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Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, założony w 1947 r., kontynuuje tradycje
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Zakres działalności Instytutu obejmuje:
1. Prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w dziedzinach:
– materiałów niebezpiecznych i środków
minersko-zaporowych oraz maskowania
i fortyfikacji, elktroenergetyki polowej;

WYTWARZANIE, OBRÓT
MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI,
BRONIĄ I WYROBAMI

CERTYFIKACJA SPRZĘTU
INŻYNIERYJNEGO

– wydobywania i oczyszczania wody;
– zabezpieczenia ruchu wojsk.
2. Prognozowanie rozwoju sprzętu inżynieryjnego;
3. Ekspertyzy, oceny, analizy w zakresie środków i sprzętu inżynieryjnego;
4. Utrzymanie unikatowych laboratoriów badawczych;
5. Badania diagnostyczne środków minersko-zaporowych;
6. Polonizację sprzętu zakupionego za granicą;
7. Działalność normalizacyjną;
8. Szkolenie doraźne w zakresie: wdrażania nowego sprzętu inżynieryjnego,

AC 022

obrotu materiałami wybuchowymi.
Od 1995 r. Instytut przeprowadza badania certyfikacyjne wyrobów krajowych
i zagranicznych. Jako jednostka akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji,
wydaje certyfikaty dla:
– sprzętu i środków do wydobywania, uzdatniania
i kontroli jakości wody,
– agregatów prądotwórczych,
– sprzętu mostowo-przeprawowego,

18/MON/2009
AKREDYTOWANE
LABORATORIA BADAWCZE

– pokryć i powłok maskujących,
– maszyn inżynieryjnych.
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej świadczy usługi projektowe w zakresie
prac inżynieryjnych, zarówno dla wojska jak i gospodarki cywilnej.
Instytut uzyskał certyfikat systemu
zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO
9001:2009, AQAP 2110:2009 oraz koncesję
MSWiA w zakresie materiałów wybuchowych.
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Na terenie Instytutu działają cztery
akredytowane laboratoria badawcze –
akredytacja PCA oraz OiB.
50-961 WROCŁAW 43, ul. Obornicka 136, POLAND
tel. (+48) 713-47-44-40, fax: (+48) 713-47-44-50
e-mail: witi@witi.wroc.pl, http://www.witi.wroc.pl
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OD REDAKCJI

SPIS TREŚCI

Szanowni Czytelnicy,
Polecając kolejny, 42. numer kwartalnika „SAPER” pragniemy zwrócić
uwagę na bogactwo materiałów związanych z obchodami Święta Sapera,
tradycyjnie organizowanego przy Pomniku „Chwała Saperom” na Płycie
Czerniakowskiej w Warszawie i na
Odrze w Siekierkach, Gozdowicach,
jak też obchodzonych w jednostkach
i garnizonach saperskich. Dziś, obszerne relacje z inauguracji Miesiąca Wojsk Inżynieryjnych CSWInż
i Chem. oraz z 85 lecia WITI.
W znacznie szerszym stopniu prezentujemy relacje z saperskich spotkań integrujących środowisko saperskie oraz z okolicznościowych wizyt
w poszczególnych rejonach kraju, gdzie funkcjonują saperzy zrzeszeni
w naszych kołach SSP. Polecamy szczególne reportaże „Z wizytą na
Dolnym Śląsku” i ‚,Na Podlasiu”, gdzie zamieszczamy relacje z obchodów 85-lecia WITI i 45-lecia OSSWInż. w Ełku. Ponadto duża doza
informacji, co dzieje się w poszczególnych jednostkach wojsk inżynieryjnych, przetykana bogatą ikonografią.
W dziale Epitafium-pożegnania, bolesna informacja o odejściu na
wieczną wartę zastępcy redaktora naczelnego kwartalnika SAPER śp.
płka mgr. Kazimierza Nicińskiego i naszego kolegi śp. płka Jerzego
Szczepaniaka.
Z obowiązku przypominam o przysyłaniu materiałów pocztą elektroniczną lub na płytach CD-R, natomiast teksty pisane o objętości do
2 stron maszynopisu, czcionka 12, formatu A-4.
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Uroczystości Święta Sapera
Święto Sapera, ustanowione pamiętnym rozkazem
nr 105 z dnia 4 kwietnia
1946 r. Naczelnego Dowódcy
Wojska Polskiego na dzień
16 kwietnia.
Święto Wojsk Inżynieryjnych, jedno z nielicznych,
które przetrwało w tradycji
Sił Zbrojnych RP, a rokrocznie jest obchodzone przez
środowisko wojskowe i Saperów Polskich. Dziś w szczególnej oprawie z udziałem
ministra Obrony Narodowej,
Tomasza Siemoniaka.
Red.

Pismo dotowane przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON i dofinansowane ze środków
Ministerstwa Obrony Narodowej
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Święto Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu
Medale, wyróżnienia, pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, a także pokaz ciężkiej saperskiej
służby – to tylko część atrakcji przygotowanych z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych obchodzonych we wrocławskim Centrum Szkolenia
Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, połączonych z uroczystościami 85 – lecia Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej.

Z

łożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową „Wrocławskiej Inżynieryjnej” rozpoczęły się uroczystości obchodów Święta Wojsk
Inżynieryjnych, w których wzięli udział: Dowódca Wojsk Lądowych
generał broni Zbigniew Głowienka, Szef Inżynierii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał brygady Bogusław Bębe-

nek, Szef Wojsk Inżynieryjnych pułkownik Daniel Król, Komendant
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych pułkownik
Andrzej Dutka, Dyrektor Wojskowego Instytutu Wojskowej Techniki
Inżynieryjnej dr inż. Leszek Bogdan.
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Na obchody Dnia Sapera licznie przybyli zaproszeni goście,
przedstawiciele szkolnictwa wojskowego, szefowie oraz byli i obecni
dowódcy jednostek inżynieryjnych Wojsk Lądowych, a także przedstawiciele służb mundurowych Wrocławia. Na placu apelowym stanęli również żołnierze zawodowi wrocławskiego Centrum i dziewięć
reprezentacji biorących udział w dwudniowych zawodach użyteczno-bojowych, pracownicy cywilni Centrum i Wojskowego Instytutu
Techniki Inżynieryjnej.

„Jak co roku Dzień Sapera jest świątecznym dniem dla wszystkich
żołnierzy wojsk inżynieryjnych. Jest okazją do przypomnienia dokonań
saperów na wszystkich frontach wojennych, a także do podsumowań
działalności w czasie pokoju. Saperska służba bowiem nie kończy się
razem z wojną. Bo „… choć pokój nastanie oni zawsze w walce są …”,
niosąc pomoc zagrożonym klęskami żywiołowymi, usuwając z polskiej
ziemi przedmioty wybuchowe i niebezpieczne, czy też służąc społeczności międzynarodowej w ramach misji pokojowych i humanitarnych” –
tymi słowami powitał przybyłych gości pułkownik Daniel Król, Szef
Wosk Inżynieryjnych Wojsk Lądowych.
W trakcie uroczystości odczytano rozkazy w sprawie wyróżnień żołnierzy oraz komunikat końcowy centralnych zawodów użyteczno-bojowych pododdziałów inżynieryjnych Wojsk Lądowych, które
w dniach 11 – 12 kwietnia rozgrywane były na obiektach szkoleniowych Centrum.
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W wyniku pełnej zaangażowania sportowej rywalizacji, I miejsce zdobył 15. batalion saperów, pododdział reprezentujący 16. Dywizję Zmechanizowaną. II miejsce zajęła reprezentacja 18. batalionu
powietrznodesantowego 6. Brygady Powietrznodesantowej, a na III
miejscu uplasowała się drużyna 16. batalionu saperów 21. Brygady
Strzelców Podhalańskich.
Zgodnie z rozkazem generała broni Zbigniewa Głowienki, za
szczególne osiągnięcia podczas pełnienia służby wojskowej w Wojskach Lądowych, „Odznaką Honorową Wojsk Lądowych” wyróżnieni
zostali: Dowódca 1. pułku saperów – pułkownik Jan Pajestka, starszy
specjalista w szefostwie Wojsk Inżynieryjnych Dowództwa Wojsk Lądowych – podpułkownik Stanisław Oszust oraz dowódca 3. batalionu drogowo – mostowego 2. pułku saperów – podpułkownik Marek
Wawrzyniak.
Ponadto, z rąk Dowódcy Wojsk Lądowych listy gratulacyjne odebrali: major Adam Trzaszczka z 5. pułku inżynieryjnego, kapitan
Daniel Kaźmierski i młodszy chorąży Marcin Cybulski z Centrum
Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, chorąży Ireneusz
Sznajder oraz starszy sierżant Sławomir Jędrzejczyk z 1. pułku saperów.
Wśród wyróżnionych znaleźli się również oficerowie i podoficerowie, którym Decyzją Szefa Inżynierii Wojskowej generała brygady Bogusława Bębenka, nadano medale „Zasłużonemu Saperowi Wojska
Polskiego” oraz „Zasłużonemu dla Wojsk Inżynieryjnych”.
Srebrny medal „Zasłużonemu Saperowi Wojska Polskiego” otrzymali: podpułkownik Maciej Dzienis, major Zbigniew Buganik, starszy chorąży Przemysław Parol – dowódca patrolu saperskiego wrocławskiego Centrum.
Brązowy medal „Zasłużonemu Saperowi Wojska Polskiego” otrzymali: podpułkownik Dariusz Tulin oraz major Grzegorz Wincek –
Komendant Ośrodka Szkolenia Podstawowego wrocławskiego Centrum.

2(42) 2012

Brązowy medal „Zasłużonemu dla Wojsk Inżynieryjnych” otrzymali: pan Andrzej Jasek oraz podpułkownik Aleksander Wlizło –
Zastępca Komendanta Centrum.
Zabierając głos Dowódca Wojsk Lądowych m.in. powiedział:
„Święto Sapera ustanowione na dzień 16. kwietnia upamiętnia
rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy Wojska Polskiego, jest również szczególnym wyrazem pamięci i uszanowania zasług Polskich Saperów na przestrzeni naszych dziejów oraz ich współczesnych dokonań i wyzwań… Święto sapera skłania do refleksji nad przebytą drogą, realizowanymi zadaniami i współczesnymi wyzwaniami…”
– mówił generał broni Zbigniew Głowienka – „Wojska inżynieryjne
podejmowały i podejmują działania wszędzie tam, gdzie jest zagrożone
życie ludzkie: na Wzgórzach Golan i w Syrii, w Zatoce Perskiej, w Iraku,
na Bałkanach i w Afganistanie.” – kontynuował.
Na zakończenie generał podziękował wszystkim żołnierzom oraz
pracownikom za ciężką pracę i służbę, szczególne słowa podziękowania kierując do kombatantów i weteranów oraz byłych żołnierzy zawodowych i oficerów rezerwy.
Na komendę dowódcy uroczystości pododdziały ruszyły do defilady. Przed trybuną honorową przemaszerowały kolumny żołnierzy
oraz zaprezentowano sprzęt wojskowy, znajdujący się na wyposażeniu
pododdziałów Centrum Szkolenia.
Uroczystość zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych oraz pokaz dynamiczny
grupy EOD z 1 pułku saperów. Obie prezentacje zakończyły gromkie
brawa gości, a najwierniejszymi fanami orkiestry zostały nasze przedszkolaki, z których niektórzy zabawili się w dyrygenta orkiestry!
Tekst: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
Zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik, st.szer. Dawid Sowiński
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Święto 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego

