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5. PUŁK INŻYNIERYJNY

Powrót z misji

W

koszarach 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie powitano grupę
68 żołnierzy, którzy powrócili z misji w Afganistanie.
- Cieszę się, że wróciliście z tej trudnej misji. Obawialiśmy się o Wasze bezpieczeństwo, uważnie śledząc wszystkie informacje i meldunki napływające
z Afganistanu. Letnia zmiana tej misji była bardzo trudnym wyzwaniem.
Wzorowo wywiązaliście się ze wszystkich zadań. Jesteśmy z Was dumni, bowiem poprzez realizację zadań bojowych godnie i z honorem reprezentowaliście pułk w tej odległej części świata. Uczyniliście emblemat pułku rozpoznawalnym wśród żołnierzy koalicji i ludności prowincji Ghazni. Pokazaliście, że
jesteście w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. Serdecznie Wam za to dziękuję - mówił do żołnierzy podczas uroczystego powitania dowódca jednostki
pułkownik Jerzy Szcześniak.
W imieniu powracających głos zabrał major Adam Trzaszczka. Przekazał dowódcy jednostki flagę Szczecina, którą przed wyjazdem w misję
wręczył im Prezydent Szczecina Piotr Krzystek. „Z dumą nosiliśmy oznakę
pułku, a powiewająca w bazie flaga przypominała nam nieustannie o naszych bliskich, pozwalała łatwiej przetrwać trudy misji” powiedział Szef Sekcji Wojsk Inżynieryjnych Polskich Sił Zadaniowych.
Przed kilkoma tygodniami zakończyła się VII zmiana Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu. Wzięło
w niej udział 74 żołnierzy 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina.
29 listopada 2010 r. stawili się na placu apelowym jednostki. Wszyscy,
z wyjątkiem dwóch rannych kolegów, którzy wciąż przebywają w szpitalach.
Podczas uroczystości 28 żołnierzy odznaczono Gwiazdą Afganistanu nadaną przez prezydenta RP. Z kolei kapral Przemysław Małolepszy odebrał dyplom poświadczający wpis do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. Wyróżnienie to w dniu Święta Wojska Polskiego, w imieniu podoficera przebywającego w misji z rąk Ministra Obrony Narodowej, odebrał dowódca pułku.
„W dniu 10 sierpnia 2009 roku w trakcie wykonywania zadania w składzie pieszego patrolu polsko-afgańskiego w dystrykcie Ajristan, znajdując się
pod ostrzałem nieprzyjaciela, z narażeniem własnego życia, kapral Małolepszy podjął próbę reanimacji kapitana Daniela Ambrozińskiego. Pomimo odniesionej rany, prowadził akcję udzielenia pomocy innym żołnierzom ze składu patrolu. Dzięki jego odwadze i poświęceniu udało się ograniczyć rozmiar
tragedii” - czytamy we wpisie do Księgi.
Od 1974 roku w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i szkoleniowych
poza granicami kraju uczestniczyło blisko 500 żołnierzy 5. Brygady Saperów [5. pułku inżynieryjnego]. Pełnili swą służbę w Kambodży, Syrii, Libanie, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Iraku, Czadzie i Afganistanie. Ponad
150 z nich co najmniej dwukrotnie służyło pod flagą NATO lub ONZ. Realizacja tych zadań kosztowała życie czterech naszych kolegów. Kolejnych
10 odniosło rany.
Saperzy podczas misji mają do wypełnienia niezwykle odpowiedzialne
i niebezpieczne zadania. Do ich obowiązków należy między innymi:
- zabezpieczenie działań żołnierzy kontyngentu, w tym głównie walka z zagrożeniem minowym i improwizowanymi ładunkami bojowymi;
- rozpoznanie inżynieryjne rejonu działania i dróg;
- rozbudowa inżynieryjna baz;
- utrzymanie i naprawa dróg;
- udział w operacjach, mających na celu eliminację z życia społecznego
prowincji Ghazni tych sił, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa jej
mieszkańców i walczą zbrojnie z armią Afganistanu oraz siłami Sojuszu;
- wykonywanie zadań w zakresie stworzenia warunków do rozwoju prowincji Ghazni i polepszenia warunków życia jej mieszkańców;
- pomoc humanitarna dla mieszkańców prowincji.
Żaden patrol nie wyjedzie z bazy bez saperów. W Afganistanie najczęściej są
to żołnierze noszący emblemat odyńca na ramieniu. To bardzo zobowiązuje, ale daje też poczucie dumy z dobrze wykonanego zadania.
mjr Zbigniew Kosztowny
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OD REDAKCJI

Temat z okładki

Szanowni Czytelnicy,
Kolejny 36. numer kwartalnika „SAPER” zamyka rok 2010. Rok jubileuszowy,
związanym z obchodami X – lecia Stowarzyszenia Saperów Polskich. To też 10
lat pisma i stowarzyszenia, które na uroczystym posiedzeniu Zarządu Głównego,
przeprowadzonym w dniu 9 października
w Głogowie, dokonało podsumowania
przebytej drogi. To już 36. numerów pisma
wydawanego sukcesywnie od 2000 roku,
w którym jak w soczewce znalazły odbicie
sprawozdania, informacje, artykuły dotyczące inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych przez koła Stowarzyszenia Saperów Polskich, a także przez oddziały
i garnizony wojsk inżynieryjnych.
W aktualnym numerze prezentujemy problematykę związaną z obchodami Jubileuszu Stowarzyszenia oraz dorobek naszych kół, w zakresie
popularyzowania tradycji oręża polskiego i wojsk inżynieryjnych. Uwadze
czytelnika polecamy artykułu prezesa Stowarzyszenia Saperów Polskich
płk dypl.inż. Bogusława Bębenka o zasadach naboru do NSR i relację
z konferencji popularno-naukowej w Głogowie.
Dział „Z Życia wojsk inżynieryjnych” zawiera materiały od naszych
stałych korespondentów z 2. MBsap z Kazunia, 1. BBSap z Brzegu, Centrum Szkolenia Wojsk Inż. i Chem. także obchody Święta 6. OPS w Głogowie i 5. bat. Inż. w Krośnie Odrzańskim.
Dział „Z życia kół SSP” - zamieszcza: relację z obchodów 10-lecia
SSP oraz zapowiedź - kolejnego szerszego materiału z wizyty wiceprezesa
SSP płk. mgr. inż. Tomasza Boguckiego oraz redakcji kwartalnika SAPER w WITI we Wrocławiu oraz w 5. pułku inżynieryjnym w Szczecinie;
spotkania środowiskowe podchorążych promocji 1978 i 1. komp. pchor.
Rocznik 1964.
Jubileusze – to 80-lecie płk Stanisława Kuliniaka w relacji płk mgr
Kazimierza Nicińskiego.
Życząc przyjemnej lektury
redaktor naczelny
Wiesław L. Ząbek

Coroczny udział żołnierzy 1 Brzeskiej
Brygady Saperów w uroczystościach obchodów Narodowego Święta Niepodległości, zauważalny jest nie tylko w brzeskim
garnizonie. W tym roku delegacje żołnierzy wraz z kompanią honorową gościły
również w Wołczynie, gdzie z dumą reprezentowaliśmy środowisko żołnierzy
Wojska Polskiego.
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego 2011 Roku,
wszystkim saperom – weteranom,
byłym i będącym w służbie
żołnierzom Wojsk Inżynieryjnych
składam serdeczne życzenia,
wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym
i rodzinnym.
Prezes
Stowarzyszenia
Saperów Polskich
płk dypl. inż.
Bogusław Bębenek
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NARODOWE SIŁY REZERWOWE W POLSCE
P

ierwszego lipca 2010 roku rozpoczął się
nabór do Narodowych Sił Rezerwowych
(NSR), które będą stanowiły integralną część
systemu uzupełniania Sił Zbrojnych.
W pierwszym etapie podstawowym źródłem tworzenia zasobów osobowych Narodowych Sił Rezerwowych będą żołnierze po
zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej,
kandydackiej, służby nadterminowej i zasadniczej służby wojskowej oraz dotychczasowi
żołnierze rezerwy. Nabór kandydatów do
służby będzie miał charakter terytorialny. Za
nabór odpowiedzialni mają być dowódcy poszczególnych jednostek wojskowych, którym
przydzielone zostaną odpowiednie limity
osobowe.
Ochotnicy, którzy nie posiadają przeszkolenia wojskowego, a zainteresowani są tą
formą służby, będą kierowani do służby przygotowawczej, Rekrutację do tej służby będą
prowadziły wojskowe komendy uzupełnień.
Żołnierze NSR posiadać będą przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe
w jednostkach wojskowych.
Liczebność NSR odpowiadać będzie potrzebom obronności państwa w czasie kryzysu, zapewniając pozyskanie do Sił Zbrojnych
wystarczającej liczby ochotników o pożądanych predyspozycjach i kwalifikacjach. Przewiduje się, że ewidencyjnie Siły Zbrojne będą
liczyć do 120 tys. żołnierzy, w tym do 20 tys.
żołnierzy NSR.
Podstawowe zadania
Przeznaczenie Narodowych Sił Rezerwowych wynika z ich definicji, zawartej w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawowe zadania NSR biorą się natomiast z przeznaczenia Sił Zbrojnych i realizacji konstytucyjnych zadań w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa kraju i potrzeb
obronnych państwa. NSR stanowić będą
przede wszystkim wzmocnienie potencjału
jednostek wojskowych realizujących zadania
z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. biorących udział w:
− zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji
ich skutków;
− ochronie mienia oraz zdrowia i życia ludzkiego;
− akcjach poszukiwawczych oraz ratowniczych;
− oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego oraz ich unieszkodliwieniu.
Ponadto NSR służyć będą uzupełnieniu stanowisk służbowych występujących
w strukturach polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa. Oprócz
tego żołnierze NSR przeznaczeni będą do
wzmocnienia jednostek wojskowych w celu
przyjęcia uzupełnienia zasadniczego i mobi-
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lizacyjnego, modernizacji bazy szkoleniowej,
przeprowadzania remontu i konserwowania
sprzętu, pobierania zapasów itp.
System szkolenia
Służba w ramach Narodowych Sił Rezerwowych realizowana będzie w oparciu
o przydział kryzysowy nadawany na okres od
dwóch do sześciu lat, z możliwością jego ponownego przedłużenia, nie dłużej jednak niż
łącznie na okres piętnastu lat. Służba ukierunkowana będzie na realizację ustalonego
programu szkolenia, obejmującego udział
w ćwiczeniach wojskowych rotacyjnych,
których czas nie może przekroczyć 30 dni
w roku kalendarzowym. Terminy odbywania
tych ćwiczeń wynikać będą z opracowanego
raz w roku wykazu, ustalonego odpowiednio
wcześniej przez dowódcę jednostki wojskowej.

