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walki, z wykorzystaniem których powstały 
w Katedrze Budowy Maszyn roboty badaw-
cze (ang.  tesbed) o kryptonimach „KUNA” 
i „DROMADER”.

Mjr dr inż. Piotr SPRAWKA przedstawił 
metody testowania robotów, jakie są stosowa-
ne w wiodących ośrodkach naukowo – badaw-
czych na świecie. Zapoznał również uczest-
ników z elementami torów badawczych, do 
testowania maszyn inżynieryjnych i robotów, 
znajdujących się w Katedrze Budowy Maszyn. 
Tego typu obiekt jest unikalny w skali Kraju 
i Europy. 

Dr inż. Tomasz Górski z fi rmy WB Elec-
tronics przedstawił doświadczenia, jakie 
zdobyła fi rma w  zakresie łączności radiowej 
dla bezzałogowych pojazdów lądowych. W 
dalszej części mgr inż. Rafał Typiak zapoznał 
uczestników Sympozjum z zagadnieniami te-
leoperacji w zastosowaniach stacjonarnych 
i  mobilnych, prezentując doświadczenia KBM 
na tym polu. Realizowane zadania w ramach 
projektów badawczych w KBM wymagają pro-
wadzenia wytężonych prac nad wykorzysta-
niem stereowizji oraz różnego rodzaju kamer 
w procesie sterowania maszynami i robotami. 
Ppłk dr inż. Adam Bartnicki swoim wystąpie-
niem na temat „Problemów zdalnego sterowa-
nia współczesnymi robotami inżynieryjnymi” 
zademonstrował potencjał Zespołu Badawcze-
go Maszyn Inżynieryjnych i Robotów w zakre-
sie stosowania układów CAN-BUS w robotach 
oraz przedstawił zakres i poziom rozwoju tego 
typu technologii, na jakim są obecnie prowa-
dzone prace w KBM. 

Drugą część Sympozjum swoim wystąpie-
niem zakończył dr inż. Andrzej Typiak przed-
stawiając zgromadzonym problematykę loka-
lizacji i nawigacji robotów inżynieryjnych, nad 
którą prowadzone są również intensywne pra-
ce na Wydziale Mechanicznym. Park Maszyn 
Inżynieryjnych KBM stał się na czas Sympo-

zjum terenem operowania robotów i pojaz-
dów zdalnie sterowanych. Ppłk dr inż. Adam 
Bartnicki prezentował zdalnie sterowany 
osprzęt robota inżynieryjnego „MAREK”. Na 
plac testowy jako pierwszy ruszył zdalnie ste-
rowany pojazd z zamontowanym badawczym 
systemem wizualizacji otoczenia zbudowany 
w  oparciu o podwozie pojazdu terenowego 
typu „Quad” i szybkiego łącza wizyjnego.

Następnie zaprezentowane zostały moż-
liwości pojazdu rozpoznania i wsparcia pola 
walki fi rmy WB Electronics wyposażonego 
w  zestaw kamer oraz skanerów laserowych 
używanych do wizualizacji tereny, po którym 
porusza się pojazd sterowany zdalnie. Jako 
trzeci do testu przystąpił robot fi rmy PIAP, 
którego zadaniem było wykonać inspekcję 
czterech obszarów zagrożenia. Operator bez 
widoczności robota odnalazł w założonych 
obszarach zagrożenie i wykonał zadanie, roz-

poznając rodzaj oraz wielkości ładunków, ja-
kie zostały założone.

Kolejnymi pojazdami demonstrowany-
mi na placu testowym były robot badawczy 
„KUNA”, przy pokazie którego demonstrowa-
no kinematykę układu skrętu oraz zdolność 
do pokonywania nierówności oraz robota ba-
dawczego „DROMADER”, który swoimi zdol-
nościami do pokonywania trudno dostępnego 
terenu zrobił ogromne wrażenie na uczestni-
kach Sympozjum.

Pokazy poligonowe prezentował Kierow-
nik Zespołu Maszyn Inżynieryjnych i Robo-
tów dr inż. Marian J. Łopatka. Po zakończeniu 
prezentacji możliwości roboczych robotów 
na torach testowych Kierownik Katedry Bu-
dowy Maszyn prof. dr hab. inż. Stanisław 
Konopka uroczyście zakończył Sympozjum, 
podziękował prelegentom oraz zapewnił, że 
Wojskowa Akademia Techniczna nadal będzie 
ściśle współpracować z  gestorami w ramach 
prowadzonych w Katedrze Budowy Maszyn 
prac badawczych i rozwojowych, co powinno 
zaowocować wprowadzaniem na wyposażenie 
Wojska sprzętu i maszyn spełniających stawia-
ne wysokie wymagania. 

Szef Inżynierii Wojskowej gen. bryg. Ja-
nusz Lalka złożył serdeczne podziękowania 
na ręce prof. dr. hab. Stanisława Konopki za 
bardzo dobrą organizację Sympozjum i wyso-
ki poziom osiągniętych wyników w rozwoju 
robotów inżynieryjnych, a także prof. dr. hab. 
inż. Tadeuszowi Przychodzieniowi za zaanga-
żowanie w prowadzenie obrad w ramach pa-
neli, życząc wszystkim wytrwałości w dalszej 
pracy, osiąganie jeszcze lepszych wyników 
z  nadzieją na szybkie wprowadzenie na wy-
posażenie Wojsk Inżynieryjnych tak potrzeb-
nych robotów.

mjr dr inż. Piotr Sprawka



ROBOTY INŻYNIERYJNE WSPÓŁCZESNEGO POLA WALKI

Współczesne prowadzenie działań bo-
jowych, a w szczególności prace inżynieryj-
ne,  wymagają od pododdziałów Sił Zbroj-
nych RP dużego zaangażowania sił i środków. 
Zagrożenia, z  jakimi spotykają się żołnierze 
pododdziałów inżynieryjnych, zmieniły do-
tychczasowe metody działania. Największym 
zagrożeniem są stosowane zarówno w Iraku 
jak i Afganistanie ładunki IED (Improwi-

zowane Ładunki Wybuchowe). W związ-
ku z   tym na całym świecie prowadzone są 
prace nad rozwojem maszyn-robotów, które 
pomogą żołnierzom likwidować zagrożenie 
w czasie działań bojowych oraz zapewnią 
im wsparcie, transportując materiały, amu-
nicję, rannych. Na terenach, na których za-
kończono działania bojowe, przy ich użyciu 
przywraca się bezpieczeństwo, likwidując 
zagrożenia minowe czy też chemiczne. W za-
stosowaniach cywilnych roboty używane są 
w katastrofach, w których jest duże zagroże-
nie związane ze środkami chemicznymi lub 
możliwością wystąpienia zawalenia się kon-
strukcji.

Organizatorami Sympozjum byli: Ka-
tedra Budowy Maszyn WME WAT i Szefo-
stwo Inżynierii Wojskowej przy współudziale 
i  uczestnictwie członków SSP, głównie z Koła 
Nr 7 przy WAT. W spotkaniu wzięli udział 
również: Rektor – Komendant WAT, przed-
stawiciele Rodzajów Sił Zbrojnych, instytu-
cji wojskowych (m.in. Departament Nauki 
i  Szkolnictwa Wojskowego, Departament 
Polityki Zbrojeniowej, Biuro Analiz Ryn-
ku Uzbrojenia), polski przemysł (m.in. WB 
Electronics, PIAP, Hydromega, OBRUM), 
oraz pracownicy z  WAT. Uczestników po-
witał Szef Inżynierii Wojskowej gen. bryg. 
Janusz Lalka, który poprosił prof. dr. hab. inż. 
Tadeusza Przychodzienia o prowadzenie ob-
rad.

Pierwszy wystąpił gen. bryg. Janusz Lal-
ka, który przedstawił zadania, jakie obecnie 
są realizowane przez Wojska Inżynieryjne 

oraz jakie wyzwania stoją przed żołnierzami 
tej formacji w perspektywie kilku lat. 

Kolejnym prelegentem był dr inż. Marian 
J. Łopatka, Kierownik Zespołu Maszyn Inży-
nieryjnych i Robotów KBM WAT, który przy-
bliżył tematykę kierunków rozwoju robotów 
inżynieryjnych, dokonując również oceny 
systemów, jakimi dysponuje obecnie Pol-
ska. Dr inż. Piotr Szynkarczyk z firmy PIAP 

przedstawił natomiast tendencje rozwojowe 
i organizacja rozwoju UGV (zdalnie sterowa-
nych platform lądowych) w USA jako przy-
kład dobrej współpracy wojska z  rodzimym 

przemysłem i nauką. Następnie ppłk dypl. 
inż. Wiesław Kuchta z Szefostwa Wojsk In-
żynieryjnych Dowództwa Wojsk Lądowych 
przedstawił taktyczne potrzeby wykorzysta-
nia robotów do realizacji zadań inżynieryj-
nych. Ppłk dr inż. Mateusz Pasternak z Wy-
działu Elektroniki WAT przybliżył uczestni-

kom zagadnienia związane ze zdalną detekcją 
obiektów niebezpiecznych z  zastosowaniem 
ultra szerokopasmowych radarów lokowa-
nych na platformach mobilnych. Pierwszą 
część Sympozjum zakończyło wystąpienie 
dr. inż. Jarosława Putona z Wydziału Nowych 
Technologii i Chemii na temat wykrywania 
zagrożeń chemicznych i radiologicznych. 

W dyskusji głos zabrał między innymi 
z-ca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkol-
nictwa Wojskowego płk dr inż. Józef Wrona 
podkreślając, że przedstawione wystąpienia 
jasno wskazują na to, iż następuje w Polsce 
konsolidacja działań w  rozwoju technologii 
robotów pomiędzy ośrodkami naukowo-ba-
dawczymi, przemysłem i gestorami środków 
MON, co pozwoli osiągnąć poziom roz-
woju technologii w tym zakresie na świato-
wym poziomie i umożliwi wprowadzanie na 
uzbrojenie Sił Zbrojnych RP maszyn, których 
konstrukcje powstaną w oparciu o polską 
myśl techniczną, a co za tym idzie, środki 
przeznaczone na naukę i  rozwój technologii 
pozostaną w Kraju. 

Drugą część sympozjum otworzył wystą-
pieniem na temat „Inżynieryjnych robotów 
wsparcia” ppłk dr inż. Tomasz Muszyński, 
który przedstawił osiągnięcia Katedry Bu-
dowy Maszyn w zakresie budowy ciężkiego 
robota inżynieryjnego o kryptonimie „MA-
REK” oraz robota wsparcia pododdziałów 
o kryptonimie „BOGUŚ”.

Następnie mgr inż. Arkadiusz Rubiec 
przedstawił potencjał Katedry Budowy Ma-
szyn oraz Wydziału Mechanicznego w za-
kresie wykorzystania nowych technologii 
projektowania, prototypowania i modelowa-
nia dynamiki maszyn na przykładzie lekkich 
robotów inżynieryjnych współczesnego pola 

W dniu 27.04.2010r. w Katedrze Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej 
odbyło się Sympozjum nt.: „Roboty Inżynieryjne Współczesnego Pola Walki”.

15.08. Warszawa. W dniu Święta Wojska Polskiego 
oraz 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej – przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego odbyły się centralne uroczystości z udziałem 
najwyższych władz państwowych, wojskowych 
i samorządowych.

ŚWIĘTO 
WOJSKA POLSKIEGO

Foto: Maciej Nędzyński
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Szanowni Czytelnicy,
Pomimo dużych trudności fi nanso-

wo-wydawniczych konsekwentnie  konty-
nuujemy wydawanie naszego pisma. Dziś  
prezentujemy 35. numer kwartalnika „Sa-
per”, a w nim:

Dział SAPERZY W  MISJACH PO-
KOJOWYCH, zawiera interesujące mate-
riały p. Anny Pawlak i por. Renaty Radzi-
szewskiej, dotyczące osiągnięć VII zmiany  
Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
w Afganistanie.

W  dziale Z  ŻYCIA WOJSK INŻY-
NIERYJNYCH, popularyzującego Wojsko 
Polskie zamieszczamy informacje: z życia 1. Brzeskiej  Brygady Saperów 
w  Brzegu pióra p. kpt. Ewy Nowackiej - Szlufi k; Centrum Szkolenia 
Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu w relacji kpt. Pio-
tra Szczepańskiego; 2. Mazowieckiej Brygadzie Saperów w Kazuniu od 
stałego korespondenta kpt. Andrzeja Górki.

W  dziale Z  ŻYCIA KÓŁ STOWARZYSZENIA SAPERÓW POL-
SKICH dziś prezentują swoje osiągnięcia: Koło nr 18 SSP z  5 pinż – 
Szczecin – Podjuchy oraz Koło nr 21 SSP z Drawna. Polecamy również 
felieton płk w st. spocz. mgr Kazimierza Nicińskiego oraz esej Z wizytą 
u Józefa pióra płk w st. spocz. dr Wiesława Leszka Ząbka.

W JUBILEUSZACH przypominamy drogę życiową i osiągnięcia na-
ukowe płk w st. spocz. prof. dr hab. Inż. Tadeusza Przychodnia. A z no-
winek technicznych obszerne sprawozdanie mjr dr inż. Piotra Sprawki 
z sympozjum nt. Roboty inżynieryjne współczesnego pola walki, które 
odbyło się w dniu 27.04. 2010 r. w Katedrze Budowy Maszyn Wydziału 
Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej  oraz kolejne materiały 
płk w st. spocz. mgr inż. Jerzego Kade dotyczące mostów szturmowych  
opracowanych przez konstruktorów Ośrodka Badawczo – Rozwojowego 
Urządzeń Mechanicznych OBRUM dla potrzeb Wojsk Inżynieryjnych. 

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

redaktor naczelny 
Wiesław L. Ząbek

Priorytetowy cel w działaniach NATO, zwłasz-
cza dla wojsk wykonujących zadania w  ramach 
operacji poza granicami kraju, stanowi walka z za-
grożeniem, jakim jest użycie przez przeciwnika im-
prowizowanych urządzeń wybuchowych. 

Temu tematowi poświęcona była Konferencja 
Dowództwa Wojsk Lądowych pt. „Kierunki i moż-
liwości rozwoju narodowych zdolności w  zakresie 
przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom 
wybuchowym (C-IED)”.

