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Dekoracja Sztandaru Odznaką Pokoju
przez Prezesa kapituły
kmdr w st. spocz. Henryka Kalinowskiego

BYŁY PREZES SSP
Szanowni Koledzy,
W imieniu ustępujących statutowych
władz V kadencji dziękuję wszystkim
członkom Stowarzyszenia za 4-letnią
owocną współpracę, za życzliwość,
pomoc i zaangażowanie.
Kończymy kadencję z poczuciem
dobrze spełnionego obowiązku, czego wyraz dał VI Kongres SSP, mając
za sobą trudny okres legislacyjnej
i organizacyjnej pracy nad rozwojem
naszych szeregów, przeświadczeni
o trudnych wyzwaniach jakie jeszcze stoją przed naszym Stowarzyszeniem. Życzę więc nowo wybranym
władzom, dalszych satysfakcjonujących dokonań w kolejnej kadencji.
gen. bryg. Bogusław Bębenek

NOWY PREZES SSP
Szanowni Czytelnicy!
VI Kongres Stowarzyszenia Saperów Polskich wybrał nowe statutowe
władze. W bezpośrednich wyborach
powierzono mi mandat kierowania
organizacją i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz przez najbliższe cztery lata. Przyjąłem ten zaszczytny obowiązek z satysfakcją.
Korzystając z łamów naszego pisma,
pragnę tą drogą wyrazić podziękowanie wszystkim delegatom na Kongres
za okazane nowym władzom zaufanie.
Za pionierski trud kierowania organizacją, w okresie jej rozwoju
i krzepnięcia, składam wyrazy uznania i szacunku ustępującym władzom
z dotychczasowym prezesem Stowarzyszenia gen. bryg. Bogusławem Bębenkiem.
płk dypl. Tadeusz Dzikowski
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VI KONGRES STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

OD REDAKCJI

SPIS TREŚCI

Szanowni Czytelnicy,
Polecając kolejny, 44. numer kwartalnika „SAPER” pragniemy, w szerszym
aspekcie pokazać „saperskie spotkania”,
które w garnizonach i jednostkach wojsk
inżynieryjnych wrosły w życie naszej rodziny saperskiej i środowiska żołnierskiego. Obok tradycyjnych, Jubileuszowych
spotkań kolejnych roczników z okazji
promocji w naszej Alma Mater oraz spotkań „opłatkowych” z okazji Święta Bożego Narodzenia, prezentujemy relacje
z ważnych wydarzeń w życiu, kolegów
saperów: Jubileusze małżeństw, urodzin,
awansów na kolejne stopnie wojskowe.
I tak: 50–lecie małżeństwa państwa Barbary i Bogusława Saganowskich;
90. rocznicę urodzin płk dypl Stanisława Seroczyńskiego; kolejny awans
wojskowy ppłk Stanisława Kuliniaka i mjr Kazimierza Strojka.
Przekazy te, personalizują pismo, zgodnie z życzeniami respondentów
i uchwałami Kongresów Stowarzyszenia Saperów Polskich, czynią go bardziej otwartym na zwykłe, żołnierskie życie nie pozbawione radości i pozytywnej refleksji. Ponadto w dziale SAPESKIE FORUM obszerne relacje z obrad VI Kongresu SSP oraz podjętych na nim uchwał, a także relacja z trzeciej
kadencji działania naszej bratniej organizacji, Stowarzyszenia Cywilnych
Saperów pióra kmdr por. inż. Jerzego Piątka.
Skromne materiały z życia kół SSP – czemu daliśmy wyraz na ostatnim
Kongresie SSP - rekompensuje Dział TRADYCJE, a w nim obszerna relacja z uroczystości zorganizowana przez miejscowych saperów z Włocławka.
Z okazji Święta Zmarłych, odwiedziny cmentarzy warszawskich i kwater
zmarłych saperów, zorganizowane wspólnie przez szefostwo Inżynierii
Wojskowej MON i Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów
Polskich.
W dziale EPITAFIUM - WSPOMNIENIA: o śp. płk Janie Noszczyński i śp. płk doc. dr inż. Walerym Kujawskim.
Pozdrawiam
redaktor naczelny Wiesław L. Ząbek

OKŁADKA A - VI Kongres SSP
OKŁADKA B - Zmiana władz w SSP
OD REDAKCJI - SPIS TREŚCI ......................................................................
1
Temat z okładki - Kongres SSP ..........................................................................
1
Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH
Obchody Narodowego Święta Niepodległości - Ewa Nowicka-Szlufik ...
2
Wspaniały sukces wrocławskich biegaczy - Ewa Nowicka-Szlufik ...........
3
Siłacze Centrum znowu na podium - Artur Kiczuk ...................................
3
Studenci w 2. Pułku Saperów - Tomasz Słodziński .......................................
4
Radość dziecka jest bezcenna! - Tomasz Słodziński .....................................
4
Czas zmian - Tomasz Słodziński .......................................................................
5
Cichy bohater - Tomasz Słodziński .................................................................
5
Ćwiczenie taktyczno-inżynieryjne - Sylwester Ludwiczak .........................
6
Obchody Święta Niepodległości - Sylwester Ludwiczak .............................
6
Obchody rocznicy bitwy pod Lenino - Ryszard Chornicki .......................
7
Ćwiczenie „Anakonda 12” - Mikołaj Winiarski ...........................................
7
SAPERSKIE FORUM
Kadencja jubileuszu i pojednania - Jerzy Piątek ...........................................
8
VI KONGRES SSP
VI Kongres - Wiesław Ząbek ............................................................................ 9 - 12
TRADYCJE
Listopadowe spotkania - Wiesław Ząbek .......................................................
13
Święto patrona saperów - Wiesław Ząbek .....................................................
14
50 lat minęło - Czesław Sarna ..........................................................................
15
Z ŻYCIA KÓŁ SSP
Jubileuszowe spotkanie - Wiesław Ząbek .......................................................
16
Białostockie spotkania - Wiesław Ząbek ........................................................
17
Wyjątkowy jubileusz - Wiesław Ząbek ............................................................ 18
Spotkanie „kazuniaków” z jubilatem - Wiesław Ząbek ............................... 19
OSTATNIE POŻEGNANIE
Płk Jan Noszczyński, płk Walery Kujawski .................................................... 20
OKŁADKA C - VI Kongres SSP
OKŁADKA D - VI Kongres SSP

Temat z okładki

VI Kongres SSP w 2 psap
W dniu 20 października mury Kazuńskiej Twierdzy gościły niezwykłych gości, którzy zebrali się w celu
uczestniczenia w VI Kongresie Stowarzyszenia Saperów
Polskich. Po wprowadzeniu Sztandaru Stowarzyszenia
i odegraniu hymnu państwowego obrady rozpoczął Prezes Stowarzyszenia – generał brygady Bogusław Bębenek.
Po sprawozdaniach naczelnych władz Stowarzyszenia i dyskusji dokonano wyboru nowych władz SSP.
Po zakończeniu obrad kongresu wszyscy jego
uczestnicy udali się pod Pomnik Poległych Saperów,
gdzie złożono wieńce i oddano honory Tym, którzy oddali życie służąc ojczyźnie.
W tak dostojnym gronie miło było się spotkać, czego dowodem były liczne wspomnienia i wesołe saperskie historie, które nie miały końca w trakcie wspólnego
obiadu.
kpt. Tomasz Słodziński

Spokojnych i szczęśliwych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz dobrego 2013 roku
wszystkim Czytelnikom
kwartalnika Saper
życzy
Prezes
Stowarzyszenia
Saperów Polskich
płk dypl. (r)
Tadeusz Dzikowski

Pismo dotowane przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON i dofinansowane ze środków
Ministerstwa Obrony Narodowej
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Ż

ołnierze i pracownicy wrocławskiego Centrum Szkolenia
Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych uroczyście obchodzili
Narodowe Święto Niepodległości.
9. listopada na placu apelowym odbyła się uroczysta zbiórka stanu
osobowego wrocławskiego Centrum, która rozpoczęła się meldunkiem dowódcy uroczystości, a także wciągnięciem Flagi Państwowej
oraz odegraniem Hymnu Państwowego.
W trakcie obchodów wręczone zostały medale i odznaczenia
nadane przez przełożonych, a także odczytano rozkaz Komendanta
Centrum w sprawie wyróżnień.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za nienaganną służbę w składzie IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, „Gwiazdę Afganistanu” otrzymał kapitan Damian Orzechowski, oficer Zespołu Rozminowania.

pamiętać, że społeczeństwo darzy armię wysokim zaufaniem. To zobowiązuje do nieustannego doskonalenia się, do dbałości o kultywowanie
tradycji oręża polskiego. Nasza powinność wobec Ojczyzny to szeroko
rozumiany patriotyzm, to codzienny wysiłek i działanie na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa. Dlatego też obchodząc uroczyście, to
bardzo ważne dla Polaków Święto, pamiętając i oddając hołd tym, którzy w przeszłości czynem zbrojnym wydzierali z rąk zaborców i okupantów wolność i niepodległość, nie zapominajmy o naszych współczesnych
obowiązkach wobec Polski.” – podkreślił.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości zakończyła defilada
pododdziałów oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu wrocławskiego Centrum Szkolenia.
W dniu 11. listopada 2012 roku, żołnierze oraz pracownicy Centrum wraz z rodzinami, uczestniczyli również w garnizonowych ob-

Decyzją Ministra Obrony Narodowej za długoletnią, wzorową
służbę w Wojsku Polskim, starszemu plutonowemu Adamowi Gromadzkiemu, podoficerowi Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego,
nadano „Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.
Za bardzo dobre wywiązywanie się z obowiązków służbowych,
duże zaangażowanie, wzorową dyscyplinę oraz inicjatywę w realizacji zadań, Komendant Centrum, pułkownik Andrzej Dutka, wyróżnił
podległą kadrę oraz pracowników nagrodami uznaniowymi, urlopami nagrodowymi, pochwałą, a także dyplomami uznania i listami gratulacyjnymi.
Dyplomy uznania oraz list gratulacyjny z rąk Komendanta odebrali:
- starszy szeregowy Witold Gromadzki – kompania chemiczna batalionu zabezpieczenia,
- pani Anna Badel – Sekcja Służby Zdrowia,
- pani Mariola Kotwica – Sekcja Służby Zdrowia,
- pan Krzysztof Miłosz – Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
- pan Wojciech Osypiuk – Kierownik Klubu Centrum,
- pani Luiza Popkiewicz – Sekcja Ekonomiczna.
Wyróżnienia wręczył osobiście Komendant Centrum, pułkownik
Andrzej Dutka.
W trakcie uroczystej zbiórki z okazji Święta Niepodległości, pożegnaliśmy odchodzącego z Centrum, starszego sierżanta Rafała Cicheckiego, który z dniem 12. listopada rozpocznie służbę w 4. Regionalnej Bazie Logistycznej na stanowisku Kierownika Magazynu Środków Bojowych.
„Odzyskanie przez Polskę Niepodległości po 123 latach niewoli, nadejście upragnionej wolności po wielu powstańczych zrywach, stanowi
jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Państwa Polskiego…
Wspomnienie tamtych dni sprzyja zadumie i przemyśleniom…” – mówił w swym przemówieniu pułkownik Andrzej Dutka – „Musimy

chody Narodowego Święta Niepodległości, ale nie tylko. W ramach
obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Poznaniu, zrealizowana została parada uliczna, związana ze szczególnymi obchodami
dnia świętego Marcina.
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W tym szczególnym wydarzeniu brał udział X Legion Rzymskich
Legionistów, którego członkiem jest starszy sierżant Sebastian Piller,
podoficer Cyklu Wychowania Fizycznego i Sportu.
Tekst: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
Zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik, Archiwum prywatne
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Wspaniały sukces wrocławskich biegaczy
Jeden złoty, dwa srebrne oraz dwa brązowe medale Mistrzostw Wojska
Polskiego w Biegach Przełajowych – to wynik występu reprezentacji zespołu Wojsk Lądowych 5 (Szkolnictwo Wojsk Lądowych), w skład której
wchodzą m.in. żołnierze wrocławskiego Centrum.