Na program ćwiczeń wojskowych żołnierzy NSR złoży się kształcenie teoretyczne oraz
szkolenia i zajęcia praktyczne wynikające
z opracowanych programów szkolenia. Szkolenie będzie realizowane w trzyletnim cyklu,
podzielonym na roczne etapy. Pierwszy obejmuje doskonalenie indywidualnych umiejętności ogólnowojskowych i specjalistycznych.
Drugi etap to szkolenie zgrywające żołnierzy
w pododdziałach, grupach i zespołach. Ostatni etap to szkolenie doskonalące lub podtrzymujące umiejętności i nawyki.
Żołnierze NSR będą mogli odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego
stawiennictwa, jednak nie częściej niż jeden
raz w ciągu roku kalendarzowego. Zorganizowanie systemu doręczania kart powołania

do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do służby wojskowej pełnionej
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zapewnią w gminach wójtowie lub burmistrzowie (prezydencji miast), natomiast
w powiatach starostowie (prezydenci miast
na prawach powiatu). W pozostałych przypadkach powiadomienie żołnierzy rezerwy
nastąpi w zwykłym trybie.
Żołnierze NSR, za ich zgodą, będą mogli
być także kierowani na kursy specjalistyczne,
na zasadach udziału w ćwiczeniach wojskowych długotrwałych, czyli trwających nieprzerwalnie do dziewięćdziesięciu dni. W ramach NSR poszczególni żołnierze rezerwy
będą mieli nowe możliwości doskonalenia
i rozwoju w służbie wojskowej. W efekcie tego
procesu żołnierz NSR będzie mógł zajmować

wyższe stanowiska oraz przejść do wyższego
korpusu kadry, w zależności od kwalifikacji,
umiejętności i predyspozycji oraz stopnia
wywiązywania się obowiązków.
Przywileje i korzyści
Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych
będą mogli korzystać z szeregu uprawnień:
W zakresie ochrony uprawnień pracowniczych:
− trwałość stosunku pracy i ochronę przed
zwolnieniem. W okresie pozostawania
w przydziale kryzysowym żołnierza rezerwy będącego pracownikiem, stosunek
pracy z tym pracownikiem nie będzie mógł
być przez pracodawcę wypowiedziany ani
rozwiązany;
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− gwarancję stabilności zawodowej (urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów,
ochrony socjalnej, itp.);
− wliczanie czasu służby do wysługi pracowniczej;
− czas czynnej służby wojskowej w NSR zostanie doliczony emerytom wojskowym,
których emerytura jest niższa niż 75%
podstawy jej wymiaru;
− opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.
W zakresie pomocy edukacyjnej możliwość dofinansowania kosztów studiów
i nauki, stażu, kursu albo specjalizacji na stanowiska wymagające podwyższonych kwalifikacji, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych.
W zakresie świadczeń zdrowotnych:
− określona opieka medyczna i zdrowotne
w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
− bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem okresowej
służby wojskowej.
W zakresie należności finansowych:
− uposażenie za każdy dzień służby, z tytułu
odbywania ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej, pełnienia
służby przygotowawczej;
− zwrot kosztów dojazdów z miejsca zamieszania do miejsca pełnienia czynnej służby
wojskowej i z powrotem.
Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych
służyć będą przede wszystkim do uzupełniania stanów osobowych do wymaganego wskaźnika rozwinięcia w jednostkach
wsparcia i zabezpieczenia. W jednostkach
wojskowych, mających krótki czas osiągania
gotowości, liczba stanowisk uzupełnianych
żołnierzami NSR będzie niewielka. Liczba
stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy NSR
w jednostce wojskowej będzie uzależniona od
jej specyfiki i realizowanych zadań kryzysowych. Będą to niemal wyłącznie stanowiska,
których obsada w czasie pokoju nie będzie

konieczna i opłacalna.
NSR będą tym elementem, którego jednym z zadań będzie utrzymywanie więzi Sił
Zbrojnych ze społeczeństwem, co ma szczególne znaczenie w przypadku armii zawodowej.
Bardzo ważnym aspektem utworzenia
Narodowych Sił Rezerwowych będzie aktywizacja stowarzyszeń rezerwistów i poniesienie rangi polskich żołnierzy rezerwy w środowiskach rezerwistów NATO. Organizacje
zrzeszające żołnierzy rezerwy mogą pełnić
istotną rolę także w organizacji ochotniczego
szkolenia żołnierzy rezerwy. Wspierana przez
MON aktywność szkoleniowa tych organizacji to jeden ze sposobów na spełnienie oczekiwań środowisk rezerwistów, przyczyniający
się do wzrostu poziomu wyszkolenia żołnierzy rezerwy.
4 października 2010 roku w Centrum
Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasiń-

skiego dwustu osiemdziesięciu pięciu ochotników rozpoczęło szkolenie w ramach służby
przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych.
Będą oni będą szkoleni do wykonywania
zadań na stanowiskach służbowych przewidzianych dla szeregowych w różnych specjalnościach wojskowych, takich jak: drogowo-mostowa, saper, zwiadowca, rozminowanie,
obsługa kutra, obsługa pływającego transportera gąsienicowego, czy obsługa sprzętu do likwidacji skażeń.
Szkolenie, które trwać ma cztery miesiące
zostało podzielone na dwa okresy: podstawowy oraz specjalistyczny.
Celem kształcenia podstawowego, trwającego trzy miesiące, jest adaptacja do służby
wojskowej oraz opanowanie podstawowej
wiedzy, umiejętności i nawyków z zakresu
przygotowania ogólnowojskowego. W tym
czasie żołnierze złożą przysięgę. Po zakończeniu szkolenia podstawowego kandydaci
do Narodowych Sił Rezerwowych odbędą
jednomiesięczne kształcenie specjalistyczne.
- Warunkiem zaliczenia poszczególnych
okresów kształcenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych
programem kształcenia oraz zdanie egzaminu
końcowego z części teoretycznej oraz praktycznej – wymienia Szef Wydziału Personalnego
Centrum ppłk Jerzy Pawłuszko.
Osobom, które ukończą służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym, wojskowi
komendanci uzupełnień będą mogli nadawać
przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych.
płk dypl. Bogusław Bębenek
mgr Agnieszka Zając
Opracowano na podstawie materiałów
Departamentu Wychowania
i Promocji Obronności MON
Zdjęcia: kpt. Piotr Szczepański
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W 1. BBSap. w Brzegu
Elewi w szeregach brzeskich
saperów
29 października na długo zapadnie w pamięć wcielonym kilka dni
temu żołnierzom służby przygotowawczej. W tym wyjątkowym
dniu, w trakcie uroczystej zbiórki pododdziałów 1. Brzeskiej Brygady Saperów oraz 2 batalionu ratownictwa inżynieryjnego, dokonano
symbolicznego aktu wręczenia broni.

U

roczystość wręczenia broni rozpoczęła się od meldunku złożonygo przez dowódcę uroczystości płk. Eugeniusza Tomczaka,
dowódcy 1. Brygady Saperów płk. Danielowi Królowi.
„Dzisiejszym apelem serdecznie witamy w 1. Brygadzie Saperów
żołnierzy batalionu szkolenia podstawowego. Dziś otrzymujecie do ręki
broń i tym samym stajecie w szeregi obrońców Ojczyzny.” – rozpoczął
w swoim przemówieniu Dowódca – „Jest to chwila szczególna. Wręczając Wam broń, powierzamy Wam szczególną i wielką odpowiedzialność.” – kontynuował.
Dowódca przybliżył żołnierzom najważniejsze osiągnięcia brzeskiej jednostki, a także przedstawił zaangażowanie saperów w misjach
poza granicami kraju. Ze strony płk. Daniela KRÓLA nie zabrakło
również słów otuchy, w tym trudnym dla każdego młodego żołnierza
czasie, kiedy to zupełnie nowa droga żołnierskiej służby nie jest łatwa,
ani lekka. Dowódca życzył wcielonym dobrego startu w nowym środowisku, zdrowia i wysokich wyników w szkoleniu.
Już parę minut później przed frontem szyku 1. Brygady Saperów
stanęło czterech żołnierzy – reprezentantów pododdziałów szkolenia
podstawowego, którzy z rąk Dowódcy odebrali broń.
1. kompanię szkolenia podstawowego reprezentowali: szer. elew
Daniel Burba, szer. elew Arkadiusz Bąbol.
2. kompanię szkolenia podstawowego reprezentowali: szer. elew Karol
Milanowski i szer. elew Sebastian Staniszewski.

Zadanie wykonano
8. listopada 2010 roku, w trakcie poniedziałkowej zbiórki, po prawie
ośmiu miesiącach pracy, żołnierze 1. Brzeskiej Brygady Saperów wykonujący zadanie oczyszczania terenu byłego poligonu wojskowego
we Wrocławiu, zostali ostatecznie przywitani w macierzystej jednostce przez Dowódcę Brygady.
„Zadanie, które otrzymaliśmy do realizacji nie było zadaniem łatwym” – mówił Dowódca 1. Brygady Saperów płk Daniel Król – „Niejednokrotnie teren, w którym pracowaliście był terenem trudnodostępnym, a i pogoda dawała w ostatnim okresie pracy się we znaki” – podkreślał Dowódca.
Żołnierze jednak bez względu na panujące, niejednokrotnie bardzo trudne warunki, codziennie wychodzili na ścieżkę. Cel był jeden
wykonać zadanie przed zimą – I udało się.
Jest to zasługa przede wszystkim ciężko pracujących „w polu”
żołnierzy pochodzących z kilku pododdziałów 1. Brzeskiej Brygady
Saperów: kompanii minowania 2. batalionu inżynieryjnego, kompanii
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W trakcie uroczystej zbiórki podziękowano również grupie żołnierzy – przewodników, z zaprzyjaźnionej 2. Mazowieckiej Brygady
Saperów, dowodzonej przez płk. Jarosława Rusińskiego, którzy wraz
ze swoimi wiernymi towarzyszami służby brali udział we wspólnym
szkoleniu elementów wydzielanych do IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Pułkownik Daniel Król wyraził
szczere słowa uznania dla ich profesjonalizmu oraz wysokiego poziomu wyszkolenia.
Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów 1. Brygady Saperów oraz 2. batalionu ratownictwa inżynieryjnego, bacznie obserwowaną przez nowowcielonych żołnierzy, którzy już za trzy tygodnie
złożą przysięgę.
Tekst i zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik

inżynieryjnej, rozminowania oraz wydobywania i oczyszczania wody
batalionu wsparcia inżynieryjnego.
Swój wkład w sprawne działanie pododdziałów mają również Ci,
którzy odpowiednio przygotowali saperów do pracy. Pamiętać przecież należy, iż każdy żołnierz biorący udział w realizacji zadań oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych był
zobligowany ukończyć specjalnie przygotowane na ten cel szkolenie,
kończące się egzaminem teoretycznym i praktycznym.
O tym jak potężnym oraz ważnym było to przedsięwzięcie świadczyć może liczba pracujących żołnierzy. Praktycznie od połowy września zaangażowanych w prace oczyszczania wrocławskiego terenu
było dziennie około 100 brzeskich saperów, którzy w dwóch etapach
oczyścili łącznie 453,1490 ha.
Zadanie oczyszczenia terenu byłego poligonu wojskowego żołnierze wykonywali na podstawie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych Nr
55 z dnia 24. lutego 2010 roku w sprawie oczyszczania terenu, nieruchomości z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych przez
pododdziały wojsk inżynieryjnych Wojsk Lądowych w 2010 roku oraz
Wytycznych Szefa Szkolenia Wojsk Lądowych.
Tekst: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
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Brzescy saperzy pielęgnują historię
10. oraz 11. listopada 2010 roku żołnierze 1. Brzeskiej Brygady Saperów uczestniczyli w uroczystościach 92. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

