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Z okazji Święta Sapera

prezes SSP 

płk dypl. [r] Tadeusz Dzikowski 

składa wszystkim członkom 

i sympatykom Stowarzyszenia 

oraz żołnierzom wojsk inżynieryjnych 

serdeczne życzenia 

wszelkiej pomyślności, 

wielu sukcesów 

i satysfakcji z dokonań 

w pracy społecznej 

i saperskiej służbie.

Aktualny numer „SAPERA”, 41[7] 
2021 poświęcony jest – w  zasadzie – 
wydarzeniom związanym z pierwszym 
kwartale tegoż roku, w  trakcie panu-
jącej pandemii „koronawirusa”, a więc 
ze zrozumiałych względów zawiera-
jące ograniczoną ilość aktualnych  in-
formacji dotyczących życia i działalno-
ści naszych terenowych kół SSP. Toteż, 
w  tym numerze SAPERA – także za-
miast  szerszych relacji z życia kół się-
gamy do historycznych wydarzeń, aże-
by przypominać chlubne tradycje Sa-
perów Polskich oraz oręża polskiego. 

I  tak: w dziale  Z KART HISTO-
RII – polecamy artykuły: 100. rocznica 
zawarcia pokoju w  Rydze kończącego 
wojnę polsko-bolszewicką 1920 r. pió-
ra Wiktora Cygana i „Pamięć o KATY-
NIU” – w opracowaniu Wiesława Lesz-
ka Ząbka.  

TRADYCJE – relacja z obchodów 
„Święta Sapera” w Warszawie pióra płk 
Grzegorza Misiaka oraz w garnizonach 
saperskich z  uwagi na „Pandemię” 
ograniczone do symbolicznej repre-
zentacji. Tradycyjnie też zamieszcza-
my relacje z  obchodów 76. Rocznicy 
wkopania słupa granicznego w  Czeli-
nie nad Odrą, kultywowane przez koło 
nr 19 SSP we Włocławku, w opracowa-
niu ppłk rez. Ryszarda Chornickiego.  

Z  ŻYCIA JEDNOSTEK INŻY-
NIERYJNYCH - to wywiad redakcyj-
ny z  szefem Zarządu Inżynierii Woj-
skowej gen. bryg. Markiem Wawrzy-
niakiem oraz relacje z  wydarzeń za-
istniałych w  garnizonach saperskich: 
Inowrocław, Kazuń, Nisko. 

JUBILEUSZE – 90. rocznica uro-
dzin gen. bryg. Zdzisława Barszczew-
skiego, pióra płk rez. dr. Jerzego Marcza-

ka oraz redakcyjne opraco-
wanie dotyczące przyszłych 
publikacji związanych z tym 
Jubileuszem.

OKIEM REPORTERA 
– Felieton płk. rez. dr. Wie-
sława L.Ząbka „Nadzieja 
ginie ostatnia..” oraz wiersz 
„Pamięć o saperze …”.

SAPERSKIE FORUM
– relacja z posiedzenia pre-
zydium Zarządu Głównego 
SSP – płk. dr. hab. Walde-
mara Kawki.

EPITAFIA – „Ostat-
nie pożegnanie” śp. płk. rez. 
Leszka Bogdana opracowa-
ne przez mjr. rez. Wacława 
Maleja.

Jestem przekonany, iż 
każdy czytelnik naszego pi-
sma znajdzie dla siebie inte-
resującą lekturę.

Z pozdrowieniami

Redaktor Naczelny
dr Wiesław L.Ząbek

Zgodnie z wieloletnią tradycją wojska inżynieryjne kul-
tywują obchody Święta Sapera ustanowionego 75 lat temu 
[4 kwietnia 1946 r.] przez Naczelne Dowództwo WP, prze-
strzegając obowiązujących zarządzeń w walce z „koronawi-
rusem”.