W

sportowej rywalizacji, na niezwykle trudnej trasie podpoznańskiego poligonu, stanęło ponad 170 zawodników z 16 reprezentacji Wojska Polskiego.
„Trasa biegu była niezwykle trudna, gdyż zorganizowano ją w oparciu
o drogę czołgową wojskowego poligonu, po której na co dzień poruszają się
ciężkie pojazdy gąsienicowe” – mówi reprezentant wrocławskiego Centrum
– „W wielu miejscach biegliśmy po prostu w błocie…”
Jednakże, jak twierdzi kierownik reprezentacji major Mariusz Denkewicz, sukces zawodników w tak ciężkich warunkach cieszy podwójnie.
Dzięki wysokiej formie reprezentantów szkolnictwa wojskowego,
a w tym żołnierzy wrocławskiego Centrum Szkolenia, grupa Wojska Lądowe 5 uplasowała się w klasyfikacji zespołowej na bardzo wysokim III
miejscu uzyskując 469 punktów.
Nie zabrakło również sukcesów indywidualnych. Złoty medal w biegu na 8000 metrów mężczyzn, w kategorii wiekowej do 35 lat, wywalczył
zegrzyński elew Łukasz Parszczyński. Brązowy krążek w biegu na 3000
metrów mężczyzn, w kategorii wiekowej do 35 lat, zdobył żołnierz służby przygotowawczej wrocławskiego Centrum, szeregowy elew Szymon
Krawczyk.
Dwa srebrne medale wywalczyły sztafety:
- 4 x 1000 metrów w składzie: szeregowy elew Grzegorz Misterski, Łukasz
Krawczuk, Maria Bukowska, Karolina Pitoń
- 4 x 2000 metrów w składzie: porucznik Krzysztof Wasyluk, szeregowy
elew Szymon Krawczyk, Maciej Baranowski, Łukasz Parszczyński
Zespół Wojska Lądowe 5 (Szkolnictwo Wojsk Lądowych) reprezentowali:
- kierownik reprezentacji major Mariusz Denkewicz – Kierownik Cyklu
Wychowania Fizycznego i Sportu
- trener kapitan Piotr Pera – Oficer Cyklu Wychowania Fizycznego i Sportu

- porucznik Krzysztof Wasyluk – Oficer Cyklu Wychowania Fizycznego
i Sportu
- podporucznik Magdalena Cebulak – batalion zabezpieczenia
- starszy kapral Arkadiusz Majos – Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
- kapral Marcin Grzegorzewski – batalion zabezpieczenia
- szeregowy elew Łukasz Krawczuk – Ośrodek Szkolenia Podstawowego
- szeregowy elew Grzegorz Misterski – Ośrodek Szkolenia Podstawowego
- szeregowy elew Szymon Krawczyk – Ośrodek Szkolenia Podstawowego
- szeregowy elew Karolina Pitoń – Ośrodek Szkolenia Podstawowego
- szeregowy elew Iwona Iwaniec – Ośrodek Szkolenia Podstawowego
- szeregowy elew Maciej Baranowski – Ośrodek Szkolenia Podstawowego
- szeregowy elew Łukasz Parszczyński – Centrum Szkolenia Łączności
i Informatyki w Zegrzu
Tekst: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
Zdjęcia: kpt. Piotr Pera, st. kpr. Arkadiusz Majos

Siłacze Centrum znowu na podium
10. listopada, dwuosobowa reprezentacja żołnierzy
wrocławskiego Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych
i Chemicznych wzięła udział w II Otwartych Mistrzostwach
Dolnego Śląska w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.
Zawody rozgrywane były pod Patronatem Polskiego
Związki Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego.
Reprezentanci wrocławskiego Centrum Szkolenia, uzyskanymi wynikami, potwierdzili swoją wysoką formę. Kapitan Artur Kiczuk, dowódca kompanii drogowo – mostowej
batalionu zabezpieczenia, w kategorii wagowej +120 kg, wynikiem 227,5 kg, zajął I miejsce oraz III miejsce w kategorii
OPEN mężczyzn. Wycisnął również największy ciężar zawodów.
Drugi z naszych zawodników, sierżant Krzysztof Chowaniak, podoficer kompanii chemicznej batalionu zabezpieczenia, w kategorii do 120 kg, wynikiem 180 kg, zajął III miejsce.
Zawody te były ostatecznym sprawdzianem przed Mistrzostwami Polskich Siłaczy w wyciskaniu leżąc, które odbędą się już 17-18 listopada w Złotoryi.
Tekst i zdjęcia: kpt. Artur Kiczuk

4(44) 2012

3

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Studenci w 2. Pułku Saperów

G

rupa studentów Akademii Obrony Narodowej odwiedziła
w dniu 8 listopada mury kazuńskiej twierdzy. W trakcie spotkania żołnierze 2 Pułku Saperów zaprezentowali zarówno
historię i tradycję jednostki oraz saperski sprzęt i jego możliwości.
Wizyta rozpoczęła się od krótkiej prezentacji zadań jakie realizują
pododdziały pułku, które przedstawił Szef Sekcji Wychowawczej major Dariusz Urban. Następnie studenci Akademii Obrony Narodowej
przemieścili się w rejon, gdzie odbyła się część statyczna. Tam w gotowości byli już żołnierze batalionu wsparcia inżynieryjnego, gdzie prezentowali nowoczesny sprzęt oraz urządzenia będące na wyposażeniu

jednostki. Poza specjalistycznymi zestawami, wykrywaczami metalu
oraz trałem przeciwminowym na studentów czekali także przewodnicy z plutonu przewodników psów.
Na zakończenie wizyty studenci zaproszeni zostali do Sali Tradycji 2. Mazowieckiego Pułku Saperów, gdzie zapoznani zostali z historią kazuńskiej jednostki.
kpt. Tomasz Słodziński
Zdjęcia: plut. Marcin Lewandowski

Radość dziecka jest bezcenna!
Wspólne chwile spędzone z żołnierzami
plutonu przewodników
psów z całą pewnością
zapamiętane zostaną
na długo.
Spotkanie zakończyło się podziękowaniami, które przyjął
dowódca plutonu –
chorąży Krzysztof Zagulski oraz przewodnicy – sierżant Arkadiusz
Mendel oraz starszy
kapral Piotr Mastalerz.
Żołnierze pokazali, że
ich praca może łączyć
obowiązki oraz pasje.
Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia psy
i ich przewodnicy wrócili do swoich codziennych zajęć.

N

ie ma większego podziękowania za trud i zaangażowanie niż radość dziecka. Poniedziałkowy
udział żołnierzy 2. Pułku Saperów w spotkaniu
zorganizowanym w Przedszkolu w Nowym Dworze Ma-
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zowieckim sprawił wiele radości przedszkolakom. Pokaz
wyszkolonych psów specjalnych wzbudził ogromne zainteresowanie dzieci, które nie potrafiły oderwać wzroku
od czworonożnych saperów.

Tekst:
kpt. Tomasz Słodziński
Zdjęcia:
archiwum 2psap
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Czas zmian

W

ostatnim dniu listopada dowódca 2. Pułku Saperów – pułkownik Adam Przygoda w obecności Szefa Wojsk Inżynieryjnych pułkownika Daniela Króla przywitał swojego zastępca. Zgodnie z rozkazem przełożonych z Dowództwa Wojsk Lądowych do kazuńskich saperów przybył podpułkownik Bogdan Prokop.
Wiele wyzwań stoi przed nowym zastępcą dowódcy pułku lecz jestem
pewien, że szybko zaaklimatyzuję się w nowym miejscy służby – podkreślił dowódca pułku. Poranna uroczystość zakończyła się defiladą
wojskową, którą poprowadził Szef Sztabu pułku – podpułkownik Jerzy
Łuszczykiewicz.
Dzisiejsze popołudnie to także pożegnanie żołnierzy żegnających
się z mundurem. W obecności Sztandaru Jednostki, przełożonych
oraz przyjaciół odbyło się pożegnanie 9 podoficerów, którzy postanowili spełniać się na „cywilnym podwórku”. Ostatni raz w wojskowym
szyku stanęli: starszy chorąży sztabowy Krzysztof Woźniak, starszy
chorąży sztabowy Mirosław Żołnowski, starszy chorąży Mirosław
Kowalski, chorąży Piotr Staniszewski, chorąży Sławomir Brach,
młodszy chorąży Bogdan Skalski, młodszy chorąży Paweł Jeziorski,
starszy sierżant Jarosław Nawrocki oraz sierżant Mirosław Brasiun.
Tradycyjnie odchodzący podoficerowie z rąk męża zaufania korpusu podoficerów otrzymali pamiątkowe szable, następnie ustawiali
się do pamiątkowego zdjęcia ze Sztandarem 2. Pułku Saperów w tle.
Jeszcze tylko wpis do księgi pamiątkowej i mogą poświęcić się rodzinnym obowiązkom.

Opuszczając saperską rodzinę pamiętajcie, że zawsze mury kazuńskiej jednostki będą dla Was otwarte!
kpt. Tomasz Słodziński

Cichy bohater

C

zujesz się bohaterem? Nie, zrobiłem to co musiałem – odpowiada Jakub - saper z 2. Pułku Saperów.
Co się właściwie stało: - Brat był na dachu domu, na którym układał nowe poszycie. W pewnym momencie zsunął się i spadł
na betonowe płyty. Upadek z kilku metrów spowodował, że stracił
przytomność i przestał oddychać! Rodzice byli na miejscu i gdy zobaczyli go leżącego - nie byli w stanie się ruszyć - strach ich sparaliżował. W tym czasie byłem u siebie w domu – około pół kilometra dalej.
Wtedy usłyszałem przerażający krzyk mojego młodszego brata: Spadł
z dachu i się nie rusza! Pobiegliśmy razem. Na miejscu zobaczyłem, że
leży bez żadnego ruchu, a rodzice stoją przy nim. Nie wyczułem pulsu
oraz oddechu więc rozpocząłem reanimację – odpowiada starszy szeregowy Jakub Kanigowski.
Po paru, albo kilkunastu minutach – nie jestem w stanie powiedzieć jak długo go ratowałem - brat odzyskał przytomność i oddech.
Pamiętam te wielkie oczy, które nagle otworzył i nabrał ogromną ilość
powietrza w płuca – nie zapomnę tego do końca życia! - komentuje
saper z Kazunia.
Dzięki szkoleniom, w których uczestniczył wiedział co robić! Uratował jedną z najważniejszych mu osób - uratował życie brata. Cała
sytuacja skończyła się leczeniem szpitalnym, operacjami, poważnym
złamaniem ręki ale wkrótce brat naszego bohatera wróci do zdrowia.
W tej chwili w przypominam sobie historię o bohaterskim zachowaniu naszego kolegi, który w trakcie misji w Iraku będąc pod obstrzałem ratował kolegę. Sierżant Arkadiusz Mendel – dziś przewodnik psa
służbowego, wykazał się nie tylko odwagą ale i odpowiedzialnością,
kiedy wrócił po współtowarzysza broni, który stanął w płomieniach.
Nikt nie zostaje! NIKT NIE ZOSTAJE Z TYŁU! - za ten wyczyn Arek
w 2010 roku został zasłużenie odznaczony prestiżową nagrodą - Buzdyganem.
To jest reakcja i działanie na podwyższonym poziomie adrenaliny
– może nawet instynkt. Wiem bo też znalazłem się w odpowiednim
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miejscu i czasie. W trakcie urlopu na mazurach zobaczyłem topiącego się człowieka. Popłynąłem po mężczyznę i przyholowałem go do
brzegu. Z perspektywy czasu wydaje mi się, że zrobiłem coś ważnego –
wtedy to była reakcja. Niedoszły topielec po odzyskaniu świadomości

podszedł do mnie i strasznie dziękował – chyba wtedy nie rozumiałem
tych słów.
Takie chwile stają się istotne po latach, kiedy na spokojnie uświadamiamy sobie, że rzeczywiście komuś pomogliśmy i kogoś udało się
uratować. W 2. Pułku Saperów takich cichych bohaterów znalazłoby
się więcej. Mam nadzieję, że kiedyś podzielą się swoimi historiami.
kpt. Tomasz Słodziński
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Ćwiczenie taktyczno-inżynieryjne kinż GB UE

W

dniach 06-08.11.2012 r. w 2. Pułku Inżynieryjnym, w kompleksie
Łojewo zostało przeprowadzone
kontrolne ćwiczenie taktyczno-inżynieryjne kompanii inżynieryjnej wydzielonej do
składu Grupy Bojowej Unii Europejskiej na
temat: Realizacja zadań wsparcia inżynieryjnego przez kompanię inżynieryjną podczas
budowy bazy wojskowej. Kierownikiem ćwiczenia był ppłk Tomasz Baranowski a kompanią dowodził kpt. Maciej Gaczkowski.
W trakcie szkolenia Zespół Kontrolny
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych pod
przewodnictwem Szefa Oddziału Inżynierii
Wojskowej płk Marka Sarnowskiego dokonał sprawdzenia między innymi zgrania systemu dowodzenia, a także systemu wsparcia
inżynieryjnego oraz przygotowania pododdziału do podjęcia działań w ramach reagowania w strukturach Grupy Bojowej Unii
Europejskiej.