C

oroczny udział żołnierzy 1. Brzeskiej Brygady Saperów w uroczystościach obchodów Narodowego Święta Niepodległości, zauważalny
jest nie tylko w brzeskim garnizonie. W tym roku delegacje żołnierzy
wraz z kompanią honorową gościły również w Wołczynie, gdzie z dumą
reprezentowaliśmy środowisko żołnierzy Wojska Polskiego.
10 listopada 2010 rok – Wołczyn
Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Wołczynie,
w których udział wzięła delegacja żołnierzy oraz kompania honorowa 1.
Brzeskiej Brygady Saperów, rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny odprawionej w Kościele p.w. Świętej Teresy.
Kompania honorowa dowodzona przez podporucznik Annę Włodarczyk (wystawiona przez kompanię wydobywania i oczyszczania wody
batalionu wsparcia inżynieryjnego), poczty sztandarowe, przybyłe delegacje, młodzież, dzieci oraz harcerze, w takt wydobywającej się z głośników pieśni żołnierskiej, przemaszerowały ulicami miasta Wołczyna.
Pod Pomnikiem Polaków poległych na wszystkich frontach oraz pod
obeliskiem upamiętniającym poległych rodaków, złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. 1. Brzeską Brygadę Saperów reprezentowała
delegacja na czele z dowódcą płk. Danielem Królem. Okolicznościowe
przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Wołczyn Jan Leszek Wiącek.
Uroczystości z udziałem brzeskich saperów zakończyły się „Niepodległościowym Apelem Pamięci”, odczytanym przez kapitana Michała
Pawlaka, a jego finalnym akcentem była salwa honorowa w wykonaniu
kompanii honorowej.
11 listopada 2010 rok – Brzeg
Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w brzeskim
garnizonie, z udziałem żołnierzy 1. Brygady Saperów oraz 2 batalionu ratownictwa inżynieryjnego, rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, celebrowaną przez księdza dziekana Bolesława Robaczka w asyście
kapelanów wojskowych księdza mjr. Grzegorza Krupskiego oraz księdza
mjr. Sławomira Fonfary.
W Mszy Świętej w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Brzegu, odprawionej w asyście kompanii honorowej 1 Brzeskiej Brygady Saperów, uczestniczyli żołnierze brzeskich jednostek wojskowych,
poczty sztandarowe, a w tym przedstawiciele organizacji społecznych,
kombatanckich, młodzież oraz samorządowcy. W obchody tego wyjątkowego święta włączyli się również licznie przybyli mieszkańcy brzeskiego
garnizonu.
Wszyscy przybyli wzięli również udział w uroczystościach wojskowych, które rozpoczęły się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości majora Arkadiusza Prykowskiego, dowódcy 1. Brzeskiej Brygady
Saperów płk. Danielowi Królowi. Niezwykle doniosłą chwilą dla wszystkich obecnych był odczytany, przez pełniącego obowiązki szefa sekcji
wychowawczej kapitana Błażeja Lenarda, „Niepodległościowy Apel Pa-
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mięci” zakończony salwą honorową w wykonaniu kompanii honorowej
dowodzonej przez por. Radosława Teleżyńskiego (wystawionej przez
kompanię inżynieryjną batalionu wsparcia inżynieryjnego). Na zakończenie przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze.
1. Brzeską Brygadę Saperów reprezentował dowódca pułkownik Daniel Król wraz z obecnym w trakcie uroczystości byłym dowódcą Brygady
gen. bryg. Ryszardem Gruszką, a także szefem sztabu ppłk. Zbigniewem
Jarząbkiem i szefem logistyki ppłk. Zdzisławem Pieniawskim.
Dalsze uroczystości przeniesiono na jedną z sal Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, które poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Mazurkiewicz. Przybyli goście wysłuchali bardzo ciekawego, niestandardowego, wykładu okolicznościowego o Marszałku Józefie Piłsudskim,
wygłoszonego przez Starostę Powiatu Macieja Stefańskiego.
Wspaniałym zakończeniem obchodów okazał się być występ artystyczny zespołu Klubu Garnizonowego „Inwencja”, przygotowany pod
kierunkiem Andżeliki Skowronek oraz Grzegorza Bukowskiego. Koncert
spotkał się z ogromnym aplauzem publiczności.
W obchodach 92. Rocznicy Odzyskania Niepodległości udział wzięli żołnierze pododdziałów saperskich jednostek, a także po raz pierwszy
żołnierze służby przygotowawczej, przyszli kandydaci do Narodowych
Sił Rezerwowych. Dla osób zainteresowanych tematyką służby przygotowawczej oraz służby w NSR-ach, Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Brzegu, przygotowała specjalne stanowisko informacyjne, na którym
odpowiedzi udzielali specjaliści – pracownicy Komendy Uzupełnień.
Niezwykła atrakcją był również pokaz sprzętu inżynieryjnego, przygotowany przez żołnierzy batalionu wsparcia inżynieryjnego 1. Brygady
Saperów, dowodzonego przez mjr. Arkadiusza Prykowskiego.
Tekst i zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
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W 2. MBSap. w Kazuniu
Mistrzostwa w koszykówce

W

dniach 5-8.11.2010r. odbyły się mistrzostwa 2. Mazowieckiej
Brygady Saperów w koszykówce mężczyzn. Duże zainteresowanie grami zespołowymi żołnierzy Brygady spowodowało, że udział
w sportowych zmaganiach wzięło 8. zespołów.
Zastępca dowódcy Brygady płk Adam Przygoda otwierając mistrzostwa powiedział: „Cieszę się widząc tak dużą liczbę uczestników. Życzę
sportowego ducha w koszykarskich zmaganiach i proszę, w ferworze
walki, nie zapominać o jednym: wynik jest ważny, ale osiągnięty w walce FAIR”.
Zaciętość zmagań była imponująca, a wiele meczów pewnie przypominałoby zawody rugby, gdyby nie zdecydowane interwencje organizatora zawodów i sędziego w jednej osobie kpt. Roberta Błażejewskiego. Podejrzewam, że tylko dzięki niemu „trup nie słał się gęsto…”.
Widać było gołym okiem, ze ambicja niektórych zawodników sięga
NBA, a tylko niesprawiedliwość dziejowa, tudzież wybrany (słusznie
zresztą) wcześniej zawód żołnierza zawodowego sprawiły, że trzeba
grać w mistrzostwach rangi Brygady…Wspaniałe solowe akcje, rzuty
za 3 punkty (niektóre wchodziły) i niebywała kondycja fizyczna zawodników dopełniały obrazu zawodów.
Po niezwykle zaciętej rywalizacji mistrzostwo Brygady zdobyła
kompania inżynieryjna w składzie ppor. Radosław Kieliszkiewicz,
st. kpr. Tomasz Eljasiek, st. kpr. Szymon Wilczyński, st. szer. Piotr
Kleczkowski, st. szer. M. Sitkiewicz. II miejsce zdobyły Zjednoczone
Pododdziały Logistyczne, a III miejsce kompania dowodzenia. Naj-

Msza za Ojczyznę

M

szą za Ojczyznę 10.11.2010r. pod kazuńskim pomnikiem „Poległym Obrońcom Modlina i Kazunia” 2. Mazowiecka Brygada
Saperów uczciła 92. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Uroczystość rozpoczął zastępca dowódcy Brygady płk Adam Przygoda, który w ciepłych słowach powitał wszystkich przybyłych gości:
władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego, Błonia , i Czosnowa i zaprzyjaźnione służby mundurowe: Policję Państwową, Straż
pożarną i Straż Miejską z Nowego Dworu. Nie zawiodły, jak zwykle,
dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola Wojskowego w Kazuniu.
Przybyli przedstawiciele byłych żołnierzy zawodowych z nieodłącznym płk rez. Alfredem Kabatą, przewodnicy z Towarzystwa Przyjaciół Twierdzy Modlin z wielką miłośniczką historii p. Elą Wiercińską
i wielu przyjaciół Brygady, których nie sposób wymienić z nazwiska.
Licznie zgromadzeni byli również mieszkańcy okolicznych bloków
osiedla wojskowego w Kazuniu.
Płk Przygoda szczególnie gorąco powitał naszego weterana misji
afgańskiej, rannego w VII zmianie ISAF st.kpr. Krzysztofa Polusika,
przybyłego na uroczystość wraz z żoną Pauliną i malutkim synkiem
Jakubem. Wzruszającą ceremonię odznaczenia Krzysztofa medalem
za udział w misji afgańskiej oraz specjalną Odznaką Honorową 2.
Brygady Saperów zgromadzeni nagrodzili brawami na stojąco. Wzruszony i zaskoczony Krzysiek z trudem wykrztusił sakramentalne „Ku
Chwale „Ojczyzny!” Płk Przygoda powiedział naszemu bohaterowi:
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lepszym zawodnikiem mistrzostw (MVP) ogłoszono chor. Krzysztofa
Pietrzykowskiego.
Gratulujemy zwycięzcom i zwyciężonym! Równie zadowoleni byli
patroni brygadowego sportu: płk Adam Przygoda i kpt. Robert Błażejewski: „Mamy z kogo wybierać reprezentację na zawody wyższej
rangi” – skomentowali zgodnie.
kpt. Andrzej Górka

„Wszyscy żołnierze Brygady będą dumni widząc Odznakę Honorową
kazuńskich saperów na Twojej piersi!”
Następnie, w asyście Kompanii Honorowej dowodzonej przez kpt. Jarosława Czaplę rozpoczęła się Msza za Ojczyznę, celebrowana przez
kapelana Brygady ks.por. Roberta Dębińskiego. Szczególnego charakteru mszy dodawała sceneria kazuńskiego pomnika, zawierającego
w swoim postumencie prochy bohaterskich obrońców Kazunia i Modlina, poległych we wrześniu 1939r. Nasz kapelan podkreślił w homilii
wagę wartości patriotycznych w życiu codziennym. Całość jego przesłania można by oprzeć na stwierdzeniu „Nie wstydźmy się kochać naszej Ojczyzny, to wielki honor i szczęście móc wyrażać miłość do Niej”.
Chwilę potem nastąpiło odczytanie przez ppor. Roberta Małkowskiego Apelu Poległych a zgromadzeni przystąpili do składania wieńców
pod kazuńskim pomnikiem. Jako pierwszy, w asyście swoich żołnierzy, wieniec złożył zastępca dowódcy Brygady płk Adam Przygoda.
W rozmowach po zakończonej uroczystości goście podziękowali płk
Przygodzie za „kontynuowanie tradycji obchodów Święta Niepodległości, właśnie w scenerii kazuńskiego pomnika”.
Wspaniała oprawa uroczystości, odbiła swoje pozytywne piętno
szczególnie na najmłodszych, potencjalnych obrońcach Ojczyzny.
Trzeba było widzieć to wrażenie na twarzach dzieciaków z przedszkola wojskowego nr 26 w Kazuniu, kiedy to z wyrazem ogromnej powagi
na młodziutkich buziach składały wieńce pod pomnikiem… Jednego
możemy pewni: pamięć o bohaterach czasów odzyskania niepodległości wśród kazuniaków nie zaginęła!
kpt. Andrzej Górka
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W

Promocja NSR w Ostrołęce

dniu 18.11.2010 r. 2 oficerów z 2.
Mazowieckiej Brygady Saperów wzięło
udział w promocji obronności w WKU
Ostrołęka. Kpt. Piotr Krzyżaniak i por.
Agnieszka Królak przedstawiali zalety służby
w Narodowych Siłach Rezerwy, informując
zainteresowanych o procedurach wstąpienia
do struktur NSR oraz rozdając setki ulotek
promujących zalety służby w tych strukturach.
Promocja była połączona z pokazem
sprzętu wojskowego, zorganizowanego przy
współudziale innych jednostek.
„Zainteresowanie było bardzo duże, razem
rozmawialiśmy z ponad 100 osobami. Widać,
że służba wojskowa cieszy się dużym prestiżem
w społeczeństwie ostrołęckim. Szczególnie
cieszy fakt licznie obecnych uczniów szkół
gimnazjalnych, z których niektórzy od razu
deklarowali chęć wstąpienia do struktur NSR”
– komentuje kpt. Piotr Krzyżaniak.
„Dla mnie dużym zaskoczeniem była
liczebność dziewcząt zainteresowanych służbą
wojskową. Szczególnie w klasach o profilu
wojskowym, procent płci, niesłusznie uważanej,
„jako słabsza” jest szczególnie wysoki. One
zadawały najbardziej konkretne pytania
dotyczące służby kobiet w polskiej armii.
Z poszczególnych rozmów dało się wyczuć
determinację i wysoką motywację do służby
wojskowej” – stwierdziła por. Agnieszka Królak.