W

dniu 20.04.2012 r. odbyły się na Inowrocławskim Rynku i Placu Klasztornym uroczystości święta 2. Inowrocławskiego Pułku
Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego.
Obchody poprzedziła msza św. w intencji pułku, którą odprawił
proboszcz kościoła garnizonowego ks. kapelan płk Bogdan Radziszewski. Następnie pododdziały pułku z Orkiestrą Reprezentacyjną
IWsp.SZ przemaszerowały na Inowrocławski Rynek. O godzinie 10:00
rozpoczął się uroczysty apel z okazji Święta Pułku i Święta Sapera.
Dowódca pułku – płk dypl. Artur Talik powitał przełożonych, zaproszonych gości, mieszkańców Inowrocławia i młodzież klas o profilu
sportowo - obronnym: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana
Pawła II w Kościelcu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu.
Szczególne słowa powitania skierował do byłych dowódców pułku, którzy przybyli na uroczystość. Zwracając się do zaproszonych
gości, żołnierzy i mieszkańców Inowrocławia zaakcentował znaczenie
Święta Pułku i najważniejsze zadania realizowane przez przeformowaną jednostkę. Zaznaczył, że tegoroczne obchody Święta Pułku mają
charakter szczególny, gdyż wiążą się ze Świętem Sapera, przeformowaniem 2. Pułku Komunikacyjnego na 2. Pułk Inżynieryjny i ustanowieniem dnia Święta Pułku na dzień 19 kwietnia. Podkreślił zasługi
obecnego na naszej uroczystości byłego dowódcy pułku – płka w st.
spocz. Jerzego Łyska, który w 1957 roku formował 2. Pułk Kolejowy
w Przemyślu, a w 1960 r. przeniósł go do Inowrocławia i do 1971 r.
nim dowodził. Podziękował także pozostałym byłym dowódcom pułku, za pomnażanie godnego uznania dorobku naszego pułku.
Zwracając się do zaproszonych gości, żołnierzy i młodzieży klas
o profilu sportowo-obronnym zaznaczył, że wszystkie dokonania w 55
- letniej pokojowej służbie żołnierzy 2. pułku są cenne.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu Gwiazdy Afganistanu.
Na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za nienaganną służbę
w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa,
odznaczeni zostają:
Gwiazdą Afganistanu: mjr Skowroński Stanisław Piotr, kpt. Murawska Justyna Teresa, kpt. Szypura Dariusz, kpt. Kranz Piotr Michał, kpt. Tadzik Sławomir, por. Hayn Grzegorz Paweł, st. sierż.
Kubiak Tomasz Robert, plut. Drozd Marcin, plut. Wieloszyński
Leszek.
Decyzja Ministra Obrony Narodowej
Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ustanowieniu medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju” w uznaniu
zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacnianiu obronności
Rzeczypospolitej Polskiej, niżej wymienionym nadaję:
Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju
Ksiądz Rutkowski Zenon, s. Stanisława
Szef Inżynierii Wojskowej Decyzją z dnia 02.04.2012 r. w sprawie wyróżnienia medalami pamiątkowymi Wojsk Inżynieryjnych
z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych – „Dnia Sapera” nadał:
Brązowy Medal „Zasłużonemu Saperowi Wojska Polskiego” mjr Pytel Piotr
Złoty Medal „Zasłużonemu Dla Wojsk Inżynieryjnych” - Pan
Brejza Ryszard, płk w st. spocz. Czerniak Jan

Szczególnie wyraźnie dzisiaj widać potrzebę gotowości do udziału
w misjach międzynarodowych oraz obrony kraju przed różnymi zagrożeniami. Wymagana jest pełna dyspozycyjność żołnierzy i bardzo
dobre wyszkolenie. Tylko tak wyszkolony pułk może sprostać wyzwaniom dnia dzisiejszego. Pułk, którego żołnierze i pracownicy wojska
utożsamiają się ze swoim miejscem służby i pracy.
Z okazji Święta Pułku życzył wszystkim żołnierzom, by ich służba
przynosiła im wiele satysfakcji, by pozwoliła harmonijnie łączyć dobro służby z indywidualnymi dążeniami żołnierzy i ich rodzin. Pracownikom wojska wraz z podziękowaniami za rzetelną pracę, życzył
sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Przywitał także żołnierzy pułku, którzy wrócili z misji w Afganistanie: chorążego Radosława Balmowskiego i st. szer. Mariusza Lewandowskiego.
Na uroczystym apelu na Inowrocławskim Rynku odczytane zostały postanowienia, decyzje i rozkazy i wręczono wyróżnienia:
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Kapituła Odznaki „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego” niżej wymienionym nadała:
Brązową Odznakę „ Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego” - płk Talik Artur
Medal „XXX - Lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”
płk Talik Artur; Pan Brodziński Janusz; Pan Rogalski Maciej.
Wyciąg z Rozkazu Dziennego Dowódcy 2. Pułku Inżynieryjnego Nr 77 z dnia 19.04.2012 r. w sprawie nadania odznaki pułkowej.
W dniu 18.04.2012 r. Zebranie Kapituły Odznaki Pamiątkowej
2 Pułku Inżynieryjnego, przyznało niżej wymienionym Odznakę
Pamiątkową 2 Pułku Inżynieryjnego:
por. Hayn Grzegorz, por. Lewandowski Radosław, sierż. Ignasiak
Eryk st. szer. Kadów Marcin, st. szer. Szymański Marcin
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EURO Poznań 2012

W

dniach 24-26.04.2012 r. grupa zadaniowa z batalionu drogowo-mostowego uczestniczyła w budowie mostu przy stadionie
Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na rzecz „EURO Poznań
2012”. Grupa 15 żołnierzy 1 i 2 kompanii mostowej pod dowództwem
kpt. Justyny Murawskiej zmontowała 39 metrowy odcinek mostu
z konstrukcji DMS – 65, łącząc ze sobą ponad 1100 elementów mostu. Pod nadzorem kierownika budowy, szefa sekcji wykonawstwa
i nadzoru robót mjra Piotra Pytla, wykonane zostały także przyczółki
pod zmontowaną konstrukcję. Ze względu na brak możliwości nasunięcia mostu na zabytkową fosę znajdującą się tuż obok stadionu
POSiR, most ułożono na przyczółkach nowatorską metodą autorstwa
mjra Piotra Pytla. Polegała ona na zastąpieniu stosowanej zazwyczaj
metody nasuwania konstrukcji, przeniesieniem wysokotonażowymi
żurawiami 39 metrowego odcinka mostu z placu montażowego na
podpory. W budowie mostu uczestniczyło: 3 oficerów, 2 podoficerów
oraz 11 starszych szeregowych i szeregowych.
Most zostanie wykorzystany jako kładka dla pieszych podczas
meczów mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Po zakończeniu rozgrywek konstrukcja zostanie rozmontowana.
oficer prasowy Marek Fojutowski

Uroczysty apel zakończyła defilada, po której pododdziały pułku
przemaszerowały na Plac Klasztorny, gdzie zorganizowano festyn żołnierski. Na Placu Klasztornym wystawiony został następujący sprzęt
wojskowy: czołg średni PT – 91, KTO „Rosomak” i wielozadaniowy
pojazd kołowy o wysokiej mobilności (Humvee) z 52 batalionu remontowego w m. Czarne, robot Inspektor z 2 Mazowieckiego Pułku
Saperów w Kazuniu, pojazd saperski „TOPOLA S” na samochodzie
IVECO i inne wyposażenie patroli rozminowania Nr 14 i Nr 15 z Inowrocławia, UMI (uniwersalna maszyna inżynieryjna) i indywidualne
wyposażenie żołnierzy kompanii dowodzenia z 2. Inowrocławskiego
Pułku Inżynieryjnego. Klub Pułkowy przygotował okolicznościowy
program artystyczny. Wojskowa Komenda Uzupełnień rozwinęła stanowisko informacyjne na temat Narodowych Sił Rezerwowych. Dla
uczestników festynu została przygotowana grochówka wojskowa.
Zainteresowanie mieszkańców było duże. Przez cały czas trwania
festynu żołnierze udzielali informacji o sprzęcie i jego zastosowaniu
oraz danych technicznych.
Dużym zainteresowanie wzbudził koncert muzyki odwołującej
się do tradycji narodowo – patriotycznych w wykonaniu Orkiestry
Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego. Zaproszeni goście, żołnierze i pracownicy pułku, a także mieszkańcy Inowrocławia nie szczędzili pochwał i zgłaszali chęć
uczestnictwa w następnych koncertach.
Oficer prasowy Marek Fojutowski
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Podwójne święto u stargardzkich saperów
W

dniu 16 kwietnia 2012 r. w Stargardzie Szczecińskim odbyły się
uroczyste obchody święta 2. stargardzkiego batalionu saperów
oraz ceremonia przekazania obowiązków dowódcy batalionu
Na uroczystość przybył dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej
generał brygady Andrzej Tuz, pani poseł Zofia Ławrynowicz, senator Sławomir Preiss, dowódcy jednostek wojskowych dywizji, władze
powiatu i miasta, przedstawiciele służb mundurowych, byli żołnierze
batalionu oraz bardzo licznie młodzież stargardzkich szkół.
Uroczystość rozpoczęła się przyjęciem przez dowódcę 12. Brygady Zmechanizowanej meldunku złożonego przez dowódcę uroczystości kapitana Artura Tarnowskiego.

Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu państwowego głos zabrał czasowo pełniący obowiązki dowódcy batalionu major Piotr Ćwik, który przywitał przybyłych na uroczystość gości oraz
złożył z okazji święta batalionu najserdeczniejsze życzenia i gratulacje
wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska.
Generał brygady Andrzej Tuz w swoim przemówieniu złożył serdeczne podziękowania za dotychczasowe wyniki szkoleniowe, wzorową postawę oraz ciężką, codzienną służbę, również zaproszeni goście
w swoich wystąpieniach, nie szczędzili pochwał dla wysiłku saperów
batalionu.
Po odczytaniu rozkazu, dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej
wraz z majorem Piotrem Ćwikiem i podpułkownikiem Sławomirem
Szweminem uhonorowali wyróżnionych żołnierzy.
Miłym akcentem kończącym uroczystość, było wręczenie przez
dzieci i młodzież szkolną kwiatów i podziękowań dla żołnierzy 2. stargardzkiego batalionu saperów za ich dotychczasową służbę i działalność na rzecz miasta i regionu.
Po zakończeniu pierwszej części uroczystości związanej ze świętem batalionu, rozpoczęła się ceremonia przekazania obowiązków na
stanowisku dowódcy batalionu. Po odczytaniu rozkazu personalnego

o wyznaczeniu podpułkownika Sławomira Szwemina na stanowisko
dowódcy batalionu nastąpiło przekazanie sztandaru jednostki.
Następnie po podpisaniu protokołów i złożeniu meldunku, generał brygady Andrzej Tuz w obecności małżonki nowego dowódcy
batalionu, wręczył żołnierzowi akt mianowania na kolejny, wyższy
stopień wojskowy.
Po odegraniu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego odbyła
się defilada pododdziałów wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu 2. batalionu saperów.
Następnie odbyło się spotkanie z zaproszonymi gośćmi. W sali
tradycji major Piotr Ćwik wręczył nowemu dowódcy odznakę pamiątkową batalionu. Pokaz sprzętu, występy wokalne i taneczne zespołu z klubu wojskowego zakończyły uroczystości.
Zbigniew Stacharski

Ppłk Sławomir Szwemin jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu (1988), WKDO (1997),
studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim (2001) studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Szczecińskim (2009) oraz kursu taktyczno –operacyjnego (2011).
Po ukończeniu szkoły oficerskiej rozpoczął służbę w 17 batalionie saperów 12. Dywizji Zmechanizowanej. Pełnił tam kolejno obowiązki na stanowiskach: dowódcy plutonu pływających transporterów samobieżnych, gąsienicowych samobieżnych promów, dowódcy
kompanii desantowo-przeprawowej. Po zmianach organizacyjnych, od 1994 roku pełnił służbę na stanowisku dowódcy kompanii pontonowej, następnie objął obowiązki oficera operacyjnego batalionu. Od 1998 roku szef saperów 2. pułku artylerii mieszanej w Szczecinie,
a następnie oficer wojsk inżynieryjnych 2. pułku artylerii w Choszcznie. Od 2004 roku jako specjalista wojsk inżynieryjnych w pionie
szkolenia 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. W 2006 roku uczestniczył w VI zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Iraku jako szef komórki infrastruktury. W 2010 roku wyznaczony na stanowisko służbowe szefa wojsk inżynieryjnych pionu szkolenia
w 12. Brygadzie Zmechanizowanej. Z dniem 16.04.2012r. objął obowiązki dowódcy 2. stargardzkiego batalionu saperów.