(Czytaj na str. 8)

Doroczne Święto 
Wojska Polskiego było 
świętem pamięci i suk-
cesu. Podczas uroczy-
stości Prezydent Bro-
nisław Komorowski 
przejął zwierzchnictwo 
nad Siłami Zbrojnymi 
Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz wręczył no-
minacje generalskie. 
Z  satysfakcją odnoto-
wujemy, iż awans na 
stopień  generała  dywi-
zji otrzymał m.in. szef 
Inżynierii Wojskowej 
WP gen. bryg. Janusz 
Lalka,  a  na stopień 
generała brygady, ab-

solwent naszej „Alma 
Mater”, dowódca Gar-
nizonu m.st. Warszawy 
płk Wiesław Grudziń-
ski. 

Serdeczne gratula-
cje.

Redakcja
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SAPERZY W MISJACH POKOJOWYCHMISJE ZAGRANICZNE

Obchody 3 Maja w bazie Ghazni

Docenieni przez sojuszników 
Jako jedyni z VI zmiany zostali wyróżnieni przez amerykańskich 
żołnierzy. O  tym, jak wyglądała ich służba w  prowincji Ghazni, 
opowiadają żołnierze grupy współpracy cywilno-wojskowego (CI-
MIC). 

W  Afganistanie spędzili ponad pół roku. Kilka dni temu opu-
ścili bazę Ghazni. Już praktycznie będąc na walizkach mówili 

o  swojej pracy w  Afganistanie. Uśmiechnięci, skromnie opowiadali 
o pomocy, jaką nieśli tutejszej ludności. 

A jest o czym: grupa CIMIC wykonała masę patroli, aby rozma-
wiać o potrzebach i wspomóc lokalnych mieszkańców. W ich trakcie, 
w  ramach pomocy humanitarnej rozdano ponad 1  500 par butów, 
kilka tysięcy różnorodnej odzieży, tysiąc kołder i  rękawiczek. Orga-
nizowano także tzw. szury czyli spotkania z miejscową starszyzną, by 
poznać potrzeby tutejszej ludności, jej problemy oraz nastawienie do 
sił koalicji. 

Amerykańscy żołnierze z odpowiednika CIMIC – Civil Aff aires 
(z  którymi Polacy ściśle współpracowali) docenili wytężoną pracę 
Polaków i nagrodzili ich medalem: „Navy and marine corps achieve-
ment”. Oznaczenie to zostaje przyznawane za profesjonalne wywiązy-
wanie się z obowiązków, wysoki wkład własny w działanie misji oraz 
czyny warte odnotowania. Wyróżnionych  zostało siedem osób: kpt. 
Arkadiusz Kujawa, kpt. Grzegorz Krawczyk, kpt. Grzegorz Kotarski, 
por. Dominik Kamiński, por. Sylwester Szymański, mjr Jacek Szcze-
panik oraz ppłk Janusz Domagała. 

Tekst: Anna Pawlak
Zdjęcia: archiwum grupy CIMIC 

Salwą honorową oraz apelem pamięci żołnierze Polskiego Kontyn-
gentu Wojskowego w Afganistanie uczcili 219. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Na uroczystości nie zabrakło afgańskich ofi cje-
li i przedstawicieli lokalnych mediów. 

Dźwięki Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęły uroczyste obchody 
Święta w polskiej bazie Ghazni. Udział w nich wzięli m. in. za-

stępca gubernatora prowincji Ghazni Haji Mohammad Kazim Allahy-
ar, dowódca 3 Brygady Armii Afgańskiej pułkownik Ali Rajab Rashed 
i  szef policji prowincji generał Bazz Khan Sherazai. Towarzyszył im 
dyrektor departamentu Kultury i Informacji Raz Mahammad Talash 
oraz dziennikarze radiowi i telewizyjni. 

„Wywiązując się z  naszych sojuszniczych zobowiązań, nie zapo-
minamy o chlubnych tradycjach naszego narodu. Niech polska fl aga 
narodowa powiewa dumnie na ziemi, która nas gości” – zwrócił się do 
zgromadzonych żołnierzy dowódca VII zmiany gen. brygady Andrzej 
Przekwas.  

Uroczystość była okazją do odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brą-
zowym Medalem Wojska Polskiego amerykańskich żołnierzy, którzy 
szczególnie wyróżnili się, współpracując z Polakami. 

Obchody zakończył żołnierski poczęstunek, na którym nie zabra-
kło tradycyjnych polskich potraw. 

Dzień wcześniej, 2. maja, uroczystym apelem uczczono Święto 
Polskiej Flagi, która obecna jest w Afganistanie od kiedy są tu polscy 
żołnierze. Jak twierdzą lokalni mieszkańcy, wkomponowała się w tu-
tejszy krajobraz. 

Tekst i zdjęcia: Anna Pawlak
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SAPERZY W MISJACH POKOJOWYCH

Dwa powody do radości

MISJE ZAGRANICZNE

Przewodnicy psów i  sami psi żołnierze, pełniący służbę w  czasie 
VII zmiany PKW Afganistan mają ostatnio dwa, jakże istotne, po-
wody do zadowolenia. 

Z okazji Święta Wojska Polskiego, nie tylko żołnierze wyróżniający 
się w służbie zostali odznaczeni medalami, ale także psy służą-

ce w Afganistanie otrzymały pamiątkowe coiny. To duży powód do 
dumy dla ich przewodników, zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę 
ich zaangażowanie oraz ciężką, wymagającą i  niebezpieczną pracę. 
Jest ona tym trudniejsza, że warunki atmosferyczne i terenowe w cza-
sie pełnienia misji są niezwykle obciążające. Zarówno dla ludzi, a tym 
bardziej dla zwierząt.

Dla psa saperskiego, jakim jest labrador Dana, praca w dużym za-
pyleniu i w bardzo wysokich temperaturach (do 50 st. Celsjusza) oraz 
przebywanie w  stałym nasłonecznieniu jest wielkim obciążeniem. 
Warto w tym miejscu podkreślić fakt, że pies, w przeciwieństwie do 
człowieka, nie poci się przez skórę i nie oddycha przez całe ciało. Gdy 
jest gorąco, pies szybko się męczy, a przecież zadania, które wykonuje, 
wymagają dużego skupienia i koncentracji.

W ubiegłym tygodniu wszystkie psy służące w Polskim Kontyn-
gencie Wojskowym w Afganistanie zostały wyposażone w specjalne 
kamizelki chłodzące. Dzięki nim możliwe jest utrzymanie wilgo-
ci i  odczucia chłodu. Co więcej, odbijają one promienie słoneczne. 
Przewodnik Dany - sierż. Mirosław Lis, po kilku dniach użytkowania 
kamizelek przez swoją podopieczną komentuje: „To niezwykle prosty, 
ale bardzo skuteczny wynalazek, a  jednocześnie niezwykłe udogod-
nienie dla psa. Czas pracy w takiej kamizelce może być dłuższy nawet 
kilkanaście razy, niż czas działania psa bez takiego wyposażenia.” Jest 
to niezwykle istotne, biorąc pod uwagę dużą ilość zadań, jakie  wyko-
nuje pies ze swoim przewodnikiem w ciągu każdego dnia (ochrona 
bazy, patrole, konwoje). Co więcej, pies jest także mniej zmęczony po 
pracy, gdy wykonuje ją w tego rodzaju wyposażeniu.

Kamizelki chłodzące amerykańskiej firmy Ruffwear nasącza się 
zwykłą wodą, można je także włożyć do chłodziarki. Należy pamiętać 
o dokładnym wyciśnięciu płynu, żeby nie stanowił on dodatkowego 
obciążenia dla psa. Materiał, z którego jest wykonana kamizelka, waży 
zaledwie kilkaset gram. Można go prać i odkażać.

W Polsce psy do zadań specjalnych nie muszą być w nie wyposażone, 
gdyż warunki atmosferyczne są dużo dogodniejsze. Natomiast w trakcie 
pełnienia misji w Afganistanie, ze względu na specyfikę terenu i pogody 
– to wielkie udogodnienie, które cieszy i przewodników sądzę, że i psy.

Tekst: por. Renata Radzikowska
Zdjęcia: Artur Weber, sierż. Mirosław Lis
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W 1. BBSap. w Brzegu

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

W kwietniu bieżącego roku, czterdziestoosobowa grupa żołnierzy 
zawodowych z  wszystkich komórek organizacyjnych oraz podod-
działów 1 Brzeskiej Brygady Saperów, wzięła udział w dwudniowej 
podróży historyczno – wojskowej w ramach obchodów „Miesiąca 
Wojsk Inżynieryjnych”.

Autokar pełen żołnierzy wyruszył z jednostki w godzinach rannych 
26. kwietnia. Pierwszym punktem w naszej wędrówce były ruiny 

zamku w miejscowości Olsztyn koło Częstochowy , gdzie po wyśmie-
nitym śniadaniu, przygotowanym przez naszego „logistyka”, chorą-
żego Mirosława Zdzymirę, rozpoczęliśmy nasze piesze podboje pod 
kierownictwem przewodników kaprala Sobieli oraz kaprala Talara.

Ruiny zamku w Olsztynie stanowią jedną z atrakcji na turystycz-
nym Szlaku Orlich Gniazd. Do dziś z zamku zachowały się mury czę-
ści mieszkalnej, wieże, fragmenty murów budynków gospodarczych, 
częściowo także piwnice oraz odkryte w czasie badań archeologicz-
nych fundamenty kuźnicy i  ślady dymarek. Pierwsza wzmianka 
o zamku pochodzi z 1306 roku, natomiast rangę Królewskiego Zam-
ku Obronnego uzyskał on w latach 1349 – 1359, za czasów Kazimie-
rza Wielkiego, kiedy to został on przebudowany z drewnianego na 
murowany. W  1370 roku zamek trafia w  ręce spadkobiercy Kazi-
mierza Wielkiego, Ludwika Węgierskiego, a następnie Władysława 
Opolczyka, siostrzeńca Ludwika. W 1396 roku, po tygodniowym ob-
lężeniu, zamek zostaje zdobyty przez Władysława Jagiełłę i włączo-
ny do Korony jako oddzielne starostwo. Atakowany przez wojska au-
striackie arcyksięcia Maksymiliana, pretendenta do tronu polskiego, 
a  następnie przez Szwedów, zamek ulega poważnemu zniszczeniu. 
W latach 1722 – 1729, celem uzyskania budulca na budowę para-
fialnego kościoła w  Olsztynie, następuje jego częściowa rozbiórka. 
Od tego czasu z zamku pozostały jedynie ruiny, a wspomnienie jego 
przeszłości było w historii natchnieniem dla wielu literatów i plasty-
ków.

Po zejściu ze wzniesienia, udaliśmy się na krótki, zasłużony odpo-
czynek, a jak się później okazało, znaleźliśmy się we właściwym miejscu 
i o właściwym czasie. U stóp wzniesienia, na którym znajdują się ruiny 
zamku, budowano plac zabaw dla najmłodszych podróżników. Jednym 
z  jego elementów była ogromna drewniana konstrukcja ze zjeżdżalnią 
i drabinkami, którą trzeba było przenieść kilkadziesiąt metrów od miej-
sca, w którym wtedy się znajdowała. Poproszeni o pomoc żołnierze, zaka-
sali rękawy i wzięli się do pracy. Wspólnymi siłami odnieśliśmy pełen suk-

ces, a mieszkańcy na pewno będą pamiętać o wsparciu mundurowych.
Kolejnym przystankiem w naszej podróży był Skansen Rzeki Pi-

licy w  Tomaszowie Mazowieckim, który powstał w  2000 roku i  jest 
pierwszym w Polsce Muzeum na wolnym powietrzu. Jak się dowie-
dzieliśmy od kapitana Błażeja Lenarda oraz kierownika skansenu, 
p. Andrzeja Kobalczyka, historia tego niepowtarzalnego muzeum jest 
również związana z 1 Brzeską Brygadą Saperów i jej żołnierzami. To 
właśnie z rzeki Pilicy, grupa brzeskich nurków pod dowództwem ma-
jora rezerwy Zbigniewa Kumaszko , kilka lat temu, pomagała w wydo-
byciu z rzeki elementów niemieckich pojazdów.

W Tomaszowie Mazowieckim odwiedziliśmy również krajobrazo-
wy rezerwat przyrody Niebieskie Źródła, na którego terenie znajdują 
się silnie pulsujące źródła. Ich wyjątkowy urok polega na tym, iż woda 
wybija z dna piasek, który wygląda jak jasnozielone, pulsujące plamy.

Szczególnym miejscem na trasie naszej wędrówki, była miejsco-
wość Spała, której nazwa nie jest już chyba obca żadnemu żołnierzowi 
Wojsk Lądowych. To właśnie tam, na spalskim cmentarzu spoczywa 
zmarły tragicznie 10. kwietnia 2010 roku, Dowódca Wojsk Lądowych 
śp. generał broni Tadeusz Buk. W zadumie i skupieniu stanęliśmy wo-
kół grobu Generała, a delegacja żołnierzy złożyła na grobie wiązankę 
kwiatów. Była to wyjątkowa chwila dla nas wszystkich…

Tak zakończył się pierwszy dzień naszej podróży.
Kolejny, zapowiadał się równie ekscytująco. Na dobry początek 

zafundowaliśmy sobie wizytę w miejscu wyjątkowym – Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, które wywarło na nas ogromne wrażenie. 
Udając się w dalszą podróż, celem zwiedzania ostatniej już w trakcie 
tej dwudniowej wędrówki, znajdującej się 30 kilometrów na północny 
zachód od Warszawy, Twierdzy Modlin , zatrzymaliśmy się w jeszcze 
jednym symbolicznym dla nas miejscu, a mianowicie przy Pomniku 
Chwała Saperom, znajdującym się w  Parku Kultury i  Wypoczynku 
im. Edwarda Rydza Śmigłego, na Płycie Czerniakowskiej, w Warsza-
wie. Również w tym wyjątkowym miejscu, oddając hołd saperom po-
ległym podczas działań tuż po oswobodzeniu Warszawy w  styczniu 
1945 roku, złożyliśmy symboliczną wiązankę kwiatów.

Głównym organizatorem podróży, której tematem było „Znacze-
nie wychowania na tradycjach oręża Wojska Polskiego”, był oficer Sek-
cji Wychowawczej Brygady, kapitan Błażej Lenard.

Wyrazom zadowolenia z takiej formy realizacji szkolenia z przed-
miotów Kształcenie Obywatelskie, czy też Profilaktyka i  Dyscyplina 
Wojskowa, nie było końca.

Czekamy na kolejną wyprawę!
Tekst i zdjęcia: 

kpt. Ewa Nowicka-Szlufik

Podróże kształcą 
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Zgodnie z Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia 21 kwietnia 2010 
roku w  sprawie zmiany podporządkowania wybranych jednostek organi-
zacyjnych, 2. brzeski batalion ratownictwa inżynieryjnego od 1 maja bieżą-
cego roku staje się jednostką bezpośrednio podległą Dowódcy 1. Brzeskiej 
Brygady Saperów. Uroczyste przekazanie oraz przyjęcie batalionu nastąpiło 
w dniu 28 kwietnia.

