnąć przez 
szereg bardzo intensywnych dni szkoleniowych. Podczas szkolenia 
elewów wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt, który znajduje się na 
wyposażeniu Jednostki Wojskowej. Jak stwierdził d-ca kompanii por. 
Kumorek Marek „do zajęć programowych jesteśmy dobrze przygotowani, 
a  środków wykorzystywanych do ich zabezpieczenia na pewno nie 
zabraknie”.

Zajęcia prowadzone są przez żołnierzy, którzy swoje doświadczenie 
zawodowe zdobywali podczas wielu misji. Powoduje to, że elew zdobywa 
duży zakres  wiedzy nie tylko teoretycznej ale również praktycznej 
popartej doświadczeniem  szkolących ich dowódców. A  w  wojskach 
inżynieryjnych - w specjalności saperskiej jest to szczególnie ważne.

Szkolenie jest bardzo intensywne i  aby zrealizować założone cele 
szkoleniowe, zostało podzielone na kilka etapów.

Celem etapu I – szkolenie zapoznawcze (4 dni szkoleniowe) jest: 
zapoznanie kandydatów z tradycjami jednostki, kadrą dowódczą 1BSap 
oraz podstawo wymi zasadami żołnierskiego zachowania się, zasadami 
zależności żołnierskiej, codziennym tokiem służby i  podstawowymi 
zasadami musztry indywidualnej.

Celem etapu II – szkolenie indywidualne (39 dni szkoleniowych) 
jest: przygotowanie kandydatów do przysięgi wojskowej zgodnie 
z  Ceremoniałem Wojskowym. Nauczenie niezbędnych czynności do 
działania w  warunkach pokojowego funkcjonowania jednostki, jak 
i działania w realiach współczesnego pola walki, poprzez doskonalenie 
nabytych umiejętności w szkoleniu ogólnowojskowym i bojowym.

Celem etapu III – szkolenie końcowe (4 dni szkoleniowe) jest: 
osiągnięcie właściwego poziomu przygotowania żołnierzy do egzaminu 
końcowego poprzez sprawdzenie nabytych umiejętności teoretycznych 
i praktycznych. 

Szkolenie elewów nasuwa wiele różnorodnych pytań, oczekiwań 
przełożonych, jak i samych szkolonych. Czy przełożeni są zadowoleni 
z wyników szkoleniowych? Czy sami elewi spełnili swoje oczekiwania, 
które zastali w naszej Brygadzie? Czego się spodziewają po zakończeniu 
szkolenia i wiele innych.

Szer. elew Wiśniewski Paweł – kompania szkolenia podstawowego 
„Kurs przygotowawczy, który aktualnie odbywam, przygotowuje mnie 
do służby, a z tym związanego podpisania kontraktu w nowo powstałej 
strukturze Wojska Polskiego tj. Narodowych Sił Rezerwowych. Jednostka 
wojskowa w Brzegu jest w moim odczuciu idealna do szkolenia przyszłych 
sił rezerwowych zarówno pod względem dostępności środków, a  także 
wyspecjalizowanej i wyszkolonej kadry. Zajęcia są bardzo intensywne. 
Ja szkolę się w specjalności saper. Zajęcia są organizowane na bardzo 
wysokim poziomie, z  wykorzystaniem sprzętu wojskowego, środków 
pozoracji pola walki oraz ogromnym zaangażowaniem szkolącej mnie 
kadry. Nauka jest organizowana w  wielu miejscach zróżnicowanych 
pod względem terenu w zależności od tematu zajęć. Są one prowadzone 
w  ciekawy sposób, przez co czas spędzony na szkoleniu mija bardzo 
szybko. Są też bardzo urozmaicone. Nie tylko uczymy się specyfi ki 
danej specjalności wojskowej, ale także wyszkolenia ogólno-wojskowego. 
Jestem przekonany że szkolenie, które aktualnie odbywam, przygotuje 
mnie do służby w  NSR lub też w  przyszłości do zostania żołnierzem 
zawodowym. Gdybym mógł wybrać jednostkę szkolącą mnie, jeszcze raz 
na pewno i bez zastanowienia wybrałbym 1Brygadę Saperów w Brzegu.” 

Kpr. Jerzy Pełech - dowódca 3 dr 1 kompania szkolenia 
podstawowego

 „W październiku ubiegłego roku bramy koszar przekroczyła pierwsza 
grupa żołnierzy służby przygotowawczej. Ich przybycie stanowiło spore 
wyzwanie dla instruktorów wytypowanych do udziału w  szkoleniu. 
Ofi cerowie, jak i  podofi cerowie, zostali starannie wyselekcjonowani 
z  pododdziałów 1. Brzeskiej Brygady Saperów i  2 Batalionu 
Ratownictwa Inżynieryjnego. Wraz z przybyciem elewów rozpoczął się 
cykl wyczerpującego szkolenia, które młodych pełnych zapału i wiary 
we własne siły ludzi zmienić miało w żołnierzy. Gdy opadły pierwsze 
emocje związane przygotowaniem jak i  samą uroczystością przysięgi 
wojskowej, rozpoczął się cykl szkolenia indywidualnego, do którego 
elewi podeszli z  pełnym zaangażowaniem. Przeplatane zajęciami 
teoretycznymi działania na pasie taktycznym dostarczyły dużych emocji 
zarówno instruktorom, jak i szkolonym. 

W  czasie powrotu z  zajęć zmęczenie na twarzach żołnierzy 
stanowiło świadectwo ich wysiłku. Wiedza przekazywana na zajęciach 
przyswajana była ochoczo i  sprawnie. Ponadto żołnierze uczestniczyli 
w  zajęciach ponadprogramowych oraz rywalizowali z  pododdziałami 
brygady w  zawodach sportowych, odnosząc w  nich sukcesy. Kolejne 
dni spędzone w  koszarach przyniosły nowe, ciekawe zadania, które 
przysłoniły początkowy okres wdrażania się w wojskowe życie. Elementy 
musztry, tak trudne do opanowania w początkowej fazie szkolenia, stały 
się codziennością. Nowe, jeszcze ciekawsze zagadnienia realizowane 
były pomimo zmęczenia z pełnym zaangażowaniem. W czasie wolnym 
od zajęć elewi korzystali z  zaplecza sportowego jednostki, podnosząc 
swój poziom sprawności fi zycznej. Wieczorami utrwalali wiedzę 
zdobytą podczas zajęć. Wartości nabyte i wyniesione z okresu pobytu 
w 1. Brzeskiej Brygadzie Saperów sprawią, że w codziennym życiu elewi 
dadzą się poznać jako ludzie sumienni i  zdyscyplinowani, szanujący 
tradycje i potrafi ący dążyć do samorealizacji.” 

Mimo ogromnego wysiłku zarówno ze strony dowództwa 
brygady, instruktorów jak i  szkolonych nie wszyscy elewi podołali 
postawionymi przed nimi zadaniami podczas szkolenia. Zdarzało się  
kilka przypadków rezygnacji, które spowodowane były problemami 
osobistymi. Dlatego decyzję o wstąpieniu do służby przygotowawczej 
należy podjąć świadomie i  z  pełną odpowiedzialnością. Pomimo to 
należy stwierdzić, że całość trudnego przedsięwzięcia związanego 
z przygotowaniem młodych ludzi do służby w NSR osiągnęły cel.