6

SAPER

SAPERSKIE SPOTKANIA

Piknik na Osobowicach we Wrocławiu
Wpisane w koloryt miejsca i czasu organizowanych uroczystości Święta Sapera, stanowiące uzupełnienie formalnych przedsięwzięć zazwyczaj perfekcyjnie zorganizowanych przez poszczególne ogniwa dowodzenia wojskami inżynieryjnymi, niepowtarzalne w treści i formie. Saperskie spotkania w gronie wypróbowanych przyjaciół czy też okolicznościowo poznanych towarzyszach broni, stały się kanonem działania
szeroko rozumianej, saperskiej rodziny. Stąd są urokliwe i niezapomniane.
Piknik na Osobowicach we Wrocławiu stanowił uzupełnienie
obchodów Święta Saperów zorganizowanego w dniach 13-14. 04
2012 r. na bazie CSWInż. przez szefostwo Wojsk Inżynieryjnych
DWLąd. oraz komendę WITI, w związku z obchodami 85. rocznicy
utworzenia Instytutu. Organizowany rokrocznie, od wielu lat przez
członków koła nr 5 SSP i koła nr 2 „SAPER” ZBŻZiOR przy pomocy
członkiń ORW i niezastąpionego w tym zakresie Jerzego Marczaka, gromadził na Wrocławskich Osobowicach, [po byłym poligonie wodnym WSOWInż. im. J. .Jasińskiego] liczne grono członków
w/w kół, ich rodziny, żołnierzy zawodowych, zaproszonych gości
i sympatyków wojska. Mówiąc słowami niezrównanego korespondenta i gawędziarza Remigiusza Wiry „Byłem tam i podziwiałem
[SAPER nr 14/2004, s. 31] rzeczywistość przekroczyła moje wyobrażenie. Doskonała organizacja, bogaty program imprez towarzyszących zarówno dla starszych uczestników pikniku jak i dzieci, pokazy
plenerowe grup rekonstrukcyjnych, żołnierzy walczących o Wrocław
w II wojnie światowej [zarówno niemieckich jak i radzieckich, który
szczególnie wśród saperów starszego pokolenia wywoływał mieszane uczucia], stanowił o atrakcji tego niepowtarzalnego saperskiego spotkania. Pogoda dopisała, także tradycyjna grochówka, bigos
i wędlina z grilla, suto „okraszona” domowymi nalewkami sprzyjała
rozmowom, odświeżaniem dawnych znajomości i przyjaźni, budziła
radosne acz sentymentalne wspomnienia.
Oderwany od biesiadnego stołu do którego zaprosił nas [z Tomaszem Boguckim] nasz wspaniały dowódca Stanisław Kuliniak
wraz z żoną Teresą, poszedłem szlakiem, tak mi znanym z poligonowych ćwiczeń w latach 1962- 1964.
Patrząc na wartki nurt szeroko rozlanej Odry, wspominam pobyt w latach szkolnych na poligonie wodnym, wstający dzień, który
niósł w sobie postrzępioną poranną mgiełkę, przetkaną odgłosami
przelatujących mew, skrzypieniem dulek saperskich łodzi DSŁ, gwarem i ostrymi komendami saperów budujących fragment przeprawy
z parku DMP. Rysujący się w głębi wał przeciwpowodziowy wydawał
się mniejszym w ostrej zabudowie wdzierającego się na brzeg osobowickiego osiedla. Pozostał jednak niezatarty we wspomnieniach, kiedy
u jego podnóża zgromadzony sprzęt pontonowy ciężkiego parku MPP,
należało siłą rak przenieść na wodę. Jakże daleka wydawała się wtedy
odległość do lustra Odry, kiedy drużyna saperska musiała nieść ponton. Jakże chciało się w tej sytuacji być dowódcą drużyny, który, trzymając linkę cumowniczą, kierował przenoszeniem pontonu.
Szukałem śladów dawno zatartej „generalskiej ścieżki” [wysypanej świeżym piaskiem, dokładnie zagrabionej] przed rozciągniętymi
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wzdłuż wału namiotami, przeznaczonej li tylko dla komendanta zgrupowania poligonowego ppłk Langa, który rano odbierał od służb dyżurnych tradycyjny meldunek. Tylko raz nieopatrznie sprofanowałem
tę zastrzeżoną ścieżkę, a reprymenda, jaką otrzymałem od niepowtarzalnego płk Langa, pozostała mi na zawsze.
Zapatrzony w wartki nurt Odry, który szczególnie podczas zawodów wioślarskich stawał się wrogim, ale szczególnie przydatnym podczas cichych przepraw na drugą stronę, gdzie nierzadko czekały na
podchorążego urokliwe powaby życia…
Powróciłem do biesiadnego stołu ponaglany przez przyjaciół
koniecznością wykonania okolicznościowych zdjęć i przeprowadzeniem kilku wywiadów, które z uwagi na ramy pisma nie mogłem
zamieścić, mając nadzieję, że będzie ku temu sposobna pora. Tym
bardziej, iż przyjechał po nas na kolejne saperskie, rodzinne spotkanie Jan Michalski, zapraszając do domu na dawno odkładaną kolację z okazji swojej 70 rocznicy urodzin, „paczkę wrocławską”, której
przewodzi obok Janka Michalskiego, również Zdzisław Kowalski.
Podziwialiśmy gościnność gospodarza domu i sprawność kulinarną jego małżonki Haliny. Toteż w gronie wypróbowanych przyjaciół
czas biegł szybko… zbyt szybko. Wyczuwałem niedosyt tego spotkania, gdy przyszła pora na rozstanie, nawet w oczach naszego dowódcy, przy którym zacierają się różnice wieku, a emanująca radość
sugeruje nieodzowność kolejnego spotkania.
Foto i tekst: Wiesław L. Ząbek
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Dzień Sapera w Kazuniu
W

deszczowy poniedziałek, 16 kwietnia 2012
roku na terenie pułku w Kazuniu odbyły się
uroczystości z okazji Dnia Sapera. Wśród licznie
zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, służb mundurowych, władze lokalne i samorządowe powiatu
nowodworskiego oraz wielu przyjaciół i sympatyków pułku.
Uroczystości rozpoczęła msza św. w kaplicy
w Kazuniu, celebrowana przez księdza pułkownika
Jana Domiana oraz księdza porucznika Roberta
Dębińskiego. Następnie, uroczystości przeniosły
się na plac apelowy, gdzie dowódcą uroczystości
był podpułkownik Andrzej Kłopocki. Po złożeniu
meldunku dowódcy pułku, odegrano hymn państwowy oraz wciągnięto flagę narodową na maszt.
„Jak każdego roku 16 kwietnia, w rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 roku obchodzimy Święto Sapera. Operacja, której powodzenie
okupiło swym życiem tysiące saperów, ma wymiar
symbolu – oddania, nieustępliwości i odwagi Polskich
Saperów, którzy na przestrzeni burzliwych dziejów
naszej Ojczyzny walczyli o jej niepodległość w kraju
i na obczyźnie, którzy wkrótce po odniesionym zwycięstwie stawali do budowy Polski z ruin i zgliszcz.”
– tak dowódca 2. Mazowieckiego Pułku Saperów
w Kazuniu Nowym pułkownik Adam Przygoda rozpoczął swoje przemówienie z okazji Święta
Wojsk Inżynieryjnych.
Po odczytaniu decyzji o nadaniu odznaczeń,
przez pełniącego obowiązki szefa sekcji personalnej
kapitana Dominika Kaczmarka, pułkownik Adam
Przygoda wręczył „kazuńskim saperom” medale
nadane za służbę w ramach Polskiego Kontyngentu
Wojskowego w Afganistanie i Iraku.
Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada
pododdziałów oraz sprzętu inżynieryjnego, którą
poprowadził dowódca uroczystości podpułkownik
Andrzej Kłopocki. Uwieńczeniem Dnia Sapera był
Apel Pamięci.
Tego samego dnia odbył się również dzień
otwartych koszar. Pomimo trudnych warunków atmosferycznych dzieci i młodzież z pobliskich szkół
licznie przybyły, przyjmując zaproszenie dowódcy.
Do przygotowanych atrakcji należały przede wszystkim: prezentacja sprzętu specjalistycznego, gry i zabawy ruchowe zorganizowane przez sekcję wychowania fizycznego, przedstawienie historii i tradycji
jednostki oraz pokaz tresury psów specjalnych. Na
terenie pułku został także zorganizowany punkt
krwiodawstwa, gdzie wszyscy chętni mieli możliwość oddania krwi – jako daru życia potrzebującym.
W godzinach popołudniowych w klubie żołnierskim odbył się „piknik saperski”, gdzie zgromadzeni goście oraz „nasi saperzy” mogli przy muzyce
zespołów Angels oraz Girls wspólnie świętować.
Tegoroczne obchody „naszego święta” odbyły
się w warunkach typowo saperskich… ale my wiemy, że deszcz i wiatr to żywioły, którym saperzy od
lat stawiają czoła.
Por. Tomasz Słodziński
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Niezapomniany koncert
16 kwietnia, Dzień Sapera, obfitował w szereg przedsięwzięć
sportowych i kulturalnych, zorganizowanych dla kadry, pracowników wojska i żołnierzy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych
i Chemicznych we Wrocławiu.
Po „Biegu Sapera”, przyszedł czas na odpoczynek i relaks. Z ponad
godzinnym programem wystąpiła Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, wraz z trójką solistów, która przyjechała na zaproszenie komendanta Centrum pułkownika Andrzeja Dutki oraz kierownika Klubu Wojciecha Osypiuka.
Program składał się z dwóch części, krótszej o tematyce wojskowo
– patriotycznej i dłuższej lżejszej i bardziej rozrywkowej. Orkiestrą
dyrygowali panowie Grzegorz Mielimąka oraz podpułkownik Adam
Czajkowski.
Na zakończenie podpułkownik Aleksander Wlizło, zastępca komendanta, podziękował w imieniu wszystkich obecnych za uświetnienie obchodów naszego święta tak znakomitym koncertem.
Mamy nadzieje że tegoroczne obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych zapadną uczestnikom wszystkich przeprowadzonych imprez
głęboko w pamięci.
Tekst i zdjęcia:
kpt. Ewa Nowicka-Szlufik, Wojciech Osypiuk

