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OD REDAKCJI

A

TEMAT Z OKŁADKI

ktualny numer „SAPERA”, 2-3[70]
2020 ze względu na niektóre zamieszczone w nim relacje - jest
nietypowy. Wydawany, w trakcie panującej
pandemii „koronawirusa” ze zrozumiałych względów zawiera ograniczoną ilość
aktualnych informacji, dotyczących życia
i działalności naszych terenowych kół SSP.
Zakaz poruszania się, zgromadzeń, organizowania imprez i uroczystości praktycznie sparaliżował działalność wszystkich
organizacji społeczno-politycznych i pozarządowych. Uniemożliwił zrealizowanie
bogatych planów dotyczących obchodów
rocznic, świąt czy innych uroczystości patriotyczno-wojskowych zawartych w „Programie działania ZG SSP na 2020 r.”, gdzie
zwrócono szczególną uwagę na: organizację, przygotowanie i udział Stowarzyszenia
Saperów Polskich w obchodach 75. rocznicy Święta Wojsk Inżynieryjnych; przygotowanie i przeprowadzenie VIII Kongresu SSP, który planowany był na dzień 24
października 2020 roku w Kazuniu; Święto
Stowarzyszenia Saperów Polskich, w dniu
25 czerwca 2020 r. w Inowrocławiu, a także
tradycyjne już uroczystości sierpniowe w
Skurczy. Toteż, w tym numerze SAPERA
– zamiast relacji ze wspomnianych uroczystości - sięgamy do historycznych wydarzeń, ażeby przypominać chlubne tradycje Saperów Polskich oraz oręża polskiego.
I tak: w dziale Z KART HISTORII
- polecamy mało znane fakty dotyczące
działań „Saperów Wojska Polskiego nad
środkową Wisłą we wrześniu 1939 roku”
autorstwa dr Wiesława Leszka Ząbka; tegoż autora „ Saperzy na Środkowej Wiśle w
1944 r.” oraz „Saperskie drogi na Środkowej
Wiśle”.
TRADYCJE – to obszerne artykuły
ppłk Ryszarda Chornickiego z koła nr 19
SSP Włocławek dotyczące: „50. Rocznicy
nadania imienia szkole podstawowej nr 8
we Włocławku” im. 3. Warszawskiego pułku pontonowego oraz o obchodach „100.
Rocznicy Bitwy Warszawskiej” obchodzonej
uroczyście we Włocławku.
Z ŻYCIA JEDNOSTEK INŻYNIERYJNYCH - to relacje: ze szkolenia poligonowego na obiektach CSWL Drawsko 2.
Pułku Inżynieryjnego Stargardzkiego batalionu saperów; a także z budowy przez
żołnierzy 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego oraz 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia mostu pontonowego na Wiśle w Warszawie dla przerzutu kolektorów odprowadzających ścieki do
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

oczyszczalni „Czajka”; saperzy
garnizonu Nisko zwalczający
skutki powodzi w województwie podkarpackim, a także
relacja z obchodów Święta 2.
Stargardzkiego batalionu saperów.
CHWAŁA SAPEROM
– relacja z uroczystości patriotyczno-wojskowych z m.
SKURCZA z odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Saperów.
SAPERSKIE FORUM –
Sprawozdanie z posiedzenia
Zarządu Głównego SSP z dnia
24 czerwca 2020 r.
JUBILEUSZE – 80. Lat
płk dr Bogusława Saganowskiego.
MASZYNY I SPRZĘT
WOJSK
INŻYNIERYJNYCH - szerokie opracowanie płk mgr inż. Gabriela Wasilewskiego nt. „Innowacyjne
środki przeprawowe – VIPER
i MAMBA”
OKIEM REPORTERA Felieton płk Wiesława L. Ząbka „Przed Kongresem SSP”.
EPITAFIA – „Ostatnie pożegnanie” śp. gen. broni Henryka Tacika; śp. kmdr
por. Józefa Szkudlarka; śp. płk
Jana Dila; śp. płk Zygmunta
Duszka.
Jestem przekonany, iż
każdy czytelnik naszego pisma znajdzie dla siebie interesującą lekturę.
Z pozdrowieniami
Redaktor Naczelny
dr Wiesław L.Ząbek
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W dniu 22 sierpnia 2020 r. w m. SKURCZA, gm. Wilga odbyły się uroczystości patriotyczno-wojskowe związane z odsłonięciem i poświęceniem, odnowionego i zmodernizowanego Pomnika ku czci Saperów Polskich walczących o wolność i niepodległość Ojczyzny.
Napis na Pomniku brzmi: „SAPEROM POLSKIM WALCZĄCYM O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W TYM MIEJSCU W DNIACH 12-15 SIERPNIA 1944 ROKU ŻOŁNIERZE 1. BRYGADY SAPERÓW WRAZ Z INNYMI JEDNOSTKAMI INŻYNIERYJNYMI WYBUDOWALI MOST O DŁUGOŚCI 915 METRÓW, W CELU PRZEPRAWY ODDZIAŁÓW WOJSKA POLSKIEGO WALCZĄCYCH Z OKUPANTEM NIEMIECKIM NA PRZYCZÓŁKU WARECKO –MAGNUSZEWSKIM.”
Mieszkańcy Gminy Wilga
Stowarzyszenie Saperów Polskich
Instytut Pamięci Narodowej
2020 r.
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Szkolenie poligonowe na CSWL Drawsko

O

d początku czerwca 2020 roku na poligonie CSWL DRAWSKO batalion pontonowy 2. Pułku Inżynieryjnego wzmocniony pododdziałami inżynieryjnymi DG RSZ ze Szczecina,
Chełmna, Dęblina i Stargardu realizuje zadania wsparcia inżynieryjnego w ramach ćwiczenia sojuszniczego pk. DEFENDER Europe 20+.
Zasadniczym celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności
pododdziałów przeprawowych w sprawnym wykonywaniu zadań
specjalistycznych w zakresie urządzania i utrzymania przepraw promowych i mostowych z parku pontonowego PP-64, przepraw desantowych na pływających transporterach samobieżnych PTS-M. Sprawdzian wyszkolenia żołnierze przechodzą podczas urządzenia i utrzymania przeprawy mostowej dla pododdziałów piechoty armii USA
oraz pododdziałów 12. Brygady Zmechanizowanej na obiekcie do pokonywania i forsowania szerokiej przeszkody wodnej jezioro Zły Łęg.
Realizację zadań inżynieryjnych w ramach szkolenia poligonowego zabezpiecza batalion logistyczny 2. Pułku Inżynieryjnego. Żołnierze batalionu logistycznego doskonalą umiejętności w realizacji zadań
zabezpieczenia materiałowego i technicznego wojsk. Kompania zaopatrzenia realizuje żywienie szkolących się pododdziałów w rozwiniętym polowym punkcie żywienia oraz dowóz i dystrybucję produktów MPS w rejonach ćwiczeń. Kompania remontowa na bieżąco wykonuje naprawy sprzętu w rozwiniętej Parkowej Stacji Obsługi (PSO)
oraz z wykorzystaniem mobilnych warsztatów w rejonach ćwiczeń.
mjr Grzegorz Rybiński
Zdjęcia:
st. chor. szt. Rafał Mniedło
kpr. Jarosław Dyplot
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Most pontonowy na Wiśle w Warszawie

W

dniu 08.09.2020 r. żołnierze 2. Pułku Inżynieryjnego rozpoczęli budowę mostu pontonowego na
Wiśle w Warszawie. Na urządzonym moście pontonowym zostanie położona rura, którą będą
toczone nieczystości do oczyszczalni ścieków „Czajka”, co pomoże ograniczyć skutki awarii
kolektorów ściekowych.
Zadanie budowy i utrzymania przeprawy otrzymali żołnierze z 2. Pułku Inżynieryjnego
z Inowrocławia oraz 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia, a realizują je w ramach
Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego (WZZ) Warszawa, którym dowodzi dowódca 2. Inowrocławskiego Pułk Inżynieryjnego płk Artur Gruszczyk.
W budowę mostu pontonowego na Wiśle zaangażowano około 200
żołnierzy i 130 jednostek sprzętu. Most będzie gotowy w ciągu trzech
dni, a jego łączna długość wyniesie 245 metrów. Nad utrzymaniem
mostu będzie czuwać ponad 50 żołnierzy.
mjr Sylwester Ludwiczak
Zdjęcia:
st. chor. szt. Tomasz Pytel
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Saperzy z Niska zwalczają skutki powodzi
W związku z obecną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną, która wystąpiła w województwie podkarpackim – m.in. na terenie powiatów rzeszowskiego, łańcuckiego, przemyskiego i przeworskiego po intensywnych opadach deszczu doszło do dużego wezbrania lokalnych potoków i rzek, czego
wynikiem było zalanie znacznych obszarów terenów zabudowanych jak i lasów, pól i łąk, uszkodzenie lokalnych powiatowych i wojewódzkich dróg
oraz zniszczenie przepustów i mostów. Powódź, ogromne zniszczenia, ale lokalna społeczność nie została sama - żołnierze 3 Batalionu Inżynieryjnego
ruszyli z pomocą.

W

obec zaistniałej sytuacji Wojewoda podkarpacki wystąpił do
Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o wsparcie i udzielenie pomocy potrzebującym i poszkodowanym mieszkańcom
dotkniętych żywiołem. Zadanie to otrzymał Dowódca 2. Pułku Inżynieryjnego płk Artur Gruszczyk, który do bezpośredniej realizacji wyznaczył
3. Batalion Inżynieryjny z Niska pod dowództwem ppłk. Radosława Podolskiego. Dowódca 3. Batalionu Inżynieryjnego natychmiast skierował
siły i środki do udzielenia pomocy mieszkańcom z zalanych i zniszczonych
powodziami oraz nawałnicami miejscowościach.
W dniu 28 czerwca przybył do 3 Batalionu Inżynieryjnego Dowódca
Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika. Dowódca Generalny poprowadził odprawę koordynacyjną dotyczącą udziału sił i środków garnizonu Nisko w usuwaniu skutków działania rozszalałej natury.
W odprawie ponadto udział wzięli: Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Marek Wawrzyniak,
dowódca 2. Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu płk Artur Gruszczyk,
dowódca 3. Batalionu Inżynieryjnego będący jednocześnie Dowódcą Garnizonu Nisko ppłk Radosław Podolski oraz dowódcy jednostek stacjonujących w garnizonie Nisko. Ustalono ilość oraz rodzaj sił środków, które
przeznaczone będą do udziału w akcji udzielania pomocy w kilku miejscowościach Podkarpacia jednocześnie. Bezpośrednio po odprawie zadania
przekazane zostały do pododdziałów, te natychmiast przystąpiły do organizacji transportu i przemieszczenia się w rejony potrzebujące pomocy. Żołnierze w ścisłej współpracy z jednostkami samorządowymi przystąpili bezzwłocznie do odbudowy zniszczonej infrastruktury oraz udrażniania kanałów, rzek oraz przepustów w poszkodowanych miejscowościach takich
jak: Krzywcza, Kowalowy, Dlądówka, Dubiecko, Huta Brzuska, Markowa,
Kańczuga, Bircza, Jasło, Handzlówka, Piątkowa, Tarnawka, Chmielnik,
Hadle Szklarskie oraz Siedleczka. Do realizacji powyższych zadań zostało
powołane Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe „PODKARPACIE” utworzone przez Jednostki Wojskowe Garnizonu Nisko pod dowództwem płk.
Artura Gruszczyka i nadzorowane przez Szefa Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Pana płk. Marka Wawrzyniaka, składające się z kilku mobilnych zespołów zadaniowych liczących
łącznie 500 żołnierzy oraz 74 jednostki sprzętu wojskowego.
W dniu 3 lipca żołnierze 3. Batalionu Inżynieryjnego pod dowództwem ppłk. Radosława Podolskiego przy użyciu specjalistycznego sprzę-

4

tu inżynieryjnego rozpoczęli budowę tymczasowego mostu DMS 65, [na
czas budowy mostu właściwego], aby mieszkańcy Hadli Szklarskich mieli
możliwość przedostania się na drugi brzeg rzeki Mleczki. Ogromne poświęcenie oraz zaangażowanie żołnierzy 3. Batalionu Inżynieryjnego sprawiło, że budowa mostu została zakończona w rekordowym czasie dwóch
dni tj. 5 lipca, dzięki temu kolejny raz potwierdzili swoje umiejętności oraz
wyszkolenie na wysokim poziomie. Mieli również możliwość zaprezentować umiejętności inżynieryjne lokalnej społeczności. Minister Obrony
Narodowej Pan Mariusz Błaszczak wraz z zastępcą Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pilotem Janem Śliwką w niedzielę
5 lipca spotkali się z żołnierzami 3. Batalionu Inżynieryjnego po zakończeniu prac przy powstałym moście DMS 65. Meldunek o zakończeniu prac
związanych z budową mostu Panu Ministrowi złożył dowódca 3. Batalionu
Inżynieryjnego Pan ppłk. Radosław Podolski. Postępy w budowie mostu
nadzorowali: Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej płk Marek Wawrzyniak
wraz z dowódcą 2. Pułku Inżynieryjnego płk. Arturem Gruszczykiem.
Mieszkańcy wszystkich miejscowości z ogromną serdecznością i życzliwością przyjęli 3. Batalion Inżynieryjny, dbając o to, aby żołnierze czuli się
„tak jak u siebie” będąc daleko od swoich domów i rodzin.
Żołnierze Wojsk Inżynieryjnych po raz kolejny potwierdzili, że w każdej chwili są gotowi aby wykorzystując swoje specjalistyczne wyszkolenie
pomagać będącym w potrzebie.
ppor. Kamila Kopernik
st. chor. szt. Ryszard Zemła
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Uroczysta zbiórka z okazji Święta batalionu

2

6 czerwca 2020 roku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta
2. stargardzkiego batalionu saperów. Uroczystość z powodu pandemii została przeniesiona z kwietnia właśnie na koniec czerwca.
Była to także doskonała okazja do uczczenia 50. rocznicy dyslokacji
batalionu z Gryfic do Stargardu oraz odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy kwaterze
saperów na cmentarzu komunalnym w Stargardzie, którzy polegli
w okresie II wojny światowej. Następnie Dowódca batalionu podpułkownik Mirosław Zyber wraz z prezydentem miasta Rafałem Zającem oficjalnie nadali nazwę Rondo Saperów Stargardzkich rondu przy
ulicy Szczecińskiej.
Uroczystości przeniosły się na teren koszar, gdzie nastąpiła ich
główna część. Na placu apelowym dowódca uroczystości złożył meldunek Dowódcy 2. stargardzkiego batalionu saperów, który przywitał
się ze sztandarem jednostki i dokonał przeglądu wojska, następnie
powitał zaproszonych gości, w tym Posła na Sejm RP Michała Jacha,
Dowódcę 12. Dywizji Zmechanizowanej generała dywizji Macieja Jabłońskiego, Dowódcę 12. Brygady Zmechanizowanej generała
brygady Sławomira Dudczaka, Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pułkownika Marka Wawrzyniaka, prezydenta miasta Rafała Zająca, Starostę Iwonę
Wiśniewską, Dyrektora Oddziału IPN w Szczecinie dr Pawła Skubisza. Na zbiórce pododdziałów Dowódca batalionu, w towarzystwie
Dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej wyróżnił najlepszych żoł-
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nierzy i wręczył odznaki pamiątkowe batalionu saperów. Głos zabrali
również zaproszeni goście, którzy pogratulowali żołnierzom batalionu
sukcesów w służbie i życzyli dalszej wytrwałości. Poseł na Sejm RP
Michał Jach odczytał list od Ministra Obrony Narodowej Mariusza
Błaszczaka oraz podziękował za pamięć o bohaterach.
Kolejnym etapem było uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej
poświęconej pamięci saperów 1. kompanii 13. batalionu saperów poległych w heroicznej walce 27 czerwca 1920 roku we wsi Susły i na
innych polach bitew wojny polsko-bolszewickiej. Tablica została sfinansowana przez Oddział IPN w Szczecinie.
JM
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Z KART HISTORII

