
Nr 2(34) 2010                   WARSZAWA                 ROK X

PISMO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

Redaguje zespół: płk dr Wiesław L. Ząbek (red. nacz.), tel. (22) 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) 499 89 66, tel./fax (22) 687 24 89, 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.

Czołg torujący S-69 Sosna

Czołg T-55A z wyposażeniem torującym

Nurkowanie pod lodem
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Szanowni Czytelnicy,
34. numer kwartalnika „Saper”, po-

święcony jest - w zasadzie - uroczysto-
ściom Święta Sapera, które w tym roku 
ze zrozumiałych względów przebiegały 
w skromnej, pełnej smutku i zadumy at-
mosferze. Ogromna tragedia, katastro-
fa lotnicza pod Smoleńskiem, śmierć 
zwierzchnika Sił Zbrojnych, kierowni-
czej kadry Wojska Polskiego oraz elit 
politycznych III Rzeczypospolitej, wy-
wołała wstrząs w całym narodzie pol-
skim. Uczucia głębokiego żalu i refl ek-
sji. Toteż Centralne obchody Dnia Sapera w Warszawie ograniczyły 
się do mszy św. oraz złożenia kwiatów przed Pomnikiem „Chwała Sa-
perom”. 

W aktualnym numerze polecamy szanownym czytelnikom intere-
sujący artykuł Zdzisława Barszczewskiego Święto Wojsk Inżynieryj-
nych. W cyklu CHWAŁA SAPEROM tradycje wojsk inżynieryjnych 
w operacji brzesko - lubelskiej i berlińskiej II wojny światowej na linii 
środkowej Wisły oraz Odry i Nysy Łużyckiej.

Dział Saperzy w misjach pokojowych, tradycyjnie - interesują-
ce i bogato ilustrowane materiały korespondentów, uczestników Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Z życia wojsk inżynieryjnych, popularyzującego Wojsko Polskie, 
zamieszczamy materiały z przedsięwzięć organizowanych w 2. Mazo-
wieckiej Brygadzie Saperów w Kazuniu, Centrum Szkolenia Wojsk 
Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

W dziale Informacje, epitafi um płk w st. spocz. Edwarda Remi-
szewskiego. Prezentujemy również nowy cykl związany z Techniką 
wojskową, który rozpoczyna artykuł płk w st. spocz. mgr inż. Jerze-
go Kade Polskie konstrukcji dla wojsk inżynieryjnych.

Z obowiązku przypominam o przysyłaniu materiałów na płytach 
CD-R lub e-mail, o objętości do 2 stron maszynopisu, czcionka 12, 
format A-4.   Życząc przyjemnej lektury,

redaktor naczelny 
Wiesław L. Ząbek

Przez dwa tygodnie, 
sześcioosobowa grupa 

kierowników nurkowań 
z jednostek wojsk 

inżynieryjnych Wojsk 
Lądowych, wzięła udział 
w zorganizowanym przez 

Ośrodek Szkolno-Treningowy 
Nurków Wojsk Lądowych 

(OSzTNWL) w Orzyszu 
(będący integralną częścią 

Centrum Szkolenia 
Wojsk Inżynieryjnych 

i Chemicznych we 
Wrocławiu) „Kursie 

doskonalącym nurków 
w zakresie techniki 

nurkowania pod lodem”
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SAPERZY W MISJACH POKOJOWYCHMISJE ZAGRANICZNE

Celny ogień w Ghazni

Potężny huk rozległ się w środę nad polską bazą. Tym ra-
zem nie było powodów do obaw. Pociski z 152 mm armato-
haubicy samobieżnej DANA wystrzelone zostały w ramach 
planowego Treningu Kierowania Ogniem, podczas którego 
pluton ogniowy Zgrupowania Bojowego Alfa doskonalił pro-
cedury „Call for Fire” (ang. otwarcie ognia artylerii na we-
zwanie z pola walki).

Przygotowania do takiego treningu trwają kilka dni. Zosta-
je wybrane miejsce, ilość oraz rodzaj pocisków. Rejon upad-
ku pocisków zostaje dokładnie sprawdzony, zarówno pod ką-
tem obecności materiałów wybuchowych, jak i tego, czy nikt 
tam się nie ukrywa. 

Na miejsce z patrolem jedzie grupa obserwatorów, którą 
dowodzi oficer rozpoznania. To on wskazuje cel dla dowódcy 
patrolu, który wprowadza procedurę Call For Fire. Dowódca 
patrolu określa uchylenia pierwszego pocisku, a sekcja obser-
wacyjna wyposażona w precyzyjny sprzęt pomiarowy spraw-
dza poprawność. Uzyskane dane zostają przekazane do dowód-
cy Grupy Wsparcia Ogniowego. Ten wprowadza je do syste-
mu, automatycznie przeliczającego poprawki, które są podsta-
wą do wydania komendy do otwarcia tzw. ognia skutecznego. 
Po zniszczeniu celu wyznacza się kolejny i cała procedura roz-
poczyna się na nowo. 

Takie szkolenia odbywają się trzy razy w miesiącu, mają na 
celu doskonalenie umiejętności artyleryjsko-strzeleckich ka-
dry, obsług (działonów) haubic i moździerzy, zgrywanie pod-
systemu rozpoznania oraz kierowania ogniem artylerii, obsługi 
działa, wozów dowodzenia, sekcji rozpoznania w czasie wyko-
nywania zadań ogniowych z użyciem amunicji bojowej. Przede 
wszystkim najważniejsze jest szkolenie dowódców patroli z za-
sad wprowadzania procedury CFF. 

Na co dzień artylerzyści pełnią całodobowe dyżury, wkra-
czają do akcji chociażby w przypadku zaatakowania patrolu 
ogniem z moździerzy, bronią maszynową czy RPG. Włączają 
się do działania również w przypadku ostrzału bazy, poprzez 
natychmiastową reakcję ogniową w kierunku przeciwnika. 

tekst: Anna Pawlak
zdjęcia: kpt. Jacek Janik, chor. Janusz Kochanowicz
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SAPERZY W MISJACH POKOJOWYCH

Rebelianci stracili kolejny skład amunicji

MISJE ZAGRANICZNE

Żołnierze Polskich Sił Zadaniowych zlikwidowali w prowincji 
Ghazni kolejny skład amunicji, tym samym zadając poważne straty 
afgańskim rebeliantom. Był to jeden z największych składów znale-
zionych do tej pory przez wojska koalicji w Afganistanie. 

W sobotę 27 lutego żołnierze Polskich Sił Zadaniowych w Afgani-
stanie, dzięki precyzyjnym informacjom pozyskanym w wyniku dzia-
łań operacyjnych przeprowadzonych przez Służbę Wywiadu Wojsko-
wego, zorganizowali i przeprowadzili kolejną udaną akcję w prowin-
cji GHAZNI. Tym razem w miejscowości QARI AHMATHA, leżącej 
w dystrykcie KHOGANI. 

W specjalnie przygotowanej przez rebeliantów szczelinie skalnej 
znaleziono pokaźne ilości  amunicji, która najprawdopodobniej mia-
ła być użyta przeciwko wojskom koalicji. Akcję wspierały śmigłowce 
Mi-17 oraz Mi-24 z Samodzielnej Grupy Powietrznej. Dynamicznie 
przeprowadzona operacja przyczyniła się do szybkiego zlokalizowa-
nia miejsca składowania środków bojowych, w którym ekstremiści 
talibscy zgromadzili ponad 160 szt. amunicji przeciwpancernej z gło-
wicą kumulacyjną PG-2 do 40 mm granatnika RPG-2. 

Tego samego dnia w równolegle przeprowadzonej akcji w okoli-
cach wsi BAHA OD DIN w dystrykcie GELAN żołnierze ze Zgru-
powania Bojowego Bravo zlokalizowali miejsce, w którym rebelianci 
ukryli 4 rakiety kaliber 107 mm.

W obu przypadkach podjęte środki bojowe przetransportowano 
w bezpieczne miejsce, a następnie zniszczono.

Polscy żołnierze już nie pierwszy raz uniemożliwili rebeliantom 
wykorzystanie zgromadzonego arsenału. Dzięki temu udało się zapo-
biec tragediom, do których mogłoby dojść w wyniku wykorzystania 
środków bojowych przeciwko polskim żołnierzom i wojskom koalicji,  
a także mieszkańcom prowincji Ghazni.

W przeprowadzonej akcji nie ucierpiał nikt z osób postronnych, 
nie spowodowano również zniszczeń w lokalnej infrastrukturze.

Tekst: mjr Piotr Michrowski
Zdjęcia: Archiwum operacyjne PKW
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MISJE ZAGRANICZNE

Afgańczycy w polskiej bazie 

Polsko-afgańskie patrole, konwoje, a nawet wspólna stołówka - 
od początku lutego w polskiej bazie Ghazni stacjonują afgańscy żoł-
nierze. Przez kolejne dwa miesiące wspólnie z Polakami będą wyko-
nywać powierzone im zadania. 

W Ghazni stawiło się 20 żołnierzy 1 kandaku 3. Brygady Afgań-
skiej Narodowej Armii (ANA). Wszystkim z nich zapewniono opiekę 
lekarską oraz stworzono warunki socjalno – bytowe identyczne jak dla 
żołnierzy polskich, czy amerykańskich. Pierwsze dwa dni ich pobytu 
w bazie, to czas na wstępne szkolenie zapoznawcze. Afgańczycy po-
znali infrastrukturę bazy, a także zobaczyli sprzęt, pojazdy, uzbrojenie 
oraz wyposażenie żołnierzy z 1 kampanii zmotoryzowanej Zgrupowa-
nia Bojowego Alfa (ZB-A). W trakcie krótkiego teoretycznego szkole-
nia obejmującego między innymi międzynarodowe prawo humanitar-
ne, zostali poinformowani także o zasadach użycia siły według proce-
dur ISAF, działań w warunkach zagrożenia improwizowanymi ładun-
kami wybuchowymi. 