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
„Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy…” – słowa hymnu uwiecznione na pomniku
Hymnu Narodowego w Błoniu, a odegrane przez
orkiestrę dętą Ochotniczej Straży Pożarnej Błonia dały początek uroczystych obchodów Święta
Konstytucji 3 Maja.
Jak co roku wspólnie z władzami lokalnymi
miasta Błonia żołnierze 2. Mazowieckiego Pułku
Saperów uczestniczyli w obchodach majowego
święta.
Wśród bieli i czerwieni, która tego dnia dominowała na błońskim rynku, kompania honorowa 2. Pułku Saperów, pod dowództwem podporucznika Tomasza Zimnickiego, zapewniła
wojskową oprawę uroczystości, która rozpoczęła
się od złożenia meldunku Zastępcy Dowódcy 2
Pułku Saperów podpułkownikowi Andrzejowi
Łopacie.
Następnie przemówienie okolicznościowe
wygłosił burmistrz miasta Błonie, Pan Zenon
Reszka, który przybliżył mieszkańcom działalność Sejmu Czteroletniego z 1791 roku, którego
efektem pracy było uchwalenie konstytucji.
Zwieńczeniem uroczystości był Apel Pamięci
przeprowadzony przez kapitan Agnieszkę Królak oraz salwa honorowa oddana w celu uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Hymnu
Narodowego oraz defilada pododdziału 2. Pułku
Saperów i pocztów sztandarowych zakończyły
uroczystość.
mjr Dariusz Urban
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BATALION MOSTAMI STOJĄCY
1

dębliński batalion drogowo-mostowy im. gen. Romualda Traugutta powstał w roku 2008 w wyniku rozformowania 1. pułku drogowo-mostowego, dziedzicząc równocześnie jego tradycje. Zaistniałe
zmiany strukturalno-etatowe wcale nie oznaczały zmian, bądź zmniejszenia zadań. Wręcz przeciwnie, zwiększyły się. Dotyczy to nie tylko
zadań związanych z zabezpieczeniem inżynieryjnym działań taktycz-

nie tylko mosty niskowodne. Dęblińscy saperzy realizują corocznie
w ramach ,,Dni Dobrosąsiedztwa” przeprawę pontonową na rzece Bug
z Ukrainą. W 2010 roku, wychodząc naprzeciw problemom powodzian, żołnierze batalionu zrealizowali również przeprawę pontonową
dla mieszkańców gminy Wilków – jednej z najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi gmin w kraju. Niecodzienny prezent gwiazdkowy żołnierze sprawili także mieszkańcom gminy Pabianice w woj.
łódzkim, budując w ciągu 24 godzin most składany w miejscu uszkodzonej wcześniej przeprawy.
Za działalność służbową 1. bdm został uhonorowany w roku 2009
przez Szefa Inspektoratu Wsparcia RP mianem „Wyróżniającej się Jednostki Wojskowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych”, zaś w roku
2010 Minister Obrony Narodowej nadał batalionowi tytuł „Przodujący Oddział Wojska Polskiego”. W roku 2011 Prezydent RP przyznał
1. batalionowi drogowo-mostowemu Flagę Rzeczypospolitej Polskiej.
Żołnierze batalionu są oczywiście dumni z tak ważnych wyróżnień,
jednak jak mówią - najważniejsze i najbardziej rekompensujące trudy, są słowa podziękowania kierowane przez zwykłych ludzi, zawarte
w krótkich słowach: ,,dobrze, że tu jesteście i nam pomagacie, dziękujemy”. To świadczy, że ciężka praca jest ważna i wiele znaczy dla
społeczeństwa, mimo że mosty budowane przez dęblińskich saperów
nie leżą na strategicznych i ważnych drogach bądź autostradach.
Tekst – por. Krzysztof Pokorski – Szef Sekcji Wychowawczej
Fot. – sierż. sztab. Robert Pieńkosz

nych, bądź reagowaniem w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych i sytuacjach kryzysowych. Batalion odpowiedział przede wszystkim na
potrzeby lokalnych społeczności, związane z problemami dotyczącymi remontu i obudowy infrastruktury mostowej. Pierwszą inwestycją
(tuż po utworzeniu 1. bdm) była realizowana latem 2008 r. budowa
mostu na rzece Zagożdzonce w gm. Kozienice. Niewielka konstrukcja
pozwoliła rozwiązać poważne problemy z dojazdem do pól uprawnych mieszkańców kilku miejscowości. Kolejny rok (2009) to budowa
mostu na rzece Włodawce w m. Włodawa. Most pozwolił na rozbudowę i rozwój bazy rekreacyjnej miasta nad Bugiem.
Jesienią 2010 r. dęblińscy mostowcy, wychodząc naprzeciw potrzebom rolników z gm. Przedbórz, odpowiedzieli na wyzwanie związane
z budową mostu na rzece Pilicy. Inwestycja zakończona została latem
2011r. Podobnie jak w przypadku mostu w Kozienicach rolnicy znów
uzyskali dogodny (skrócony o ok. 15 km.) dojazd do pól uprawnych
i łąk. Obecny rok przyniósł dwie zakończone już budowy w gm. Garbatka i gm. Turobin. Obydwa mosty podobnie jak poprzednie powstały na potrzeby lokalnej społeczności. Wizytówką firmującą 1. bdm są
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CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA
SAPERA W WARSZAWIE
W tym roku wyjątkowe w formie i treści. W szczególnej oprawie obchodów Miesiąca Wojsk Inżynieryjnych zorganizowane przez Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych Wojsk Lądowych na bazie CSWInż. i Chem.
we Wrocławiu; imprezach towarzyszących 85. rocznicy utworzenia WITI; tradycyjnej odsłonie saperskiej
w Siekierkach i Gozdowicach na Odrze z udziałem 5.
pinż. Także te w Warszawie miały specyficzną osłonę, z typową „saperską pogodą”. Aura bowiem nie
dopisała. Ciężkie chmury pokrywające niebo, przywitały licznie zgromadzonych uczestników uroczystości
wiosennym deszczem. Stąd skulonym pod parasolami
i płaszczami saperom trudno było na wylewne powitania i serdeczne rozmowy. Pomimo tego uroczystość
pod względem organizacyjnym przebiegła sprawnie,
zgodnie z wypracowanym przez wiele lat porządkiem.
Uświetnienie obchodów stanowił „piknik saperski’
zorganizowany staraniem Komendy WAT na terenie
Klubu Oficerskiego [z uwagi na niesprzyjającą
pogodę], gdzie koleżeńskim rozmowom nie było
końca.

C

entralne uroczystości Dnia Sapera w Warszawie
poprzedziła Msza św. odprawiona w Katedrze Polowej WP, w intencji saperów polskich, przez Biskupa
Polowego WP Józefa Guzdka, w koncelebrze z kapelanem Saperów Polskich ks. płk. Krzysztofem Wylężkiem.
W dniu dzisiejszym – jak zaznaczył w swym wystąpieniu Szef Inżynierii Wojskowej SG WP gen. bryg.
Bogusław Bębenek – zebrały się w Katedrze Polowej
Wojska Polskiego, Matce wszystkich kościołów wojskowych pokolenia Saperskiej Braci, aby oddać Matce Bożej, Hetmance Żołnierza Polskiego, cześć, podziękowanie i wdzięczność za opiekę i Boże Błogosławieństwo, dla
trudnej, odpowiedzialnej, często bardzo niebezpiecznej
saperskiej pracy i służby. […] Dzisiaj pragniemy oddać
hołd tym wszystkim Saperom, którzy odeszli na wieczną wartę, a jednocześnie duchowo i sercem łączymy się
z tymi, którzy aktualnie pełnią służbę w kraju i w rozlicznych misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza
granicami kraju.
W homilii Ordynariusz Katedry Polowej przypomniał zasługi Saperów w służbie Ojczyzny oraz w misjach stabilizacyjnych utrwalających pokój w miejscach konfliktów zbrojnych.
Na zakończenie Mszy św. gen. bryg. Bogusław
Bębenek podziękował ks. Biskupowi za przepiękne
słowa wypowiedziane pod adresem wojsk inżynieryjnych i wraz z delegacją saperów przekazał jako wotum
dla Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego stosowne upominki..
Oficjalna część obchodów Święta Sapera odbyła
się tradycyjnie 16 kwietnia przed Pomnikiem „Chwała Saperom” na Płycie Czerniakowskiej w Warszawie.
W uroczystości, upamiętniającej 67. rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez oddziały 1 i 2 Armii
Wojska Polskiego, uczestniczyli ponadto: przedstawiciel Marszałka Sejmu RP, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony – pani Jadwiga Zakrzewska,
minister Obrony Narodowej, I zastępca szefa Sztabu
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Generalnego WP pan gen. broni Mieczysław Gocół,
liczni przedstawiciele MON: Dowództw Rodzajów Sił
Zbrojnych, Inspektoratu Wsparcia, duchowieństwa
z Biskupem Polowym WP Józefem Guzdkiem, miasta
stołecznego Warszawy, Centralnych Instytucji Wojskowych, byli szefowie wojsk inżynieryjnych, weterani,
kombatanci, członkowie Stowarzyszenia Saperów Polskich, młodzież szkolna z Inowrocławia i Dębicy.
Meldunek od Kompani Honorowej przyjął minister
Obrony Narodowej p. Tomasz Siemoniak. Uczestników
uroczystości powitał szef Inżynierii Wojskowej SG WP
gen. bryg. Bogusław Bębenek, przypominając tradycje
wojsk inżynieryjnych na przestrzeni dziejów, zasadnicze dokonania wojsk inżynieryjnych w minionym roku,
w tym, w walce z powodzią i czekające inżynierię wojskową nowe wyzwania w roku bieżącym. „Dzisiaj, patrząc z perspektywy historii, święto Wojsk Saperskich ma
inny wymiar. To nie tylko upamiętnienie bitwy nad Odrą
i Nysa, to także upamiętnienie trudu i wysiłku saperskiego
na wszystkich frontach, zarówno drugiej wojny światowej
jak i w całej historii, polskich wojen i działalności saperskiej od zarania dziejów po dzień dzisiejszy…”
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ŚWIĘTO SAPERA
Rozdzierające czarny woal chmur
promienie słońca,
rozpryskane kroplami deszczu
na pylonie Pomnika,
delikatnie roszą,
zastygłą w skupieniu twarz Sapera,
w dłoniach
ściskającego życie.
Iskrzące ostrza bagnetów
znieruchomiałe komendą,
prężą
powagę ciszy,
stanowiąchwałę uroczystości.
Wzruszone twarze,
wspomnieniami wnikają w przeszłość,
konfrontując z doznaniami
rzeczywistości
z radością spotkania
z trwałością chwili
do której powracają 16 kwietnia
zawsze,
póki bije serce.
Warszawa, 16.04.2012.
Wiesław L. Ząbek
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Wagę specyficznych i jakże trudnych zadań wykonywanych przez saperów w kraju,
a także, w ramach misji prowadzonych poza
granicami Polski, podkreślił w swoim wystąpieniu minister Obrony Narodowej pan
Tomasz Siemoniak. Wręczył również medale «Za rozminowanie kraju» oraz odznaczenia resortowe kadrze wojsk inżynieryjnych i uczestnikom akcji oczyszczania kraju
z pozostałości wojennych. Ostatnim akcentem uroczystości było złożenie kwiatów pod
Pomnikiem «Chwała Saperom» i na Płycie
Czerniakowskiej.
Tradycyjnie po uroczystości nastąpiły
koleżeńskie spotkania, rozmowy i wspomnienia, organizowane w różnych grupach
środowiskowych. Tym razem rolę gospodarza przejęła na siebie Komenda WAT zapraszając uczestników uroczystości na tradycyjny „piknik saperski”, a który z uwagi na
niesprzyjającą pogodę zorganizowany został
na bazie Klubu WAT. Pomieszczenia i wygodne fotele klubowe zaszczyciło liczne grono znakomitych gości, wśród nich saperzy
z gen. bryg. Bogusławem Bębenkiem, gen.
bryg. Ryszardem Żuchowskim i gen. bryg.
Stefanem Włudyką na czele, przedstawiciele AON z jej rektorem i komendantem gen.
dyw. Romualdem Ratajczakiem, Marynarki
Wojennej z wiceadmirałem Jerzym Patzem
szefem Inżynierii MW komdr. Andrzejem
Walorem, członkowie SSP z jej wiceprezesem zarządu głównego płk Tomaszem Boguckim i Stowarzyszenia Saperów Cywilnych
z kol. Lechosławem Majewskim. Uczestników spotkania powitał komendant rektor
WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt
Mierczyk, a prezes SSP gen. bryg. Bogusław
Bębenek wręczył wyróżnienia członkom
koła SSP przy Wat. Później przy smacznych
potrawach z grilla, koleżeńskim rozmowom
i wspomnieniom nie było końca.
Wiesław L. Ząbek
Fot. A.Nowacka
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SAPERSKIE SPOTKANIA