SAPERZY WOJSKA POLSKIEGO NAD ŚRODKOWĄ WISŁĄ
WE WRZEŚNIU 1939 ROKU

P

rzegranie bitwy granicznej, nieprzewidziana dla strony polskiej
szybkość marszu dywizji pancernych i zmotoryzowanych uderzających ze Śląska na linię środkowej Wisły i na Warszawę, zaskoczył Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego. Groźbę utraty stolicy i przepraw na środkowej Wiśle w porę dostrzeżono już w trzecim
dniu wojny. Dokonana dnia 4 września przez marszałka Rydza-Śmigłego reorganizacja obrony poprawiła sytuację. W miejsce dwóch oddzielnych zgrupowań i nie przygotowanych do wykonania zadań dowódców Okręgów Korpusów I i II, Naczelny Wódz polecił sformować
armię „Lublin”, jednocześnie wyłączając spod dowództwa gen. dyw.
Tadeusza Piskora odcinek warszawski, przekształcony później w armię „Warszawa.
Zadaniem armii „Lublin” było utrzymanie za wszelką cenę mostów na środkowej Wiśle, niedopuszczenia przejścia przez nie broni
pancernej agresora, zorganizowanie małych przyczółków, aby umożliwić cofającym się wojskom odwrót za Wisłę. Stąd wynikało, że oddziały armii „Prusy” miały się przegrupować po czterech mostach:
w Maciejowicach, Dęblinie, Puławach i Solcu.
Zagrożenie środkowej Wisły spowodowało m.in. utworzenie
4 września Grup Mostowej [ dowódca ppłk Józef Zaniewski] w składzie: czterech zmotoryzowanych kompanii mostów ciężkich [zkmc];
dwóch zmotoryzowanych kolumn pontonowych [ zkpont.]; dwóch
plutonów przepraw rzecznych [pprzep. rzecz.]; dwóch plutonów minerskich [pmin.]. Zgodnie z zadaniem pododdziały Grupy Mostowej
miały być rozstawione na wschodnim brzegu Wisły i w razie uszkodzenia któregoś z mostów miały szybko naprawiać uszkodzenia.
W razie zagrożenia przez nieprzyjaciela miały mosty wysadzać.
Zamiarem Naczelnego Dowództwa w skład armii „Lublin” wejść
miały jednostki przekraczające Wisłę, trzonem jej miała być organizowana warszawska brygada pancerno-motorowa płk Grota-Roweckiego. Na północnym skrzydle armii, odcinek obrony od Góry Kalwarii do Dęblina powierzono płk Tadeuszowi Komorowskiemu. Mosty
w Brzuminie i pod Maciejowicami osłaniały dwa spieszone szwadrony kawalerii z dwoma działkami przeciwpancernymi. Łącznie na odcinku około 160 km od Brzumina po Sandomierz przepraw wiślanych
dozorowało: 7 batalionów piechoty, 5 szwadronów spieszonej kawalerii i 12 szwadronów zmotoryzowanych. Pozostały odcinek był tylko
dozorowany przez patrole i miejscowa policję. Kierunek południowy,
najbardziej zagrożony - sandomierski zabezpieczała grupa operacyjna
[GO] „Sandomierz”, dopiero organizowana z garnizonu Sandomierz,
którą od 8 września dowodził ppłk Antoni Sikorski. Zadanie zabezpieczenia mostów i przepraw przez Wisłę przekraczało możliwości armii „Lublin”, która mogła tylko dozorować powierzony odcinek Wisły.
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Przerwanie 6 września wysyłania dalszych transportów wojsk 3,
12, i 36 dyw. piech. do zgrupowania południowego armii „Prusy” poprawiły sytuację armii „Lublin”, podobnie jak decyzja o koncentracji
39. DP w rejonie miejscowości Mnichów, Baranów stanowiącej odwód Naczelnego Wodza. Tym bardziej, że marszałek Rydz-Śmigły
rozkazem z dnia 10 września przypomniał, że armia „Lublin” ma bronić przepraw na Wiśle do czasu spłynięcia wszystkich jednostek znajdujących się na jej zachodniej stronie. Jednocześnie podporządkował
wszystkie oddziały znajdujące się na obszarze między Wisłą a Bugiem,
a nie podlegające generałom: Rómmlowi [armia „Warszawa”], Biernackiemu [armia „Prusy”], płk Skwarczyńskiemu [GO „Piotrków”].
Toteż do 8 września dowódca armii „Lublin” gen. Piskor w pasie działania swojej armii obsadził obronnie tylko mosty, a rejony dogodne
do organizacji przepraw na Wiśle tylko dozorował niewielkimi pododdziałami. Na obronę innych odcinków Wisły nie miał ani sił ani
środków. Natomiast Brygada Pancerno – Motorowa płk Stefana Grota – Roweckiego dozorowała Wisłę na odcinku Dęblin – Józefów, pułk
strzelców zmot. tej Brygady od Dęblina do Kazimierz Dolnego.
Walki o zdobycia przeprawy przez Wisłę rozpoczęły się już w dniu
8 września zanim obrona polska mogła okrzepnąć i zorganizować się.
Część oddziałów polskich dopiero podchodziła do Wisły. Jednostki które były już na miejscu prowadziły inżynieryjną rozbudowę rejonu przepraw mostowych i organizowały system obrony ogniowej.
Mimo tych przedsięwzięć nie były w stanie utrzymać mostów na Wiśle w walce z podchodzącymi wojskami niemieckimi X armii. Zbyt
słabe siły nie mogły sprostać postawionym zadaniom. Z chwilą rozpoczęcia walk dowódca armii „Lublin” nie miał jeszcze pierwszego rzutu operacyjnego na planowanych stanowiskach obronnych. Nie mógł
też wykonać żadnego przeciwuderzenia odciążającego na rzecz przebijających się ku Wiśle polskich oddziałów armii „Prusy”. Rozbita armia nie miała więc większych szans - nawet po sforsowaniu Wisły – na
odtworzenie gotowości bojowej. Tym bardziej, iż od 6 września rozpoczęły się systematyczne bombardowanie linii Wisły przez lotnictwo
niemieckie. Ponadto przed dowództwem armii „Lublin”, wyłaniały się
problemy związane z uchodźcami cywilnymi, ewakuacją aparatu administracyjnego i magazynów materiałów wojennych. Stąd kategoryczny rozkaz Naczelnego Wodza z 6 września nakazującego zabarykadowanie i obronę za wszelka cenę mostów na Wiśle: w Solcu, Puławach, Dęblinie, w Brzuminie pod Maciejowicami dla wycofujących
się oddziałów armii” Prusy”.
Natomiast już 8 września niemiecka 1 dyw. panc. uchwyciła przyczółki na Wiśle pod Górą Kalwarią. Siły jakimi dysponowała w tym
czasie armia „Lublin” na froncie szerokości ponad 160 km – jak wcze-
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śniej wykazywaliśmy - wystarczały zaledwie do ochrony mostów
i przepraw, a nie do utrzymania i obrony środkowej Wisły. Świadczy
o tym meldunek jaki złożył Naczelnemu Wodzowi gen. Piskor, w którym podkreślał, że […] obsady na Wiśle nie ma, są tylko luźne oddziały na przeprawach i Wisła nie jest broniona […] 9 września wobec próby zdobycia przez Niemców mostu pod Maciejowicami, saperzy wysadzili most, podobnie było z mostem w Dęblinie. Nieco lepiej wyglądała sytuacja na południowym odcinku Wisły, gdzie pod Puławami Warszawską Brygadę pancerno-Motorową płk Grota - Roweckiego, wzmocniły oddziały 3. DP w sile trzech batalionów piechoty i 20
dział. Od 9 września w skład Armii „Lublin” weszła grupa operacyjna [GO] „Sandomierz”, która zajęła odcinek około 20 km., z zadaniem
utrzymania mostu drogowego i kolejowego pod Sandomierzem i Baranowem.
Dramaturgię tych walk oddają liczne relacje i pamiętniki, w których ukazany jest zarówno tragizm jak i heroizm saperów walczących
na środkowej Wiśle. W ogólnej konstatacji należy stwierdzić, iż tam
gdzie działania dowódców i żołnierzy były skoordynowane, a oddziały nie były rozbite lub nie uległy panice, pododdziały saperskie
i elementy zabezpieczenia inżynieryjnego zdały egzamin. Gorzej,
kiedy saperzy byli wykorzystywani w działaniach bojowych jako piechota, nie uwzględniani w zabezpieczeniu przeprawy przez Wisłę lub
kierowani poza swoje organiczne oddziały. Dochodziło wtedy do wielu tragedii oraz niepotrzebnych strat. Dla przykładu:
Tragicznie zakończyła się przeprawa przez Wisłę rozbitych i rozproszonych oddziałów północnego zgrupowania Armii „Prusy”, którym dojście do niej blokowały jednostki 24 KZmot. [ 1 DLek, i 46 DP].
8 września dowódca dywizji płk Kaliński nie mając etatowych środków
przeprawowych, zdecydował się przeprawić 13. DP wpław pomiędzy
Maciejowicami a Magnuszewem pozostawiając na brzegu ciężki sprzęt
i tabory oraz konie. Dramatyczna przeprawa 13. DP odbywała się na
zaledwie kilku pontonach, koniach, wpław, deskach od wozów, prowizorycznych tratwach i sześciu łódkach tzw. pychówkach przy intensywnym ogniu pododdziałów niemieckich. 11 września dowódca 13 DP po
zakończeniu przeprawy[ 43 pp, 44 pp i 45 pp oraz innych oddziałów dywizyjnych], zdołał w punkcie zbornym w Podwierzbiu około 1000 żołnierzy bez ciężkiej broni, dział i zapasów kwatermistrzowskich.
Równie dramatyczny przebieg miała przeprawa przez Wisłę Wileńskiej BK toczącej walki z pododdziałami 1 DLek, które w krytycznym okresie zajmowały pozycje niedaleko Magnuszewa. 9 września
płk Drucki- Lubecki skoncentrował Wileńska BK w lesie koło Ryczywołu, gdzie postawił zadania odnośnie forsowania Wisły. Pułki miały
się przeprawić na wschodni brzeg Wisły organizując przeprawy w własnym zakresie. Sztab brygady nie przeprowadził stosownego rozpoznania inżynieryjno-saperskiego Wisły w rej. Magnuszewa, zrzucając
na pułki obowiązek ustalenia punktów przeprawy w bród i wpław oraz
zebrania podręcznych środków przeprawowych. Zła organizacja przeprawy przez dowódcę 13. Puł. ppłk Szostaka [ nie dowodził przeprawą] spowodowała, że część koni płynąc tabunem zawróciła z powrotem na zachodni brzeg i się rozbiegła, a spieszone szwadrony rozproszyły się w terenie. Podobnie 4. Puł. nie czekając na dowódcę [ppłk
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Wysocki był na odprawie] kierowany przez rtm. Eugeniusza Parafianowicza, samowolnie przegrupował się w rejon Magnuszewa. Pomimo, iż płk Wysocki polecił rtm. przeprowadzenie rozpoznania koryta
Wisły i przygotowania przeprawy pułku na południe od Magnuszewa
oraz po sforsowaniu rzeki ześrodkowanie pułku w lesie koło Łaskarzewa, rtm. Parafinowicz ruszył bez rozpoznania z 4. Puł. przez Warkę na most do Góry Kalwarii, zajętej już przez Niemców. Ostrzelany
pod Warką, zawrócił z powrotem w rej. Magnuszewa. 9 września około północy pułk znalazł się pod Tarnowem, gdzie był czynny prom na
Wiśle. Dramatyczną relację z forsowania Wisły, zawierają wspomnienia ułana pułku Wojciecha Urbanowskiego. […] Cały brzeg zajmują masy wojska, przeważnie nie zorganizowanego, tabory i masa ludności cywilnej[…] Dowódca 1 szwadronu, rtm. Bogdanowicz decyduje
się przebyć Wisłę wpław. Drugi brzeg osiągnęła tylko część szwadronu,
większość chyba utonęła. Słyszało się tylko krzyki, wzywające pomocy,
chrapanie koni, plusk wody […] Słychać strzały samobójcze.” W czasie przeprawy pułk poniósł ogromne straty. „ […] Gdy prom został
unieruchomiony i pierwsze próby przeprawienia się wpław zwartymi
oddziałami nie udały się, dowodzący pułkiem rtm. Parafianowicz [dca
szwadronu ckm – przyp. W. Z.]dał rozkaz zatopienia sprzętu ciężkiego
i przeprawienia się pojedynczo na własną rękę z tym, że miejscem zbiórki pułku jest ośrodek zapasowy brygady aż w Wołkowysku. Według innych relacji przed świtem gruchnęła wieść, ze zbliżają się Niemcy i wybuchła panika. Wielu żołnierzy wskakiwało na oślep do wody, i zapewne wówczas powtórnie wywrócono uruchomiony już prom…”
Forsowanie Wisły przez Wileńską BK bez etatowych środków
przeprawowych było kardynalnym błędem. Nie wykorzystano organicznego pododdziału saperskiego, który wysłano na inny kierunek.
Szef sztabu brygady, dysponując 9 września brygadowym szwadronem saperów, nie wytyczył punktów przepraw, ani nie zgromadził
podręcznych środków przeprawowych. Nie przygotowane do przeprawy pułki poniosły ogromne straty, a część pododdziałów rozproszyła się na wschodnim brzegu Wisły, tak że Brygada przestała się liczyć jako związek taktyczny.
Podobnie dramatyczne są relacje sapera 1 komp. sap. 29 bat. sap
przy 29 DP por. Cetysa, przedzierającego się wraz z kompanią 8 września przez Radom ku Wiśle. […] Na szosie chaos ogromny. Wozy taborowe z żołnierzami i rannymi kłusem lub galopem pędziły ku Warszawie. Przypadkowy nawet strzał powodował ogólną strzelaninę wśród
ciemnej nocy, potęgując panikę i straty. Każdy pojazd w mrokach nocy
stawał się niemieckim czołgiem lub samochodem pancernym[…] Oddział przeprowadziłem w nieco dalszy rejon od Wisły, ubezpieczyłem
i wysłałem rozpoznanie. W wyniku rozpoznania okazało się, że przeprawa przez Wisłę jest możliwa, ale niebezpieczna, bo w odległości około 1 km. od Niemców. […] Są dwie możliwości: pierwsza – przeprawić
się przez Wisłę wpław, lub druga – maszerować ku węższej, płytszej rzece Pilicy. 180 nie umiejących pływać przeważyło szalę – decyduje się
maszerować ku węższej, płytszej rzece Pilicy. […] spotkałem grupę artylerzystów z majorem na czele, którzy byli tak zdenerwowani, ze wprost
rozmawiać znimi było bardzo trudno. Okazało się, że zostali rozbici nad
wieczorem i gdy próbowali wycofać się z lasu, na każdej drodze i dukcie
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spotykali ogień c.k.m. niemieckich. Przez ciągłe zmiany kierunku stracili orientację tak dalece, że nie orientowali się nawet ogólnie co do kierunków świata. Żadnej latarki, map, kompasów nie mieli. Przedstawiali wprost obraz rozpaczy. Niewiele mogłem im pomóc, ale ustaliłem im
chociaż kierunek Pilicy i Wisły. […] Świt zastał nas w lasach w odległości 6 km. od Pilicy. Trzeba było znowu czekać zmroku. […] Od miejscowej ludności dowiedzieliśmy się, że Pilica jest wszędzie łatwa do przebycia, a na lewym brzegu Wisły nie ma żadnych środków przeprawowych.
Na szosie stali Niemcy. Nie było innego wyjścia jak spróbować jeszcze
raz szczęścia i mimo posterunków niemieckich, przeprawić się przez Wisłę, gdzie spodziewaliśmy się własnych oddziałów. Wieczorem wychodzimy z lasu i prowadzeni przez przewodników idziemy ku Wiśle. Wysłany poprzednio ppor. Holler przeprawił się przez rzekę dziurawą łódeczką i szczęśliwym zbiegiem okoliczności trafił na rybaka, który, gdy
dowiedział się, że na lewym brzegu znajduje się oddział polskiego wojska, zdecydował się zaryzykować i wspólni z trzema sąsiadami, przyprowadzili ogromną barkę, na którą załadowałem cały oddział [około 350 ludzi], mimo, ze niemieckie oddziały stały tak blisko naszej przeprawy. Dnia 13.09.39 r. o godz. 1,10 byliśmy na prawym brzegu Wisły. Trochę dziwiło mnie, że nawet patroli własnych nie spotkałem
nad rzeką […]. Równie interesujące są wspomnienia Andrzeja Piątkowskiego dotyczącego działania Grupy Mostowej [ 11, 12, 15,16,17,
Komp. Mostów Ciężkich, 15,17 zmotoryzowanych kolumn pontonowych i 11,13 plutonu przepraw rzecznych] w dniach 7 – 9 września na
środkowej Wiśle.
Przy mostach nagromadzono na obu brzegach Wisły znaczne zapasy materiału drzewnego, przeznaczonego do utrzymania przepraw.
Prócz tego miejscowe władze cywilne skupiły w sąsiedztwie mostów
duże ilości cywilnego sprzętu przeprawowego, które wraz z saperskim
sprzętem przeprawowym i wydzielonymi Plutonami Przepraw Rzecznych przy każdym moście, miały możność zabezpieczenia funkcjonowania przeprawy wojsk w wypadku uszkodzenia lub zniszczenia mostów przez lotnictwo niemieckie.
Skupienie łodzi, tratew, barek i przewozów przy mostach spowodowało daleko idące, ujemne skutki w czasie walk o środkową Wisłę.
Nadmierne skupiska sprzętu przeprawowego przy mostach nie tylko
ogołociły z niego pozostałe odcinki rzeki ale dały się też we znaki wycofującym się oddziałom wojska i ludności cywilnej, zwłaszcza armii
„Prusy”. Stanowiły łatwy cel dla lotnictwa niemieckiego. Tym bardziej,
iż oddziały niemieckie za wszelka cenę dążyły do uchwycenia rejonów
przepraw i uchwycenia mostów na Wiśle, ażeby przeszkodzić wycofywaniu się żołnierzy polskich.
Należy podkreślić, że w dniach 6 - 9 września trwała heroiczna
walka saperów polskich o utrzymanie mostów, systematycznie bombardowanych przez lotnictwo niemieckie. Jak pisze Piątkowski „…
Uszkodzony most w Maciejowicach jest naprawiany pod bombami
i w ogniu pokładowej broni maszynowej atakujących samolotów.[…]
Przez cały dzień 8 września i noc 9 września na mostach wiślanych panował nieopisany ruch i tłok. Po uchodźcach cywilnych i rozbitkach,
pojawiły się pierwsze zwarte oddziały wojska i taborów.[…] od rana 9
września wszystkie mosty na Wiśle są bombardowane. Zdołano je jednak naprawić. Tylko na ogólną liczbę 8 mostów, jedynie mosty w Borzuminie i Świdrach Małych były w stanie nie do użytku. […] Przed świtem Niemcom udało się przeprawić na wschodni brzeg Wisły na północ
od mostu w Borzuminie. Wówczas dalsze przewożenie wycofujących się
i utrzymanie tam przepraw stało się niemożliwe. Saperzy Grupy Mostowej niszczą sprzęt przeprawowy i wraz z obsługą przedmości spłynęli
w kierunku wschodnim. Podobnie działo się na przeprawie mostowej
pod Maciejowicami, gdzie na wskutek nacisku jednostek niemieckich
dowódca Saperskiego Plutonu Minerskiego Grupy Mostowej ppłk Zaniewski o godz. 18,00 most wysadził.
10 września gen. Piskor otrzymał od Naczelnego wodza rozkaz
o podporządkowaniu armii „Lublin” wszystkich oddziałów znajdujących się na obszarze między Wisłą a Bugiem. Ponadto armia miała
bronić Wisły od Góry Kalwarii po Sandomierz włącznie, z tym iż ciężar obrony został przesunięty na południe od rz. Wieprz. Otrzymując
informacje, iż agresor zamierza sforsować Wisłę pod Annopolem i że
Niemcy przekroczyli Wisłę pod Górą Kalwarią gen. Piskor zdecydował się przegrupować armię „Lublin”. I tak: 39. DP miała objąć odcinek Dęblin – Kazimierz, a Warszawska Brygada Pancerno – Motoro-
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wa przesunąć się na odcinek Solec – Zawichost w gotowości do uderzenia na forsującego Wisłę przeciwnika. Natomiast mosty w Dęblinie i Puławach miały zostać całkowicie zniszczone. W ciągu następnych dni Niemcy zajęci likwidacją odciętych oddziałów armii „Prusy”,
nie nacierali na linię Wisły. Rozwijająca się pomyślnie Bitwa nad Bzurą zmusiła dowództwo Grupy Armii „Południe” do zmiany pierwotnych planów, stąd główny kierunek operacyjny 10 armii stał się drugorzędnym, a większość sił rzucono na północ, nad Bzurę. To pozwoliło, iż 11 i 12 września mogły przeprawić się na drugi brzeg pododdziały z rozbitej 13. DP.
Uporczywe walki o uchwycenie, a później poszerzenie przyczółków przez stronę niemiecką, trwały do 13 września, spowodowane słabym naciskiem na rejon przepraw oraz zaangażowaniem wojsk
niemieckich w likwidację odciętej armii „Prusy” i przeciwdziałanie
kontratakowi armii „Poznań”. W związku z przekraczaniem środkowej
Wisły i zagrożeniem od strony południowej, sztab Naczelnego Wodza nakazał gen. Piskorowi zwinąć obronę oraz przemieścić się w kierunku na wschód od Lwowa, oddając północną grupę swoich sił z 39.
rez. DP i resztki Wileńskiej BK do dyspozycji dowódcy nowo utworzonego Frontu Północnego gen. Dęba- Biernackiego, zaś z pozostałą południową grupą ppłk Antoniego Sikorskiego i Warszawską Brygadą Pancerno-Motorową po przejęciu dowodzenie armią „Kraków”
16 września wejść w skład utworzonego Frontu Południowego gen.
Kazimierza Sosnkowskiego.
Po okresie pozornych działań 15 września 14. KZmot w składzie
13. DZmot i 46. DP sforsował Wisłę na północ od Puław, zdobył przyczółki pod Puławami i Dęblinem, a następnie 17 września przerzucił mosty pontonowe pod Puławami oraz 18 września pod Dęblinem.
Twierdza nie stawiała większego oporu. 13. DZmot w prawie nie bronionym Dęblinie wzięła do niewoli 1100 żołnierzy, zdobyła 100 samolotów i dużo sprzętu wojskowego.
Dokonując oceny skuteczności wykorzystania urządzeń fortyfikacyjnych w działaniach bojowych na środkowej Wiśle należy wysunąć
konkluzję, iż były zróżnicowane. Pospiesznie przygotowane umocnienia fortyfikacyjne Warszawy przyczyniły się do zorganizowania, później długotrwałego oporu obrońców miasta. Nie w pełni zostały wykorzystane forty zewnętrzne Twierdzy Warszawa z uwagi na szybkie
zajęcie przez siły niemieckie. Podobnie było z armią „Łódź”, która rozbita w bitwie granicznej, mogła zostać zniszczona w otwartym terenie ale dzięki trwaniu Twierdzy Modlin umożliwiła zachowanie zdolności bojowej grupie gen. W. Thomme. Natomiast zupełnie nie została wykorzystana Twierdza Dęblin, osamotniona na środkowej Wiśle,
praktycznie nie broniona, wpadła w ręce niemieckie prawie bez walki.
Stąd nie wykorzystana i nie ufortyfikowana linia środkowej Wisły
nie mogła zatrzymać niemieckich zagonów pancerno – zmotoryzowanych, a dozorowanie słabymi siłami tylko rejonów przepraw stałych
z góry skazana była na klęskę.
Nie inaczej przedstawiała się sprawa obrony środkowej Wisły.
Zbyt późno i pospiesznie organizowana 4 września zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza, była na wskroś improwizowana i ograniczona do utrzymania mostów. Sztab Główny wcześniej nie przewidział
i nie wydzielił do jej obrony stosownych sił i środków. Poza rejonami
istniejących przepraw mostowych, pozostałe odcinki Wisły były nie
bronione ale tylko dozorowane przez szwadrony kawalerii. Ogołocone ze środków przeprawowych oraz nie bronione przez oddziały Wojska Polskiego, stanowiły dla podchodzących żołnierzy z rozbitych jednostek poważny problem.
Przytoczone powyżej fakty potwierdzają tezę, iż tam gdzie zostały przez dowódców wykorzystane organiczne jednostki saperskie, przeprawy przez Wisłę były zorganizowane i uniknięto strat.
Lekceważenie sił i środków saperskich doprowadzało do niepotrzebnych tragedii jak z Wileńską BK czy niektórymi jednostkami
Armii „Prusy”. Bohaterska postawa saperów polskich, utrzymujących i odbudowujących mosty nawet pod ostrzałem i bombardowaniem przez lotnictwo niemieckie, pozwoliła przeprawić przez
Wisłę znaczną cześć rozbitej Armii „Prusy”, „Łódź” czy „Kraków”.
dr Wiesław L.Ząbek
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SAPERZY NA ŚRODKOWEJ WIŚLE W 1944 R.