Na zdjęciu delegacja Zarządu Inżynierii Wojskowej 
z gen. bryg. Markiem Wawrzyniakiem składa wieniec pod 
Pomnikiem „Chwała Saperom” w Warszawie.

16 kwietnia
Święto Sapera
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Poszukiwanie katyńskiej prawdy…

Z KART HISTORII

P
o 60–ciu latach Zbrodni Katyńskiej postawione zostały Pomni-
ki – Memoriały ofi ar systemu totalitarnego spośród ludności 
rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, żydowskiej i polskiej, m.in. 

pierwszy z nich, Pomnik Ofi ar Totalitaryzmu,  położony w podchar-
kowskich Partichatkach,  odsłonił w dniu 17 czerwca 2000 r. Premier 
Jerzy Buzek z udziałem Premiera Ukrainy, duchowieństwa i przedsta-
wicieli Rodzin Katyńskich. Następnie od kilku lat nad „dołami śmier-
ci” w Katyniu i Miednoje zaległa niezrozumiała cisza.

W 81. rocznicę wymordowania 21857 ofi cerów Wojska Polskiego 
i  Policji Państwowej, intelektualistów i  przedsiębiorców internowa-
nych w obozach jenieckich w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, 
a rozstrzelanych w Katyniu, Twerze i Charkowie przywołujemy ICH 
pamięć – bohaterów walk o niepodległość Ojczyzny, elitę narodu pol-
skiego.

To nasza pamięć, rodzin pomordowanych, gdy panowała ogól-
noświatowa zmowa milczenia, gdy zakazane było pod groźbą represji 
mówić o  Mordzie Katyńskim, w  czasach totalitarnego zniewolenia,  
chroniła Ich postacie od zapomnienia. Nadszedł więc czas ażeby, Ich 
bohaterska, męczeńska śmierć doczekała się właściwego szacunku 
i hołdu.

Chociaż minęło z górą ponad 80 lat, jeńcy z „katyńskich lasów” 
nadal pozostają na obczyźnie, w zgotowanych im przez stalinowskich 
„sierpaczy” „dołach śmierci”, w poniżeniu i hańbie, którą nie zetrze 
postawienie na ICH szczątkach Memoriału  ku pamięci ofi ar totalita-
ryzmu – dziś propagandowo, wbrew normom prawa międzynarodo-
wego, nazwanego „cmentarzami wojennymi” ofi ar „Golgoty Wscho-
du”.

„Jesteśmy świadomi, jak wielką zbrodnią był Katyń! Naszym świę-
tym obowiązkiem jest oddać należny hołd pomordowanym.{...}Tu prze-
cież chodzi o naszą godność, o  godność Polaków...” – pisał  ks. prałat 
Zdzisław J. Peszkowski [Nasz Dziennik. Poniedziałek, 17 lipca 2000].

Jako reprezentanci  środowiska „rodziny saperskiej”, a  zarazem 
rodzin katyńskich jesteśmy szczególnie zobowiązani do okazywania 
szacunku zgładzonym w Katyniu ofi cerom Wojska Polskiego,[ w tym 
tez saperom] do walki o godność i pamięć. To święty obowiązek na-

kłada na nas konieczność wypełnienia  Ich ostatniej woli – powrotu 
do Ojczyzny.

Trudno nie zauważyć, że pozostawienie szczątków Ofi ar wśród 
pomordowanej ludności cywilnej, różnych narodowości i nie ustalo-
nych danych oraz „wykroczeń”, prowadzi jednoznacznie do „wtopie-
nia” Zbrodni Katyńskiej w  inne ofi ary zbrodni systemu totalitarne-
go. Sprzyja wymazywaniu z pamięci Narodu Polskiego całej prawdy 
i  wiedzy o  ofi arach Mordu Katyńskiego. Prowadzi do politycznych 
manipulacji. Tym bardziej, iż do tej pory strona rosyjska nie wydała 
stosownego aktu potępienia i  „przeprosin”, a  procedury prokurator-
skiego dochodzenia winnych zbrodni zostały zawieszone na czas nie-
określony.