W

Przysięga elewów

piątek 19.11.2010 r. miała miejsce
uroczysta przysięga elewów szkolenia przygotowawczego. Na placu musztry 2.
Mazowieckiej Brygady Saperów 30 młodych
mężczyzn po wypowiedzeniu sakramentalnego „Przysięgam!” stało się pełnoprawnymi
żołnierzami służby przygotowawczej.
Wszystkich gości i żołnierzy powitał zastępca dowódcy Brygady płk Adam Przygoda.
Swoją obecnością uświetnili przysięgę:
Szef Wojsk Inżynieryjnych Dowództwa Wojsk
Lądowych płk Bogusław Bębenek, starosta nowodworski Krzysztof Kapusta, burmistrz Nowego Dworu Jacek Kowalski, burmistrz Błonia
Zenon Reszka, nie zawiedli przedstawiciele
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Przybyło
również
kilkudziesięciu
rezerwistów, którzy, po odsłużeniu służby
zasadniczej, chcieliby zostać żołnierzami
zawodowymi. To im właśnie pokazano,
jako jedną z dróg powrotu do munduru,
służbę w NSR. Pytano o warunki finansowe
i ewentualne uczestnictwo w ćwiczeniach,
pytano również o stanowisko dotychczasowych
pracodawców w stosunku do ich przerw
w pracy spowodowanych udziałem w tych
ćwiczeniach.

duchowieństwa różnych wyznań, weterani
i byli żołnierze zawodowi.
Szczególnym wyróżnieniem było zawsze
złożenie Krzysi ęgi na sztandar. W piątek, tego
zaszczytu dostąpili : szer. elew Maciej Galanek,
szer. elew Michał Araśniewicz, szer. elew Michał Jaworski oraz szer. elew Paweł Nowak.
Płk Bębenek podkreślił w swoim okolicznościowym przemówieniu wagę słów przysięgi wojskowej w historii oręża polskiego.
Powiedział również, że „Wierność przysiędze
dokumentować winniście czynem, postawą
w szkoleniu na ćwiczeniach i w obronie życia
obywateli zagrożonych klęskami żywiołowymi”.

Wymiernym efektem akcji jest kilkunastu
chętnych, zdecydowanych na wstąpienie do
NSR i chcących służyć w 2. Mazowieckiej
Brygadzie Saperów. Pytany o komentarz do

akcji promocyjnej, zastępca dowódcy Brygady
płk Adam Przygoda stwierdził, że „NSR dalej
stanowi novum dla społeczeństwa, ale głównym
zadaniem promocji jest wyselekcjonowanie
pasjonatów obronności. Jeżeli dalszym etapem
chętnych do NSR będzie ich służba zawodowa,
to myślę, że zawsze lepiej w swoich szeregach
mieć ludzi, którzy będą z pasją traktować
zawód żołnierza”.
kpt. Andrzej Górka
Nie obyło się oczywiście bez wyróżnień:
z rąk zastępcy dowódcy Brygady płk Adama
Przygody okolicznościowe rozkazy 5-dniowego urlopu nagrodowego odebrali: szer. elew
Sylwester Wileński, szer. elew Łukasz Żelisko,
szer. elew Bartosz Wieczorek i szer. elew Tomasz Gołąbek. Wyraźnie uradowane rodziny
wyróżnionych żołnierzy będzie mogło cieszyć
się ich obecnością w najbliższym tygodniu.
Gratulując rodzicom i bliskim postawy
wyróżnionych żołnierzy pł Przygoda powiedział:
„Dziękuję za Państwa staranie w wychowanie synów! Postawa, jaką się wykazali
w trakcie szkolenia przygotowawczego dowodzi, że ich żołnierska przyszłość była trafnym
wyborem”.
Błogosławieństwa składającym przysięgę
żołnierzom udzielił kapelan Brygady ks. por.
Robert Dębiński. Podziękował żołnierzom za
chwilę skupienia przy spowiedzi przed przysięgą i życzył wszystkiego, co najlepsze w nowej, żołnierskiej rzeczywistości.
Następnie, zgromadzeni mieli okazję zobaczyć pokaz tresury psów specjalnych przygotowany przez pluton przewodników psów.
Całość ceremonii zakończyła defilada
prowadzona przez szefa sztabu Brygady ppłk
Andrzeja Łopatę. Trzeba przyznać, że cała
prowadzona przez ppłk Łopatę uroczystość
zrobiła duże wrażenie na przybyłych gościach,
doświadczenie procentuje…
Potem już tylko spotkania żołnierskich
pokoleń…
kpt. Andrzej Górka
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Z życia Centrum Szkolenia Wojsk
Inżynieryjnych i Chemicznych
we Wrocławiu
Szkolenie dowódców minerskich patroli rozminowania

O

cena funkcjonowania systemu oczyszczania terenu Kraju
z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych i działalności za rok 2010 były głównymi celami szkolenia dowódców minerskich patroli rozminowania, które odbyło się w dniach od 15 do
19 listopada br. w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego.
Szkolenie zorganizowane zostało przez Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych Wojsk Lądowych. Uczestniczyli w nim: przedstawiciele Wojsk
Inżynieryjnych Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcy minerskich patroli
rozminowania, dowódcy grup płetwonurków minerów, oficerowie
z jednostek wojskowych odpowiedzialni za patrole rozminowania,
dowódcy grup rozminowania terenu, oficerowie z Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej, przedstawiciele komend poligonów oraz dowództwo i kadra Centrum.
- Szkolenie centralne i przejście przez jego problematykę w trakcie pięciu dni powinno być chwilą rozpoczynającą historyczny proces zmian funkcjonowania patroli rozminowania na rzecz stopniowego przejmowania zadań przez powstające grupy rozminowania
i oczyszczania terenu (EOD) w 1. Brzeskiej Brygadzie Saperów i w 2.
Mazowieckiej Brygadzie Saperów. Powinna to być chwila do rozpoczęcia dyskusji, wypracowania wniosków i propozycji w jaki sposób powstające grupy EOD powinny być włączane w system funkcjonowania
patroli rozminowania, a więc włączane w system oczyszczania Kraju
z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych - tymi słowami rozpoczął szkolenie Szef Wojsk Inżynieryjnych Wojsk Lądowych, płk Bogusław Bębenek.
W trakcie intensywnego szkolenia omówiono wymogi tymczasowego przechowywania na terenach wojskowych i miejsca niszczenia
przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Szkolonych zapoznano z aktualnymi pracami nowelizacyjnymi dotyczącymi unormowania prawnego problematyki oczyszczania terenu z materiałów
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niebezpiecznych. Poinformowano o podjętych działaniach w Siłach
Zbrojnych w zakresie rozpoznania i niszczenia improwizowanych
urządzeń wybuchowych w środowisku zagrożenia bronią masowego
rażenia. Doskonalono umiejętności użytkowników w obsłudze systemu informatycznego PATROL. System ten służy do wspomagania
działania patroli rozminowania poprzez sprawne ewidencjonowanie
i powiadamianie o zgłoszeniach drogą elektroniczną. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia na temat kontaktów z mediami. Dowódcy patroli są często pierwszymi osobami na miejscu zdarzenia, od
których dziennikarze chcą uzyskać informacje.
Zaprezentowano także obiekty związane ze szkoleniem patroli
saperskich, których żołnierze otrzymują we wrocławskim Centrum
fachową wiedzę przez wyjazdem na misje poza granicami kraju.
Obejrzeli oni między innymi: bazę gabinetową i - niezwykle przydatną z praktycznego punktu widzenia - salę laboratoryjną z bogatym
zbiorem improwizowanych urządzeń wybuchowych. Zwiedzanie infrastruktury szkoleniowej dopełniała tzw. „ścieżka saperska”, którą
stanowi plac szkolenia z zakresu rozpoznania i likwidacji „ajdików”.
W ostatnim dniu szkolenia jego uczestnicy zostali zapoznani z propozycjami do Wytycznych Szefa Szkolenia Wojsk
Lądowych na 2011 rok. Zebrano także uwagi, wnioski
i propozycje użytkowników systemu informatycznego PATROL oraz
postawiono zadania do dalszej działalności minerskich patroli rozminowania na rok 2011 i kolejne lata.
Szkolenie zakończyło się wręczeniem certyfikatów przez Głównego Specjalistę Szefostwa Inżynierii Wojskowej Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego, płk. Marka Stobnickiego, Komendanta Centrum,
płk. Andrzeja Dutkę, oraz Szefa Wydziału Sprzętu i Uzbrojenia
Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych Wojsk Lądowych, ppłk. Wiesława
Kuchtę.
Tekst i zdjęcia: kpt. Piotr Szczepański

SAPER

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Święto krośnieńskich saperów
W dniu 24 września 2010 roku swoje święto obchodziła najstarsza jednostka wojskowa garnizonu Krosno Odrzańskie – 5. Kresowy
batalion saperów (5. Kbsap) wchodzący w skład „Czarnej Dywizji”. W tym dniu odbyły się dla żołnierzy 5. Kbsap obchody święta połączone
z przyjęciem imienia Patrona – pułkownika Konstantego Pierewoz-Markiewicza oraz w trakcie uroczystości na placu pożegnano Grupę
Inżynieryjną VIII Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu (GInż).