W

dniach 6-9 sierpnia razem z wojskami 1 armii przegrupowały się oddziały wojsk inżynieryjno-saperskich, które
w nowym rejonie ześrodkowania przystąpiły do zorganizowania przeprawy desantowej i promowej oraz wspólnie z saperami
Armii Radzieckiej budowy mostu stałego. Zasadnicze zadania przypadły polskim saperom w dniach 9-12 sierpnia przy organizacji przepraw pontonowo-mostowych i zabezpieczeniu forsowania 2 i 3 DP
oaz 1 BPanc. im. Bohaterów Westeplatte. W tych dniach 9-12 sierpnia

7, 8 bsap oraz część 10 i 11 bat. sap. zabezpieczały przeprawę oddziałów 1. AWP na przyczółek warecko-magnuszewski wykonując 114
obrotów pontonami i 91 kursów promami, a 6 bpont-most wykonał
60 tonową przeprawę pontonową z parku N2P dla przeprawienia czołgów 1. Brygady Pancernej, a 7 bsap odnalazł i uruchomił barkę, na
której przeprawiano też czołgi.
W dniu 9 sierpnia 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte weszła w podporządkowanie dowódcy 8 armii gwardii i po prze-
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prawieniu się przez Wisłę w rejonie Tarnowa, została rzucona do walki z niemieckimi jednostkami pancernymi. Prawdziwy chrzest bojowy
polska brygada pancerna przeszła pod Studziankami, walcząc w ciągu
9-11 sierpnia z doborowymi dywizjami niemieckimi min. z dywizją
pancerną SS „Herman Goering”. Natomiast dywizje piechoty 1AWP
po przeprawieniu się przez Wisłę zluzowały oddziały radzieckie i zajęły obronę n przyczółku, m.in.: 3 DP i 2 DP na odcinku od ujścia Pilicy
do m. Grabów Zaleśny, a 1 DP zajęła obronę na odcinku od Karczewa
do ujścia rzeki Wilgi. Pozostały tam do
końca sierpnia, po czym skierowane
zostały do walki o Pragę i udzielenie
pomocy walczącej Warszawy. W dniu
7 i 8 sierpnia 9.bsap 1.BSap wraz z saperami radzieckimi wziął udział w budowie mostu w rej. Skurczy.
Natomiast 1. Brygada Saperów
wraz z innymi jednostkami inżynieryjnymi, wzięły udział w budowie mostu kombinowanego [część na podporach stałych, część na pontonach]
w rej. Wielkolasu – Skurczy. Ogółem
w budowie brały udział 23 kompanie
saperów. Wykonany w rekordowym
czasie [12-15 sierpnia] most o długości 915 m i nośności 16 ton służył
po wojnie miejscowej ludności, aż do
1947 r. Ponadto saperzy 1. BSap wzięli udział w inżynieryjnej rozbudowie batalionowych rejonów obrony
w m. Mniszew.
Następnie zgodnie z rozkazem dowódcy 1. armii WP gen. Z. Berlinga,
dowódca wojsk inżynieryjno-saperskich, płk Lisowski opracował plan
prac obronnych w których oddzielnie
ujęto zadania dla 2, 3 DP, 1. BK i wojsk
inżynieryjnych armii, podzielonych
na trzy etapy, a dotyczących pierwszej
i kolejnych pozycji obronnych. Rozbudowa obiektów fortyfikacyjnych
została poprzedzona dokładnym rekonesansem terenu przez dowódców
dywizji, pułków i batalionów, zorganizowano instruktaż dla szefów saperów pułków i dywizji oraz dowódców
pododdziałów inżynieryjnych, a dla
dowódców batalionów piechoty zorganizowano zajęcia pokazowe dotyczące sposobu budowy batalionowych
rejonów obrony na specjalnie urządzonym kompanijnym rejonie obrony. Podobne zajęcia przeprowadzono
z dowódcami kompanii i plutonów saperów pułków piechoty. Ten duży wysiłek szkoleniowy i dalsze prace inżynieryjne zostały przerwane, w dniu 11 września decyzją o przegrupowaniu armii do rejony Warszawy. 1. armia WP pozostawała w obronie przyczółka warecko-magnuszewskiego do 12 września 1944 r., po
czym przeszła na prawy brzeg Wisły z zadaniem zorganizowania obrony wzdłuż jej wschodniego brzegu w rejonie Pragi.
WLZ
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SAPERSKIE DROGI NA ŚRODKOWEJ WIŚLE
Środkowa Wisła w historiografii i tradycji oręża polskiego na przestrzeni dziejów odgrywała szczególna rolę zarówno jako rubież obronna jak i miejsce przeprawy wojsk, które z reguły zabezpieczały formacje saperskie. W kalendarzowym skrócie prezentujemy główne wydarzenia związane z tą częścią Wisły.

Saperzy w I Rzeczypospolitej
Strukturalne jednostki inżynieryjne powstawały
dopiero w II połowie XVIII w. i związane były
z kształceniem inżynierów w Szkole Rycerskiej
założonej w 1765 r. przez króla Stanisława Poniatowskiego. W 1774 r. powstał Korpus Pontonierów , a dekretem Sejmu Czteroletniego powstał
samodzielny Korpus Inżynierów Koronnych
i Litewskich, gdzie wybitnymi dowódcami byli
przyszli generałowie Wojska Polskiego: Tadeusz
Kościuszko, Jakub Jasiński, Karol Sierakowski,
Ignacy Prądzyński.
Natomiast Środkowa Wisła była świadkiem
klęski Powstania Kościuszkowskiego, spowodowanej przegraną bitwą pod Maciejowicami 10
października 1794 r. przez Naczelnika Powstania
gen. Tadeusza Kościuszkę. Rejon Maciejowic stanowił wówczas dogodną przeprawę przez Wisłę
zarówno dla wojsk polskich jak i rosyjskich.

Przeprawa 1 Brygady przez Wisłę pod Annopolem

Saperzy w Legionach Polskich
Piękną kartę oręża polskiego zapisali saperzy
polscy w tworzonych w czasie I wojny światowej
Legionach Polskich. Budowali i naprawiali drogi,
groble, mosty zabezpieczając działania bojowe
Legionistom. Dziełem saperów legionowych był
most pontonowy na Wiśle pod Annopolem przez
który przeprawiła się 1. Brygada Legionów w lipcu 1915, a także szereg wybudowanych mostów
i kładek podczas walk na terenach byłej Rzeczypospolitej, która pozostawała pod zaborami.

Saperzy w wojnie polskobolszewickiej 1920 r.
Wojska inżynieryjne zapisały się wspaniałą kartą
w okresie wykuwania zbrojnym orężem granic
Rzeczpospolitej w okresie wojny polsko –bolszewickiej 1919-1921 r. Wtedy w Wojsku Polskim
było około 30 samodzielnych baonów saperów
oraz 45 kompanii saperów kolejowych. Saperzy wykonywali prace minerskie, inżynieryjnej
rozbudowy terenu, niszczenie linii i mostów
kolejowych mające istotne znaczenie dla działań lokalnych. Wojska saperskie podczas wojny
polsko-bolszewickiej 1918-1921 roku były licznie
reprezentowane. Składały się z organicznych 21
dywizyjnych batalionów saperów oraz kilkunastu jednostek specjalistycznych i pomocniczych.
Saperzy wykonywali typowe zadania inżynieryjnego zabezpieczenia pola walki – rozbudową
fortyfikacyjną terenu, pokonywanie przeszkód
wodnych, niszczenia linii kolejowych, dróg i mostów oraz inne prace minerskie. Istotnego znaczenia nabrały prace inżynieryjne Grupy Fortyfikacyjnej w budowie umocnień polowych nad
Niemnem, Bugiem, Wisłą i na przedmościu War-
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szawy, szczególnie w okresie Bitwy Warszawskiej
w sierpniu 1920 r. i przeprawach przez Wieprz
i Bug w czasie kontrofensywy Józefa Piłsudskiego
i w Bitwie Niemeńskiej kończącej działania zbrojne w wojnie polsko-bolszewickiej.

Saperzy w kampanii wrześniowej
1939 r.
Podjęte w końcowym okresie II Rzeczypospolitej prób utechnicznienia [motoryzacji] i należytego materiałowego wyposażenia wojsk
saperskich zostały przerwane nagłym wybuchem wojny. Zatem polskie wojska saperskie
odstawały od analogicznych wojsk niemieckich
i radzieckich. Z drugiej strony organiczne pododdziały saperskie nierzadko nie były właściwie
doceniane przez dowódców wyższych związków
taktycznych, w zakresie inżynieryjnego zabezpieczenia pola walki czy forsowania przeszkód
wodnych.
Na ponad 40 DP i 2 GO zaangażowano jednostki saperskie w ilości 10 bat. sap. Miało to daleko idące skutki na przebieg działań bojowych.
Szczególnie jeżeli dotyczyło zaniechania wysadzenia mostów i wiaduktów, użycia zapór i niszczeń, prac fortyfikacyjnych. Właściwe ich użycie jak pod Mławą [„Festung Mława”], obrona
Modlina i Warszawy, zabezpieczenie przepraw
w bitwie nad Bzurą jest tego przykładem.