PIKNIK SAPERSKO – WATOWSKI
N

ie zapowiadał się urokliwie ani zachęcająco. Przytoczeni ponurą aurą, na ogół przemoczeni i zziębnięci
po zakończeniu uroczystości na Płycie Czerniakowskiej
kompleksu Miejsca Pamięci Narodowej Saperów Polskich,
pospiesznie siadaliśmy do autokarów i samochodów, ażeby
jak najszybciej oddalić się od tego, dziś tak niegościnnego
miejsca. Toteż zapowiedź organizowanego na strzelnicy
Wojskowej Akademii Technicznej „pikniku saperskiego”
nie wywołała wśród uczestników uroczystości, większego
entuzjazmu czy aprobaty. Jednak Ci, niezrażeni pogodą,
którzy wzięli udział w spotkaniu na terenie WAT na pewno
nie żałowali podjętej decyzji.
taraniem pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej
i Geodezji oraz Wydziału Mechanicznego WAT, przygotowano na terenie klubu uczelnianego spotkanie koleżeńskie z okazji Dnia Sapera. Dostojnych gości powitał Komendant – Rektor WAT gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunt
Mierczyk, w towarzystwie z kanclerza WAT gen. dyw. Jana
Klejszmita, komendanta – rektora AON gen.dyw. prof. Romualda Ratajczaka. Obecny na uroczystości szef Inżynierii
Wojskowej MON- prezes SSP gen. bryg. Bogusław Bębenek
wręczył pracownikom Uczelni stosowne wyróżnienia. Złoty
medal „Zasłużonemu dla Wojsk Inżynieryjnych” otrzymali m.in.: płk [r]dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz; płk [r]
prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki; brązowy medal „Zasłużonemu Saperowi WP” oraz dyplom i książkę otrzymał
por. Janusz Jabłoński, członek koła nr 7 SSP WAT. Po części
oficjalnej i okolicznościowych zdjęciach, szybko utworzyły
się „grupy dyskusyjne”, które zanurzone w głębokich klubowych fotelach, degustowały smakowite potrawy serwowane
z grilla umieszczonego na tarasie klubu. Malowniczą grupę stanowiło grono Marynarki Wojennej z wiceadmirałem
Jerzym Patzem, kmdr. Andrzejem Walorem i kmdr. por.
Kazimierzem Babińskim na czele. Nie zabrakło przedstawicieli szefostwa wojsk inżynieryjnych DWL z szefem płk.
Danielem Królem. Wśród młodych pracowników WAT
rej wodził kapelan saperów i proboszcz miejscowej parafii ks. płk Jan Domian, nie zapominając również o innych
grupach środowiskowych i obowiązkach współgospodarza
uroczystości. Nie zabrakło - nielicznej co prawda – grupy
członków bratniego Stowarzyszenia Saperów Cywilnych
z Lechosławem Majewskim i Ryszardem Janklowskim,
którym towarzyszyli: wiceprezes SSP płk Tomasz Bogucki
i sekretarz Ryszard Pindur. Prym spotkania wiodła jednak
nader liczna grupa saperskich weteranów z gen. Stefanem
Włudyką i gen. Ryszardem Żuchowskim na czele. Nie
zabrakło w niej „saperskiej encyklopedii” żołnierskiego
żywota płka Władysława Stolarza, niezrównanego w smakowitych opowieściach płka Eugeniusza Kocója, czy podchodzącego z wysublimowanym dystansem do rzeczywistości płka Stanisława Grajpera. Z wielkim aplauzem grupa
powitała spóźnionego nieco płka Ryszarda Szpaka i płka
Andrzeja Gackowskiego. Z miłej atmosferze wartko toczyły się rozmowy i wspominki przebytych saperskich przygód
i wydarzeń, odświeżanych kolejnymi toastami, zgodnie
z wypróbowaną tradycją saperskiego biesiadowania. Nic
więc dziwnego, iż szybko nasza wesoła grupa została dostrzeżona, stale powiększając się o kolejnych gości…. Kończyliśmy spotkanie mając zapewnienie komendanta - rektora i dyrektorów wydziałów WAT, iż przyszłoroczne saperskie spotkanie zostanie powtórzone w gościnnych progach
WAT, co zostało przyjęte ogólnym aplauzem.

S

Wiesław L. Ząbek
Fot. A.Nowacka
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85 lat Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej

Z WIZYTĄ NA
DOLNYM ŚLĄSKU

K

iedy wsiadaliśmy w południe do niesympatycznie
wyglądającego mikrobusu, a później skuleni jak
śledzie przemieszczaliśmy się zatłoczonymi drogami na
południowy-zachód Polski, nikt nie przewidywał czekających nas atrakcji. Tym bardziej, iż pogoda nie nastrajała optymistycznie, a przewidywania meteorologów
wskazywały na kolejne deszcze. Ponadto, miała to być
krótka, służbowa wizyta we Wrocławiu, w związku z uroczystościami zbliżającego się Święta Sapera połączona
z 85. rocznicą utworzenia WITI. Natomiast za sprawą
szefa Inżynierii Wojskowej, gen. bryg. Bogusława Bębenka, stała się niezapomnianą podróżą, pełną atrakcji
i niespodzianek. Pierwszy postój w Błoniu, na plebanii
niezrównanego przyjaciela saperów ks. kanonika kapelana Tadeusza Jaworskiego, proboszcza parafii p.w. Świętej Trójcy, kustosza cmentarza wojennego w Palmirach,
twórcy sanktuarium Matki Bożej Radosnej - opiekunki
przyrody w Secyminie-Nowinkach w Kampinoskim Parku Narodowym. Nic więc dziwnego, że rozmowy przy
smakowitej, swojskiej szynce toczyły się wartko wokół tematu współpracy ks. kanonika z saperami, a szczególnie
z tymi najbliższymi z Kazunia. Obecni oficerowie wspominali niezapomniane wizyty w Secyminie, wieloletnią
pomoc w odbudowie świątyni – sanktuarium, gdzie ówczesny metropolita warszawski ks. kardynał Józef Glemp
dnia 1.03.1988 r. erygował nową parafię pw. Narodzenia
NMP, powstałą z części parafii Leoncin i Brochów. Nowym a zarazem pierwszym proboszczem został nasz
uroczy gospodarz, ks. Tadeusz Jaworski. Zaistniała konieczność wzniesienia nowego kościoła i domu plebanijnego, budynków gospodarczych, stacji Drogi Krzyżowej,
wyremontowanie starego, drewnianego zabytkowego kościoła poprotestanckiego, ogrodzenie terenu, założenie
i ogrodzenie cmentarza oraz obsadzenie ich sadzonkami.
Bez pomocy saperów z Kazunia, mówi ze wzruszeniem
ks. Tadeusz, prace te nie wiadomo czy były ukończone.
Największa jednak zasługa to budowa ołtarza głównego
z umieszczonym w nim Obrazem Opiekunki Przyrody.
W parafii secymińskiej, sanktuarium Maryjnym, znajduje się bowiem Obraz Radosnej Madonny z DzieciątkiemOpiekunki Przyrody, która 21 maja 2000 r. otrzymała
korony prymasowskie. Niezwykłe były również dzieje
cudownego obrazu, namalowanego prawdopodobnie
przez nieznanego malarza za czasów króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego i ofiarowany kościołowi w Wołczynie, gdzie spoczywały szczątki ostatniego monarchy
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Wraz z nim doświadczył
losu, jaki zgotował mu carat, a później bolszewicy, kiedy
świątynia została całkowicie zniszczona i zdewastowana łącznie ze szczątkami królewskimi. Ocalony przez
wiernych obraz został przewieziony do Polski i ofiarowany kościołowi w Secyminie – Nowinach. Ks. Tadeusz
współpracuje również z saperami z Kazunia przy opiece
nad cmentarzem wojennym w Palmirach. Jego przywiązanie do tradycji narodowych znajduje wyraz w licznych
wotach i tablicach epitafijnych, które na koniec wizyty
pokazał nam gospodarz, a pamiątkowe zdjęcia przy pomnikach Ofiar Katynia zakończyły tę niezapomnianą
wizytę, w jakże gościnnych progach.
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Dalsza część podróży upłynęła już szybko, w rozmowach i wspomnieniach przeżytego spotkania, a także
przysłowiowej drzemki z racji pogarszającej się pogody
i dokuczliwej mżawki. Wrocław przywitał nas gościnnie,
a że pora była późna, z radością przywitaliśmy wygodne
łóżka w internacie CSWInż i Chem.
Ranek pogodny, pełen gwaru i krzątaniny, typowej
do przygotowań nadchodzących uroczystości. Poprzedziła je ceremonia złożenia wiązanki kwiatów pod tablicą
upamiętniającą „Wrocławską Inżynieryjną”, usytuowaną
na budynku sztabu Ośrodka, której ufundowanie zainicjowało środowisko saperów wrocławskich z gen. bryg.
Zdzisławem Barszczewskim [SAPER nr 2[30]/2009].
Główne uroczystości rozpoczynające Miesiąc Wojsk
Inżynieryjnych i święto Wojsk Inżynieryjnych Wojsk
Lądowych im. Gen. Jakuba Jasińskiego odbyły się na
placu apelowym Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych w której uczestniczyli: dowódca
Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniew Głowienka, szef
Inżynierii Wojskowej gen. bryg. Bogusław Bębenek,
szef Wojsk Inż. DWLąd. płk Daniel Król, komendant
CSWInżi Chem. płk Andrzej Dudka, dyrektor WITI dr
Leszek Bogdan.
Po pokazie musztry paradnej i zwiedzeniu Muzeum
Wojsk Inżynieryjnych, uczestnicy przemieścili się do
auli kompleksu szkoleniowego, na uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Instytutu związane z obchodami
85. lecia Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej.
Przewodniczący Rady Naukowej powitał przybyłych
na jubileusz 85- rocznicy powstania WITI, przedstawicieli Uczelni Wyższych, Dyrektorów Wojskowych Instytutów Badawczych oraz dyrektorów i prezesów firm
związanych z obronnością. Szczególnie gorąco powitał
przedstawicieli przemysłu obronnego z Czech, z którym
Instytut od wielu lat prowadzi ożywioną współprace.
W swoim wystąpieniu dyrektor WITI p. dr Leszek Bogdan przedstawił tradycje i dorobek Instytutu w okresie
swojego funkcjonowania. Natomiast członek Rady Naukowej, szef Inżynierii Wojskowej MON gen. Bogusław
Bębenek podkreślił rolę Instytutu w rozwoju wojsk inżynieryjnych i jego rolę w umacnianiu obronności kraju.
Uroczysty koncert z udziałem solistów scen wrocławskich, uświetnił tę podniosłą uroczystość, a zaserwowany suty posiłek na pikniku pracowników Instytutu, połączony ze zwiedzaniem sprzętu WITI, stanowił końcowy
akord Jubileuszu Instytutu.
Wiesław Leszek Ząbek
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Z WIZYTĄ NA ZIEMI PODLASKIEJ
45 – lecie OSSWInż w Ełku