Istotą ćwiczenia było usprawnienie i doskonalenie funkcjonowania kompanii inżynieryjnej w oparciu o stałe procedury operacyjne

oraz wynikające z przeznaczenia kompanii.
kpt. Sylwester Ludwiczak

Obchody Święta Niepodległości

J

edenasty listopada to bardzo ważna data w patriotycznym kalendarzu Polaków, gdzie po 123 latach niewoli Polaka odzyskała
niepodległość. W tym roku mijają 94 lata od przełomowych dla
państwa polskiego wydarzeń. Jest to rocznica pamięci o bojownikach
powstań narodowych, bohaterskich legionistach Piłsudskiego, wszystkich żołnierzach walczących o niepodległość Rzeczypospolitej. Święto
to przypomina, że niepodległość dla nas Polaków jest wartością najwyższą.

W dniu 09.11.2012 r. w koszarach 2. pinż odbył się uroczysty apel
z okazji obchodów 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, na którym dowódca Pułku płk Piotr Sołomonow przybliżył żołnierzom i pracownikom wojska wydarzenie związane z odzyskaniem
niepodległości po 123 latach niewoli oraz podkreślił znaczenie i wagę
patriotyzmu w obecnych czasach. Podczas swojego wystąpienia powitał chorążego Marcina Barczaka, który powrócił ze służby w narodowym elemencie wsparcia logistycznego XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, podziękował za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków i godne reprezentowanie pułku w składzie
tego Kontyngentu. Podziękował także żołnierzom i pracownikom cy-
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wilnym wojska za ich obywatelską postawę, pracę i służbę Ojczyźnie
życząc dalszych osiągnięć.
Za nienaganną służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym poza
granicami państwa, Prezydent RP Bronisław Komorowski na wniosek
Ministra Obrony Narodowej, odznaczył:
Gwiazdą Afganistanu:
- mjr Syrocki Arkadiusz.
Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak za długoletnią,
wzorową służbę w Wojsku Polskim oraz w uznaniu zasług położonych
w dziedzinie rozwoju i umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej nadał:
Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny:
- chor. szt. Kucharski Andrzej;
Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny:
- mł. chor. Kałamaja Paweł;
- mł. chor. Książkiewicz Robert.
Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju:
- kpt. Paszkiewicz Zbigniew;
- st. sierż. Kubiak Tomasz.
Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, zwłaszcza w czasie pozasłużbowym, uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w szkoleniu oraz wybitny dorobek
w służbie wojskowej wyróżnił:
Honorową Bronią Białą w formie Kordzika Honorowego Sił Zbrojnych RP Z Orłem Wojsk Lądowych
- mjr Pytel Piotr.
Akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe otrzymali:
do stopnia majora – kpt. Syrocki Arkadiusz;
do stopnia kaprala – st. szer. Drozdowski Rafał.
Podczas uroczystości dowódca pułku powitał też powołaną do
zawodowej służby wojskowej kpr. Szatkowską Agatę oraz pożegnał
ubywającego do innej jednostki wojskowej st. szer. Pieczyńskiego
Marcina.
Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów pułku prowadzona przez dowódcę uroczystości Szefa Sztabu 2. pinż - ppłk Wojciecha
Krajewskiego.
kpt. Sylwester Ludwiczak

SAPER

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Obchody 69. rocznicy bitwy pod Lenino we Włocławku

W

dniu 12 października 2012 roku we Włocławku przy „Pomniku Sapera 3. Warszawskiego pułku pontonowego” odbyła się uroczystość 69. rocznicy bitwy pod Lenino. W bryle
o kształcie bloku pontonowego stanowiącej jeden z elementów pomnika 12 października 2006 roku wmurowana została urna z ziemią z pola
bitewnego pod Lenino.
Organizatorem uroczystości było Koło numer 19 Stowarzyszenia
Saperów Polskich we Włocławku we współdziałaniu z Zarządem Rejonowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku.
Uroczystość rozpoczął Sekretarz Koła ppłk w st. spocz. Ryszard
Chornicki, który powitał zaproszonych gości i uczestników uroczystości. Wśród przybyłych gości na uroczystość byli: Pan Tadeusz Raczyński - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Włocławek; Pan mjr rez. Henryk Mielczarczyk - Radny Rady Miasta Włocławek; Pan mgr Zdzisław
Koziński - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Urzędu Miasta Włocławek; Pan ppłk rez. Janusz Majerski - Dyrektor
Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Kryzysowych Rady Miasta Włocławek.
Na uroczystość przybyła delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku z jej nowym Komendantem Panem ppłk Radosławem Niecikowskim. Szczególnymi uczestnikami uroczystości byli Pan
płk Jan Czyżewicz - uczestnik bitwy pod Lenino oraz Pani ppor. Janina
Jaworska - żołnierz 1. Armii Wojska Polskiego.
Charakter wychowawczy związany z kształtowanie patriotycznych
postaw wśród młodzieży nadała uroczystości obecność uczniów ze
sztandarami szkół „Rodziny 3. Warszawskiego pułku pontonowego”
oraz sprawujących opiekę nad miejscami pamięci narodowej.
Licznie przybyli na uroczystość członkowie Związków i Stowarzyszeń kombatanckich oraz bratnich służb mundurowych, w tym ze
swoimi sztandarami Związek Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Związek
Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Na uroczystości
nie zabrakło mieszkańców Włocławka.
Po powitaniu trębacz odegrali „Sygnał Wojska Polskiego” oraz
„Hejnał Włocławka”.

Okolicznościowe wystąpienie wygłosił Wiceprezes Zarządu Kola
mjr rez. Zdzisław Pierzchała. Wspomnieniami z bitwy pod Lenino
podzielił się płk Jan Czyżewicz. Kolejnym punktem uroczystości było
wręczenie Medali Pamiątkowych wybitych z okazji odsłonięcia tablic
pamiątkowych przy „Pomniku Sapera 3. Warszawskiego pułku pontonowego” w dniu 18 sierpnia 2012 roku.
Medale wręczył Wiceprezes Koła mjr rez. Zdzisław Pierzchała dla:
Pana płk Jana Czyżewicza i Pani ppor. Janiny Jaworskiej.
Następnie delegacje oraz osoby indywidualne przy dźwiękach tremolo wybijanego przez werblistów złożyło wiązanki przy pomniku. Dla
uczczenia pamięci poległych żołnierzy w czasie bitwy, II wojny światowej na jej wszystkich frontach oraz zmarłych w okresie pokoju trębacz
odegrał melodię „Śpij kolego....”. W trakcie jej trwania oddano salut honorowy odpalając trzy petardy.
Uroczystość zakończył Sekretarz Koła, który podziękował za udział
w uroczystości za oraz złożone przy urnie z ziemi bitewnej wiązanki
kwiatów. Jednocześnie zaprosił wszystkich na kolejną uroczystość patriotyczną, która miała miejsce 11 listopada.
ppłk Ryszard Chornicki

Ćwiczenie „Anakonda 12”

W

dniach 03 – 28.09.2012 r. żołnierze 2. stargardzkiego batalionu
saperów uczestniczyli w szkoleniu poligonowym 7 Brygady
Obrony Wybrzeża na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych
w Ustce nad morzem Bałtyckim. W celu zabezpieczenia szkolenia nawodnego pododdziałów ogólnowojskowych, stargardzcy saperzy wystawili
Grupę Ratunkowo Ewakuacyjną. Zadaniem wyżej wymienionego zespołu jest ratowanie złóg pływających pododdziałów po akwenie morskim
i ewakuacja uszkodzonego sprzętu na brzeg.
Podczas ćwiczenia ANAKONDA 12, zespół zadaniowy z 2. batalionu saperów zabezpieczał pływanie transporterów opancerzonych BWP
z okrętu desantowego na brzeg plaży. Swoją przydatność żołnierze Grupy Ratunkowo Ewakuacyjnej udowodnili w dniu 25.09.2012r., kiedy to
około godz. 12.30 w trakcie nauki pływania 3bzmech/7BOW na Bałtyku,
bojowy wóz piechoty został nakryty falą w wyniku czego dym z kolektora
zaczął przedostawać się do wnętrza pojazdu. Żołnierze z Grupy Ratunkowo Ewakuacyjnej natychmiast przystąpili do ewakuacji załogi oraz uszkodzonego sprzętu. Szybka i skuteczna akcja, była jednocześnie pokazem
sprawnego i wzorowego działania saperów. Do wyróżniających się żołnierzy należy zaliczyć nurków plut. Pawła Wierzbickiego, st.kpr. Przemysława
Bunikowskiego, st. szer. Łukasza Nowickiego, motorzystę st. szer. Pawła
Młynarczyka, kierowcę transportera PTS-M st. szer. Pawła Kaczora oraz
mechanika – kierowcę ciągnika czołgowego st. szer. Karola Jerszyńkiego.
kpt. Mikołaj Winiarski
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Kadencja Jubileuszu i Pojednania