Saperzy polscy na środkowej Wiśle
w II wojny światowej
Rodowód polskich wojsk inżynieryjno-saperskich na Froncie Wschodnim sięgają maja 1943
r., kiedy w Sielcach nad Oka sformowano 1
batalion saperów 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, a który zabezpieczał przeprawę
przez Miereję, w bitwie pod Lenino.
W chwili zakończenia wojny wojska inżynieryjno-saperskie liczyły: cztery brygady inżynieryjno-saperskie [1,2,4,5]; 3 Brygady Pontonowo-Mostowej, czterech samodzielnych batalionów
oraz dwóch zapasowych pułków inżynieryjno-saperskich. Ponadto we wszystkich dywizjach
piechoty oraz związków pancernych istniały
organiczne bataliony saperów, a w pułkach piechoty i pułkach czołgów – kompanie saperów.
Jednostki saperskie 1 Armii WP latem 1944 r
wzięły udział w walkach na środkowej Wiśle,
w obronie przyczółka warecko-magnuszewskiego, zdobyciu Pragi i udzielaniu pomocy powstańcom warszawskim. Następnie brały udział
w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego,
zdobycie Kołobrzegu i operacji berlińskiej zabezpieczając forsowanie Odry i licznych rzek
oraz kanałów na terytorium III Rzeszy. Natomiast saperzy 2 Armii WP uczestniczyły w forsowaniu Nysy Łużyckiej, w bitwie pod Budziszynem i w operacji praskiej.
W działaniach Wojska Polskiego na froncie
wschodnim wzięło udział 56 różnych batalionów inżynieryjno-saperskich, które po zakończeniu działań bojowych przystąpiły do odbudowy infrastruktury kolejowo – drogowej,
rozminowania terytorium kraju i repolonizacji
Ziem Odzyskanych.
Red.
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UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNOWOJSKOWA W SKURCZY
Reportaż własny znad środkowej Wisły
Jak co roku spokojne nadwiślańskie łęgi pokryte soczystą zielenią, obficie zalesione, pełne gwaru i krzątaniny drobnej zwierzyny cichną sierpniowego dnia. Płoszy je warkot pojazdów wojskowych, głosy
komend i ruch żołnierzy zabezpieczających od strony logistycznej tradycyjną uroczystość patriotyczno-wojskową. Jak co roku w sierpniową sobotę odbywają się uroczystości poświęcone upamiętnieniu działalności saperów na Środkowej Wiśle w 1944 r. budujących przeprawę mostową dla potrzeb
walczących z niemieckim najeźdźczą oddziałów Wojska Polskiego. Jak co roku – obok przedstawicieli
żołnierzy i saperów Wojska Polskiego, członków Stowarzyszenia Saperów Polskich, delegacji Leśników
Polskich wraz ze sztandarem i byłym nadleśniczym Nadleśnictwa Dobieszyn Janem Chryzostonem
Czachowskim na czele towarzyszą delegacje oddziałów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż sierpniowa uroczystości wpisuje się w tradycje oręża polskiego związanego ze środkową Wisłą: od Powstań Narodowych; Czyn Legionowy przez wojnę polsko-bolszewicka 1920 r. oraz wrzesień
1939 roku.

W

dniu 22 sierpnia 2020 r. z okazji odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Sapera w m . Skurczy
k/Wilgi w pow. Garwolińskim odbyła się uroczystość patriotyczno-wojskowa zorganizowana
przez Zarząd Inżynierii Wojskowej Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego WP i Stowarzyszenie Saperów Polskich przy udziale władz samorządowych Gminy Wilga. W miejscu, gdzie znajduję się monumentalny pomnik poświęcony saperom biorących udział w zabezpieczeniu forsowania Wisły
przez oddziały 1. Armii WP. Tutaj też na pamiątkę tych wydarzeń powstał skansen militarny zawierający
elementy uzbrojenia artylerii przeciwlotniczej i sprzętu inżynieryjno- saperskiego.
W bogatym programie uroczystości było kilka odsłon.

12

SAPER

TRADYCJE

Rozpoczęła się od wystąpienia prezesa Stowarzyszenia Saperów Polskich płk [r] Tadeusza Dzikowskiego, który powitał uczestników uroczystości i przedstawił krótki rys historycznych wydarzeń
na środkowej Wiśle w 1944 r. Kolejne przedsięwzięcie to msza polowa celebrowana przez ks. kapelana
płk Zenona Pawelaka, w koncelebrze z proboszczem
miejscowej parafii ks. Markiem Żakiem. Część religijno-patriotyczną zakończył koncert pieśni patriotycznych oraz pokaz musztry z bronią w wykonaniu
Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcyjno- Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu
Dęblin pod kierownictwem por. rez. Tadeusza Kucharskiego.
Następnie uczestnicy uroczystości przemieścili
się pod Pomnik Sapera, gdzie odbyła się dalsza uroczystość wojskowa na która składały się m.in.: przyjęcie meldunku przez szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej RW DG WP płk Marka Wawrzyniaka; odsłonięcie i poświęcenie Pomnika; wystąpienia okolicznościowe Gości Honorowych; Apel Pamięci, złożenie wieńca i wiązanek kwiatów oraz wspólne zdjęcie uczestników uroczystości pod nowym, odrestaurowanym Pomnikiem. Ekspozycję sprzętu będącego na wyposażeniu wojsk inżynieryjnych ubogacała
wystawa planszową z budowy historycznego mostu
w 1944 r. Kompanię honorową z pocztem sztandarowym wystawił 1. Dębliński Batalion Drogowo-Mostowy z Dęblina. Obecne były poczty sztandarowe
m.in.: Stowarzyszenia Saperów Polskich; koła nr 17
z Włocławka; Nadleśnictwa Dobieszyn; OSP Wilga
i miejscowej szkoły.
Uroczystość patriotyczno-wojskową zaszczycili:
szef Zarządu Inżynierii Wojskowej RWDG WP płk
dypl. Marek Wawrzyniak; prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich płk [r] dypl. Tadeusz Dzikowski; wicestarosta powiatu Garwolin, p. Mirosław Walicki; ;
zastępca dyrektora biura IPN, p. Joanna Piskorz; wójt
Gminy Wilga p. Bogumiła Błaszczak przew. Rady
Gminy Wilga p. Agnieszka Nagadowska; wójt Magnuszewa p. Marek Drapała; Nadleśniczy Dobieszyna p. Paweł Sułkowski.
Delegacje z jednostek wojsk inżynieryjnych reprezentowali m.in.: 1. Dębliński batalion drogowo-mostowy, ppłk Jacek Zaniewski; 1. Brzeski pułk saperów, ppłk Zbigniew Bugan; 2. Warszawski pułk saperów, ppłk Sylwester Drosz, mjr Agnieszka Krolak,
st. kpr. Kamil Kopik.
Kolejna odsłona to „Piknik Saperski”, zlokalizowany przy amfiteatrze nad oczkiem wodnym gdzie
serwowano pyszną, „żołnierska grochówka” przygotowaną przez Gminne Koło Gospodyń i przysmaki
z grilla serwowane przez strażaków z OSP.
Wiesław Leszek Ząbek
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50. rocznica nadania imienia Szkole
Podstawowej nr 8 we Włocławku
W dniu 9 maja 2020 roku przypada 50. rocznica nadania Szkole Podstawowej Nr 8 we Włocławku imienia 3 Warszawskiego pułku pontonowego.

H

istoria szkoły rozpoczyna się w 1923 roku, kiedy to w prawobrzeżnej części Włocławka - Zawiślu (Szpetal Dolny) w budynku przy ulicy Lipnowskiej 20 otwarto Publiczną Szkołę
Powszechną Nr 12. Jej działalność przerwana została przez wybuch II
wojny światowej oraz czas trwania okupacji hitlerowskiej. Wyzwolenie Włocławka w styczniu 1945 roku pozwoliło na jej ponowne otwarcie. Przełomowe wydarzenie w historii szkoły miało miejsce w dniu 11
września 1948 roku kiedy to uroczyście otwarto nowy gmach szkoły
przy ulicy Willowej 8. Był to pierwszy budynek szkolny wybudowany
we Włocławku po II wojnie światowej. W budynku tym rozpoczęła
działalność Szkoła Podstawowa Nr 8, która przejęła historię i tradycje
Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 12.
Oto najważniejsze wydarzenia z historii szkoły w okresie powojennym, ze szczególnym podkreśleniem jej związku z Wojskami Inżynieryjnymi i Stowarzyszeniem Saperów Polskich:
• W 25 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem w dniu 9 maja 1970
roku szkoła otrzymuje imię 3. Warszawskiego pułku pontonowego.
W trakcie uroczystości na frontonie budynku odsłonięta została tablica pamiątkowa. Na uroczystości Wojska Inżynieryjne reprezentował
Szef Wojsk Inżynieryjnych Pomorskiego Okręgu Wojskowego – płk
Marian Szerszenowicz oraz Dowódca 3. Wppont – płk Jan Kuźmicz.
Dyrektorką szkoły była Pani Anna Krutilowa. Aktem tym rozpoczęto ścisłą współpracę szkoły ze stacjonującym w Garnizonie Włocławek 3. Wppont oraz Szefostwem Wojsk Inżynieryjnych Pomorskiego
Okręgu Wojskowego i Wojska Polskiego.
• W dniu 29 kwietnia 1971 roku odbyła się uroczystość przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski Szkoły. Aktu wręczenia sztandaru dokonali dowódca 3. Wppont – płk Jan
Kuźmicz oraz jego zastępca płk Stefan Albiński.
• W 10 rocznicę nadanie szkole imienia w dniu 9 maja 1980 roku
odbyła się uroczystość otwarcia Szkolnej Izby Pamięci. W uroczystości uczestniczył dowódca z okresu II wojny światowej 3. Samodzielnej Zmotoryzowanej Brygady Pontonowo-Mostowej gen. Włodzimierz Piliński, późniejszy Szef Wojsk Inżynieryjnych oraz Dowódca
3. Wppont płk Józef Biernat.
• W dniu 10 grudnia 1983 roku z inicjatywy dyrektor Szkoły Podstawowej w Sarnowie Pani Marianny Wojciechowskiej powołano
„Rodzinę Szkół 3. Warszawskiego pułku pontonowego” w skład której weszły: Szkoła Podstawowa im st. sierż. Mieczysława Majchrzaka
w Kaliskach, Szkoła Podstawowa im st. sierż. Feliksa Rybickiego w Sarnowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im st. sierż. Mieczysława Majchrzaka we Włocławku (obecnie nie istnieje), Szkoła Podstawowa Nr 8 im
3. Warszawskiego pułku pontonowego we Włocławku, Szczep Związku Harcerstwa Polskiego im st. sierż. Feliksa Rybickiego przy Szkole
Podstawowej w Fabiankach. W podpisaniu aktu powołania uczestniczyli Kurator Oświaty i Wychowania we Włocławku płk Eugeniusz
Trzeciak oraz dowódca 3. Wppont płk Jerzy Banatowicz.
• W dniu 14 kwietnia 1990 roku przed obchodami Święta Wojsk
Inżynieryjnych „Dnia Sapera” młodzież szkolna objęła patronat nad
Pomnikiem Sapera 3. Wppont.
• W dniu 9 maja 1998 roku obchodzono uroczyście 75-lecie istnienia SP na Zawiślu (Szpetalu Dolnym) i 50-lecie SP Nr 8 na ulicy Willowej. Żołnierze pułku na boisku szkolnym zbudowali ołtarz polowy.
W trakcie uroczystości dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej.
• W roku 1999 w budynku szkoły rozpoczyna działanie Gimnazjum Nr 8 – dyrektor Pani Krystyna Kazanecka.
• W dniu 12 października 2001 roku w murach szkoły gości Szef
Wojsk Inżynieryjnych Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Ryszard
Żuchowski. Generał odznaczył szkołę medalem „Zasłużony dla Wojsk
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Inżynieryjnych”, a do Izby Pamięci przekazał swój mundur generalski.
• W dniu 1 września 2002 roku powołano Zespół Szkół Nr 8,
w skład którego weszła SP im. 3. Wppont., Gimnazjum Nr 8 (któremu w dniu 15 czerwca 2007 roku nadano imię Obrońców Wisły 1920
roku) oraz Przedszkole Nr 7 - „Leśna Kraina”.
• W dniu 27 stycznia 1911 roku na terenie Włocławka powstało
Koło Nr 19 Stowarzyszenia Saperów Polskich. Jedną z pierwszych decyzji Zarządu Koła było nawiązanie kontaktów z dyrektorami Rodziny Szkół 3. Wppont. Efektem tego są wspólne przedsięwzięcia o charakterze patriotyczno-rocznicowym i wychowawczym z udziałem
wszystkich środowisk szkolnych, włocławskich saperów oraz Jednostek Wojsk Inżynieryjnych – 3. Włocławskiego pułku pontonowego
(batalionu drogowo-mostowego) im. gen. Karola Sierakowskiego we
Włocławku (w Chełmnie) i 2. Inowrocławskiego pułku inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Inowrocławiu.
• W dniu 15 czerwca 2018 r. odbyły się uroczystości 35 rocznicy
powstania Rodziny Szkół 3. Wppont połączone z 40-tą rocznicą odsłonięcia Pomnika Sapera 3. Wppont oraz Świętem SSP. W uroczystościach uczestniczyli między innymi Prezydent Federacji Stowarzyszeń
Służb Mundurowych płk Zdzisław Czarnecki, Sekretarz Generalny Federacji Pani Bogusława Łukaszewicz, płk Tadeusz Dzikowski
na czele delegacji Zarządu Głównego SSP, delegacje Kół SSP z Rozewia, Warszawy, Stargardu Szczecińskiego i Łodzi oraz byli dowódcy
3. Wppont – płk Zdzisław Janiszewski, płk Józef Biernat, gen dyw.
Janusz Lalka i płk Stanisław Białek.
W czasie przedstawianego 50-lecia realizowanych było szereg
przedsięwzięć związanych z kontaktami szkoły z Jednostkami Wojsk
Inżynieryjnych i SSP w postaci udziału w uroczystościach szkolnych
i wojskowych, organizowania zabaw, wycieczek, obozów i kolonii dla
młodzieży szkolnej. Żołnierze pułku brali udział w szeregu przedsięwzięciach związanych z niesieniem pomocy dla szkoły w trudnych dla
niej okresach. Dyrektorzy szkoły oraz delegacje uczniów brały udział,
na zaproszenie Zarządu Głównego SSP, w spotkaniach i konferencjach
organizowanych w Warszawie, Inowrocławiu, Kazuniu i Chełmnie.
Kolejnymi dyrektorami SP Nr 8 i Zespołu Szkół Nr 8 byli: Józef
Krupiński, Cecylia Pańkowska, Janusz Morawski, Anna Krutilowa,
Cecylia Gaworska, Maria Iwińska i Jacek Kazanecki.
ppłk Ryszard Chornicki

