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Szanowni Czytelnicy !
Kolejny 41. numer kwartalnika „SAPER”, rozpoczynający 12.
rok wydawania tego pisma, w zasadzie porusza stałe tematy: relacje z misji stabilizacyjnej w Afganistanie; szkolenie w jednostkach
wojsk inżynieryjnych w ramach
NSR; istotne przedsięwzięcia realizowane w terenowych kołach
SSP. Nawiązując do świątecznej atmosfery Bożego Narodzenia
i powitania Nowego 2012 Roku, zamieszczamy również krótkie
relacje ze spotkań opłatkowych, zarówno w jednostkach wojsk
inżynieryjnych, jak też w kołach SSP.
Polecamy: w dziale Sprzęt Inżynieryjny artykuł płk mgr.
inż. Jerzego Kade Samobieżny Układacz Min. PUBLICYSTYKA
- artykuł kol. Leszka Sadury.
W dziale INFORMACJE, sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SSP oraz o książce mjr dr inż. Piotra Jakuboszczaka.
Jestem przekonany, iż prezentowany numer SAPERA, spotka
się z życzliwą oceną i zainteresowaniem.
redaktor naczelny
Wiesław L. Ząbek
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Temat z okładki

W gotowości do działania!
Zima to dla żołnierzy z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów
okres intensywnego szkolenia z niszczenia zatorów lodowych.
Poprzednie lata pokazały, że dobrze wyszkolony żołnierz
wojsk inżynieryjnych jest gwarancją bezpieczeństwa ludzi zarówno w okresie zimy, wiosennych roztopów jak i letnich
powodzi. Za każdym razem jesteśmy gotowi pomagać tym,
którzy tej pomocy potrzebują.

Wykorzystując zimowe warunki atmosferyczne żołnierze
1 batalionu inżynieryjnego 25 stycznia 2012 r. ćwiczyli
na obiektach szkoleniowych 2. Pułku Saperów. Zajęcia
obejmowały tematykę związaną z niszczeniem zatorów
lodowych przy użyciu skróconych zapalników lontowych oraz
technikę wysadzania lodu i niszczenie zatorów lodowych
z użyciem materiałów wybuchowych.
Zajęcia prowadzone pod komendą kpt. Piotra Dudy,
w pełni odzwierciedlały realne warunki i zagrożenie, z jakim
mogą się spotkać saperzy w trakcie pracy na lodzie. Każdy
szczegół był dopracowany do perfekcji. Praca żołnierza
w takich warunkach wymaga specjalnych zabezpieczeń – od
kapoka do linki ubezpieczającej, na łodzi saperskiej kończąc.
Dzisiejsze zajęcia pokazały, że każdy saper z Kazunia jest
dobrze wyszkolony i gotowy do działania tak jak szeregowa
Izabela Parzyńska, która z wielkim zapałem wykonywała
swoje zadania.
mjr Dariusz Urban

Pismo dotowane przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON i dofinansowane ze środków
Ministerstwa Obrony Narodowej
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Saperski patrol
Saper zajmuje się przede wszystkim rozminowywaniem obiektów, oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych oraz rozbrajaniem
i wysadzaniem niewybuchów i niewypałów.

W

Afganistanie patrole wyjeżdżające poza bazę posiadają w swoim składzie saperów. Sprawdzają każdy przepust, most, wzniesienie i wszystko to, co budzi jakiekolwiek podejrzenie podłożenia
IED (ang. Improvised Explosive Device – improwizowane urządzenie
wybuchowe). Zresztą o tzw. ajdikach przypominają wszystkie wyrwy
w drodze, które są pozostałościami po wybuchach, a w Afganistanie
można je spotkać co kilkadziesiąt metrów. Obok nich nikt nie przejeżdża obojętnie i jeszcze bardziej staje się wyczulonym na niebezpieczeństwo, ponieważ w wielu przypadkach wybuch IED kończy się tragicznie. Saperzy zdają sobie sprawę, że od ich opanowania i doświadczenia zależy zdrowie i życie nie tylko żołnierzy służących w PKW
Afganistan, ale również lokalnej społeczności. Dzięki ich zaangażowaniu i poświęceniu zwiększa się bezpieczeństwo w rejonie odpowiedzialności Polskich Sił Zadaniowych (PSZ) „White Eagle”.
Jednak służba saperów to nie tylko poszukiwanie ajdików, to
również wspieranie patrolu w trakcie wystawiania checkpointu,
czyli punktu kontrolnego. Gdy żołnierze patrolu zatrzymują pojazdy, przeszukują osoby, saperzy sprawdzają czy nie ma śladów

podłożenia materiałów wybuchowych. Droga pomiędzy Kabulem a Kandaharem jest główną arterią komunikacyjną, a rebelianci nieustannie próbują zakłócić ruch na Highway-1. Przejezdność
w rejonie prowincji Ghazni należy do jednych z głównych zadań PSZ.
Ludność afgańska takie kontrole przyjmuje ze zrozumieniem, ponieważ zdaje sobie sprawę, że to również dla ich bezpieczeństwa. Rebelianci zakładając IED nie liczą się z możliwymi ofiarami.
Dodatkowo w czasie checkpointu realizuje się zadania partneringu. Żołnierze z Zespołu Doradczo-Szkoleniowo-Łącznikowego (POMLT – Police Operational Mentoring and Liaison Team)
wspierają i doradzają policjantom AUP (ang. Afghan Uniformed
Police). Pokazują prawidłowy sposób sprawdzania i legitymowania zatrzymanych osób. Tym bardziej, że realia w Afganistanie
różnią się od tych, które znamy w Polsce. W Islamskiej Republice
Afganistanu dozwolone jest podróżowanie w każdym miejscu pojazdu i z nieograniczoną liczbą pasażerów. Dlatego nie dziwi nikogo jazda na dachu samochodu czy w bagażniku. Po zatrzymaniu
takiego pojazdu trzeba wykonywać czynności zgodnie z prawem
i z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Właśnie tego uczą żołnierze z Polskiego Kontyngentu Wojskowego.
Patrol saperski w tym dniu przebiegał spokojnie. Nie było żadnych
symptomów wskazujących na próby podłożenia materiałów wybuchowych. Saperzy wierzą, iż w wykonywaniu zadań pomaga im pluszowy
miś, którego zawsze zabierają na patrol i przed każdym wyjazdem dotykają. Twierdzą, że przynosi im żołnierskie szczęście, które w Afganistanie, oprócz wiedzy i umiejętności, jest naprawdę potrzebne.
Tekst i zdjęcia: kpt. Jacek Thomas
sekcja informacyjno-prasowa
X zmiana PKW Afganistan
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Szkolenie w CSWInż.i Chem.
W dniach 11-13 stycznia br. w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu odbyło
się szkolenie w zakresie zarządzania zasobami osobowymi.

Z

godnie z ustaleniami organizacyjnymi odprawa odbywała się w oparciu o salę audytoryjną oraz salę portretową budynku dydaktycznego,
w której wzięli udział również przedstawiciele następujących jednostek
wojskowych: 11. LDKPanc., 12. DZ, 16. DZ, 6 BPD, 25. BKPanc., BWD 1.
BLWL, CSWL Poznań oraz CSAiU Toruń i innych JW.
Podczas szkolenia poruszono ważne kwestie dotyczące działalności personalnej oraz zadań w zakresie zarządzania pracownikami wojska
w 2011 roku. Również omówiono zmiany w ustawie pragmatycznej, zasady opracowywania karty opisu stanowiska służbowego (KOSS) w jednostkach Wojsk Lądowych oraz kompletowanie stanowisk utworzonych
w wyniku wprowadzenia nowego modelu plz i plcz. Zwrócono także
uwagę na zasady realizacji doskonalenia żołnierzy zawodowych. W kolejnych dniach szkolenie realizowało zadania związane z mobilizacyjnym
uzupełnieniem jednostek wojskowych stanem osobowym i pojazdami po-
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bieranymi z gospodarki narodowej oraz planowanie powołania żołnierzy
rezerwy na ćwiczenia wojskowe.
Odprawa zakończyła się przedstawieniem zadań na rok 2012 w zakresie kształtowania stanów ewidencyjnych, kompetencyjno-organizacyjnych
oraz spraw personalnych. Następnie Dowódca Wojsk Lądowych generał
broni Zbigniew Głowienka w swojej wypowiedzi podsumował rok 2011
oraz podziękował za ciężką i efektywną pracę, jaką wymagało wdrożenie
zmian. Dowódca przedstawił również główne zadania stojące przed Wojskami Lądowymi w obszarze organizacyjno - kadrowym, a także wytyczne
na 2012 rok w całych Siłach Zbrojnych. Następnie na zakończenie szkolenia zostały wręczone wyróżnienia.
Tekst: Edyta Szura
Zdjęcia: Wojciech Osypiuk
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2 Pułk Inżynieryjny
Koniec 2. Inowrocławskiego Pułku Komunikacyjnego im. gen Jakuba Jasińskiego. Od dnia 1.01 2012 na ulicy Dworcowej 56 stacjonuje 2 Pułk
Inżynieryjny