T

rzecia kadencja władz naszego stowarzyszenia przypadająca w czasie
jego 10 – cio lecia okazała się godna
tego jubileuszu. Kulminacyjnym obchodom,
które odbyły się 25 września 2010 r. w Głogowie nadano charakter naukowego kongresu
co zapewniło odświętną powagę a także zapobiegło pominięciu jakiegokolwiek dokonania, nie zapominając przy tym o integracyjnej roli odświętnej kolacji z atrakcjami.
Podobny charakter miało też kilka posiedzeń
wyjazdowych Zarządu Głównego przy udziale gospodarzy i kolegów ze Stowarzyszenia
Cywilnych Saperów, wydłużając okres odświętno – twórczego nastroju na całą kadencję. Zadbano także o właściwą publikację
tematów w formie oddzielnych wydawnictw,
które są istotnym przyczynkiem do historii
Stowarzyszenia Saperów Polskich i historii
w ogóle. Szczególną rangę nadano działalności stowarzyszenia w dziedzinie patriotyczno
– obronnej oraz społeczno – wychowawczej
i edukacyjnej, w oparciu o dokonania saperów w okresie wojen i pokojowego rozwoju
kraju. W tym miejscu aż chce się powiedzieć
„Cześć i Chwała Saperom”.
Zaangażowanie w w. wym. przedsięwzięcia nie przeszkodziło tym razem w realizacji
zaległych a jak najbardziej aktualnych zadań
w odniesieniu do obecnych saperów – rezerwistów, a szczególnie saperów – minerów,
którzy po odejściu ze służby czynnej tworzyli
cywilne firmy, specjalizujące się w wybuchowym wyburzaniu obiektów budowlanych
a później sprawdzaniem i oczyszczaniem
terenów i akwenów z wybuchowych pozostałości wojennych oraz tych, którzy w tych
firmach podjęli pracę, mając nadzieję, że kontynuują patriotyczną misję uwalniania kraju
z „zardzewiałej śmierci”.
Piszę „zaległych zadań” ponieważ sprawy
te zostały przyjęte jako uchwały II, III i IV
– go Kongresu naszego Stowarzyszenia jako
efekt zgłaszanych moich wniosków. Przez
wiele lat nie doczekały się sprzyjającego klimatu do ich realizacji, co miało być powiązane z restrukturyzacją i redukcją Sił Zbrojnych oraz systemem rekonwersji kadr. Z tych
względów podjęliśmy inicjatywę i w konsekwencji 23.09.2006 r. na Zjeździe Założycielskim w Wyszkowie powołaliśmy Stowarzyszenie Cywilnych Saperów /SCS/.
Dlatego sięgnięcie do tych uchwał i realizację wynikających z nich zadań /które zaraz
wymienię/ przez P. Prezesa i Zarząd Główny
mijającej kadencji ja i wielu saperów – rezerwistów przyjęło jako historyczny przełom
w działalności Stowarzyszenia Saperów Polskich szczególnie w odniesieniu do wielu zapisów paragrafu 10 naszego statutu, co daje
bardzo dobre podstawy do dalszej działalności w tym kierunku dla nowych władz SSP
a w przyszłości powód do seminariów i publikacji na ten temat.
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Zrealizowane zadania przytoczę za referatem sprawozdawczym ustępującego ZG:
1. Nawiązanie kontaktu z SCS oraz ustalenie kierunków i zakresu współpracy.
2. Wspólne opracowanie tekstu „Porozumienia o współpracy pomiędzy SSP a SCS”.
3. Przyjęcie i podpisanie porozumienia
podczas uroczystego, wyjazdowego posiedzenia ZG SSP z udziałem ZG SCS - 15.07.2009 r.
- Rozewie, połączone z wypracowaniem
wspólnego stanowiska, w zakresie tworzenia
prawnych regulacji dalszego rozminowania
i oczyszczania terenów i akwenów z wybuchowych pozostałości wojennych.
4. Powołanie wspólnych Zespołów Ekspertów do reprezentowania stowarzyszeń
w dziedzinach:
1/ tworzenia przepisów prawnych w zakresie prac saperskich oraz reprezentacji
w kontaktach z odpowiednimi instytucjami.
2/ nadawania certyfikatów osobowych
potwierdzających posiadanie kwalifikacji do
prowadzenia nadzoru, kontroli, szkolenia
i prowadzenia prac z materiałami wybuchowymi oraz oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych.
5. Podjęcie współpracy w wydawaniu
kwartalnika „Saper”.
6. Wyjazdowe, wspólne posiedzenie Zarządów Głównych SSP i SCS nt. postępu prac
legislacyjnych, w zakresie oczyszczania terenu z wybuchowych pozostałości wojennych,
połączone ze zwiedzaniem Portu Wojennego
i okrętów – 19.05.2010 r. Gdynia.
7. Wystąpienie z wnioskiem i nadanie medalu „Za Rozminowanie Kraju” szczególnie
zasłużonym saperom cywilnym. 16.04.2011 r.
Warszawa.
8. Udział delegacji ZG SSP w II Kongresie
SCS oraz uroczystościach z okazji jubileuszu
5 – cio lecia SCS. 13.05.2011 r. Wrocław.
9. Udział delegacji ZG SSP w posiedzeniu ZG SCS z udziałem ekspertów obu stowarzyszeń oraz przedstawicieli Ministerstwa
Gospodarki nt. wypracowanie opinii stowarzyszeń w sprawie projektu „Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów, w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych
i niebezpiecznych” 14.05.2011 r. Wrocław.
Wymieniłem tu tylko wybrane przedsięwzięcia, a już pierwsze z nich przyniosły efekt
w postaci zażegnania konfliktu z saperami cywilnymi, których oburzył tytuł zamieszczony
na pierwszej stronie okładki „Polski Zbrojnej” nr 16 /387/ z dn. 18.04.2004 r., gdzie na
tle zdjęcia wojskowego sapera i samochodu
patrolu saperskiego widniał tytuł „Fundusze
pazerności”, kierującego do artykułu dot. saperskich firm cywilnych. Ukazał się w czasie,
gdy mieliśmy współdziałać dla dobra kraju.
Następne przedsięwzięcia odwróciły ten obraz, a obecna sytuacja sprzyja temu współdziałaniu.

Jak wspomniałem wcześniej jest to historyczne dokonanie władz SSP 3-ciej kadencji,
a w szczególności: P. Prezesa gen. bryg. B.
Bębenka, V-ce Prezesów i Członków ZG P.
Pułkowników: M. Kasperskiego, T. Boguckiego, W.L. Ząbka, P. Kmdr. A. Walora. Jako
inicjator i współwykonawca tych działań,
a także współzałożyciel i Członek Honorowy Stowarzyszenia Cywilnych Saperów, serdecznie Wam dziękuję i proszę o dalsze zaangażowanie w tą sprawę dla dobra obecnych
i przyszłych saperów – rezerwistów, a także
uwolnienia kraju z niewybuchów i pozostałości wojennych. Dziękuję też wspierającym
mnie w tej sprawie moim kolegom z koła nr 3
w Gdyni i pozostałych kół Marynarki Wojennej, a szczególnie Kolegom Komandorom: A.
Lipińskiemu, J. Bucholcowi, J. Szkudlarkowi,
K. Babińskiemu.
Na zakończenie sprawa bieżąca. Kilka dni
temu otrzymałem informację o odrzuceniu,
zaopiniowanego przez nas negatywnie w dn.
14.05.2011 r. na naradzie we Wrocławiu projektu „Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych”
i to ze względów, które wskazywałem od samego początku swojej działalności, a które
każdy prawnik powinien przewidzieć. Obecnie podnoszę te sprawy ponownie w propozycji listu stowarzyszeń saperskich do premiera, gdzie wskazuję także na możliwość
wsparcia budowy nowego systemu oczyszczania terenów i akwenów z wybuchowych
pozostałości wojennych w Polsce z funduszy
ONZ i UE. Jest to jedyna droga, ponieważ dotychczasowe, ponad 11-to letnie bezowocne
działania wskazują, że tworzący nowelizację
nie są kompetentni, a nasze uwagi ignorują,
gdy właściwi ministrowie i sam premier nigdy nie byli poinformowani o całokształcie
problemu.
Jerzy Piątek
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Delegaci kół SSP, Honorowi Członkowi, ustępujące władze Stowarzyszenia,
zaproszeni goście, zebrani 20 października br. w Kazuniu na VI Kongresie
Stowarzyszenia Saperów Polskich, dokonali oceny czteroletniej działalności
Stowarzyszenia i jego naczelnych władz,
dokonali wyboru nowych władz SSP oraz
przyjęli uchwały, stanowiące program
działania na kolejne cztery lata. Na zakończenie Kongresu nastąpiło uroczyste
przekazanie przez ustępującego prezesa
gen. bryg. Bogusława Bębenka Sztandaru Stowarzyszenia nowo wybranemu
prezesowi płk [r] Tadeuszowi Dzikowskiemu.
VI Kongres Stowarzyszenia Saperów Polskich rozpoczął się uroczystym wprowadzeniem Sztandaru stowarzyszenia i wysłuchaniu saperskiego Hymnu. Wprowadzeniem
do dyskusji, a zarazem podstawą oceny było
sprawozdanie z czteroletniej działalności Stowarzyszenia oraz jego władz - Zarządu Głównego i Prezydium, które przedstawił prezes
Stowarzyszenia Saperów Polskich gen. bryg.
Bogusław Bębenek. Podkreślając realizację
celów statutowych, w tym „kultywowanie
i upowszechnianie tradycji i historii Wojska Polskiego, w tym w szczególności wojsk
inżynieryjnych tak we własnym środowisku
jak i w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród
młodzieży oraz integrowanie wszystkich
żołnierzy wojsk inżynieryjnych - zarówno
będących w służbie czynnej jak i pozostających już poza nią - wokół szeroko rozumianej problematyki obronności kraju.”
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W sprawozdaniu wskazał także szereg inicjatyw Zarządu Głównego, Prezydium i kół
ożywiających pracę członków i zacieśniających więzi organizacyjne i środowiskowe.
Podsumowując czteroletnią pracę, gen. bryg.
Bogusław Bębenek stwierdził: „Głównym celem działalności SSP powinno być aktywne
działanie wszystkich organów władzy Stowarzyszenia w dziedzinie integracji społeczności saperskiej w środowiskach wojskowych
i cywilnych oraz umacniania sprawności organizacyjnej wszystkich ogniw Stowarzyszenia tak, by swoja działalnością obejmować
jak najszersze kręgi środowiskowe.”
Szczegółowe rozliczenie z działalności finansowej zaprezentował delegatom członek
ZG - skarbnik ppłk w st. spocz. Leszek Sadura, zwracając uwagę na fakt, ze jakkolwiek
wynik finansowy Stowarzyszenia jest dodatni,
jednakże wpływy z darowizn oraz składek,
dotacji do Kwartalnika „SAPER”, płatności
kół za legitymacje i znaczki organizacyjne są
niższe od wydatków. Budzi to zrozumiałą troskę Zarządu Głównego o rozszerzenie źródeł
finansowania. Szczególny niepokój- zdaniem
skarbnika- wywołuje nieregularność wnoszenia statutowych składek członkowskich. Są
koła które zalegają z tymi zobowiązaniami
od kilku a nawet kilkunastu miesięcy. W tym
kontekście apelował o dyscyplinę i respektowanie przyjętych ustaleń i norm zapisanych
w statucie.
Wnikliwe sprawozdanie Głównej Komisji
Rewizyjnej przedstawione przez jej przewodniczącego płk [r] Ryszarda Janosza wskazało,
że realizacja przyjętego - przez naczelne władze Stowarzyszenia- programu oraz działalność finansowa są zgodne z obowiązującymi
przepisami oraz ze statutem SSP. W świetle
tych ustaleń przewodniczący komisji postawił
wniosek o udzielenie ustępującym władzom
Stowarzyszenia absolutorium. Natomiast
sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego
przedstawił jego przewodniczący, płk w st.
spocz. Bolesław Pochwat. Wobec braku spraw
wymagających orzecznictwa Sądu Koleżeńskiego dużą uwagę poświęcono nowelizacji
Regulaminu Działania Sądów Koleżeńskich
oraz udzielania porad prawnych i postępowania sądowego. Przewodniczący zaznaczył dobrą współpracę Sądu z władzami naczelnymi
Stowarzyszenia, redakcją kwartalnika Saper
i dyrektorem Biura Zarządu Głównego kol.
płk w st. spocz. Bogusławem Saganowskim.
Zabierając głos, redaktor naczelny kwartalnika SAPER płk w st. spocz. Wiesław Leszek Ząbek podkreślił, że działalność redakcji
ukierunkowana była na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia. Pomimo trudności
finansowych, kolejne numery wydawane były
na bieżąco. Dużą uwagę zwrócono na personalizację pisma, prezentowanie w szerszym
zakresie: osoby, życiorysy, dokonania, mniej
na relacje z odpraw, posiedzeń służbowych.
Pozytywnie odbierany jest dział: historia i tradycje, a szczególnie ciepło, dział: „saperskie
spotkania”, „saperska rodzina”, podróże historyczne.
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Żywa dyskusja delegatów skupiła się na
żywotnych sprawach przyszłości Stowarzyszenia i jego programu. Główny nurt dyskusji toczył się wokół spraw upowszechniania
i dokumentowania saperskich tradycji oraz
usprawnienie działalności organizacyjnej,
szczególnie w zakresie pozyskiwania środków
finansowych i możliwości podejmowania własnej inicjatywy gospodarczej.
W przeprowadzonych wyborach, wyłoniono nowe władze stowarzyszenia na kolejną 4-letnią kadencje, w tym: Zarząd, Główną
Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński.
Nowym prezesem Stowarzyszenia Saperów
Polskich został wybrany płk (r) Tadeusz
Dzikowski. Dziękują delegatom za okazane
mu zaufanie nowy prezes SSP m.in. powiedział „Koledzy, nie chcę na początku składać
deklaracji. Czas pokaże, jak będziemy działać.
Pragnę jednak, w imieniu członków Zarządu Głównego zapewnić wszystkich członków
i sympatyków Stowarzyszenia, że dołożymy
wszelkich starań, własnej inwencji i wysiłku,
aby nie zawieść waszego zaufania oraz wzbogacić pokaźny dorobek naszych poprzedników.
[...] Przeprowadzone w czasie przerwy w obradach I posiedzenie nowo wybranego Zarządu Głównego, wyłoniło Prezydium, które
zostało zaprezentowane delegatom. I zastępcą
prezesa został wybrany płk w st. spocz. Marian Kasperski, drugim wiceprezesem płk
w st. spocz. Tomasz Bogucki, sekretarzem
Zarządu płk [r] Grzegorz Misiak, skarbnikiem mjr Tomasz German.
Po przyjęciu uchwał kończących saperskie
forum, nastąpiło uroczyste przekazanie przez
ustępującego prezesa Stowarzyszenia Saperów Polskich gen. bryg. Bogusława Bębenka
sztandaru Stowarzyszenia, nowo wybranemu
prezesowi płk [r] Tadeuszowi Dzikowskiemu. Wyprowadzenie Sztandaru, złożenie wiązaki kwiatów pod Pomnikiem „Chwała Saperom” i wspólne zdjęcie delegatów zakończyły
obrady VI Kongresu Stowarzyszenia Saperów
Polskich.
Wiesław - Leszek Ząbek
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UCHWAŁY VI KONGRESU STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH
Nr 1/VI z dnia 20.10.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
Głównemu