U

roczystości w tym dniu rozpoczęły się mszą świętą w kościele
garnizonowym pw. św. Marcina, którą odprawił kapelan garnizonu Krosno Odrzańskie ks. mjr. Edward Olech. Podczas uroczystości w kościele ofiarowano dar ołtarza, medal, który otrzymał
płk Konstanty Pierewoz-Markiewicz postanowieniem Prezydenta
RP w lutym 2010 roku. Ponadto poświęcono Flagę 5. Kbsap, która
w trakcie uroczystości na Placu Apelowym, została uroczyście przekazana delegacji Ginż.
Po zakończeniu tej części uroczystości żołnierze oraz zaproszeni
goście przemieścili się na Plac Apelowy, gdzie kontynuowano obchody tak ważnego Dnia dla wszystkich związanych z krośnieńskimi saperami. Uroczystość rozpoczęła się od wciągnięcia na maszt
Flagi RP oraz odegrania Hymnu Państwowego przez Orkiestrę 11.
Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Następnie głos zabrał dowódca krośnieńskich saperów „Czarnej Dywizji” ppłk Krzysztof Pobiedziński. W swoim wystąpieniu przywitał serdecznie wszystkich
zebranych na Placu, a w szczególności przybyłych na tą uroczystość
członków rodziny Patrona 5. Kbsap oraz byłych dowódców 5. Kbsap.
W swoim wystąpieniu ppłk Pobiedziński przytoczył dewizę, według

której postępował płk Konstanty oraz według której starają się postępować obecni żołnierze batalionu: Saperem się jest, a nie bywa.
Przedstawił również wszystkim zebranym krótką historię życia
i działalności Patrona krośnieńskich saperów. Na zakończenie podziękował szczególnie rodzinie Patrona, dzięki której możliwa była
idea utworzenia Sali Patrona. To oni przekazali swoje pamiątki po
wuju. Dowódca krośnieńskich saperów zwrócił się jednocześnie
z prośbą do wszystkich, którzy posiadają jeszcze w swoich zasobach,
archiwach pamiątki z życia płk Konstantego Pierewoz-Markiewicza,
o przekazywanie ich do Sali Tradycji.
Żegnając Ginż dowódca krośnieńskich saperów życzył im dużo
szczęścia, saperskiego szczęścia:
- Dzisiaj stojąca na Placu Grupa Inżynieryjna osiągnęła zdolność
do realizacji zadań w składzie VIII zmiany PKW Afganistan… Wiem,
że Wasze umiejętności, specjalistyczne przygotowanie i zgranie to elementy składowe tego, że stojące przed Wami zadania wykonacie na
wysokim poziomie. Jednak oprócz tych elementów jest coś, co jest nie
mniej istotne – szczęście. Nasze saperskie szczęście. Oby tego szczęścia
Wam nigdy nie zabrakło.
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W kolejnej części uroczystości odczytano Postanowienia Prezydenta RP o nadaniu orderów i odznaczeń, decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania medalu za zasługi dla obronności

kraju oraz rozkaz dowódcy 5. Kbsap. W trakcie uroczystości wyróżniono: Gwiazdą Iraku – mł. chor. Adam Handzlik – za udział w IV
i VIII zmianie; Medalem za zasługi dla obronności kraju – mjr Jarosław Szczypiorski. Odznakami pamiątkowymi 15 żołnierzy batalionu saperów.
W swoich wystąpieniach, zarówno Dowódca „Czarnej Dywizji”
gen. dyw. Mirosław Różański, jak również Szef Wojsk Inżynieryjnych Wojsk Lądowych płk Bogusław Bębenek pożegnali żołnierzy
GInż, którzy w najbliższym czasie wylatują w rejon pełnienia misji stabilizacyjnej, życząc im wzorowego wykonywania obowiązków
oraz bezpiecznego powrotu do oczekujących na nich rodzin.
Po uroczystej defiladzie zaproszeni goście udali się na otwarcie
Sali poświęconej Patronowi, gdzie poza przemówieniem dowódcy 5.
Kbsap swoją radość z faktu, iż to właśnie płk Konstanty Pierewoz-Markiewicz został patronem 5. Kbsap, wyraził przedstawiciel rodziny Patrona Pan Paweł Kikiewicz.
- Cieszę się, że mogę w dniu dzisiejszym być świadkiem takiego
ważnego, zarówno dla mnie, całej mojej rodziny, oraz żołnierzy 5.
Kresowego batalionu saperów, wydarzenia. Dzisiejsze nadanie imienia pułkownika Konstantego Pierewoz-Markiewicza, batalionowi saperów pozostawi niezapomniane wrażenia w naszej pamięci. W dniu
dzisiejszym jesteśmy świadkami uhonorowania życia wuja. Poprzez
używanie w nazwie imienia Patrona całe środowisko wojskowe pozna
bliżej pułkownika Konstantego a pamięć o nim będzie trwać wiecznie.
Po części oficjalnej zaproszeni goście oraz żołnierze 5. Kbsap im.
płk Konstantego Pierewoz-Markiewicza udali się do Klubu 5. Kbsap,
aby w rodzinnej i przyjaznej atmosferze kontynuować ten uroczysty
dzień.
Tekst: por. Robert Andrzejak
Foto: Michał Ciesielczyk

9
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Spotkanie absolwentów „Wrocławskiej Inżynieryjnej” promocji w 1978 roku

G

rupa absolwentów „Wrocławskiej Inżynieryjnej” z 34. kpchor, promocji w 1978 roku, po raz kolejny, w dniach 03-05 września 2010
roku, w malowniczo położonym WDW Rynia nad Jeziorem Zegrzyńskim,
zorganizowała spotkanie koleżeńskie wraz z małżonkami, w 36. rocznicę
rozpoczęcia studiów i służby wojskowej oraz 32. rocznicę promocji.
Wspaniałą atmosferę spotkania, rozpoczętą podczas kolacji, przeniesiono następnego dnia na pokład statku spacerowego „Albatros”, w trakcie
rejsu po Jeziorze Zegrzyńskim.
Na równi z wyśmienitą zabawą, uczestnicy spotkania bardzo często
zastanawiali się dlaczego w spotkaniu w Szczyrku w 2009 roku, a następnie
w Ryni, uczestniczyła tak niewielka liczba kolegów z 34. kpchor. Informacja o spotkaniu przekazywana była w różny sposób, głównie poprzez e-mail, ale także telefonicznie z prośbą o przekazanie informacji kolegom
na zasadzie „podaj dalej”. Pozostaje nadzieja, że w 2011 roku na spotkanie
do Wrocławia przybędzie znacznie więcej kolegów wraz z małżonkami.
Zatem do zobaczenia we wrześniu 2011 roku we Wrocławiu podczas
spotkania, którego organizatorami będą: Romek Zieliński, Wiesław Marciniec i Andrzej Piękny.
Bogusław B.

Jubileuszowo...

J

esienią zrobiło się w środowisku jubileuszowo... I to nie tylko za
sprawą 10. rocznicy założenia Stowarzyszenia Saperów Polskich,
obchodzonej uroczyście we wrześniu w saperskim garnizonie Głogów.
W czas saperskiej pogody swoje jubileusze święci także kilka zasłużonych jednostek wojsk inżynieryjnych i jakże by inaczej, saperzy znani
i szanowani w naszym gronie, o czym szerzej w numerze kwartalnika.
Rocznice saperskie, i to nie tylko te okrągłe, jak każe zwyczaj,
nie przemijały i nie przechodzą bez echa. Mniej lub bardziej uroczyście fetuje się kolegów jubilatów. Szczególną zaś oprawę mają wydarzenia rocznicowe w jednostkach. Nie, żeby organizatorzy prześcigali
się w pomysłach, saperski fason i skromność obowiązują (szczególnie
obecnie w dobie kryzysu). Rzecz jest w zachowaniu tradycji i godnym
uczczeniu osiągnięć saperskich oddziałów i kolektywów oraz rzetelnym gratyfikowaniu dowódców i żołnierzy. Nic tak bowiem nie krzepi
saperskiego ducha jak wpisanie się sumienną służbą czy śmiałym, odważnym dokonaniem na karty historii rodzimej jednostki.
Jubileuszowo czyli odświętnie, w podniosłym nastroju, a więc niezwyczajnie, nieco w oderwaniu na ten czas od codziennych obowiązków, zadań i różnych mniejszych i większych trosk. Ale także radośnie z nadzieją na spotkanie kolegów, przyjaciół, przełożonych i tych
obecnych, i tych z wcześniejszych lat. Niejednemu z nas wyrywa się
w takich chwilach okrzyk pełen ekspresji: „Cześć Stary! Kopę lat..., co
u Ciebie...” Emocje trzymane na wodzy, skrywane drżenie głosu, wilgotno robi się pod powieką... To okazja do przywołania wspomnień,
zawarcia nowych znajomości. Jest i czas na chwilę zadumy, odświeżenia pamięci o druhach z saperskiej służby, którzy odeszli na wieczną
wartę. Tak umacnia się braterstwo żołnierskie między pokoleniami,
krzepnie saperska więź.
Podczas jubileuszowych gali, spotkań pokoleń jest też miejsce
i czas na intelektualne dowartościowanie i zrównoważenie emocji
i wzruszeń. Rolę tę spełniają z powodzeniem okolicznościowe sesje
popularno-naukowe. Nawet bowiem najtęższe saperskie umysły nie
są w stanie przywołać z pamięci faktów, nazwisk ludzi i ich dokonań
z dziesiątków lat liczących historii jednostek inżynieryjnych, no może
te najważniejsze. Specjalnie przygotowane na tę okazję wystąpienia
czy referaty, jak się okazuje, stanowią skarbnice wiedzy o saperskiej
rzeczywistości, zwłaszcza gdy prelegent nie zawodzi oczekiwań. Nierzadko uczestnicy sesji dowiadują się o swojej jednostce czy poprzednikach lub kolegach zupełnie nowych wiadomości bądź też pogłębionej, historycznej interpretacji znanych wcześniej wydarzeń. Łączenie
przyjemnego z pożytecznym może zatem również wzbogacać nasze
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ego, zwłaszcza to nienawykłe a często niechętne różnym nasiadówkom. Czego nie można powiedzieć o sesjach dobrze przygotowanych,
jak choćby ta z okazji dziesięciolecia Stowarzyszenia.
Jubileuszowy nastrój potęgują też zaproszeni na uroczystość goście tzw. honorowi, którym miejsce w szeregach świętujących przypada z urzędu bądź też z tytułu współpracy z jednostką saperską czy też
z powodu piastowania zaszczytnej godności członków wspierających
np. Stowarzyszenie. I nie chodzi tylko o zaszczyt bycia gościem na saperskim święcie albo też okolicznościowe kadzenie jubilatom. Saperzy
to w lot wyczuwają. Ale jeśli gość honorowy dowiedzie swą wypowiedzią, że saperski wysiłek służy z pożytkiem społeczności lokalnej gminy, powiatu czy województwa, pomaga ludziom – z pewnością zyska
uznanie. Rzecz bowiem w tym, że żołnierska służba nabiera większego
sensu, kiedy codzienny rytm szkolenia i ćwiczeń nie jest tylko szlifowaniem saperskiej doskonałości, a może być spożytkowany, by pomagać ludziom w razie potrzeby, jak podczas tegorocznych powodzi,
o czym warto pamiętać.
A zatem saperskie jubileusze mienią się różnymi akcentami. To
nie koniecznie tylko świątecznie, sentymentalnie, bratersko, gościnnie
i z fasonem. Ale też godnie, z refleksją i szacunkiem o tym co wczoraj
i dziś ważne.
Kazimierz Niciński

SAPER

Z ŻYCIA ŚRODOWISK SAPERSKICH
80-lecie urodzin pułkownika mgr Stanisława Kuliniaka