SAPER

TRADYCJE

Obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
we Włocławku

W

dniu 15 sierpnia 2020 roku na terenie Włocławka odbyły się wojewódzkie obchody rocznicowe związane z wojną
polsko-rosyjską 1920 roku. Organizatorami uroczystości
byli: Piotr Całbecki – marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marek Wojtkowski – prezydent Miasta Włocławek oraz płk Remigiusz Zieliński - dowódca Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia – dowódca Garnizonu Toruń.
O godz. 8.00 na maszty przy Pomniku Sapera 3 Wppont wciągnięte zostały flagi Polski, Włocławka i Saperów Polskich. Prezes Zarządu
Koła Nr 19 SSP płk dr inż. Ryszard Chodynicki oraz Koleżanka Wanda Muszalik złożyli przy pomniku wiązankę kwiatów i zapalili znicze.
Znicze zapalone zostały również przy tablicy pamiątkowej na budynku, gdzie do 2002 roku mieścił się sztab 3. Włocławskiego (pułku pontonowego) pułku drogowo-mostowego.
Kolejny fragment uroczystości rozpoczął się o godz. 9.00 na Placu Wolności gdzie prezydent Miasta Włocławek Marek Wojtkowski wraz z pracownikami UM Włocławek oraz przewodniczący Rady
Miasta Włocławek Stanisław Wawrzonkowski z radnymi złożyli wieniec przy Pomniku Żołnierza Polskiego. Wiązankę kwiatów przy pomniku złożyła także uczestnicząca w uroczystości delegacja Koła Nr
19 SSP, w składzie płk dr inż. Ryszard Chodynicki oraz Koleżanki
Elżbieta Grzonek i Sylwia Chmurzyńska. W uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy ze sztandarem Kola w składzie: por. Andrzej
Dukat, st. chor. szt. Sławomir Grzonek oraz chor. Sławomir Baranowski.
Następny etap rocznicowych uroczystości rozpoczął się o godz.
9.30 na Zawiślu przy Pomniku Obrońców Wisły 1920 roku. Na uroczystość przybyli organizatorzy uroczystości – Piotr Całbecki, Marek Wojtkowski i płk Remigiusz Zieliński z towarzyszącymi im
delegacjami. W uroczystości uczestniczyli: wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Remlau, posłowie na Sejm RP, dowódcy JW z terenu województwa, służby mundurowe miasta Włocławek, członkowie związków i stowarzyszeń kombatanckich i służb mundurowych,
członkowie organizacji pozarządowych, studenci oraz uczniowie
uczelni i szkół włocławskich, a także liczni mieszkańcy Włocławka.
Wartę honorową przy pomniku pełnili uczniowie klas mundurowych
Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku. Uroczystość rozpoczęta została odegraniem i odśpiewania Hymnu Państwowego. Trębacz
wykonał Hejnały – Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Włocławek. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych w Bydgoszczy płk
Eugeniusz Michał Andrzejewski. Po jego wystąpieniu delegacje reprezentujące uczestników uroczystości złożyły na mogile poległych
obrońców Włocławka wieńce i wiązanki kwiatów. W imieniu członków Koła nr 19 SSP wiązankę kwiatów złożył płk dr inż. Ryszard
Chodynicki w towarzystwie koleżanek - Elżbiety Grzonek i Sylwii
Chmurzyńsiej. Uroczystość zakończona została odegranie sygnału „Śpij Kolego”, w trakcie którego pochylone sztandary oddały cześć
poległym. Wśród pocztów był poczet ze sztandarem Koła Nr 19 SSP,
w którego skład wchodzili: por. Andrzej Dukat, st. chor. szt. Sławomir Grzonek oraz chor. Sławomir Baranowski.
Kolejna część obchodów miała charakter uroczystości wojskowej.
O godz. 12.00 na Plac przed Bazyliką Katedralną wkroczyła Orkiestra
Wojskowa Garnizonu Toruń, a za nią Kompania Honorowa wystawiona przez Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Po
złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości płk Remigiuszowi
Zielińskiemu dokonano przeglądu wojska oraz pocztów sztandarowych. Przy dźwiękach Hymnu Państwowego na maszt wciągnięta została Flaga Państwowa. Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie rozkazów o mianowaniu żołnierzy na kolejny stopień wojskowy
oraz o przyznaniu odznaczeń resortowych. Wręczenia aktów nominacyjnych i dekoracji przyznanymi odznaczeniami dokonał płk Remi-
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giusz Zieliński. Marszałek Województwa wręczył przyznane medale
„Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano – Pomeraniensi”: złoty por. Krystynie Majczyńskiej – uczestniczce Powstania Warszawskiego, prezes
ZIW we Włocławku, srebrne – pułkownikom: Remigiuszowi Zielińskiemu, Krzysztofowi Stańczykowi oraz Januszowi Kryszpinowi.
Okolicznościowy medal wybity z okazji 100. rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw do Polski Marszałek wręczył rodzinie śp. senatora RP Bartłomieja Kołodzieja - Przewodniczącemu Obywatelskiego Komitetu
Odbudowy Pomnika Poległych Obrońców Wisły 1920. Po czym wystąpienie wygłosili: płk Remigiusz Zieliński, Piotr Całbecki, Marek
Wojtkowski oraz wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Remlau.
Następnie odczytany został Apel Pamięci, po którym oddano salwę honorową, a bracia Włocławskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego salut armatni. Uroczystość zakończyło odśpiewanie „Pieśni Reprezentacyjnej WP”. Również i w tej uroczystości wzięli udział
członkowie Koła ze sztandarem, którego poczet tworzyli: por. Andrzej Dukat, st. chor. szt. Sławomir Grzonek oraz chor. Sławomir
Baranowski.
O godz. 12.00 w Bazylice Katedralnej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczęła się uroczysta Msza Święta. Przewodniczył jej Ordynariusz Diecezji Włocławskiej ksiądz biskup Wiesław Mering. W mszy uczestniczyli członkowie Koła pod swoim
sztandarem.
Uczestnicy mszy po jej zakończeniu przeszli ulicami miasta przy
marszach granych przez Orkiestrę Wojskową na Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulicę Stanisława Bechiego. Tam Piotr Calbecki odsłonił na budynku Delegatury Urzędu Marszałkowskiego tablicę pamiątkową poświęconą bohaterom Cudu nad Wisłą. Tam oraz
na przyległym do tych ulic terenie odbyły się imprezy towarzyszące.
Były nimi: pokaz sprzętu wojskowego, stanowiska reprezentujące Jednostki Wojskowe, WKU Włocławek i Jednostkę Strzelecką Nr 4051
z Włocławka, czy też rozbite miasteczko grup rekonstrukcyjnych. Bardzo ciekawym był pokaz musztry konnej, woltyżerki i władania białą bronią zaprezentowany przez grupę rekonstrukcyjną jazdy polskiej – ułanów z Bydgoszczy. Część artystyczną zapewniły Orkiestra
Wojskowa Garnizonu Toruń z parą solistów oraz włocławska „Kapela
z Szaconkiem”. Oba zespoły zaprezentowały programy o charakterze
patriotycznym i związane z epoką. Na zakończenie uroczystości jubileuszowych grupa rekonstrukcyjna Związku Harcerstwa Polskiego
z Bydgoszczy pokazała inscenizację historyczną zatytułowaną „Młodzi w obronie Włocławka”.
ppłk Ryszard Chornicki
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JUBILEUSZE

80 lat płk. dr. Bogusława Saganowskiego

J

ubileusz 80-lecia to piękne wydarzenie, w życiu każdego człowieka, godne uroczystych obchodów ale także upamiętnienia
w przekazach zarówno materialnych jak też medialnych. Tym
bardziej dotyczy to żołnierzy zawodowych. W latach sześćdziesiątych
ubiegłego wieku dla kadry zawodowej Wojskowe Biuro Emerytalne,
w stawianych prognozach naliczało emerytury wojskowe tylko do 65
roku życia biorąc pod uwagę średnią życia wojskowego.
Tym bardziej – a wiem to z autopsji – trudno było spotkać w garnizonie żołnierza w wieku siedemdziesiąt lat i więcej. Nie mówiąc
o aktywności zawodowej czy społecznej. Potwierdzają ten fakt moi
koledzy, gdyż przychodząc do JW 2179 w Kazuniu jako świeżo „upieczeni” podporucznicy nie spotkaliśmy 70-letnich „starców”.
Dziś – osiemdziesiąt lat liczący żołnierz w tzw. spoczynku, dalej jest czynny społecznie, nierzadko
też zawodowo jak np. płk mgr inż. Jerzy Jarzyna. Podobnie jak płk dr Bogusław Saganowski. Z plejady wielu wybitnych saperów, których Jubileusze zamieszczaliśmy na łamach kwartalnika SAPER
nie sposób pominąć sylwetki płk
dr Bogusława Saganowskiego. Nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń kierowniczej kadry wojsk inżynieryjnych,
w tym też generałów.
Wszechstronnie uzdolniony
jako prymus w 1962 roku ukończył
OSWInż. we Wrocławiu. Mógł pozostać w saperskiej Alma Mater we
Wrocławiu – wzorem wielu kolegów
jako pracownik dydaktyczno-wychowawczy. Wybrał jednak drogę saperską i trafił do
2. CBSap. w Kazuniu. Jak wspominał przy „saperskich spotkaniach” i biesiadnym stole, gdzie istnieje atmosfera do zwierzeń mógł zrobić liniową karierę i zostać nawet
generałem. Odbył stosowne przeszkolenia. Pociągała go jednak praca
dydaktyczno-naukowa, której bakcyl połknął w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku służąc w Szkole Podoficerskiej Wojsk Inżynieryjnych w Modlinie. Po ukończeniu studiów w ASG w Rembertowie
pozostał w niej jako pracownik naukowy. Autor wielu podręczników
i opracowań naukowych. Mógł też zostać profesorem, gdyż w latach
1995-1997 był szefem katedry, a kiedy odszedł do rezerwy wprowadzono tytuł profesora akademickiego.
Zainwestował nie tylko w siebie ale i w rodzinę, dbając wraz
z małżonką Barbarą w wychowanie trzech synów, uzyskanie przez
nich wyższego wykształcenia inżynieryjnego czy prawniczego, godziwej pracy i pomagając w budowie własnych domów. Obok pracy społecznej [wieloletni prezes koła nr 13 w Rembertowie] i publicystycznej [laureat „Złotego Pióra” kwartalnika SAPER] pozostały mu pasje.
Majsterkowanie – a raczej konstruowanie, konserwowanie, budowanie i ulepszanie od strony funkcjonalnej swego domu. Stąd bardzo
duża wiedza inżyniersko-budowlana, której niejeden inżynier by się
nie powstydził, a którą wykorzystuje przy remontach hydraulicznych,
ogrzewczych czy elektrycznych.
Kiedyś wspominając młode lata ze śmiechem opowiadał, że jako
podporucznik pokazał miejscowym rolnikom jak prawidłowo podkuwa się konia. Chociaż od młodości pasjonował się motoryzacją
i jako pierwszy w Kazuniu miał nowego JUNAKA, wybrał drogę dydaktyczno-wychowawczą.
A więc erudyta i… złota rączka. Ciągle aktywny, poszukujący, dokształcający się ku utrapieniu żony Barbary, która robi mu wyrzuty, iż
większość czasu spędza przy komputerze.
W dniu jego święta Szanownemu Jubilatowi życzymy wielu…
wielu pięknych dni w zdrowiu i aktywności.
Redaktor Naczelny SAPERA
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P

o ukończeniu technikum mechanicznego, rozpoczął ochotniczo służbę wojskową na stanowiskach: pchr. OSWI 1959-1962;
dca pl. kafar. w 2.BSap. 1962-1964;
szef sztabu SPWinż. Modlin 19641968; słuchacz ASG Rembertów 19681971; st. wykł. I adiunkt w KWInż.
AON 1971-1995; szef KWInż. AON
1995-1997.
OSWInż. we Wrocławiu ukończył z I lokatą. Pracując przez 6 lat
w 2. WBSap. w Kazuniu i Modlinie,
wykazał uzdolnienia organizacyjne, szkoleniowe i wychowawcze, osiągając dobre wyniki na zajmowanych stanowiskach. Brał udział w akcjach przeciwlodowych na Wiśle w Wyszogrodzie i na Narwi. W drodze
wyróżnienia skierowany został na studia do ASG w Rembertowie. Po
jej ukończeniu związał się na stałe z tą uczelnią przechodząc wszystkie
szczebla naukowo-dydaktyczne do szefa Katedry. W 1977 został wyróżniony tytułem „Przodujący Nauczyciel akademicki”. W 1998 r. , po
osiągnięciu wieku emerytalnego zwolniony z zawodowej służby wojskowej, aktywnie działa w Stowarzyszeniu Saperów Polskich.
Aktualnie pełni obowiązki prezesa koła nr 13 SSP w Rembertowie.
[oprac. na podstawie:
Zdzisław Barszczewski
„Sylwetki Saperów…” s. 318.]
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[NIE]CHCIANY POMNIK

rzy drodze biegnącej wzdłuż Wisły z Wilgi do Maciejowic, zwanej inaczej „traktem nadwiślańskim”, w miejscowości Skurcza usytuowany jest
monumentalny Pomnik. Zbudowany z szydłowieckiego piaskowca, w
kształcę egipskiego pylonu zwieńczonego głowicą z wykutymi orłami, góruje nad
malowniczym rozlewiskiem Wisły, sennym i cichym, pełnym ptactwa i drobnej
zwierzyny.. Niestety, pomimo rozległego parkingu, militarnego skansenu, tarasu
widokowego i pobliskiego – sezonowego – baru, rzadko ktoś z przejeżdżających
turystów, decyduje się na dłuższy postój czy odpoczynek. Może odstraszają ich:
zdewastowany skansen… porzucone, rzadko usuwane śmieci, a może brak stosownej informacji turystycznej? Trudno wyrokować!
Zresztą i sam Pomnik budził różne refleksje… Budowany z zamiarem
uczczenia Saperów Polskich zawierał również inskrypcje… braterstwa broni z
żołnierzami Armii Radzieckiej… Postawiony w pobliżu starego pomnika Sapera, zbudowanego przez saperów w 1954 r. ku czci saperów polskich poległych
przy budowie i utrzymaniu stałego mostu w sierpniu 1944 r. został decyzją polityczną ówczesnych władz państwowych nierozważnie rozebrany w 1974 r. pomimo ostrych protestów miejscowej ludności. Nowy Pomnik miał dokumentować
braterstwo broni z Armią Radziecką. Niechciany Pomnik… niechciany i nie
akceptowany, gdyż nigdy nie były odsłonięty ani poświęcony. Nawet w dniu
jego zbudowania uroczystości państwowe z udziałem Prezesa Rady Ministrów i
ministra Obrony Narodowej odbyły się dnia 17 września 1978 r. po drugiej stronie Wisły w m. Mniszew [skansen ilustrujący tzw. kompanijny punkt oporu] i m.
Magnuszew [Pomnik braterstwa broni z Armią Radziecką]. Tak jak inne pomniki czy obeliski, przez wiele lat skrywał swoje tajemnice, znane tylko nielicznym
saperom, budowniczym tego obiektu.
Niechciany Pomnik, gdyż z chwilą zakończenia budowy na skansen militarny wjechały ciężkie spycharki budujące nową drogę, omijającą rezydencję
rządową, potocznie zwaną „Piotrówką” od imienia ówczesnego premiera Piotra
Jaroszewicza, który upodobał sobie ową „leśniczówkę”. W okresie nowej transformacji „wzgardzony” objęty cichym, niepisanym zakazem organizowania
tradycyjnych obchodów saperskich u jego podnóża, trwał pełen nostalgii, jako
obelisk „złej historii”.
Dziś, wreszcie Chciany Pomnik, dzięki uporowi społeczników [miejscowego historyka p. Zbigniewa Węgrzynka i prezesa SSP płk Tadeusza Dzikowskiego]
oraz wsparciu władz samorządowych gminy Wilga i powiatu Garwolin, Stowarzyszeniu Saperów Polskich, Zarządu Inżynierii Wojskowej DGRSZ oraz Instytutowi Pamięci Narodowej doczekał się ostatecznej renowacji i rekonstrukcji.
Uroczyście odsłonięty i poświęcony, w dniu 22 sierpnia 2020 r. będzie trwał
dokumentując Chwałę Oręża Polskiego i Saperów Polskich..
Wiesław Leszek Ząbek
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Posiedzenie Zarządu
Głównego SSP
24.06.2020 r.