P

oprzedziła ją piękna, doskonale przygotowana przez płk Zdzisława Stole, uroczystość wmurowania tablicy pamiątkowej
na budynku sztabowym dawnych koszar
Ośrodka Szkolenia Specjalistów Wojsk Inżynieryjnych, w dniu 26 maja 2012 r. w Ełku.
Ośrodek Szkolenia Specjalistów Wojsk Inżynieryjnych im. Gen. Klemensa Kołaczkowskiego w Ełku został utworzony zarządzeniem szefa sztabu WOW z dnia 1.02.1967 r.
na bazie 63 bat. saperów, gdzie od 1964 r.
funkcjonował Ośrodek Szkolenia Podoficerów i Operatorów Maszyn Inżynieryjnych.
W dniu 26 maja 1968 r. Ośrodek otrzymał
sztandar ufundowany przez społeczeństwo
byłego powiatu oleckiego, a ten dzień stał
się Świętem Ośrodka. Rozwój Ośrodka spowodował konieczność przejęcia i modernizacji kompleksu koszarowego od 51 bsap
i zamienienia ich na bazę szkoleniowa,
która w 1974 r. zmienia nazwę na Ośrodek
Szkolenia Specjalistów Wojsk Inżynieryjnych. Zmieniła też strukturę organizacyjną
z kompanijnej na batalionową. Wkrótce utworzona zostaje Podoficerska Szkoła
Zawodowa i rozpoczyna się szkolenie podchorążych rezerwy. Lata osiemdziesiąte
Ośrodka to dalsza rozbudowa bazy szkoleniowej i logistycznej. W 1989 r. w wyniku
reorganizacji Sił Zbrojnych rozwiązaniu
uległa Szkoła Podoficerów Zawodowych,
natomiast powołano Szkołę Młodszych Specjalistów Elektryków i Szkołę Młodszych
Specjalistów Maszyn Ziemnych. Nadal też
funkcjonowała Szkoła Podoficerska i Szkoła
Podchorążych Rezerwy. Wręczono również
[27 maja 1995 r.] nowy sztandar ufundowany przez władze miasta i gminy Ełk. Patronem Ośrodka stał się gen. Klemens Kołaczkowski. Rozkazem dowódcy POW z dnia 23
maja 2000 r. Ośrodek został rozwiązany,
a szkolenie specjalistów wojsk inżynieryjnych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP przejęło
centrum Szkolenia Inżynierii Wojskowej
Wrocław.
EŁK – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, malowniczo położone nad Jeziorem Ełckim, około 57 tys. mieszkańców.
Stara osada Jaćwingów, gdzie na przełomie
XIV i XV w. Zakon Krzyżacki wzniósł zamek obronny, na wyspie miejscowego jeziora, zburzony po klęsce pod
Grunwaldem. Prawa miejskie otrzymał w 1445 r. Najazdy Tatarów
i Litwinów oraz liczne pożary niszczyły miasto, powodowały jego stagnację. W I wojnie światowej Ełk znalazł się na linii frontu. Rozwój
Ełku nastąpił dopiero w okresie międzywojennym i z tego okresu datuje się zabytkowe śródmieście. Atrakcje to: Muzeum Kropli Wody
z słynną XIX wieczną wieżą ciśnień i Muzeum Budownictwa Ludowego. W tym okresie Ełk był dużym pruskim garnizonem wojskowym,
którego koszary wojskowe w latach 1945 – 2000 były wykorzystywane
przez jednostki Wojska Polskiego.
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Uroczystość poprzedziło spotkanie Szefa Inżynierii
Wojskowej – prezesa Stowarzyszenia Saperów Polskich gen. bryg. Bogusława Bębenka z członkami
koła Saperów i przedstawicielami miejscowego środowiska saperskiego, w dawnym obiekcie Ośrodka, dziś
filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna. Po przybyciu kompani honorowej z 15. Mazurskiego batalionu saperów z Orzysza z pocztami sztandarowymi, wystawieniu posterunków honorowych
i złożeniu meldunku szefowi Inżynierii Wojskowej
przez dowódcę kompanii honorowej, rozpoczęła się
uroczystość związana z odsłonięciem i poświęceniem
Tablicy Pamiątkowej. Tablicę o treści:
Ku chwale polskich saperów,
w tym kompleksie koszarowym w latach 1967-2000
funkcjonował zasłużony dla Sił Zbrojnych RP
OŚRODEK SZKOLENIA SPECJALISTÓW
WOJSK INŻYNIERYJNYCH
wykonała firma Bronisława Gutowskiego.
Zaproszonych gości w osobach: szefa Inżynierii Wojskowej gen. bryg. Bogusława Bębenka; zastępcy
Prezydenta m. Ełk, p. Artura Urbańskiego; przew.
Rady Miasta, p. Stefana Węgłowskiego; prezesa Towarzystwa Przyjaciół 9. pułku strzelców konnych, p.
Antoniego Dudzińskiego, wraz z pocztem sztandarowym [Jacek Skrzydlewski, Mateusz Zalewski, Roman Anikiej]; kierownika Zamiejscowego Ośrodka
Dydaktycznego UM-W w Ełku, p. dra Kazimierza
Zwirowicza oraz przedstawicieli 15. Mazurskiego
batalionu saperów z Orzysza, Ośrodka Szkolenia
Poligonowego Wojsk Lądowych z Bemowa Piskiego
i miejscowych służb mundurowych – powitał prezes
koła nr 30 SSP płk Zdzisław Stola, który w swoim
wystąpieniu przedstawił rys historyczny i dokonania Ośrodka w okresie 45 - lecia jego istnienia. Pamiątkowa Tablicę odsłonili: p. Artur Urbański; gen.
bryg. Bogusław Bębenek; płk Marian Kasperski; płk
Zdzisław Stola – byli komendanci OSSWinż. Poświęcenia Tablicy dokonał ks. mjr Piotr Łuński – ostatni
kapelan Ośrodka, obecnie kapelan OSWLąd. w Bemowie Piskim. Następnie byli żołnierze Ośrodka :
ppłk Paweł Makal, ppłk Maciej Pawełek; ppłk
Władysław Kiedrzyń złożyli pod Tablicą wiązankę
kwiatów.
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BIAŁOSTOCKIE KONFRONTACJE
Odwiedzając Podlasie, nie sposób ominąć jego stolicy BIAŁEGOSTOKU, a w nim koła nr 17 SSP z jego nadzwyczaj gościnnymi członkami. Fakt ten, stał się już życiową regułą, filozof powiedziałby – podstawowym aksjomatem - warunkującym rzeczywistość stosunków interpersonalnych, konfrontowaną z aktualnością składanych deklaracji. Te na gościnnej podlaskiej ziemi nie są bynajmniej potrzebne. Tak i w tym przypadku, kiedy powracając z Tomkiem Boguckim i Marianem Kasperskim
z uroczystości rocznicowych, 45-lecia utworzenia Ośrodka Szkolenia
Specjalistów Wojsk Inżynieryjnych w Ełku, odwiedziliśmy miejscowych
saperów. Spontanicznie zorganizowane spotkanie ponownie nas przerosło, tak jak tradycyjna gościnność zaserwowana nam przez niespożytej
energii Kazimierza Strojka, który wraz z gronem kolegów m.in. z naszej
1 kadrowej - Jankiem Wieremiejukiem i Włodkiem Mińko szybko zorganizował okolicznościowe spotkanie.

Dalsza część uroczystości przebiegła przed pomnikiem – Miejsce Pamięci Saperskiej, gdzie dokonano uhonorowania zasłużonych
saperów i honorowych gości. Medalem „Za rozminowanie kraju”
pośmiertnie został odznaczony: płk Edward Remiszewski, a odebrał go jego syn Piotr; ppłk Władysław Kiedrzyń i ppłk Stanisław
Kuś. Nagrodą książkową wyróżnieni zostali: płk Zdzisław Stola,
ppłk Czesław Przyborowski, ppłk Maciej Pawełek, ppłk Paweł
Makal; ppłk Władysław Kiedrzyń, chor. Krzysztof Wojciechowski.
Odznaką SSP: ppłk Jan Kozłowski, mjr Roman Węgrzyn.
Następnie głos zabrał gen. bryg. Bogusław Bębenek, który
pogratulował wyróżnionym i podziękował byłym żołnierzom i pracownikom Ośrodka za wielki wkład wniesiony na rzecz rozwoju
i doskonalenia Sił Zbrojnych RP. Zabierając głos, zastępca prezydenta Ełku p. Artur Urbański podkreślił zasługi, jakie na przestrzeni 45
lat istnienia dokonał Ośrodek na rzecz miasta i regionu.
Złożenie kwiatów, zapalenie znicza i wspólne zdjęcie uczestników uroczystości przed Pomnikiem Saperskim zakończyło tę podniosłą uroczystość.
Wiesław L. Ząbek

Wchłonięty w rytm wieczoru, gasnącego powoli miasta, cichnącej krzątaniny wokół codziennych banalnych ludzkich problemów, głęboko zanurzony w przyjazny fotel, słuchałem saperskich rozmów, często zgoła stereotypowych: wspomnienia jakże mi znane, lata młodzieńczej służby, podobne przygody i wydarzenia towarzyszące młodym oficerom żyjących w tych samych
lub podobnych garnizonach. Historie znane, wielokrotnie aż do znudzenia
powtarzane, powielane w różnych kontekstach i uwarunkowaniach.
Co powoduje, że te rozmowy nas nie nużą, nie irytują, że dążymy do tych
spotkań, że w tym gronie czujemy się wyalienowani z problemów życiowych,
nawet opowiadając o swoich chorobach, pobycie w szpitalu czy sanatorium.
Myślę, iż sprawia to ten specyficzny etos saperskiej służby. Zaszczepiony już
w naszej Wrocławskiej Alma Mater, kultywowany w jednostkach saperskich.
Duma, że jest się saperem. To łączy. To jest ta mocna więź która przetrwała
trudne okresy i konfrontacje, przeciwności losy. Będzie tkwić w nas swoista
przepustka do niepowtarzalnych saperskich spotkań…
Sięgając do wspomnień, pamiętam podobną żołnierską społeczność,
która łączyła obok trudu i niebezpieczeństwa służby, romantykę i elitaryzm
związany z tradycją ”komandosów”. Była to więź naturalna, wynikająca
z dumy przynależności do tego rodzaju wojsk, z autentycznych więzi działania w zespole , gdzie jeden mógł liczyć na drugiego, z szacunku do ich umiejętności. Była to też więź wspólnych biesiad, koleżeńskich wieczorów i zabaw,
kiedy zawiązywały się latami trwające przyjaźnie. Trud służby i koleżeństwo
jednoczył, tworzył naturalne, autentyczne więzy. Czy nie warto wrócić do
tych prostych wzorów? Dziś młoda kadra, zapatrzona w siebie i swój byt nie
widzi innych imponderabilii poza pracą i środkami materialnym. Czy rosną
nam kolejne zastępy młodych, którzy przeniosą w przyszłość tradycje i etos
saperskiej służby. Czy wystarczająco dobrze przekazaliśmy, im młodym
adeptom żołnierskiej służby, saperski etos? Czy my, weterani, sprostaliśmy
współczesnym wyzwaniom żołnierskiego życia, restrukturyzacji, uzawodowienia wojska…
Uważnie wsłuchując się w wynurzenia starszego pokolenia daje się odczuć pewien niewypowiedziany niedosyt. Jakby brak adresata, drugiej strony
dyskursu, ożywczego tchnienia młodości akceptującego nasze przeżycia, pragnienia, oczekiwania…Pisał o tym mój nieodżałowany przyjaciel i współpracownik, Kazik Niciński, w jednym z wspaniałych felietonów. „A przecież
tradycja nie istnieje bez ciągłości. Przyjmowanie przez młode saperskie pokolenia tego co cenne, co wymaga pielęgnacji i kontynuacji, aby nie zatracić korzeni, z których się wyrosło. Korzenie inżynierii wojskowej od wielu pokoleń
dawały moc sprawczą polskim saperom. To z nich krzewi się chluba naszych
wojsk, z nich czerpie się wzorce i motywacje do trudnej służby, to w korzeniach inżynieryjnej tradycji znajduje oparcie duma każdego sapera…”
Na pozór zdałoby się, że to niewiele, by do szeregu starszych pokoleń
dołączyły młodsze, pełne ducha młodości i woli sprawczej. Może dlatego
ustawicznie wędrujemy po garnizonach, jednostkach wojsk inżynieryjnych,
szukając odpowiedzi na nurtujące nas pytania, pełni obaw, by nie były to
pytania retoryczne.
Wiesław L. Ząbek
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OBCHODY ŚWIĘTA WOJSK INŻYNIERYJNYCH –
DNIA SAPERA WE WŁOCŁAWKU
W dniu 16.04.2011 r. na terenie miasta Włocławka odbyły się
uroczystości związane ze Świętem Wojsk Inżynieryjnych – „Dniem
Sapera”. Natomiast w przeddzień, z okazji I rocznicy założenia Koła
Nr 19 Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku odbyło się
uroczyste zebranie z udziałem władz miasta i zaproszonych gości.
Wystąpienie okolicznościowe mówiące o historii wojsk inżynieryjnych i jednostkach inżynieryjnych stacjonujących we Włocławku i ich tradycjach oraz celach działania nowo powołanego
koła Stowarzyszenia Saperów Polskich wygłosił Prezes Koła Nr 19
płk rez. Ryszard Chodynicki. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili również: wiceprzewodniczący RM Włocławek; wiceprezydent RM Włocławek; dowódca 3 pdm, którzy na ręce prezesa koła
SSP złożyli okolicznościowe adresy. Wszyscy zaproszeni goście
dokonali wpisów do kroniki pamiątkowej Koła SSP upamiętniając
tym samym swoje uczestnictwo w walnym zebraniu.
W kolejnym punkcie zebrania prezes płk rez. oraz sekretarz
ppłk rez. Ryszard Chornicki wręczyli nowym członkom koła SSP
legitymacje członkowskie oraz odznaki stowarzyszenia.
W dniu 16.04.2011 r. odbyły się również uroczystości przy
„Pomniku Sapera”. Obok byłych żołnierzy zawodowych i kombatantów udział wzięli: przedstawiciele władz miasta Włocławka
i powiatu włocławskiego, a także instytucji, organizacji i zakładów
pracy zlokalizowanych na terenie miasta Włocławka i Chełmna.
Licznie stawiła się przy pomniku młodzież z włocławskich szkół.
Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe zarządu rejonowego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Poczet Sztandarowy
Koła Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników.
Po odegraniu „sygnału wojska polskiego” okolicznościowe przemówienie wygłosił płk Jan Pilarski. Następnie odbyło się składanie przez uczestniczące w uroczystościach delegacje wieńców
i wiązanek kwiatów na płycie „Pomnika Saperów”.
Obchodząc Święto Wojsk Inżynieryjnych – „Dzień Sapera” we
Włocławku, przypomnieliśmy historię jednostek inżynieryjnych
Wojska Polskiego, jednostek stacjonujących we Włocławku, ich
współpracę z władzami i lokalną społecznością, a także daliśmy
dowód kultywowania tradycji naszego rodzaju wojsk przy okazji
wychowując młode pokolenie na symbolach państwowych i wojskowych, jednocześnie podkreślając znaczenie i wpływ na rozwój
Państwa Polskiego, jego historię, kulturę i gospodarkę.
płk rez. Ryszard Chodynicki
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POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SSP
03.03.2012 r. - Warszawa