Kolejne dni to czas na szkolenie pod okiem polskich instrukto-
rów pozwalające na opanowanie podstawowych czynności, niezbęd-
nych do realizacji działań operacyjnych. Taktyka działania, strzelanie, 
szkolenie sanitarne, budowa i użytkowanie uzbrojenia to tylko niektó-
re tematy, które w ciągu czterech dni zrealizują praktycznie. Dowiedzą 
się również, w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy na polu wal-
ki. „Pomimo różnicy w  wyszkoleniu zakładamy, że w tym okresie wy-
równamy poziom między nimi, a naszymi żołnierzami” – mówi mjr 
Krzysztof Kochmański, z-ca dowódcy ZB-A, koordynator ds. współ-
pracy z ANA. W trakcie szkolenia zobaczą, jak wyglądają standardo-
we zadania żołnierzy Zgrupowania Bojowego „Alfa”, czyli takie, jakie 
później sami będą wykonywać. Już od poniedziałku (08.02) po szko-
leniu zgrywającym rozpoczną działania bojowe w składzie naszych 
pododdziałów. Założono, że do każdego plutonu zmotoryzowanego 
1 kzmot. zostanie przydzielona drużyna w składzie pięciu żołnierzy 
afgańskich. Będą brać udział w patrolach, konwojach, w przeszukiwa-
niu miejscowości wspólnie z policją afgańską, ponadto wspierać dzia-
łania grup PSYOPS (ang. Psychological Operations – Grupa Wsparcia 
Psychologicznego), CIMIC (ang. Civil Military Cooperation – Grupa 
Współpracy Cywilno-Wojskowej) oraz PRT (ang. Provincial Recon-
struction Team – Zespół Odbudowy Prowincji).

Należy podkreślić, że zgodnie z decyzją Dowódcy 3. Brygady 
ANA po upływie dwóch miesięcy, ich miejsce zajmą inni afgańscy żoł-
nierze, natomiast aktualni adepci przekażą swoje umiejętności kole-
gom z brygady, występując w roli instruktorów. Jeżeli ta forma współ-
pracy okaże się owocna, liczba żołnierzy ANA w bazie Ghazni wkrót-
ce się powiększy. 

Koncepcja, aby żołnierze Afgańskiej Narodowej Armii odbywali 
służbę w Ghazni jest inicjatywą dowódcy VI zmiany, gen. bryg. Janu-
sza Bronowicza. Wyszedł on naprzeciw wytycznym sił ISAF o współ-
pracy z afgańskim wojskiem, tj. budowania silnych struktur bezpie-
czeństwa Afganistanu. Zakładanym efektem tego przedsięwzięcia jest 
opanowanie przez afgańskich żołnierzy technik i procedur zapewnia-
jących efektywne prowadzenie działań operacyjnych wspólnie z na-
szymi żołnierzami. 

tekst: Anna Pawlak
zdjęcia: Anna Pawlak, kpt. Michał Romańczuk 
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MISJE ZAGRANICZNE

CIMIC i PSYOPS nie zwalniają tempa
Żołnierze CIMIC-u oraz Grupy PSYOPS VI zmiany Polskiego 

Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie odwiedzili dwie kolejne 
miejscowości położone na terenie prowincji Ghazni.

We wtorkowy poranek 16 lutego, żołnierze Grupy Współpracy 
Cywilno – Wojskowej CIMIC (ang. Civil Military Cooperation) oraz 
Grupy Wsparcia Psychologicznego PSYOPS (ang. Psychological Ope-
rations) udali się na patrol do BININSANG i NOH BORJEH.

Obie miejscowości położone są w odległości kilkunastu kilome-
trów od polskiej bazy Ghazni. Celem wyjazdu było spotkanie z lokal-
ną ludnością, rozmowa na temat ich problemów oraz aktualnych po-
trzeb. „Zgodnie z afgańską tradycją zaczęliśmy od spotkania ze star-
szyzną, przez co okazaliśmy im szacunek i zyskaliśmy przychylność. 
Zostaliśmy ciepło przyjęci, a rozmowy toczyły się w miłej i przyjaznej 
atmosferze” – powiedział kpt. Grzegorz Krawczyk, dowódca Taktycz-
nego Zespołu Wsparcia CIMIC.

Kpt. Krawczyk jest w Afganistanie po raz drugi: w trakcie III zmia-
ny odwiedził kilkadziesiąt miejscowości; brał udział w wielu podob-
nych spotkaniach; posiada ogromną wiedzę na temat lokalnych spo-
łeczności. Doskonale wie, że dla małych miejscowości CIMIC czę-
sto jest jedyną nadzieją na poprawę warunków bytowych. Władze ro-
bią co mogą, ale mają ograniczone możliwości finansowe, dlatego też 
żołnierze koalicji w zdecydowanej większości przypadków są przez 
Afgańczyków witani z otwartymi ramionami. 

W BININSANG mieszka blisko 60 rodzin, w większości wielo-
dzietnych, natomiast NOH BORJEH liczy zaledwie 20 rodzin. Miej-
scowości dzielą jedynie 3 kilometry, więc problemy mają podobne. 
„W BININSANG są zaledwie dwie studnie, przez co mieszkańcy mają 
mocno ograniczony dostęp do wody pitnej, zwłaszcza latem. W mniej-
szej NOH BORJEH też nie jest dobrze, ponieważ jedna studnia na kil-
kadziesiąt osób to stanowczo za mało” – mówi kpt. Krawczyk.

Jakość wody w studniach pozostawia wiele do życzenia, ale gdy 
jej brakuje, to higiena schodzi na drugi plan. Mieszkańcy bardzo czę-
sto uskarżają się na dolegliwości żołądkowo – jelitowe oraz na biegun-
kę, poza tym mają mocno utrudniony dostęp do usług medycznych. 
Najbliższy szpital znajduje się w Ghazni, a ze względu na zły stan dróg 
ciężko jest tam dotrzeć o tej porze roku. Latem jest lepiej, ale wielu 
chorych nie stać nawet na pokrycie kosztów podróży.

W najbliższej okolicy nie ma też żadnej szkoły. Rodzice, chcąc za-
pewnić dzieciom chociaż minimalną edukację zmuszeni są wysyłać je 
do sąsiedniej miejscowości, oddalonej o kilka kilometrów. Oczywiście 
w większości przypadków dzieci pokonują te trasę na piechotę. 

Jest to niebezpieczne, ponieważ w okolicy wałęsają się watahy bez-
pańskich psów, a ziemia pełna jest śmiercionośnych pozostałości po 
wojnach. 

Gdy rozmowy dobiegły końca, żołnierze CIMIC-u oraz PSYOPS 
przekazali mieszkańcom przywiezioną pomoc. „Rozdaliśmy dziś cie-
płe koce, kilkadziesiąt odbiorników radiowych, artykuły szkolne oraz 
zabawki dla dzieci. Wręczyliśmy również materiały promujące działal-
ność wojsk koalicji oraz ulotki informujące o sposobie postępowania 
w przypadku natrafienia na materiały niebezpieczne, takie jak miny 
i niewybuchy” – powiedział chorąży Marek Różyński, analityk z Gru-
py Wsparcia Psychologicznego.

Po wykonaniu zadania żołnierze udali się w drogę powrotną do 
Ghazni. „Na podstawie rozmów ze starszyzną wykonaliśmy tzw. szyb-
ką ocenę miejscowości. Pomoże to nam w określeniu priorytetów 
oraz zakresu dalszej pomocy. Nasze spostrzeżenia z dzisiejszej wizy-
ty przekażemy również specjalistom z Zespołu Odbudowy Prowin-
cji PRT. Być może nie rozwiążemy wszystkich lokalnych problemów, 
ale na pewno nie pozostawimy tych ludzi na łasce losu” – powiedział 
kpt. Krawczyk po powrocie do bazy. 

CIMIC i PSYOPS nie tracą czasu i nie zwalniają tempa: już za kil-
ka dni wraz z żołnierzami ze Zgrupowań Bojowych „Alfa” i „Bravo” 
wyjadą na kolejny patrole do miejscowości położonych na terenie pro-
wincji Ghazni.

tekst: kpt. Michał Romańczuk
zdjęcia: st. chor. Adam Roik / Combat Camera DOSZ
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W 2. MBSap. w Kazuniu

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Wizyta Ministra Obrony 
Narodowej

Środa 17.02.2010 r. była dniem miłej wizyty. Minister Obro-
ny Narodowej Bogdan  Klich w towarzystwie radcy Mini-

stra Obrony Narodowej gen. broni. Mieczysława Cieniucha, sze-
fa Sztabu - zastępcy Dowódcy Wojsk Lądowych gen. dyw. Edwar-
da Gruszki oraz szefa Inżynierii Wojskowej gen. bryg. Janusza Lal-
ki odwiedzili 2. Mazowiecką Brygadę Saperów.

Po krótkiej prezentacji, dowódca 2. Mazowieckiej Brygady Sa-
perów płk Waldemar Zakrzewski zapoznał przybyłych gości oraz 
dziennikarzy z tematyką realizowanego szkolenia. W dalszej czę-
ści zapoznano wszystkich obecnych ze sprzętem oraz praktycznym 
działaniem kazuńskich saperów, w trakcie akcji przeciwpowodzio-
wej i likwidacji skutków powodzi.

„Jest to jeden z najcięższych kawałków „saperskiego chleba”, 
działanie w ekstremalnych warunkach terenowych i pogodowych po-
łączone z wysokim stopniem ryzyka...” – podkreślił płk Zakrzewski. 

W trakcie ćwiczenia zaprezentowano: kruszenie kry lodowej 
na rzece, odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowej i mo-
stowej, naprawę przerwanych wałów przeciwpowodziowych oraz 
ewakuację ludności i jej mienia z zagrożonych terenów.