 
Ofi cer Pr asowy 1.  B Sap                                              

wz. chor. sztab Aleksander Klimek
Foto: Tomasz Kamiński

Nowoczesna rezerwa w 1. BBSap. w Brzegu
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obowiązująca od 1 stycz-

nia 2010 roku dała możliwość utworzenia przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). W ich skład wcho-
dzić mają osoby posiadające przeszkolenie wojskowe, żołnierze rezerwy, 
którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową oraz byli żołnierze zawodowi. 
Dla osób chętnych do wstąpienia w szeregi NSR, którzy nie posiadają 
przeszkolenia wojskowego, stworzono możliwość przejścia  szkolenia 
przygotowawczego.

Z  dniem 25 października 2010 roku 2. Mazowiecka Brygada Sa-
perów rozpoczęła przyjmowanie ochotników na II turnus do NSR. Na 
potrzeby szkolenia utworzony został  ośrodek szkolenia służby przygo-
towawczej na bazie 1 – go batalionu inżynieryjnego. Na  komendanta 
ośrodka został wyznaczony dowódca batalionu ppłk Jacek Kijowski.

Z dniem powołania do służby przygotowawczej  młodzi ochotnicy 
związali swoją najbliższą przyszłość ze strukturami wojska.

Szkolenie żołnierzy służby przygotowawczej prowadzone było na 
podstawie „Programu szkolenia podstawowego SZ RP”. Głównym zada-
niem szkoleniowym było wdrożenie ochotników do służby wojskowej 
z uwzględnieniem przystosowania ich do warunków służby w jednostce 
wojskowej. 

Podczas 3-miesięcznego szkolenia podstawowego, które realizowa-
no w trzech etapach (szkolenie zapoznawcze, szkolenie indywidualne 
oraz szkolenie końcowe) elewi nabyli podstawy wiedzy teoretycznej i 
umiejętności niezbędne każdemu żołnierzowi do działania w warun-
kach pokojowego funkcjonowania jednostki, jak i działania w realiach 
współczesnego pola walki. Początkowy, intensywny okres nabywania 
podstaw „wojskowości”, zwieńczony został, jakże ważnym w życiu każ-
dego żołnierza, uroczystym złożeniem przysięgi wojskowej. 

W  dalszej części szkolenia, każdy dzień spędzony przez 
żołnierzy na placach ćwiczeń, strzelnicach i  ośrodkach szkole-
nia przynosił im kolejne cenne doświadczenia. Zapytany o  wra-
żenia ze szkolenia, szeregowy elew Bartosz Wieczorek stwierdził, 
że: „Poukładany program nauczania podparty solidnym przygotowa-
niem instruktorów oraz ich starania, abyśmy w pełni opanowali pod-
stawy „żołnierki”, daje możliwość prawidłowego przyswojenia wiedzy. 
Wiadomo, że każdy z nas w różnym tempie opanowuje temat, ale, chcę 
to podkreślić, jest możliwość spokojnego zapytania o to, czego nie rozu-
miemy, a cierpliwość naszych dowódców pozwala na pełne opanowanie 
zagadnień. Jeżeli ktoś chce się nauczyć – nauczy się na 100%”. 

„Mamy nadzieję, że ten ciężki dla nas czas przyniesie wymierny efekt 
w postaci jak najlepszego zaliczenia końcowych egzaminów” – powta-
rzali żołnierze.

Każdy intensywny tydzień szkolenia kończył się zorganizowanym 
wypoczynkiem: wycieczki, zwiedzanie muzeum, wyjazdy do kina. 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się zwiedzanie Warszawy. Dla wie-
lu elewów pochodzących z najdalszych zakątków Polski, była to często 
pierwsza okazja zobaczenia stolicy. 

W styczniu 2011 roku nadszedł czas sprawdzenia kandydatów do 
służby w NSR. Po zaliczeniu strzelania, elewi musieli stawić czoła pętli 
taktycznej, na której w poszczególnych punktach kontrolnych wyka-
zywali się praktyczną znajomością umiejętności ze szkolenia ognio-
wego, taktycznego, obrony przed bronią masowego rażenia, medycz-
nego, terenoznawstwa  oraz szkolenia z łączności.

Zaliczenie takiego sprawdzianu, oprócz znajomości podstaw rze-
miosła żołnierskiego, wymagało solidnego przygotowania kondycyj-
nego - stwierdzili żołnierze po zaliczeniu wszystkich norm szkolenio-
wych. 

Widoczne na twarzach wszystkich ogromne zaangażowanie, wy-
nikało z chęci otrzymania jak najlepszych ocen cząstkowych mających 
wpływ na końcowy wynik egzaminu – jednogłośnie przyznali instruk-
torzy przyjmujący zaliczenia.

„Dowodzenie kompanią szkolną było dla mnie nowym doświad-
czeniem i niełatwym zadaniem, ale z wielką satysfakcją podjęłam się 
tego wyzwania” – mówi dowódca kompanii szkolenia służby przygo-
towawczej por. Anna Matern. „Jestem zadowolona z „moich żołnie-
rzy”, bo uzyskane wyniki z egzaminów są potwierdzeniem ich dużego 
zaangażowania w proces szkolenia” – dodaje Pani porucznik.

Dowódca batalionu ocenia, że: „Szkolenie prowadzone w  na-
szym nieetatowym ośrodku szkolenia służby przygotowawczej, 
pozwoliło nie tylko zrealizować program szkolenia i  przekazać żoł-
nierzom podstawy wiedzy, która będzie mogła być wykorzystana 
w ich dalszej służbie w NSR, a także poznać ich jako kandydatów na 
żołnierzy zawodowych. Postawa wielu z pośród szkolonych jest gwa-
rancją rzetelnego wykonywania obowiązków po ich powołaniu  do 
zawodowej służby wojskowej.”

Wydanie świadectw zaświadczających ukończenie szkole-
nia podstawowego, czyli pierwszego etapu do zostania żołnierzem 
w  służbie NSR, jest jednocześnie rozpoczęciem kolejnego kroku, 
jakim jest miesięczne szkolenie specjalisty. W  przypadku elewów 
2 Mazowieckiej Brygady Saperów, będzie to Centrum Szkolenia Wojsk 
Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

Tekst i zdjęcia: 
 por. Łukasz Królak

Szkolenie NSR w 2 MBSap. w Kazuniu
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Służba przygotowawcza to nowy rodzaj służby wojskowej wprowa-
dzony dla osób, które nigdy nie pełniły służby wojskowej, a chcą 

odbyć szkolenie wojskowe i w przyszłości wstąpić w szeregi Narodo-
wych Sił Rezerwowych. Do służby tej w  dniu 25 października 2010 
roku zgłosiło się 51 kandydatów. Proces kształcenia został podzielo-
ny na dwa okresy – szkolenie podstawowe trwające 3 miesiące oraz 
miesięczne szkolenie specjalistyczne, przygotowujące ochotników do 
objęcia konkretnych stanowisk w Narodowych Siłach Rezerwowych. 
Wśród specjalności tych są m.in. drogowo – mostowa, obsługa kafa-
rów, traków i maszyn do prac ziemnych.

W  dniu 19 listopada elewi złożyli przysięgę wojskową. Moment 
ten oraz wręczenie broni na trwałe zapisał się w  pamięci żołnierzy 
NSR. Potwierdzeniem są słowa szer. Łukasza Janickiego, który stwier-
dził, że „najwięcej emocji wzbudziło we mnie otrzymanie broni, przysię-
ga wojskowa i pierwsze strzelanie, wtedy to poczułem się jak prawdziwy 
żołnierz”. Ponadto żołnierze NSR brali udział w obchodach Narodo-
wego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada w Szczecinie.

Pierwszy okres szkolenia zakończyli zdaniem egzaminów i  uzy-
skaniem świadectwa o ukończeniu szkolenia będącego podstawą do 
ubiegania się o przydział kryzysowy w ramach Narodowych Sił Re-
zerwowych.