Musimy mówić o Nich, bynajmniej nie bezimiennych, rozmytych 
w ofi arach totalitarnego systemu stalinowskiego czy gehenny „Golgoty 
Wschodu”. Wbrew niezrozumiałej „racji stanu”, czy spektakularnych, 
politycznych „fajerwerkach”, prawda o MORDZIE KATYŃSKIM nie 
może być wymazana ze świadomości społecznej czy przykrywana  
ofensywną narracją „nowej polityki historycznej”.

W czyim interesie jest „zmowa milczenia”, nie ukazywanie ich 
zasług poniesionych w służbie Ojczyzny?. Ci bohaterowie walk o nie-
podległość Rzeczypospolitej ciągle czekają na uhonorowanie Ich Or-
derem Virtuti Militari, nadanym Im zbiorowo przez b. Prezydenta RP 
na obczyźnie. Czy sprawą niemożliwą do realizacji jest zaliczenie Ich 
do powstającego aktualnie Korpusu Weterana i wręczenie rodzinom 
wymordowanych patentów ze stosownym pośmiertnym awansem 
na kolejny stopień ofi cerski?. Na co czeka Wojsko Polskie szukające 
tożsamości w narodowej tradycji i społecznej akceptacji. Czemu nie 
są „żołnierze Katynia”, kawalerowie Orderu Virtuti Militari, Krzyża 
Walecznych  - patronami jednostek Wojska Polskiego, Oni – boha-
terowie walk legionowych i wojny polsko – bolszewickiej 1920 r.!

W  czyim interesie jest karmienie społeczeństwa polskiego 
kłamstwem o  budowie cmentarzy wojennych w  miejscach kaźni, 
przeprowadzonych ekshumacjach i  utworzeniu kwater żołnierskich. 
Powszechnie ukrywaną prawdą jest to, ze nigdzie – ani w Katyniu, 
ani w Miednoje ani też w Charkowie nie przeprowadzono pełnej eks-

5 marca 1940 r. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewickiej ZSRR podjęło decyzję o wy-
mordowaniu ponad 25 tys .obywateli narodowości polskiej: ofi cerów, policjantów i  funkcjonariuszy II Rzeczypospolitej Polskiej, interno-
wanych po 17 września 1939 r.,  przetrzymywanych  w obozach: w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz w innych miejscach kaźni na 
terenie Ukrainy i Białorusi.



1(72) 2021                                                                                                                                                               3

Z KART HISTORII

humacji i nie przeniesiono szczątków na nowe miejsca, czyli „nowe 
cmentarze” piszą wdowy katyńskie „Mówmy prawdę, choćby najbo-
leśniejszą” [„Głos”, 8 VII 2000 ]. Czemu uporczywie mówimy o „gro-
bach katyńskich” – kłamstwa?. Tam są doły hańby. W Katyniu po czę-
ściowej ekshumacji szczątki ofi cerów Wojska Polskiego wrzucono do 
tych samych dołów w celofanowych workach na śmieci, w Miednoje 
na zwłokach prokuratorów i ofi cerów Policji Państwowej postawiono 
kloaki służące kuracjuszom ośrodka wypoczynkowego NKWD. „Pił-
sudczyk”,nr 9/36/ W-wa 2000]. Nigdy „doły śmierci” nie będą i nie 
mogą być grobami, a miejsca kaźni kwaterami wojennymi.