Po powodzi, która dotknęła nasz kraj w 1997 roku, 11 lutego 1999 roku po-
wołano do życia 2 brzeski batalion ratownictwa inżynieryjnego w Brzegu, 

podporządkowany pod Dowódcę Śląskiego Okręgu Wojskowego. Od tamtej 
historycznej daty minęło już ponad 11 lat. Dziś – 28 kwietnia, zapisujemy ko-
lejną datę, która łączy historię batalionu z naszą Brygadą  – tymi słowami roz-
począł uroczystości Dowódca 1 Brzeskiej Brygady Saperów płk Daniel Król.

Symboliczne przekazanie 2 batalionu ratownictwa inżynieryjnego pomię-
dzy Dowódcą Śląskiego Okręgu Wojskowego, a Dowódcą 1 Brygady Saperów, 
odbyło się przed frontem szyku pododdziałów obydwu jednostek wojskowych. 
W pierwszej części gen. bryg. Zbigniew Smok przekazał na ręce płk. Daniela 
Króla sztandar batalionu, a następnie dowódcy podpisali protokoły przekaza-
nia oraz przyjęcia.

W ramach uroczystości, z okazji kończącego się Miesiąca Wojsk Inżynie-
ryjnych, Szef Sztabu Brygady ppłk Zbigniew Jarząbek odczytał Decyzję Mini-
stra Obrony Narodowej p. Bogdana Klicha, o wyróżnieniu Dowódcy 1 Bryga-
dy Saperów Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”. Dekoracji 
dokonał Szef Wojsk Inżynieryjnych Wojsk Lądowych płk Bogusław Bębenek.

Następnie, odczytano Decyzję Szefa Inżynierii Wojskowej gen. bryg. Ja-
nusza Lalki o wyróżnieniu Medalem Pamiątkowym „Zasłużonemu Saperowi 
Wojska Polskiego” mjr. Zbigniewa Buganika, zastępcy dowódcy batalionu 
technicznego oraz Rozkaz Dowódcy Brygady o wyróżnieniach. W tym roku 
po raz pierwszy nadano tytuł „Sapera Roku” we wszystkich trzech korpusach 

osobowych. Ten prestiżowy tytuł otrzymali: mjr Piotr Tomków – Szef Sekcji 
Rozpoznawczej 1 Brygady Saperów,  sierż. Zenon Zając – podofi cer zaopatrze-
nia logistyki batalionu technicznego, 1 Brygady Saperów,  szer. Marcin Szula-
kowski – kierowca – operator w plutonie koparek kompanii maszyn inżynie-
ryjnych, 2 batalionu inżynieryjnego, 1 Brygady Saperów.

Wręczenia okolicznościowych dyplomów dokonali Szef Wojsk Inżynieryj-
nych, Dowódca Brygady, a  także Mąż Zaufania Korpusu Ofi cerów kpt. Filip 
Kłobukowski, Mąż Zaufania Szeregowych Zawodowych st. szer. Michał Ożóg 
oraz Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa p. Jadwiga Sioma.

W uroczystościach udział wzięli również przedstawiciele miasta oraz po-
wiatu w  osobach Burmistrza Miasta Brzeg p. Wojciecha Huczyńskiego oraz 
Starosty Powiatu Brzeskiego p. Macieja Stefańskiego.

Tekst i zdjęcia: 
kpt. Ewa Nowicka-Szlufi k

Kolejną już dobę brzescy saperzy wykonują zadania w rejonie po-
wodzi na terenie województwa dolnośląskiego, pomagając w usu-
waniu skutków żywiołu, który przeszedł przez rejon Bogatynia – 
Radomierzyce – Zgorzelec 7 sierpnia 2010 roku.

Dwie grupy robocze pracujące w rejonie miejscowości Bogatynia, 
wykonują szereg prac mających na celu przede wszystkim popra-

wę stanu przejezdności dróg w mieście i jego okolicy, a także wzmoc-
nienie wałów przeciwpowodziowych.

Doraźna naprawa dróg oraz ich udrożnienie odbywa się przy uży-
ciu ciężkiego sprzętu inżynieryjnego (spycharko – ładowarek SŁ – 34, 
uniwersalnych maszyn inżynieryjnych UMI, spycharek gąsienico-
wych DZ – 27S), którego operatorami są doskonale wyszkoleni żołnie-
rze zawodowi, dowodzeni przez doświadczonych ofi cerów, dowódców 
pododdziałów: kpt. Tomasza Harciarka oraz kpt. Krzysztofa Ścigałę, 
a także ofi cera sekcji S-4 Brygady – kpt. Tomasza Rostkowskiego. 

Ciężka praca naszych żołnierzy jest ogromnie doceniana przez 
mieszkańców zalanych terenów, dla których usunięcie gruzu, śmieci, 
konarów drzew, czy też innych przedmiotów niesionych przez wodę, 
umożliwia im rozpoczęcie „wielkiego sprzątania”.

Pojawiając się w różnych miejscach Bogatyni, praktycznie z każdej 
strony słychać słowa podziękowania za dotychczasową pracę żołnie-
rzy, a jednocześnie prośby o jeszcze. 

„Dzięki wam mogę zacząć sprzątać, pomału starać się wrócić do 
normalności, …, o ile to w ogóle możliwe” – mówi jeden z mieszkań-
ców Bogatyni, którego dom stoi w  pobliżu jednej z  głównych dróg 
w mieście. W takich miejscach trzeba jak najszybciej usunąć wszystkie 
„śmieci” i to właśnie tam pracują dwie maszyny, jedna cywilna i jedna 
wojskowa, której operatorem jest st. szer. Adam Skaza.

Obydwie pracują jednocześnie – „Pracujemy razem z saperami, ra-
mię w ramię, od świtu do zmierzchu, przecież chcemy jakoś dalej żyć!”– 

dorzuca mężczyzna. 
„Dzięki wam mogę przedostać się do domu, a  jeszcze niedawno 

było to prawie niemożliwe. Serdeczne dzięki!” – mówi kobieta, która 
przechodzi obok po przejeździe wykonanym przez naszych żołnierzy 
– „Proszę to opisać!” – dorzuciła jeszcze z uśmiechem na twarzy.

Saperzy mówią, że dla takich słów warto pracować w pocie czoła. 
Czują się potrzebni, a każdy z nich pamięta przecież powódź, która na-
wiedziła w maju bieżącego roku województwo opolskie. Żywioł, który 
wówczas pojawił się również Brzegu i jego okolicach, spowodował, że 
wśród naszych żołnierzy znaleźli i tacy, którzy potrzebowali pomocy, 
której dzisiaj jak się okazuje potrzebują mieszkańcy Dolnego Śląska.

Tekst i zdjęcia: 
kpt. Ewa Nowicka-Szlufi k

Połączenie brzeskich jednostek

Pomoc saperów
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W 2. MBSap. w Kazuniu

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

W dniach 05-15.05.2010r. odbyło się ćwi-
czenie taktyczno-specjalne kompanii 

rozminowania batalionu wsparcia inżynieryj-

nego 2 Brygady Saperów pk. „Wykrywacz 10” 
na terenie poligonu w  Nowej Dębie. Celem 
ćwiczenia jest przygotowanie kompanii roz-
minowania do pełnienia dyżurów w ramach 
15 zmiany Sił Odpowiedzi NATO(SON).

Ponad 100 żołnierzy ćwiczyło: rzuty gra-
natem, działanie posterunku kontrolnego 

(Check – point), działanie patroli saperskich, 
rozminowuje teren i trenuje wszystkie elemen-
ty zabezpieczenia działań kompanii SON.

Dowódca batalionu ppłk Stanisław 
Oszust, jego zastępca mjr Robert Kamiński, 
we współpracy z działającym jako szef sztabu 
por. Krzysztofem Odrzywolskim opracowali 
plan, który zawiera możliwość przeszkole-
nia żołnierzy i przygotowania ich do działa-
nia w każdych praktycznie warunkach, jakie 
mogą napotkać w przyszłym rejonie działań.

„Zgrupowanie jest jedynie praktycznym 
sprawdzeniem długiego i  żmudnego okresu 
przygotowania kompanii rozminowania do 
działania w  strukturach SON. Praktycznie 
ponad 90% szkolenia odbywało się na poligo-
nach i w ośrodkach przykoszarowych  ”- po-
wiedział ppłk Oszust.

Mjr Kamiński i por. Odrzywolski zgodnie 
stwierdzają: „Staraliśmy się przygotować żoł-
nierzy do działania we wszystkich wariantach 
zagrożeń i potencjalnych niebezpieczeństw”.

Kiedyś się mówiło: „Żołnierz zmęczony, 
ale szczęśliwy”. Takich chłopaków i  jednego 
rodzynka w postaci sanitariusz st. szer. Wio-
letty Sukiennik z  kompanii rozminowania 
spotkałem na zgrupowaniu w  Nowej Dębie. 
Może tylko bardziej zmęczonych…

kpt. Andrzej Górka

Wykrywacz 10

Smutny przebieg tegorocznych  obchodów 
Dnia Sapera w 2Mazowieckiej Brygadzie 

Saperów ograniczył się jedynie do mszy po-
lowej, celebrowanej w  kazuńskiej twierdzy 
przez ks. prałata Tadeusza Jaworskiego i ape-
lu poległych odczytanego przez mjr Przemy-
sława Brukiewa. 

Składając życzenia wszystkim członkom 
saperskiej rodziny, dowódca Brygady płk 
Waldemar Zakrzewski powiedział: „Tego-
roczne Święto Sapera wymaga od nas głębo-
kiej chwili zadumy nad stratą, jaką poniosła 
Polska w  katastrofi e samolotu pod Smo-
leńskiem.  Katyńska Ziemia, podobnie jak 
70 lat temu, znowu pokryta została polską 
krwią i  łzami najbliższych ofi arom katastro-
fy. Pragnę Wam, saperom życzyć wszystkie-
go, co najlepsze i wielu szczęśliwszych chwil 
od tych, które zmuszeni jesteśmy przeżywać 
dzisiaj”.

Ks. prałat Jaworski podkreślił w  swoim 
przejmującym kazaniu wagę modlitwy za po-
ległych w katastrofi e oraz wszystkich saperów, 
którzy złożyli swoje życie w służbie Ojczyzny.

Mjr Brukiewa odczytał pełną listę pole-
głych, a widoczne na czarno – białych zdję-
ciach sylwetki naszych przełożonych, którzy 
zginęli nad Smoleńskiem powędrowały na 
zawsze do Sali Tradycji Brygady.

Następnie, delegacja pod przewodnic-
twem szefa sztabu Brygady ppłk Andrzeja 
Łopaty złożyła wieniec pod pomnikiem „Po-

ległych Saperów” i oddana została salwa ho-
norowa.

Panująca żałoba narodowa udzieliła się 
wszystkim. Smutne było Saperskie Święto 
tego roku…

Chwała Saperom! 
kpt. Andrzej Górka

Dzień Sapera
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Gala „Lex et Patria”

Bezcenna pomoc

Dowódca 2 Mazowieckiej Brygady 
Saperów płk Waldemar Zakrzew-

ski odebrał z  rak komendanta głównego 
Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Marka 
Witczaka, któremu towarzyszyli dyrektor 
Departamentu Wychowania i  Promocji 
Obronności MON płk Jerzy Gutowski 
oraz prezes Stowarzyszenia Żandarmerii 
Wojskowej „Żandarm” Jan Skośkiewicz, 
prestiżowe wyróżnienie „Lex et Patria”. 
Żandarmeria Wojskowa wyróżniła w ten 
sposób po raz piąty jednostki i żołnierzy, 
którzy „wykazali się praworządnością 
i uczciwością”.
Gala Finałowa V edycji konkursu „Lex et 
Patria” odbyła się 6 maja 2010r. w  Cen-
tralnej Bibliotece Wojskowej w  Warsza-
wie.
Gratulujemy !

kpt. Andrzej Górka

Dla żołnierzy 2 Mazowieckiej Bryga-
dy Saperów powódź nie skończyła się wraz 
z  powrotem rzek do swoich koryt. Dopiero 
teraz można ocenić spustoszenie, jakie woda 
uczyniła w domostwach, na polach i na dro-
gach gminy Słubice. „Księżycowy krajobraz” 
rozpościerający się po widnokrąg zastąpił wi-
dok zielonych upraw i zadbanych podwórek. 
Wszędzie piach i szlam oraz kamienie nanie-
sione Wisłą przez przerwane wały. Szczegól-
nie ponure wrażenie sprawiają zwały asfaltu 
porozrzucane po polach. Znamionują siłę 
żywiołu, jaki przetoczył się po wsiach Słubic.

Kazuńscy saperzy z  wielkim poświęce-
niem i nakładem ogromnego wysiłku odbu-
dowują  zniszczone drogi, budują nowe most-
ki i przepusty, a także umożliwiają powodzia-
nom dotarcie do ich domów. Wójt gminy Słu-
bice Józef Walewski nie może się nachwalić 
pracy saperów: „Zarówno w trakcie powodzi, 
jak i teraz na wojsko stanowiło podstawę na-
szej walki z żywiołem. Wtedy ratowali, teraz 
dają  ludziom nadzieję na szybki powrót do 
normalności”. Pan Walewski szczególnie ceni 
sobie pracę ciężkiego sprzętu, ściągniętego 
z 2. Brygady Saperów do odbudowy zniszczo-
nych przepustów i dróg.

34 kazuńskich saperów pod wodzą ppor. 
Radosława Kieliszkiewicza w  ogromnym 
upale wyremontowało już drogę w  Wiącze-
minie, niejako „po drodze” budując dojazdy 
do poszczególnych gospodarstw.

„Najcięższą robotę mamy z  przepustami 
drogowymi, które musimy praktycznie budo-
wać od nowa, niszcząc stare, niekiedy 40- let-
nie konstrukcje”- mówi ppor. Kieliszkiewicz.

Odwiedzający swoich żołnierzy dowódca 
Brygady płk Waldemar Zakrzewski z  wiel-

ką przyjemnością słuchał pochwał lokalnej 
społeczności nt. pracy saperów z  Kazunia.  
Przedstawiciel komitetu reagowania kry-
zysowego pokusił się nawet o  stwierdzenie: 
”Gdyby wszędzie była taka dyscyplina pracy 
jak u saperów, to na jesień ludzie wracają na 
swoje pola”.