Służba przygotowawcza ma charakter dobrowolny, w  związku 
z czym 8 żołnierzy zrezygnowało głównie z powodów osobistych, tak 
więc pierwszy okres szkolenia ukończyło 43 żołnierzy.

Jak stwierdził dowódca kompanii kpt. Krzysztof Agacki „żołnierze 
wykazują dużą inicjatywę w szkoleniu oraz chętnie przyswajają wiedzę, 
co przyczynia się do stworzenia dobrej atmosfery pracy”.

Zdaniem dowódcy plutonu ppor. Leszka Jabłko „program okresu 
szkolenia podstawowego jest wystarczający, aby żołnierz mógł się wy-
szkolić i rozpocząć okres szkolenia specjalisty”.

Również dowódcy drużyn oceniają powołanie Narodowych Sił 
Rezerwowych jako bardzo dobry pomysł, przede wszystkim jako 
wzmocnienie i uzupełnienie jednostek wojskowych w przypadku za-
grożeń militarnych i  niemilitarnych (sytuacje kryzysowe). „Ostatnio 
w naszym kraju coraz więcej jest zagrożeń i klęsk żywiołowych (powo-
dzie), sądzę, iż w likwidacji skutków klęsk żywiołowych NSR byłyby bar-
dzo pomocne i spełniłyby swoje zadanie” – stwierdził dowódca drużyny 
kpr. Gadowski.

„Jako dowódca drużyny podczas szkolenia zauważyłem duże zaan-
gażowanie w zajęcia i codzienny tok pełnienia służby. Można dostrzec 
duży wkład ochotników i  współpracę, żołnierze pomagają sobie wza-
jemnie, co ma wpływ na podwyższenie oceny całej drużyny. Pomimo 
trudności służby, z jakimi żołnierze mają do czynienia w czasie zajęć, są 
dumni że mogą chodzić w mundurze. Wiążą swą przyszłość z wojskiem 
i są zadowoleni z podjętej decyzji  o wstąpieniu do służby przygotowaw-
czej” – potwierdza również dowódca drużyny kpr. Paweł Bąkowski. 

Żołnierze NSR wypowiadają się w sposób pozytywny o służbie 
przygotowawczej i procesie szkolenia podstawowego.

„Przerabiany program szkoleniowy, moim zdaniem, jest potrzeb-
ny oraz przydatny w życiu codziennym ponieważ kształtuje obywa-
telskie postawy, charakter oraz uczy dyscypliny, kształtuje moralny 
kręgosłup i  uczy organizacji czasu” – przekonuje szer. Radosław 
Hajduk.

Dla wielu elewów szkolenie jest  wspaniałym wyzwaniem, pod-
czas którego nabywają wiele umiejętności, które przydadzą się za-
równo podczas służby wojskowej, jak i  w  życiu codziennym. Dla 
większości z kandydatów  początkowy okres szkolenia jest ciężki ze 
względu na braki kondycyjne oraz konieczność przystosowania się 
do wojskowego porządku dnia. 

Żołnierzom podobają się zajęcia, w szczególności te prowadzo-
ne na poligonach. Potwierdzeniem są słowa szer. Tomasza Skiere-
sza, zdaniem którego „najciekawsze zajęcia odbywały się poza rejo-
nem zakwaterowania, na poligonach wodnym i fortyfikacyjnym. Na 
pewno nigdy nie zapomnimy pierwszego okopu w bardzo trudnych 
warunkach oraz pokonywania terenu czołganiem się w dużej ilości 
śniegu”. 

Jedynym problemem jest spore rozczarowanie żołnierzy, że 
służba przygotowawcza nie gwarantuje zostania żołnierzem za-
wodowym, na co liczą praktycznie wszyscy kandydaci zgłaszają-
cy się do służby.  Pomimo to wszyscy podsumowują swą decyzję 
o wstąpieniu do służby przygotowawczej jako właściwą, a dotych-
czasowe szkolenie oceniają jako bardzo dobre. „Myślę że nigdy nie 
będziemy żałować naszych decyzji dotyczących wstąpienia do NSR 
i  trudno nam będzie się rozdzielać, gdyż uważam, że bardzo zżyli-
śmy się z drużyną, jak i kadrą zawodową. Mam nadzieję, że ten kurs 
pozwoli, abym w przyszłości został żołnierzem zawodowym i dalej 
podnosił swoje kwalifikacje co do służby w wojsku” - podsumowuje 
szer. Skieresz.

W podobny sposób wypowiadają się ich dowódcy. „Żołnierze 
wiążą swą przyszłość z  wojskiem, są zadowoleni z  podjętej decyzji 
o wstąpieniu do służby przygotowawczej a następnie wstąpieniu do 
Narodowych Sił Rezerwowych, a w końcu zostanie żołnierzem zawo-
dowym i  dalsze podnoszenie swoich kwalifikacji” – stwierdza kpr. 
Bąkowski.

Dotychczasowy przebieg szkolenia kandydatów do służby 
w NSR należy ocenić w sposób pozytywny. Również proces szko-
lenia kolejnych kandydatów do NSR po uwzględnieniu drobnych 
zmian organizacyjnych oraz uwzględnieniu w praktyce wniosków 
wynikających z dotychczasowego funkcjonowania powinien prze-
biegać sprawnie i bezproblemowo oraz zagwarantować osiągnięcie 
założonych celów szkoleniowych. 

kpt. Miłosz Gładyś

Organizacja szkolenia służby przygotowawczej 
w 5. Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH
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Pomoc powodzianom w Kruszwicy

Na wniosek wojewody kujawsko – pomorskiego zastępca Szefa 
Sztabu Generalnego WP polecił dowódcy 2. Inowrocławskiego 

Pułku Komunikacyjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego wydzielić 12 
żołnierzy, 1 pojazd Star 266, 1 transporter pływający PTS oraz łódź 
desantową z silnikiem zaburtowym. Wydzielone siły i środki rozkazał 
skierować w dniu 19.01.2011 r. na godz. 9:00 do m. Kruszwica z za-
daniem zabezpieczenia i  utrzymania przeprawy pomiędzy miejsco-
wościami Złotowo – Ostrówek. Po dotarciu do wsi Złotowo żołnierze 
rozpoznali przeszkodę wodną i przystąpili do realizacji zadania, pole-
gającego na przewozie przez jezioro Gopło mieszkańców wsi Ostró-
wek, zaopatrzenia i środków transportowych. 

 Mieszkańcy Ostrówka utracili możliwość swobodnego porusza-
nia się w  związku z   wysokim stanem wód na Gople. Jedyna droga 
wiodąca do tej położonej na półwyspie miejscowości została zalana. 
Pozostałe drogi  na Półwyspie Potrzymiech zostały zalane na niżej 
położonych odcinkach. Wysoki stan wody (przekroczenie stanu alar-

mowego o ponad 60 cm) spowodował także wstrzymanie eksploata-
cji promu łączącego Ostrówek ze Złotowem. Transporter pływający 
PTS-M i łódź desantowa, a także łodzie WOPR mają czasowo zastą-
pić unieruchomiony prom. Będą przewożone pojazdy służb ratowni-
czych, samochody z zaopatrzeniem, środki transportu mieszkańców, 
węgiel. 

W przypadku dalszego wzrostu poziomu wody na Gople przewi-
duje się ewakuację. Mieszkańcy Ostrówka na zebraniu wiejskim zosta-

li poinformowani o zgłaszaniu potrzeb w zakresie transportu w przy-
padku podjęcia decyzji o ewakuacji, a także o możliwości zwracania 
się do dowódcy wydzielonej grupy zadaniowej – plut. Daniela Dobro-
goszcza ze sprawami wymagającymi udzielenia bezzwłocznej pomocy. 