Nr 5/VI z dnia 20.10.2012 r.
w sprawie przekazania 2000 zł na Muzeum Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu

Nr 2/VI z dnia 20.10.2012 r.
w sprawie nadania godności Honorowego Członka Stowarzyszenia

Nr 6/VI z dnia 20.10.2012 r.
w sprawie upoważnienia ZG SSP o objęcie patronatem odbudowy Pomnika Poległym Saperom odsłoniętego w 1933 r.

Nr 3/VI z dnia 20.10.2012 r.
w sprawie zmiany władz naczelnych Stowarzyszenia Saperów
Polskich

Nr 7/VI z dnia 20.10.2012 r.
w sprawie upoważnienia ZG SSP o powołaniu nowego składu: Zespołu Redakcyjnego kwartalnika SAPER i Zespołu
Budżetowego

Nr 4/VI z dnia 20.10.2012 r.
w sprawie kierunków działania Stowarzyszenia w przyszłej
kadencji
12
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Listopadowe spotkania
„Zostawiamy Wam ten grób naszego brata – minera z nadzieją,
że będzie on zachowany w Waszej wiecznej pamięci..”

T

o przesłanie śp. płk Michała Rezieckiego, wypowiadane
podczas każdego minerskiego pogrzebu ma i dziś swoistą
wymowę. Stało się to za sprawą Szefostwa Inżynierii Wojskowej MON i Prezydium ZG SSP, rokrocznie organizujących
przed Świętem Zmarłych odwiedziny kwater saperów, którzy odeszli na wieczną wartę.
Wizyty te stanowią nie tylko tradycję wpisaną w naszą polska
kulturę ale również wyraz trwałej więzi społeczności saperskiej,
wiecznej pamięci o nich, zachowane w naszych sercach i wspomnieniach.

W

tegorocznych [30 października] odwiedzinach grobów saperskich na cmentarzach warszawskich wzięli udział: gen.
bryg. Bogusław Bębenek; płk Tadeusz Dzikowski; ppłk Leszek Sadura, mjr Tomasz German. Odwiedzono groby na cmentarzu
powązkowskim, dawnym wojskowym min: śp. gen. dyw. Czesława
Piotrowskiego; śp. płk Ryszarda Bochenka; śp płk Franciszka Kuczmarskiego. Na Cmentarzu północnym w kwaterach saperskich min:
śp. płk Michała Rezieckiego, śp. Zdzisława Gruszeckiego; śp. Tadeusza Sibilskiego. Na cmentarzu brudnowskim mogiły m.in.: gen.
bryg. Leopolda Raznowieckiego; płk Stanisława Sorokę. Na cmentarzu rembertowskim, m.in.: płk Zbigniewa Wierzbickiego i płk Kazimierza Zdunka. Zapalono znicze, pochyliły się głowy uczestników
listopadowego spotkania nad kwaterami saperskimi, w geście uczczenia pamięci tych co tak szybko odeszli, najczęściej zbyt szybko, mimo,
iż mieliśmy wraz z nimi tyle planów i nadziei… Szczególnej wagi nabierały słowa poety, ks. Twardowskiego; „…Spieszmy się kochać ludzi…tak szybko odchodzą…”

4

listopada 2012 r. odwiedziny grobów saperskich na cmentarzu
powązkowskim i rembertowskim zorganizowała redakcja SAPERA. Szczególnej symbolicznej wymowy nabrały odwiedziny
mogiły niedawno zmarłego zastępcy redaktora naczelnego kwartalnika SAPER, śp. płk Kazimierza Nicińskiego. Obok członków redakcji
udział w spotkaniu wzięła jego rodzina: żona Janina i syn Krzysztof.
Czcząc pamięć odwiedziliśmy też groby Jego przyjaciół z którymi
przyjaźnił się i współpracował: kpt. Erwina Łacioka, płk Józefa Matysiewicza, gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem. Wspominałem ostatnią, nie dokończoną
z Kazikiem Nicińskim rozmowę, w szpitalu, a którą przerwała wizyta
kapelana. Szczególnej wymowy nabrało też irracjonalnie przekazane
przez Kazia Jego ostatnie dla mnie przesłanie, z którym zdaniem rodziny nie rozstawał się:

„Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam,
mój Stworzycielu i najlepszy Ojcze.
Do domu wracam, jak strudzony pielgrzym,
a Ty z miłością przyjmij mnie z powrotem.
Tułaczka moja już dobiegła kresu,
dla moich oczu słońce ziemi zgasło.
W Tobie mój Panie, znajdę pokój wieczny,
Ty będziesz dla mnie, niegasnącym światłem…”
Wiesiek Ząbek

Panu
gen. armii w st. spocz. Florianowi Siwickiemu
byłemu Ministrowi Obrony Narodowej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu odejścia żony

Krystyny
składają
Członkowie
Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
oraz
Stowarzyszenia Saperów Polskich
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ŚWIĘTO PATRONA SAPERÓW POLSKICH
W dniu 2.12.2012 r. w Parafii Wojskowej w Rembertowie odbyła się uroczysta msza św. ku czci św. o. kpt inż. Rafała Kalinowskiego – patrona
Saperów Polskich.

U

roczystość zaszczycili: saperzy
z szefem Inżynierii Wojskowej
MON gen. bryg. Bogusławem
Bębenkiem; prezesem Stowarzyszenia Saperów Polskich płk Tadeuszem
Dzikowskim; wiceprezesem SSP płk
Tomaszem Boguckim; prezesem koła
nr 13 SSP w Rembertowie płk Pawłem
Cieślarem; dowódcą 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu
płk Adamem Przygodą; byli prezesi
SSP: gen. bryg.
Ryszard Żuchowski i gen. dyw. Janusz Lalka.
Eucharystii przewodniczył kapelan Saperów Polskich ks. płk
Krzysztof Wylężek, który
w wygłoszonej homilii
powiedział m.in.: „Gromadzi nas tu dziś nasz
patron – Św. Rafał Kalinowski, niedawno było
jego wspomnienie. Śp.
Biskup Tadeusz Płoski na prośbę saperów,
skierowaną wówczas
przez Szefa Inżynierii
Wojskowej pana gen.
Janusza Lalkę, ogłosił
Św. Rafała patronem Saperów Polskich, a tym samym
kościół rembertowski stał się sanktuarium
Saperów
Polskich. Tak więc, od
2006 roku (dekret Biskupa Polowego z dnia 22 listopada 2006 r.) Św. Rafał Kalinowski patronuje nie tylko
żołnierzom i oficerom,
ale przede wszystkim
w sposób szczególny
Polskim Saperom.
W jednej ze swoich konferencji św. Rafał mówi tak: „Nic nie jest
bardziej zalecane w Piśmie świętym,
jak życie w doskonałości i świętości, zupełne i doskonałe wykonywanie naszych obowiązków. W Starym Testamencie Pan i Bóg nasz, nauczając swój lud, wołał ku niemu: Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty!”. I dalej powiada św. Rafał: „...cóż jest wymaganym, aby
być świętym, aby być doskonałym? [...] Jeżeli chcesz stać się świętym,
stać się doskonałym, bądź wiernym wykonawcą twoich obowiązków”.
A odpowiadając jakie są książki, które prowadzą drogą świętości, powiada: Ewangelia, która „naucza mnie, jak mam postępować, by się stać
uczniem Pana naszego Jezusa Chrystusa”.
Dlatego na początku nowego roku liturgicznego i roku wiary, przed
nami, saperami, staje nasz patron św. Rafał Kalinowski. Doskona-
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ły przykład gotowości w służbie, przykład czuwania i szybkiej reakcji
w zależności od sytuacji życiowych. Był żołnierzem głęboko kochającym
Ojczyznę i na jej wezwanie staje się powstańcem, przyjmuje cierpienie
i ciężki los skazańca. Doświadczony wojną, ludzkim cierpieniem przywdziewa strój zakonny, zostaje kapłanem i opiekunem chorych czuwającym przy ich, często śmiertelnych łożach. Taki też jest saper, człowiek
czuwania, zawsze gotowy iść tam gdzie wzywa go Ojczyzna, gdzie potrzebuje go człowiek, gdzie zagraża człowiekowi niebezpieczeństwo, nawet za cenę własnego życia. Nie tylko w czasie wojny, czy rozminowania,
ale także w czasie klęsk żywiołowych, kataklizmów i wszelkiego rodzaju
niebezpieczeństw.
Dlatego przychodzimy prosić za wstawiennictwem św. Rafała Kalinowskiego, naszego patrona o pogłębienie naszej wiary, o jej umocnienie.
Święty Rafale, Twoja wiara umocniła się w ogniu trudności i doświadczeń. Uproś nam silną wiarę, byśmy zrozumieli, że Bóg jest najwyższą wartością naszego życia i celem, do którego zdążamy. Uproś
nam wiarę odważną, która by się nie załamywała w trudnościach życia;
wiarę żywą, która by pociągała nasze serca do gorliwej służby Bogu i
Ojczyźnie; wiarę radosną, byśmy ochoczo żyli dla chwały Bożej i Ojczyzny naszej”.
Zabierając głos na zakończenie Mszy św. proboszcz parafii wojskowej ks. prałat kmdr Leon Szot, podkreślił wiązy łączące saperów
z kpt. inż. św. o. Rafałem Kalinowskim, i wyraził przeświadczenie, iż
ta wojskowa świątynia zawsze będzie dla nich otwarta.
Wies-Lech
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50. lat minęło
Pięćdziesiąt lat minęło od promocji na pierwszy stopień oficerski. Trzy lata intensywnego szkolenia, uczyniło z nas pełnowartościowych oficerów – saperów, wyryło się głęboką bruzdą na naszym przyszłym żołnierskim życiu. A szczególnie, pierwsze kroki w jednostkach saperskich do
których trafiliśmy po promocji, konfrontując szkolne pielesze z rzeczywistością saperskiej służby. Ten okres pozostaje niezapomniany. Skłania
do refleksji, wywołuje potrzebę koleżeńskich spotkań. Takim było spotkanie rocznika 1959-1962 OSWInż. we Wrocławiu, zorganizowane
w dniach 22 -23 .09. 2012 r. w Rembertowie z okazji 50–lecia promocji. Były też okazją do prezentowania wspomnień.