„Widzę po swoich saperach, jak chęt-
nie może pracować żołnierz, widząc szybki 
efekt pomocy powodzianom. Nie potrzeba 
większej motywacji, jak uśmiech i zwyczajne 
„DZIĘKUJĘ” ze strony ludzi dotkniętych ży-
wiołem” -podsumował swoją wizytę dowódca 
kazuniaków.

Obiecałem, że wymienię wszystkich bo-
haterów saperskiego wysiłku: ppor. Radosław 
Kieliszkiewicz, st. kpr. Paweł Łęcki, st. kpr. 
Tomasz Przybysz, kpr. Andrzej Leszczyński, 
kpr. Dawid Iwan, st. szer. Piotr Kaliszewski, 

st. szer. Hubert Janiec, st. szer. Jarosław Toma-
szewski, st. szer. Łukasz Kniotek, st. szer. Ma-
rek Piekarski, st. szer. Sławomir Kania, st. szer. 
Andrzej Gawek, st. szer. Adam Ryło, st. szer. 
Grzegorz Wolski, st. szer. Kamil Grabowski, 
st. szer. Rafał Mazur, st. szer. Daniel Szarek, 
st. szer. Maciej Emeryk, st. szer. Bartłomiej, 
st. szer. Roman Siembida, st. szer. Kamil Pę-
dzich, st. szer. Paweł Chrzanowski, st. szer. 
Tomasz Miedzik, st. szer. Marek Zakrzewski, 
st. szer. Robert Mrajca, st. szer. Daniel Pio-
trowski, st. szer. Tomasz Bełzak, st. szer. Ja-
rosław Zając, st. szer. Grzegorz Janik, st. szer. 
Paweł Roszczyk, st. szer. Sławomir Bacławski, 
st. szer. Mariusz Sitkiewicz, st. szer. Adam 
Młodziński. Dziękujemy Wam!

kpt. Andrzej Górka



8                                                                                                                                                                            SAPER 

Z  ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Z życia Centrum Szkolenia Wojsk 
Inżynieryjnych i Chemicznych 

we Wrocławiu

Krajowa konferencja C-IED
„Walka z  zagrożeniem, jakim jest uży-

cie przez przeciwnika improwizowanych 
urządzeń wybuchowych, stanowi priory-
tetowy cel w  działaniach NATO, zwłaszcza 
dla wojsk wykonujących zadania w ramach 
operacji poza granicami kraju” – tymi sło-
wami 11 maja br. Szefa Szkolenia Wojsk Lą-
dowych – gen. dyw. Paweł Lamla, otworzył 
Konferencję Dowództwa Wojsk Lądowych 
„Kierunki i  możliwości rozwoju narodo-
wych zdolności w  zakresie przeciwdziała-
nia improwizowanym urządzeniom wybu-
chowym (C-IED)”.

Konferencja odbyła się  w Centrum Szko-
lenia Wojsk Inżynieryjnych i  Chemicznych 
we Wrocławiu. Jej uczestnikami byli: pełnią-
cy obowiązki Dowódcy Wojsk Specjalnych 
– gen. bryg. Marek Olbrycht, Szef Wojsk In-
żynieryjnych Wojsk Lądowych – płk. dypl. 
Bogusław Bębenek, prof. Waldemar Kacz-
marek z Akademii Obrony Narodowej, prof. 
dr hab. inż. Stanisław Konopka z Wojskowej 
Akademii Technicznej oraz przedstawiciele 
Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Ge-
neralnego Wojska Polskiego, Dowództw Ro-
dzajów Sił Zbrojnych, ośrodków naukowych 
i  instytutów naukowo-badawczych, policji, 
straży granicznej  i instytucji cywilnych.

Celem konferencji była budowa świado-
mości o zagrożeniu improwizowanymi urzą-
dzeniami wybuchowymi IED (Improvised 

Explosive Device) w  rejonach wykonywania 
zadań przez Polskie Kontyngenty Wojskowe 
m. in. w  Afganistanie. Intencją organizato-
rów była także koordynacja wysiłku w zakre-
sie budowy narodowej zdolności w obszarze 
C-IED w  związku z  zaangażowaniem Sił 
Zbrojnych RP w misje poza granicami kraju 

w rejonach prowadzenia działań asymetrycz-
nych oraz w związku z planowanymi w Polsce 
mistrzostwami EURO 2012.

Zagadnienia omawiane w  ramach kon-
ferencji podzielone zostały na trzy panele 
problemowe. Panel I dotyczył osiągania zdol-
ności operacyjnych. Problematyka Panelu 
II skupiała się na potrzebach i  zdolnościach 
szkoleniowych w  aspekcie C-IED. Panel III 
poświęcony został modernizacji technicznej 
w aspekcie omawianego tematu.

W  ramach  konferencji odbył się pokaz 
sprzętu będącego na wyposażeniu patroli 
saperskich z  1. Brzeskiej Brygady Saperów, 
działających w  rejonach misji zagranicz-
nych m. in.: robotów saperskich (Inspektor, 
Ekspert), wykrywaczy min, kombinezonów 
przeciwodłamkowych, zestawów hakowo-
-linowych. W  pokazie uczestniczyła sekcja 
przewodników psów z 2. Mazowieckiej Bry-
gady Saperów, która zademonstrowała dzia-
łanie praktyczne podczas wykrywania przed-
miotów wybuchowych i niebezpiecznych.

Tekst: kpt. Piotr Szczepański
Zdjęcia: kpt. Piotr Szczepański, 

st. szer. Dawid Sowiński
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Przewidzieć zagrożenie

Święto Wojska Polskiego

Przygotowanie ofi cerów i  podofi cerów do pełnienia roli in-
struktorów w  zakresie przeciwdziałania improwizowanym urzą-
dzeniom wybuchowym (C-IED) na poziomie jednostek i  podod-
działów wojskowych było głównym celem kursu realizowanego od 
12 do 23 kwietnia br. w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych 
i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego.

Szkolenie odbyło się według programu i wymogów opracowanych 
na podstawie dotychczasowych kursów prowadzonych według for-
muły „Train the Trainers”, realizowanych przez Mobilne Zespoły Do-
radcze NATO z Naczelnego Sojuszniczego Dowództwa Transformacji 
(SACT). Formuła ta zakłada zdobycie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego planowania, konstruowania i prowadzenia szkoleń.

W zajęciach, prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, 
udział wzięło czterdziestu trzech przedstawicieli z jednostek wojsko-
wych, Biura Ochrony Rządu i Żandarmerii Wojskowej.

Działania realizowane we wrocławskim Centrum koordynowało 
Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych Wojsk Lądowych.

Szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczne, ćwiczenia praktycz-
ne, a także ćwiczenia grupowe doskonalące funkcjonowanie sztabów 
ukierunkowanych na pokonanie systemu improwizowanych urządzeń 
wybuchowych. 

Kursanci zapoznani zostali z metodyką i metodologią prowadze-
nia szkolenia C-IED. Uczyli się procedur zachowania w rejonie nie-
bezpiecznym po wyjściu z  pojazdu oraz działania w  prawdopodob-
nych miejscach ataków przy użyciu improwizowanych urządzeń wy-
buchowych. Intensywne szkolenie obejmowało również: urządzanie 
punktów kontrolnych na pojazdach, operacje przeszukiwania terenu 
i obiektów, reakcje na kontakt z przeciwnikiem, a także działania pod-
czas ataku kompleksowego.

Realizmu szkolenia dodawali żołnierze z  10. Brygady Kawalerii 
Pancernej ze Świętoszowa, 1. Brzeskiej Brygady Saperów oraz 18. ba-
talionu desantowo-szturmowego z Bielska-Białej, działający jako pod-
oddziały demonstracyjne. 

W trakcie szkolenia odbyło się spotkanie Szefa Szkolenia Wojsk 
Lądowych gen. dyw. Pawła Lamli i Szefa Wojsk Inżynieryjnych Wojsk 
Lądowych płk. Bogusława Bębenka z  przedstawicielami Połączonej 

Agencji ds. Przeciwdziałania IED (JIEDDO) - płk. Kevinem McCar-
thym oraz panem Jonasem Reventas. Głównym powodem organizacji 
wizyty było nawiązanie współpracy szkoleniowej pomiędzy JIEDDO 
i Wojskami Lądowymi, a także monitorowanie przebiegu kursu. W ra-
mach wizyty wymieniono doświadczenia dotyczące dotychczasowej 
realizacji procesu szkolenia w  ramach szeroko rozumianego syste-
mu przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym, 
a także dyskutowano nad dalszym rozwojem zdolności C-IED w Si-
łach Zbrojnych RP.  

Na zakończenie uczestnicy kursu otrzymali z  rąk Komendanta 
Centrum płk. Krzysztofa Malinowskiego certyfi katy kwalifi kujące do 
prowadzenia szkoleń z zakresu C-IED na poziomie narodowych jed-
nostek i pododdziałów wojskowych. 

Tekst: kpt. Piotr Szczepański
Zdjęcia: kpt. Piotr Szczepański, st. szer. Dawid Sowiński

12 sierpnia br. w  Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych 
i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego (CSWInż.
iChem.) uroczyście obchodzono Święto Wojska Polskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowód-
cę uroczystości mjr. Grzegorza Oskrobę pełniącemu obowiązki Ko-
mendanta Centrum ppłk. Aleksandrowi Wlizło.

Chwilę po tym, jak nad placem apelowym załopotała na wietrze 
fl aga narodowa, Komendant Centrum wygłosił okolicznościowe prze-
mówienie.

„Święto Wojska Polskiego to czas uhonorowania żołnierzy za osią-
gnięcia w  służbie i  nagrody za całoroczną działalność zawodową. To 
również czas re� eksji o przyszłości naszej armii i  jej roli w społeczeń-
stwie. Przede wszystkim, to szczególna sposobność i patriotyczny obo-
wiązek pamięci i hołdu dla tych, którzy zginęli w obronie niepodległości 
i granic Ojczyzny” - powiedział Komendant.

Następnie ppłk Aleksander Wlizło, na podstawie decyzji Mini-
stra Obrony Narodowej, wręczył odznaczenia resortowe dla kadry 
zawodowej Centrum. Za wierną i oddaną służbę Ojczyźnie oraz wzo-
rowe wypełnianie obowiązków służbowych medalem Za Zasługi dla 
Obronności Kraju zostało uhonorowanych jedenastu żołnierzy zawo-
dowych, a medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny jedenastu żoł-
nierzy zawodowych oraz pracownik wojska.

Za całokształt wykonywanych zadań służbowych na poziomie 
bardzo dobrym, obowiązkowość, dyspozycyjność, wykazywaną ini-
cjatywę i zaangażowanie w ich realizację Komendant Centrum wyróż-
nił kadrę i pracowników wojska nagrodami pieniężnymi, listami gra-
tulacyjnymi, pochwałami oraz urlopami nagrodowymi. Uroczystość 
zakończyła defi lada pododdziałów Centrum.

Tekst: mjr Romuald Głowacki
Zdjęcia: Beata Bartosz
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MŁODOŚCI, DODAJ 
MI DUCHA…

Nie będzie to rzecz o  mickiewiczowskiej Odzie do 
młodości. Wszak tytuł, choć całkiem przypadkowo, 
zbieżny z  przesławnym lirykiem wieszcza odnosi się 
także do młodych. A  ściślej do młodego pokolenia 
saperów polskich. Nie żeby brakowało saperskiej 
młodzieży ducha czyli siły sprawczej lub też wiary we 
własne saperskie kwalifi kacje. Tych przymiotów nikt 
im nie odmówi. Sprawdzają się wybornie zarówno 
w  kraju (w  ćwiczeniach i  trudnych okolicznościach 
rozminowania i  klęsk żywiołowych) jak i  na 
prawdziwym polu walki w  zagranicznych misjach 
(sporo o  tym w  „SAPERZE”). Wieść niesie, że  tej 
mocy sprawczej brakuje młodym w  przywiązaniu do 
chlubnych saperskich tradycji i zwyczajów.
Może mało powiedziane, że wieść niesie… Na 
uroczystościach w  miejscach saperskiej pamięci, na 
seminariach, w  podróżach historycznych i  innych 
imprezach masowych organizowanych przez 
Stowarzyszenie Saperów Polskich są zazwyczaj 
weterani, reprezentanci starszego i  średniego 
pokolenia. Natomiast gołym okiem widać nieobecność 
młodego ducha (poza służbowymi wystąpieniami). Nie 
wspominając już o zwyczajach spotkań z okazji rocznic 
promocji ofi cerskiej czy innych wyrazach zbiorowej 
potrzeby bycia razem, świadczących o saperskiej więzi. 
Pardon! Zagalopowałem się. Oczywiście, letnia aura 
nie sprzyja wytaczaniu ciężkich argumentów. Idzie 
raczej o  letnią ulewę, która przynosi rześki podmuch 
wiatru i  ulgę po skwarze. Daje przejrzystość myślom 
i swobodę refl eksji.
Z  drugiej jednak strony trudno przecenić sens 
i  znaczenie międzypokoleniowej więzi. Weteranom 
i  starszym rocznikom saperów, jako się rzekło, 
nie brakuje młodzieńczej werwy i  zapału do 
społecznikowskiego działania (jakkolwiek, gwoli 
prawdy, nie można tego powiedzieć o  wszystkich). 
Wszelako większość chętnie demonstruje przywiązanie 
do wartości, którym poświęcili lata służby. Nie 
utyskują na zbyt wątłe emerytury, z  humorem 
wspominają nawet największe trudy wojskowej 
kariery. Nikomu nie zazdroszczą, potrafi ą radować się 
tym co osiągnęli. Jednak, uważnie wsłuchując się  w te 
wynurzenia starszych pokoleń daje się odczuć pewien 
dyskretny, graniczący z sentymentem, niedosyt. Jakby 
brak adresata, drugiej strony dyskursu: ożywczego 
ducha młodości…
Nieczęsto bowiem zdarza się, że poza rówieśnikami 
mają z  kim dzielić swoje doświadczenia, piękno 
i  różnorodność przebytych dróg. A  przecież tradycja 
nie istnieje bez ciągłości. Przejmowania 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  motywację do trudnej 
służby, to w korzeniach inżynieryjnej tradycji znajduje 
oparcie  duma każdego sapera.
Metafory, niestety, to tylko stylistyczne konstrukcje 
poetyckie. Aby przyoblekły realne kształty trzeba 
im doprawdy mocy ducha młodości. Na pozór tak 
niewiele, by  do szeregu starszych pokoleń dołączyły 
młodsze. Komendą się tego wszakże nie sprawi. To 
kwestia poczucia siły saperskiej więzi i  woli działania.