W

dniu 3.01.2012 r. na uroczystym apelu zakończono funkcjonowanie 2 Inowrocławskiego Pułku Komunikacyjnego im.
gen. Jakuba Jasińskiego i rozpoczęto działalność służbową w strukturze 2 Puku Inżynieryjnego (2 pinż.). Jest to już czwarte przeformowanie i zmiana nazwy jednostki od daty powstania pułku w dniu
19.04.1957 r. Numer naszej jednostki wojskowej i adres nie uległy
zmianie.
Ostatni rok funkcjonowania 2. Inowrocławskiego Pułku Komunikacyjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego był wyjątkowy. Oprócz wykonywania zadań służbowych określonych przez przełożonych w zakresie szkolenia, utrzymania gotowości do realizacji zadań i związanych
z przeformowaniem, pułk realizował dodatkowe zadania specjalistyczne wynikające z sytuacji kryzysowych.
W okresie od 19 01- do 21.04 2011 r. utrzymywał przeprawę przez
jezioro Gopło w miejscowości Ostrówek. Prom Gminy Kruszwica został unieruchomiony, a drogi dojazdowe na Półwysep Potrzymiech
zostały zalane przez wezbrane wody Jeziora Gopła.
Mieszkańców Ostrówka i zaopatrzenie dla nich przewozili żołnierze
naszego pułku transporterem pływającym i łodziami desantowymi.
W 2011 r. żołnierze pułku w ramach specjalistycznych usług wojskowych zbudowali 2 mosty:
− w m. Czestkowo pow. łaski most z konstrukcji składanej o długości
12,5 m. i szer. 4,2;
− most drewniany przez Stawek w Parku Solankowym w Inowrocławiu o długości 97,5 m.
Saperskie rzemiosło doskonaliły patrole rozminowania nr 14 i 15
w Inowrocławiu i patrole rozminowania nr 18, 19 i 20 w Nowym Dworze Mazowieckim. Patrole saperskie zrealizowały łącznie 1375 zgłoszeń. Wykryły, podjęły i zlikwidowały 179 144 przedmioty wybuchowe i niebezpieczne.
Pododdziały pułku realizowały także w okresie od 9.05 –
9.12.2011 r. dodatkowe zadania - oczyszczanie terenu z przedmiotów
wybuchowych i niebezpiecznych w miejscowościach: Osowa Góra,
Pomiechówek, Goławice oraz Mińsk Mazowiecki. Oczyściły łącznie
teren o pow. ok 25 hektarów w tym ok. 9 ha trudnego, zalesionego
terenu z bardzo gęstym poszyciem.
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W 2011 r. pułk zajął III miejsce we współzawodnictwie sportowym na szczeblu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
We współzawodnictwie na szczeblu pułku pododdziały zajęły następujące miejsca:
− I miejsce kompania mostowa – dowódca kpt. Maciej Gaczkowski,
− II miejsce kompania dowodzenia – dowódca kpt. Krzysztof Kapeliński
− III miejsce kompania remontowa – dowódca kpt. Sławomir Tadzik
We współzawodnictwie sportowym na szczeblu pułku w 2011 r.
pododdziały zajęły następujące miejsca:
− I miejsce kompania mostowa – dowódca kpt. Maciej Gaczkowski,
− II miejsce kompania dowodzenia – dowódca kpt. Krzysztof Kapeliński
− III miejsce 2 kompania pontonowa – dowódca por. Radosław Lewandowski
W klasyfikacji indywidualnej najlepsze wyniki sportowe w 2011 r.
osiągnęli:
− I miejsce – szer. Andrzej Winiarski z 2kpont.
− II miejsce – kpr. Tomasz Szefler z 1kpont
− III miejsce – szer. Sławomir Kulpiński z 1kpont
We współzawodnictwie indywidualnym w 2011 r. w korpusach
osobowych najlepsze wyniki osiągnęli:
− w korpusie oficerów - tytuł oficera 2011 roku zdobył mjr Piotr Pytel
− w korpusie podoficerów – tytuł podoficera 2011 roku zdobył
st. chor. Dariusz Nowak.
− w korpusie szeregowych – tytuł szeregowego 2011 roku zdobył
st. szer. Łukasz Grzeszak
W dniu 2.01.2012 r. rozpoczął dla żołnierzy i pracowników wojska się nowy rozdział w działalności służbowej. Pułk funkcjonowanie
w nowej strukturze organizacyjnej - 2 Pułku Inżynieryjnego (2pinż).
Oficer prasowy
Marek Fojutowski

SAPER
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Odprawa w 2 Mazowieckim Pułku Saperów
D

nia 30.01.2011r, malownicza sceneria Klubu Żołnierskiego 2. Mazowieckiego Pułku Saperów była świadkiem corocznej odprawy rozliczeniowo-szkoleniowej pułku. Kierownicza kadra naszej jednostki, pod
bacznym okiem naszego dowódcy płka Adama Przygody, jego zastępcy
ppłka Andrzeja Łopaty oraz szefa sztabu ppłka Jerzego Łuszczykiewicza
sprawnie zdawała sprawozdanie z rocznych dokonań podległych pododdziałów i komórek. Na „dopieszczonych” prezentacjach pojawiały się
w kolejnych odsłonach elementy historii nowo powstałej jednostki.
A rok był naprawdę pracowity… „Transformacja jednostki - przeformowanie 2. Brygady Saperów w 2. pułk saperów, opracowanie nowych
strategii działania, dopasowanie nowej struktury do nowych zadań to
były niemałe wyzwania” – jak zauważył płk Przygoda.

Fakt niezaprzeczalny - wyzwań młodej jednostce i jej żołnierzom nie
ubyło…
Wnikliwa analiza zeszłorocznych osiągnięć stanowiła podstawę opracowania wniosków do dalszego działania. Z podsumowania jasno i wyraźnie wynikało: ”było naprawdę dobrze, co nie znaczy, że teraz tylko
laury”.
Podobno najważniejszym jest w życiu, aby nigdy nie powtórzyć raz
popełnionych błędów. A stare powiedzenie mówi, że saper myli się tylko
raz…
Tylko stare, saperskie wygi wiedzą, że trzy…
kpt. Andrzej Górka

Saperzy z Dęblina
25.01.2012 r. Dęblin. Mimo upływu 67 lat od zakończenia II wojny
światowej, jej ,,śmiercionośne duchy” w postaci niewypałów i niewybuchów,
wciąż dają o sobie znać. Teren Lubelszczyzny i południowa część
województwa mazowieckiego, na której działa 34. Patrol Rozminowania
z Dęblina (z racji dużej intensywności działań wojennych w latach drugiej
jak i pierwszej wojny światowej), jest terenem gdzie ,,zardzewiałą śmierć”
spotyka się niemalże na każdym kroku, czy to podczas prac budowlanych,
rolnych, a nawet spacerów.
Dębliński patrol wyjeżdża na realizację zgłoszeń niemal codziennie,
a związku z wypadkami (powodowanymi przedmiotami wybuchowymi),
jakie nadal mają miejsce w całym kraju, koniecznym stało się prowadzenie
zakrojonych na szeroką skalę akcji uświadamiających niebezpieczeństwo,
jakie niosą ze sobą niewypały i niewybuchy.
Jak twierdzi chor. Kamil Książek d-ca 34. patrolu najbardziej
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narażoną grupą ludzi na skutki wynikające z braku świadomości przed
tym zagrożeniem, są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Dlatego też
dęblińscy saperzy podjęli szeroko zakrojoną akcję profilaktyczną wśród
dzieci i młodzieży w lubelskich i mazowieckich szkołach. W roku
2011 żołnierze z Dęblina przeprowadzili 15 spotkań profilaktycznych
z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych. Spotkania
prelekcyjne cieszą się dużym zainteresowaniem oraz mają szczególne
znaczenie w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa najmłodszych, jak
również sprzyjają pogłębianiu więzi wojska ze środowiskiem cywilnym.
W 2012 roku zaplanowano 15 spotkań profilaktycznych w okresie od
stycznia do marca.
Tekst i zdjęcia – por. Krzysztof Pokorski
Szef Sekcji Wychowawczej
1. dębliński batalion drogowo-mostowy
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Weterani u Ambasadora Iraku
W