W dalszej części zaprezentowano możliwości saperów w zakre-
sie organizowania miejsc czasowego bytowania ludności ewaku-
owanej z  terenów powodzi. Cały proces umożliwia wszechstron-
ną pomoc: od konsultacji lekarskich i weterynaryjnych, konsultacji 
z psychologiem, do zapewnienia suchej odzieży, wyżywienia i za-
kwaterowania poszkodowanych.

Wyraźnie zadowolony z przebiegu ćwiczenia dowódca 2. Bry-
gady Saperów podsumował wizytę krótkimi, żołnierskimi słowami: 
„Cieszy mnie bardzo zaangażowanie żołnierzy i zgranie wszystkich 
elementów w trakcie ćwiczenia.”

Nas jednak, wszystkich saperów w równie wielkim stopniu 
ucieszyły słowa Ministra Obrony Narodowej, który podczas kon-
ferencji prasowej autorytatywnie stwierdził:

„Wojsko jest gotowe do udziału w każdym etapie ewentualnej ak-
cji przeciwpowodziowej, gdyby wystąpiła taka potrzeba, a kluczową 
rolę, jak zawsze w takich sytuacjach, odgrywać będzie 2. Mazowiec-
ka Brygada Saperów z Kazunia”.

Faktycznie, 2. Mazowiecka Brygada Saperów jest gotowa do 
pomocy w każdej chwili i jest przeznaczona do działań wielokie-
runkowych. Niektóre z nich to: ewakuacja poszkodowanej ludno-
ści i mienia, akcje poszukiwawczo-ratownicze, działania zabez-
pieczające, ratownicze i ewakuacyjne przy zagrożonych obiektach   
budowlanych i zabytkach, izolacja wydzielonego terenu, odbudo-
wa zniszczonej infrastruktury drogowej i mostowej, zapewnienie 
przejezdności szlaków komunikacyjnych, prowadzenie wszelkie-
go rodzaju prac z użyciem specjalistycznego sprzętu technicznego, 
śmigłowcowych grup minerskich oraz materiałów wybuchowych 
oraz wielu innych…

kpt. Andrzej Górka

W dniach 14-19.02.2010 r, 13 żołnierzy 2. Mazowieckiej Bryga-
dy Saperów pod wodzą instruktora wf kpt. Roberta Błażejew-

skiego brało udział w szkoleniu specjalistycznym kadry z narciar-
stwa zjazdowego w Ośrodku Szkolenia Piechoty Górskiej w Zieleń-
cu.

W trakcie szkolenia przećwiczono również marsze w terenie gó-
rzystym oraz doskonalono umiejętności pływackie.

„Każdy dzień zaczynał się na stoku od nauki i doskonalenia zjaz-
dowych technik narciarskich. Następnie uczestnicy szkolenia ćwiczy-
li pokonywanie terenu górzystego różnymi technikami. Dni szkolenio-
we kończyliśmy na basenie, gdzie doskonaliliśmy głównie styl dowol-
ny” – w krótkich słowach opisał szkolenie kpt. Błażejewski.

Każdy z uczestników przyznał, że systematyczny trening ogólno-
rozwojowy w jednostce przyspiesza przyswajanie kolejnych etapów 
narciarskiego wtajemniczenia.

„Najważniejsza dla nas była fachowa pomoc instruktorów, 
z  ogromną cierpliwością poprawiających nasze, stale powtarzające 
się błędy. Postępy  były widoczne z dnia na dzień” – podkreślił jeden 
z uczestników szkolenia kpt. Krzysztof Szczepankowski.

Faktycznie, widać było, że pomimo ogromnego wysiłku, włożo-
nego każdego dnia na stokach i basenie – wszyscy uczestnicy tryska-
li werwą i humorem.

„Niesamowita przygoda połączona z widocznymi efektami trenin-
gowymi” – dodaje kpt. Szczepankowski.

Kpt. Błażejewski organizował zgrupowanie narciarskie po raz 
kolejny. Ten wielki sympatyk sportu (w każdej postaci) jest równie 
wielkim zwolennikiem masowego udziału w wychowaniu fi zycznym 
jak największej liczby kazuńskich saperów. Wymierne  efekty jego 
działalności możemy zobaczyć w trakcie egzaminów z wychowania 
fi zycznego w Brygadzie. 

„Więcej takich „sportowych zapaleńców” pozwala z nadzieją pa-
trzeć na kulturę fi zyczną w Brygadzie” – podsumował zastępca do-
wódcy Brygady, płk Andrzej Dutka.

kpt. Andrzej Górka

Zgrupowanie w Zieleńcu
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Mistrzostwa w tenisie

Dzień Kobiet W piątek 6.03.09 w 2. Mazowieckiej Brygadzie Saperów ob-
chodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Licznie zgro-

madzone panie zostały obdarowane kwiatami oraz (tu niespodzian-
ka!) zaproszeniami na kabaret Grupy Rafała Kmity. 

Zastępca dowódcy płk Andrzej Dutka zaskoczył wszystkich swo-
ją ogromną wiedzą nt. Dnia Kobiet.

„Dzień Kobiet wciąż kojarzy się ze świętem obchodzonym w Pol-
sce Ludowej, kiedy to Panie obdarowywane były rajstopami i czerwo-
nym goździkiem. Ale czy wiecie, Drogie Panie, że według innej wer-
sji święto płci pięknej ma znacznie szlachetniejsze i dużo, dużo star-
sze pochodzenie? Były to Matronalia, obchody święta kobiet w starożyt-
nym Rzymie. Idąc ukwieconym pochodem do świątyni Junony, kobiety 
będą dziękować za kobiecość, prosić królową niebios o opiekę, szczęście 
dla domowego ogniska, a także o potomka, jako że Junona jest też bo-
ginią płodności”.

Wszystkie Panie stwierdziły, że płk Dutka „odrobił lekcje na pięć!”
Składając życzenia naszym Paniom, płk Dutka rozdawał jedno-

cześnie wspomniane zaproszenia na kabaret, natomiast szef sztabu 
Brygady ppłk Andrzej Łopata rozdawał Paniom kwiaty.

Chyba dawno nie ucałowali tyle dłoni, tak pięknych Pań!
Całości dopełniła kawa i pyszne ciasto, serwowane przez mjr Ry-

kałę.
Wszystkim Paniom życzymy tego, co im się ze szczęściem koja-

rzy!
Panom zaś, przypominam, że nie tylko w niedzielą zwracamy się 

do Pań wg rady Oscara Wilde’a : „Do wszystkich kobiet mów tak, jak-
byś je kochał, a do wszystkich mężczyzn tak, jakby cię nudzili.”…

kpt. Andrzej Górka

Dnia 24.02.2010 r. odbyły się mistrzostwa 2. Mazowiec-
kiej Brygady Saperów w tenisie stołowym. Zawody 

odbyły się w kategoriach indywidualnych i zespołowych.
Zespołowo bezkonkurencyjna okazała się ekipa 1. bata-

lionu inżynieryjnego w składzie: chor. Krzysztof Grela, szer. 
Robert Kalator, zostawiając w pobitym polu kompanię wy-
dobywania i oczyszczania wody oraz batalion techniczny.

Indywidualnie, I miejsce zajął sierż. Mieczysław Bra-
siun. Na drugim miejscu uplasował się chor. Krzysztof Gre-
la, a na trzecim kpr. Krzysztof Kucharewicz. Sierż. Brasiun 
jest dobrze znany sympatykom tenisa stołowego. Występu-
je w V lidze, w zespole „Lotos” Jabłonna. W tym miesiącu 
został zespołowym mistrzem Mistrzostw Zakładów Pracy 
powiatu nowodworskiego, wspólnie ze wspomnianym już 
chor. Grelą.

Mistrzostwa Brygady odbyły się w ramach współza-
wodnictwa sportowego pododdziałów, organizowanego 
cyklicznie przez niezmordowanego animatora sportu kpt. 
Roberta Błażejewskiego. Należy wspomnieć, że współza-
wodnictwo organizowane jest praktycznie we wszystkich 
możliwych konkurencjach, na jakie pozwalają okoliczne 
obiekty szkoleniowe, wliczając w to boiska piłkarskie, ba-
seny itp.

Trzeba przyznać, że nie brakuje w Brygadzie pasjona-
tów sportu, a wspomniany instruktor wychowania fi zycz-
nego potrafi  do niego skutecznie zachęcić.

„Cieszy mnie każdy sukces kazuńskich saperów w każ-
dej dyscyplinie. Pozostaje on wykładnią stopnia wyszkolenia 
fi zycznego żołnierzy Brygady. Serdecznie gratuluję nie tylko 
zdobywcom pierwszych miejsc, ale wszystkim uczestnikom 
mistrzostw” – podsumował zawody dowódca 2. Mazowiec-
kiej Brygady Saperów płk Zakrzewski.