Nigdy też „doły śmierci” nie będą cmentarzami, pomimo iście 
ekwilibrystycznych kombinacji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa zmieniającej „doły śmierci” na bardziej urzędową nazwę „grób 
zbiorowy”. Tym bardziej, iż „Instrukcja dotycząca miejsc [mordu] 
w Katyniu, Charkowie i Miednoje, zatwierdzona przez Komitet ds. 
Budownictwa ZSRR w oparciu o Zarządzenie Ministerstwa Kultury 
ZSRR nr 203 z 13 maja 1986 roku” o „ewidencjonowaniu i zabezpie-
czeniu NIENARUSZALNEGO ZACHOWANIA stałych pomników 
historii i kultury” zezwoliła tylko Radzie Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa na prowadzenie „PRAC REMONTOWO-RESTAURACYJ-
NYCH przy POMNIKU HISTORII KULTURY ZSRR” na Państwo-
wym Kompleksie Memorialnym w Miednoje i Katyniu.

Dlaczego do tej pory nie ukazały się  akty potępiające Zbrodnie 
Ludobójstwa na elicie intelektualnej Polski. Katyń – to nie tylko klę-
ska Polski, to klęska wolnego świata zaplątanego w zmowę milczenia 
i swoistą rację stanu nakazującego milczeć i trwać dalej w kłamstwie. 
„Mord ten w zamierzeniu ówczesnych władz radzieckich miał stać się 
śmiertelnym ciosem zadanym naszemu narodowi. Mordowano bowiem 
elitę intelektualną i polityczną Rzeczypospolitej...”pisał w Posłaniu Ko-
mitetu Katyńskiego jego przewodniczący śp. Stefan Melak [Rzeczpo-
spolita z dnia 3.04.1990 r.]. Mord Katyński nie był dziełem jednostek, 
grup czy też tłumów. „Ten mord był dziełem samego  państwa po-
pełnionym z rozkazu jego najwyższych władz”. Z pogwałcenia prawa 
wynika odpowiedzialność Związku Radzieckiego [aktualnie Rosji] 
przed Polską i narodami świata. Odpowiedzialność  rodzi konkretne 
konsekwencje ciążące na państwie w jego ciągłości [ Rosja ], których 
nie może uchylić zmiana systemu ani tym bardziej zmiana ekipy rzą-
dzącej. „Zaś rozmiary tego ludobójstwa, akt masowej zagłady, nie-
zależnie od istnienia formalno prawnych podstaw nakazują jego 
osądzenie....” [ Pierwszy krok władz ZSRR ku prawdzie, „Rzeczpospoli-
ta” z dnia 15.06.1990 r.].

Katyń staje się dziś synonimem naszej tożsamości narodowej, 
synonimem  wrażliwości  demokratycznego świata, który nie może 
obojętnie przechodzić wobec zbrodni ludobójstwa, zbrodni nie potę-
pionej i nie osądzonej. Rodzi się więc kolejne pytanie: dlaczego unice-
stwiono śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej prowadzone przez 
Prokuraturę Rosyjską?

W dniu 2 września 1993 r. Prokurator Generalny RP wszczął su-
werenne polskie śledztwo w sprawie Katynia. 15 września przedstawi-
ciele środowisk niepodległościowych złożyli u Prokuratora General-
nego RP wniosek „o rozszerzenie wszczętego w dniu 2 września 1993 r. 
przez Prokuratora Generalnego RP suwerennego postępowania karnego 
w sprawie Zbrodni Katyńskiej – na pozostałe zbrodnie wojenne, zbrod-
nie przeciwko ludzkości, popełnione czynem ciągłym wobec Narodu 
Polskiego przez Rosję sowiecką”. [ Memorandum z  dnia 17 września 
1997r.] Dlaczego nie wyrażono zgody na dalsze kontynuowanie 
wszczętego w dniu 2 września 1993 r, niezależnego polskiego śledz-
twa.