Kazimierz N iciński     

Wizyta u Józefa
Spotkania u „Józefa”, organizowane od wielu lat- jak już wcześniej pisałem - 

z wolna obrosły w legendę, stały się specyfi czną tradycją saperskiej obyczajowości. 
Znalazły  żywe grono naśladowców, okresowych spotkań żołnierzy, których 
połączyła: specyfi czna, ciężka służba; saperski poligonowy trud; wspólna nauka 
w naszej wrocławskiej Alma Mater; rodzimy garnizon… Niektórzy z tego grona 
odeszli, zachowani w pamięci, przywracani wspomnieniami podczas koleżeńskiej 
biesiady, przybywali nowi… nie zawsze akceptowani przez koleżeński konwent 
po odbyciu niezbędnego, okresu terminatora. Spotkania … urokliwe spotkania  
w  wyjątkowej atmosferze serdeczności i  wzajemnej życzliwości, ciszy leśnego 
otoczenia, staropolskiego biesiadowania, krotochwilnych wspomnień i pieprznych 
saperskich opowieści…

Tak było i teraz, podczas ostatniego, majowego spotkania u „Józefa”. Ta sama 
pogoda ducha i  życzliwość emanująca z  twarzy gospodarza domu, serdecznie 
witającego każdego uczestnika spotkania. I  niezmienna formuła, kierowana do 
nowego, początkującego terminatora spotkania: „ Kto przekracza próg tej bramy, 
zastawia za sobą stopnie wojskowe i problemy służbowe…Tu spotykają się przyjaciele, 
którzy mówią sobie na TY. Jestem Józef…” 

Po złożeniu Gospodarzowi stosownych życzeń i  tradycyjnych upominków 
z  okazji zaległych imienin, nastąpił symboliczny akcent wręczeniu Jubilatowi 
buzdyganu pułkownikowskiego jako symbolu i  znaku „wodzowskiej” władzy. 
Następnie przedstawiono nowych adeptów saperskiego konwentu. Dziś terminował 
Artur Talik, wprowadzony przez członka Konwentu Tadeusza Dzikowskiego. 
W przygotowaniach do biesiady pomagał mu Władysław Zdanowski, odkrywając 
w  sobie [a  prawdopodobnie z  udziałem żony] dodatkowe zdolności kulinarne. 
Wyjątkowo, tego wieczoru atmosfera spotkania była głęboko refl eksyjna 
i  poważna. Może spowodowała to absencja niezrównanych biesiadników i  brak 
soczystych przypowieściach nieobecnego dziś, Stefana Włudyki, pieprznych 
damsko-męskich toastów Bernarda Sypniewskiego czy trochę przydługich acz 
przepysznych gruzińskich toastów Janusza Lalki, a  także nieobecność [kolejny 
raz] kolegów: Andrzeja Sochy, Waldemara Zakrzewskiego, Stanisława Grajpera. 
A  może zaważyła na początku spotkania słaba kondycja dziekana konwentu 
Mariana Kasperskiego, który nieoczekiwanie wystąpił z wnioskiem o przekazanie 
swojej władzy na ręce młodszego pokolenia tj. Tadeusza Dzikowskiego. 
Spowodowało to dyskusję odnośnie przełożenia tego wniosku na inny termin oraz   
zdyscyplinowania uczestników konwentu czy wręcz określenia zasad skreślania 
z udziału w koleżeńskich spotkaniach za systematyczną nieobecność.   

Ale szybko powrócono do tradycyjnej atmosfery, wzbogaconej obfi tością stołu 
i przednimi wyrobami państwowego monopolu. Szybko rozkręcił się błyskotliwy 
w swych refl eksjach Eugeniusz Kocój,  a wtórował mu rozkochany w wyprawach  
morskich i w „rybaczeniu” Władysław Zdanowski. Zwolna też spotkanie podzieliło 
się na tych co sięgali do wspomnień z lat Wojska Polskiego związanego z Układem 
Warszawskim i  tych co po transformacji ustrojowej,  tworzyli nowy kształt Sił 
Zbrojnych w strukturach NATO.  

Syty biesiady i  przeżytych wrażeń, snułem nieco zmęczone refl eksje nad 
istotą saperskiej służby, dawnego i  obecnego wojska, jej kadry,  problemów 
wojskowego życia. Pomimo tak odmiennych punktów odniesienia pozostawał 
jeden niezmienny aksjomat. Zarówno w „tamtym” jak i „dzisiejszym” wojsku kadra 
saperska była  profesjonalnie przygotowana do służby, potrafi ła i potrafi   wykonać 
każde postawione przez nią zadania. Z tym, że nam lepiej się dowodziło, dowódca 
miał większe możliwości, które pozwalały wykonać każdy rozkaz, łącznie z tym na 
„wczoraj”, większa była radość i satysfakcja z wykonanych zadań. Nie ograniczały 
go nadmiernie „kwity”, „stanagi” i  nie stał mu nad głową prokurator. Inaczej 
wyglądało życie garnizonowe, stosunki interpersonalne, które tworzyły wieloletnie 
koleżeńskie więzi, spajały „saperską rodzinę”. Inny był rozwój kadry często z góry 
zaprogramowany na kolejne lata, gdzie zmiana stanowiska, garnizonu czy należny 
awans lub odznaczenia nie było zaskoczeniem. Mieliśmy szczęście przeżyć kawał 
solidnej i satysfakcjonującej żołnierskiej przygody. 

Obserwowałem również Józefa Soję chłonąc jego radość życia, wielki optymizm 
i satysfakcję z wspólnego biesiadowania. Zastanawiałem się też, skąd bierze się ten 
wyjątkowy autorytet jakim cieszy się w  środowisku saperskim Józef Soja. Wielu 
z nas saperów  miało podobną drogę życiową. Ale  pozostawał dla nas autorytetem, 
swoistym przywódcą, któremu pasowała nawet ta wręczona wodzowska buława.  
Sądzę, że decydowała prawość charakteru, życzliwość, uczynność i  właściwie 
rozumiana koleżeńskość. I co najważniejsze. Nasz Józef kocha i potrafi  kochać ludzi.  
To emanuje z niego.  Stwarza, że na spotkaniach u niego panuje ta niepowtarzalna 
atmosfera.

Wiesław Leszek Ząbek

FELIETONY
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Z  ŻYCIA KÓŁ SSP

Corocznie, 16 kwietnia uroczyście honorowaliśmy wysiłek saper-
skich zmagań na frontach wojennych, a także dokonania w codzien-
nej, pokojowej służbie, obchodząc Święto Sapera. Dla nas – żołnierzy 
Wojsk Inżynieryjnych jest to dzień upamiętniający ofi arność i boha-
terstwo saperów walczących i poległych w walkach za Ojczyznę, dzień 
zadumy nad tymi, którzy odeszli z naszych szeregów na wieczną sa-
perską wartę. W tych dniach żałoby narodowej był to czas szczególny 
dla saperów koła nr 18 i 5 pułku inżynieryjnego.           

W dniu poprzedzającym Dzień Sapera przeprowadzono zebranie 
koła, na którym uczczono pamięć poległych w  katastrofi e samolotu 
prezydenckiego w Smoleńsku oraz przygotowano się do uroczystości 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej w  kaplicy 5 pułku inżynieryjnego 
w Szczecinie Podjuchach. 

W dniu 16.04.2010r. w 5pinż  odbyła się msza żałobna za pole-
głym w katastrofi e samolotu prezydenckiego w Smoleńsku oraz sape-
rów poległych przy rozminowaniu kraju. Dla uhonorowania pamięci 
żołnierzy 5 Brygady Saperów i  5 pułku saperów z  inicjatywy i  pod 
patronatem Stowarzyszenia Saperów Polskich koło nr 18 ufundowa-
no i odsłonięto  tablicę pamiątkową, na której umieszczono złotymi 
zgłoskami:

CHWAŁA SAPEROM
5 BRYGADY SAPERÓW  I  5 PUŁKU SAPERÓW 
POLEGŁYM PODCZAS ROZMINOWANIA KRAJU
NIECH ODPOCZYWAJĄ W POKOJU !
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !
5 Brygada Saperów  (od 01.03.1946 r. 5 pułk saperów) na pod-

stawie rozkazu Naczelnego Dowódcy WP przystąpiła do rozmino-
wania kraju. Po sformowaniu 5 Brygady Saperów chrztem bojowym 
było rozminowanie Warszawy. W 1945 roku między innymi rozmi-
nowywano przyczółek modliński, rubież Ostrołęka – Łomża, Prusy 
Wschodnie, a w okresie listopad –  grudzień kontrolne rozminowanie 

trenów województw - warszawskiego, olsztyńskiego i  białostockie-
go. W  1946 r. rozminowanie realizowano w  dwóch okresach, okres 
wiosenny 01.04 – 31.05.1946 r; i  okres jesienny 01.09 – 15.11.1946 
r. W 1947r. rozminowywano województwa pomorskie i szczecińskie 
w 1948r. województwa bydgoskie oraz kontynuowano rozminowanie 
województwa szczecińskiego. W 1950 r. rozminowywanie między in-
nymi miejscowości Braniewo. Kamień, Łaźnice i  Jaśnica oraz wyspy 
na rzekach Regalica i  Odra. Rok 1951 i  1952 był kolejnym etapem 
rozminowywania terenów w  rejonie miejscowości Braniewo, które 
trwało do 1958 r. Nieprzerwanie trwała też akcja rozminowywania 
województwa szczecińskiego. Na początku kwietnia 1954 r. rozpoczę-
to rozminowanie byłej kwatery Hitlera, które zakończono w 1955 r., 
natomiast w 1956 roku zakończono akcję rozminowywania Polski.

W czasie realizacji zadań w latach 1945 - 1956 zginęło 112 sape-
rów, w 1945r – 92, 1946 r. – 9, 1947 r. – 8,  1948 r. – 2 i w 1954 r. – 1, 
była to ostatnia ofi ara śmiertelna okresu rozminowywania kraju po-
niesiona prze 5BSap.

ppłk Rajmund Giera

Koło nr 18 Stowarzyszenia Saperów Polskich

W marcu br. na CSWL Drawsko Pomor-
skie odbyło się szkolenie poligonowe podpo-
działów 5 pułku inżynieryjnego. W szkoleniu 
udział brały pododdziały 1 batalionu inżynie-
ryjnego. Dowódcą zgrupowania poligonowe-
go był ppłk Rajmund Giera, dowódca 1binż. 
Do szkolenia poligonowego skierowano pod-
oddziały saperów z 1 batalionu oraz zabezpie-
czające funkcjonowania zgrupowania poligo-
nowego podpodziały logistyczne batalionu. 

Głównym celem szkolenia było prze-
szkolenie pododdziałów w  realizacji zadań 
inżynieryjnych realizacji zadań wsparcia in-
żynieryjnego w  zróżnicowanych warunkach 
terenowych i  atmosferycznych przy użyciu 
bojowych środków minersko zaporowych. 
W  trakcie szkolenia zrealizowano szkolenie 
z  minerstwa i  zapór inżynieryjnych, wyko-
nywano między innymi ukrycia na sprzęt 
wojskowy, rowy przeciwpancerne przy uży-
ciu materiału wybuchowego oraz ustawiano 
przeciwpancerne pola minowe z  bojowych 
min. 

Wykorzystując poligonową bazę szko-
leniową odbyto strzelania z  rpgpanc, kmpk, 

granatnika nasadkowego oraz broni pokłado-
wej TRI, ponadto stan osobowy zgrupowania 
wykonał rzut granatem bojowym (F-1 i RG-
42). 

Dowódca batalionu przeprowadził rów-
nież kompanijne ćwiczenie taktyczno-inży-
nieryjne. Ćwiczące pododdziały realizowały 
zadania wsparcia inżynieryjnego obrony uzy-
skując oceny bardzo dobre i dobre. Na bazie 

tego ćwiczenia dowódca 5 pułku inżynieryj-
nego przeprowadził ćwiczenie instruktażo-
wo-metodyczne z dowódcami pododdziałów 
pułku.

W  ramach szkolenia poligonowego do-
wódca 1binż/5pinż przeprowadził kurs dla 
instruktorów i  obsług Ładunków Wydłużo-
nych Dużych. W kursie uczestniczyli saperzy 
z  5pinż oraz saperzy z  12Dywizji Zmecha-
nizowanej (2bsap, 2BZ,7BOW). Po przepro-
wadzonym szkoleniu i  zdanym egzaminie 
potwierdzono uprawnienia dla  instruktorów 
z 5pinż i 2bsap, oraz nadano uprawnienia do 
obsługiwania Zespołu Bojowego ŁWD pod 
nadzorem uprawnionego instruktora  dla sa-
perów z 5pinż, 2bsap, 2BZ i 7BOW. 

W  ramach realizacji programowego 
szkolenia grupa pod dowództwem por. Łu-
kasza RUTY realizowała zadanie wykonywa-
nia przejścia w  polu minowym przeciwnika 
przy użyciu ZBŁWD na rzecz pododdziałów 
12DZ. Zadanie to realizowano w  ramach 
ćwiczenia instruktażowo-metodycznego pro-
wadzonego przez dowódcę 12DZ. Zadanie 
wykonano na ocenę bardzo dobrą.

ppłk Rajmund Giera

Obchody Dnia Sapera 

Na poligonie
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Uroczystość pogrzebowa śp. Dowódcy Wojsk Lądowych gene-
rała broni Tadeusza Buka odbyła się w Spale koło Tomaszowa Ma-
zowieckiego. 17 kwietnia 2010 roku rodzina, przyjaciele oraz Woj-
sko Polskie pożegnali żołnierza poległego w katastrofie samolotu 
zmierzającego na obchody 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Ceremonia rozpoczęła się Mszą Świętą pogrzebową celebrowa-
ną w spalskiej Kaplicy Polowej Kościoła NMP Królowej Polski przez 
biskupa radomskiego Henryka Tomasika oraz dziekana Wojsk Lądo-
wych księdza pułkownika Dariusza Kowalskiego.

„Uczestniczymy w  uroczystościach pogrzebowych Dowódcy 
Wojsk Lądowych generała Tadeusza Buka, który towarzyszył Prezy-
dentowi Rzeczypospolitej Polskiej w tej nie mającej końca pielgrzym-
ce do Katynia. Z  zachwytem i  ogromnym poczuciem wewnętrznej 
dumy często wracam do świadectwa, jakie o generale Buku dają Jego 
podwładni – żołnierze Wojsk Lądowych. Pan generał Tadeusz Buk, 
mówią, był człowiekiem bardzo bezpośrednim, zdecydowanym 
i  konsekwentnym w  działaniu. 
Prawdziwy wizjoner, cieszył się 
opinią pracowitego, oddanego 
służbie oficera” – wspominał 
Dowódcę ksiądz pułkownik 
Dariusz Kowalski.