Oficer prasowy
Marek Fojutowski

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH
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SAPERSKIE OPŁATKI 2010 

W SZEFOSTWIE INŻYNIERII 
WOJSKOWEJ SG WP

Tradycyjnie, w dniu 22 grudnia 2010 r. na spotkanie opłatkowe, zorga-
nizowane przez szefa Inżynierii Wojskowej SG WP, p. gen. dyw. Janu-

sza Lalkę, przybyli ofi cerowie i pracownicy Szefostwa Inżynierii Wojsko-
wej oraz zaproszeni goście, m.in.: gen. bryg. Stefan Włudyka, płk Marian 
Kasperski, ks. kapelan płk Krzysztof Wylężek.

Witając serdecznie pracowników szefostwa i przybyłych gości, gen. 
dyw. J. Lalka odwołał się do tradycji saperskich spotkań opłatkowych, 
podkreślając ich znaczenie w zacieśnianiu więzi środowiska saperskiego.

Realizując świąteczną, opłatkową celebrę, kapelan Saperów ks. płk 
Krzysztof Wylężęk po liturgii słowa, poświęcił opłatki i  przygotowany 
posiłek.

W trakcie spotkania, które upłynęło w koleżeńskiej atmosferze, ła-
mano się opłatkiem i składano sobie serdeczne, świąteczne i noworoczne 
życzenia.

Wies- Lech

Wigilijny wieczór wspomnień 
„1. Kadrowej”  

Spotkania grupy absolwentów Ofi cerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryj-
nych im. gen. Jakuba Jasińskiego rocznika 1964, podchorążych by-

łej 1. Kompanii Saperów, których losy służby rzuciły do stolicy, odby-
wają się od wielu lat z okazji różnych rocznic i uroczystości saperskich, 
a także świąt ogólnonarodowych. Termin „1. Kadrowa” upowszechnił 
się w środowisku, bowiem nasi koledzy z upodobaniem nazywają tak 
nasz podchorążacki pododdział. Nie ma w tym zbytniej przesady, al-
bowiem to absolwenci pierwszej kompanii bardzo licznie zasilili jed-
nostki inżynieryjne we wszystkich ówczesnych okręgach i rodzajach 
Sił Zbrojnych, a później różnego szczebla sztaby wojskowe.

Tegoroczne spotkanie wigilijne z udziałem kapelana saperów ks. 
płk. Krzysztofa Wylężka odbyło się zwyczajowo w  gościnnych po-
dwojach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Warszawie.

Grono kolegów, jak to bywa w takich podniosłych chwilach, do-
pisało. Na uroczystej kolacji, poza wyżej wymienionymi, spotkali się 
m.in. płk rez. Stanisław Berliński, płk rez. Tomasz Bogucki – wicepre-
zes Zarządu Głównego SSP, płk rez. Stanisław Grajper, płk rez. Kazi-
mierz Lorenc, płk rez. Marian Kasperski, płk rez. Piotr Malinowski, 
płk prof. Józef Marczak, płk rez. Kazimierz Niciński – zastępca re-
daktora naczelnego kwartalnika „SAPER”, płk rez. Jan Zając, płk rez. 
dr Wiesław Leszek Ząbek – redaktor naczelny kwartalnika „SAPER”. 

W STOWARZYSZENIU SAPERÓW 
POLSKICH

W  dniu 9.01 2011 r. w  Parafi i Wojskowej w  Rembertowie na 
uroczystej Mszy św. w  intencji Saperów Polskich spotkali się 

członkowie  Stowarzyszenia Saperów Polskich Garnizonu Stołecznego 
na czele z prezesem Zarządu Głównego p. płk. Bogusławem Bębenkiem 
z małżonką Jolantą, p. gen. dyw. Januszem Lalką z małżonką Wiesławą, p. 
płk. Bogusławem Saganowskim z  małżonką Barbarą, gen. bryg. Stefanem 
Włudyką. Obecni byli: członkowie Zarządu Głównego z I wiceprezesem,  
p. płk. Tomaszem Boguckim; członkowie koła nr 13 z prezesem  Pawłem 
Cieślarem; prezesem koła nr 1, p. płk. Grzegorzem Misiakiem; prezesem 
koła nr 7, p. płk Krzysztofem Orłowskim. 

Eucharystii przewodniczył proboszcz parafi i wojskowej ks. kan. ppłk 
Mariusz Śliwiński, który w wygłoszonej homilii uwypuklił: tradycje wojsk 
inżynieryjnych; ich wkład w walce z „zardzewiałą śmiercią”; ciężką pracę 
w misjach pokojowych, w których wraz z saperami brał udział; rolę św. o. 
Rafała Kalinowskiego Patrona Saperów Polskich w integrowaniu szeroko 
rozumianej rodziny saperskiej. Po mszy św. dalsza część uroczystości od-
była się w Kasynie Garnizonowym w Rembertowie. Spotkanie  upłynęło 

w  uroczystej i  koleżeńskiej atmosferze, a  jego uczestnicy przekazywali 
sobie serdeczne noworoczne życzenia i wymieniali wspomnienia z saper-
skiej służby.

Wies-Lech

Z  ŻYCIA ŚRODOWISK SAPERSKICH

Uroczystość celebrował kapelan saperów ks. płk K. Wylężek, błogo-
sławiąc dary i składając pasterskie życzenia obecnym.

Współorganizator i  gospodarz spotkania, płk rez. M. Kasper-
ski, powitał gości i złożył kolegom serdeczne życzenia świąteczne i no-
woroczne. W podniosłej, lecz koleżeńskiej atmosferze wszyscy łamali 
się opłatkiem i przekazywali sobie najlepsze życzenia z okazji Świąt Bo-
żego Narodzenia i Nowego Roku.

W  trakcie spotkania uczczono wspomnieniem kolegów, którzy 
odeszli z naszego grona na wieczną wartę. Szczególnie ciepło nawiązy-
wano do tradycji koleżeńskich więzi łączących wszystkie pokolenia sa-
perskiej rodziny, wspominano dawnych wychowawców i przełożonych.

nick
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WIZYTA W 5 p. inż. 
w SZCZECINIE

W dniu 24 listopada 2010 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Saperów 
Polskich,  wiceprezes Zarządu Głównego płk Tomasz Bogucki i re-

daktor naczelny kwartalnika SAPER, odwiedzili  5. Pułk saperów w Szcze-
cinie - Podjuchach. Co prawda, cel wizyty, spotkanie z prezesami kół SSP 
nr 23 w Szczecinie i 22 w Stargardzie Szczecińskim nie doszedł do skutku 
z uwagi na wyjazd prezesów na szkolenie poligonowe w Drawsku Pomor-
skim,  nie mniej pobyt gości na szczególnie gościnnej ziemi pomorskiej 
okazał się owocny.

Spotkanie poprzedziła wizyta na Zamku Książąt Pomorskich, gdzie 
odbywały się uroczystości  Okręgu Szczecińskiego Związku Piłsudczyków 
RP z  udziałem władz samorządowych Szczecina, przedstawicielami 12. 

Dyw. Zmech,  i kombatantami. Goście zwiedzili okolicznościową wystawę. 
Dużą grupę stanowili weterani 5. Brygady Saperów. W trakcie spotkania  
koleżeńskiego, dzielono się wspomnieniami z saperskiej służby aktualnymi 
wydarzeniami z życia kół SSP. 