Częściową odpowiedź na to bulwersujące pytanie przynosi dwu-
znaczne oświadczenie Federacji Rodzin Katyńskich [PAP 3.09.1993 r], 
cyt: „...Zaskakuje to tym bardziej, że prowadzone śledztwo zmierza ku 
końcowi, że za cztery miesiące miał nastąpić jego fi nał. Naczelna Pro-
kuratura Wojskowa Federacji Rosyjskiej zgromadziła dotychczas aż 180 
tomów akt śledczych zawierających ponad 50 000 kart, pochodzących 
głównie z niedostępnych dotychczas archiwów rosyjskich, o nieocenio-
nej dla Polski wartości”.. – stwierdza Federacja.  Szerzej ilustruje to 
oświadczenie wystąpienie byłego posła AWS Jana Piątkowskiego b. 
ministra sprawiedliwości w rządzie Hanny Suchockiej, wygłoszone 13 
kwietnia br. w Sejmie RP. „... Po raz drugi po 6 latach przerywam dalszą 
zmowę milczenia wokół ukarania sprawców zbrodni katyńskiej. Prze-
rywam spokojne, zaprogramowane celebrowanie obchodów 60 rocznicy 
mordu. Jedni uznają to za dysonans w akordach aklamacyjnie przyjmo-
wanych przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwał, inni uzna-
ją to za psucie stosunków polsko – rosyjskich, tak jak to miało miejsce 
6 lat temu, kiedy jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny 
miałem odwagę zarządzić wszczęcie polskiego śledztwa w  sprawie tej 
zbrodni. Powinienem krzyczeć o sprawiedliwość w tej sprawie, chociaż 
w ojczyźnie  pomordowanych bohaterów Katyń  jest nadal symbolem 
bezprawia  i cierpienia.

REKWIEM:  W piątkowe popołudnie,   7   lipca 2000 r. w pod-
przemyskich Pikulicach w wojskowej nekropoli pochowano szcząt-
ki poległych żołnierzy UPA. „Zakończyła się, jak mówi śp. Andrzej 
Przewoźnik, sekretarz Rady Ochrony pamięci Walk i Męczeństw, „bir-
czańska  odyseja”. Szczątki poległych członków UPA, ekshumowane pod 
Birczą czekały na pochówek [...] prawie rok, prochy zebrane z Lisznej 
pod Sanokiem – osiem lat. [Zb. Lentowicz Koniec birczańskiej  ody-
sei „Rzeczpospolita” 8-9 lipca 2000]. „–Każdy poległy, niezależnie od 
narodowości i strony, po której walczył, ma prawo do grobu i nazwi-
ska”- stwierdził w czasie uroczystości pogrzebowych Sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa śp. dr Andrzej Przewoźnik.

Czy każdy?.....

dr Wiesław Leszek Ząbek
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W setną rocznicę traktatu ryskiego

Z KART HISTORII

N
iemal bez echa przeszła w  kraju 100. rocznica (18 marca 
2021 r.) podpisania traktatu pokojowego w Rydze pomiędzy 
Rzeczpospolitą Polską a Rosją bolszewicką. Traktat ten koń-

czył ważny etap w dziejach naszego kraju – walkę o kształtowanie gra-
nicy wschodniej, a  przede wszystkim o  obronę Niepodległości Rze-
czypospolitej.

Rokowania pokojowe między Polska a bolszewicką Rosja rozpo-
częły się już w sierpniu 1920 r. w Mińsku Litewskim. Delegacji pol-
skiej przewodniczył wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Dąbski, 
a  bolszewickiej – pomocnik komisarza wojennego sztabu polowego 
bolszewickiej armii łotewskiej Karl Daniszewski. Rozmowy rozpo-
czynały się w  szczególnie niekorzystnym dla Polaków momencie: 
wojska bolszewickie docierały do Warszawy. W tym czasie szczególną 
rolę odegrał nieco zapomniany polski bohater – legionista mjr Kazi-
mierz Stamirowski (w 1943 r. zamordowany przez Niemców w obozie 
w Auschwitz). W nocy 18 sierpnia 1920 r. przedostał się do radiosta-
cji bolszewickiej, zdobywając informacje o  klęsce Armii Czerwonej 
pod Warszawą. Informacje te przekazał izolowanej od wiadomości 
z zewnątrz polskiej delegacji, co jej umożliwiło usztywnienie taktyki 
negocjacyjnej.