WYCHOWAWCA Z NASZEJ MŁODOŚCI
N

iezbyt wiele jest przykładów oficerskich karier
saperów, którzy zapisali się
w pamięci byłych podwładnych
jako wychowawcy. Z pewnością
można przytoczyć liczne nazwiska świetnych dowódców w jednostkach wojsk inżynieryjnych.
Nieliczni tylko będąc doskonałymi dowódcami utrwalili swój
wizerunek dowódcy i pedagoga
zarazem. Należy do nich płk
Stanisław Kuliniak – niezapomniany wychowawca z naszej
młodości.
Jakkolwiek z początkiem
listopada ukończył osiemdziesiąt lat a jego wychowankowie,
niegdyś 1. Kompania Podchorążych inżynieryjnej Alma
Mater, niedługo święcić będą
półwiecze saperskiego chrztu
na Obornickiej, odnajduje się
godnie wśród nas na jubileuszowych spotkaniach i rocznicach.
Mimo dostojnego wieku, nie
utracił nic ze swego saperskiego
wigoru, dobrej pamięci do nazwisk i nie tylko chwalebnych
czynów swych podopiecznych,
jak i ojcowskiej troski oraz wychowawczej refleksji.
Nie obrażał się, kiedy nazywaliśmy go „wodzem”, ze
względu na napoleońską posturę i żołnierski żargon w różnych sytuacjach służby, dający
bardzo trafną replikę na zaistniałe wydarzenie, która rozładowywała napięcie. Lubiliśmy
słuchać naszego wodza, nawet
jeśli zbyt długo perorował, czekając na moment złagodzenia
tonu i celnej puenty zwieńczającej zazwyczaj wychowawczy
kalambur.
I chociaż był prymusem
i dowódcą wielu przodujących
pododdziałów, wychował i wypromował całe zastępy liczących się w wojskach inżynieryjnych dowódców, wykładowców
i wysokiej klasy specjalistów saperskiego rzemiosła, sam oszałamiającej kariery nie zrobił.
A przebieg służby Jubilata układał się dość standardowo jak na
dobrze zapowiadającego się oficera wojsk inżynieryjnych.
Promowany na stopień
ppor., po ukończeniu Ofi-
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cerskiej Szkoły Inżynieryjnej
w 1953 r. z pierwszą kategorią,
został wyznaczony na dowódcę
plutonu w szkole podoficerskiej
w 1. pułku saperów w Brzegu.
Sumiennie oddawał się szkoleniu podoficerów, uzyskując bardzo dobre wyniki. Wyznaczony
na dowódcę plutonu technicznego wykonywał w ramach
szkolenia prace fortyfikacyjne
na terenie Składnicy Wojsk Inżynieryjnych w Krapkowicach
oraz brał udział w oczyszczaniu
jej z przedmiotów wybuchowych.

rążych. Jak wspomina, traktował to nowe stanowisko trochę
na zasadzie danego mu kredyt
zaufania i swoistego przełomu
w karierze zawodowej. Zdawał
sobie sprawę, że kształcenie
i wychowanie przyszłych oficerów wojsk inżynieryjnych wymaga nie tylko dobrego dowodzenia i konsekwentnego stosowania zasad pedagogicznych
czy też ułożenia właściwych relacji: przełożony – podwładny.
Nade wszystko dowódca musi
być świadomy, że swoim stylem
dowodzenia i oddziaływania

Sprawdził się jako prymus
podczas trzyletniego dowodzenia i szkolenia w liniowej
jednostce inżynieryjnej, zdobył
doświadczenie w pracy wychowawczej z młodszymi dowódcami i przełożeni dali mu
szansę powrotu do macierzystej szkoły, gdzie jako dowódca
plutonu a następnie dowódca
kompani w szkolnym batalionie technicznym OSWI szkolił
operatorów i dowódców drużyn
dla wojsk inżynieryjnych.
Wyróżniające
wyniki
w szkoleniu, predyspozycje wychowawcze i umiejętność zjednywania podwładnych w dowodzeniu zadecydowały, że
młodemu acz doświadczonemu
kapitanowi powierzono dowodzenie pododdziałem podcho-

na podwładnych tworzy pewne
wzorce zachowania w określonych sytuacjach.
Naszemu dowódcy 1. Kompanii Podchorążych powiodło
się: kompania dość szybko pod
jego dowództwem stała się nie
tylko przodującym pododdziałem w szkole pod względem wyników szkolenia, ale
także wiodącym kolektywem
w wielu dziedzinach rywalizacji podchorążackich. Szczególne sukcesy i wybitne osiągnięcia odnotowała w sporcie,
reprezentując uczelnię niemal
we wszystkich konkurencjach
i dyscyplinach na arenie wojska. Dziś, z perspektywy czasu
i bogatego doświadczenia własnego, można powiedzieć, że
źródłem tego sukcesu naszego

wychowawcy i utrzymywanie
się prawdziwie żołnierskiej więzi między nami przez te wszystkie lata, było, a jakże, ojcowskie
podejście, klimat zaufanie do
podwładnych i tworzenie zdrowych motywacji w służbie oraz
w życiu pododdziału.
Po promocji oficerskiej
swych wychowanków płk Kulniak, wówczas w stopniu majora, kształcił kadry oficerów,
chorążych i podoficerów na
potrzeby wojsk inżynieryjnych, dowodząc kolejno Szkołą
Młodszych Dowódców i Podoficerską Szkołą Zawodową
oraz pełniąc funkcję pomocnika dowódcy batalionu podchorążych.
W tym okresie pracując,
ukończył studia na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu
Wrocławskiego, podniósł też
swoje kwalifikacje wojskowe
na Kursie Doskonalenia Oficerów Wojsk Inżynieryjnych.
Będąc doświadczonym dowódcą i wychowawcą z dyplomem
pedagoga poświęcił się pracy
dydaktycznej w Zespole Badań
Metodyki Nauczania w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk
Inżynieryjnych, gdzie pracował
do zakończenia służby na stanowisku starszego pomocnika
kierownika Zespołu.
Przełożeni
i
koledzy,
a szczególnie podwładni wysoko cenili w służbie jego wiedzę, doświadczenie i przymioty
charakteru. Miał opinię znakomitego doradcy młodych instruktorów i wykładowców, nie
szczędził czasu, by służyć im
swoją pomocą i radą.
W opiniach podkreślano, że
na wszystkich stanowiskach, na
których pracował, osiągał dobre
i bardzo dobre wyniki. W charakterystyce postawy oficera
zostały utrwalone w lapidarnym zapisie rozpoznawalne cechy charakteru naszego wychowawcy: odpowiedzialny, zdecydowany, decyzyjny, odważny,
energiczny, koleżeński, z poczuciem humoru. Powszechnie
lubiany i szanowany.
płk Kazimierz Niciński
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Obchody 10-lecia Stowarzyszenia Saperów Polskich
J

ubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Saperów
Polskich to szczególna okazja do świętowania
i dokonywania podsumowań. To także okazja
do spotkań koleżeńskich w środowiskach żołnierzy wojsk inżynieryjnych, to okazja do głębszych przemyśleń dotyczących wkładu Stowarzyszenia w wychowanie patriotyczno–obronne
społeczeństwa.
Jak stwierdził we wstępie do konferencji
popularnonaukowej Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich płk dypl. Bogusław Bębenek,
celami statutowymi naszego Stowarzyszenia jest
między innymi: kultywowanie i upowszechnianie tradycji saperskiej, popularyzowanie i propagowanie spraw obronności kraju ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inżynieryjnej, a także prowadzenie działalności w zakresie
propagowania zasad bezpieczeństwa przy pracach inżynieryjnych.

wyodrębniono trzy części. Część I - to konferencja popularnonaukowa na temat „Wkład Stowarzyszenia Saperów Polskich w wychowanie patriotyczno – obronne społeczeństwa polskiego”.
Problematyka II części konferencji skupiła się
na zdolnościach jednostek Garnizonu Głogów
w zakresie reagowania kryzysowego we współdziałaniu ze Starostwem Powiatu Głogowskiego, Urzędem Miasta Głogów, Państwową Strażą
Pożarną i Komendą Powiatową Policji. Część
III konferencji to udział w obchodach Święta 6
OPS, organizowanego przez jego komendanta
ppłk dypl. inż. Marka Baraniaka.
W konferencji uczestniczyło wielu gości,
między innymi Szef Inżynierii Wojskowej – gen.
dyw. Janusz Lalka, Prezydent Głogowa – Jan Zubowski, Starosta Głogowski – Anna Brok, delegacja KGHM Polska Miedz S.A. i Huty Miedzi
Głogów z dyrektorem Antonim Kramarzew-

Wychodząc naprzeciw powyżej przedstawionym celom statutowym, w dniu 25 października 2010 roku w Garnizonie Głogów Zarząd
Główny SSP wraz z dowództwem garnizonu
i władzami regionalnymi zorganizował konferencję popularnonaukową dotyczącą kilku
obszarów – jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia,
propagowania udziału wojsk inżynieryjnych
w reagowaniu na zagrożenie kryzysowe, a także
spraw obronnych związanych z udziałem wojsk
inżynieryjnych w misjach poza granicami kraju.
Konferencja prowadzona była w 1000. rocznicę poświadczonego kronikarsko pobytu wojska w Głogowie i 60. rocznicę utworzenia garnizonu. Obecnie w Garnizonie Głogów stacjonują
dwie jednostki wojsk inżynieryjnych – 6 OPS
(Ośrodek Przechowywania Sprzętu) i 4 bratinż
(batalion ratownictwa inżynieryjnego), a także
Wojskowa Komenda Uzupełnień.
Przedsięwzięcie połączyło obchody jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz święto jednostki wojskowej - 6. OPS.
W przebiegu tego wspólnego przedsięwzięcia

skim. W konferencji uczestniczyli prezesi Kół
SSP z całej Polski, bardzo duże środowisko saperów z Dolnego Śląska oraz mieszkańcy i sympatycy saperów z Głogowa.
Część pierwsza i druga konferencji odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury. W części
pierwszej referaty programowe przedstawili płk
dr Bogusław Saganowski nt.: „10 lat działalności
SSP” i płk dr Wiesław Ząbek nt.: „Wykorzystanie tradycji Wojsk Inżynieryjnych w działalności SSP”. Uczestnicy konferencji dyskusję nad ich
treściami przenieśli po jej zakończeniu nawet do
kuluarów MOK na przerwę.
Z racji charakteru jednostek, w Garnizonie
Głogów utrzymywane są na wysokim poziomie
relacje w zakresie współdziałania pododdziałów inżynieryjnych z administracją terenową
i instytucjami użyteczności publicznej. Zakres
tej współpracy obejmuje między innymi współdziałanie ze Starostwem Powiatu Głogowskiego,
Urzędem Miasta Głogów i Państwową Strażą
Pożarną w zakresie organizacji i działań podczas
realizacji przedsięwzięć wynikających z zarzą-
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dzania kryzysowego, szczególnie w zakresie
prowadzenia wspólnych szkoleń i ćwiczeń
oraz opracowywania planów udziału w akcjach kryzysowych.
W drugiej części konferencji Starosta
Głogowski Pani Anna Brok, wraz z Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego,
zaprezentowała dorobek tego współdziałania
w relacjach podległych jej komórek i organów z wojskiem, zwłaszcza reagowania wynikającego z zagrożeń powodzią. Uczestnicy
konferencji mieli również okazję obejrzeć
centrum zarządzania Powiatowego Zespołu
Reagowania Kryzysowego, które jest zlokalizowane w obiektach Państwowej Straży
Pożarnej w Głogowie. Współpracę wojska
z nimi zaprezentował w swym wystąpieniu
ppłk dypl. Marek Baraniak.