W

e wrześniu bieżącego roku minęło 50 lat od promocji w Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Byłem
uczestnikiem tej promocji i z tej okazji pozwalam sobie na
kilka zdań retrospekcji minionego czasu.
Na jednostkę macierzystą los wyznaczył mi 5. Mazurską Brygadę
Saperów w Szczecinie – Podjuchach. Dowodził nią wtedy płk Stanisław
Jurneczko, człowiek surowy, raczej bez ułańskiej fantazji, niezwykle wymagający od siebie samego i podwładnych, ale kryształowo sprawiedliwy.
Zawsze opanowany – jak skała. Szefem sztabu brygady był w tym czasie płk Jan Janiszyn, charyzmatyczny, również szlachetny jak dowódca.
Tworzyli solidny, bezkonfliktowy tandem.
Do brygady, z którą jak się później miało okazać bieg wydarzeń złączył mnie na 6 lat, skierowany zostałem w grupie, w której byli: Adam
Zdankiewicz, Ryszard Dragańczuk, Ryszard Koczorowski, Leon Usak,
Jan Polakowski. Miłe grono kolegów o różnych charakterach. Do końca
naszej służby w brygadzie byliśmy dla siebie otwarci i życzliwi, a przyjazną więź mieliśmy ze sobą przez cały czas. Pierwsze nominacje wewnątrz brygady rozdzieliły nas – każdego skierowano do innej kompanii.
Mnie przydzielono drugi pluton w 4 ksap. Jej dowódcą był kpt. Henryk
Jaśniak, a szefem sierż. Antoni Ilkiew. Kapitan Jaśniak jakby wycofany
z życia – człowiek bez twarzy. Ilkiew, odwrotnie - barwna postać. Bardzo
eksponował swoją – jego zdaniem – nad wyraz wysoką pozycję.
U Jaśniaka byłem niecały rok. Za nim jednak stamtąd odszedłem, odbyłem warte wspomnień parodniowe szkolenie w dziedzinie niszczenia
zatorów lodowych na rzece w akcjach przeciw - powodziowych. Szkolenie
obejmowało m.in. wysadzanie zatorów lodowych przez zrzucanie ładunków wybuchowych ze śmigłowca. Zajęcia trwały po 8 – 10 godzin dziennie. Resztę czasu, poza odpoczynkiem, na który nie marnowaliśmy go
wiele, przeznaczaliśmy na intensywne „zajęcia rekreacyjno – integrujące”.
Przed upływem roku zostałem wyznaczony na stanowisko dowódcy
kompanii, w której jako jedyny żołnierz zawodowy, na sto chłopa, szkoliłem żołnierzy rezerwy innych specjalności w celu przemianowania ich
na saperów.
Wkrótce, na własną prośbę, zostałem dowódcą plutonu zwiadu,
aby móc zostać skoczkiem spadochronowym. To była moja fanaberia!
W krótkim czasie wyznaczono mnie na dowódcę kompanii dowodzenia, by po trzech latach utrzymywania jej na czele najlepiej wyszkolonych
pododdziałów Brygady, zostać skierowany na studia do ASG. Po drodze
– rok przed czasem – awansowałem do stopnia kapitana. Na studiach
w ASG znalazłem się mimo nie zdania egzaminu z taktyki. Stało się tak
dzięki wynikom z egzaminów, jakie uzyskałem z matematyki i testów
psychotechnicznych. Były na tyle pomyślne, że taktyka straciła decydujące znaczenie. Jednak taktyki nie odpuścił mi płk Mackiewicz – kierow-
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nik mojej grupy. Przez rok zrobił ze mnie taktyka i „ogólnowojskowca”.
W akademii trafiłem na kurs ogólno wojskowy (kursu inżynieryjnego nie
było) razem z Bogusławem Saganowskim do jednej grupy, a na trzecim
roku – do grupy rozpoznania wojskowego, jednak niestety już bez wspomnianego kolegi Bogusława.
Żeby było śmieszniej, jako urodzony saper, na pracę dyplomową
wybrałem temat: „Rozpoznanie radioelektroniczne w operacji zaczepnej
armii”. Obroniłem ją, a mój recenzent w podsumowaniu swojego wystąpienia zakomunikował komisji egzaminacyjnej, że rozważane jest powierzenie mi dowodzenie pułkiem rozpoznania radioelektronicznego
w Dziwnowie. Okazało się to nierealne wobec jeszcze innej, ciekawszej
oferty i ostatecznego mego osobistego wyboru, zupełnie nowego charakteru pracy, bowiem bezpośrednio po ukończeniu ASG przeszedłem
dwuletnie studia podyplomowe i znalazłem się w gronie oficerów chronionych szczególną troską i tajemnicą. Nowa specjalność zapewniła mi
bardzo ciekawą pracę i nieomal błyskawiczne mijanie czasu.
W tym galopie zaliczyłem misje pokojowe w siłach zbrojnych ONZ
w Egipcie, Syrii, Iraku, byłej Jugosławii, kilka sympozjów w RFN, Belgii,
Austrii i we Włoszech. Do tych zagranicznych misji powinienem zaliczyć
jeszcze prawie trzy lata spędzone w Szefostwie Wojsk Inżynieryjnych
MON, ale to było tak blisko mojej rzeczywistej Centrali, że można to pominąć, zwłaszcza, że teraz u saperów Sarnę (to znaczy mnie) faktycznie
traktowano jak parszywą owcę, a wkrótce z niekłamanym zadowoleniem
wróciłem na stare śmieci, wbrew zasadzie, według której do „Dwójki” powrotów nie ma.
Pod koniec służby wojskowej pracowałem w Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych MON. Początkowo odpowiadałem za
zorganizowanie we współpracy z OBWE w naszym wojsku struktur
kontroli i redukcji zbrojeń konwencjonalnych w Europie, a następnie za
planowanie, organizowanie i prowadzenie naszych międzynarodowych
inspekcji za granicą oraz przyjmowanie w naszym kraju takich inspekcji
z zewnątrz.
Pomimo wiru pracy, w jaki wdałem się po ukończeniu Szkoły Oficerskiej, ożeniłem się w dwa lata po Szkole. „Dorobiliśmy” się z żoną dwojga kochanych dzieci i trojga, jak dotąd, wspaniałych wnucząt. Trwamy
rodzinnie we wzajemnych dobrych, serdecznych relacjach, aczkolwiek
mieszkając w trzech oddalonych od siebie miejscach.
Na emeryturę odszedłem w 1995 roku, myślę, że po dobrym spełnieniu swoich obowiązków. Obecnie znajduję czas na miłe kontakty z wieloma kolegami z podchorążówki, a także funkcjonuję w kręgu oficerów,
z którymi dzieliłem większą część mojej służby wojskowej.
Czesław Sarna
emerytowany pułkownik saperów
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Jubileuszowe spotkanie

J

ubileuszowe spotkanie, takich jakich wiele w środowisku żołnierskim. Z okazji imienin, urodzin, awansów, odznaczeń,
odejścia lub przyjścia do służy w jednostce, pożegnanie z mundurem… Można jeszcze dalej wyliczać, włączać w to także i te cywilne okazje … Normalne, saperskie spotkania. Czemu więc o nim
piszemy? Zajmujemy łamy naszego pisma. Zmuszamy do czytania,
analizowania, głębszej refleksji.
Może jest to nostalgia za „dawnym wojskiem”, przebytą służbą,
kiedy liczyły się imponderabilia, a w procesie wychowania młodej
kadry, wpajano zasady godności i honoru. Może tęsknota za bujnym życiem towarzyskim w „leśnych” czy zamkniętych garnizonach, gdzie tworzyliśmy wielką, żołnierską rodzinę. Funkcjonował
klub, kasyno, kilka razy w tygodniu grała orkiestra wojskowa, a rodziny wojskowe organizowały spontaniczne, składkowe wieczorki
taneczne. Pomagało to integrować środowisko żołnierskie, zawiązywało nierzadko trwałe więzi, jak tzw. „paczka kazuńska” z ponad
50–letnim stażem. Pozwalało skutecznie rozwiązywać służbowe
problemy i rodzinne kłopoty.
Dziś, w dobie restrukturyzacji sił zbrojnych, czasowości i kontraktowości pracy żołnierza zawodowego, zarówno jednostka jak
i Garnizon wojskowy przestały spełniać integracyjną rolę. Liczą się
również inne pryncypia, inne zasady i wartości. Widać to, szczególnie po zaangażowaniu młodej kadry w działalność Stowarzyszenia
Saperów Polskich. Toteż pragniemy pokazać na wybranych przykładach, wartość takich saperskich spotkań, wrażliwość żołnierską
wobec były przełożonych, radość ze spotkań starych przyjaciół,
których los saperskiej drogi rozdzielił. Te właśnie imponderabilia,
które nabierają barwy i smaku, jak dobre wino z wiekiem, kiedy
praca i kariera przestaje być podstawowym aksjomatem: być i mieć.

„Niezbyt 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 – pisał z znakomitym eseju [SAPER nr 4/36/2010],
były zastępca redaktora naczelnego śp. płk Kazimierz Niciński. Nic
więc dziwnego, że fakt awansowania naszego dowódcy Stanisława
Kuliniaka do stopnia pełnego pułkownika zmobilizował „grupę warszawską” i „grupę wrocławską” do zorganizowania uroczystego spotkania. Ciężar tradycyjnego obiadu w Klubie Garnizonowym Wojsk
Lądowych we Wrocławiu, przyjęła na siebie niezawodna trójka: Jan
Michalski, Zdzisław Kowalczyk, Wiesław Sokołowski, tym bardziej,
iż z wizytą zapowiedzieli się koledzy z dalekich rubieży Rzeczypospolitej - Kazimierz Łapczyński, Kazimierz Lorenc, Wojciech Haniecki
i Jan Czerw.
W ustalonym terminie 15 września 2012 r. stawili się wszyscy zapowiadani goście. Po tradycyjnych gratulacjach i życzeniach Wiesław
Leszek Ząbek wręczył Jubilatowi okolicznościowy ryngraf, natomiast
rolę dziekana przy biesiadnym stole, w zastępstwie nieobecnego z po-
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wodów rodzinnych Mariana Kasperskiego przejął na siebie Jan Michalski. Po oficjalnych toastach Wiesława Ząbka, Tomasza Boguckiego [wiceprezes ZG SSP], Jana Michalskiego potoczyły się kolejno,
wystąpienia uczestników spotkania.
Dominowały wspomnienia z przeżytych wspólnie dni na zajęciach i ćwiczeniach, wodnym poligonie Osobowice i Widawie, czy na
Drawsku Pomorskim. Jednak większość wracała do pierwszych dni
pobytu w macierzystych garnizonach, pierwszych doświadczeń świeżo upieczonych oficerów, zderzających się z twardą rzeczywistością
życia w tzw. leśnych garnizonach. „Baza ludzi umarłych” parafrazując
głośny film z lat pięćdziesiątych minionego stulecia, w słowa Wojtka
Hryniewieckiego i Janka Czerwa brzmiały dla nas bardzo zrozumiale. Bo co mogło im ofiarować Unieście w jesienne i zimowe wieczory. Obskurną knajpę serwującą tradycyjnego śledzia i mielonego pod
kilkoma postaciami. Baza ludzi żyjących, pełnych inspiracji, planów
i marzeń, i oczekiwania na rysującą się karierę zawodową. To w nich
pozostało. To tkwi jak rysa na pięknym diamencie. Ich barwne opowieści ożywiały spotkanie, stwarzały niespotykany klimat i atmosferę.
Odbierałem je duszą dziennikarza, żałując, że śp. Kazik Niciński
nie biesiaduje razem z nami [wspaniała była by relacja], obserwując
jak świetnie sobie radzi Janek Michalski z funkcją „dziekana”. Wyzwolony od przejściowych kłopotów zdrowotny, powrócił dawny Jan,
pełen werwy i taktu, kurtuazji i konsekwencji, niekłamany przywódca… Słuchałem Tomka Boguckiego, inicjatora i pomysłodawcy wielu
imprez, będącego „mózgiem” naszej saperskiej paczki. Wzruszył mnie
jednak Kazik Lorenc, jak zawsze, logiczny i wyważony. Chłonąłem
jego głęboko przemyślany toast, osadzony w realiach przyjaźni, która
z upływem lat dojrzewa, doskonali się. Sprawia, że zachodzi nie wymuszona potrzeba spotkań i kontaktów jak najbardziej autentycznych,
koleżeńskich. Pamiętam go z lat szkolnych w OSWInż, gdzie emanował spokojem i dojrzałością. Traktował mnie życzliwie, był jak starszy brat. Wiele odbyliśmy rozmów, wiele mi pomógł, kiedy wyrwany
z matczynego domu, zaledwie wchodziłem w „dorosłość”…