Z

godnie z „Programem działania ZG SSP w 2020
roku”, Członkowie Zarządu Głównego SSP w dniu 24
czerwca 2020 r. spotkali się na posiedzeniu zarządu
w biurze SSP na ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie. Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Stowarzyszenia płk rez.
Tadeusz Dzikowski, który powitał przybyłych członków
zarządu. Omówił realizację najważniejszych przedsięwzięć
mijającego półrocza, zwracając szczególną uwagę na trudną
sytuację w kraju i na świecie związaną z pandemią wirusa
COVID-19. Również przytoczył najważniejsze zadania czekające ZG Stowarzyszenia w drugiej połowie 2020 r.
Następnie Prezes SSP skupił swoją uwagę na omówieniu
organizacji uroczystości patriotyczno-wojskowej z okazji 76.
rocznicy budowy i utrzymania przeprawy mostowej przez
Wisłę w rejonie m. Skurcza. Przedstawił chronologię prac
związanych z renowacją pomnika „Saperów Polskich” i zaplanowanym terminem jego odsłonięcia 22 sierpnia 2020 r.
Następnie członkowie Zarządu Głównego podjęli dyskusję
na temat przygotowania i organizacji uroczystych obchodów
Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz Jubileuszu 20
rocznicy powołania SSP na terenie kraju.
Zaproponowano zorganizowanie święta SSP w dniu
4 grudnia 2020 r., połączonego ze świętem Wojsk Inżynieryjnych, które również z powodu COVID-19 nie odbyło
się w planowanym terminie. Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie spraw związanych z przygotowaniem
i organizacją VIII Kongresu SSP. Głos w tej sprawie zabrał
Sekretarz ZG SSP ppłk Gabriel Wasilewski, który przedstawił harmonogram przygotowania kongresu oraz wykazy
delegatów przesłanych z Kół. Nadmienił również, że w dobie
obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem zakażenia się COWID-19 należy liczyć się z ograniczeniem lub całkowitym
brakiem możliwości przeprowadzenia kongresu. Wśród
członków zarządu poddano dyskusji możliwe inne formy
przeprowadzenia wyborów, takie jak głosowanie korespondencyjne czy on-line, choć nasz Statut nie przewiduje takiej
formy głosowania, ani szczególnych sytuacji, jak obecnie
i sposobu działania Zarządu Głównego SSP jak i przeprowadzenia Kongresu.
Następnie Prezes SSP płk rez. Tadeusz Dzikowski
przedstawił zebranym finanse SSP, zwracając szczególną
uwagę na składki członkowskie oraz wpływy z Kół. Podjęto
dyskusję na temat podniesienia wysokości składki członkowskiej, gdyż od pięciu lat MON nie wspiera Stowarzyszenia, a koszty utrzymania biura i wydawnictwa Kwartalnika
Saper rosną. W tej kwestii opinie Członków Zarządu były
podzielone i wymagające rozstrzygnięcia na Kongresie. Następnie głos zabrał Redaktor Naczelny dr Wiesław L. Ząbek,
który w swojej wypowiedzi odniósł się do poszczególnych
działów Kroniki SSP. Kolejnym punktem posiedzenia było
podjęcie uchwał w sprawie „Przyjęcia rezygnacji z członka
wspierającego”, w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyborczego” i zmieniającą Uchwałę nr 21/2019 z 04.12.2019 r. w sprawie „Powołania Komisji Wyborczej VIII Kongresu SSP”.
Wyjątkowo trudne obrady podsumował prezes SSP płk
rez. Tadeusz Dzikowski, który podziękował uczestnikom za
przybycie i aktywny udział w posiedzeniu oraz zaangażowanie w działalność SSP.
GW

17

MASZYNY I SPRZĘT WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Innowacyjne środki przeprawowe – VIPER i MAMBA
Współczesne pole walki wymaga niejednokrotnie niekonwencjonalnych rozwiązań w zapewnieniu mobilności wojsk, zwłaszcza gdy działania
są prowadzone w terenie lesisto-jeziornym, gdzie występują liczne cieki wodne. Dlatego niezbędne staje się doposażenie wojsk w specjalistyczny sprzęt – innowacyjne środki przeprawowe.

Ż

eby zapewnić mobilność wojsk w trudnym terenie, należy posiadać
innowacyjne wyposażenie, w technologii wysoce zaawansowanej,
umożliwiający realizację zadań wielopłaszczyznowo. Dlatego średni most towarzyszący VIPER oraz szturmowa kładka piechoty MAMBA
powstały z myślą o wojsku. Jednakże ich wykorzystanie nie musi ograniczać się tylko do działań zbrojnych lecz również niesienia pomocy poszkodowanej ludności w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych.
Wspomniane dwie wersje mostów tj. most towarzyszący Medium
Trackway Bridge (MTB) VIPER, oraz kładka dla piechoty Infantry Assault
Bridge (IAB) MAMBA są odmiennego przeznaczenia. VIPER to modułowa konstrukcja przeznaczona gównie do pokonywania wąskich przeszkód
wodnych, ale i również lejów, wyrw, rowów itp. przez pojazdy kołowe
(możliwy jest również przejazd po moście pojazdów gąsienicowych jednak
z ograniczeniem wojskowej klasy obciążenia – Military Load Classification
(MLC)), natomiast MAMBA to z kolei modułowa kładka piechoty, pozwalająca na pokonywanie przeszkód terenowych w szczególności wąskich
cieków wodnych, w różnego rodzaju terenach (górskim, zurbanizowanym,
itd.). Obie konstrukcje zarówno VIPER jak i MAMBA powstały z myślą
zapewnienia wysokiej mobilności wojskom w działaniach zbrojnych, oraz
zapewnienia wysokiej skuteczności we wsparciu terenów dotkniętych np.
klęską powodziową, pozwalając na zachowanie tymczasowej ciągłości infrastruktury drogowej. Zarówno VIPER jak i MAMBA cechują się dużymi możliwościami, zapewniającymi swobodę manewru w prowadzonych
działaniach bez względu na napotykane przeszkody terenowe.
Ideą powstania średniego mostu towarzyszącego VIPER była potrzeba
stworzenia lekkiego środka przeprawowego do pokonywania wszelkiego
rodzaju wąskich przeszkód wodnych czy rowów strzeleckich, rozpadlin,
lejów itp. występujących w terenie. Wzięto tu pod uwagę przeszkody
o stosunkowo małych szerokościach do 8 m, jednak w sposób znaczący
uniemożliwiających przejazd wszelkiego rodzaju pojazdom. Na podstawie
doświadczeń zdobytych przez wojsko w czasie misji w Iraku czy Afganistanie, częstym problemem było pokonanie z pozoru błahych przeszkód jak
kanały irygacyjne, które stanowiły często przeszkodę wystarczającą, aby
uniemożliwić przejazd pojazdom kołowym.
W warunkach europejskich, w krajach nadbałtyckich – możemy zaobserwować ćwiczące siły koalicyjne NATO, które często napotykają na lokalnych drogach krótkie mosty, często drewniane, o nieznanej lub wprost
za małej nośności, aby mogły po nich przejechać kilkunastotonowe pojazdy wojskowe. Wówczas skutecznym rozwiązaniem jest właśnie użycie
mostu towarzyszącego Medium Trackway Bridge (MTB) VIPER.
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Charakterystyka mostu VIPER
VIPER to rodzaj mostu szturmowego, towarzyszącego, mogącego
stanowić integralny element wysuniętych ugrupowań bojowych, a przy
tym nie wymagający specjalistycznego pojazdu do jego transportu.
Jest lekkim, modułowym i uniwersalnym mostem przeprawowym o nośności maksymalnej odpowiadającej obciążeniu do MLC 40.
W praktyce taka nośność pozwala na przerzucanie ROSOMAKÓW
lub lekkich pojazdów gąsienicowych o masie rzędu 36 ton. Istnieje też
możliwość zastosowania dodatkowych modułów poszerzających powierzchnię mostu, pozwalających na wykorzystywanie go przez pojazdy
o mniejszym rozstawie osi, przeznaczonych dla pojazdów o maksymalnym obciążeniu MLC 8. Takie rozwiązanie umożliwia wykorzystywanie
mostu przez pojazdy różnych typów, również należące np. do organizacji pozarządowych lub ludności cywilnej np. w czasie występowania
klęsk żywiołowych.
W skład mostu wchodzą elementy przęsła oraz układacz. Konstrukcja przęsła umożliwia szybki (ok. 5 minut) montaż lub demontaż
przęsła przez cztery osoby. Składa się z lekkich aluminiowych modułów
z których można budować most o długości 5, 7 lub 9 metrów długości
(odpowiednio dwa, trzy i cztery moduły składowe mostu) i szerokości
2,8 metra wykorzystując do tego celu sworznie oraz wbudowane w konstrukcję przęsła otwory i zatrzaski, więc bez użycia do tego celu dodatkowych narzędzi.
W skład mostu VIPER wchodzi także ok. 100 kilogramowy układacz, który ułatwia montaż przęsła, a także umożliwia opuszczanie
przęsła na przeszkodę i jego podnoszenie. Układacz ma lekką konstrukcję aluminiową i składa się z trzech elementów, aby umożliwić jego ręczny montaż na wybranym pojeździe, np. na ciężarówkach wojskowych
Jelcz serii 442 powszechnie wykorzystywanych w Siłach Zbrojnych
RP, a zwłaszcza w Wojskach Obrony Terytorialnej. Co ważne, pojazdu
nie trzeba w żaden sposób modyfikować – układacz nie jest mocowany na stałe i w każdej chwili można go zdjąć i zamontować na innym
pojeździe. Zbudowany jest z aluminium i może być zamocowany na
dowolnym pojeździe typu Jelcz 442 za pomocą sworzni i stalowych lin
do zaczepów zderzaka wykorzystywanych do holowania. Montaż jest
wykonywany przez 4 osoby, bez dodatkowych narzędzi.
Układacz mostu jest wyposażony w elektryczną wciągarkę do
unoszenia i opuszczania złożonego przęsła, która jest zasilana z układu elektrycznego pojazdu. Możliwe jest również zastosowanie napędu
wciągarki hydrauliczne lub mechaniczne. Sam system jest uniwersalny
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w zastosowaniu i eksploatacji oraz pozwala na operowanie nim w bezpośredniej bliskości. VIPER może być dostosowywany do układania
z różnych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 4 ton.
Transport kompletnego mostu (przęsło i układacz) może odbywać
się przy pomocy dowolnego pojazdu – na skrzyni transportowej lub
przymocowane do burt, możliwy jest również transport na przyczepie,
ciągnionej przez pojazd transportowy. Istnieje także możliwość transportu mostu drogą powietrzną za pomocą różnych samolotów transportowych i śmigłowców, natomiast wraz z lekkim pojazdem może to
się odbywać przy użyciu średniego lub ciężkiego samolotu transportowego.
Modułowość mostu VIPER oznacza nie tylko jego podział na łatwe
do montażu elementy, ale także to, że zestaw mostu umożliwia położenie mostu o długości: 5, 7 lub 9 metrów, co przekłada się na pokonanie
przeszkód o szerokości: 4 m (most 5-metrowy), 6 m (7-metrowy) i 8 m
(9-metrowy). Jak widać, most VIPER musi być o jeden metr dłuższy niż
szerokość pokonywanej przeszkody aby bezpiecznie oprzeć się o brzeg
przeszkody.
Powierzchnia użytkowa (jezdnia) mostu VIPER składa się z zewnętrznej jezdni, dla której liczona jest maksymalna klasa nośności
mostu, wynosząca MLC 40, oraz z wewnętrznej dodatkowej jezdni
o MLC 8. Szerokość rozstawu zewnętrznej jezdni jest dostosowana
do dużych pojazdów. Natomiast z wewnętrznego pasa jezdni o niższej nośności mogą korzystać mniejsze pojazdy, jak np. czterokołowce
(tzw. quady) czy samochody osobowe. W przypadku jezdni o nośności
MLC 40, składają się na nią dwa pasy o szerokości 0,6 m każdy, oddalone od siebie o 1,6 m. Ułożenie między nimi dwóch dodatkowych pasów
jezdni o szerokości 0,45 m każdy i nośności MLC 8 rozszerza każdy
pas jezdni do łącznej wartości 1,05 m. Z praktycznego punktu widzenia,
most VIPER rozstawiony w pełnej konfiguracji jezdni MLC 40 i jezdni MLC 8 umożliwia płynny przejazd kolumny pojazdów ciężarowych
i osobowych. Było to wykorzystywane w praktyce, gdy pojazdy wojskowe towarzyszyły cywilnym pojazdom humanitarnych organizacji pozarządowych.
Dla odmiany MAMBA to kładka piechoty do pokonywania różnorodnych przeszkód wodnych lub suchodołów. Przykładów jej praktycznego zastosowania jest bardzo wiele. W terenie zurbanizowanym
może być wykorzystana do pokonania odległości pomiędzy budynkami
(przerzucona między dachami budynków), albo nad niebezpiecznym
terenem, jak np. grupa min. Z tego względu użycie MAMBY obejmuje
szeroki zakres zastosowań, przydatny do wykorzystania we wszystkich
rodzajach wojsk w szczególności w wojskach lądowych. MAMBA również może być też niezastąpionym sprzętem podczas niesienia pomocy
ofiarom klęsk żywiołowych w ramach działań kryzysowych.
Charakterystyka kładki MAMBA
MAMBA (kładka piechoty) powstała w wyniku zapotrzebowania
przez piechotę na lekki, łatwy do transportu i użycia środek przeprawowy do pokonywania przeszkód wodnych i suchodołów. Po raz pierwszy
taki środek przeprawowy zastosowały brytyjskie siły zbrojne w wyniku
doświadczeń wyniesionych z wojny falklandzkiej.
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Typowy zestaw kładki MAMBA, który sześciu ludzi ustawia
w sześć minut ma rozpiętość 30 m. Składa się z siedmiu modułów
kładki, jednego pływaka, jednego ustawiacza mostu z rolkami, dwóch
adapterów do noszy i ładunków logistycznych, jednego zestawu do
montażu i kotwienia mostu oraz jednego kontenera transportowego,
w którym przewozi się cały ten zestaw. Zestaw może być transportowany pojazdem ciężarowym z hakowym systemem załadowczym na
palecie transportowej, a także na zwykłej platformie transportowej
pojazdu w kontenerze transportowym lub „luzem”.
Istnieją trzy rodzaje modułów do budowy MAMBY: moduł standardowy (4,43 m długości i 55,5 kg masy), średni (3,58 m; 40 kg)
i krótki (2,73 m; 33 kg). Wszystkie moduły są wzajemnie kompatybilne oraz możliwe do łącznia w dowolnych konfiguracjach, np. tworząc większą kładkę z zestawów łączonych. Jak widać, poszczególne
moduły są na tyle lekkie, że mogą być w terenie przenoszone przez
dwie osoby, tak jak niesie się nosze – umożliwiają to uchwyty, w jakie
zaopatrzone są moduły (zarazem są to złącza do mocowania kolejnych modułów).
Aluminiowe moduły charakteryzują się adekwatną sztywnością,
aby możliwe było przerzucenie kładki MAMBA nad suchodołem
(albo np. między dwoma dachami). Każdy kolejny moduł dołącza się
do poprzedniego, stopniowo wysuwając całą konstrukcję do przodu
przy pomocy ustawiacza z rolkami. Wystarczającą przeciwwagą rozciąganej w powietrzu kładki jest zespół sześciu osób, które rozkładają MAMBĘ. Wówczas można przerzucić kładkę nad ponad 20-metrowym dołem itp. W przypadku pokonywania przeszkód wodnych
można użyć pływaka, który jest doczepiony do pierwszego modułu.
Z jednej strony pływak unosząc się na wodzie ułatwia rozkładanie
kładki, a z drugiej strony może służyć jako podpora, umożliwiająca połączenie ze sobą kolejnych zestawów MAMBY. W pierwszym
przypadku, używając jednego zestawu można zbudować kładkę nad
przeszkodą wodną o szerokości 30 m, a w drugim przypadku nie ma
limitu, a maksymalna długość mostu zależy od sztywności konstrukcji. Ponieważ MAMBA to kładka dla pieszych o ograniczonej szerokości, w bardzo pomysłowy sposób rozwiązano kwestię przeprawy osób
na noszach czy ładunków. Służą do tego adaptery z rolkami, których
rozstaw pasuje do rozstawu poręczy modułów kładki. Rolki suną po
poręczach, jak po szynach.
Wspomniany kontener transportowy o lekkiej, ażurowej konstrukcji ma wymiary 4,78 × 2,22 × 2,37 m (dł. × szer. × wys.) i masę
480 kg (pusty) oraz 940 kg (razem z zestawem MAMBY).
MAMBA łatwo się składa zarówno w konfiguracji z pływakiem
do pokonania przeszkody wodnej, jak i w konfiguracji do rozkładania
„w powietrzu”, np. nad suchodołem.
Zalety kładki MAMBA doceniły już siły zbrojne Wielkiej Brytanii, Niemiec, Irlandii, Szwecji, Austrii. Przykładowo Brytyjskie kontyngenty wojskowe wykorzystywały swoje MAMBY podczas działań
w Iraku i Afganistanie, wypożyczając kładki także sojusznikom nie
tylko do działań wojennych, ale również niosąc pomoc ludności cywilnej.
ppłk mgr inż. Gabriel Wasilewski
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OKIEM REPORTERA

NASZ FELIETON
Mam w ręku Polski Kodeks Honorowy Władysława Boziewicza
z 1919 r., który m.in. zawiera zasady postępowania honorowego.
Zda się relikt minionej przeszłości jakże nie adekwatny do współczesności. Ale skąd inąd godny zainteresowania z uwagi na definiowane pojęcie CZŁOWIEK HONORU. Wspomniany Kodeks
określa również w 28 punktach, kto może być wykluczonym ze
społeczności ludzi honorowych, tym samym utracić ZDOLNOŚĆ
HONOROWĄ.