Następnego dnia przedstawiciele Stowarzyszenia Saperów Polskich po-
dejmowani byli przez dowódcę 5. Pułku Inżynieryjnego p. płk. dypl. inż. 
Jerzego Szcześniaka. Po zapoznaniu się z bazą szkoleniową i zwiedzeniu Sali 
Tradycji, honorowi goście uczestniczyli w spotkaniu koleżeńskim z udzia-
łem szefa sztabu p. ppłk. dypl. inż. Janusza Sosnowskiego i prezesa koła Żoł-
nierzy Zawodowych WP, podczas którego omówiono problemy związane 
z działalnością koła SSP, koniecznością rozszerzenia  szeregów Stowarzysze-
nia o miejscowe środowisko  saperskie i nawiązaniu bezpośrednich kontak-
tów z prężnie działającym Okręgiem Szczecińskim Związku Piłsudczyków 
RP, któremu przewodzi rmt. Bohdan Dunin-Walknowski.

Wiesław Leszek Ząbek

Z  ŻYCIA ŚRODOWISK SAPERSKICH

Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, a właściwie żołnierskiemu 
szczęściu, grono wychowanków i przyjaciół generała brygady Zdzi-

sława Barszczewskiego mogło spotkać się we Wrocławiu, aby uczcić jego 
osiemdziesiątą rocznicę urodzin.

Tę niecodzienną uroczystość zaszczycili swoją obecnością: generał 
dywizji Janusz Lalka, generał brygady Ryszard Gruszka, doktor Le-
szek Bogdan, pułkownik Bogusław Bębenek, pułkownik Daniel Król, 
pułkownik Andrzej Dutka, pułkownik Marek Stobnicki, ppłk Andrzej 
Sypniewski i pan Marian Czarnecki.

- Każdy jubileusz skłania do refl eksji, do spojrzenia na przebytą życiową 
drogę. Szczególnie dzisiejszy – Jubileusz osiemdziesiątych Urodzin Pana Ge-
nerała - tymi słowami rozpoczął przemówienie Szef Inżynierii Wojskowej 
generał Lalka.

Rocznica urodzin jest ważnym wydarzeniem w życiu człowieka. Bo-
gaty w zdobyte doświadczenia i mądrość życiową każdy z nas w takim 
dniu próbuje podsumować dotychczasowe osiągnięcia, ocenić stopień 
realizacji życiowych zamierzeń. A generał Barszczewski ma prawo być 
dumnym i usatysfakcjonowanym ze swoich dokonań.

- Z  okazji tak wyjątkowego święta – w  imieniu Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Saperów Polskich – składam Panu Generałowi serdeczne 
życzenia dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w dalszej 
działalności społecznej dla dobra środowiska Saperów Polskich. Niech for-
tuna sprzyja, a  szacunek i  przyjaźń otoczenia łagodzi troski codziennej 
rzeczywistości – kontynuował życzenia Szef Wojsk Inżynieryjnych Wojsk 
Lądowych pułkownik Bębenek.

Generał brygady Zdzisław Barszczewski to postać niezwykła. Ofi -
cerską Szkołę Inżynierii ukończył w 1952 roku jako prymus. Po miano-
waniu na pierwszy stopień ofi cerski, został wyznaczony na stanowisko 
dowódcy plutonu saperów w 1. pp 1. DP w Warszawie. W krótkim czasie 
powierzono mu pełnienie obowiązków dowódcy kompanii, a  następ-

nie – szefa saperów pułku. Następnie przez dwa lata dowodził plutonem 
podchorążych w Ofi cerskiej Szkole Inżynierii, skąd został skierowany na 
studia w  Wojskowej Akademii Technicznej. Po ich ukończeniu, przez 
trzy lata dowodził 1 batalionem pontonowym w 1. pułku pontonowym 
w Brzegu. Pod koniec 1963 roku wyznaczono go na dowódcę 21 bsap 10 
DPanc w Świdnicy.  W 1966 roku został dowódcą formowanego od pod-
staw 6. ppont w Głogowie. Po ukończeniu w 1971 roku PSOS w Akademii 
Sztabu Generalnego, rozpoczął pracę w Szefostwie Wojsk Inżynieryjnych 
Śląskiego Okręgu Wojskowego. Pod koniec 1973 roku objął stanowisko 
Zastępcy Komendanta Wyższej Szkoły Ofi cerskiej Wojsk Inżynieryjnych 
do spraw szkolenia, aby 13 marca 1974 roku zostać jej Komendantem. 
Jako Komendant Uczelni wiele inicjatywy i wysiłku włożył w moderniza-
cję i rozbudowę bazy szkoleniowej, budownictwo obiektów koszarowych, 
technicznych i  sportowych. Kierował budową i  urządzaniem Muzeum 
Wojsk Inżynieryjnych na terenie Uczelni, które to Muzeum zostało odda-
ne do zwiedzania w 1976 roku. Pod koniec 1982 roku został skierowany 
do pracy poza wojskiem na stanowisku Komendanta Głównego Ochotni-
czych Hufców Pracy. W 1987 roku powrócił do Sił Zbrojnych  na stanowi-
sko Szefa Wojsk Inżynieryjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wiele czynił na rzecz krzewienia i popularyzowania pięknych trady-
cji Wojsk Inżynieryjnych Wojska Polskiego. Opracował i wydał między 
innymi: „Tak to było – wspomnienia saperów”, „Przywrócone życiu – roz-
minowanie ziem Polski”.

W marcu 1993 roku został pożegnany przez Ministra Obrony Naro-
dowej i przeniesiony w stan spoczynku.

Szanowny Panie Generale!
Wielu wspaniałych lat, mnóstwa twórczych przedsięwzięć, długich 

lat w zdrowiu i życzliwych ludzi na drodze życia!
Członkowie Stowarzyszenia Saperów Polskich

Jubileusz osiemdziesiątych urodzin generała brygady 
Zdzisława Barszczewskiego - wychowawcy saperskich pokoleń 
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TECHNIKA

GENEZA WYROBU 
Czołg saperski B -72 Klon na-
leży do grupy inżynieryjnych 
wozów torujących (IWT) po-
wstałych w  szczytowym okre-
sie zimnej wojny, kiedy poję-
cie „atomowego pola walki” 
i  „dewastacyjnych ładunków 
jądrowych” nabierało bardzo 
realnego kształtu. B 72 znalazł 
się w  Centralnym Planie Ba-
dawczo-Rozwojowym na lata 
1971 -75.

CYKL 
BADAWCZO-ROZWOJOWY
Głęboko utajniony projekt B 
-72 nadzorowany bezpośrednio 
przez dyrektora mgr inż. Tade-
usza Kędzię, którego prowa-
dzącym został dr inż. Andrzej 
Nalepa, należał do najdłużej 
i najszerzej rozwijanego tematu 
badawczo – rozwojowego OB-
RUM. Na koniec 1971 r. gotowy 
był projekt wstępny odpowia-
dający JWTT przygotowanym 
przez Szefostwa: Wojsk Inży-
nieryjnych i Służby Czołgowo-
-Samochodowej w  uzgodnie-
niu z Komitetem Technicznym 
Układu Warszawskiego. Zasto-
sowanie napędów i  sterowań 
hydraulicznych, podobnie jak 
w  kończących badania BLG – 
67 i WZT -2, zapowiadało po-
równywalny z  branżą maszyn 
budowlanych skok jakościowy 
w  wykorzystaniu zainstalowa-
nej  mocy i  precyzji wykony-
wanych prac. Ambicje młodej 
załogi ZPD sięgały jednak 
znacznie dalej, podjęto samo-
dzielne projektowanie i wytwa-
rzanie tak trudnych elementów 
i zagadnień jak przewody tele-
skopowe, głowica manipulacyj-

na, otwarte systemy sterowania 
proporcjonalnego, czy stereo-
skopowa wizualizacja obrazu 
manipulacji. W ciągu niespełna 
trzech lat opracowano pełną 
dokumentację konstrukcyjno-
-technologiczną, według której 

w  1974 r. zmontowano model 
funkcjonalny do badań sta-
nowiskowych i  zakładowych, 
a w kilka miesięcy później pro-
totyp przemysłowy wyrobu.
Trwające 2,5 roku badania kwa-
lifikacyjne czołgu saperskie-
go prowadzone przez główne 
instytuty naukowo-badawcze 
MON (WITI, WITPiS, WITU, 
WIChiR) zgromadziły bardzo 
obszerny materiał analityczny. 
Należy zaznaczyć, że obydwa 
egzemplarze B – 72 miały czę-
sto różne elementy czy zespo-
ły urządzeń roboczych. Były 
wśród nich dwa typy spycha-
czy, dwa systemy sterowania 
manipulatorem kilka typo-
-rozmiarów pomp zasilających, 
cztery głowice i  kilkanaście 
przewodów teleskopowych wy-
sięgnika.