dniu 24 stycznia 2012r na zaproszenie Ambasadora Republiki Iraku w Polsce Pana Dr. Saada Jawada Kindeela i Attasche
Obrony Republiki Iraku Generała pilota Saadona F. Abdullaha delegacja weteranów misji irackiej z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów wzięła udział w uroczystym spotkaniu z okazji 91 rocznicy „Dnia Armii
Iraku”.
Wieczór zorganizowany przez Ambasadę Republiki Iraku w Polsce skupił w jednym miejscu przedstawicieli attachatów obrony państw
biorących udział w misji wielonarodowej dywizji w latach 2003-2010.
W trakcie swojego przemówienia Ambasador Republiki Iraku w Polsce Pan Dr. Saad Jawad Kindeel przedstawił wszystkim gościom swój
kraj, a następnie dokonania i przemiany, jakie w nim zaszły po obale-

niu dyktatury. Następnie wszyscy goście mogli zapoznać się z kulturą
Iraku oraz jego kulinarnymi specjałami.
W trakcie spotkania żołnierze 2. Pułku Saperów z Kazunia Nowego mogli wymienić poglądy i zapoznać się z przedstawicielami armii
Czech, Ukrainy, Szwecji, Finlandii, Węgier, Estonii etc. Rozmowy prowadzone z przedstawicielami międzynarodowej dyplomacji, w tym
z Ambasadorem Kuwejtu w Polsce Panem Adelem Mohammedem
A.H. Hayatem czy z Attache Obrony Republiki Iraku Generałem pilotem Saadonem F. Abdullahem pozostawiły w nas bardzo pozytywne
wrażenia.
mjr Dariusz Urban

Ćwiczenia w Kazuniu
D

uże wrażenie sprawiły na mnie zajęcia przeprowadzone przez
1.batalion inżynieryjny 2. pułku saperów na placu ćwiczeń zwanym „Sahara” w tzw. Forcie VII oraz ćwiczenia PTS-ów (po cywilnemu - amfibii wojskowych) na Narwi. Dzielne wojaki z 1 batalionu
inżynieryjnego, w ponad dwudziestostopniowym mrozie ćwiczyli
przez pierwsze dwa dni (2-3.02 2012) zachowanie żołnierza na polu
walki, a we wtorek (7.02 2012r.) ćwiczyli ratowanie ludzi i dobytku
w przypadku klęsk żywiołowych. Załogami PTS-ów dowodził jeden
z najbardziej doświadczonych dowódców załóg sierż. szt. Piotr Hajduk. Pod ręką doświadczonego „fachmana” żołnierze szybko i sprawnie wykonali zadania. Piotrek jest „weteranem” wszystkich ostatnich
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powodzi w naszym kraju. Z wojskowym błogosławieństwem przybył
też na zajęcia nasz ksiądz kapelan Robert Dębiński.
Ciężkie saperskie warunki atmosferyczne nie przeszkodziły kazuńskim saperom w wykonaniu wyznaczonego zadania. „Muszę pochwalić swoich żołnierzy. Normy szkoleniowe, wykonane na takim
mrozie to duże wyzwanie. Podołali, to najważniejsze …” podkreślił
w swoim komentarzu zastępujący dowódcę 2. pułku saperów ppłk
Andrzej Łopata.
Wczoraj, 08.02.2012r. na zajęciach z minerstwa, saperzy 1 batalionu inżynieryjnego ćwiczyli robienie sieci wybuchowych. Pod dowództwem kpt. Piotra Dudy i kpt. Tomasza Dudka żołnierze wykonywali
sieci ogniowe i wybuchowe. Sprawność naszych saperów może być
bardzo pomocna ludności cywilnej w trakcie zagrożeń powodziowych. A kra na Wiśle rośnie…
kpt. Andrzej Górka

SAPER

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Zajęcia pokazowe
Środa 15.02.2012 r. była dniem „Metodycznych zajęć pokazowych do
prowadzenia porannego rozruchu fizycznego”. Zajęcia zorganizowano na
bazie batalionu wsparcia inżynieryjnego 2. pułku saperów w Kazuniu. Już
od 7 rano żołnierze batalionu dowodzonego przez podpułkownika Andrzeja Kłopockiego dwoili się i troili, aby zgromadzonym dowództwom
innych batalionów zaprezentować prawidłowy tok życia w jednostce, włączając w to poranny rozruch fizyczny.
Zebrano wszystkich dowódców w pułku, aż do szczebla dowódcy drużyny. Podpułkownik Kłopocki w kilku jasnych słowach określił celowość
zajęć i poszczególnych czynności, wykonywanych przez jego żołnierzy.
Chwilę potem przypomniałem sobie pierwsze dni w szkole oficerskiej.
Pozorny chaos , szybko opanowany przez kolejne szczeble dowodzenia
i służbę dyżurną, rozliczenie drużyn, plutonów i kompanii, równie szybki
meldunek i nagle prawie 200 chłopa znikało z moich oczu oddalając się

równym biegiem. Przed budynkiem pozostali tylko ćwiczący – zwolnieni
z rozruchu fizycznego.
„Głównym celem zajęć było uświadomienie każdemu szczeblowi dowodzenia jego zakresu odpowiedzialności w procesie rozruchu fizycznego. Nie może być stagnacji ani braku zaangażowania żadnego z dowódców
w batalionie” – podkreślił podpułkownik Kłopocki.
Pilnie przyglądający się zajęciom zastępca dowódcy pułku podpułkownik Andrzej Łopata stwierdził jednoznacznie: „Jestem zadowolony, jeżeli w każdym pododdziale tak będzie wyglądał poranny rozruch fizyczny
– to będę w zupełności spokojny o wyniki egzaminu z WF-u i osiągnięcia
saperów 2 pułku w sporcie”.
Gdzie te czasy: „Dół moro,.góra – skóra!”…
kpt. Andrzej Górka

Turniej siatkówki
W dniach 14-15.02.2012 r. instruktor WF w 2. pułku saperów w Kazuniu major Sławomir Kotas był organizatorem mistrzostw w siatkówce.
Otwierający zawody zastępca dowódcy pułku podpułkownik Andrzej
Łopata życzył siatkarzom: „Braku kontuzji, możliwości pokazania swojej
siatkarskiej klasy i… tej odrobiny szczęścia, tak nieodzownej w sporcie”.
Do zawodów stanęło 7 zespołów – reprezentacji batalionów i samodzielnych kompanii. Trwające 2 dni zmagania, pokazujące ogromną
ambicję i saperską zajadłość, dostarczyły wiele emocji nie tylko zawodnikom, ale i gromko dopingującym kibicom. Pozwoliły również wyłowić
sapersko-siatkarskie talenty stanowiące zalążek reprezentacji pułku na
zawody wyższego szczebla.
W saperskim turnieju najlepsza okazała się reprezentacja 3 batalionu
drogowo-mostowego w składzie: młodszy chorąży Tomasz Chojnacki,
chorąży Przemysław Cieślak, sierżant Paweł Wiśniewski i starsi szeregowi:
Dawid Syryjczyk, Krzysztof Panek, Łukasz Łowicki.