21 września, wobec zwycięskiej ofensywy polskich wojsk, rokowa-
nia przeniesiono do stolicy Łotwy – Rygi, a Daniszewskiego przy stole 
rokowań zastąpił bolszewicki dyplomata Adolf Joff e.

Większość polskiej delegacji stanowili zwolennicy koncepcji po-
litycznych narodowej demokracji, przeciwni federacyjnej koncepcji 
Józefa Piłsudskiego. To z kolei miało swoje następstwa w podpisanej 
umowie pokojowej. 

Już na początku właściwych rozmów polska delegacja uznała bol-
szewickie państwo ukraińskie jako stronę rokowań, co w konsekwencji 
oznaczało wycofanie uznania dla sojuszniczej Ukraińskiej Republiki 
Ludowej, której oddziały walczyły z bolszewikami po stronie polskiej. 
Warto przypomnieć, iż treść traktatu pokojowego w  języku ukraiń-
skim musiał sporządzić Leon Wasilewski, gdyż bolszewicy ukraińscy 
nie władali dostatecznie tym językiem…

Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisany w Ry-
dze dnia 18 marca 1921 r., był poprzedzony Umową o preliminacyjnym 
pokoju i rozejmie między Rzeczypospolitą Polską a Rosyjską Federacyj-
ną Socjalistyczną Republiką Rad i Ukraińską Socjalistyczną Republiką 
Rad, podpisaną 12 października 1920 r. i  kończącą 18 października 
działania wojenne.

Układ pokojowy podpisany w Rydze ustalał przebieg granicy mię-
dzy Polską a Rosją bolszewicką. Przebiegała ona w zasadzie zgodnie 
z linią II rozbioru Polski z 1793 r.

W następstwie umowy pokojowej Polska miała otrzymać wypła-
tę 30 mln rubli w złocie (wg cen z 1913 r.) tytułem rekompensaty za 
wkład ziem polskich w budowanie gospodarki rosyjskiej (ostatecznie 

nigdy pieniądze te nie zostały wypłacone), a także Rosja miała zwrócić 
zagrabione w czasie zaborów dzieła sztuki i zabytki. Jednak i  to po-
stanowienie nie zostało w pełni zrealizowane. Zwrócono (na zasadzie 
wzajemności) arrasy wawelskie, jedyne zachowane polskie insygnium 
koronacyjne (Szczerbiec) oraz pomnik ks. Józefa Poniatowskiego, 
znajdujący się obecnie przed pałacem prezydenckim w  Warszawie. 
Traktat ten określił również losy ludności polskiej znajdującej się na 
terytorium kontrolowanym przez bolszewików.

Układ pokojowy, podpisany 18 marca 1921 r. przez obie strony 
w pałacu Czarnogłowców w Rydze, wszedł w życie 30 kwietnia.

Choć (jak się okazało) nie przyniósł trwałego rozwiązania sto-
sunków polsko-sowieckich, to warty jest przypomnienia z okazji 100. 
rocznicy jego podpisania.

*   *   *

Związek Piłsudczyków RP aktywnie włączył się w  obchody tej 
rocznicy. 13 czerwca w  Pruszkowie odbędzie się odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej upamiętniającej kapelanów wojny 1920 r., pracujących 
w pruszkowskich parafi ach. Byli to księża Franciszek Baturewicz, Kle-
mens Cyruliński i Władysław Roguski. 

Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Okręg Mazowiecki związku, 
a organizatorem (z jego ramienia) ks. płk zw. Krzysztof Gołębiewski, 
a także parafi a pw. św. Kazimierza Królewicza w Pruszkowie i Ordy-
nariat Polowy WP.