Ważnym zagadnieniem dla Regionu
Dolnośląskiego jest bardzo dobra współpraca jednostek inżynieryjnych Garnizonu
Głogów z KGHM Polska Miedz S.A., a szczególnie z Hutą Miedzi Głogów w zakresie
planowania wspólnych działań w sytuacji
kryzysowej dotyczącej obszarów związanych
z ujęciami wody przemysłowej na terenie
huty, na co zwrócił uwagę przedstawiciel firmy - dyrektor Antoni Kramarzewski.
Zwieńczeniem
Jubileuszu
10-lecia SSP i Święta 6. OPS była uroczysta zbiórka żołnierzy
i pracowników
6. OPS na dziedzińcu Zamku Głogowskiego, którą poprzedziła Msza Święta
w Kolegiacie Głogowskiej. Wyróżnienia medalami otrzymało wielu żołnierzy i pracowników wojska.
Jubileusz i święto jednostki zakończono
spotkaniem integracyjnym środowiska saperów, żołnierzy Garnizonu Głogów, władz
regionalnych i samorządowych oraz sympatyków saperów.
Zorganizowany jubileusz SSP i konferencja popularnonaukowa w Głogowie może
być zaliczona do jednego z najlepiej zorganizowanych przedsięwzięć Stowarzyszenia
w I dekadzie istnienia. Sukces ten to niewątpliwie zasługa komitetu organizacyjnego,
w którego skład wchodził miedzy innymi
Zarząd Główny SSP oraz dowódca 6. OPS
ppłk Mark Baraniak.
Dzięki wsparciu i pomocy Dowództwa
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Wojsk Lądowych udało się wydać biuletyn
informacyjny dla upamiętnienia konferencji.
Biuletyn zawiera publikacje i artykuły: gen.
bryg. w st. spocz. Zdzisława Barszczewskiego, płk w st. spocz. Bogusława Saganowskiego, płk w st. spocz. dr Wiesława Ząbka, płk
rez. dr hab. Pawła Cieślara, płk dypl. Bogusława Bębenka oraz ppłk dypl. Wiesława
Kuchty. Publikacje i artykuły dotyczą problematyki jubileuszu 10-lecia SSP oraz reagowania na zagrożenia kryzysowe również
w misjach Wojsk Inżynieryjnych.
Ten drugi obszar tematyki wywołany
został dynamicznie zmieniającą się sytuacją
geopolityczna w świecie, a także powstającymi coraz częściej nietypowymi zjawiskami atmosferycznymi, dyktującymi potrzebę
skupienia uwagi na niektórych z nich.
Przybliżając czytelnikom, przy okazji
konferencji, te zagadnienia, chciałbym poinformować, że artykuły te informują o walce z zagrożeniami, jakim jest użycie przez
przeciwnika improwizowanych urządzeń
wybuchowych, które stanowią priorytetowy
cel w działaniach NATO, zwłaszcza dla wojsk
inżynieryjnych wykonujących zadania w ramach operacji poza granicami kraju. Zgodnie z celami Sił Zbrojnych NATO - zdolności jednostek inżynieryjnych oraz zdolność
w zakresie przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym w podstawowym zakresie powinny być osiągnięte
na koniec 2011 roku, natomiast w pełnym
zakresie do 2016 roku.
Biuletyn zawiera również artykuł o wojskach inżynieryjnych w reagowaniu na zagrożenia kryzysowe. W maju 2010 roku
byliśmy świadkami powodzi na terenie
znacznej części kraju. W sytuacji zagrożenia
powodziowego Siły Zbrojne wraz z innymi
służbami państwowymi zostały zaangażowane w walkę z powodzią, praktycznie uczestnicząc w pierwszej kolejności w działaniach
ratowniczo – ewakuacyjnych na terenach
objętych powodzią, a następnie na likwidacji
skutków powodzi, głównie poprzez odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowej
i mostowej.
Polecam treści biuletynu jest doskonałym materiałem popularnonaukowym,
z którego mogą korzystać nie tylko środowiska saperów.
Na zakończenie konferencji Prezes SSP
płk dypl. Bogusław Bębenek podziękował
Komitetowi Naukowemu i Organizacyjnemu Konferencji oraz Dowództwu Garnizonu
Głogów za pomoc w organizacji konferencji
popularnonaukowej, połączonej z obchodami 10-lecia Stowarzyszenia Saperów Polskich
i Święta 6. OPS.
Podziękowania za gratulacje i życzenia
z okazji jubileuszu składam również wszystkim uczestnikom konferencji oraz sympatykom Stowarzyszenia Saperów Polskich.
Zdjęcia: materiały archiwalny Szefostwa
Wojsk Inżynieryjnych DWLąd.
płk dypl.Bogusław Bębenek
ppłk rez. Andrzej Wysocki
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SAPERSKIE RETROSPEKCJE…

tosunek do tradycji oręża polskiego jest integralnym czynnikiem postawy patriotyczno-obywatelskiej. Bez historii, bez przeszłości nie
ma pełnej i bogatej współczesności, ani konstruktywnej przyszłości. […] Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przyszłości, nie jest godzien
szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości…” – pisał Marszałek Józef Piłsudski. Jednakże
kultywowanie tradycji nie sprowadza się do gloryfikowania przeszłości.
Przekazując tradycję oręża polskiego młodszemu pokoleniu, starsze, interpretuje przeszłość,
dokonuje weryfikacji i selekcji, stosownie do
ukształtowanych wcześniej poglądów, przekonań.
Tak rozumiana tradycja oręża polskiego
kształtowana była i jest rozwijana przez kolejne
pokolenia, w ukształtowanym systemie wartości,
dostosowanym do obowiązującej epoki. Także,
jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia
Saperów Polskich jest kultywowanie tradycji
wojsk inżynieryjnych. Może je realizować tylko
prężne środowisko, zintegrowane wokół wspólnego celu. Czy nasze koła sprostały, czy sprostają
tym wyzwaniom..?
W toku zachodzącej transformacji ustrojowej nader prężnie rozkwitały i rozwijały się
organizacje niepodległościowe i kombatanckie,
wypełniając naturalną lukę minionego, ”mrocznego” okresu braku swobód obywatelskich.
Z reguły nastawione roszczeniowo {przywileje,
awanse, odznaczenia} - bynajmniej nie negując zasadności ich roszczeń - szybko zyskiwały zwolenników, by po otrzymaniu świadczeń
stopniowo topnieć i to nie tylko z przyczyn biologicznych. Podobnie było z organizacjami społecznymi nastawionymi na cele polityczne dla
których postać bohatera narodowego stawała się
swoistą wykładnią działania. Zapominano przy
tym o istotnych zasadach i wartościach wychowania patriotyczno-obywatelskiego młodego
pokolenia, a nader liczne kontakty weteranów
z młodzieżą szkolna czy harcerską - nierzadko
- były okazją do zaprezentowania na mundurze
kolejnego awansu lub odznaczenia.
Toteż z satysfakcją odnotowuję, iż wbrew
istniejącemu stanowi rzeczy, spotyka się jeszcze

perły czy nie oszlifowane diamenty. Podróżując - z inicjatywy wiceprezesa SSP płk Tomasza Boguckiego – z grupą saperów po Polsce
niejednokrotnie spotykamy się z przykładami
samorzutnego kultywowania tradycji oręża polskiego poprzez licznie powstające koła barwy i broni. We wrześniu odwiedzając Pomnik

TV o trzaskający 6 stopniowym mrozie i rzekomo zawianych drogach.
Tu tkwi odpowiedź na postawione pytanie –
odnośnie kondycji naszych kół Stowarzyszenia
Saperów Polskich.
•Bez bezpośredniego kontaktu Zarządu z kołami
[czy prezesami] z dala od odżywczego nurtu

„Chwała Saperom” na Płycie Czerniakowskiej,
wartę pełniła przy niej grupa młodych ludzi,
malowniczo umundurowanych w stylizowane
ubiory: powstańca warszawskiego i żołnierza 1.
AWP. Na zapytanie jakie stowarzyszenie reprezentują odpowiedzieli, że żadne. Są grupą kolegów z podwórka na Mokotowie i w ten sposób
czczą pamięć poległych tu żołnierzy. W czerwcu
przeżyłem podobne zaskoczenie związane z bogatymi obchodami Święta 5. pułku strzelców
Zasławskich w Ostrołęce. Byli też strzelcy, ale nie
ci z „państwowej” czy partyjnej formacji uwikłanej w działalność polityczną, ale spontanicznie
zorganizowani przez miejscowe środowisko.
Podobnie 5 grudnia br. spotkana na cmentarzu
na Rossie w Wilnie grupa młodzieży w historycznych strojach strzelców wołyńskich z Kielc,
którą nie przestraszyły alarmujące komunikaty

każda gałąź, nawet najsilniejszego drzewa obumiera, odpada, a czy ponownie się odrodzi?
•Bez oparcia się o miejscowe środowiska kultywujące tradycję oręża polskiego będziemy skazani na własny nierzadko świeży sos.
•Bez wytyczenia jasnego celu i głównych priorytetów patriotycznego i obywatelskiego wychowania młodzieży nie zrealizujemy naszych
celów: kultywowania etosu saperskiej służby,
saperskiej rodziny, tradycji wojsk inżynieryjnych.
Do tego potrzeba przewartościowania postaw: mniej roszczeń więcej społecznikowskiego
zaangażowania. „Takimi będą Rzeczypospolite
jak młodzieży wychowanie”.
W skali dziejów narodowych, czyn zbrojny
żołnierza polskiego, w tym saperów polskich jest
w pewnym sensie znaczącym epizodem. Mimo
to prawda historyczna przemawia ciągle z należytą mocą do wyobraźni i umysłów współczesnego pokolenia Polaków. Czy jest wartością integrującą, kwestia ta jest otwartą? Dopóki czyn ten
będzie w nas tkwił, będziemy mogli odpowiadać
na stawiane nam przez młode pokolenia pytania, które pomogą w budowaniu nowej przyszłości, szczególnie w dziedzinie obronności naszej
Ojczyzny i wspólnoty europejskiej. Współczesna
perspektywa społeczno – polityczna wyostrza
pewne kwestie, inne pozostawia w cieniu, ale
pozostaje nasza powinność obywatelska, permanentnego odświeżania pamięci potomnych, tym
w kraju i tym za granicą – prawdy historycznej
o wspaniałych tradycjach oręża polskiego.
Wiesław Leszek Ząbek
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POŻEGNANIA Z MUNDUREM

Pożegnania z mundurem w Chełmnie

W

dniu 30 listopada 2010 roku w Sali Tradycji 3. Pułku Drogowo-Mostowego im. gen. Karola Sierakowskiego w Chełmnie miała
miejsce szczególna uroczystość. W tym dniu uroczyście pożegnano
kadrę rozstającą się z mundurem oraz odchodzącą do innych jednostek wojskowych.
Z 3. Pułku Drogowo-Mostowego odeszli zasłużeni dla wojska oficerowie i podoficerowie, żołnierze, którzy na co dzień dzielili się ze
wszystkimi swoim doświadczeniem, wiedzą specjalistyczną i ogólnowojskową. Trudno przychodzi pożegnanie z mundurem tym osobom,
które z pułkiem związały wiele lat swojego dotychczasowego życia,
kiedy praca w jednostce wojskowej dawała satysfakcję, inspirowała do
wykorzystywania nowych technik szkolenia, poszerzała grono przyjaciół i dobrych znajomych.
W imieniu dowódcy 3. Pułku Drogowo-Mostowego zastępca dowódcy pułku ppłk Bogdan Mielniczek podziękował odchodzącym do
rezerwy oraz do innej jednostki wojskowej żołnierzom za zaangażowanie i poświęcenie oraz wielki wkład włożony w funkcjonowanie
pułku. Podkreślił też, że swoją służbą na trwałe wpisali się w historię
naszej jednostki. Zastępca dowódcy pułku dziękując za żołnierski trud
i sumienie wykonywane obowiązki służbowe wręczył odchodzącym
pamiątkowe listy gratulacyjne, nagrody pieniężne, a także złożył życzenia wszelkiej pomyślności, w życiu osobistym oraz wielu sukcesów
na dalszej drodze zawodowej.