Słuchałem wystąpienia naszego dowódcy, Stasia Kuliniaka, który
dziękował za spotkanie. Zdało by się te same wątki i refleksje z trudnej,
ciernistej żołnierskiej drogi, gdzie więcej było kolców niż róż. Słuchałem jednak dziś innego człowieka. Spełnionego sapera, otoczonego
gronem wypróbowanych, życzliwych ludzi, wychowanków i przyjaciół. Dziś uhonorowany tym co mu się dawniej, słusznie należało, snuł
projekty kolejnych spotkań, kolejnych wyzwań… Czyż nie warto dla
tej chwili przyjechać z najdalszych krańców Polski. Czyż można inaczej
jak w kontakcie bezpośrednim, przekazać swoje odczucia, wdzięczność
za trud włożony w nasze wychowanie, szacunek i dumę, że miało się takiego dowódcę. Czyż nie jest to przesłanie do młodego pokolenia, że były
i są imponderabilia, które pozostają ważne, które trzeba odnajdywać
, kultywować i umacniać. Bowiem one nadają sens etosowi saperskiej
służby, stanowią aksjomat żołnierskiej rodziny.
Wiesław Ząbek

SAPER
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Białostockie spotkania
Także weszły do skarbnicy saperskich spotkań i saperskiego obyczaju, z racji niepowtarzalnej atmosfery, podlaskiej gościnności, nie wymuszonej aktywności miejscowego koła Stowarzyszenia Saperów Polskich. Spotkanie z okazji uczczenia wyróżnienia kolegi z koła nr 19 SSP
z Białegostoku Kazimierza Strojka, który został awansowany do stopnia podpułkownika. Uroczystość, która była wspaniałą okazją do spotkania się z gronem kolegów, m.in.: Jankiem Wieremiejukiem i Władysławem Mańką z 1. kompanii podchorążych Oficerskiej Szkoły Wojsk
Inżynieryjnych z Wrocławia. Uroczystość ze specyficznym obyczajem saperskim i okraszona przysmakami podlaskimi.

S

potkanie otworzył prezes koła SSP płk Edward Wiśniewski,
przedstawiając zasługi Jubilata, a dziekan spotkania płk Kajetan Węgierski odczytał wyciąg z rozkazu MON o awansowaniu
Kazimierza Strojka do stopnia podpułkownika. Następnie asystenci dziekana wyprowadzili nominata do pokoju służbowego celem
godnego ubrania się i przygotowania do ceremoniału awansowania
na kolejny stopień wojskowy. Na wydaną komendę „Awansowanego
wprowadzić” dwaj asystenci dziekana wprowadzili Jubilata w wojskowym stroju galowym, wiodąc go obyczajem staropolskim pod rękę. Po
sakramentalnej formule, dziekan podał Jubilatowi napełniony płynem
puchar na dnie którego srebrzyła się gwiazdka. Po wychyleniu pucharu i nie połknięciu gwiazdki, która na szczęście iskrzyła w zębach delikwenta, Prezes przypiął mu do pagonu oznajmiając: Witam w gronie
Pułkowników Wojska Polskiego! Krotochwili wydarzenia i uzasadnione obawy połknięcia „gwiazdki” dodawał fakt, iż w ferworze zamieszania zamiast pucharu szampana delikwent wychyli puchar łąckiej
śliwowicy, przyniesiony mu w darze od Podhalan. Nic więc dziwnego,
iż w toku dalszego spotkania Jubilat był wyciszony i mało aktywny. Ale
solidna, saperska zaprawa uzyskana w toku służby na stoczni w Kazuniu dała o sobie znać i po upływie pół godziny Kazimierz Strojek,
znowu był pełen wigoru i rozsadzającej go energii. A chwila była stosowna, gdyż miejscowi biznesmeni branży wędliniarskiej zaserwowali
uczestnikom spotkania swojskie wędliny, a urocze kucharki regional-
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ne potrawy z kartaczami na czele. Toteż rozmowom i toastom nie było
końca.
Siedziałem przy tradycyjnym polskim stole, któremu przewodził
niezastąpiony dziekan Kajetan Węgierski, dźwięcznym dzwonkiem,
przywołując biesiadników do uwagi, udzielając głosu kolejnemu
mówcy. Na nowo odkrywałem osobowość naszych kolegów, poznanych prawie pięćdziesiąt lat temu na ławie szkolnej, na ogół w gronie
dawnych kolegów nieznanych, zapomnianych. Słuchałem, zafascynowany osobowością Janka Wieremiejuka, w szkole funkcjonującego,
gdzieś na obrzeżach historii, z tubalnym głosem, dziś przedstawiającego wyważone poglądy na rzeczywistość, dociekliwego i pryncypialnego. Wpatrywałem się w jego mądre oczy, znamionujące wrodzoną
inteligencje, niezmiennego w postawach i poglądach, wywarzonego
i wzbogaconego głęboką refleksją na życie i rzeczywistość, w której
działał w okresie 15 lat pracy w prokuraturze wojskowej. Z radością
odkrywałem, jakże mi znane zasady, zaszczepione na szkole oficerskiej, a którymi kierował się w życiu. Zasady Honoru i Godności Oficera. I jestem przekonany, że jak wielu z nas, którzy nie splamili tych
zasad, każda rzeczywistość, nawet ta najgorsza nie jest w stanie nas
dotknąć, mając te zasady wszczepione w naszej Alma Mater.
Wies _ Lech
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Wyjątkowy jubileusz
Rzadko się zdarza, iż na co dzień spotykając znajomego, dostrzega się w nim inne przymioty i zdarzenia, które go dotyczą. Wieloletnie
obcowanie w różnych układach i powiązaniach służbowych zamazuje osobowość odbieraną na co dzień w ferworze zdarzeń i pospiechu chwili,
normalnie, bezosobowo. Pytanie stereotypowe, czy go znasz… tak, to ten… Jeden z wielu saperów, działaczy społecznych, członków SSP.
Dopiero wyjątkowy fakt zaistniały w Jego życiu, szczególne wydarzenie, przykuwa uwagę. Powoduje głębszą refleksję nad jego osobowością,
życiem czy działalnością.

T

akim, jednym z wielu jest płk Bogusław Saganowski. Będąc
młodym chłopakiem, opuszcza rodzimą Lubelszczyznę i jako
ochotnik wstępuje do Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych
we Wrocławiu, którą kończy w 1962 r. z I lokatą. Jako Prymus, mający
możliwość wyboru garnizonu, wybiera 2. CBSap. w Kazuniu z którą
pozostaje związany przez wiele lat. Niewątpliwie na decyzję wpływ ma
świeżo [19.09.1962 r.] poślubiona małżonka Barbara. W latach 1964
– 1964 szef sztabu Szkoły Podoficerskiej Wojsk Inżynieryjnych. Jako
perspektywiczny oficer zostaje skierowany na studia do Akademii
Sztabu Generalnego w Rembertowie, którą kończy z czołową
lokatą w 1971 r. Dalsze lata wiąże z tą uczelnią pełniąc początkowo
obowiązki adiunkta, później [w latach 1995-1997] szefa Katedry
Wojsk inżynieryjnych AON. „Przodujący Nauczyciel Akademicki”,
wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń oficerów różnych specjalności,
w tym kierowniczej kadry wojsk inżynieryjnych, stale podnosił swoje
kwalifikacje, czego ukoronowaniem była obrona pracy doktorskiej
w 1983 r. Tu, w Rembertowie uzyskuje stabilizację życiową, buduje
dom i zajmuje się wspólnie z małżonką Barbarą wychowaniem trójki
synów: Cezarego, Macieja i Tomasza. Z tej przyczyny odmawia też
wysokich stanowisk służbowych, które gwarantowały mu dalszą
karierę zawodową. Po przejściu do rezerwy, w dalszym ciągu aktywnie
działa na polu zawodowym. Współzałożyciel Stowarzyszenia Saperów
Polskich, inicjator i wykonawca podstawowych dokumentów
normatywnych Stowarzyszenia, wieloletni Dyrektor Biura Zarządu
Głównego SSP, sekretarz redakcji Kwartalnika „SAPER”. Imponuje
wiedzą z dziedziny budownictwa i mechaniki, w tym samochodowej.
Prócz budownictwa jego pasją są samochody i majsterkowanie. To
jego pasja, mówi żona Barbara. …przez to nic z niego nie mam, w dzień
ciągłe majsterkowanie, poprawianie, a wieczorem długie godziny
przed internetem…” dodaje z uśmiechem. Na pytanie, skąd ta wiedza,
pułkownik Saganowski odpowiada z typowym sarkastycznym
śmiechem… Jak się budowało trzy domy, jeden mój, pozostałe synów,
to dużo się wie. A po drugie, wszystko jest w internecie, trzeba tylko do
niego zajrzeć..”