kpt. Andrzej Górka
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ODRA i NYSA
W ramach operacji berlińskiej 1. armia WP na kierunku 

działania 1. Frontu Białoruskiego marszałka  Gieorgi-
ja Żukowa, w nocy 13 na 14 kwietnia 1944 r. zajęła obronę na 
odcinku od Starej Rudnicy do Gozdowic. Główne uderzenie 
armia miała wykonać z przyczółka kostrzyńskiego, a Odrę 
sforsować siłami prawego skrzydła. Dowódca 1. armii WP 
gen. Stanisław Popławski zdecydował, że w pierwszym rzu-
cie  uderzy 1, 2 i 3 DP, w drugim rzucie 4. i 6. DP. Forsowa-
nie rozpoczęto 16 kwietnia o godz. 5,45 po przygotowaniu 
artyleryjskim. Po całodziennej zaciętej walce jednostki pol-
skie złamały opór niemiecki i połączyły przyczółki w jed-
ną całość. Wprowadzona do walki 6. DP, wraz z 1. DP wy-
szła na silnie bronioną linię Starej Odry, a skierowane  przez 
gen. Popławskiego z przyczółka czelińskiego 3. DP i 4. DP,   
uderzyły w kierunku północnym na tyły wojsk niemieckich 
broniących  Starą Odrę, umożliwiając forsowanie rzeki przez 
oddziały 1. i 2. DP. W wyniku tych działań, w nocy z 19 na 
20 kwietnia 1. armia WP zakończyła forsowanie Odry i ude-
rzyła w kierunku na Łabę. W zabezpieczeniu forsowania 
Odry brały udział jednostki saperskie: [1.WBSap, 31. bpont 
z 3. Bpont-most, 6. wszbpont-most, 7. zwbsap oraz batalio-
ny dywizyjne z 1, 2, 3, 6 DP].
Podobnie na kierunku południowym, w pasie działania 
1. Frontu Ukraińskiego marszałka Iwana Koniewa 2. Armia 
WP miała sforsować Nysę na odc. Rothenburg oraz nacierać 
na kierunku Niesky dalej Drezno. Forsowanie zabezpiecza-
li saperzy 2. AWP w składzie: 4. BSap [25,28,30, i 32 bsap], 
pięciu batalionów saperów dywizyjnych oraz bsap Kpanc.  
W nocy z 15/16 kwietnia, w rejonie zdobytego przyczółka 
25 bsap pod ogniem nieprzyjaciela zbudował most nisko-
wodny o dł. 25 m, a następnie most pływający na łodziach 
DSŁ. Natomiast 30 bsap  postawił most pontonowy pod ob-
ciążenie 30 ton. W dniu 16 kwietnia o godz. 6,15 po przygo-
towaniu artyleryjskim, pod osłoną zasłony dymnej rozpo-
częto forsowanie Nysy i uchwycono przyczółek o szeroko-
ści 8 km. W toku operacji 25 i 30 bsap wybudował na za-
chodniej odnodze Nysy Łużyckiej oraz zabezpieczał działa-
nia 8 i 9 DP budując most pontonowy i 60 tonowy most sta-
ły na kanale Neu Graben.
W pamiętnym rozkazie nr 105 z dnia 4 kwietnia 1946 roku 
Naczelny Dowódca Wojska Polskiego marszałek Michał Ro-
la-Żymierski napisał ...” w uznaniu wszelkich zasług wojsk 
saperskich położonych dla Ojczyzny w walkach z niemiec-
kim najeźdźcą i dla upamiętnienia bitwy nad Odrą i Nysą  
rozkazuję - ustalić w dniu 16 kwietnia jako w dniu forso-
wania Odry i Nysy, doroczne ŚWIĘTO WOJSK SAPER-
SKICH....”

CHWAŁA
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ŚRODKOWA WISŁA
W ramach operacji brzesko-lubelskiej 1. Fron-

tu Białoruskiego marszałka Konstantego Ro-
kossowskiego rozwijającego pod koniec lipca 1944 
roku natarcie w kierunku Wisły, 1. Armia Wojska 
Polskiego gen. Zygmunta Berlinga wprowadzona do 
pierwszego rzutu frontu, 28 lipca otrzymała zada-
nie: przejścia do działań zaczepnych w pasie od Dę-
blina do Puław, sforsowania rzeki siłami 1. i 2. DP 
i uchwycenie przyczółków. Prowadzone w dniach 
1 -5 sierpnia próby sforsowania Wisły w rej. Głusiec, 
mostu kolejowego pod Dęblinem, Wólki Profeckiej 
i Góry Puławskiej nie powiodły się z uwagi na sil-
ny opór nieprzyjaciela. Forsowanie środkowej Wisły 
oprócz organicznych oddziałów 1. i 2. Dywizji do-
datkowo zabezpieczał 8 i 11 batalion saperów. 
Następnie 1. AWP została przerzucona nad środ-
kową Wisłę i po zluzowaniu jednostek radzieckich, 
zajęła stanowiska na prawym brzegu ujścia Pilicy 
do Wisły oraz odcinek Wisły od Tarnowa do Wil-
gi z zadaniem wzmocnienia obrony uchwycone-
go przez 8. armię gwardii gen. Czujkowa  przyczół-
ka warecko-magnuszewskiego. W dniu 7 i 8 sierp-
nia 9. bsap 1. BSap wziął udział w budowie mostu 
w rej. Skurczy. Zasadnicze zadania przypadły pol-
skim saperom w dniach 9 - 12 sierpnia przy orga-
nizacji przepraw pontonowo-mostowych i zabezpie-
czeniu forsowania 2 i 3 DP oraz 1 BPanc. im Boha-
terów Westerplatte. W tych dniach 9 - 12 sierpnia 7, 
8 bsap, część 10 i 11 batalionu saperów zabezpiecza-
ły przeprawę oddziałów 1 AWP na przyczółek wa-
recko-magnuszewski, wykonując 314 obrotów pon-
tonami i 91 promami. 6 batalion pontonowo-mosto-
wy wykonał 60 tonową przeprawę pontonową dla 
przeprawienia czołgów 1 Brygady Pancernej, która 
wzięła udział w walkach pod Studziankami. Ponad-
to 1 Brygada Saperów, 6 batalion pontonowo-mo-
stowy, 7 zmotoryzowany batalion saperów, dywizyj-
ne bataliony 1 i 2 DP oraz 3 batalion mostowy i 2 ba-
talion drogowy wzięły udział w budowie mostu sta-
łego w rej. Wielkolasu, Skurczy. Wykonany w rekor-
dowym czasie [12-15 sierpnia] most o długości 915 
m i nośności 16 ton służył po wojnie miejscowej lud-
ności, aż do 1947 r. Ponadto saperzy 1. BSap wzię-
li udział w inżynieryjnej rozbudowie batalionowych 
rejonów obrony m.in. w m. Mniszew.

SAPEROMSAPEROMSAPEROMSAPEROMSAPEROM
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Z życia Centrum Szkolenia Wojsk 
Inżynieryjnych i Chemicznych 

we Wrocławiu

Kurs doskonalenia nurków w zakresie techniki 
nurkowania pod lodem

Przez dwa tygodnie, sześcioosobowa gru-
pa kierowników nurkowań z jednostek 

wojsk inżynieryjnych Wojsk Lądowych wzię-
ła udział w zorganizowanym przez Ośrodek 
Szkolno-Treningowy Nurków Wojsk Lądo-
wych (OSzTNWL) w Orzyszu będący inte-
gralną częścią Centrum Szkolenia Wojsk In-
żynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu 
„Kursie doskonalącym nurków w zakresie 
techniki nurkowania pod lodem”.  

Trwająca dwa dni część teoretyczna mia-
ła na celu przygotowanie kierowników nur-
kowania do samodzielnego przeprowadzenia 
akcji na akwenie pokrytym krą lodową. Po 
omówieniu fizycznych właściwości lodu oraz 
problematyki zapewnienia bezpieczeństwa 
nurkującym i zabezpieczającym nurkowanie, 

przyszedł czas na wprowadzenie szkolonych 
w obowiązujące podczas nurkowań podlodo-
wych standardy. W cyklu wykładów, instruk-
torzy z OSzTNWL, opierając się na obowią-
zujących przepisach, omówili wskazany do 
wykonywania zadań pod lodem sprzęt. Połą-
czenie doświadczenia i pasji umożliwiło pro-
wadzącym przedstawienie, a następnie prze-
ćwiczenie w praktyce, wielu technik ratowa-
nia nurka pod lodem. 

Zajęcia praktyczne odbywały się w opar-
ciu o Jezioro Orzysz. Sięgająca kilku metrów 

przejrzystość wody umożliwiła instrukto-
rom niebywale precyzyjną ocenę czynno-
ści wykonywanych przez szkolonych. W celu 
praktycznego uzmysłowienia czynności, ja-
kie należy wykonać dla bezpiecznego i sku-
tecznego wykonania zadania pod lodem, za-
jęcia praktyczne prowadzono w taki sposób, 
aby w każdym dniu szkoleniowym kursanci 
mogli się wcielić za-
równo w rolę nurka 
wykonującego za-
danie jak i jednego z 
członków ekipy za-
bezpieczającej sta-
nowisko do nurko-
wania z  powierzch-
ni. Kurs przezna-

czony dla kierowników nurkowania, z zało-
żenia, wymagał od samego początku umie-
jętności ekonomicznego zaplanowania prac. 
Samo wykonanie stanowiska do nurkowania 
w  dwudziestopięciocentymetrowym lodzie, 
przy temperaturze sięgającej -20º C, na wie-
trze dochodzącym do 5 m/s, okazało się nie 
lada wyzwaniem.  

Już pierwszego dnia szkolenia praktycz-
nego okazało się, jak ważne jest umiejętne 
wykorzystanie odzieży termoaktywnej. Każ-
da grupa szkoleniowa wykonała jedno stano-

wisko do nurkowania. Ćwiczenia praktycz-
ne z wykonania typowych instalacji linowych 
zabezpieczenia nurka miały miejsce codzien-
nie przed nurkowaniem.  

Wykonywanie zadań pod lodem nie-
sie za sobą duże ryzyko. Jednym z niebez-
pieczeństw jest awaria sprzętu (zamarznię-
cie automatu oddechowego czy zalanie ska-

fandra). Przy założeniu, że 
nurkowanie odbywa się do 
dziesięciu metrów głęboko-
ści, a  czas ograniczony jest 
zarówno zapasem czynnika 
oddechowego, jak i tempe-
raturą wody, w zasadzie każ-
da awaria powinna zakoń-
czyć nurkowanie. Jednak 
największym zagrożeniem, 
na jakie narażony jest nu-
rek wykonujący zadanie pod 
lodem, jest utrata liny sy-
gnałowej. Niestety, miejsce, 
w którym może powrócić na 
powierzchnię, w  większości 

przypadków, jest jedno. 
Przez cały okres szkolenia instruktorzy 

szczególny nacisk kładli na wykonywanie 
promieni i okręgów na śniegu wskazujących 
nurkowi drogę do stanowiska, dokładne wy-
konywanie szelek asekuracyjnych z głównej 
liny zabezpieczającej nurka, jak i stałą sygna-
lizację linową z sygnalistą. 