W  trakcie mszy odczy-
tane zostały postanowienia 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, podpisane przez Mar-
szałka Sejmu, o  awansowaniu 
śp. Tadeusza Buka do stopnia 
generała broni oraz odzna-
czenie pośmiertnie Dowódcy 
Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.  

Po zakończeniu nabożeń-
stwa dalsza część uroczystości 
odbyła się na cmentarzu w Spa-
le, gdzie zgodnie z wolą rodziny 
spoczął generał broni Tadeusz Buk. 

W kondukcie żałobnym za trumną Generała, wiezioną na lawecie 
armatniej, szła rodzina, Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich, 
szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał w  stanie spoczynku 
profesor Stanisław Koziej, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Na-
rodowego Witold Waszczykowski, szef Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego generał broni Mieczysław Stachowiak, Dowódca Wojsk Lą-
dowych generał dywizji Edward Gruszka, byli dowódcy Wojsk Lądo-
wych generałowie broni Zbigniew Zalewski i Waldemar Skrzypczak, 
kierownicza kadra Dowództwa Wojsk Lądowych i  jednostek Wojsk 
Lądowych. Dla uczczenia pamięci kawalerzysty w kondukcie podążał 
szwadron kawalerii oraz ulubiony koń Generała. 

„Nie tak miało być, kiedy umawialiśmy się na moją pierwszą wi-
zytę u Ciebie tutaj w Spale. Mieliśmy być wspólnie w spalskich lasach, 
czuć to spalskie powietrze, tę ciszę lasu. Ale miała to być inna cisza. 
Nie ma też nikogo innego, kto umawiał się z nami na tę wizytę. Bo 
nie ma ani Ciebie, ani generała Gągora ani generała Kwiatkowskiego. 
Generała Potasińskiego też nie ma. Nie ma też samolotu, w którym 
umawialiśmy się na to właśnie spotkanie. Teraz dopiero rozumiem, 
co muszą czuć dowódcy, kiedy odchodzą ich żołnierze” – mówił nad 
trumną minister Bogdan Klich. „Pozostawiłeś po sobie niewymazy-
walny ślad swojej obecności. Wniosłeś do mojego najbliższego oto-
czenia powiew optymizmu, dałeś nam swoją energię. Nigdy nie zapo-
mnę, jak podczas przyjmowania obowiązków przez generała Samola 
w 16 Dywizji w Elblągu, stałeś na trybunie honorowej z zakasanymi 
rękawami. Wtedy po raz drugi widziałem Cię z zakasanymi rękawami. 
Pierwszy raz w Iraku, kiedy dowodziłeś przedostatnią zmianą nasze-

go kontyngentu i widziałem Cię w boju. Przez czas, kiedy dowodziłeś 
Wojskami Lądowymi, wykonałeś dobrze swoje żołnierskie zadanie. 
Pozostawiłeś ten ślad, a jest nim pomysł na to, jak powinny wyglądać 
Wojska Lądowe aż do 2018 roku. I za to Ci dziękuję” – mówił Minister 
Obrony Narodowej Bogdan Klich.

Równie ciepło generała Buka wspominał szef Sztabu Generalne-
go Wojska Polskiego generał broni Mieczysław Stachowiak oraz Do-
wódca Wojsk Lądowych generał dywizji Edward Gruszka. Ten drugi 
przypomniał fakt, że to właśnie generał Buk był tym oficerem, który 
12 marca 1999 roku symbolicznie wprowadził naszą armię do NATO, 
wnosząc polska flagę do audytorium biblioteki Harry`ego Truma-
na w  Independence w  stanie Missouri. „Panie Generale, Dowódco, 
Tadeuszu! Nie tak miał wyglądać Twój powrót. Tyle wyzwań, które 
wspólnie podjęliśmy nie zostały jeszcze zakończone. Ten straszny 
tragiczny los położył im kres. Zapamiętaliśmy Cię, jako żołnierza 
kierującego się żołnierskim honorem i  bez reszty oddanego armii. 

Twoja służba dla Ojczyzny to 
piękna karta i  powód do dumy 
dla każdego żołnierza. Nie za-
pomnimy o  tym” – deklarował 
w  imieniu wszystkich żołnierzy 
Wojsk Lądowych generał dywi-
zji Edward Gruszka. Najbardziej 
emocjonalne było, wygłoszone 
także w  imieniu rodziny, poże-
gnanie jednego z kolegów zmar-
łego, generała dywizji Mirosława 
Różańskiego. „Generale Buk, 
Dowódco, Wodzu!” – tak zaczął 
swoje wspomnienie dowódca 
11 Dywizji Kawalerii Pancernej. 
Nim właśnie był – prawdziwym 
wodzem – dla wszystkich nas, 
żołnierzy Wojsk Lądowych.

Ceremonia pogrzebowa od-
była się zgodnie z ceremoniałem 

wojskowym, w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych 
oraz żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Ma-
zowieckiego. W  hołdzie nad trumną tragicznie zmarłego pochyliły 
się dziesiątki pocztów sztandarowych jednostek wojskowych, Policji, 
straży pożarnej, organizacji i  stowarzyszeń kombatanckich, hufców 
harcerskich i  szkół. Nad cmentarzem przeleciał klucz śmigłowców 
W-3 Sokół, a z pokładu jednego z nich rozsypano płatki kwiatów. Ci-
szę lasu spalskiego, na krótko, przerwała salwa honorowa.

Zanim trumna spoczęła w grobie, okrywająca ją flaga została zło-
żona przez żołnierzy z asysty honorowej. Następnie minister Bogdan 
Klich przekazał ją rodzinie, oddając biało-czerwoną w ręce syna Ge-
nerała – Mariusza.

Ostatnim akcentem ceremonii było złożenie wieńców i kwiatów. 
Grób świętej pamięci generała broni Tadeusza Buka dosłownie utonął 
w kwiatach. W ostatniej drodze naszemu Wodzowi towarzyszyło mu 
ponad trzy tysiące osób.

Dowódca 2 Mazowieckiej Brygady Saperów płk Waldemar Za-
krzewski wziął wraz ze swoimi żołnierzami wziął udział w ceremo-
nii ostatniego pożegnania śp. Dowódcy Wojsk Lądowych generała 
broni Tadeusza Buka.

„Odszedł Przyjaciel wszystkich żołnierzy. Człowiek z  wizją 
przyszłości naszych wojsk. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci 
i naszych sercach”- stwierdził zaraz po pogrzebie płk Zakrzewski. 
Cześć Jego Pamięci!

Tekst i zdjęcia: 
Wydział Prasowy DWL, kpt. Andrzej Górka

Pożegnanie dowódcy

EPITAFIUM
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Wspomnienie o Generale Czesławie Piotrowskim

WSPOMNIENIA

10 czerwca 2005 r. minęła piąta rocznica, gdy odszedł od nas 
niespodziewanie, na zawsze gen. dyw. dr inż. Czesław Piotowski. 
Wojska Inżynieryjne WP okryły się wielką żałobą, utraciły bo-
wiem wybitnego polskiego inżyniera wojskowego drugiej połowy 
XX wieku, utalentowanego teoretyka i  praktyka w  zakresie inży-
nieryjnego zabezpieczenia działań bojowych wojsk, który jako 
zastępca i  następnie szef Wojsk Inżynieryjnych WP praktycznie 
wyposażył je w bardziej nowoczesny sprzęt i środki inżynieryjne, 
w większości polskiej konstrukcji i produkcji, którą z trudem uru-
chomił, podnosząc ich prestiż, rangę i znaczenie, również poprzez 
wybudowanie pięknego pomnika „Chwała Saperom” w Warszawie 
– dumy polskich saperów oraz zainicjowanie i nadzór merytorycz-
no-organizacyjny nad budową Mużeum Wojsk Inżynieryjnych we 
Wrocławiu. Gdy zaszła taka konieczność, w  burzliwym, pełnym 
strajków i niepokojów społecznych naszym kraju, w roku 1981, po-
stawiony na stanowisko ministra górnictwa i energetyki, przyczy-
nił się znacząco do rytmicznej pracy kopalni i elektrowni,  zapew-
niając społeczeństwu energię elektryczną i ciepło na zimę. Również 
na tym stanowisku, dotychczas mało mu znanym, w pełni sprostał 
arcytrudnym zadaniom, wielce zasłużył się społeczeństwu i nasze-
mu krajowi.  

Urodził się 23.04.1926 r. w Hucie Stepańskiej w pow. Kostopol 
na Wołyniu, na Kresach Wschodnich II RP. Jego ojciec był stola-
rzem, przy którym nauczył się stolarki i wytaczania z drewna pięk-
nych użytecznych przedmiotów. W 1941 r. zmarła mu matka, a dwa 
lata później nacjonaliści ukraińscy zamordowali jego ojca i starsze-
go brata. Jako niepełnoletni, z  bronią w  ręku walczył, w  ramach 
utworzonej samoobrony, w obronie swojej rodzinnej miejscowości 
przed hordami UPA. Następnie wstąpił do oddziału AK – „Bomby”, 
„Wujka”, który wszedł w skład  27. Wołyńskiej DP AK. Walczyła ona 
nie tylko z Niemcami, ale także z  oddziałami UPA, w obronie pol-
skiej ludności przed dokonywanymi na niej rzeziami. Po rozbroje-
niu tej dywizji przez oddziały radzieckie pod Lubartowem w 1944 
r., udało mu się przedostać na Wołyń, gdzie został powołany do 
służby wojskowej i skierowany do Centralnej Szkoły Podchorążych 
w Riazaniu, do kompanii podchorążych saperów. Po jej ukończe-
niu i promocji na Rynku Krakowa, przez Naczelnrgo Dowódcę WP 
gen. broni Michała Rolę – Żymierskiego, w dniu 9 marca 1945 r., 
jego dalsza zawodowa służba wojskowa i  praca na stanowiskach 
państwowych przedstawia się, w wielkim skrócie, następująco:

- dowódca plutonu podchorążych w  OSSap w  Przemyślu, 
dowódca kompanii saperów w  21.  bsap 10. DP w  Jeleniej Górze 
i  następnie dowódca tego batalionu (w  wieku 23 lat), słuchacz 
w  Wojskowej Akademii Inżynieryjnej w  Moskwie, zastępca do-
wódcy 2.  BSap, zastępca i  szef Wojsk Inżynieryjnych WOW, 
zastępca szefa Wojsk Inżynieryjnych MON ds. technicznych, 
studia w  Akademii Sztabu Generalnego w  Moskwie, na znanej 
„Woroszyłówce”, szef Wojsk Inżynieryjnych MON, szef Szefostwa 
Badań i  Rozwoju Techniki Wojskowej – zastępca Głównego 
Inspektora Techniki WP, minister górnictwa i energetyki, ambasa-
dor w Republice Jugosławii.

Przypomnieć jeszcze wypada, że obie akademie ukończył z wy-
różnieniem i złotym medalem. Także na wszystkich powierzonych 
mu stanowiskach wyróżniał się mądrością i sprawnością we wszel-
kich formach działania, umiejętnością pozyskiwania współpra-
cowników i podwładnych do wykonywanych zadań oraz wielką dla 
nich życzliwością. Wykazywał ponadto niezwykły upór, zdecydo-
wanie, konsekwencję i  zaangażowanie, odporność fizyczną i  psy-
chiczną. Był to twardy, odporny na trudy człowiek, typ przywódcy 

– wymagający, ale jednocześnie ludzki, powszechnie szanowany 
i lubiany. Dla niego nie było spraw za trudnych, niemożliwych do 
rozwiązania. Dlatego też na stanowiskach, które mu powierzano, 
odnosił sukcesy. Nie zawodził, można było na nim zawsze polegać. 
Zdaniem wielu saperów, którzy dobrze znali gen. Piotrowskiego, 
był On nie tylko Wybitnym Inżynierem Wojskowym, a  nade 
wszystko - Wielkim Szefem, światłym człowiekiem, tęgim umy-
słem, barwną postacią.

W żołnierskim mundurze, noszonym zawsze z honorem i naj-
wyższą godnością, przebył 46-letnią chlubną, godną uznania i sza-
cunku drogę, w tym w Wojskach Inżynieryjnych WP przez 34 lata. 
Zawsze czuł się saperem, odnosił się z  sentymentem do swojego 
rodzju wojsk. Trud saperskiej służby był mu szczególnie bliski, 
bo sam był saperem „z  krwi i  kości”. Interesował się ich historią 
w  przeszłości i  po II wojnie światowej. Z  pasji historycznej gen. 
Piotowskiego zrodziły się przecież Pomnik „Chwała Saperom” i na-
stępnie Muzeum Wojsk Inżynieryjnych. Mając dobre pióro i zacię-
cie historyka, starał się również wzbogacać ich historię, poprzez 
opracowywanie i  wydawanie książek lub broszur im szczególnie 
poświęconych, a także napisanie wielu artykułów zamieszczanych 
w różnych periodykach, co jest na ogół mniej znane. 

Opracował i  wydał m.in.: „Pomniki nad Odrą” (1990); 
„Kazuń przedmoście twierdzy Modlin” (1990); swoistą trylo-
gię – „Krwawe żniwa za Styrem, Horyniem i  Słuczą” (1995), 
„Przez Wołyń i Polesie na Podlasie” (1998), „Spod Lubartowa do 
Riazania i Krakowa, czyli jak zostałem saperem” (2000); „Saperzy 
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK” (1992); „Wojskowe i  histo-
ryczne tradycje 27. Wołyńskiej DP AK” (1993); „Pomnik Chwała 
Saperom” (2000); „Zniszczone i  zapomniane osiedla polskie oraz 
kościoły na Wołyniu” (2002). Tę ostatnią pozycję opracowywał ze 
szczególnym uporem i determinacją, mając już bardzo słaby wzrok, 
na podstawie dostarczanych mu przez Wołynian różnych materia-
łów źródłowych, z którymi utrzymywał rozległe kontakty, również 
z mieszkającymi za granicą. Pisał ją na specjalnym komputerze dla 
słabo widzących, który pożyczyli mu przyjaciele – górnicy, po wi-
zycie u niego na Barburkę. Odwiedzali go co roku, bo niezwykle 
szanowali i lubili swojego ministra. Często w rozmowie z postron-
nymi osobami podkreślali – „Takiego ministra górnictwa, jakim 
był gen. Piotrowski, nigdy polskie górnictwo nie miało”. Jest to wy-
raz najwyższego uznania dla generała – sapera, naszego towarzysza 
broni, o czym stale powinniśmy pamietać, a także o wielkich zasłu-
gach dla naszego kraju, jego obronności, no i przede wszystkim dla 
Wojsk Inżynieryjnych WP. 

Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim w  Warszawie, 
w  sektorze, gdzie pochowano wielu generałów WP. Mogiłę gen. 
Piotrowskiego często odwiedzają saperzy, jego byli podwładni, 
również ci spoza Warszawy, a  także górnicy, aby zapalając znicze 
i pochylając głowy, w zadumie nad życiem i działalnością tego wy-
bitnego Generała, oddać mu najwyższy szacunek i hołd. 

Zdzisław Barszczewski

Przebieg służby i pracy gen. Czesława Piotrowskiego, jego za-
sługi dla Wojsk Inżynierujnych WP i  dla naszego kraju, zostały 
szerzej opisane w  książce „Sylwetki Saperów”, wyd. Bellona 2001 
r, str. 43 – 46.
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JUBILEUSZ

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Przycho-
dzień urodził się 31.03.1930r. w wojewódz-
twie lubelskim. Pracę zawodową rozpoczął 
w 1953r. po ukończeniu studiów pierwszego 
stopnia  w Wojskowej Akademii Technicz-
nej. Jednocześnie, będąc na etacie WAT, od-
był szereg praktyk od 3¸12 miesięcy  (w su-
mie około 4 lata) w  jednostkach wojsko-
wych oraz ośrodkach cywilnych naukowych 
i naukowo-badawczych.

Pracę w  WAT rozpoczął w  Katedrze 
Uzbrojenia Inżynieryjnego na stanowisku 
inżyniera pracowni pomp i sprężarek, a od 
1955r. kierownika Laboratorium Maszyn 
Inżynieryjnych. W  1956r. uzyskał dyplom 
magistra inżyniera mechanika, wykonu-
jąc pracę na temat wyposażenia czołgu 
w osprzęt spycharkowy. 

Stopień doktora nauk technicznych 
nadała mu w  1964r. Rada Wydziału Inży-
nierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 
na podstawie dysertacji, pt.: „Mechaniza-
cja rozluźniania i  urabiania zamarzniętych 
gruntów w  warunkach klimatycznych Pol-
ski”. 

W  1977r. uzyskał stopień doktora ha-
bilitowanego nadany przez Radę Wydziału 
Mechanicznego WAT, na podstawie rozpra-
wy pt.: „Przyczepność maszyn roboczych 
do zamarzniętych gruntów”, której treść 
była kontynuacją problemów naukowych  
i technicznych podjętych wcześniej w pracy 
doktorskiej.

W  1981r. wyznaczony został na stano-
wisko Komendanta - Dziekana Wydzia-
łu Mechanicznego WAT, w  skład którego 
wchodziły ówczesne specjalności takie, jak:  
lotnictwo, pojazdy mechaniczne, materiały 
pędne i smary oraz maszyny inżynieryjne. 

W  1992r. po przekazaniu obowiązków 
Komendanta-Dziekana wyznaczony zo-
stał na stanowisko profesora zwyczajnego 
WAT, na którym pracuje do obecnej chwili 
w  Katedrze Budowy Maszyn, zajmując się 
problematyką naukową i  dydaktyczną spe-
cjalności maszyny robocze. 

Łączny dorobek publikacyjny obejmuje 

ponad 200 pozycji w tym około 70 prac sa-
modzielnych. 

Powyższe osiągnięcia naukowe i  wdro-
żeniowe były możliwe dzięki zbudowaniu 
w Instytucie poważnej bazy badawczej oraz 
wykształceniu specjalistycznego zespołu 
ludzkiego. Między innymi był kierowni-
kiem zespołu, który opracował koncepcję 
oraz zbudował laboratorium układów na-
pędowych maszyn, a w tym badanych w ni-
skiej temperaturze oraz szereg stanowisk 
badawczych – specjalistycznych.

Baza ta była podstawą do wykonania 
pod jego kierownictwem 10 prac doktor-
skich. Jednocześnie był opiekunem 3 obro-
nionych prac habilitacyjnych, recenzował 
18 prac doktorskich oraz 8 habilitacyjnych, 
napisał wiele opinii do tytułu naukowego 
profesora oraz mianowania na stanowisko 
docenta i profesora.

W  dydaktyce pracuje od 1950r., kiedy 
będąc jeszcze studentem II-go roku Poli-
techniki Gdańskiej pełnił obowiązki młod-
szego asystenta z  matematyki na I-szym 
roku (u  prof. Czerwińskiego). Pracując 
w WAT, nieprzerwanie od 1953 r., był kolej-
no na stanowiskach: inżyniera, kierownika 
pracowni, kierownika laboratorium, star-
szego wykładowcy, zastępcy szefa katedry 
i instytutu, szefa instytutu, dziekana i profe-
sora zwyczajnego WAT. Prowadził wszystkie 
rodzaje zajęć dydaktycznych, począwszy od 
ćwiczeń laboratoryjnych i  tablicowych do 
wykładów, seminariów oraz zajęć z budowy 
maszyn, praktyk w  jednostkach wojsko-
wych i zakładach przemysłowych.

W  latach 1979÷1981 powierzono jemu 
prowadzenie wykładów z  maszyn do prac 
ziemnych na Politechnice Warszawskiej 
oraz szeregu wystąpień gościnnych w  ra-
mach seminariów dyplomowych  na kil-
ku uczelniach wojskowych i  cywilnych. 
W  sumie przeprowadził ponad 12 tysięcy 
godzin zajęć dydaktycznych, był kierow-
nikiem 108 obronionych prac dyplomo-
wych i  12 prac na studiach podyplomo-
wych. Przez około 40 lat uczestniczył 
w  komisjach obron prac dyplomowych, 
w  tym głównie jako przewodniczący tych 
komisji.

Jest autorem 12 i współautorem 3 skryp-
tów do nauczania studentów oraz na stu-
diach podyplomowych, a niektóre z nich są 
wykorzystywane przez inne uczelnie. Część 
skryptów aktualnych jest oprzyrządowana 
w  środki audio-wizualne, uwzględniające 

tendencje rozwojowe w  maszynach robo-
czych i  współczesne wymagania Sił Zbroj-
nych RP. 

Za działalność dydaktyczną był wielo-
krotnie wyróżniany przez Rektora WAT, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz 
Zasłużony Nauczyciel PRL.

Przez cały czas pracy zawodowej aktyw-
nie uczestniczył w  życiu naukowym, tech-
nicznym oraz organizacyjnym poza WAT. 
Był członkiem 8 rad naukowych uczelni, 
branżowych instytutów oraz ośrodków ba-
dawczo-rozwojowych, a  w  Przemysłowym 
Instytucie Maszyn Budowlanych, Ośrodku 
Badawczo-Rozwojowym Koparek i  Hy-
drauliki oraz Ośrodku Maszyn Ziemnych 
i  Transportowych w  Stalowej Woli pełnił 
funkcję przewodniczącego. 

W  latach 1986-90 był członkiem Rady 
Koordynacyjnej CPBR, a  od wielu lat 
jest członkiem Stowarzyszenia Twórców  
i  Producentów Maszyn Roboczych. Aktu-
alnie jest członkiem Prezydium Komitetu 
Naukowego Konferencji „Problemy Roz-
woju Maszyn Roboczych”, odbywającej się 
cyklicznie co roku.

Przez cały czas służby wojskowej i obec-
nie pracy w  WAT aktywnie uczestniczył  
w  różnych formach działalności organi-
zacyjnej w  zakresie rozwoju wojskowych 
maszyn inżynieryjnych. Był członkiem 
Komitetu Technicznego Szefostwa Wojsk 
Inżynieryjnych MON, Rady Naukowej In-
stytutu Techniki Inżynieryjnej, komitetów 
redakcyjnych oraz specjalnych zespołów 
powoływanych do oceny wdrożeń maszyn 
inżynieryjnych. Za powyższą aktywność 
został wyróżniony między innymi Złotymi 
Medalami „Wojska Inżynieryjne” oraz „Za-
służony Saper WP”.

Za całokształt działalności został wyróż-
niony wieloma odznaczeniami, a między in-
nymi: Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzy-
żem Kawalerskim i Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

Szanownemu Profesorowi składamy 
serdeczne podziękowanie za dotychczaso-
wy wkład w  kształcenie młodych kadr dla 
Sił Zbrojnych RP i rozwój techniki, życzymy 
dobrego zdrowia i  wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i rodzinnym.

prof. dr hab. inż. Stanisław Konopka

Jubileusz pracy dydaktycznej i naukowej
płk. w st. spocz. prof. dr. hab. inż.
Tadeusza Przychodzienia
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INFORMACJE

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SSP
przeprowadzonego w dniu 19.05.2010 r. w GDYNI

Posiedzenie otworzył prezes Stowarzy-
szenia Saperów Polskich płk dypl. inż. Bo-
gusław Bębenek, który powitał uczestników 
posiedzenia i zaproszonych gości: kmdr 
por. Jarosława Piserę - przedstawiciela D-cy 
3  FO, szef inżynierii morskiej 3FO; kmdr 
por. Kazimierza Babińskiego - prezes Koła 
Nr 4 SSP, dowódcę 43 bsap; kmdr Andrzeja 
Lipińskiego prezes Koła Nr 3 SSP, a następnie 
przekazał prowadzenie posiedzenia wicepre-
zesowi ZG SSP kmdr inż. Andrzejowi Walo-
rowi – szefowi Inżynierii Morskiej Marynarki 
Wojennej. 

We wspólnym posiedzeniu brali również 
udział przedstawiciele Stowarzyszenia Cy-
wilnych Saperów z prezesem Lechosławem 
Majewskim i członkiem ZG SCS p. Piotrem 
Bikiem.

Zarys historii 3 Flotylli Okrętów Obrony 
Wybrzeża przedstawił kmdr por. Jarosław 
Pisera. Następnie przedstawiciel SCS p. Piotr 
Bik  omówił „Aktualny stan prawny dotyczą-
cy sprawdzania i oczyszczania terenu z wybu-
chowych pozostałości wojennych”.

Przedstawiając wydane w tym aspekcie  
rozporządzenia: Ministra Gospodarki i Pracy 
z 4.07.2005 r., w sprawie szkolenia i egzami-
nowania osób  mających dostęp do MW oraz 
rozporządzenia wykonawcze: Ministra Go-
spodarki i Pracy z dnia 6.07. 2002 r. w sprawie 
instytucji wydających opinie o możliwości 
spełnienia warunków technicznych i orga-
nizacyjnych  podczas prac z MW oraz Mini-
stra Gospodarki i Pracy z dnia 28.07.2005 r. 
w sprawie prowadzenia prac z użyciem MW, 
omówił zasady wydawania i cofania pozwo-
leń na prace z użyciem MW. Pozwolenia takie 
wydaje i cofa wojewoda właściwy ze wzglę-
du na siedzibę przedsiębiorstwa realizujące-
go prace z użyciem MW. Słabym punktem 
tych rozwiązań jest brak systemu szkolenia  
[szkół], gdzie można przygotować osoby cy-

wilne do pracy z oczyszczaniem czy rozmi-
nowaniem terenu. Lepiej w tym zakresie mają 
pirotechnicy policyjni czy minerzy wojskowi. 
W dalszym ciągu usprawnić należy system 
przewozu materiałów wybuchowych celem 
ich zniszczenia. 

Następnie głos zabrał kmdr por. rez. 
Jerzy Piątek, przedstawiając informację nt.: 
„Zasadnicze elementy systemu oczyszczania 
terenów i akwenów” oraz omówił stanowisko 
MON odnośnie podjętych prac legislacyj-
nych. Uważa, że do ustawy nie należy dołą-
czać przepisów o niewypałach i   niewybu-
chach, gdyż to zaciemni sprawę. To co mówił 
p. Piotr Bik dotyczy materiałów „przewi-
dywalnych” a nie niewypałów. Zarząd SSP 
powinien wypracować materiał do ustawy 
o pracach nad tym problemem i przesłać do 
MON, gdyż na dzień dzisiejszy nie ma na-
wet koncepcji rozwiązania tego problemu. 
W  przepisach wojskowych to MON zajmu-
je się planowaniem i oczyszczaniem kraju, 
współpracując w tym zakresie z organami 
administracji samorządowej i że oczyszcza-
nie terenu należy do wojska. Z tym, że Siły 
Zbrojne odpowiadają  tylko za oczyszczanie 
interwencyjne a nie za systemowe oczysz-
czanie np.: placów budów czy terenów pod 
autostrady. Nie ma rozpisanych żadnych pro-
cedur. Nie ma również tego terenowy Sztab 
Kryzysowy, komendant Straży Pożarnej. Tym 
bardziej, że w administracji państwowej czy 
samorządowej są – z reguły – zatrudniani 
szefowie WKU, a nie saperzy. Powinnością 
SSP i SCS winno być przygotowanie projek-
tu ustawy. Jest to sprawa zasadnicza dla firm 
saperskich zajmujących się sprawdzaniem te-
renu pod budowy.

W dyskusji Prezes SCS p Lechosław Ma-
jewski potwierdził, że brak jest przepisów 
prawnych dla firm oczyszczających teren. 
Jest to problem do wspólnego rozwiązania 

przez nasze Stowarzyszenia i przedstawie-
nia w Ministerstwie Gospodarki stosownych 
ustaleń. Należy doprowadzić do tego, aby 
nasze Stowarzyszenia były organem opinio-
dawczym dla aktów prawnych wydawanych 
przez Ministerstwo Gospodarki w sprawie 
oczyszczania terenów i akwenów. Jest także 
celowe przełamywanie oporów, jakie istnieją 
między wojskiem, a firmami cywilnymi. Pod-
stawą ścisłej współpracy powinny być zasady 
nadawania certyfikatów związanych z praca-
mi z MW.

W swoim wystąpieniu Prezes SSP płk Bo-
gusław Bębenek podziękował organizatorom 
posiedzenia. Podkreślił konieczność zacie-
śnienia współpracy SSP i SCS, promowania 
członków wspierających na łamach naszego 
pisma i dofinansowanie naszego kwartalni-
ka „SAPER”. Omówił plan działania ZG SSP 
w 2010 roku oraz poinformował uczestników 
posiedzenia o rozwoju współpracy ze szkoła-
mi, które mają patronów „saperskich”.

W dalszym ciągu swojego wystąpienia 
Prezes SSP szczegółowo przedstawił przebieg 
konferencji popularnonaukowej organizowa-
nej w GŁOGOWIE w dniu 25.09.2010 roku 
z okazji 10 rocznicy powstania Stowarzysze-
nia Saperów Polskich. Wręczył też akty no-
minacyjne dla członków Zespołu Ekspertów 
[płk Krzysztof Siwek, kmdr por. Jerzy Piąte, 
ppłk Wiesław Kuchta] powołanych do wy-
pracowania stanowisk dotyczących przepi-
sów prawnych w dziedzinie prac minerskich.