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich:
- gen. bryg Bogusław Bębenek – Prezes SSP
- płk Tomasz Bogucki – Wiceprezes ZG SSP
- kmdr Andrzej Walor - Wiceprezes ZG SSP
- płk Ryszard Pindur – Sekretarz ZG SSP
- mjr Leszek Sadura- Skarbnik ZG SSP
- płk Grzegorz Misiak – Członek ZG SSP
- ppłk Andrzej Szutowicz – Członek ZG SSP
- płk Bogusław Saganowski – Kierownik Biura ZG SSP
- płk Jerzy Rutkowski – Wiceprzewodniczący Gł. Komisji Rewizyjnej
SSP
- płk Wiesław Ząbek – Redaktor Naczelny „SAPERA”
- płk Marian Kasperski – Przewodniczący Komisji Budżetowej ZG SSP
Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Stowarzyszenia Pan gen.
bryg. Bogusław Bębenek, witając serdecznie wszystkich uczestników
oraz zapoznając z porządkiem i Planem posiedzenia. W pierwszym
punkcie porządku obrad Sekretarz ZG – przedstawił „Program działania ZG SSP w 2012 roku” Raport o stanie Stowarzyszenia oraz informację o działalności Zarządu Głównego w 2011 r., przedstawił Wiceprezes
ZG Pan Tomasz Bogucki.
Stan Kół i członków Stowarzyszenia na dzień 01.01. 2005 wynosił
- 30 Kół i 842 członków, a obecnie jest 27 Kół i 665 członków. Koła
działają różnie: odstają od „normy” Koła nr 5, 14. Dobrze działają koła
m/n nr 13, 21, 28, i ostatnio nr 30.
Do chwili obecnej godność Honorowego Członka nadano 11 osobom z tego 5 nie żyje: gen Piotrowski, gen Raznowiecki, płk Gruszecki,
płk Reziecki, ks. płk Mrugacz. Żyjący to: gen Barszczewski, gen. Żuchowski, płk Seroczyński, płk Pawłowski, płk Noszczyński, płk Izydorek. W tym miejscu Wiceprezes złożył wniosek, aby ZG wystąpił do VI
Kongresu o nadanie godności Honorowego Członka Stowarzyszenia
Bogusławowi Bębenkowi, Marianowi Kasperskiemu, Wiesławowi Ząbkowi, Bogusławowi Saganowskiemu, Leszkowi Sadurze. (załącznik nr
4).
W mijającej kadencji uporządkowano pracę Biura Stowarzyszenia,
wprowadzono stałe dyżury Członków Zarządu Głównego, uruchomiono pocztę e–mail, trwają prace nad aktualizacją strony internetowej Stowarzyszenia, wydano też kolejną edycje SAPERA – w tej dziedzinie, jak
dotychczas, nie ma opóźnień. Działalność Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia zabezpieczana jest na bieżąco.
W kolejnym punkcie posiedzenia głos zabrał Skarbnik Zarządu
Głównego, przedstawiając propozycję preliminarza finansowego zarządu Głównego na 2012 rok. Preliminarz został przyjęty przez członków
Zarządu Głównego bez zastrzeżeń. Skarbnik stwierdził, że w Kołach po-
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prawiła się nieco dyscyplina finansowa, (po uchwale ZG), ale w dalszym
ciągu około 25 % członków nie płaci składek członkowskich.
W ramach piątego punktu posiedzenia ZG Pan płk Saganowski
wraz z Prezesem Stowarzyszenia przedstawili projekt harmonogramu
przygotowania VI Kongresu. Uwag ze strony Członków Zarządu Głównego do przedstawionego harmonogramu nie było.
Dyskusję i wolne wnioski zapoczątkowało wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia, który w pierwszej kolejności poinformował zebranych o:
- inicjatywie dyrektora Muzeum w Kołobrzegu;
- inicjatywie Krzysztofa Karolaka wójta w Mieszkowicach, aby przeprowadzić rewitalizację szlaku „pamięci narodowej” – (Gozdowice,
Czelin, Siekierki). Taka rewitalizacja to ożywienie regionu.
- organizacji Dnia Sapera w Warszawie;
- uroczystościach obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu;
- uroczystościach w Siekierkach i Gozdowicach.
Ponadto Pan Prezes podziękował redakcji SAPERA za terminowe
wydanie kolejnego numeru kwartalnika.
Pan Wiceprezes Tomasz Bogucki poinformował o podpisaniu porozumienia przez Prezesa Koła w Ełku z Urzędem Miejskim w sprawie
upamiętnienia istnienia na terenie Ełku jednostek inżynieryjnych. Zaproponował także, by przyszłe Prezydium Zarządu Głównego liczyło
5 – 6 osób.
W swoim wystąpieniu Pan Szutowicz bronił dobrego imienia Koła
SSP w Drawnie stwierdzając, że w Kole nie dzieje się tak źle, jak przedstawił to Skarbnik ZG. Koło działa prężnie organizując szereg imprez na
terenie Drawna:
- zorganizowano trzy wystawy;
- otwarto tablicę pamiątkową, a na miejscowym cmentarzu wykonano
obelisk upamiętniający rozminowanie, zorganizowano także miting
z tej okazji;
- została nawiązana współpraca z miejscową organizacją kombatancką.
Pan Kasperski miał uwagi do przedstawionej informacji finansowej
przez Skarbnika ZG. Postanowiono, że te wątpliwości wyjaśnią zainteresowani we wzajemnym kontakcie. Na tym zakończono ten punkt
porządku posiedzenia.
W następnym punkcie porządku posiedzenia Sekretarz Zarządu
Głównego przedstawił projekty uchwał. Projekty przegłosowano. Za
uchwałami głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie ZG.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W końcowym punkcie posiedzenia, Prezes Stowarzyszenia Pan gen.
Bębenek serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom posiedzenia
za aktywny udział w posiedzeniu i zgłoszone konstruktywne wnioski.
płk w st. spocz. Ryszard Pindur