W czasie kursu zrealizowano szkolenie 
z samoratownictwa przy zastosowaniu koło-
wrotka nurkowego będącego na wyposażeniu 
zestawu NURPAK 03 i NURPAK 04. Wszy-
scy kursanci mieli okazję próbować przebić 
się na powierzchnię przy pomocy noża nur-
kowego. Czujność kierownika nurkowania 
oraz umiejętność szybkiego zorganizowania 
akcji ratowniczej z powierzchni za każdym 
razem umożliwiła zlokalizowanie i wydoby-
cie zagubionych nurków w kilka minut po 
ogłoszeniu alarmu, w związku z utratą łącz-
ności sygnalisty z nurkami.  

Tekst: chor. Sebastian Łepkowski
Zdjęcia: chor. Sebastian Łepkowski, 

plut. Ireneusz Prochoruk
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Pożegnanie z mundurem, pożegnanie z Centrum

Poznać Wojsko

29 stycznia br. w Sali Tradycji uroczy-
ście pożegnano żołnierzy odchodzących 

z  Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych 
i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jaku-
ba Jasińskiego.

Z mundurem pożegnali się: major Leszek 
Kosiński, kapitan Dariusz Banach i starszy 
chorąży Jerzy Cyganko. Służbę w Wojsko-
wym Oddziale Gospodarczym w Gliwicach 
kontynuował będzie sierżant Krzysztof Bo-
chenek.

Ceremonii pożegnania żołnierzy z kuź-
nią saperów i chemików dokonał Komendant 
– pułkownik Krzysztof Malinowski – Pragnę 
złożyć Wam wyrazy uznania, na jakie nie-
wątpliwie zasłużyliście, wypełniając obowiąz-
ki służbowe w różnych jednostkach wojsko-
wych, a w ostatnim czasie w Centrum. W cią-
gu minionych lat służby wielokrotnie dawali-
ście dowody swojego zaangażowania wywią-
zując się ze złożonych zadań stawianych przez 
przełożonych. To dzięki Waszej determinacji 
i  sumiennemu podejściu do obowiązków pro-
ces szkolenia w Centrum przebiegał właściwie 
– powiedział Komendant. 

Odchodzącym podziękowano za ogrom-
ny wkład pracy, za to, że wspierali realiza-
cję wielu trudnych zadań i za to, że zawsze 

i wszędzie mieli na uwadze tę największą 
wartość - dobro wrocławskiego Centrum. 
Mąż Zaufania Ofi cerów - major Maciej Le-
wandowski wręczył żegnanym ofi cerom od 
Zebrania Ofi cerów Zawodowych Centrum 
szablę wzór 76. 

- Pamiętajcie o nas i odwiedzajcie, zawsze 
przed Wami otwarte, koszary przy ulicy Obor-
nickiej! – stwierdził na zakończenie uroczy-
stości pułkownik Malinowski.

Tekst i zdjęcia: kpt. Piotr Szczepański

Ferie nie muszą kojarzyć się tylko z zaba-
wą na śniegu. Można je spędzić ciekawie 

odwiedzając Salę Tradycji Centrum Szkole-
nia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we 
Wrocławiu. 

Z takiej formy spędzania wolnego czasu 
skorzystały dzieci z klas zintegrowanych. Or-
ganizatorem przedsięwzięcia był Klub Garni-
zonowy Wojskowego Oddziału Gospodarcze-
go nr 2 we Wrocławiu wraz z Młodzieżowym 
Domem Kultury Wrocław-Śródmieście.

Aby aktywnie i ciekawie wypełnić czas 
w  zimowe dni stwierdzono, że doskonałym 

pomysłem będzie zwiedzenie Sali Tradycji 
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych 
i Chemicznych. Takie przedsięwzięcia sta-
nowią doskonałą okazję do kształtowania 
u  dzieci patriotyzmu, kultywowania tradycji 
i zapoznania z historią regionu.

- Głównym celem wycieczki było pokaza-
nie dzieciom, że wojsko dziedziczy chlubne tra-
dycje swoich poprzedników. Opowieści, które 
tu usłyszeliśmy są bardzo ciekawe  i pobudzają 
wyobraźnie najmłodszych. Musimy wyjść na-
przeciw i pokazać młodym ludziom jak dużo 
jest niezwykle interesujących miejsc we Wro-

cławiu, i to jest właśnie moim zamierzeniem, 
które dzisiaj częściowo zostało zrealizowane 
- stwierdziła Ewa Tomczyk, na co dzień Kie-
rowniczka Klubu Garnizonowego.

Zwiedzanie wrocławskiego Centrum nie 
zakończyło się w momencie opuszczenia 
przez dzieci murów koszar. Kolejnych ich za-
daniem będzie odzwierciedlenie swoich wra-
żeń z wycieczki formami wyrazu artystyczne-
go realizowanymi na zajęciach plastycznych.

Tekst: Edyta Szura
Zdjęcia: kpr. Przemysław Oleszczuk
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Zdobyć Puchar Komendanta
 

Uroczystym wręczeniem dyplomów 1 marca br. zakończyła się za-
cięta walka w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Komendanta 

Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Ja-
kuba Jasińskiego we Wrocławiu.

Zawody zorganizowano na podstawie ,,Planu – kalendarza przed-
sięwzięć sportowych oraz regulaminu zawodów CSWInż.i Chem. na 
2010 r.” Turniej został przeprowadzony przez Cykl Wychowania Fi-
zycznego i Sportu. W przedsięwzięciu udział wzięło siedem repre-
zentacji z sześciu komórek organizacyjnych: Wydziału Dydaktyczne-
go, Logistyki, Batalionu Zabezpieczenia, Ośrodka Szkolenia Podsta-
wowego, Ośrodka Szkolenia Specjalistów oraz Szkoły Podoficerskiej 
Wojsk Lądowych.

Żołnierze służący we wrocławskim Centrum wykazali się ogrom-
nym zaangażowaniem i chęcią zwycięstwa. Rozgrywki przy stołach te-
nisowych, choć zacięte, przebiegały w przyjacielskiej atmosferze. 

Wręczenie dyplomów odbyło się na placu apelowym. Komendant 
Centrum płk dypl. Krzysztof Malinowski za uzyskane wyniki, sporto-
wą postawę oraz godne reprezentowanie swoich komórek organiza-
cyjnych złożył uczestnikom gratulacje. - Jednym z podstawowych obo-
wiązków żołnierza, jest dbanie o  jego sprawność fizyczną. Niezmier-
nie cieszy mnie fakt, że tak wielu żołnierzy Centrum prezentuje wyso-
ką kondycję, której wyraz dają podczas rozgrywanych zawodów - pod-
kreślił płk Malinowski.

Wyniki sportowe turnieju przedstawiają się następująco:
 W grze pojedynczej:

1. miejsce wywalczył  st. sierż. Dawid Świtała;
2.    miejsce – sierż. Arkadiusz Zapalski ;
3.    miejsce – p. Zdzisław Jędrysiak.  

 W grze podwójnej:
1. miejsce wywalczyli – mł. chor. szt. Krzysztof Jura i st. szer. Paweł 

Bąk;
2. miejsce – st. sierż. Radosław Kowalik i sierż. Andrzej Miszkiewicz;
3. miejsce -  mjr Waldemar Klement i kpt. Robert Radziewicz.    

 Klasyfikacja zespołowa:
1. miejsce – pierwsza reprezentacja Batalionu Zabezpieczenia;
2. miejsce – Ośrodek Szkolenia Specjalistów;
3. miejsce – druga reprezentacja Batalionu Zabezpieczenia.

Tekst: Edyta Szura
Zdjęcia: kpt. Piotr Szczepański, 

kpr. Przemysław Oleszczuk
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Strzelanie z transportera rozpoznania inżynieryjnego

Prowadzenie ognia z broni pokładowej 
transportera rozpoznania inżynieryj-

nego (TRI) było głównym tematem zajęć 
metodycznych, które odbyły się 2 marca br. 
w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych 
i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba 
Jasińskiego. 

Bazę do prowadzenia szkolenia me-
todycznego, w której uczestniczyła kadra 
Centrum, stanowiły zajęcia z podchorążymi 
drugiego roku studiów licencjackich Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wro-
cławiu.

- Głównym celem szkolenia jest dosko-
nalenie prowadzenie zajęć strzeleckich zgod-
nie z obowiązującą metodyką. Nie mniej waż-
ne jest ujednolicenie zasad prowadzenia i or-
ganizacji zajęć ze szkolenia strzeleckiego, jakie 
mają miejsce w Centrum – stwierdził wykła-
dowca Cyklu Taktyki i Szkolenia Ogólnowoj-
skowego, kapitan Mirosław Pietrenko.

Zajęcia metodyczne prowadzi się w kuź-
ni saperów i chemików cyklicznie. Służą one 
modelowemu opracowaniu danego tematu 
pod względem organizacyjnym, merytorycz-
nym i metodycznym. Ich celem jest również 
zaprezentowanie określonej formy zajęć i me-
tody nauczania, a także właściwego wykorzy-
stania bazy dydaktycznej. Wszystko to dla 
ciągłego doskonalenia warsztatu żołnierza.

Tekst i zdjęcia: 
kpt. Piotr Szczepański
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ŚWIĘTO WOJSK INŻYNIERYJNYCH
Zostało ustanowione Rozkazem Nr 105 

Naczelnego Dowódcy WP marszał-
ka polski Michała Roli-Żymierskiego z dnia 
4. kwietnia 1946 r. 