Pomimo wielu zmian w  kon-
strukcji i  trudności w  zabez-
pieczeniu ciągłości badań czołg 
saperski, dzięki swojej wielo-
funkcyjności na bardzo trud-
nym polu zastosowań inżynie-
ryjnych, zyskał przychylność 

użytkownika i dopuszczenie do 
następnego etapu rozwojowego
Wiosną 1980 r. przekazano 
zamawiającemu, którym było 
Szefostwo Zamówień i Dostaw 
Techniki Wojskowej, 3 egzem-
plarzy czołgów saperskich wy-
produkowanych w ramach par-
tii próbnej. 

PRZEZNACZENIE 
I DANE TECHNICZNE

Czołg saperski, w  myśl zało-
żeń taktyczno-technicznych 
był przeznaczony do torowania 
drogi oddziałom pancernym 
w  rejonach masowych znisz-
czeń i zawałów po uderzeniach 
jądrowych. Większość prac 
miała być prowadzona na te-
renie skażonym radioaktyw-
nie, bez wychodzenia załogi 
z  wnętrza pojazdu. Jako zada-

nia dodatkowe przewidywano 
torowanie przejść w  zaporach 
minowych, ewakuację uszko-
dzonego bądź porzuconego 
sprzętu poza oś przemarszu 
wojsk, odsypywanie wejść do 
schronów i  ukryć oraz pro-
wadzenie akcji ratowniczych. 
Oprócz łamanego dwustronnie 
(czołowo-skośnego) lemiesza, 
najważniejszym urządzeniem 
roboczym był manipulator, 
który swymi zdolnościami 
chwytno-lokacyjnymi miał wy-
pełniać podstawowe przezna-
czenie.

AKTUALNOŚĆ 
ZASTOSOWANIA

Na  opinii wielu z nowatorskich 
rozwiązań czołgu saperskiego 
zaciążyły nie tyle często pro-
zaiczne usterki niedostatecznie 
opanowanej w  produkcji hy-
drauliki, ile wymagana 
i  projektowo realizowana wie-
lofunkcyjność urządzeń robo-
czych. Urealnienie wymagań 
czteroosobowej załogi, prze-
chyłów bocznych spycha-
cza, bezobsługowej wymiany 
osprzętu, wielkośrednicowego 
wiercenia czy równoczesnego 
pełnienia funkcji ewakuacyj-
no-torujących, zajęło zbyt wiele 
czasu i wysiłku, aby mogło być 
realizowane w oparciu 
o  ówczesne możliwości tech-
niczne. W 1984 r. program B72 
po wykonaniu serii próbnej zo-
stał definitywnie zamknięty.

Opracował 
płk w st. spocz. mgr inż. 

Jerzy Kade 
na podstawie materiału 

OBRUM 
Zdjęcia OBRUM sp. z o.o. 

CZOŁG SAPERSKI B72 KLON
Kolejną konstrukcją opracowaną przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o.o. dla wojsk inży-
nieryjnych Wojska Polskiego był czołg saperski B72 Klon.

28 grudnia 2010 r. zmarł w Meksyku inżynier Jerzy Skoryna - żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego ps. 
Sielawa (Zgrupowanie Chrobry II), działacz społeczny, żarliwy patriota, dziennikarz, wzorowy Mąż, Ojciec i Dziadek, 

a przede wszystkim Dobry Człowiek.
Msza Św. za spokój Jego duszy została odprawiona 9 stycznia 2011 r. o godz. 12:00 w Kościele Matki Bożej Królowej 

Meksyku w Laskach
 

 Grzegorz i Elżbieta Mrówczyńscy, rodzina, przyjaciele z Warszawy i Jaktorowa
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INFORMACJE

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SSP
Zgodnie z  przyjętym Programem Działania, w  dniu 19.02.2011r. 

odbyło się w Brzegu wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego 
SSP. Otwarcia posiedzenia dokonał prezes Stowarzyszenia płk Bogu-
sław Bębenek, witając przybyłych członków zarządu i  zaproszonych 
gości: prezesa Stowarzyszenia Saperów Cywilnych p. Lesława Majew-
skiego z małżonką, dowódcę 1. BBSap. płk. Daniela Króla, prezesa 
koła SSP ppłk. Eugeniusza Tomczaka

Następnie sekretarz Zarządu Głównego, płk Ryszard Pindur, omó-
wił „Programu działania ZG SSP na 2011 rok”.  Następnie I Wicepre-
zes  ZG SSP płk Tomasz Bogucki przedstawił zebranym „Raport o sta-
nie Stowarzyszenia Saperów Polskich” oraz odczytał „Sprawozdanie 
z działalności ZG SSP w okresie 16.10.2008 – 31.12.2010 r”. Informację 
na temat stanu fi nansów Stowarzyszenia oraz propozycję budżetu ZG 
SSP na 2011 rok przedstawił skarbnik ZG mjr Leszek Sadura. Z  sa-
tysfakcją stwierdził, iż wzrosła dyscyplina uiszczania składek człon-
kowskich. Dokonał także szczegółowego wyliczenia przychodów 
i wydatków Zarządu Głównego. Po przerwie, analizę realizacji propo-
zycji ustanowionej w 2008 roku, dotyczącej odpowiedzialności człon-
ków ZG SSP za pracę i  funkcjonowanie kól SSP w  poszczególnych 
regionach Polski przedstawił sekretarz ZG SSP. Natomiast redaktor 
naczelny kwartalnika SAPER, płk Wiesław L. Ząbek, poinformował 

uczestników obrad o możliwościach pozyskiwania środków fi nanso-
wych przeznaczonych na wydawanie Kwartalnika SAPER. Przedstawił 
również propozycję powołania przez Zarząd Główny nowego składu 
„Zespołu Programowo-Wydawniczego Kwartalnika SAPER.

Podjęto następujące uchwały:
- uchwała nr 31 o  przyjęciu do realizacji Planu działania ZG 

w 2011 r.;
- uchwała nr 32 o zatwierdzeniu wydatków w 2010 r. i przyjęciu 

preliminarza fi nansowego na 2011 r. Jednocześnie Zarząd Główny 
w tej uchwale wyraził uznanie dla Skarbnika Stowarzyszenia;

- uchwała nr 33 w sprawie pracy Biura Zarządu Głównego;
- uchwała nr 34 w sprawie opłacania składek członkowskich;
- uchwała nr 35 w sprawie przyjęcia Koła nr 19 we WŁOCŁAW-

KU;
- uchwała nr 36 w sprawie przyjęcia Koła nr 17 w BIAŁYMSTOKU
- uchwała nr 37 w sprawie zmian w Zespole Programowo-Wydaw-

niczym.
Owocne obrady podsumował prezes SSP płk Bogusław Bębenek, 

podziękował uczestnikom za przybycie i aktywny udział w posiedze-
niu.