SAPER

OSTATNIE POŻEGNANIE
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach
i pamięci naszej”
Na jednym z ostatnich spotkań powiedziałeś: „O kolegach mówi się tylko dobrze”.
Korespondowało to z prośba śp. Henia Fity, który po ostatnim koleżeńskim Zjeździe, a okazało się na tydzień przed śmiercią, powiedział „Wiesław, jeżeli będziesz
pisał o mnie, pisz tylko dobrze…”.
Czy można mówić inaczej o przyjacielu, którego się znało ponad 50 lat i z którym
przeszło się cały szlak żołnierskiej służby.
Pamiętasz Kaziu – nasze wieczorne rozmowy na 1. kompanii podchorążych
Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, kiedy chroniliśmy się
w umywalni, by rozmawiać o etyce, filozofii, kulturze, odreagowania się od brutalności „unitarnego” życia.
Pamiętasz, wspólny szlak ” bojowy” w 2. Warszawskiej Ciężkiej Brygadzie Saperów w Kazuniu, pokój internatowy wspólnie dzielony z Andrzejem Pendzlem,
Januszem Kiwerskim, Kazimierzem Śmietaną i Piotrem Malinowskim, kiedy
musieliśmy szybko dojrzewać, ażeby dorównać i zrozumieć starszych od nas podwładnych.
Pamiętasz! Uroki akademickiego życia na uczelni wojskowej, pracę przy redagowaniu pisma PRYZMAT. Byłeś surowym recenzentem mojej nieśmiałej poezji.
Czułem podziw dla Twoich wysublimowanych, smakowitych esejów, zwiastujących rodzące się, doskonałe pióro…
Wspominam saperską drogę w jednostkach inżynieryjnych Warszawskiego Okręgu Wojskowego, gdzie jako redaktor Okręgowej Gazety, a później pracownik Instytucji Centralnych MON, inspirowałeś i otaczałeś życzliwą opieką moje dokonania i dalszą karierę.
Nie zapomnę Twojej wiedzy i doświadczenia wyniesionego z uczestnictwa w misjach ONZ, w pracy w gabinecie Ministra Obrony Narodowej, Biurze Spraw
Obronnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które mogłeś spożytkować jako wysokiej klasy specjalista w ochronie zabytków na Bliskim Wschodzie, jak też w pracy edytorsko-wydawniczej przy redagowaniu SAPERA i PIŁSUDCZYKA.
Byłeś dobrym żołnierzem, saperem – nie bojącym się wyzwań ani trudności,
z tym charakterystycznym, nieco sarkastycznym uśmiechem przy otrzymywaniu
nowych wyzwań „Wiechu, zrobimy to…” Nawet nasze ostatnie spotkanie, w obecności kapelana, kiedy się uśmiechnąłeś mówiąc „Wiechu, nie martw się, skończę
ten artykuł…”.
Tyle miałeś planów….
Stąd ten szok ..., dla nas, dla saperskiej rodziny z 1. kompanii podchorążych, „kazuńskiej paczki”, kolegów ze Stowarzyszenia Saperów Polskich i Związku Piłsudczyków RP. Są tu dzisiaj – Tomasz Bogucki, Marian Kasperski, Józef Marczak,
Bogdan Saganowski, Leszek Sadura, Ryszard Pindur, Wacław Bojarski, Andrzej Spirydowicz, Stanisław Grajper, Stanisław Berliński - pogrążeni w bólu
razem z Twoją całą rodziną, w której ustawicznie poszukując sensu życia, wyższych imponderabilii, odkryłeś je, właśnie w rodzinie.
Jakże zrozumiałe są dzisiaj Twoje tłumaczenia:
- Wiechu, nie mogę przyjść na spotkanie bo jestem z Krzysiem na treningu.
- Wiechu, nie mogę przyjść, bo gotuję dla Niny obiad.
I ten głęboki sens życia, kiedy rozdarty wątpliwościami, poszukujący prawdy, pod
wpływem kapelana rozliczyłeś się ze swojego życia przed Stwórcą.
Będzie nam Ciebie brakować, tych wspaniałych esejów, pasji i radości życia, nawet
pysznych biesiadnych toastów…
Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach, gdyż nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…
Żegnaj.
Wiesiek Ząbek
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Śp. płk mgr Kazimierz Eugeniusz Niciński – saper,
dziennikarz, publicysta, członek SSP, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika SAPER – zmarł 19
kwietnia 2012 r.
Urodził się 13 września 1943 r. w Wolborzu, pow. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie. Po ukończeniu w 1961 r.
Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach, wstąpił na
ochotnika do Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych,
którą ukończył 13.09.1964 r. i został skierowany do
2 Warszawskiej Ciężkiej Brygady Saperów w Kazuniu
na stanowisko d-cy plut. sap., a od 1968 r maja d-cy
plut. szkolnego w Podoficerskiej Szkole Zawodowej
Wojsk Inżynieryjnych w Modlinie. W 1971 r. słuchacz
WAP w Warszawie, którą kończy w 1975 r. uzyskując
tytuł mgr pedagogiki. Od sierpnia 1975 r. zastępca dowódcy batalionu szkolnego w 2. Brygadzie Saperów
w Kazuniu. Uzupełnia wykształcenie, kończąc studia
podyplomowe o profilu dziennikarskim. Od 1977 r
związany z działalnością publicystyczną, pracuje w Redakcji Gazety WOW, zajmując kolejne stanowiska od
kierownika działu kulturalno-oświatowego do zastępcy
redaktora naczelnego. Od 1985 r. pracownik IC MON,
początkowo w GZP, później od listopada 1987 r. aż do
zakończenia służby wojskowej w marcu 1996 r. główny specjalista w Gabinecie MON. Następnie pracownik
Biura Spraw Obronnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykładowca Centrum Szkolenia
Ochrony Ludności i Dóbr Kultury w Krakowie. Ekspert
i konsultant w dziedzinie ochrony zabytków w sytuacjach szczególnych zagrożeń. W latach 2003 -2008
koordynator i organizator szkolenia dla specjalistów
ochrony dziedzictwa narodowego w kraju, a także
ochrony dziedzictwa kulturowego w Iraku w ramach
misji stabilizacyjnej Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Współautor książek: Misja w ruinach Babilonu oraz
Misja Babilon. Autor Poradników o ochronie i planowaniu ochrony zabytków. Aktywny działacz Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz Związku Piłsudczyków
Rzeczpospolitej Polskiej, zastępca redaktora naczelnego
kwartalnika SAPER i PIŁSUDCZYK, współorganizator sympozjów i sesji popularnonaukowych organizowanych przez te stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Niezwykle twórczy.
Opublikował wiele artykułów z dziedziny wojskowości
i zasad ochrony zabytków. Wspaniały eseista i felietonista. Uczynny i koleżeński. Pozostanie w naszej pamięci,
jako świetny publicysta, erudyta i przyjaciel.
Redakcja
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roczystości pogrzebowe śp. płka mgr. Kazimierza Nicińskiego rozpoczęły dnia 26 kwietnia 2012 r. w Warszawie, Mszą Św.
w Katedrze Polowej WP, celebrowaną przez kapelana Saperów ks. płka
Krzysztofa Wylężka. Zmarłego Kazimierza od przyjaciół i kolegów pożegnał redaktor naczelny kwartalnika SAPER płk dr Wiesław Leszek
Ząbek. Po zakończeniu nabożeństwa dalsza część uroczystości odbyła
się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W kondukcie żałobnym

szła rodzina, koledzy – saperzy, znajomi i przedstawiciele instytucji
w których służył lub pracował Kazimierz Niciński. Ceremonia pogrzebowa odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, z asystą wojskową i pocztem sztandarowym Stowarzyszenia Saperów Polskich. Zmarłego pożegnał prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich, szef Inżynierii
Wojskowej MON gen. bryg. Bogusław Bębenek. Grób śp. Kazimierza
Nicińskiego pokryły następnie wieńce i wiązanki kwiatów.

Wspomnienie o płk. Józefie Szczepaniaku

Urodził się we Wrocławiu 18.11.1950 roku.
gdzie wychowywał się i w 1969 roku ukończył
Technikum Żeglugi Śródlądowej. W tym czasie rozpoczął swoją przygodę z hobby, jakim
było modelarstwo okrętowe, któremu oddawał
się w wolnych chwilach przez wiele lat.
Wojskową służbę rozpoczął 15.09.1969 r.
jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. W czasie studiów pełnił obowiązki najpierw pomocnika dowódcy plutonu, a na ostatnim roku dowódcy plutonu. WSOWInż. Ukończył szkołę
z I lokatą jako prymus.
Po ukończeniu w 1973 r. WSOWInż. objął
stanowisko dowódcy plutonu pontonowego
w 1. Warszawskiej Brygadzie Saperów w Brzegu, a po dwóch latach stanowisko dowódcy
kompanii pontonowej.
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Dobre wyniki w wyszkoleniu sprawiły, że w 1977 r. został skierowany na studia
w Akademii Sztabu Generalnego WP, którą
ukończył w 1980 r. jako prymus.
Po uzyskaniu tytułu oficera dyplomowanego przez dwa lata był starszym pomocnikiem szefa wydziału operacyjno-rozpoznawczego w 1. Brygadzie Saperów.
Od 1982 roku dalszą służbę wojskową
związał z Szefostwem Wojsk Inżynieryjnych
w strukturach organizacyjnych SG WP i od
1997 r. w Dowództwie Wojsk Lądowych.
Stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. Między innymi w 1988 r. ukończył
kurs przeszkolenia szczebla operacyjnego
wojsk inżynieryjnych w Wojskowej Akademii Inżynieryjnej Sił Zbrojnych ZSRR.
Pracując w SWInż. zainteresował się informatyką i możliwościami jej wykorzystania w pracy. Najpierw jako hobby wykorzystując komputer „ATARI” zgłębiał tajemnice projektowania programów w dostępnych
wówczas językach.
Pojawienie się pierwszych PC w Szefostwie skłoniło Go do zainteresowania się
możliwościami wykorzystania ich w pracy
biurowej, przy opracowywaniu dokumentów dowodzenia, meldunków i sprawozdań
podczas treningów i ćwiczeń szczebla frontowego.
Jego wiedza i zaangażowanie w tym zakresie stało się inspiracją dla wielu kolegów
w doskonaleniu pracy sztabowej.
Po zakończeniu w 1998 r. zawodowej
służby wojskowej pozostał wierny wojskom
inżynieryjnym i saperom. Pracując jako
specjalista w SWInż. w dalszym ciągu udoskonalał procesy wspomagające dowodzenie
i obieg informacji.

W 2002 r. podjął pracę jako st. specjalista w Centrum Informatyki Sztabu Generalnego WP, a od 2003 r. w Centrum Informatyki i Łączności ON.
W tym czasie zajmował się systemami
informatycznymi wspomagającymi procesy dowodzenia i zarządzania. Wniósł duży
wkład pracy w rozwój systemu wspomagającego minerskie patrole rozminowania,
w systemy ewidencji kadrowej, wspomagania kryzysowego i dowodzenia na szczeblu
operacyjnym.
Posiadając duży bagaż wiedzy, doświadczenie oraz uznanie przełożonych
w 2007 r. został zatrudniony jako główny
specjalista w Departamencie Informatyki
i Telekomunikacji.
Drugą pasją, jakiej się oddał ,była działka w Urlach nad Liwcem. Sam zaprojektował dom wraz ze wszystkimi mediami.
Przez wiele lat sukcesywnie własnoręcznie
budował dom, który miał dać Jemu azyl
w czasie, kiedy nie będzie już aktywny zawodowo. Plany pokrzyżowała podstępna
choroba, która wytrąciła Go z aktywności
zawodowej i życia prywatnego. Nie zrealizował do końca swoich ambitnych planów
- nie zdążył.
Zmarł 16.11.2011 r. na dwa dni przed
61 urodzinami. Pochowany został na cmentarzu w Urlach, bo na działce w Urlach
chciał spędzić resztę swojego życia. Żegnała Go, w honorowej asyście wojska, najbliższa Rodzina, grono wieloletnich przyjaciół
oraz liczni współpracownicy i znajomi.
Należy tu podkreślić, że był to Człowiek
pryncypialny, o szerokich horyzontach,
bardzo koleżeński, mający grono niezawodnych przyjaciół.
Adam Wiśniewski

SAPER

FOTOKRONIKA

Uroczystości Dnia Sapera
Warszawa, 16 kwietnia 2012 r.

85. lat WITI

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.

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego

ISO 9001:2008
AQAP 2110:2009

MILITARY INSTITUTE of ENGINEER TECHNOLOGY
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, założony w 1947 r., kontynuuje tradycje
placówek badawczo-rozwojowych Wojska Polskiego funkcjonujących od 1927 r.
Zakres działalności Instytutu obejmuje:
1. Prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w dziedzinach:
– materiałów niebezpiecznych i środków
minersko-zaporowych oraz maskowania
i fortyfikacji, elktroenergetyki polowej;

PISMO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH
KONCESJA
MSWiA
nr B-422/2003

Nr 2(42) 2012

WARSZAWA

ROK XII

WYTWARZANIE, OBRÓT
MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI,
BRONIĄ I WYROBAMI

CERTYFIKACJA SPRZĘTU
INŻYNIERYJNEGO

– wydobywania i oczyszczania wody;
– zabezpieczenia ruchu wojsk.
2. Prognozowanie rozwoju sprzętu inżynieryjnego;
3. Ekspertyzy, oceny, analizy w zakresie środków i sprzętu inżynieryjnego;
4. Utrzymanie unikatowych laboratoriów badawczych;
5. Badania diagnostyczne środków minersko-zaporowych;
6. Polonizację sprzętu zakupionego za granicą;
7. Działalność normalizacyjną;
8. Szkolenie doraźne w zakresie: wdrażania nowego sprzętu inżynieryjnego,

AC 022

obrotu materiałami wybuchowymi.
Od 1995 r. Instytut przeprowadza badania certyfikacyjne wyrobów krajowych
i zagranicznych. Jako jednostka akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji,
wydaje certyfikaty dla:
– sprzętu i środków do wydobywania, uzdatniania
i kontroli jakości wody,
– agregatów prądotwórczych,
– sprzętu mostowo-przeprawowego,

18/MON/2009
AKREDYTOWANE
LABORATORIA BADAWCZE

– pokryć i powłok maskujących,
– maszyn inżynieryjnych.
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej świadczy usługi projektowe w zakresie
prac inżynieryjnych, zarówno dla wojska jak i gospodarki cywilnej.
Instytut uzyskał certyfikat systemu
zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO
9001:2009, AQAP 2110:2009 oraz koncesję
MSWiA w zakresie materiałów wybuchowych.

AB 173
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AB 151
AB 152

Na terenie Instytutu działają cztery
akredytowane laboratoria badawcze –
akredytacja PCA oraz OiB.
50-961 WROCŁAW 43, ul. Obornicka 136, POLAND
tel. (+48) 713-47-44-40, fax: (+48) 713-47-44-50
e-mail: witi@witi.wroc.pl, http://www.witi.wroc.pl
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Święto Sapera w Warszawie
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