W rozkazie tym czytamy m.in.: W uzna-
niu wielkich zasług Wojsk Saperskich położo-
nych dla Ojczyzny w walkach z niemieckim 
najeźdźcą i dla upamiętnienia bitwy nad Odrą 
i Nysą, rozkazuję:

1. Ustalić w dniu 16. kwiet-
nia, jako w dniu sforsowania Odry 
i Nysy, doroczne Święto Wojsk Sa-
perskich.

2. Dzień ten w każdym roku 
jest dla wszystkich żołnierzy Wojsk 
Saperskich wolny od zajęć. 

3. Odznaczyć najbardziej za-
służone jednostki Wojsk Saperskich:

- Orderem Krzyża Grunwaldu 
III kl. – 1. Warszawski Pułk Sape-
rów;

- Orderem Virtuti Militari V kl. 
– 1. Baon Saperski 1. Dywizji Pie-
choty, 2. Baon Saperski 2. Dywizji 
Piechoty, 13. Baon Saperski 6. Dy-
wizji Piechoty.

Cześć bohaterom Saperom po-
ległym w walkach z najeźdźcą za 
wolność i niepodległość Narodu !

Niech żyją waleczni Saperzy 
demokratycznego Wojska Polskie-
go!

Najpierw było to Święto Wojsk 
Saperskich. Z biegiem lat, gdy woj-
ska te zostały wyposażane w coraz 
nowszą technikę i środki inżynie-
ryjne oraz znacznie rozszerzono 
zakres wykonywanych przez nie 
zadań, co wiązało się z konieczno-
ścią ich przereorganizowania, na-
zwano je – Wojska Inżynieryjne, 
a stąd przyjęto określenie – Świę-
to Wojsk Inżynieryjnych. W  po-
tocznych rozmowach przyjęła się 
nazwa „Dzień Sapera”. Tak więc 
Święto Wojsk Inżynieryjnych nale-
ży rozumieć jako tożsame z Dniem 
Sapera. 

 Na podstawie dostępnych ma-
teriałów oraz opinii znawcy problematyki sa-
perskiej z okresu II RP ppłk. dr. hab. Zdzi-
sława Cuttera wiadomo, że w okresie II  RP 
nie było oficjalnego święta saperów. Ow-
szem, jednostki saperskie miały swoje świę-
ta w określonych terminach – np. dzień po-
wstania jednostki lub jej udziału w pierwszej 
bitwie, czy też wręczenia sztandaru albo zgo-
ła w innych dniach roku. 

W środowisku saperskim powszechnie 
uważało się i nadal uważa, że wybór daty 

16. kwietnia – dzień forsowania Odry i Nysy 
Łużyckiej oraz rozpoczęcia operacji berliń-
skiej, na Święto Wojsk Inżynieryjnych jest ze 
wszech miar trafny. 

W tym bowiem dniu, w działaniach bo-
jowych podczas zabezpieczenia forsowania 
tych rzek przez wojska 1.  i 2.  AWP a na-
stępnie organizacji i utrzymania przepraw 

oraz dróg do nich doprowadzających, wzię-
ło udział w  sumie 24. bataliony inżynieryj-
ne, różnej specjalności. W historii Wojska 
Polskiego było to największe zgrupowanie 
oddziałów i pododdziałów inżynieryjno-sa-
perskich biorących udział w działaniach bo-
jowych, w dwóch rejonach, w jednym czasie. 
Wykonały one ogrom prac inżynieryjnych, 
przyczyniając się do powodzenia forsowania 
Odry i Nysy Łużyckiej i następnie wykonywa-
nia zadań w operacji berlińskiej.

Saperzy i pontonierzy 1. AWP w licz-
bie 14. batalionów mieli szczególnie trud-
ne zadanie zabezpieczenia forsowania rozla-
nej wiosennymi roztopami Odry, której sze-
rokość w  rejonie Siekierek dochodziła do 
600 m, a w innych rejonach była nawet znacz-
nie większa. Na kierunkach forsowania po-
szczególnych batalionów piechoty urządzi-

li przeprawy desantowe, po-
siadając do dyspozycji odpo-
wiednią liczbę łodzi desanto-
wych różnych typów (w 1. Ar-
mii było ich 540). Dla pierw-
szorzutowych pułków i dywi-
zji piechoty urządzili ponad-
to w sumie 6 przepraw promo-
wych pod obciążenie 16 – 60 t. 
oraz zmontowali most ponto-
nowy w rejonie Gozdowic pod 
obciążenie 16 t, długości 275 m 
i następnie wybudowali most 
niskowodny w tym samym re-
jonie pod obciążenie 16 t, dłu-
gości 240 m – dla drugiego 
rzutu tej Armii. Był to poważ-
ny wysiłek saperów na tym kie-
runku operacyjnym, zważyw-
szy na to, że znaczna część za-
dań odbywała się pod ogniem 
nieprzyjaciela z broni maszy-
nowej i artyleryjskim oraz z 
uwagi na niedostatek parków 
pontonowych niezbędnych do 
urządzenia przepraw promo-
wych i mostowych pod więk-
sze obciążenia i to na tak sze-
rokiej przeszkodzie wodnej, 
jaką w owym czasie była Odra. 
Wykazując wyjątkowe boha-
terstwo, wytrzymałość fizycz-
ną i psychiczną oraz dobre 
opanowanie saperskiego rze-
miosła, w heroicznych wręcz 
zmaganiach z szybkim prądem 
wody i silnym ogniem nieprzy-
jaciela, postawione im zadania 
wykonali z honorem, zasłuży-
li na uznanie wyższych przeło-
żonych i żołnierzy innych ro-
dzajów wojsk. Niestety, wie-

lu z nich poległo lub znalazło śmierć w nur-
tach Odry.

Forsowanie Nysy Łużyckiej przez oddzia-
ły 2. AWP zabezpieczało w sumie 10 batalio-
nów saperów, które urządziły odpowiednią 
liczbę przepraw desantowych, promowych 
i mostowych z parku DLP. Most niskowodny 
stały pod obciążenie 60 t. dla 1. KPanc, wy-
budowali saperzy radzieccy. Na tym kierun-
ku saperom było trochę łatwiej, bo po spływie 
wiosennej fali wody, szerokość rzeki wynosiła 
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ok. 50 - 60 m. Spotkali natomiast się z bardzo 
silnym ogniem z broni ręcznej i maszynowej 
oraz artyleryjskim a także musieli przygoto-
wać drogi (wymościć) dla sprzętu wojskowe-
go przez podmokłą dolinę Nysy Łużyckiej.

Począwszy od 1946 r., saperzy corocznie 
w dniu 16.  kwietnia uroczyście obchodzili 
i  nadal obchodzą swoje święto – Dzień Sa-
pera. Jeśli dzień ten wypadał w okresie Świąt 
Wielkanocnych, wówczas dowódcy jednostek 
przekładali uroczystości na inny odpowiedni 
termin. Większość dywizyjnych i korpuśnych 
batalionów saperów dzień Święta Wojsk In-
żynieryjnych przyjęła jako datę świąt swoich 
jednostek. W dniu tym odbywały się uroczy-
ste zbiórki w jednostkach lub zebrania kadry 
i pracowników w instytucjach saperskich, 
podczas których przewidziano przemówie-
nia, odczytywano rozkazy o wyróżnieniach. 
W jednostkach kończono je defi ladami pod-
oddziałów a po południu odbywały się różne 
imprezy kulturalno-sportowe. W godzinach 
wieczornych, dla kadry zawodowej, organi-
zowano zazwyczaj bale saperskie. Dzień ten 
upływał w podniosłej i radosnej atmosferze 
a saperzy czuli się dowartościowani, że mają 
swoje święto. 

Ważnym wydarzeniem w historii Wojsk 
Inżynieryjnych WP, było wybudowanie 
w  Warszawie na Przyczółku Czerniakow-
skim, po pokonaniu olbrzymich trudności, 
przez szefa Wojsk Inżynieryjnych WP gen. 
bryg. Czesława Piotrowskiego pięknego po-
mnika „Chwała Saperom” – dumy polskich 
saperów1. Jego twórcą był artysta rzeźbiarz 
doc. Stanisław Kulon. Odsłonięcia pomni-
ka w dniu 8. maja 1975 r., 35 lat temu, w 30. 
rocznicę zakończenia II wojny światowej, do-
konał minister obrony narodowej gen. broni 
Wojciech Jaruzelski. 

W swoim wystąpieniu m.in. powiedział: 
„...Trudna jest wojenna żołnierska służba. 
Zasługuje na szacunek każdy czyn bojowy. 
Saperom jednak przypada szczególnie ciężka 
dola. Dla nich niebezpieczeństwo nie kończy 
się wraz z ostatnim wystrzałem, oni wciąż są 
w walce...”. I dalej „...Odsłaniane dziś dzieło 
artysty utrwala szacunek i uznanie społe-
czeństwa dla bojowych zasług oraz pokojowej 
pracy żołnierza – sapera; opiewa ciężar walki 
i mozół codziennej służby, sławi męstwo i spra-
cowane dłonie; wyraża jedność naszego wojska 
z narodem, głęboki związek z jego życiem...”. 

Piękna i podniosła uroczystość zgroma-
dziła władze i społeczeństwo stolicy, gene-
ralicję Wojska Polskiego, a przede wszyst-
kim kwiat polskich saperów, przedstawicieli 
wszystkich jednostek i instytucji saperskich 
(w sumie ponad 40.) oraz przedstawicieli in-
nych rodzajów wojsk i służb.