S

zczycimy się, że my żołnierze przywiązujemy dużą uwagę do
pojęcia HONOR, że jest to nasza podstawowa dewiza. Hasło
to nosiliśmy i nosimy na naszych sztandarach, na szablach.
Czy jest to naprawdę nasza dewiza, a nie relikt przeszłości, wirtualne
imponderabilia. Z tym nierozerwalnie związane jest SŁOWO HONORU. Słowo! Słowo rycerza, słowo dżentelmena. Słowo oficera…
W kartach historii zapisane jest… „polegaj na słowie – jak na
Zawiszy”, który mógł ocalić swe życie w bitwie z Turkami ale dał
słowo honoru, iż nie opuści swojego władcy. W handlu i biznesie
jakże ważne jest dane słowo! Tak jak i inne imponderabilia, które
obowiązywały wśród kadry zawodowej II Rzeczypospolitej.
Dziś kłamstwo ma społeczne przyzwolenie – jak przestępca
przed organami ścigania. Korzystają z tego szczególnie politycy…
Czy winny być też aksjomatem oficera…? Jak więc traktować tych
co za nic mają swoje słowo. Czy rozumieją, iż jest one tożsame
z pojęciem honoru. Tracąc go… tracimy też „zdolność honorową”.
W II Rzeczpospolitej taki człowiek był poza nawiasem towarzyskim,
w pewnym sensie kastowym. A dziś…
Inny problem to systematyczna troska prezesów kół i członków
Zarządu Głównego SSP o wzrost szeregów naszego Stowarzyszenia.
Czyż nie jest to relikt PRL-u. „Wzrost szeregów partyjnych…” Czy
sprawa ta musi nas tak mocno stresować. Czy musimy działać w tym
zakresie prawie „na siłę” ażeby pozyskiwać członków SSP, którzy nie
zawsze rozumieją „etos saperskiej służby i rodziny”. Idee naszego
Stowarzyszenia. Obowiązek kultywowania tradycji, gdyż jak niektórzy mówią – nie widzą w tym działaniu korzyści…
Czy nie powinniśmy – wzorem społeczności zachodniej – tworzyć elitarne koła, jak oni: kluby miłośników danego pułku [regimentu] czy rodzajów broni.
Czy nie powinniśmy bardziej zacieśniać więzy koleżeńskie oparte na bezinteresowności, szczerości, uczciwości BYCIA z SOBĄ.
Z nostalgią wspominam takie „Spotkania u Józefa”, czy zgoła inne
ale o podobnym klimacie „Spotkania u Janusza”,o których swego
czasu zdawałem relacje na łamach kwartalnika SAPER. Niezapomniane… niepowtarzalne spotkania, gdzie nie obowiązywały tytuły,
wszyscy byli równi a świeżo przyjęty do „braci saperskiej” gen. broni
– pierwszy SAPER Rzeczypospolitej ochoczo usługiwał pułkownikowi pełniącego obowiązki dowódcy Brygady. Nikt nikomu nie powiedział złego słowa… nie wywyższał się… nie „wymądrzał”.
Podobnie saperskie „pikniki” czy podróże wojskowo - historyczne, które mogą funkcjonować w mniejszym zakresie niż bardzo
liczne „turystyczne spędy”. To one tworzyły autentyczne, saperskie
więzi.
Czy nie warto wrócić do tych sprawdzonych form działania.
Zasadniczym więc principium winien być ETOS SŁUŻBY SAPERSKIEJ, umacnianie go i kultywowanie wśród młodego pokolenia.
Mamy już „swoje” Miejsca Pamięci Narodowej na dolnej Odrze
i środkowej Wiśle. Mamy swoje Święto Stowarzyszenia i lokalne
uroczystości patriotyczno-wojskowe. To wystarczy. Warto w uczestniczenie w nich włączyć „pikniki rodzinne”. To umacnia tzw. „rodzinę saperską”. A przecież te formy można realizować także w „pandemii” acz przestrzegając ustalone zasady.
Wiesław Leszek Ząbek
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Tryptyk
Czym jest więc nadzieja, skryta w barwach cieni
Jak mgła przyleśna z bogactwem jesieni
Jak zorza krwawa w wielkim nieboskłonie
Przynosząca w darze znów splecione dłonie.
Chłonę ją z pokorą jak dar słany z nieba
Tak potrzebny sercu jak wędrowcy chleba
Pomny wciąż udręki - miłość odrzuconą
Złym słowem zranioną, myślą też wzgardzoną.
Wierząc, że się zjawi przyzwana na nowo
Dając w zamian ciepło, także miłe słowo
By rozkwitać szczęściem - pękiem leśnej róży,
Której przykrość żadna, więcej już nie zburzy.
Tęsknota…
Bolesna, prawie namacalna
Rozbudzona wyobraźnią
Nie pozwalająca ukoić
Zmęczone życiem serce
Kolejnym pragnieniem.
Tęsknota…
Tak mi znana, tak bliska
Na krawędzi życia.
Przemijająca zwolna,
W tak ukochanej melodii
Odchodzącej nadziei.
Tęsknota…
Pulsująca istota życia
Nadająca sens rzeczywistości.
Wirtualnych kontaktów
Zrodzonych z wyobraźni
Oczekiwanego szczęścia…
					
Czym jest więc marzenie, które wciąż tkwi we mnie,
Ścieżką losu każe czekać znowu nadaremnie
Aż jawią się chwile, sercu moim miłe
I przekreślą drogi – życiem zbyt zawiłe.
Witam je z powagą, skryte w mroku cieni
Jak senne majaki u progu jesieni
Wciąż oczekujący dawnych, silnych wrażeń
Które niesie jutro pełne nowych zdarzeń.
I rozbłyśnie wtedy jak ta piękna zorza
Co jaśniała szczęściem, wprost z głębiny morza Ukwiecone drzewa pamiętnego czerwca
Niosącego piękno wprost do mego serca.
Wiesław Leszek Ząbek
26 września 2020 r.
SAPER

EPITAFIUM

Śp. kmdr por. Józef Szkudlarek

Śp. Kmdr por inż. Józef Szkudlarek urodził
się w 1940 w Żabince koło Brześcia. Zmarł 20
maja 2020 w Gdańsku, a jego prochy spoczęły
w kolumbarium na cmentarzu Garnizonowym
w Gdańsku w dn. 28.05 2020.
Nasz, nieodżałowanej pamięci komandor
Józef Szkudlarek urodzony w Żabince w polskiej rodzinie kolejarskiej, 30 km na wschód
od Brześcia w 1940 r. jako obywatel już innego
kraju chociaż Polak z krwi, przeżył zawieruchę
wojenną by razem z matką znaleźć się po wojnie
w Polskim już Szczecinie.

Później dołączył do nich ojciec, który przeszedł szlak bojowy wraz z Armią Andersa i wybrał powrót do rodziny, do kraju. Ojciec po powrocie pracował też na kolei w DOKP w Szczecinie. Oficerską Szkołę Wojsk Inżynieryjnych we
Wrocławiu ukończył w 1963, a następnie pełnił
służbę w 8. Batalionie Saperów w Dziwnowie
jako dowódca plutonu technicznego. Po dwóch
latach został przeniesiony na dowódcę grupy remontowej w 115. Kompani Eksploatacyjno-Naprawczej w Wejherowie, a następnie po zmianie
nazwy pełnił służbę w 43. Kompani Saperów do
1970 r. Uczestniczył jako samodzielny dowódca
grupy remontowo-budowlanej w realizacji budownictwa fortyfikacyjnego i specjalnego oraz
prac budowlanych w portach Marynarki Wojennej.
Przez kolejne 5 lat pełnił służbę jako szef saperów w 11 Pułku Łączności w Wejherowie.
Kolejno w Szefostwie Inżynierii Morskiej
MW jako specjalista zajmował się sprawami zaopatrzenia i eksploatacji techniki inżynieryjnej
w Marynarce Wojennej. Następnie objął wyższe stanowisko i zajmował się sprawami utrzymania i eksploatacji obiektów inżynieryjnych
i portów wojennych użytkowanych przez MW.
W tym czasie realizowano duże przedsięwzięcia
inwestycyjne i remontowe mające na celu dostosowanie ich do nowych warunków bazowania,
związanych z przyjmowaniem okrętów NATO .
Punktualność, dokładność, konsekwencja
w działaniu i odpowiedzialność zawsze charakteryzowały tego sprawnego organizatora oraz
sumiennego wykonawcę na każdym zajmowanym przez niego stanowisku. Honor oficerski
i godność osobista stanowiły dla niego wartość
nadrzędną.

Duże doświadczenie zawodowe wykorzystywał po przejściu na emeryturę, od 1995 pracując w Biurze Spraw Obronnych Żeglugi Urzędu Morskiego w Gdyni.
Od chwili powstania Stowarzyszenia Saperów Polskich aktywnie angażuje się w jego
działalność; dwukrotnie wybierany był prezesem Koła nr 3 Stowarzyszenia Saperów Polskich w Gdyni. Interesował się filatelistyką,
malarstwem marynistycznym, a także dawnym
uzbrojeniem i wyposażeniem żołnierskim. Na
jubileusz 80-tych urodzin grono kolegów i przyjaciół ufundowało mu i wręczyło szablę polską
wz. 76.
Za swoją wzorową służbę uhonorowany był
wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
medalem „Za Rozminowanie Kraju”, Złotym
medalem „Zasłużony Saper” i wieloma resortowymi.
Żegnając odchodzącego od nas – Pana Komandora JÓZEFA, laudator podkreślił, że dobrze spełnił swój obowiązek życiowy i że pamięć
o nim będzie zawsze żyła wśród nas.
Jego życiorys wraz z osiągnięciami zawodowymi został umieszczony w monumentalnym
3 tomowym dziele o polskich saperach od początku powstania państwa polskiego do czasów
teraźniejszych (tom II „Sylwetki Saperów Polskich”, s. 162.
Spoczął w ziemi przez siebie wybranej, pełnej historycznej chwały - zawsze polskiej ziemi
Gdańskiej, ziemi Pomorskiej .
W ostatniej drodze uczestniczyło również
szerokie grono kolegów z Marynarki Wojennej.
Cześć Jego Pamięci!
Andrzej Lipiński

Szanowni Państwo
Miło nam poinformować, że staraniem Stowarzyszenia Saperów Dębickich poległy w Afganistanie plut. Waldemar Sujdak uhonorowany został przez Stowarzyszenie Saperów Polskich odznaką honorową „Za rozminowanie kraju”. Odznakę odebrali z rąk Starosty
Powiatu Dębickiego Piotra Chęćka oraz Krzysztofa Glijera, Prezesa Stowarzyszenia Saperów Dębickich rodzice Waldemara Sujdaka.
Redakcja
Waldemar Sujdak urodził się 27 lutego 1980
roku. Służbę wojskową rozpoczął w 2000 roku
jako elew szkoły podoficerskiej służby zasadniczej
w Centrum Szkolenia Inżynierii Wojskowej WSO
we Wrocławiu. Nadterminową zasadniczą służbę
wojskową pełnił w 3. pułku saperów w Dębicy jako
dowódca drużyny, a następnie jako saper w 21. batalionie dowodzenia 21. BSP w Rzeszowie. Od października 2001 r. służył w 21. batalionie dowodzenia w Rzeszowie, a od stycznia 2008 r. był dowódcą
drużyny w 2. Mazowieckiej Brygadzie Saperów w
Kazuniu.
Od maja 2008 roku służył w ramach III zmiany
PKW w Afganistanie, w składzie patrolu zespołu
bojowego „B” w bazie Sharana.
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Kpr. Waldemar Sujdak zginął 20 sierpnia 2008
roku w wyniku ataku terrorystycznego w czasie
wykonywania zadania bojowego w rejonie miasta
Shawal, gdy pod pojazdem Humvee, którym przemieszczali się polscy saperzy, eksplodowała mina
pułapka.
Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego i mianowany do stopnia plutonowego.
Śp. plut. Waldemar Sujdak zostawił żonę i córkę.
Cześć Jego Pamięci!
źródło: FB/CentrumWeterana
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Śp. płk dypl. Jan Dil

dniu 18.07.2020 r., po ciężkiej
chorobie, przeżywszy 73 lata,
zmarł płk dypl. Jan Dil. Spoczął

na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie
żegnany przez rodzinę, grono przyjaciół, kolegów, sąsiadów, artystów malarzy i saperów.
Odszedł na wieczną wartę człowiek powszechnie ceniony, szanowany i lubiany –
człowiek o wielkim sercu dla wszystkich, zawsze gotowy by im pomagać.
Kochał ludzi, rodzinę, przyrodę i zwierzęta. Był wielostronnie uzdolniony co umożliwiało mu osiąganie sukcesów w wielu różnorodnych dziedzinach.
Z wykształcenia nauczyciel o zdolnościach muzycznych, karierę zawodową postanowił zrobić w wojsku. W 1968 r. ukończył Oficerską Szkołę Wojsk Inżynieryjnych
w stopniu podporucznika. Stale podnosił
swoje kwalifikacje: w 1980 r. skończył Akademię Sztabu Generalnego i wiele kursów
w kraju i za granicą. Osiągał bardzo dobre
wyniki w pracy dowódczej i sztabowej za co
wielokrotnie był wyróżniany i odznaczany.
Z wojska odszedł na własną prośbę po 30 latach służby w 1995 r. w stopniu pułkownika
Wojsk Inżynieryjnych z SWinż. MON. Na
emeryturze oddaje się swojej nowej wielkiej
pasji – malarstwu. W 1998 r. rozpoczyna
naukę – studia w Pracowni Malarskiej prof.
Jacka Bukowskiego. Jest członkiem Związ-

ku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.
Uprawia malarstwo sztalugowe, pasjonuje się
małymi formami plastycznymi. Bierze udział
w licznych plenerach malarskich i ekspozycjach prac na wystawach indywidualnych
i zbiorowych.
Tak Jan opisywał swoją malarską pasję: „Uprawianie malarstwa jest wspaniałym
przeżyciem, daje możliwość przelewania
na płótno własnych nastrojów i marzeń.
To, jak sądzę, wzbogacający osobowość dar
natury, który rozwija wrażliwość i otwiera
oczy na piękno otaczającego nas świata.”
A tak pisał o nim jego mistrz Jacek Bukowski: „W malarstwie Jana Dila jest żywiołowość, zdecydowanie, odwaga ale też, łagodność, delikatność i niezwykła subtelność. Tak
chętnie wchodzi się w kreowane przez niego
światy, przebywa w klimatach wyczarowanych
bogactwem artystycznej wyobraźni.”
Jasiu, będzie nam bardzo brakowało Ciebie, Twojego towarzystwa, żartu, dowcipu
i mądrego doradztwa.
Odszedł prawy żołnierz, uczynny człowiek, przyjaciel i kolega, wzorowy mąż.

Śp. Jan Dil w wojsku służył od 1965 r. na
stanowiskach: pchor. OSWInż. 1965-1968;
dca pl. szkol, kszkol., bszkol w OSPiOMInż.
W Ełku 1968 – 1977; słuchacz ASG Rembertów 1977-1980; st. ofic. Oddz. Oper. SWInż.
MON 1980-1995.
Po ukończeniu Oficerskiej Szkoły
Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu służył
w OSPiOMInż. w Ełku na stanowiskach dowódcy plutonu, kompanii i batalionu szkol-

nego. Był cenionym zarówno jako dowódca
jak też wychowawca. W tym okresie czasu
brał również udział w pracach na rzecz gospodarki narodowej, likwidacji skutków powodzi na Podkarpaciu czy budowie pomnika
„Chwała Saperom” w Warszawie. Po studiach
w ASG w Rembertowie rozpoczął pracę na
stanowisku starszego oficera w SWInż. MON.
Zajmował się głównie planowaniem i organizowaniem udziału wojsk inżynieryjnych

w akcjach przeciwlodowych i powodziowych
oraz oczyszczaniem terenu z przedmiotów
wybuchowych. Oficer zdolny, zaangażowany,
terminowo i na wysokim poziomie wykonujący swoje obowiązki. W 1995 r. odszedł do
rezerwy, na własną prośbę.

W
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Cześć jego pamięci.

Redakcja na podstawie:
Z. Barszczewski, Sylwetki Saperów,
str. 186.

SAPER
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Śp. płk mgr inż. Zygmunt Duszka

Z

marł niespodziewanie i nagle, 6. lipca
2020 r., co było ogromnym zaskoczeniem, bo dotychczas cieszył się dobrym
zdrowiem i siłami witalnymi.
Odszedł na zawsze szlachetny, prawy, mądry i dobry człowiek, wzorowy oficer WP i pracownik, zasłużony saper, doskonały specjalista
w swojej profesji, o szczególnie wysokich walorach moralnych i osobowych, który swoją zaangażowaną, twórczą pracą i służbą wojskową,
odpowiedzialnością, wiedzą i doświadczeniem,
talentem, niezwykłą skromnością i uczynnością
oraz życzliwością dla ludzi, zyskał sobie olbrzymi szacunek i uznanie u przełożonych, kolegów
i znajomych.
W trudnych i skomplikowanych sytuacjach
zachowywał spokój, rozwagę, opanowanie
i zdolność logicznego myślenia oraz podejmowania rozsądnych działań. Był człowiekiem
wielu talentów. Posiadał wyjątkową zdolność
analitycznego myślenia i podejmowania trafnych decyzji, a także formułowania ich w sposób zwięzły i przejrzysty, zarówno słownie jak
i na piśmie. Ponadto posiadał wyjątkowe zdolności językowe. Na dobrym poziomie posługiwał się językiem niemieckim, rosyjskim, ukraińskim i angielskim. Obok słuchu językowego
miał również dobry słuch muzyczny. Znając
mnóstwo różnych piosenek i posiadając ładny
głos, chętnie je śpiewał na różnych spotkaniach
towarzyskich.