Wiktor Cygan

Ostatnia strona Traktatu Pokojowego w Rydze
Polscy delegaci w Rydze, 1921. Od lewej Edward Lechowicz, Leon Wasi-
lewski, Jan Dąbski, Henryk Strasburger i Stanisław Kauzik
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Obchody 76. rocznicy wkopania 
słupa granicznego w Czelinie nad Odrą

P
ierwszymi żołnierzami Wojska Polskiego którzy znaleźli się nad 
słowiańską Odrą w  rejonie miejscowości Czelin byli saperzy 
z 6. Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo-

-Mostowego pod dowództwem płk. Aleksandra Kofanowa. Odbyło się 
to 10 lutego 1945 roku. Batalion działał w tym czasie na rzecz 2. Ar-
mii Pancernej Gwardii dowodzonej przez gen. Siemiona Bogdanowa, 
z którą zakończył swój szlak bojowy jako jedna z czterech Jednostek 
Wojska Polskiego w Berlinie. Saperzy polscy fakt stania nad Odrą po-
stanowili uczcić wkopaniem symbolicznego słupa granicznego. Doko-
nali tego: por. Władysław Cieślak, chor. Stefan Kobek, plut. Jan Janicki 
oraz plut. Henryk Kalinowski (ostatni uczestnik wydarzenia - zm. 26 
grudnia 2020 roku) oraz kpr. Adolf Wydrzyński (cieśla z Wołynia, któ-
ry wyciosał słup). Słup ustawiono 27 lutego 1945 roku, zakopując pod 
nim butelkę z umieszczonym w niej dokumentem upamiętniającym 
to historyczne wydarzenie. Umieszczono w nim nazwiska 10. saperów 
poległych w czasie budowy mostu oraz 35 rannych. Pod dokumentem 
złożyło podpisy 62. ofi cerów, chorążych, podofi cerów i szeregowych 
batalionu. Rano 28 lutego Niemcy zniszczyli słup ogniem artylerii. 

Butelkę z aktem odnaleźli w 1947 roku żołnierze Wojsk Ochrony 
Pogranicza, którą następnie przekazano do Muzeum WP w Warsza-
wie. Kopie tego dokumentu wraz z odtworzonym słupem granicznym 
znajdują się w Muzeum Pamiątek 1 Armii WP przy Cmentarzu Wo-
jennym w Starych Łysogórkach oraz Muzeum Wojsk Inżynieryjnych 
i  Chemicznych we Wrocławiu. Gdzie się obecnie znajduje oryginał 
dokumentu nie wiadomo. W 1960 roku w historycznym miejscu od-
słonięto obelisk, który zaprojektował kmdr. Henryk L. Kalinowski. 
W 1968 obelisk ten przesunięto około 100 m. W to miejsce postawio-
no pomnik, zaprojektowany przez rzeźbiarkę Annę Paszkiewicz. 

Wzorem lat ubiegłych w dniu 27 lutego przy Pomniku Sapera 3. 
Warszawskiego pułku pontonowego (6 batalion był jego częścią, sta-
cjonując od 1945 roku w  naszym mieście) we Włocławku. Według 
wcześniejszego planu obchody te miały być połączone z uczczeniem 
10. rocznicy powstania Koła Nr 19 SSP (utworzone 27 styczeń 2011 
rok). Ze względu na panującą pandemię plany uległy znacznym 
zmianom. Obchody 10 rocznicy wstępnie przeniesiono na 26 czerw-
ca łącząc je z  obchodami Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich. 
Uroczystość z okazji 76. rocznicy wkopania słupa granicznego prze-
prowadzono w ograniczonej formie przy zachowaniu zasad obowią-
zujących w czasie trwania epidemii koronawirusa COWID - 19. 