Począwszy od następnego roku, corocz-
nie w dniu 16. kwietnia o 12.00 zbierają się 
saperzy z całego kraju, na centralnej uroczy-
stości pod tym pomnikiem, aby w tym miej-
scu, uświęconym krwią polskich żołnierzy, 
obchodzić swoje święto – Święto Wojsk In-
żynieryjnych. W uroczystościach tych uczest-
niczą także zapraszani parlamentarzyści, mi-
nistrowie lub wiceministrowie obrony naro-
dowej, generałowie – szefowie instytucji woj-
skowych. Od kilku lat stałym ich uczestni-
kiem jest obecny marszałek Sejmu RP Broni-
sław Komorowski. Są przemówienia, rozka-
zy o wyróżnieniach medalami resortowymi 
i  saperskimi, a od 1998 r. również medalem 
„Za Rozminowanie Kraju”. Coroczna uroczy-
stość z kompanią reprezentacyjną WP i cen-
tralną orkiestrą wojskową kończy się składa-
niem kwiatów pod pomnikiem z klęczącym 
nad rozbrajaną miną saperem a następnie, po 
drugiej stronie Wisłostrady, na odlanej z że-
liwa „Płycie Czerniakowskiej” poświęconej 
żołnierzom 1. AWP, poległym w czasie forso-
wania Wisły we wrześniu 1944 r., którzy spie-
szyli z pomocą warszawskim powstańcom. 
Na płycie tej uwidoczniono liczbę 2056 po-
ległych, a razem z zaginionymi (utopionymi 
w nurtach Wisły) było ich ponad 2900. Jed-
nak tej olbrzymiej daniny krwi polskich żoł-
nierzy, niektórzy poprzedni i obecnie rządzą-
cy w naszym kraju nie dostrzegają. Zapomi-
na się o nich podczas uroczystości rocznico-
wych organizowanych z okazji wybuchu po-
wstania warszawskiego, zapomniano także o 
nich w  Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Dlaczego?

Wspomnieć jeszcze trzeba o dwóch 
szczególnych uroczystościach, które odbyły 
się pod pomnikiem „Chwała Saperom”. 

Otóż 2. września 1978 r. (ponad 3 lata po 
odsłonięciu pomnika) odbyła się przed nim 
przepiękna uroczystość promocji 139. absol-
wentów Wyższej Szkoły Ofi cerskiej Wojsk In-
żynieryjnych im. generała Jakuba Jasińskiego. 
Dokonał jej, z właściwą sobie maestrią i krze-
piącym saperów przemówieniem, ówczesny 

minister obrony narodowej gen. armii Woj-
ciech Jaruzelski. 

Druga szczególnie podniosła i piękna 
uroczystość, z udziałem parlamentarzystów, 
generalicji, przedstawicieli rządu i prezydenta 
RP oraz delegacji jednostek i instytucji sa-
perskich, w sumie około 1000 osób, odbyła 
się  pod tym pomnikiem 15 kwietnia 2000 r., 
(po 25. latach od jego odsłonięcia). Związana 
ona była z odsłonięciem 10. tablic mosięż-
nych z nazwiskami 658. saperów poległych w 
czasie rozminowania naszego kraju. Inicjato-
rem i  organizatorem ich wykonania, z  dużą 
pomocą powołanej Grupy Inicjatywnej, był 
ówczesny szef Wojsk Inżynieryjnych Do-
wództwa Wojsk Lądowych gen. bryg Ryszard 
Żuchowski.  

*        *        *
Polscy saperzy na ustanowienie swojego 

święta w pełni zasłużyli, zarówno na polach 
bitewnych od czasów Stefana Batorego – któ-
ry jako pierwszy wprowadził do polskiej ar-
mii korpus inżynierów wojskowych – do cza-
sów II wojny światowej, jak i w okresie poko-
ju, spiesząc społeczeństwu na pomoc w cza-
sie powodzi, niszczenia zatorów lodowych i 
niedopuszczenia do zimowych powodzi, roz-
minowując kraj i niszcząc miliony min oraz 
wszelkiej amunicji, czy też odbudowując mo-
sty, drogi i inne obiekty niezbędne ludności, 
a także budując różne obiekty komunikacyj-
ne, przemysłowe i administracyjne na rzecz 
gospodarki narodowej i społeczeństwa.

Nas saperów – znajdujących się w re-
zerwie i w stanie spoczynku cieszy fakt, że 
młode pokolenie dowódców jednostek i sze-
fów instytucji saperskich kultywuje piękne 
i chlubne tradycje Wojsk Inżynieryjnych WP 
i nadaje wysoką rangę naszemu saperskiemu 
świętu, a także czyni wiele wysiłku, aby pre-
stiż saperów, szacunek i uznanie dla nich były 
nadal utrzymywane na wysokim poziomie. 

Zdzisław Barszczewski

1/ Jakie musiał pokonać trudności w uzy-
skaniu pozwolenia na budowę tego pomnika 
i jego wykonania oraz posadowienia w tym 
szczególnym miejscu, opisał gen. Czesław 
Piotrowski w książce swojego autorstwa pt. 
„Pomnik Chwała Saperom”, wyd. II, Warsza-
wa 2000, ISBN 83-911198-7- 4.
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EPITAFIUM

INFORMACJE

27 listopada 2009 r. odszedł 
od nas na zawsze, przeżywszy 
71  lat  płk Edward Remiszew-
ski, serdeczny przyjaciel, kolega 
i przełożony, wzorowy i zasłużo-
ny oficer wojsk inżynieryjnych.

Urodził się w 1938 roku 
w  Cheberkach w łomżyńskim. 
W osiemnastym roku życia roz-

począł służbę wojskową (1956 r.) 
jako podchorąży w Oficerskiej 
Szkole Wojsk Inż. we Wrocła-
wiu. Po jej ukończeniu w 1959 r. 
mianowany na pierwszy sto-
pień oficerski, został skierowa-
ny do 2. BSap w Kazuniu na sta-
nowisko dowódcy plutonu sape-
rów. W  1960 r. pełnił obowiąz-
ki dowódcy grupy rozminowa-
nia Warszawy. Brał udział w li-
kwidacji wielu niebezpiecznych 
środków wybuchowych i niewy-
pałów na placach budów oraz in-
nych obiektach. 

Za wzorową służbę w 1962 r. 
został skierowany na dalsza na-
ukę do WAT (1962–1967), by po 

jej ukończeniu rozpocząć służbę 
początkowo w 2. BSap. na stano-
wisku dowódcy batalionu mino-
wania, później w Ełku w Ośrod-
ku Szkolenia Wojsk Inżynieryj-
nych na stanowisku szefa sztabu. 
Po kilku latach służby w Ośrod-
ku obejmuje kolejne stanowiska: 
dowódcy 46 bsap 15 DZ (1973-
1974), szefa sztabu 3 ppont. 
(1975-1980). W tym okresie, 
w latach 1974 - 1975, pełnił rów-
nież służbę na Bliskim Wscho-
dzie w misjach ONZ jako Szef 
wojsk inżynieryjnych KG UNEF 
ONZ w II i III zmianie. 

W 1980 r ponownie został 
skierowany do Ośrodka w Ełku 
na stanowisko Komendanta, któ-
rym kierował do 1986 r. W tym 
czasie Ośrodek  szkolił wiele spe-
cjalności wojskowych na potrze-
by wojsk inżynieryjnych. W ra-
mach procesu szkolenia Ośrodek 
udzielał pomocy miejscowej spo-

łeczności i uczestniczył w rozbu-
dowie dróg i placów miasta Ełk. 

W latach 1986-1988 był od-
delegowany z wojska i pełnił 
funkcję naczelnika miasta Ełk. 
Po jej zakończeniu został wyzna-
czony na stanowisko Komendan-
ta WKU. Służbę wojskową za-
kończył w 1996 roku. 

Wielokrotnie wyróżniany i od-
znaczany w tym: Złotym i  Srebr-
nym KZ i wieloma innymi meda-
lami.

Po przejściu do rezerwy ak-
tywnie brał udział w pracach 
koła nr 30 SSP w Ełku.

Żegnając go, pozostanie 
w  naszej pamięci jako miłośnik 
wędkarstwa, myślistwa, życzli-
wy dla ludzi, szanowany i lubia-
ny w otoczeniu. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Zdzisław Stola

Wspierajmy nasze wspólne saperskie dobro 
Muzeum Wojsk Inżynieryjnych

W numerze 3/2009 naszego pisma 
„Saper” na stronie 7, pod ogólnym 
tytułem „Wrocławska Inżynieryj-

na”, dziękowałem darczyńcom, zbiorowym 
i  indywidualnym, którzy na wcześniej skie-
rowany apel, nadesłali datki pieniężne w celu 
ufundowania i odsłonięcia tablicy pamiątko-
wej o nieistniejącej już, niestety, popularnie 
zwanej „Wrocławskiej Inżynieryjnej”. 

Wpływy na podane konto przerosły ocze-
kiwania organizatorów wmurowania tabli-
cy. Pozwoliły na sfinansowanie jej wykonania 
i  organizację uroczystego odsłonięcia oraz 
zorganizowanie spotkania licznie przybyłych 
absolwentów naszej Szkoły, wielu pokoleń, 
a  także przekazać na konto Muzeum Wojsk 
Inżynieryjnych prawie 7 tys. zł w celu konser-
wacji i aktualizacji jego ekspozycji.

Pieniądze te zostały wykorzystane głów-
nie na konserwację (odrdzewienie i pomalo-
wanie) znacznej części sprzętu inżynieryjne-
go znajdującego się w skansenie, na wolnym 
powietrzu. Obecnie, nadal pilną sprawą bę-
dzie wykonanie ekspozycji dotyczącej części 
współczesnej Wojsk Inżynieryjnych. Nikt 
nam na to w najbliższych latach nie da pie-
niędzy. Co prawda MON planuje uporządko-
wać muzealnictwo wojskowe, ale na to trzeba 
będzie poczekać jeszcze parę lat, naturalnie 
jeśli w ogóle dojdzie do pomyślnej realizacji 
planów resortu w tej sprawie.