Red.

NOWE KOŁA SSP
WŁOCŁAWEK

W dniu 27.01.2011 r. odbyło się zebranie założycielskie koła SSP 
we Włocławku, na którym dokonano wyboru władz statutowych 
Koła. Prezesem Zarządu Koła został płk /r./ Ryszard Chodynicki, se-
kretarzem - ppłk /r./ Ryszard Chornicki, skarbnikiem - mjr /r./ Stani-
sław Sierocki, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej - mjr /r./ Tade-
usz Głowacki. Koło liczy 13 członków. 

BIAŁYSTOK
W dniu 5.01.2011 r. odbyło się zebranie założycielskie koła SSP 

w  Białymstoku, na którym dokonano wyboru władz statutowych 
Koła. Prezesem Zarządu Koła został płk /r./ Edward Wiśniewski, 
wiceprzewodniczącym - mjr /r./ Andrzej Białek, sekretarzem - kpt  
Andrzej Abramowicz, skarbnikiem - mjr /r./ Mirosław Grzybowski, 
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej - ppłk /r./ Włodzimierz Miń-
ko. Koło liczy 12 członków. W zebraniu założycielskim wzięli udział 
przedstawiciele Zarządu Głównego SSP: płk /r./ Tomasz Bogucki i płk 
/r./ Marian Kasperski.
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POŻEGNANIA  Z MUNDUREM

Pożegnanie płk. dypl. Grzegorza Misiaka i kmdr. por. Stanisława Hansa

POŻEGNANIE KAPELANA MARIUSZA ŚLIWIŃSKIEGO 

Niezwykle ciepły i  uroczysty charakter nadano w Szefostwie Inży-
nierii Wojskowej SG WP pożegnaniu ofi cerów odchodzących do 

rezerwy. Po 35 latach służby z mundurem żegnał się płk dypl. Grze-
gorz Misiak i kmdr por. Stanisław Hans. Na uroczystej zbiórce stanu 
osobowego Szefostwa Inżynierii Wojskowej ofi cerów odchodzących 
do rezerwy pożegnał gen. dyw. Janusz Lalka. Przedstawiając drogę ży-
ciową płk. Misiaka, przywoływał z autopsji wspólną drogę żołnierską, 
barwne wydarzenia i przeżyte „żołnierskie” przygody  podczas służby 

w 2. Mazowieckiej Brygadzie Saperów oraz w szefostwie wojsk inży-
nieryjnych. Barwne, acz nie pozbawione akcentów lirycznych miało 
też pismo z podziękowaniem płk. Misiakowi za długoletnią służbę. 
W obecności szefa nastąpiło również przekazanie obowiązków Głów-
nego Specjalisty Szefostwa Inżynierii Wojskowej. Pożegnanie ze sztan-
darem, wręczenie upominków od kolegów i wspólne zdjęcie stanowiło 
końcowy akcent uroczystości.

Red.

W  dniu 30 stycznia 2011 r. w  Parafi i Wojskowej w  Remberto-
wie odbyła się uroczysta Msza św., w  trakcie której nastąpiło 

przekazanie obowiązków proboszcza parafi i p.w. o. św. Rafała Kali-
nowskiego. Zgodnie z  odczytanym przez dziekana, Warszawskiego 
Dekanatu Wojskowego ks. prałata kanonika Jana Domiana,  nowym 
proboszczem parafi i wojskowej został ks. dr. prałat kmdr. Leon Szot.

Uroczystość zaszczycili: saperzy z  szefem Inżynierii Wojskowej 
SG WP p. gen. dyw. Januszem Lalką i prezesem Stowarzyszenia Sa-
perów Polskich p. płk Bogusławem Bębenkiem; dowódca Garnizonu 
m. st. Warszawy p. gen. bryg. Wiesław Grudziński, członkowie Senatu 
Akademii Obrony Narodowej z  Rektorem J. E. p. dyw. prof. dr inż. 
Romualdem Ratajczakiem, dowódca 9. Rejonowej Bazy Materiałowej 
p. płk Marek Kalwasiński, władze samorządowe Dzielnicy Rembertów 
z burmistrzem p. Agnieszką Kądeją i wiceburmistrzem p. Robertem 
Kusiem oraz liczni przedstawiciele: MON, Biura Ochrony Rządu,  

Żandarmerii Wojskowej, Policji, Straży Pożarnej, członkowie Stowa-
rzyszenia Saperów Polskich oraz kombatanci i weterani.

Uroczystość poprzedziło przekazanie sztandaru wojskowego 
zgodnie z ceremoniałem. Eucharystii przewodniczył kanclerz Ordy-
nariatu Polowego ks. dr Jan Dohnalik, który w imieniu Biskupa Polo-
wego ks. Józefa Guzdka dokonał promocji nowego proboszcza parafi i 
wojskowej w Rembertowie. W Mszy św. wzięli również udział kapłani 
z innych parafi i Rembertowa, Wesołej i Katedry Polowej. Okoliczno-
ściową homilię wygłosił dziekan Dekanatu ks. Prałat kan. Jan Domian, 
w której podkreślił zasługi ks. kan. M. Śliwińskiego w upiększeniu ko-
ścioła oraz umacniania duszpasterstwa w parafi i. Nowego proboszcza 
powitał płk Wiesław Ząbek, a odchodzącemu na parafi ę w Łodzi ks. 
Śliwińskiemu podziękował przew. Rycerstwa Niepokalanej ppłk Cze-
sław Madej.

Wies-Lech
Foto: W. Jarząbek
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Niecodzienną wizytę zapisały, w  dniu 28 stycznia 2011 roku, 
omszałe annały kroniki Ratusza w Warszawie. Na zaproszenie  

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, pani Hanny Gronkiewicz 
–Waltz, do Stołecznego Ratusza przybyła grupa saperów na uro-
czystość wręczenia Honorowej Odznaki Organizacyjnej za Zasługi 
dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Renacie Kazanowskiej - Dyrektor 
Zarządu Terenów Publicznych w  Warszawie. Wśród honorowych 
gości byli, m.in.: szef Inżynierii Wojskowej SG WP, pan gen. dyw. 
Janusz Lalka;  b. szef wojsk inżynieryjnych DWL, pan gen. bryg. Ry-
szard Żuchowski; szef wojsk inżynieryjnych Wojsk Lądowych, pan 
płk Bogusław Bębenek; zastępca dowódcy Garnizonu m. st. Warsza-
wy, pan płk Andrzej Śmietana; pan płk Marek Stobnicki oraz redak-
tor naczelny kwartalnika „SAPER”, pan płk Wiesław Leszek Ząbek.

Witając honorowych gości, pani Prezydent podkreśliła zasługi 
saperów dla Warszawy, ich ciężką i pełną oddania służbę. Zabierając 
głos, szef Inżynierii Wojskowej Sztabu Generalnego WP nawiązał 
do tradycji oręża polskiego, roli saperów, wyrazem czego jest Po-
mnik „Chwała Saperom” na płycie Czerniakowskiej, a który został 
przez wandali zbezczeszczony. Jeszcze raz podziękował pani Hannie 
Gronkiewcz-Waltz i pani Renacie Kazanowskiej za troskę o Pomnik 
i restaurowanie skradzionych tablic. Aktu dekoracji Honorową Od-
znaką FSRiWSZRP dokonał wiceprezes Zarządu Głównego Sto-
warzyszenia pan gen. bryg. Ryszard Żuchowski, a  prezes Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich, pan płk Bogusław Bę-
benek dodatkowo uhonorował Prezydent Warszawy Honorowym 
Ryngrafem SSP.