1(41) 2012

Zaszczytne, drugie miejsce zajęła ekipa batalionu logistycznego: kapitan Łukasz Banasik, porucznik Łukasz Panas, młodszy chorąży sztabowy
Marek Kowalczyk, starszy sierżant sztabowy Mirosław Twardowski, starszy chorąży Andrzej Ślimak, starsi szeregowi Damian Goluch i Mariusz
Dłużniewski oraz szeregowy Bartosz Wieczorek.
Na III miejscu zagościła drużyna kompanii dowodzenia w składzie:
młodszy choraży Arkadiusz Kołtun i starsi szeregowi: Piotr Krawczyk,
Kamil Kopik, Grzegorz Golan, Paweł Opałka, Marcin Morawski i Maciek
Emeryk.
Najlepsze drużyny zostały wyróżnione pucharami i dyplomami oraz
uściskami dłoni odpowiedzialnego za sport w naszym pułku podpułkownika Andrzeja Łopaty, który tak skomentował zawody: ”Była sportowa
walka, nie ma kontuzji, a my mamy wyłonioną reprezentację na zawody
między jednostkami. Każdy powinien być zadowolony”.
I każdy był…
kpt. Andrzej Górka
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SAPERSKIE SPOTKANIA

SAPERSKIE OPŁATKI 2011
W SZEFOSTWIE INŻYNIERII WOJSKOWEJ SG WP
Tradycyjnie, w dniu 22 grudnia 2011 r.
na spotkanie opłatkowe, zorganizowane tym
razem w Sali Lustrzanej kasyna Akademii
Obrony Narodowej w Rembertowie - przez
szefa Inżynierii Wojskowej MON, p. gen.
bryg. Bogusława Bębenka, przybyli oficerowie i pracownicy Szefostwa Inżynierii Wojskowej oraz zaproszeni goście, m.in.: gen.
broni Henryk Tacik; gen. dyw. Janusz Lalka,
prorektor AON, prezes koła nr 13 SSP płk dr
hab. Paweł Cieślar; zastępca prezesa SSP płk
mgr inż. Tomasz Bogucki; redaktor naczelny

„SAPERA” płk dr Wiesław Leszek Ząbek; ks.
kapelan płk Krzysztof Wylężek.
Witając serdecznie pracowników szefostwa i przybyłych gości, gen. bryg. B. Bębenek 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 [odczytanej przez Wiesława
Ząbka] złożył uczestnikom spotkania okolicznościowe życzenia, a następnie poświęcił
opłatki i przygotowany posiłek.
W trakcie spotkania, które upłynęło
w koleżeńskiej atmosferze, łamano się opłatkiem i składano sobie serdeczne, świąteczne
i noworoczne życzenia.
Wies- Lech

uczestnikom spotkania serdeczne życzenia.
Następnie podzielono się opłatkiem i wzniesiono tradycyjny toast „Za saperów”. Przyjęto również do swego grona nowego członka
kol. Wacława Bojarskiego, który w szerokim
wystąpieniu przedstawił swoją saperską drogę i przekazał zebranym życzenia świąteczne

i noworoczne. Dalsze spotkanie upłynęło
w uroczystej i koleżeńskiej atmosferze, a jego
uczestnicy przekazywali sobie serdeczne noworoczne życzenia i wymieniali wspomnienia z saperskiej służby. Zebranie zakończono
wspólnym okolicznościowy zdjęciem.
Wies-Lech

W KOLE NR 13 przy AON
W dniu 21.12. 2011 r. w Klubie Oficerskim AON w Rembertowie odbyło się uroczyste zebranie koła nr 13 SSP. Przy świątecznie udekorowanym stole posiedzenie
otworzył prezes koła płk dr hab. Paweł Cieślar, który z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2012 Roku złożył
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SAPER

SAPERSKIE SPOTKANIA
W STOWARZYSZENIU SAPERÓW POLSKICH
Saperzy cenią WAT. Tradycyjne spotkanie noworoczne członków
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich ze środowiskiem naukowym odbyło się 27 stycznia br. w Wojskowej Akademii
Technicznej. Honory gospodarza pełnił prezes stowarzyszenia, szef
Inżynierii Wojskowej Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Bogusław
Bębenek. Gościem honorowym był rektor – komendant WAT gen.
bryg. prof. Zygmunt Mierczyk. Licznie przybyli członkowie ZG SSP,
oraz kadra naukowa naszej uczelni kształcąca studentów i pracująca
na rzecz służb inżynieryjnych z dziekanami wydziałów: Inżynierii Lądowej i Geodezji oraz Mechanicznego na czele.
Obecny był także kanclerz WAT gen. dyw. w st. spocz. Jan Klejszmit. Bez zbędnych referatów, ale za to w serdecznej, koleżeńskiej atmosferze rozmawiano o potrzebach i rozwoju wojsk inżynieryjnych.

Jak podkreślił prezes SSP gen. bryg. B. Bebenek przyświeca nam
wspólnie jeden cel i dotychczasowe ścisłe kontakty z WAT-em w rozwiązywaniu bieżących problemów inżynieryjnych można i trzeba
uznać za wzorcowe.
Saperzy cenią uczelnię przede wszystkim za to, że zajmuje się problemami bezpośrednio wynikającymi z saperskiej służby, czyniąc ją
efektywniejszą, bezpieczniejszą i skuteczniejszą. Jest też faktem, że
dzisiaj gross kierowniczej kadry służb inżynieryjnych stanowią absolwenci WAT, którzy doskonale sprawdzają się na powierzonych stanowiskach.
Jerzy Markowski
fot: Joanna Kulhawik

OPŁATEK GRUPY WARSZAWSKIEJ - ROCZNIK 1964
Spotkania grupy absolwentów Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych im. Gen. Jakuba Jasińskiego, podchorążych rocznika 19611964, byłej 1 kompanii Saperów, a których losy saperskiej służby rzuciły do Warszawy, odbywają się od wielu lat z okazji różnych rocznic
i uroczystości saperskich. Tradycyjnie też „opłatkowe” spotkanie odbyło się w gościnnych podwojach kasyna wojskowego przy ul. Niepodległości dzięki pomocy młodszego kolegi sapera, płk Andrzeja
Spirydowicza.
Grono kolegów, tradycyjnie dopisało. Współorganizator i gospodarz spotkania kol. Wiesław Leszek Ząbek wraz z Tomaszem Boguckim powitali gości i złożyli kolegom serdeczne życzenia świąteczne
i noworoczne.

1(41) 2012

Następnie przewodnictwo „obrad” przejął dziekan 1 kadrowej kol.
Marian Kasperski.
W podniosłej, acz koleżeńskiej atmosferze przełamano się opłatkiem, przekazano sobie życzenia z okazji Świat Bożego Narodzenia
i Nowego Roku, a przy suto zastawionym stole, nawiązywano do tradycji koleżeńskich, wspominano dawnych wychowawców i przełożonych. Innowacją spotkania była krótka telekonferencja z kolegami
z odległych garnizonów i życzenia przekazane przez naszego dowódcę
Stanisława Kuliniaka. W trakcie dyskusji padł również wniosek [przyjęty z aprobatą] o poszerzenie spotkań Grupy Warszawskiej o kolegów
z innych roczników naszej saperskiej „Alma Mater”.
Wies-Lech
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PUBLICYSTYKA

KADENCJA
Szanowny Czytelniku!
W październiku bieżącego roku, w garnizonie KAZUŃ, odbędzie
się już szósty, kolejny Kongres naszego Stowarzyszenia Saperów Polskich. Istnieje zatem okazja do podjęcia dyskusji m.in.: na temat trwania kadencji władz, a więc Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego. Na przestrzeni dwunastolecia istnienia Stowarzyszenia jest to III Kadencja władz. Zarząd Główny jest zobligowany
Statutem SSP, co 4 lata, do zwołania nowego Kongresu (§ 22, 23) i dokonania wyboru nowych władz Stowarzyszenia (§31).
{Kadencja – „określony prawnie czas urzędowania obieralnego organu lub urzędnika, urzędowanie”.}
Z racji wyniesionego doświadczenia uważam, że przedłużenie
trwania kadencji władz SSP do 5 lat wpłynie pozytywnie na działalność jednostek organizacyjnych SSP. Obejmując powierzone stanowiska władz naczelnych Stowarzyszenia, nie mamy właściwego doświadczenia. Dopiero po upływie 2 lat działalności, w trzecim roku
stajemy się pełnowartościowymi działaczami, gdzie przy końcu tego
roku przygotowujemy się do przekazania obowiązków.
Adwersarz powie: - parlament i inne instytucje (organizacje) mają
4-letnią kadencję, a jej przedłużenie w organach SSP spowoduje negatywne skutki, w formie rutyny w działalności. Według tej koncepcji,
to autor niniejszego artykułu nie powinien pełnić powtórnie powierzonego mu stanowiska. Administracja Parlamentu przygotowując
nowo wybranych do pełnienia obowiązków zapewnia ciągłość prac
Sejmu (Senatu). My tego luksusu nie mamy, borykamy się z trudnościami. Nie zdarzyło się do tej pory, aby wielokrotnie wybieranemu
parlamentarzyście zarzucono rutyniarstwo w działaniu. Urząd Prezydenta RP jest obierany na 5 lat, a sędziowie SN i TK na 6 lat.
Innym aspektem, oprócz braku doświadczenia, są sprawy finansowe. Utrzymujemy się ze składek członkowskich. Składka 30 zł od
członka, które wpływa rocznie do ZG SSP jest przeznaczona: - 20 zł
na 4 kwartalniki SAPER, - 10 zł na działalność i utrzymanie biura ZG.
Rokrocznie przeciętnie 520 -550 członków uiszcza składkę, zatem ta
suma zaledwie wystarcza na opłaty. Dopiero 1200 – 1500 członków
uiszczających składki zapewni względną zdolność finansową i umożliwi realizację zaszczytnych statutowych celów.