K

iedy 2 września 2012 r., w kościele parafialnym p.w. Matki
Boskiej Zwycięskiej, uroczyście wspólnie z małżonka Barbarą
obchodził 50 lecie zawarcie związku małżeńskiego i odnawiał
śluby małżeńskie, wyraźnie było widać, poza wzruszeniem, że jest
człowiekiem spełnionym. Otoczony rodziną, w którą wspólnie
z małżonką inwestował [syn Cezary mgr inż. budownictwa; syn
Maciej mgr inż. mechanik; syn Tomasz mgr prawa, świeżo po
uzyskanej aplikacji i synowe: Magdalena, lekarz stomatolog, Anna,
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pedagog, Magdalena, politolog] z ukochanymi wnukami [Jasiem
i Piotrusiem], w gronie szerszej rodziny i przyjaciół, przeżywał na
nowo te pamiętne wrześniowe dni, sprzed 50 lat. Dał temu wyraz
w wspaniałym wystąpieniu po mszy św., gdzie oprócz przypomnienia
małżeńskiej drogi, zawarł głębokie podziękowanie dla Barbary za trud
i wspieranie go w jego drodze życiowej i karierze wojskowej. Rolę żony
w drodze życiowej oficera podkreślał Bogusław też wcześniej, w dniu
20 września 2012 r. na uroczystości zorganizowanej w miejscowym
Magistracie, gdzie państwo Barbara i Bogusław Saganowscy byli
podejmowani przez burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
Uczestnicząc w powyższych uroczystościach zastanawiałem się
nad rolą małżonki w życiu oficera, szacunku do rodziny, kultury
i tradycji jakie zostały nam wpojone. I rodzi się przesłanie, mówiąc
słowami Adama Asnyka w strofach wiersza „Do młodych”
„Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść,
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży
I winniście im cześć”.
Wiesław L. Ząbek

SAPER

Z ŻYCIA KÓŁ SSP

Spotkanie „kazuniaków” z jubilatem
Na tę chwilę czekali wszyscy. Dostojny Jubilat i Jego koledzy – podkomendni. Sędziwy Jubilat płk dypl. Stanisław Seroczyński, dziś
[22. października] kończący 90 lat i saperzy z byłej 2. Warszawskiej Ciężkiej Brygady Saperów z Kazunia, w osobach: Stanisław Mroczek;
Władysław Stolarz; Bogusław Saganowski; Bogusław Liśkiewicz; Andrzej Pendzel; Tomasz Bogucki; Wiesław L. Ząbek; Jerzy Opolski; Ryszard Szpak; Ryszard Ciołkowski. Dowódca i podwładni. Dawniej prężni, pełni energii, przebojowi oficerowie, zdolni wykonać każde postawione zadanie. Dziś, wyciszeni, stateczni - emeryci wojskowi. Jakie to były relacje, jakie pobudki nimi kierowały, że na rzucone przez seniora
Władka Stolarza hasło, stawili się bez wahania na tą nietypową zbiórkę, by uczcić Jubileusz swojego Dowódcy. A minęło przecież ponad 40
lat, gdy płk Stanisław Seroczyński przestał dowodzić Brygadą. Jak silne musiały być więzi, które przetrwały liczne meandry żołnierskiej służby, zachowując szacunek i życzliwość do Swojego Dowódcy. Musiałem być nie taki zły i nie za mocno wam zalazłem za skórę… z nieodzownym, charakterystycznym uśmiechem, stwierdził podczas spotkania płk Seroczyński. Czy tylko to...!

U

roczystość, w dniu 22 października, punktualnie, o godz.
14.00 otworzył Wiesław L. Ząbek, składając Jubilatowi stosowne życzenia i przekazując okolicznościowe upominki oraz
kwiaty. Szczególne zainteresowanie wywołał Medal Seniora, którym
z inicjatywy Tomasza Boguckiego odznaczaliśmy naszych kolegów –
saperów, obchodzących okrągłe Jubileusze, począwszy od ukończenia
70 lat. W tym przypadku pułkownik Seroczyński wszedł do Kapituły
Medalu Seniora jako jego honorowy członek. Kolega Andrzej Pendzel odczytał przesłanie od „saperów kazuńskich” [Jerzego Marczaka
i Stanisława Krawca] mieszkających we Wrocławiu, a którzy nie mogli
uczestniczyć w spotkaniu, Tomasz Bogucki życzenia skierowane dla
Jubilata od prezesa SSP gen. bryg. Bogusława Bębenka. Uroczysty
obiad, przerywany licznymi opowieściami o wspólnie przebytej saperskiej drogi, śpiewnymi życzeniami dla Jubilata 200 lat i ceremonialnym gaszeniem urodzinowego tortu, nastrajał do wspomnień
i głębszych refleksji. Mocno zapadły w nasze serca wspomnienia płk
Seroczyńskiego o początkach jego żołnierskiej służby w 1944 r. jako
słuchacza frontowej OSSap, a później w 4. BSap., mało znane i nie publikowane w opracowaniach saperskich. Także, uczestnicy spotkania
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szczególnie akcentowali okres wspólnej służby w Kazuniu, pomoc
i życzliwość Jubilata w realizacji postawionych zadań, pryncypialność
i wyrozumiałość, a zarazem ojcowski stosunek do młodych oficerów,
nie rzadko mających trudności z przystosowaniem się do rzeczywistości „kawalerskiej swobody”. Podkreślano gruntowne zasady jakie prezentował nasz Dowódca. Poczucie godności i honoru, które cechowały
oficerów II Rzeczypospolitej. Uczenie rzetelności i odpowiedzialności
saperskiej. Bo takim był nasz Dowódca, płk Stanisław Seroczyński.
Kończyliśmy spotkanie, pełni niedosytu, iż tak krótko trwało,
pomimo że pora była dość późna, mając pod powiekami i w sercu
ostatnie słowa głębokiej podzięki Jubilata i Jego widoczne wzruszenie, tak rzadko widziane u Tego twardego żołnierza, któremu
życie i saperska służba nie szczędziła kolców i cierni. Żegnaliśmy
Dowódcę, zdało by się jednego z plejady wielu z którymi się zderzyliśmy, w trakcie przebytej saperskiej drogi, ale który głęboko
utkwił w naszych sercach, o którym z dumą można mówić. Służyłem u niego…
płk Wiesław Leszek Ząbek
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OSTATNIE POŻEGNANIE
Śp. płk dypl. w st. spocz. mgr inż. Jan Noszczyński

U

rodził się w 1929 r. w Sosnowcu. Już w młodych
latach poznał smak
ciężkiej pracy, zwłaszcza u bauera, po wywiezieniu go w czasie
okupacji do przymusowej pracy
na terenie Niemiec. Po wojnie
powrócił do swojego rodzinnego miasta, gdzie ukończył
szkołę średnia. W 1949 r. ochotniczo wstąpił do OSInż.-Sap.
we Wrocławiu, po ukończeniu
której został skierowany do 1bat.
sap. 1. DP im. T. Kościuszki.
W następnych latach wzorowo
wykonywał swoje obowiązki
na stanowiskach dowódczych
i sztabowych. Był min: szefem
sztabu i dowódcą 19. bsap 8. DZ
w Unieściu; szefem saperów 16.
DPanc. w Elblągu; szefem sztabu
5. BSap. w Szczecinie; dowód-

cą 2. BSap. w Kazuniu; szefem
oddziału szkolenia oraz oddziału operacyjnego w szefostwie
Wojsk Inżynieryjnych MON.
Pogłębiał swoją wiedzę studiując
w WAT w Katedrze Wojsk Inżynieryjnych, następnie w Akademii w Moskwie. W 1990 roku po
41-letniej służbie odszedł w stan
spoczynku. W dalszym ciągu
aktywnie działał w kole Związku
Byłych Żołnierzy Zawodowych
i Oficerów Rezerwy przy Szefostwie Wojsk Inżynieryjnych oraz
w Zarządzie Głównym SSP jako
wiceprezes.
Uroczystości
pogrzebowe
odbyły się 7 listopada 2012 r.,
w kwaterze saperskiej na cmentarzu Północnym w Warszawie.
Urnę z prochami zmarłego złożono w mogile kwatery saperskiej.
W kondukcie pogrzebowym szła
rodzina, koledzy i przyjaciele saperzy z którymi służył i pracował
zmarły. Ceremonia pogrzebowa
odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, z udziałem
pocztów sztandarowych SSP i 2.
Mazowieckiego pułku saperów
z Kazunia. Zmarłego pożegnał
prezes Stowarzyszenia Saperów
Polskich płk [r] Tadeusz Dzikowski. Następnie mogiłę śp.
Jana Noszczyńskiego pokryły
wieńce i wiązanki kwiatów.
Red.

Śp. płk w st. spocz. doc. dr inż. w st. spocz. Walery Kujawski
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rodził się 31.01.1929 r.
w Kraśniczynie na lubelszczyźnie.
Szkolę
średnia ukończył w Krasnymstawie a liceum w Zabrzu w 1950r.
W latach 1947 – 1950 pracował
w Biurze Projektowania Urządzeń Przemysłu Hutniczego
BIPROHUT w charakterze konstruktora.
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W WAT studia inżynierskie ukończył z wyróżnieniem w 1954 r., a magisterskie
w 1956 r. Pracę doktorską obronił w 1963 r. w Wojskowej Akademii Inżynieryjnej w Moskwie.
W WAT w latach 1954 – 1974
pełnił wiele stanowisk dydaktycznych i naukowych – inżyniera laboratorium, starszego wykładowcy, zastępcy szefa katedry,
szefa oddziału naukowego WAT,
zastępcy komendanta WAT ds.
naukowych.
W latach 1974 – 1980 pracował na stanowisku wiceministra
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
W 1980 został zastępcą Szefa
Badań i Rozwoju Techniki Wojskowej. Następnie w latach 1981
– 1987 był generalnym dyrektorem w Ministerstwie Górnictwa
i Energetyki. Kierował postępem

naukowo-technicznym resortów,
nadzorował jednostki naukowo-badawcze i rozwojowe oraz
współpracę naukowo-techniczną
w skali kraju i zagranicą.
Powrócił do WAT w 1987 na
stanowisko Szefa Katedry Maszyn Roboczych.
Pracując w WAT przeprowadził kilka tysięcy godzin zajęć dydaktycznych, kierował kilkudziesięcioma pracami dyplomowymi,
opracowywał skrypty i stanowiska badawcze. Jako promotor
wypromował czterech doktorów.
Za wyniki prac naukowo-badawczych otrzymał wielokrotnie
nagrody i wyróżnienia Ministra
Obrony Narodowej i Ministra
Przemysłu Maszynowego. Jest
autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i wielu patentów
i świadectw autorskich wzoru
użytkowego.

Uroczystości
pogrzebowe
śp. płk Walerego Kujawskiego
rozpoczęły dnia 23.11.2012 r. na
Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. Po uroczystościach pogrzebowych w Domu Pogrzebowym na Powązkach, ciało zmarłego złożono w rodzinnym grobie. W kondukcie żałobnym szła
rodzina, koledzy – saperzy, znajomi i przedstawiciele Katedry
Maszyn Roboczych WAT, w której zmarły pracował. Ceremonia
pogrzebowa odbyła się zgodnie
z ceremoniałem wojskowym,
z asystą wojskową i pocztem
sztandarowym. Zmarłego pożegnał Rektor Wydziału Mechanicznego płk [r] prof. Zdzisław
Bogdanowicz. Następnie mogiłę
śp. Walerego Kujawskiego pokryły wieńce i wiązanki kwiatów.
Red.
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BYŁY PREZES SSP
Szanowni Koledzy,
W imieniu ustępujących statutowych
władz V kadencji dziękuję wszystkim
członkom Stowarzyszenia za 4-letnią
owocną współpracę, za życzliwość,
pomoc i zaangażowanie.
Kończymy kadencję z poczuciem
dobrze spełnionego obowiązku, czego wyraz dał VI Kongres SSP, mając
za sobą trudny okres legislacyjnej
i organizacyjnej pracy nad rozwojem
naszych szeregów, przeświadczeni
o trudnych wyzwaniach jakie jeszcze stoją przed naszym Stowarzyszeniem. Życzę więc nowo wybranym
władzom, dalszych satysfakcjonujących dokonań w kolejnej kadencji.
gen. bryg. Bogusław Bębenek

NOWY PREZES SSP
Szanowni Czytelnicy!
VI Kongres Stowarzyszenia Saperów Polskich wybrał nowe statutowe
władze. W bezpośrednich wyborach
powierzono mi mandat kierowania
organizacją i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz przez najbliższe cztery lata. Przyjąłem ten zaszczytny obowiązek z satysfakcją.
Korzystając z łamów naszego pisma,
pragnę tą drogą wyrazić podziękowanie wszystkim delegatom na Kongres
za okazane nowym władzom zaufanie.
Za pionierski trud kierowania organizacją, w okresie jej rozwoju
i krzepnięcia, składam wyrazy uznania i szacunku ustępującym władzom
z dotychczasowym prezesem Stowarzyszenia gen. bryg. Bogusławem Bębenkiem.
płk dypl. Tadeusz Dzikowski
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Dekoracja Sztandaru Odznaką Pokoju
przez Prezesa kapituły
kmdr w st. spocz. Henryka Kalinowskiego