Z mundurem pożegnali się: mjr Zbigniew Knych, mjr Mariusz
Ulanowski, mł. chor. szt. Wiesław Nowaczyk, mł. chor. szt. Piotr Jasiński, mł. chor. szt. Dariusz Zięba, chor. Marek Piotr Jerużalski, chor.
Bogdan Przybylski, mł. chor. Karol Wójcik, st. sierż. szt. Piotr Ryszard
Borowski, st. sierż. szt. Jan Szpil, sierż. szt. Mirosław Gołąb.
Do Batalionu Łączności NATO odszedł st. plut. Piotr Olszczyński.
Dzień 30.11.2010 r. był także ostatnim dniem funkcjonowania Kasyna Wojskowego nr 220 w Chełmnie. Podziękowano kierowniczce
kasyna Pani Renacie Wyciechowskiej oraz pozostałym osobom pracującym w tym obiekcie.
W uroczystości uczestniczyli licznie przybyli koledzy i koleżanki, z którymi odchodzący żołnierze przez wiele lat pełnili służbę w 3.
Pułku Drogowo-Mostowym. Wiele osób zebranych w Sali Tradycji
pamięta czasy, kiedy zaczynali służbę i pracę u boku wielu żegnanych
towarzyszy broni. Niejednemu z nich łza zakręciła się w oku. Od kolegów i koleżanek odchodzący żołnierze otrzymali prezenty i kwiaty,
które były wyrazem podziękowania za długoletnią służbę.
Oficer prasowy: por. Adam Kamiński
foto sierż. Paweł Mrozowicz

Pożegnania z mundurem w Inowrocławiu
W

dniu 30.11.2010 r. w Sali Tradycji uroczyście pożegnano żołnierzy odchodzących do rezerwy z 2. Inowrocławskiego Pułku Komunikacyjnego im. gen. Jakuba
Jasińskiego. Z mundurem pożegnali się: mjr Jan Siedlaczek
– szef sekcji materiałowej logistyki, kpt. Jarosław Hinder – szef
eksploatacji sekcji technicznej, kpt. Leszek Marek - szef eksploatacji sekcji technicznej i st. sierż. szt. Ryszard Rutkowski
– kierownik obiektu.
Dowódca – płk dypl. Artur Talik podziękował odchodzącym oficerom i podoficerowi za duże zaangażowanie w służbie oraz godne uznania osiągnięcia na zajmowanych stanowiskach służbowych. Wyraził także przekonanie, że po odejściu
rezerwiści będą nadal utrzymywali więź z pułkiem. Zapraszał
ich do udziału w organizowanych przez jednostkę świętach
i uroczystościach.
Dowódca pułku pożegnał także zwalnianego do rezerwy
w związku z upływem terminu kontraktu żołnierza zasadniczej nadterminowej służby wojskowej – szer. Krzysztofa
Grześkowiaka.
Pożegnany został także żołnierz służby przygotowawczej
- szer. elew Grzegorz Kwapiński.

4(36) 2010

Oficer prasowy Marek Fojutowski
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INFORMACJE

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SSP
przeprowadzonego w dniu 25.09.2010 r. w Głogowie

Z

godnie z przyjętym Programem Działania, w dniu 25.09.2010r.
odbyło się w Głogowie wyjazdowe posiedzenie Zarządu
Głównego SSP. Uroczystemu posiedzeniu Zarządu towarzyszyły
inne przedsięwzięcia związane z obchodami 10.- lecia Stowarzyszenia Saperów Polskich, m.in.: konferencja popularno-naukowa nt.
„Wkład Stowarzyszenia Saperów Polskich w wychowanie patriotyczno-obronne społeczeństwa polskiego”; spotkanie z prezesami
kół SSP oraz obchody Święta 6. OPS. Otwarcia posiedzenia dokonał
prezes Stowarzyszenia płk Bogusław Bębenek witając przybyłych
członków zarządu i przewodniczących kół SSP.
Następnie sekretarz zarządu Głównego płk Ryszard Pindur
omówił stan realizacji „Programu działania ZG SSP w 2010 roku”.
Stwierdził, że wszystkie zamierzenia zawarte w programie zostały
wykonane. Wydano również drukiem okolicznościowy Biuletyn zawierający: zarys historii kół SSP oraz materiały prezentowane na
wspomnianej konferencji popularno-naukowej.
Informację na temat stanu finansów Stowarzyszenia przedstawił skarbnik ZG mjr Leszek Stachura. Z satysfakcją stwierdził, iż
wzrosła dyscyplina uiszczania składek członkowskich. Dokonał

także szczegółowego wyliczenia przychodów i wydatków Zarządu
Głównego.
W kolejnym punkcie porządku posiedzenia I Wiceprezes ZG
SSP płk Tomasz Bogucki przekazał Prezesom Kół zasady zgłaszania wniosków o nadanie odznaki „Za rozminowanie kraju”. Termin
składania wniosków do Biura Zarządu Głównego upływa z dniem
5.03.2011 r.
W dyskusji zabrali głos m.in.: przedstawiciele kół, redaktor naczelny kwartalnika SAPER płk Wiesław L. Ząbek, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej płk Jerzy Rutkowski. Podjęto następujące
uchwały:
- uchwała nr 29/2010 o przyjęciu w poczet członków wspierających firmę BELMA SA z siedzibą w Bydgoszczy.
- uchwałę nr 30/2010 o przyjęciu w poczet członków wspierających firmę Przemysłowe Centrum Optyki z siedzibą w Warszawie.
Owocne obrady podsumował prezes SSP płk Bogusław Bębenek, podziękował uczestnikom za przybycie i aktywny udział w posiedzeniu.
Red.

Wizyta w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu

W

dniu 4 listopada wiceprezes
Zarządu
Głównego
Stowarzyszenia
Saperów Polskich płk mgr
inż. Tomasz Bogucki wraz
z Redakcją kwartalnika SAPER wizytował Wojskowy
Instytut Inżynierii Wojskowej im. płk Ignacego Kułakowskiego we Wrocławiu. Po
zwiedzeniu Instytutu i Sali
Tradycji odbyło się spotkanie
z kierownictwem zasłużonej dla wojsk inżynieryjnych
placówki naukowej. W spotkaniu udział wzięli m.in.:
zastępca dyrektora Instytutu

ppłk dr Orłowski, rzecznik
prasowy Instytutu Zbigniew
Czarnecki, redaktor naczelny
SAPERA płk Wiesław Leszek
Ząbek, zastępca redaktora
płk Kazimierz Niciński oraz
były pracownik instytutu płk
Wiesław Sokołowski. Przedstawiciele instytutu zapoznali
gości z najnowszymi osiągnięciami naukowymi instytutu i procedurą wdrażania
tych rozwiązań dla sił zbrojnych i gospodarki narodowej.
Wies-Lech
(szersza relacja w następnym
numerze)

Wizyta w 5. pułku inżynieryjnym w Szczecinie

W

dniu 24 listopada wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich płk mgr inż. Tomasz Bogucki na terenie pułku spotkał się z przedstawicielami koła nr 23 SSP w Szczecinie. Po spotkaniu z dowódcą pułku płk dypl. inż. Jerzym Szczęsniakiem i szefem sztabu ppłk dypl. inż. Januszem Sosnowskim
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odbyło się koleżeńskie spotkanie na którym omówiono problemy
związane z działalnością koła, koniecznością rozszerzenia szeregów
o miejscowe środowisko saperskie i nawiązaniu kontaktów z prężnie działającym Okręgiem Szczecińskim Związku Piłsudczyków RP.
Wies-Lech

SAPER

5. PUŁK INŻYNIERYJNY

Powrót z misji

W

koszarach 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie powitano grupę
68 żołnierzy, którzy powrócili z misji w Afganistanie.
- Cieszę się, że wróciliście z tej trudnej misji. Obawialiśmy się o Wasze bezpieczeństwo, uważnie śledząc wszystkie informacje i meldunki napływające
z Afganistanu. Letnia zmiana tej misji była bardzo trudnym wyzwaniem.
Wzorowo wywiązaliście się ze wszystkich zadań. Jesteśmy z Was dumni, bowiem poprzez realizację zadań bojowych godnie i z honorem reprezentowaliście pułk w tej odległej części świata. Uczyniliście emblemat pułku rozpoznawalnym wśród żołnierzy koalicji i ludności prowincji Ghazni. Pokazaliście, że
jesteście w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. Serdecznie Wam za to dziękuję - mówił do żołnierzy podczas uroczystego powitania dowódca jednostki
pułkownik Jerzy Szcześniak.
W imieniu powracających głos zabrał major Adam Trzaszczka. Przekazał dowódcy jednostki flagę Szczecina, którą przed wyjazdem w misję
wręczył im Prezydent Szczecina Piotr Krzystek. „Z dumą nosiliśmy oznakę
pułku, a powiewająca w bazie flaga przypominała nam nieustannie o naszych bliskich, pozwalała łatwiej przetrwać trudy misji” powiedział Szef Sekcji Wojsk Inżynieryjnych Polskich Sił Zadaniowych.
Przed kilkoma tygodniami zakończyła się VII zmiana Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu. Wzięło
w niej udział 74 żołnierzy 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina.
29 listopada 2010 r. stawili się na placu apelowym jednostki. Wszyscy,
z wyjątkiem dwóch rannych kolegów, którzy wciąż przebywają w szpitalach.
Podczas uroczystości 28 żołnierzy odznaczono Gwiazdą Afganistanu nadaną przez prezydenta RP. Z kolei kapral Przemysław Małolepszy odebrał dyplom poświadczający wpis do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. Wyróżnienie to w dniu Święta Wojska Polskiego, w imieniu podoficera przebywającego w misji z rąk Ministra Obrony Narodowej, odebrał dowódca pułku.
„W dniu 10 sierpnia 2009 roku w trakcie wykonywania zadania w składzie pieszego patrolu polsko-afgańskiego w dystrykcie Ajristan, znajdując się
pod ostrzałem nieprzyjaciela, z narażeniem własnego życia, kapral Małolepszy podjął próbę reanimacji kapitana Daniela Ambrozińskiego. Pomimo odniesionej rany, prowadził akcję udzielenia pomocy innym żołnierzom ze składu patrolu. Dzięki jego odwadze i poświęceniu udało się ograniczyć rozmiar
tragedii” - czytamy we wpisie do Księgi.
Od 1974 roku w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i szkoleniowych
poza granicami kraju uczestniczyło blisko 500 żołnierzy 5. Brygady Saperów [5. pułku inżynieryjnego]. Pełnili swą służbę w Kambodży, Syrii, Libanie, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Iraku, Czadzie i Afganistanie. Ponad
150 z nich co najmniej dwukrotnie służyło pod flagą NATO lub ONZ. Realizacja tych zadań kosztowała życie czterech naszych kolegów. Kolejnych
10 odniosło rany.
Saperzy podczas misji mają do wypełnienia niezwykle odpowiedzialne
i niebezpieczne zadania. Do ich obowiązków należy między innymi:
- zabezpieczenie działań żołnierzy kontyngentu, w tym głównie walka z zagrożeniem minowym i improwizowanymi ładunkami bojowymi;
- rozpoznanie inżynieryjne rejonu działania i dróg;
- rozbudowa inżynieryjna baz;
- utrzymanie i naprawa dróg;
- udział w operacjach, mających na celu eliminację z życia społecznego
prowincji Ghazni tych sił, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa jej
mieszkańców i walczą zbrojnie z armią Afganistanu oraz siłami Sojuszu;
- wykonywanie zadań w zakresie stworzenia warunków do rozwoju prowincji Ghazni i polepszenia warunków życia jej mieszkańców;
- pomoc humanitarna dla mieszkańców prowincji.
Żaden patrol nie wyjedzie z bazy bez saperów. W Afganistanie najczęściej są
to żołnierze noszący emblemat odyńca na ramieniu. To bardzo zobowiązuje, ale daje też poczucie dumy z dobrze wykonanego zadania.
mjr Zbigniew Kosztowny
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