Na zakończenie swojego wystąpienia Pre-
zes SSP podziękował za dotychczasową dobrą 
współpracę Saperów Wojsk Lądowych i Sape-
rów Marynarki Wojennej.

Następnie uczestnicy posiedzenia zwie-
dzili salę tradycji 3 Flotylli Obrony Wybrzeża 
Marynarki Wojennej oraz wybrane okręty tej 
Flotylli.
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INFORMACJE

Posiedzenia  Prezydium Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia 

Saperów Polskich
Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Główny SSP Pro-
gramem Działania na 2010 rok, w dniu 19.05.2010 r. 
odbyło się  Prezydium ZG SSP, w siedzibie Biura Sto-
warzyszenia przy ul. 11 listopada 17/19 w Warszawie.  
Poświęcone było m.in.:
•	 Organizacji udziału członków Prezydium ZG SSP 

we wspólnym posiedzeniu Prezydiów ZG Stowa-
rzyszenia Saperów Polskich i Stowarzyszenia Cy-
wilnych Saperów w Gdyni w dniu 12.06.2010 r.

•	 Omówieniu wytycznych dotyczących zebrania 
i opracowania materiałów z Kół z  okazji 10 lecia 
SSP.

•	 Aktualizacji rozdzielnika Kwartalnika SAPER.
•	 Organizacji uroczystości 10 lecia SSP w Głogowie. 

__________________________________________

Drugie posiedzenie Prezydium Zarządu Głów-
nego SSP odbyło się zgodnie z przyjętym planem 
12.06.2010 r. w Sali odpraw dowództwa 3. Flotylii 
Okrętów w Gdynia – Oksywie przy ul. Rondo Bitwy 
pod Oliwą 1. Główne zagadnienia wspólnego posie-
dzenia z Prezydium ZG SCS to m.in:
•	 Obrady: Wypracowanie propozycji stanowi-

ska środowiska saperów w sprawie sprawdzania 
i oczyszczania terenu w Polsce oraz roli Stowarzy-
szeń Saperów w tym systemie. /w tym:/

 - Informacja nt. „Aktualny stan prawny dotyczący 
sprawdzania i oczyszczania terenu z wybuchowych 
pozostałości wojennych”.

 - Informacja nt. „Stanowiska MON do kierunków 
legislacji prowadzonych w Ministerstwie Gospo-
darki”.

•	 Informacja nt. „Struktura organizacyjna, zasadni-
cze zadania i sprzęt bojowy 3.FO”.

•	 Zwiedzanie wybranych okrętów 3.FO.

__________________________________________

Kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego 
SSP przeprowadzono w dniu 31.08.2010 r. w Pułtu-
sku, korzystając z gościnności prezesa firmy POLM-
LEK, sponsora naszego Stowarzyszenia. Główne za-
gadnienia posiedzenia to m.in.:
•	 Określenie zadań dotyczących organizacji obcho-

dów 10-lecia SSP w Głogowie. 
•	 Zatwierdzenie „Planu obchodów 10-lecia SSP”.



ROBOTY INŻYNIERYJNE WSPÓŁCZESNEGO POLA WALKI

Współczesne prowadzenie działań bo-
jowych, a w szczególności prace inżynieryj-
ne,  wymagają od pododdziałów Sił Zbroj-
nych RP dużego zaangażowania sił i środków. 
Zagrożenia, z  jakimi spotykają się żołnierze 
pododdziałów inżynieryjnych, zmieniły do-
tychczasowe metody działania. Największym 
zagrożeniem są stosowane zarówno w Iraku 
jak i Afganistanie ładunki IED (Improwi-

zowane Ładunki Wybuchowe). W związ-
ku z   tym na całym świecie prowadzone są 
prace nad rozwojem maszyn-robotów, które 
pomogą żołnierzom likwidować zagrożenie 
w czasie działań bojowych oraz zapewnią 
im wsparcie, transportując materiały, amu-
nicję, rannych. Na terenach, na których za-
kończono działania bojowe, przy ich użyciu 
przywraca się bezpieczeństwo, likwidując 
zagrożenia minowe czy też chemiczne. W za-
stosowaniach cywilnych roboty używane są 
w katastrofach, w których jest duże zagroże-
nie związane ze środkami chemicznymi lub 
możliwością wystąpienia zawalenia się kon-
strukcji.

Organizatorami Sympozjum byli: Ka-
tedra Budowy Maszyn WME WAT i Szefo-
stwo Inżynierii Wojskowej przy współudziale 
i  uczestnictwie członków SSP, głównie z Koła 
Nr 7 przy WAT. W spotkaniu wzięli udział 
również: Rektor – Komendant WAT, przed-
stawiciele Rodzajów Sił Zbrojnych, instytu-
cji wojskowych (m.in. Departament Nauki 
i  Szkolnictwa Wojskowego, Departament 
Polityki Zbrojeniowej, Biuro Analiz Ryn-
ku Uzbrojenia), polski przemysł (m.in. WB 
Electronics, PIAP, Hydromega, OBRUM), 
oraz pracownicy z  WAT. Uczestników po-
witał Szef Inżynierii Wojskowej gen. bryg. 
Janusz Lalka, który poprosił prof. dr. hab. inż. 
Tadeusza Przychodzienia o prowadzenie ob-
rad.

Pierwszy wystąpił gen. bryg. Janusz Lal-
ka, który przedstawił zadania, jakie obecnie 
są realizowane przez Wojska Inżynieryjne 

oraz jakie wyzwania stoją przed żołnierzami 
tej formacji w perspektywie kilku lat. 

Kolejnym prelegentem był dr inż. Marian 
J. Łopatka, Kierownik Zespołu Maszyn Inży-
nieryjnych i Robotów KBM WAT, który przy-
bliżył tematykę kierunków rozwoju robotów 
inżynieryjnych, dokonując również oceny 
systemów, jakimi dysponuje obecnie Pol-
ska. Dr inż. Piotr Szynkarczyk z firmy PIAP 

przedstawił natomiast tendencje rozwojowe 
i organizacja rozwoju UGV (zdalnie sterowa-
nych platform lądowych) w USA jako przy-
kład dobrej współpracy wojska z  rodzimym 

przemysłem i nauką. Następnie ppłk dypl. 
inż. Wiesław Kuchta z Szefostwa Wojsk In-
żynieryjnych Dowództwa Wojsk Lądowych 
przedstawił taktyczne potrzeby wykorzysta-
nia robotów do realizacji zadań inżynieryj-
nych. Ppłk dr inż. Mateusz Pasternak z Wy-
działu Elektroniki WAT przybliżył uczestni-

kom zagadnienia związane ze zdalną detekcją 
obiektów niebezpiecznych z  zastosowaniem 
ultra szerokopasmowych radarów lokowa-
nych na platformach mobilnych. Pierwszą 
część Sympozjum zakończyło wystąpienie 
dr. inż. Jarosława Putona z Wydziału Nowych 
Technologii i Chemii na temat wykrywania 
zagrożeń chemicznych i radiologicznych. 

W dyskusji głos zabrał między innymi 
z-ca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkol-
nictwa Wojskowego płk dr inż. Józef Wrona 
podkreślając, że przedstawione wystąpienia 
jasno wskazują na to, iż następuje w Polsce 
konsolidacja działań w  rozwoju technologii 
robotów pomiędzy ośrodkami naukowo-ba-
dawczymi, przemysłem i gestorami środków 
MON, co pozwoli osiągnąć poziom roz-
woju technologii w tym zakresie na świato-
wym poziomie i umożliwi wprowadzanie na 
uzbrojenie Sił Zbrojnych RP maszyn, których 
konstrukcje powstaną w oparciu o polską 
myśl techniczną, a co za tym idzie, środki 
przeznaczone na naukę i  rozwój technologii 
pozostaną w Kraju. 

Drugą część sympozjum otworzył wystą-
pieniem na temat „Inżynieryjnych robotów 
wsparcia” ppłk dr inż. Tomasz Muszyński, 
który przedstawił osiągnięcia Katedry Bu-
dowy Maszyn w zakresie budowy ciężkiego 
robota inżynieryjnego o kryptonimie „MA-
REK” oraz robota wsparcia pododdziałów 
o kryptonimie „BOGUŚ”.

Następnie mgr inż. Arkadiusz Rubiec 
przedstawił potencjał Katedry Budowy Ma-
szyn oraz Wydziału Mechanicznego w za-
kresie wykorzystania nowych technologii 
projektowania, prototypowania i modelowa-
nia dynamiki maszyn na przykładzie lekkich 
robotów inżynieryjnych współczesnego pola 

W dniu 27.04.2010r. w Katedrze Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej 
odbyło się Sympozjum nt.: „Roboty Inżynieryjne Współczesnego Pola Walki”.

15.08. Warszawa. W dniu Święta Wojska Polskiego 
oraz 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej – przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego odbyły się centralne uroczystości z udziałem 
najwyższych władz państwowych, wojskowych 
i samorządowych.

ŚWIĘTO 
WOJSKA POLSKIEGO

Foto: Maciej Nędzyński
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walki, z wykorzystaniem których powstały 
w Katedrze Budowy Maszyn roboty badaw-
cze (ang.  tesbed) o kryptonimach „KUNA” 
i „DROMADER”.

Mjr dr inż. Piotr SPRAWKA przedstawił 
metody testowania robotów, jakie są stosowa-
ne w wiodących ośrodkach naukowo – badaw-
czych na świecie. Zapoznał również uczest-
ników z elementami torów badawczych, do 
testowania maszyn inżynieryjnych i robotów, 
znajdujących się w Katedrze Budowy Maszyn. 
Tego typu obiekt jest unikalny w skali Kraju 
i Europy. 

Dr inż. Tomasz Górski z fi rmy WB Elec-
tronics przedstawił doświadczenia, jakie 
zdobyła fi rma w  zakresie łączności radiowej 
dla bezzałogowych pojazdów lądowych. W 
dalszej części mgr inż. Rafał Typiak zapoznał 
uczestników Sympozjum z zagadnieniami te-
leoperacji w zastosowaniach stacjonarnych 
i  mobilnych, prezentując doświadczenia KBM 
na tym polu. Realizowane zadania w ramach 
projektów badawczych w KBM wymagają pro-
wadzenia wytężonych prac nad wykorzysta-
niem stereowizji oraz różnego rodzaju kamer 
w procesie sterowania maszynami i robotami. 
Ppłk dr inż. Adam Bartnicki swoim wystąpie-
niem na temat „Problemów zdalnego sterowa-
nia współczesnymi robotami inżynieryjnymi” 
zademonstrował potencjał Zespołu Badawcze-
go Maszyn Inżynieryjnych i Robotów w zakre-
sie stosowania układów CAN-BUS w robotach 
oraz przedstawił zakres i poziom rozwoju tego 
typu technologii, na jakim są obecnie prowa-
dzone prace w KBM. 

Drugą część Sympozjum swoim wystąpie-
niem zakończył dr inż. Andrzej Typiak przed-
stawiając zgromadzonym problematykę loka-
lizacji i nawigacji robotów inżynieryjnych, nad 
którą prowadzone są również intensywne pra-
ce na Wydziale Mechanicznym. Park Maszyn 
Inżynieryjnych KBM stał się na czas Sympo-

zjum terenem operowania robotów i pojaz-
dów zdalnie sterowanych. Ppłk dr inż. Adam 
Bartnicki prezentował zdalnie sterowany 
osprzęt robota inżynieryjnego „MAREK”. Na 
plac testowy jako pierwszy ruszył zdalnie ste-
rowany pojazd z zamontowanym badawczym 
systemem wizualizacji otoczenia zbudowany 
w  oparciu o podwozie pojazdu terenowego 
typu „Quad” i szybkiego łącza wizyjnego.

Następnie zaprezentowane zostały moż-
liwości pojazdu rozpoznania i wsparcia pola 
walki fi rmy WB Electronics wyposażonego 
w  zestaw kamer oraz skanerów laserowych 
używanych do wizualizacji tereny, po którym 
porusza się pojazd sterowany zdalnie. Jako 
trzeci do testu przystąpił robot fi rmy PIAP, 
którego zadaniem było wykonać inspekcję 
czterech obszarów zagrożenia. Operator bez 
widoczności robota odnalazł w założonych 
obszarach zagrożenie i wykonał zadanie, roz-

poznając rodzaj oraz wielkości ładunków, ja-
kie zostały założone.

Kolejnymi pojazdami demonstrowany-
mi na placu testowym były robot badawczy 
„KUNA”, przy pokazie którego demonstrowa-
no kinematykę układu skrętu oraz zdolność 
do pokonywania nierówności oraz robota ba-
dawczego „DROMADER”, który swoimi zdol-
nościami do pokonywania trudno dostępnego 
terenu zrobił ogromne wrażenie na uczestni-
kach Sympozjum.

Pokazy poligonowe prezentował Kierow-
nik Zespołu Maszyn Inżynieryjnych i Robo-
tów dr inż. Marian J. Łopatka. Po zakończeniu 
prezentacji możliwości roboczych robotów 
na torach testowych Kierownik Katedry Bu-
dowy Maszyn prof. dr hab. inż. Stanisław 
Konopka uroczyście zakończył Sympozjum, 
podziękował prelegentom oraz zapewnił, że 
Wojskowa Akademia Techniczna nadal będzie 
ściśle współpracować z  gestorami w ramach 
prowadzonych w Katedrze Budowy Maszyn 
prac badawczych i rozwojowych, co powinno 
zaowocować wprowadzaniem na wyposażenie 
Wojska sprzętu i maszyn spełniających stawia-
ne wysokie wymagania. 

Szef Inżynierii Wojskowej gen. bryg. Ja-
nusz Lalka złożył serdeczne podziękowania 
na ręce prof. dr. hab. Stanisława Konopki za 
bardzo dobrą organizację Sympozjum i wyso-
ki poziom osiągniętych wyników w rozwoju 
robotów inżynieryjnych, a także prof. dr. hab. 
inż. Tadeuszowi Przychodzieniowi za zaanga-
żowanie w prowadzenie obrad w ramach pa-
neli, życząc wszystkim wytrwałości w dalszej 
pracy, osiąganie jeszcze lepszych wyników 
z  nadzieją na szybkie wprowadzenie na wy-
posażenie Wojsk Inżynieryjnych tak potrzeb-
nych robotów.

mjr dr inż. Piotr Sprawka