Pułkownik Zygmunt Duszka urodził się
27.10.1930 r. w m. Sokal, w województwie
lwowskim – obecnie znajdującej się na Ukrainie, w rodzinie robotniczej. W 1943 r. Jego cała
rodzina została wywieziona na prace przymusowe do Niemiec, gdzie poznała smak ciężkiej
pracy. Powróciła do Polski, do Krakowa, tuż
po zakończeniu wojny. Po śmierci chorej matki
w 1945 r., przenieśli się do Gorzowa Wielkopolskiego. Tam Zygmunt uczęszczał do szkoły
średniej i uzupełniał także braki w wiedzy powstałe w czasie okupacji.
We wrześniu 1949 r. ochotniczo wstąpił
do Oficerskiej Szkoły Inżynierii we Wrocławiu.
Ukończył ją w 1952 roku z I kategorią i po promocji został skierowany do dalszej służby wojskowej na dowódcę plutonu saperów w 55 bsap
w Głogowie, wchodzącego w skład 2. Korpusu
Piechoty. Dał się tam poznać jako wzorowy oficer, bardzo dobry dowódca i wychowawca.
W 1955 r. zdał pomyślnie egzamin na studia w WAT, w Fakultecie Wojsk Inżynieryjnych.
Po pomyślnym ukończeniu bardzo trudnych
studiów w 1960 r. i otrzymaniu tytułu magistra
inżyniera, przez trzy lata z powodzeniem wykonywał obowiązki zastępcy dowódcy ds. technicznych w 66. Batalionie Saperów 5. Dywizji
Pancernej w Kostrzynie nad Odrą, osiągając
dobre i bardzo dobre wyniki w pracy i służbie.
Szybko dostrzeżono jego wyjątkowe uzdolnienia organizacyjno-sztabowe i techniczne, co
spowodowało przeniesienie go do Szefostwa
Wojsk Inżynieryjnych Śląskiego Okręgu Wojskowego na stanowisko pomocnika i następnie
szefa wydziału. Przez 26 lat pracy w Szefostwie,
jako szef wydziału i następnie zastępca szefa
wojsk oraz przez pewien okres pełniący obowiązków szefa – okazał się doskonałym organizatorem i świetnym sztabowcem. Opracował
osobiście, a także zespołowo wiele ćwiczeń
z wojskami inżynieryjnymi, których był następnie współorganizatorem. Zasłużył się szczególnie w szkoleniu wojsk inżynieryjnych okręgu,
organizowaniu rozminowania i oczyszczania
jego obszaru z bomb, pocisków i różnych przedmiotów wybuchowych oraz udziału tych wojsk
w akcjach przeciwlodowych, powodziowych
i w pracach na rzecz społeczeństwa i wojska.
Na wszystkich stanowiskach w wojskach
inżynieryjnych, na których pracował, z obowiązków służbowych wywiązywał się wzorowo, wykazując wiele inicjatywy i pomysłowości
oraz twórczego podejścia do rozwiązywanych
problemów, a także wyjątkowe zaangażowanie
i racjonalne działanie. Był za to wielokrotnie

wyróżniany i nagradzany.
Urzekał wszystkich pogodnym usposobieniem, energią, entuzjazmem i optymizmem
w działaniu oraz zaangażowaniem, które udzielały się otoczeniu, a także dbałością o honor
i godność osobistą, wyjątkowym koleżeństwem,
wielką skromnością, uczynnością i miłym, sympatycznym stosunkiem do drugiego człowieka,
za co był powszechnie wysoko ceniony, lubiany,
szanowany i podziwiany.
W 1989 r. – po czterdziestoletniej wzorowej
pracy i służbie wojskowej, w której żołnierski
mundur nosił zawsze z honorem i najwyższą godnością, a także zaskarbił sobie wysokie
uznanie i szacunek przełożonych, współpracowników i podwładnych – odszedł w stan spoczynku.
Po zwolnieniu do rezerwy nie spoczął, lecz
pracował jeszcze kilka lat w Sekretariacie Dowództwa ŚOW oraz zaangażował się w pracy
społecznej w ramach Stowarzyszenia Saperów
Polskich – w kole założonym przy Szefostwie
Wojsk Inżynieryjnym Okręgu.
Za zasługi dla Sił Zbrojnych i naszego kraju wyróżniony został wieloma odznaczeniami,
a wśród nich: Krzyżem Oficerskim i Krzyżem
Kawalerskim OOP, SKZ i wieloma medalami,
z których wysoko sobie cenił: „Za Zasługi dla
Obronności Kraju”, „Za Zasługi w Zwalczaniu
powodzi”, „Za Rozminowanie Kraju” i „Zasłużony Saper WP”.
Płk Zygmunt Duszka był dla nas wzorem
prawego, szlachetnego i godnego szacunku oficera, bardzo dobrego obywatela, wspaniałego
człowieka. Jego rzetelna i owocna służba i praca,
a także wyjątkowe cechy osobowe i przestrzeganie cnót żołnierskich oraz obywatelskich, pozostaną w pamięci, zwłaszcza rodziny, przyjaciół,
kolegów i znajomych. Najbliższa i dalsza rodzina mogą być z Niego dumni. Dumni mogą być
też saperzy – koledzy i przyjaciele, że mieli tak
wspaniałego towarzysza broni.
Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Zabrodzkiej na Klecinie we Wrocławiu. Na uroczystości pogrzebowe z udziałem
księdza i asysty wojskowej, przybyli licznie: Jego
rodzina, przyjaciele i koledzy – szczególnie saperzy oraz znajomi.
Słowa pożegnalne, podkreślające piękną
osobowość i zasługi zmarłego wygłosił Jego
wieloletni współpracownik i przyjaciel płk Ryszard Parcia.
Zdzisław Barszczewski

LISTA DARCZYŃCÓW WSPIERAJĄCYCH FINANSOWO WYDAWNICTWO ,,SAPER’’
(w układzie alfabetycznym, stan na dz. 05.09.2020 r.)
Koło Nr 19 SSP (Włocławek) i Koło Nr 29 SSP (Wrocław).
Prezydium Zarządu Głównego SSP składa wszystkim indywidualnym i zbiorowym (koła SSP) DARCZYŃCOM – ogromne podziękowania za
finansowe wsparcie wydawnictwa ,,SAPER”. Chwała Saperom !!!
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OSTATNIE POŻEGNANIE

Śp. gen. broni Henryk Tacik
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
W dniu 20 sierpnia 2020 r. zwykle rozrzedzona skutkami „pandemii” Katedra Polowa WP, dziś była szczelnie wypełniona wiernymi.
Pomimo apeli i sugestii o ograniczeniu ilości osób chętnych do wzięcia udziału w uroczystościach pogrzebowych, nader licznie przybyły delegacje z jednostek wojsk inżynieryjnych, poczty sztandarowe,
przedstawiciele instytucji oraz stowarzyszeń środowiskowych, w których służył i pracował, w tym członkowie Stowarzyszenia Saperów
Polskich i Stowarzyszenia Klubu Generałów WP:

Śp. gen. broni Henryk Tacik
Powagę uroczystości, zadumę rysującą się na twarzach osób
uczestniczących w ostatniej drodze Generała podkreślała – zastygła
w ostatnim pożegnalnym hołdzie – asysta wojskowa i warta honorowa kolegów generała. Żegnano bowiem Żołnierza Rzeczpospolitej,
pierwszego dowódcę Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych WP
[a które sformował od podstaw], wieloletniego przedstawiciela wojskowego przy Komitecie Wojskowym NATO w Brukseli, także szefa
Wojsk Inżynieryjnych MON.
Zmarłego w imieniu przybyłych współtowarzyszy pracy i służby społecznej, kolegów oraz uczestników uroczystości pogrzebowych
pożegnał gen. broni Tomasz Piotrowski. W symbolicznym przyklęknięciu przed trumną z ciałem Generała, dał wyraz szacunku i uznania dla jego wkładu w rozwój Sił Zbrojnych RP i struktur obronnych
NATO. Podkreślał życzliwość i otwartość na sprawy ludzkie, jego
pryncypialność i dobroć jako człowieka. W imieniu Klubu Generałów
zmarłego pożegnał gen. dyw. Janusz Lalka przy okazji podkreślając
jego saperską drogę po ukończeniu w 1968 r. OSWInż. we Wrocławiu,
którą przeszedł od dowódcy plutonu do szefa Wojsk Inż. MON.
Sylwetkę Generała Henryka jako człowieka obdarzonego przymiotami życzliwości i dobroci naświetlił JE. ks. Biskup Polowy gen.
bryg. dr Józef Guzdek. Mówiąc o wielkich zasługach w zakresie restrukturyzacji Wojska Polskiego i przysposobienia go do pryncypiów
obowiązujących w strukturach NATO, podkreślał jego skromność,
otwartość, pogodę ducha i gotowość do niesienia pomocy innym.
Wspomniał też o osobistym zaangażowaniu na rzecz Katedry Polowej
i rozwoju duszpasterstwa wojskowego w Siłach Zbrojnych RP. Przede
wszystkim zapamiętał Go jako człowieka pogodnego, otwartego na
ludzi i sprawy, które ich dotyczyły. Żegnał Go nie tylko jako wybitnego i zasłużonego żołnierza ale też jako dobrego człowieka.
Wzruszające pożegnanie ojca, podkreślające jego zalety i przymioty, doceniającego wartość życia rodzinnego i odpowiedzialność
za przekazanie właściwych zasad i imponderabilii wygłosiła córka
Jowanka Jakubek-Lalik, dziękując uczestnikom uroczystości za obecność na mszy i moralne wspieranie ich w chwilach tak dla nich trudnych.
Opuszczającej świątynię trumnę z ciałem gen. Tacika, towarzyszyły – na osobiste życzenie Biskupa Polowego – gromkie brawa, które
wypełniały Bazylikę, wznosząc się ku górze na przekór małostkowości
decydentów wobec majestatu śmierci, wybitnego Żołnierza Rzeczypospolitej i NATO, prawego patrioty… dobrego, życzliwego człowieka.
Zabrakło bowiem listu pożegnalnego ministra Obrony Narodowej. Ograniczono asystę wojskowa zaledwie do kilku żołnierzy, trębacza i werblisty. Wbrew przysługującym zasadom udziału kompanii
honorowej i orkiestry wojskowej. Odmówiono właściwego pożegnania Kawalerowi Orderu Odrodzenia Polski. Generałowi Broni Wojska
Polskiego.
Po odprowadzeniu zmarłego na Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie, uczestnikom uroczystości pogrzebowych –
w imieniu rodziny – podziękował jego brat.
Red.
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Sylwetka Generała
Gen. broni TACIK Henryk, ur. 1947 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Po ukończeniu LO w rodzinnym mieście, w 1965 roku wstąpił
do wojska i służył na stanowiskach: pchor. OSWI 1965-1968; dca
plut., dca komp. W 12 ppont 1968-1973; słuchacz ASG WP 19731976; dca 17 bsap 12 DZ 1976-1979; dca 7 ppont 1979-1982; dca 2
BSap 1982-1984; zca szefa zespołu RW ISZ 1984-1986; słuchacz ASG
SZ ZSRR 1986-1988; zca szefa i szef WI SOW 1988-1990; zca szefa
WI MON 1991-1992; szef WI MON 1992-1996; słuchacz Narodowego Uniwersytetu Obrony USA 1996-1997; szef zarządu dowodzenia
SG WP 1997-1998; polski przedstawiciel wojskowy przy Komitecie
Wojskowym NATO 1998-2003; asystent szefa SG WP 2003-2004; dca
Dowództwa Operacyjnego SZ RP 2004-2007. W 2007 roku na własna
prośbę został przeniesiony do rezerwy.
Po promocji na stanowiskach dowódcy plutonu budowy podpór
i kompanii technicznej w 12. ppont w Szczecinie, osiągał dobre i bardzo
dobre wyniki w szkoleniu i wychowaniu swoich podwładnych. W 1973
roku jako wyróżniający się oficer, został skierowany na studia w ASG.
Po ich ukończeniu, przez trzy lata dowodził 17. bsap 12. DZ, gdzie dał
się poznać jako dobry organizator i dowódca. Szybko został dostrzeżony
i przeniesiony na dowódcę 7. ppont w Dęblinie, głównie w celu podniesienia zdolności bojowej pułku, która w tym okresie czasowo uległa
obniżeniu. Zadanie to zrealizował w pełni. Dowodząc pułkiem, w 1982
roku zostaje wyznaczony na dowódcę 2. BSap w Kazuniu. Wykazał tam
wiele inwencji i włożył dużo energii w usprawnienie szkolenia, rozbudowę zaplecza technicznego oraz bazy szkoleniowej. Podczas inspekcji
w 1984 roku brygada uzyskała ocenę dobrą i została wyróżniona w rozkazie MON. W tymże roku przeszedł do pracy w Inspekcji Sił Zbrojnych
WP, na stanowisko zastępcy szefa zespołu rodzaju wojsk. Po ukończeniu
studiów w ASG SZ ZSRR, objął obowiązki zastępcy szefa Wojsk Inżynieryjnych MON, a po dwóch latach – szefa tych wojsk. Na stanowisku
tym wykazał wiele inicjatywy i zaangażowania w zakresie opracowania
nowych struktur organizacyjnych Wojsk Inżynieryjnych WP i dostosowania ich do zmienionej sytuacji polityczno-militarnej i gospodarczej
kraju. W 1993 roku mianowany na stopień generała brygady. W 1996
roku, w drodze egzaminu konkursowego, zakwalifikowano go na roczne
studia na Narodowym Uniwersytecie Obrony USA. Po ich ukończeniu,
krótko pracował w SG WP na stanowisku szefa Zarządu Dowodzenia,
po czym został wyznaczony na polskiego przedstawiciela wojskowego
przy Komitecie Wojskowym NATO w Brukseli. W 2000 roku zostaje
mianowany generałem dywizji.
Na stanowisku polskiego przedstawiciela przy Komitecie Wojskowym NATO pozostawał do sierpnia 2003 roku, reprezentując również

Polskę od lata 2000 roku w Komitecie Wojskowym Unii Europejskiej.
W tym czasie nie tylko przyczynił się do stworzenia prawnych przepisów funkcjonowania polskich żołnierzy w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale i zainicjował wiele rozwiązań systemowych w Siłach Zbrojnych. To z jego inspiracji Komitet Wojskowy NATO podjął
też decyzję o powołaniu i lokalizacji w Bydgoszczy Centrum Szkolenia
Sił Połączonych. Przekonał również Komitet Wojskowy o potrzebie
opracowania dla naszego kraju planu ewentualnego wzmocnienia Polski siłami i środkami NATO w sytuacjach kryzysowych. Swą postawą
zyskał szacunek i uznanie w środowisku międzynarodowym.
Po powrocie do kraju przez rok był asystentem Szefa Sztabu Generalnego WP i odpowiadał za koordynację współpracy międzynarodowej w Siłach Zbrojnych. W dniu 1 lipca 2004 roku wyznaczony został
na dowódcę Dowództwa Operacyjnego SZ. Dowództwo to formował
od podstaw – jako nowy organ dowodzenia w Siłach Zbrojnych, powstały w wyniku ich transformacji. Ponosi odpowiedzialność i kieruje wszystkimi kontyngentami i operacjami WP poza granicami kraju,
koordynuje przygotowaniem i szkoleniem Rodzajów Sił Zbrojnych do
prowadzenia operacji połączonych oraz odpowiada za funkcjonowanie
i dyżurowanie systemu rozpoznania wojskowego. W 2005 roku mianowany generałem broni.
W marcu 2007 roku po konflikcie z ówczesnym MON wynikającym
z odmienności poglądów na charakter misji w Iraku wypowiedział stosunek służby i z dniem 30 września tegoż roku zwolnił się z zawodowej służby wojskowej.
Zdolny, dobry organizator, sprawny i szybki w działaniu, błyskotliwy. Poza tym jest pogodnym i wesołym z usposobienia człowiekiem,
kontaktowym i lubianym przez otoczenie. Odznaczony: m.in.: OOP
IV i V kl., ZKZ.
[na podstawie: Sylwetki Saperów – kolejne pokolenia.
Warszawa 2009, s. 339-341]
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