Członkowie wspierający – to niepewne źródło przychodu. Wielu bowiem z nich nie uiszcza zadeklarowanych sum składek na rzecz
SSP. Dotacje celowe są jednym z filarów finansujących naszą działalność. Również i tu występuje niepewność czy otrzymamy dotację
na złożone zamówienie określone ofertą składaną do Departamentu
Wychowania i Promocji Obronności MON. Taka sytuacja wywołuje
niepokój i niepewność, co do możliwości realizacji zamierzenia zawartego w Programie Działania ZG SSP. Na efektywność finansową,
oprócz spadku sum pieniędzy ze składek członków zwyczajnych, ma
również swoisty wpływ wzrost kosztów utrzymania biura, (wzrosły
opłaty za posiadanie numeru rachunku bankowego w PKO BP z 14 zł
do 28 zł miesięcznie, za dokonaną operację przelewu do 7 zł, za media), ograniczenia w przyznawaniu nam dotacji i brak wpływu składek
od niektórych członków wspierających.
Przygotowania pod względem organizacyjnym przedsięwzięcia,
jakim jest KONGRES – wymagają odpowiedniej sumy pieniędzy na
jego przeprowadzenie. Z przedłużenia czasu trwania kadencji uzyskamy korzystny rezultat odniesionego pożytku.
Reasumując wywód proponuję dyskusję na opisany temat. Jednostki organizacyjne – Koła SSP, mogą wybrać opcję czteroletniej lub
pięcioletniej kadencji Zarządów Kół.
Wyłonienie Prezesa może nastąpić poprzez:
- elekcję (§ 27);
- powierzenie stanowiska Prezesa osobie spoza Stowarzyszenia
lub członkowi wspierającemu.
Komfort psychiczny, jaki winien towarzyszyć członkom władz za
dobrze spełnione obowiązki, nie powinien ulegać frustracji z powodu
niemożności realizacji zamierzeń z różnych przyczyn. Sprawowanie
funkcji nie może charakteryzować postawa przetrwania. Musimy dokonać zmian organizacyjnych, które pozwolą pokonać trudności zagrażające istnieniu i skutecznie przywrócić zdolność funkcjonowania
Stowarzyszenia.
W drodze konkursu proponuję wyłonić projekt nowego logo Stowarzyszenia Saperów Polskich.
Leszek Sadura

MARSZ SAPERÓW POLSKICH NA OBCZYŹNIE
Czarno - czerwoni rodzina ma miła
Czarne to ziemia, czerwona krew w żyłach
Razem tworzymy saperski ród, grono
A naszym godłem jest orzeł z koroną

Polsko, Ojczyzno do Ciebie idziemy
Nasze bojowe sztandary niesiemy
A chociaż droga jest pełna trudności
Saperzy wierni są hasłom wolności

Ref.: Czarno - czerwoni, czarno - czerwoni
Moja rodzina barwy mej broni
Czarno - czerwoni, czarno - czerwoni
Moja rodzina barwy mej broni

Ref.: Czarno - czerwoni, czarno - czerwoni
Moja rodzina barwy mej broni
Czarno - czerwoni, czarno - czerwoni
Moja rodzina barwy mej broni

Razem przetrwamy te lata wygnania
Serca tęsknotę i rozczarowania
Boże, o Boże dasz lepsze nam jutro
Żeby już skończyć tę tułaczkę smutną

Polsko kochana dziś jesteś już wolna
Koniec tułaczki skończyła się wojna
Na twym ołtarzu sztandary składamy
I na kolana przed Bogiem klękamy

Ref.: Czarno - czerwoni, czarno - czerwoni
Moja rodzina barwy mej broni
Czarno - czerwoni, czarno - czerwoni
Moja rodzina barwy mej broni

Dzięki Ci Boże, Boże łaskawy
Żeś doprowadził nas do Warszawy
Dzięki Królowo Polskiej Korony
Nasz marsz saperski jest zakończony
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SAPER

Z KART HISTORII

PATRON SAPERÓW
cz. II

Ojciec Rafał Kalinowski przez okres zakonnego życia pełnił wiele
odpowiedzialnych urzędów w prowincji i w klasztorach. Był trzykrotnie przeorem klasztoru w Czernej, trzykrotnie przełożonym domu
w Wadowicach oraz trzykrotnie definitorem prowincjonalnym.
W latach 1892-1894 organizował życie w nowo otwartym domu
w Wadowicach, w którym wychowywano przyszłych kandydatów do
zakonu. Jemu także w początkowym, najtrudniejszym okresie, zlecono kierownictwo budowy obecnego klasztoru. Jako tłumacz i sekretarz towarzyszył wszystkim wizytatorom generalnym oraz prowincjałom, którzy nie znali języka polskiego. Był również wizytatorem
tychże klasztorów z ramienia prowincjała, a od 1901 roku do śmierci
wikariuszem prowincjalnym dla karmelitanek.
Ojciec Rafał Kalinowski nigdy nie miał dobrego zdrowia. Na Syberii nabawił się choroby żołądka. Chronicznie chorował na płuca. Po
prawie rocznej obłożnej chorobie zmarł w Wadowicach 15 listopada
1907 roku. Został pochowany na cmentarzu zakonnym w Czernej.
22 maja 1983 roku na krakowskich Błoniach Jan Paweł II dokonał
beatyfikacji Ojca Rafała Kalinowskiego. Kanonizacja odbyła się w watykańskiej Bazylice św. Piotra 17 listopada 1991 r. w roku czterechsetlecia śmierci założyciela zakonu Karmelitów św. Jana od Krzyża.
Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego przypada na dzień 20 listopada.
WNIOSEK DO ZG STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH Z DN. 03.05.2004 r.

ZARZĄD GŁÓWNY
STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH
PAN PREZES
Gen. bryg. Ryszard ŻUCHOWSKI
Zarząd Koła Nr 21 Stowarzyszenia Saperów Polskich w Drawnie wnioskuje o przyjęcie na patrona Saperów Polskich św. Rafała Kalinowskiego. Św. Rafał Kalinowski ukończył Mikołajewską
Akademię Inżynieryjną w 1857 r. w stopniu porucznika, z tytułem inżyniera. Półtora roku pracował jako asystent matematyki
i mechaniki budowlanej macierzystej uczelni.
W 1859 r. pracował przy wytyczaniu linii kolejowej KurskKijów- Odessa. Po zawieszeniu prac został przeniesiony do twierdzy w Brześciu n. Bugiem. Tam uczestniczył w pracach fortyfikacyjnych.
Po wybuchu powstania styczniowego na własną prośbę dymisjonowany z armii rosyjskiej. Przyłączył się do powstania
i został kierownikiem Wydziału Wojny na Litwie. Stanowisko to
objął tylko z patriotycznego obowiązku, gdyż był przeciwnikiem
powstania. Wytrwał na nim aż do aresztowania w nocy 24/25
maja 1864 r. W śledztwie całą winę wziął na siebie. Skazany na
karę śmierci, którą zamieniono na 10 lat katorgi. Na zesłaniu
przebywał do 1874 r. W 1877 roku wstąpił do zakonu karmelitów. 1882 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W okresie zakonnym
sprawował funkcję przeora i często reprezentował prowincjała.
Dał się poznać jako doskonały administrator i inicjator założenia
kilku klasztorów. Zmarł 14.XI.1907 r. w Wadowicach. Przez papieża Jana Pawła II beatyfikowany w 1983 r. i następnie kanonizowany w Rzymie w 1991 r.
Mimo że pochodził z rodziny pobożnej w okresie młodości
nie przywiązywał wagi do praktyk religijnych. W okresie służby
wojskowej systematyczny i zdyscyplinowany, uzdolniony matematycznie. Zdolności do nauk ścisłych wykorzystał do pracy
społecznej.
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W godzinach pozasłużbowych uczył dzieci rodzin biednych.
Założył nawet niedzielną szkołę rzemieślniczą. Był tolerancyjny, szanował u ludzi odmienny światopogląd, o czym świadczy
przyjaźń z prof. B. Dybowskim, który był ateistą. W kwestii narodowej patriota, ale daleki od nacjonalizmu. Ludzi oceniał pod
względem moralnym, a nie narodowościowym. Na zesłaniu zajmował się nie tylko dziećmi zesłańców Polaków, ale także Rosjan
i tubylców.
Mimo że był przeciwnikiem walki zbrojnej i nie wierzył w jej
powodzenie, całym sercem podjął się pracy na rzecz powstania,
za co został skazany i zesłany. Pod koniec zesłania krótko pracował naukowo.
Służba w wojsku carskim nie dyskwalifikuje go jako sapera,
gdyż w okresie zaborów tylko w armiach zaborców można było tę
wojskową profesję uzyskać.
Szczycimy się tym, że dyktator powstania 1863 r. był saperem,
choć jego przebieg służby w armii rosyjskiej był mało chwalebny:
walczył i ujarzmiał górali kaukaskich, tłumił powstanie węgierskie, ale jego męczeństwo w pełni go w pamięci narodu zrehabilitowało.
Podobnie sztabskapitan Kalinowski w godzinie próby dług
wobec Ojczyzny spłacił.
Związek Sybiraków przyjął świętego za swego patrona, uważamy, że również jest to właściwa postać aby patronowała wszystkim Polskim Saperom.
Drogę życiową Świętego przedstawiamy w załączniku.
Za Zarząd