Aby nasze Muzeum nadal mogło funk-

cjonować i aktualizować swoją ekspozycję 
oraz uzupełniać brakujące jej części, potrzeb-
ne będzie wsparcie nas – saperów. Dlatego też 
w imieniu Zespołu Historycznego powołane-
go przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Sa-
perów Polskich, który zajmuje się też funk-
cjonowaniem i utrzymaniem oraz rozwojem 
Muzeum, zwracam się ponownie do wszyst-
kich polskich saperów, szczególnie tych, któ-
rzy czują się patriotami naszego rodzaju 
wojsk, o wspieranie finansowe tego ważnego 
przedsięwzięcia.

Pieniądze proszę przesyłać na podane ni-
żej konto.

Pragnę też poinformować Szanownych 
Czytelników naszego pisma, że na apel i proś-
bę wymienionego wyżej Zespołu Historycz-
nego, zawartym w cytowanym na wstępie 
artykule, w sprawie deklarowania odpowied-
nich kwot na Muzeum Wojsk Inżynieryjnych, 
do końca stycznia 2010 r. wpłynęły kolejne 
datki od darczyńców.

Oto oni: 
- uczestnicy VII Koleżeńskiego Zjazdu Ab-

solwentów „Wrocławskiej Inżynieryjnej” 
z  promocji 1952 roku – 800 zł. Liczymy, 
że inne zjazdy koleżeńskie absolwentów 
naszej „Alma Ma-ter” pójdą w ślady star-
szych kolegów.

- członkowie Koła ZBŻZiOR WP z Grudzią-
dza – 250 zł

- Stachowski Tadeusz (Anglia) – 216 zł;

- Konopka Stanisław (Warszawa) – 200 zł 
- Duszka Zygmunt (Wrocław) – 100 zł;
- Ksztoń Krzysztof (Wrocław) – 100 zł
- Zawadzki Jerzy (Grudziądz) – 100 zł;
- Dakiewicz Paweł (Poznań) – 50 zł;
- Matysiewicz Stanisław (Kazuń Nowy) – 

50 zł;
- Szoja Stanisław (Stalowa Wola) – 50 zł.

Ponadto pragnę dodać, że Pan mjr w st. 
spocz. Stachowski Tadeusz, żołnierz 3. Dywi-
zji Strzelców Karpackich, uczestnik walk we 
Włoszech w 1944 r., prezes Koła Stowarzysze-
nia Saperów Polskich przy środowisku kom-
batanckim 3. DSK w Anglii, niestety już nie 
istniejącego (zostało jeszcze tylko 3. człon-
ków), przesłał 50 £ (funtów szterlingów) na 
wsparcie naszego pisma „Saper”, które czyta 
od pierwszej do ostatniej strony, bo pragnie 
wiedzieć, co się dzieje w Wojskach Inżynie-
ryjnych, w naszym i nadal jego kraju.

Konto, na które można wpłacać odpowiednie 
kwoty na Muzeum (cały czas):
Bank Spółdzielczy Kobierzyce Oddział we 
Wrocławiu
05 9575 1027 0000 1717 2000 0010
(cel wpłaty – muzeum)
Właściciel konta (niektóre banki żądają):
Zarząd Wojewódzki ZBŻZiORWP we Wro-
cławiu

Zdzisław Barszczewski

Płk w st. spocz. mgr inż. 

Edward
REMISZEWSKI



Składamy hołd 
poległym w katastrofie lotniczej 

pod Smoleńskiem 
uczestnikom delegacji na 

obchody  70-tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej
Cześć ich pamięci!

Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich
płk dypl. Bogusław Bębenek

Redakcja
Kwartalnika „SAPER”

GENEZA WYROBU

Specyficzną formą rozminowywania, 
stosowaną przez wojska w toku działań bo-
jowych, jest kierunkowe torowanie przejść 
w zaporach minowych. Z uwagi na czas wy-
konywania przejścia szczególnym uzna-
niem cieszą się wydłużone ładunki wybu-
chowe wynoszone za pomocą silników ra-
kietowych. W połowie lat sześćdziesiątych 
ówczesny Ośrodek Badawczy Wojsk In-
żynieryjnych (obecnie Wojskowy Insty-
tut Techniki Inżynieryjnej-WITI) osiągnął 
znaczny postęp w opracowaniu i wdraża-
niu ładunków wysuwanych ręcznie (UZ-
2) oraz odstrzeliwanych rakietowo ŁWR. 
Mimo użycia do ich przewożenia w woj-
skach zmechanizowanych stosunkowo no-
woczesnych transporterów SKOT, nie speł-
niały w pełni wszystkich wymagań taktycz-
no-technicznych pola walki (WTT). Pierw-
szy, z uwagi na długi czas przygotowywa-
nia i niemożliwość wykonywania przejścia 
w przypadku kontaktu ogniowego z nie-
przyjacielem. Drugi, z powodu niedopraco-
wania obudowy i trudności w zajmowaniu 
pozycji ogniowej. Był też i inny poważny 
mankament wszystkich ładunków wydłu-
żonych - nie zapewniały 100% wytrałowa-
nia wszystkich min, w tym z zapalnikiem o 
działaniu innym niż kontaktowe. Wyjściem 
okazał się system komplementarnego połą-
czenia różnych sposobów i środków trało-
wania w postaci naczepnego wyposażenia 
wozów bojowych.

CYKL BADAWCZO-
ROZWOJOWY

Możliwość bezpośredniego użycia ła-
dunków wydłużonych w wojskach pancer-
nych skłoniło Szefostwo Służby Czołgo-
wo-Samochodowej MON do opracowania 
własnych założeń taktyczno-technicznych 
(ZTT) i włączenia do prac nowo powstałe-
go Zakładu Produkcji Doświadczalnej przy 
Zakładach Mechanicznych Łabędy (dzisiaj 
OBRUM). W 1968 roku współpracując ze 
wspomnianym już Ośrodkiem Badawczym 
Wojsk Inżynieryjnych, powstały dwa proto-
typy pojemników dużych ładunków wydłu-
żonych S69 przyjęte przez zamawiającego 
jako P-ŁWD 100/300(500). W roku następ-
nym ukończono modelowanie prototypu 
wozu bojowego T-55A z pełnym wyposaże-
niem torującym, na które oprócz dwóch po-
jemników dużych ładunków wydłużonych, 
wchodził trał koleinowo – wykopowy KMT-
-4M oraz kaseta PSK świetlnych naboi sy-
gnałowych do oznakowania wytrałowane-
go przejścia w polu minowym. Po wprowa-
dzeniu niezbędnych poprawek, w połowie 
1972r. Kombinat Urządzeń Mechanicznych 
KUM – Bumar Łabędy, Wojskowe Zakła-
dy Mechniczne - Siemianowice i Wojsko-
we Zakłady Inżynieryjne – Dęblin otrzy-
mały dokumentację na produkcję seryjną 
wyrobu. Od tego momentu określone par-
tie nowych oraz modernizowanych czołgów 
T54/55 mogły być wyposażone jako wozy 
torujące S-69 „Sosna”.

PRZEZNACZENIE I DANE 
TECHNICZNE

Zadaniem czołgu torującego jest wyko-
nywanie przejść w przeciwpancernych za-
porach minowych przed przednim skra-
jem i w głębi obrony nieprzyjaciela. Ogól-
na kompozycja wozu została tak ukształto-
wana, aby zarówno przed trałowaniem jak 
i po nim zachował wszystkie cechy i moż-
liwości bazowego T-55A (rys. 1 i 2). Po wy-
strzeleniu i zdetonowaniu ładunków wydłu-
żonych następuje odrzucenie pustych po-
jemników i przejście do trałowania wyko-
powego ewentualnych niewybuchów dro-
gą ich zepchnięcia lub zdetonowania. Oś 
traktu wyznaczają odstrzeliwane z kasety 
na rufie naboje sygnalizacyjne. Uniesienie 
sekcji trałujących umożliwia powrót czoł-
gu torującego do kontynuacji zadania bojo-
wego w ramach swojego pododdziału. Za-
równo ogólna kompozycja pojemników 
jak i szczegółowe rozwiązania konstruk-
cyjne mechanizmów są dziełem jednego 
z bardziej utalentowanych twórców Ośrod-
ka, jakim był płk inż. Czesław Ochwat. 
I chociaż jego nazwisko można by wymie-
niać niemal na wszystkich kartach dwu-
dziestolecia, zawsze pozostanie pierwszy,  
z pierwszym wyrobem OBRUM. Dzisiaj na 
czołgach kolejnej generacji następcą S-69 
Sosna jest S-81 Oliwka.

Nazwa wielkości Czołg torujący Ładunek wydłużony Trał Kaseta

Typ S69 ŁWD 100/500 KMT-4M PSK

Masa [t] 39,5 2,3 1,1 0,055

Długość [m] 9,05 Przejścia/zasięgu 100/245 0,98 0,4

Szerokość [m] 3,77 Przejścia 4-5 Koleiny 2x0,6 szt. naboi 4

Kąt ostrzału [º] 230 Ilość M.W. 5 kg/mb Prędkość trał. do 12 km/h Czas świecenia 5 min

Rodzaj napędu Jak 55A Silnik rakietowy mechaniczny pirochemiczny

POLSKIE KONSTRUKCJE DLA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Tabela 1. Dane techniczne czołgu torującego

Wojska inżynieryjne WP są jedynym rodzajem wojsk, które do wykonywania zadań im przypisanych mają procentowo najwięcej 
uzbrojenia i sprzętu konstrukcji i produkcji krajowej. Okres szefowania generała Czesława Piotrowskiego zaowocował całą gamą no-
wych rozwiązań konstrukcyjnych sprzętu inżynieryjnego.

Szczególną rolę w tym obszarze zaznaczył Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych w Gliwicach. W kolejnych wy-
daniach „Sapera” będziemy przedstawiali te osiągnięcia. Pierwszą udaną konstrukcją okazał się czołg torujący S-69 „Sosna”.

Opracował: 
płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade 
na podstawie materiałów OBRUM
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Czołg torujący S-69 Sosna

Czołg T-55A z wyposażeniem torującym

Nurkowanie pod lodem
Foto: Piotr Szczepański