Red.

WIZYTA W RATUSZU

Wyjątkowa była to wizyta, wyjątkowa z uwagi na jej przebogaty 
program, wspaniałość zaprezentowanych zabytków Brzegu, przysło-
wiową polską gościnność dowódcy 1. Brzeskiej Brygady Saperów płk 
Daniela Króla i prezesa Koła w 1.BSap.  ppłk Eugeniusza Tomczaka, 
pełen wrażeń i wzruszeń wieczór w Muzeum Piastów Śląskich, gdzie 
honory gospodarza pełnił jego dyrektor dr Paweł Kozerski. I wresz-
cie nieodparta pokusa skorzystania z  uroków pobliskiego Wrocła-
wia, w  którym można było spędzić miłe chwile w  gronie kolegów 
z naszej Alma Mater.

Suche sprawozdanie z przebiegu  Saperskiego Forum, jakim było 
kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Pol-
skich, nie oddaje atmosfery ani przeżyć, jakich doświadczyli uczest-
nicy tego wyjątkowego posiedzenia. Już wcześniejsze organizacyjne 
spotkanie - Prezydium ZG SSP w  dniu 12.01.2010 r. oraz rozmowy 
z  prezesem SSP płk. Bogusławem Bębenkiem zwiastowały niespo-
dzianki i  atrakcje, które w  miarę zbliżania się terminu wyjazdu do 
Brzegu, przebijały się w  tajemniczym uśmiechu Prezesa i  lakonicz-
nym stwierdzeniu „sami zobaczycie, jakie będą atrakcje... na pewno 
nie będziecie żałować wyjazdu....”. Rzeczywistość okazała się prawdzi-
wa. Autentyczna życzliwość  kadry Brzeskiej Brygady Saperów w sto-
sunku do nas [w większości już „weteranów” saperskich], bogaty pro-
gram pobytu w Garnizonie zaprezentowany przez Dowódcę Brygady 
i kierownika Klubu wzbogacał te doznania. Po przyjeździe do Brze-
gu, zakwaterowaniu się w internacie i spożyciu wystawnej kolacji był 
czas na koleżeńskie kontakty i rozmowy. Rano po śniadaniu - obrady 
w  miejscowym Klubie Garnizonowym, a  następnie zwiedzanie Sali 
Tradycji 1. BSap., urządzonej w nowatorski sposób, gdzie bogate, bo-
jowe tradycje jednostki saperskiej wkomponowane zostały we współ-
czesne dokonania Brzeskiej Brygady oraz miasta Brzeg. Miłym akcen-
tem pobytu w Sali Tradycji było uhonorowanie przez płk. Bogusława 
Bębenka ryngrafem i upominkami Stowarzyszenia: dowódcę Brygady 
płk. Daniela Króla, prezesa Koła SSP ppłk. Eugeniusza Tomczaka oraz 
prezesa Stowarzyszenia Saperów Cywilnych Lesława Majewskiego. 
Wspólne zdjęcie uczestników posiedzenia Zarządu Głównego zakoń-
czyło oficjalną część spotkania. Po pospiesznie spożytym obiedzie 
nastąpił przejazd do Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, gdzie w jego 
murach powitał nas dyrektor dr Paweł Kozerski, wspaniały erudyta 
i historyk, rozkochany w tradycjach ziemi śląskiej i ich piastowskich 
władcach. 

Na początek pobytu w Zamku, mieliśmy możliwość zwiedzenia uni-
kalnej wystawy „Blask lampy naftowej”, gdzie zgromadzono kolekcję 
ponad 200 lamp naftowych z przełomu XIX i XX w. Kolekcja zawierała 
przekrój wszystkich rodzajów lamp stosowanych do oświetlenia miesz-
kań, reprezentujących wszystkich znanych producentów europejskich, 

styl i epokę oraz wyjątkowy poziom rzemiosła artystycznego, a niektóre 
z nich stanowiły prawdziwe dzieła sztuki. Następnie pod przewodnic-
twem Dyrektora Muzeum zwiedzaliśmy pomieszczenia i  zbiory Mu-
zeum Piastów Śląskich, ten nie bez kozery nazwany Śląskim Wawelem.
Wspaniałości - z wielkim wysiłkiem - odrestaurowanego Zamku, któ-
rego początek sięga 1235 roku, później w I połowie XVI w przekształ-
conego w  renesansową monarszą rezydencję, towarzyszy kolegiacki 
kościół p.w. św. Jadwigi, pełniący rolę reprezentacyjnego miejsca kultu 
św. patronki Śląska, a  także rolę świątyni dworskiej. Świątynia zam-
kowa stała się największą nekropolią piastowską w Polsce, w niej bo-
wiem zostało pochowanych ponad 40 przedstawicieli brzesko-legnickiej 
linii dynastii piastowskiej. W krypcie kościelnej zachowały się również 
22 miedziano-cynowe sarkofagi piastowskie, a spośród nich 14 poddano 
koniecznej konserwacji i przeniesiono do piwnic zamkowych, gdzie są 
eksponowane z innymi obiektami sztuki sepulkralnej. Ocalałe z pożogi 
wielu wojen, niszczących bezpowrotnie bogate zbiory Zamku, stały się 
zalążkiem powołanego w 1945 roku Muzeum Piastowskiego, która od 
1965 roku otrzymała nazwę: Muzeum Piastów Śląskich. Od 40 też lat 
jej Dyrektorem i kustoszem jest dr Paweł Kozerski, którego pasja, zaan-
gażowanie i niejednokrotnie determinacja spowodowała rozkwit Zam-
ku. Problematyka piastowska oraz przeszłość historyczno-artystyczna 
Ziemi Brzeskiej stały się wyznacznikiem działalności muzeum, które 
zgromadziło około 16 000 zabytkowych obiektów muzealnych. W zbio-
rach zamkowych zachowała się część brzeskiej Biblioteki Piastowskiej, 
a także najliczniejszy w Polsce zbiór graficznej i malarskiej ikonografii 
rodu Piastów oraz jego śląskiej linii. Najcenniejsze zespoły muzealiów 
tworzą jednak kolekcje gotyckiej i  barokowej rzeźby sakralnej, nato-
miast kamienne epitafia brzeskich mieszczan i szlachty są eksponowane 
w  piwnicach zamkowych razem z  replikami 15 średniowiecznych na-
grobków Piastów Śląskich. Jak podkreślał wielokrotnie Dyrektor Mu-
zeum, odbudowa i rozbudowa Zamku byłaby niemożliwa bez pomocy 
1. Brzeskiej Brygady Saperów.

Kolejne atrakcje czekały nas w Reprezentacyjnej Sali Myśliwskiej, 
gdzie wielu wzruszeń dostarczył nam występ zespołu artystycznego 
„INWENCJA”. Program muzyczno-taneczny przygotowany przez kie-
rownika Klubu p. Janę Koronkiewicz zyskał wśród uczestników spo-
tkania wysokie uznanie, a urocze solistki: Kaja Koronkiewicz, Urszula 
Kochanowicz, Tina Kasprzak, Karolina Sałatkiewicz żywo oklaski-
wane, dostarczyły nam wiele wrażeń. Wystawna, składkowa kolacja 
była okazją do saperskich wspomnień i biesiadnych dykteryjek, której 
przewodzili: gen. bryg. Ryszard Gruszka, ppłk Eugeniusz Tomczak, dr 
Paweł Kozerski, ppłk Marek Baraniak, płk Marian Kasperski i piszący 
te słowa płk Wiesław Ząbek.

Wiesław Leszek Ząbek

Relacja z wizyty członków  Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich 
w Garnizonie brzeskim w dniach 18 - 20.02.2011 r.
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