PREZES
KOŁA Nr 21 SSP
A. Sz. (tel.479-100) w Drawnie
St. chor. sztab. rez. Zdzisław WALASZCZYK

ODPOWIEDŹ ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA
SAPERÓW POLSKICH
Warszawa 3 czerwca 2004 r.
PREZES KOŁA NR21
STOWARZYSZENIA
SAPERÓW POLSKICH
fax. 479 113
Nr-38/04
Szanowny Panie Prezesie!
Uprzejmie zawiadamiam, że Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich na swoim posiedzeniu w dniu
26.05.2004 r. postawiło wniosek dotyczący przyjęcia na patrona
Naszego Stowarzyszenia św. Rafała Kalinowskiego przedstawić
do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
SEKRETARZ ZG
(podpis nieczytelny)
płk dypl. Bogusław BĘBENEK
Andrzej Szutowicz
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Z KART HISTORII

URATOWALI POMNIK SAPERA
OD ZNISZCZENIA
N

a początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, rozformowano jednostki Wojska Polskiego, stacjonujące na terenie miasta
Świdnicy. Pozostała tylko Wojskowa Komenda Uzupełnień. Pomnik
pozostał w zasadzie niczyj. W późniejszym okresie Pomnik został
przekazany pod opiekę Szkole Podstawowej, która zajęła pomieszczenia koszarowe po stacjonującej tam jednostce wojskowej. Było z tego
powodu trochę szumu medialnego, lecz nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, tym bardziej, że szkoła ta została zlikwidowana. W jej
pomieszczeniach powstało Gimnazjum Nr 3.
W miarę upływu czasu niszczeje materia i otoczenie Pomnika.
Złomiarze kradną kotwice pontonowe, które jednak przy pomocy
policji zdołano odzyskać i przechować przez ówczesnych opiekunów
Pomnika. Następnie bezpowrotnie skradziono wykonane z miedzi
emblematy pontoniera i sapera. Pozostał cokół z orłem i niszczejącą
tablicą informacyjną.
Z początkiem 2009 r. nadeszła wiadomość o rozwiązaniu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Świdnicy, która zlikwidowana została
z końcem 2010 r. Pozostał Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – Koło
Ziemi Świdnickiej (dawniej: Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych
i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego), który wziął na siebie obowiązek uratowania Pomnika od całkowitego zniszczenia.

poprzednio – pełne poparcie wszystkich organizacji kombatanckich,
działających na terenie miasta Świdnicy, które to pismo podpisały.
W imieniu organizacji kombatanckich, podpisy złożyli następujący
prezesi:
1. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Prezes Adolf Smoła (†);
2. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Gmina Świdnica – Prezes Jakub Janiczek (†);
3. Związek Sybiraków Ziemi Świdnickiej – Prezes Zygmunt Zelek;
4. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Prezes Józef Broda
(†);
5. Związek Inwalidów Wojennych – Prezes Bogdan Zdrojewski;
6. Związek Poszkodowanych Okresu Stalinowskiego – Prezes Bogdan
Zdrojewski.
Z upoważnienia podpisujących pismo do władz samorządowych,
do pilotowania zaplanowanych zamierzeń, wytypowani zostali: Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Ziemi Świdnickiej –
Tadeusz Bortnik i Prezes Związku Inwalidów Wojennych – Bogdan
Zdrojewski. Władze samorządowe pozytywnie odniosły się do złożonego wniosku, a sam remont Pomnika wykonano w dwóch turach:
w pierwszym etapie w 2010 r. i w drugim - w kwietniu 2011 r., do-

W maju 2009 r., zwołaliśmy spotkanie z władzami miasta i powiatu i organizacjami kombatanckimi ziemi świdnickiej, przedstawiając
plan renowacji Pomnika, który przewidywał:
- wykonanie nowej tablicy głównej, o zmienionej treści;
- wykonanie dwóch tablic bocznych: jedna, poświęcona 21 Batalionowi Saperów, stacjonującemu w Świdnicy w latach 1949 – 1967,
a druga z wykazem jednostek wojskowych, stacjonujących w Świdnicy;
- nałożenie korony na istniejące godło państwowe oraz jego odmalowanie;
- odnowienie kotwic.
Pomimo poparcia organizacji kombatanckich i przychylności
władz samorządowych, przedsięwzięcie zostało zablokowane przez
kilku, skrajnie konserwatywnie ustosunkowanych uczestników spotkania, przy milczeniu przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień. W ten sposób inicjatywa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
została storpedowana i zawieszona na ponad rok.
W sierpniu 2010 r. Związek ponownie wznowił sprawę renowacji
Pomnika Sapera według wcześniej przyjętego projektu. Wystosowaliśmy pismo do Prezydenta Miasta - Świdnica i Starosty Powiatu Świdnickiego, o finansowe wsparcie przedsięwzięcia. Uzyskaliśmy – tak jak

prowadzając go do obecnego wyglądu. Członkowie Koła Ziemi Świdnickiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego samodzielnie wmurowali
kotwice, ułożyli żwir wokół Pomnika, dokonali napraw podstaw cokołu głównego i dwóch cokołów bocznych oraz odnowili godło państwa
polskiego, Na zamówienie miasta i powiatu, prace renowacyjne wykonał Zakład Kamieniarski Pana Janusza Prokopowicza ze Świdnicy.
W pomyślnej realizacji naszych zamierzeń szczególnie zasłużyli
się:
1. Prezydent Miasta Świdnica – Pan Wojciech Murdzek;
2. Zastępca Prezydenta Miasta Świdnica – Pan Waldemar Skórski;
3. Starosta Powiatu Świdnickiego – Pan Zygmunt Worsa;
4. Sekretarz Powiatu Świdnickiego – Pan Tomasz Kempa;
5. Inspektor w Starostwie Powiatowym – Pan Piotr Dębek;
6. Przewodniczący Stowarzyszenia „Wspólnota Samorządowa” – Pan
Tadeusz Grabowski.
W dniu 15 kwietnia 2011 r., przy odnowionym Pomniku Sapera,
odbyły się uroczyste obchody Dnia Sapera, zorganizowane przez Koło
Ziemi Świdnickiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
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Opracowanie:
Tadeusz Bortnik i Ryszard Oślizło

SAPER

INFORMACJE
Koniec 2. Inowrocławskiego Pułku Komunikacyjnego im. gen Jakuba Jasińskiego
Od dnia 1.01 2012 przy ulicy Dworcowej 56 w Inowrocławiu
stacjonuje 2 Pułk Inżynieryjny.
W dniu 2.01.2012 r. rozpoczął się dla żołnierzy i pracowników
wojska nowy rozdział w działalności służbowej. Pułk funkcjonuje
w nowej strukturze organizacyjnej. Struktura organizacyjna została określona przez Ministra Obrony Narodowej w Decyzji z dnia 15
marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia etatu 2 Pułku Inżynieryjnego
(2pinż). Etat 2 pinż posiada ok. 6 % stanowisk mniej aniżeli etat 2 pk.
Struktura organizacyjna została dostosowana do zadań pułku. Nowy
etat zwiększył liczbę batalionów i kompanii. Nie zmienił liczby patroli
rozminowania i nadal 2 patrole stacjonują w Inowrocławiu i 3 patrole
w Nowym Dworze Mazowieckim. Także liczba i rozmieszczenie składów nie uległo zmianie.
2. Pułk Inżynieryjny nie wykonuje zadań oddziału gospodarczego.
Sprawy finansowe i zaopatrzenie materiałowe przejęły Wojskowe Oddziały Gospodarcze (WOG)
Jest to 4 przeformowanie połączone ze zmianą nazwy jednostki
od daty powstania pułku w dniu 19.04.1957 r. Numer naszej jednostki
wojskowej i adres nie uległy zmianie.
W dniu 3.01.2012 r. na uroczystym apelu zakończono funkcjonowanie 2. Inowrocławskiego Pułku Komunikacyjnego im. gen. Jakuba
Jasińskiego. Dowódca pułku wyróżnił żołnierzy za uzyskanie najlepszych wyników w szkoleniu, osiągnięcia sportowe, budowę mostów

i oczyszczenie terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
(więcej na stronie internetowej 2pinż. - www.2pinz.wp.mil.pl
W związku z przeformowaniem 2. Inowrocławskiego Pułku Komunikacyjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego na 2. Pułk Inżynieryjny
podjęte zostały czynności zmierzające do:
1) zachowania w nowej nazwie pułku imienia patrona jednostki – gen.
Jakuba Jasińskiego,
2) uzyskania zgody na używanie przy nowej nazwie pułku nazwy wyróżniającej „Inowrocławski”,
3) zmiany daty obchodów święta jednostki z 22 listopada na 19 kwietnia.
Sztandar 2 Inowrocławskiego Pułku Komunikacyjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego będzie używany do czasu ufundowania nowego sztandaru. Termin nie został określony.
UWAGA!
− zmienił się adres strony internetowej 2pinż na – www.2pinz.wp.mil.
pl
− zmienił się adres poczty 2pinż na – 2pinz@wp.mil.pl
Oficer prasowy Marek Fojutowski

OKIEM REPORTERA

W dniu 25.01.2012 w siedzibie Stowarzyszenia Saperów Polskich w Sali Konferencyjnej przy ul. 11 listopada w Warszawie, odbyła się uroczystość złożenia Jubileuszowych życzeń kol. Leszkowi Sadurze z okazji 75. rocznicy urodzin. W imieniu Zarządu Głównego SSP życzenia Jubilatowi złożył wiceprezes SSP płk Tomasz Bogucki.

W dniu 25.01.2012 w siedzibie Stowarzyszenia Saperów Polskich w Warszawie, odbyła się uroczystość uhonorowania stosownymi upominkami
kol. Władysława Guzikowskiego z okazji 70 rocznicy urodzin. W imieniu kolegów 1 kompanii podchorążych OSWInż. Upominki wręczył kol.
Tomasz Bogucki.
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W dniu 27.01.2012 r. podczas noworocznego spotkania członków Stowarzyszenia Saperów Polskich zorganizowanego przez Zarząd Główny
w WAT w Warszawie, nastąpiło przekazanie przewodnictwa Kolegium Kół SSP Garnizonu Warszawa pomiędzy prezesem koła nr 7 przy WAT
płk Krzysztofem Orłowskim, a prezesem koła nr 12 przy SWInż.DWLąd. płk Grzegorzem Misiakiem.

Spotkanie saperskie, tzw. grupy warszawskiej z grupą wrocławską podczas uroczystości wręczenia sztandaru CSWInż.i Chem. w dniu 2.12.2011 r.
we Wrocławiu. W trakcie spotkania ustalono, iż obchody 50 lecia promocji Rocznik 1964 odbędą się na terenie naszej dawnej Alma Mater przy
ul. Obornickiej we wrześniu 2014 r.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SSP, które odbyło się w dniu 18.01.2012 r., w sali Konferencyjnej Biura Stowarzyszenia przy ul. 11 listopada w Warszawie.
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KSZTAŁCENIE KANDYDATÓW NA OFICERÓW WOJSKA POLSKIEGO
W OFICERSKIEJ SZKOLE WOJSK INŻYNIERYJNYCH
(1946–1967)
Mjr dr inż. Piotr Jakuboszczak
KSZTAŁCENIE KANDYDATÓW NA OFICERÓW WOJSKA POLSKIEGO W OFICERSKIEJ SZKOLE WOJSK INŻYNIERYJNYCH
(1946–1967)
Problematyka kształcenia oficerów w korpusie osobowym wojsk inżynieryjnych (inżynieryjno-saperskich) na poziomie średniej szkoły
technicznej, w okresie pierwszego powojennego dwudziestolecia była
podejmowana w sposób dość ogólny, niejednokrotnie z pominięciem
szeregu zjawisk negatywnych i nie doczekała się szczegółowego opracowania na poziomie naukowym. Dlatego też w publikacji poruszono
wiele nowych zagadnień, a także przybliżono te, które do tej pory nie
były szerzej opisywane lub wręcz były pomijane. Ukazano rzeczywisty,
nie zawsze idealny obraz minionych lat w trudnym powojennym dwudziestoleciu państwa polskiego.
Prezentowana publikacja została poświęcona obszarowi kształcenia
kandydatów na oficerów zawodowych. Zasadnicza część została przygotowana głównie w oparciu o materiały źródłowe zgromadzone w archiwach, w tym dokumenty dotyczące represji politycznych stosowanych wobec części podchorążych i kadry szkoły, w okresie nasilonego
stalinizmu.
Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym
przedstawiono ogólny zarys szkolenia oficerów wojsk inżynieryjno-saperskich dla potrzeb Wojska Polskiego okresu wojennego w latach
1943-1946. Dotyczy to ośrodków szkoleniowych na terenie ZSRR
oraz na terytorium wyzwolonej Polski w Przemyślu i Krakowie, jak
również znajdujących się bezpośrednio w strukturach polskich armii
walczących na froncie wschodnim. Rozdział ma charakter ogólnego
wprowadzenia w problematykę kształcenia kandydatów na oficerów
zawodowych wojsk inżynieryjno-saperskich (inżynieryjnych) w okresie pokojowym.
W rozdziale drugim przedstawiono zasadnicze zmiany organizacyjne
w OSWInż. we Wrocławiu, na które ogromny wpływ miały kilkakrotne redukcje i reorganizacja Wojska Polskiego, a także istotne wydarzenia społeczno-polityczne. Omówiono stopień rozbudowy oraz możliwości wykorzystania bazy i infrastruktury dydaktycznej oraz przedstawiono przyczyny i koncepcje przekształcenia OSWInż. w wyższą
uczelnię wojskową.
Zasadniczą część pracy stanowią rozdziały trzeci i czwarty, które dotyczą realizacji i efektów kształcenia kandydatów na oficerów zawodowych wojsk inżynieryjnych (inżynieryjno-saperskich) w szkole oficerskiej we Wrocławiu.
W trzecim rozdziale przedstawiono cele i zadania realizowane na poszczególnych kierunkach i profilach kształcenia. Przybliżono problematykę związaną z tworzeniem, modyfikacją i realizacją programów
kształcenia, jak również ukazano rolę praktyk dowódczych i specjalistycznych oraz obozów szkoleniowych w przygotowaniu absolwenta
do służby w jednostkach i instytucjach wojskowych. Scharakteryzowano również kadrę dydaktyczną i dowódczą oraz podchorążych –
słuchaczy szkoły, z uwzględnieniem osób poddanych represjom politycznym w okresie terroru stalinowskiego.
Rozdział czwarty dotyczy efektów ilościowych i jakościowych procesu

kształcenia oraz problemów, jakie występowały podczas jego realizacji. Miały one wpływ na stopień przygotowania absolwentów do wykonywania zadań na pierwszych stanowiskach oficerskich.
Ostatni, piąty rozdział obejmuje zagadnienia poświęcone działalności badawczej i racjonalizatorskiej będącej, obok procesu kształcenia,
jednym z istotniejszych zadań realizowanych w szkole. W rozdziale
przedstawiono także organizację pracy partyjno-politycznej i systemu
wychowania, bezpośrednich elementów oddziaływania kształtujących
przyszłą sylwetkę i postawę społeczną słuchaczy szkoły oficerskiej dla
potrzeb sił zbrojnych w ówczesnej sytuacji politycznej. Rozdział uzupełnia tematyka współpracy szkoły ze społeczeństwem, uwzględniająca prace realizowane na rzecz gospodarki narodowej na Dolnym Śląsku. Wszystkie wymienione zagadnienia zostały ukazane w aspekcie
ich oddziaływania na przebieg procesu kształcenia.
Wszystkich zainteresowanych niniejszym opracowaniem prosimy
o kontakt z autorem na adres poczty elektronicznej: piotr.ww@interia.pl

Mjr dr inż. Piotr Jakuboszczak jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej (1993 r.) i Uniwersytetu Wrocławskiego (1998 r.).
Ponadto ukończył Wyższy Kurs Specjalistyczny dowódców, szefów sztabów batalionów wojsk inżynieryjnych (2002 r.) oraz studia podyplomowe
w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych “Asesor” na kierunku zarządzanie kryzysowe (2004 r.). Doktorat nauk humanistycznych w zakresie historii obronił z wyróżnieniem w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 2010 r. W roku następnym wyróżniony nagrodą
ministra obrony narodowej za osiągnięcie naukowe. Aktywny działacz społeczny, m.in. członek Podkomitetu nr 3 Komitetu Technicznego nr 176
Polskiego Komitetu Normalizacji przy Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu.
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INFORMACJE

SAMOBIEŻNY UKŁADACZ MIN
Kolejną konstrukcją zrealizowaną przez
OBRUM w Gliwicach jest Samobieżny Układacz Min (SUM).
Na początku lat osiemdziesiątych konstruktorzy rozpoczęli projektowanie wyrobu w układzie: strona polska – pojazd bazowy i montaż
finalny - strona byłego NRD układacz min.
Los konstrukcji kilkakrotnie „wisiał na włosku” i w rezultacie wchłonięcia byłego NRD
przez RFN strona polska przejęła dokończenie
projektu i wykonanie prototypów.
Obszerne ich badania pozwoliły m.in. na
rozwiązanie niekorzystnie rozłożonych mas,
dotrzymanie wymaganych kątów zejścia, poprawione maskowanie przy minowaniu w gruncie,
dokładność minowania odkrytego.
To pozwoliło na pomyślne zakończenie
badań państwowych i wdrożenie do produkcji
seryjnej.
Zastosowanie
Samobieżny układacz min SUM, przeznaczony jest do ustawiania zapór minowych
minami przeciwpancernymi TM62M i MPP-B w terenie pokonywanym przez czołgi oraz
transportery, włączając w to obszary skażone
bronią masowego rażenia.
SUM jest opancerzonym pojazdem gąsienicowym, wyposażonym w urządzenie minujące
UM wraz z magazynami min na 250 szt. Manewrowanie UM oraz proces minowania odbywa się w sposób całkowicie zmechanizowany (w systemie automatycznym – sterowanym
przez komputer pokładowy lub półautomatycznym – sterowanym ręcznie). SUM umożliwia
minowanie maskowane (w gruncie), niemaskowane (na powierzchni), w wodzie o głębokości
max 0,9 m lub w śniegu. Pozostałe wyposażenie
SUM stanowią między innymi: środki łączności zewnętrznej i wewnętrznej, układ ochrony
przed bronią masowego rażenia, przeciwlotniczy karabin NSW-12,7, żuraw hydrauliczny 2,8
Mg (do wymiany magazynów z minami), zestaw wizyjny do obserwacji procesu minowania
przez dwuosobową załogę.
Dane techniczne (w tabeli obok)
SUM jest specjalnym pojazdem, służącym
do realizowania zadań obronnych w zakresie
powstrzymywania tempa natarcia, paraliżowania działań, niszczenia sprzętu i siły żywej przeciwnika poprzez stawianie zapór minowych.
Opracował:
płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade
na podstawie materiałów
OBRUM Gliwice sp. z o.o.
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Masa

- 36 Mg

Załoga

- 2 osoby

Moc silnika

- 522 kW

Wymiary:
- długość (urządzenie minujące w położeniu transportowym)
- wysokość
- szerokość
- prześwit
Prędkość maksymalna:
- po szosie
- robocza
- podczas minowania maskowanego
- podczas minowania niemaskowanego
- podczas minowania w wodzie o max głębokości 0,9 m (przy brodzeniu)
Pokonywanie przeszkód
- maksymalny kąt najazdu i zjazdu (UM w położeniu transportowym)
- maksymalny kąt najazdu i zjazdu (UM w położeniu roboczym)
- bród
- bez przygotowania
- z założoną osłoną na kolektor wylotowy

- 10330 mm
- 2700 mm
- 3350 mm
- 425 mm
- 65 km/h
- 6 – 10 km/h
- 6 – 20 km/h
- 6 km/h
- 25°
- 19°
- 0,9 m
- 1,5 m

Środki łączności
- radiostacja
- telefon wewnętrzny

- R-173 (opcyjnie RRC-9500)
- R-124 (opcyjnie SOTAS)

Środki maskowania
- wyrzutnia granatów dymnych
- układ ochrony przed bronią masowego rażenia

- 902A
- przyrząd rozpoznania GO-27 oraz
układ filtrowenty-lacji

Uzbrojenie – przeciwlotniczy karabin maszynowy

- NSW-12,7

Wyposażenie specjalne
- urządzenie minujące (UM)
- centralny blok sterowania (UM)
Zestaw obserwacyjny (UM)
- kamera
- monitor

- 1 szt
- 1 szt
- 1 szt
- 1 szt

Magazyn min przecipancernych

- 2 szt

Pojemność jednego magazynu min

- 125 szt

Typ min

-TM62M, MPP-B, Æ320x97 mm

Żuraz K-10M

- 2,8 Mg
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22.12.2011 r. - Spotkanie noworoczne w SIW SG WP

Zimowe szkolenie saperów z 2 pułku saperów.
Zastępami saperów dowodziła starszy kapral Barbara Skomarowska
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Redaguje zespół: płk dr Wiesław L. Ząbek (red. nacz.), tel. (22) 6/870 544, 612 81 91; płk mgr Kazimierz Niciński (z-ca red. nacz.); mgr Tadeusz Ekiert (red. techn.);
płk dr Bogusław Saganowski (sekr. red.), tel. (22) 611 89 16; płk mgr Adam Stasiński (red. ds. kontaktów z mediami); mjr Janusz Kiwerski (red. ds. kontaktów
z korespondentami), tel. (22) 614 07 13; Alina Małgorzata Nowacka (fotoreporter).
Zespół Programowo-Wydawniczy: gen. bryg. dr hab. Stefan Włudyka, kmdr dypl. Andrzej Walor, płk dypl. Grzegorz Misiak, płk mgr Mirosław Karasek,
płk mgr Wiesław Misztal, ks. płk mgr Krzysztof Wylężek, płk dr Wiesław Leszek Ząbek
Adres Redakcji: ul. 11 listopada 17/19 bl. 1, p.104, 03-446 Warszawa, tel. (22) 6/872 346, e-mail: redakcja-saper@o2.pl, www.saper.com.pl
Wydawca: Stowarzyszenie Saperów Polskich. Pismo “Saper” jest biuletynem wewnętrznym SSP.
Przygotowanie do druku: PAT Nakład: 700 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadsyłanych materiałach. Artykułów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Materiały prosimy
przesyłać na dyskietkach, płytach CD, bezpośrednio pocztą internetową - e-mail: redakcja-saper@o2.pl lub ze strony www.

30.01.2012 r. - Pożegnanie w 2 pułku saperów. Do cywila odeszli: st. chor. szt . Sławomir Kutwin, chor. Wiesław Olczak i chor. Leszek Jaworski

PISMO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH
Nr 1(41) 2012

WARSZAWA

ROK XII

Saperzy z Kazunia gotowi do pomocy podczas klęsk żywiołowych
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Szkolenie w 2. Mazowieckim Pułku Saperów