O  godz. 12.00 prowadzący uroczystość płk dr Jan Pilarski po-
witał uczestników uroczystości. Wśród przybyłych pod pomnik była 
delegacja Rady Miasta Włocławek na czele z Prezydentem Włocławka 
dr Markiem Wojtkowskim z Radną Rady Miasta Włocławka Wan-
dą Muszalik oraz członkowie Koła ze sztandarem, którego poczet 
stanowili: kpt. Stefan Kaleta, st. chor. szt. Sławomir Grzonek oraz 

mł. chor. Ryszard Kaczorowski. Po odegraniu i odśpiewaniu Hym-
nu Państwowego oraz odtworzeniu Hejnału Miasta Włocławek głos 
zabrał Prezes Koła płk dr inż. Ryszard Chodynicki. W wystąpieniu 
zwrócił uwagę na okoliczności, w  jakich oddajemy hołd saperom 6. 
batalionu w  tym zmarłemu 26 grudnia 2020 roku wiceadmirałowi 
Henrykowi L. Kalinowskiemu. Wspomniał też płk. dr. Jana Czy-
żewicza – uczestnika bitwy pod Lenino, który zmarł w  ubiegłym 
roku, a  który nie opuścił żadnej uroczystości przy Pomniku Sapera 
3. Wppont. Pamięć wszystkich nieżyjących saperów uczczono minutą 
ciszy i odegraniem sygnału „Śpij Kolego”. 

Przypomniał też o  jubileuszu 10. rocznicy powstania Koła oraz 
o przeniesieniu uroczystości i połączeniu jej z obchodami Święta Sto-
warzyszenia Saperów Polskich w miesiącu czerwcu. 

Następnie głos zabrał Prezydent Włocławka dr Marek Wojt-
kowski, który podkreślił rolę członków Koła w kultywowaniu wśród 
społeczeństwa Włocławka i Ziemi Kujawskiej tradycji Wojsk Inżynie-
ryjnych. Z okazji 10. rocznicy powstania Kola wręczy Prezesowi Koła 
płk. dr. inż. Ryszardowi Chodynickiemu okolicznościowy adres. 

W dalszej części uroczystości wiązanki kwiatów pod Pomnikiem 
złożył dr Marek Wojtkowski z Wandą Muszalik oraz delegacja Koła 
na czele z jego Prezesem. Zastępca Prezesa Koła mjr Zdzisław Pierz-
chała przewodniczył delegacji Koła zapalającej i składającej znicze na 
bryle Pomnika. 

Na zakończenie uroczystości prowadzący ją płk dr Jan Pilarski 
podziękował uczestnikom za przybycie oraz za złożone kwiaty. Zapro-
sił też na kolejną uroczystość przy Pomniku Sapera 3 Wppont, która 
zaplanowana jest na 26 czerwiec br.

 ppłk Ryszard Chornicki 

TRADYCJE
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BLIŻEJ 
LUDZI

MOJA SŁUŻBA, MOJA PASJA,  MOJE NADZIEJE… 

Rozmowa z gen. bryg. mgr inż. Markiem Wawrzyniakiem

„Saper”: Panie Generale, serdeczne gratulacje z otrzymanego awan-
su. Po długiej, ciernistej żołnierskiej drodze i … oczekiwaniu, moż-
na ten akt wręczony przez Prezydenta skwitować krótko. Wresz-
cie… Zapewne przyniósł też wiele  satysfakcji, gdyż jest ukorono-
waniem Pana aktywnej działalności zarówno w służbie wojskowej 
jak i społecznej.  Jakie szczególne wydarzenia czy najmilsze wspo-
mnienia na „saperskiej drodze” utkwiły w  pańskiej świadomości 
z którymi mógłby Pan generał podzielić się z czytelnikami nasze-
go pisma?

Służba ofi cera wojsk inżynieryjnych obfi towała w wiele szczegól-
nych wydarzeń i wyjątkowych wspomnień. Począwszy od szkoły ofi -
cerskiej we Wrocławiu, każde nowo zajmowane stanowisko wyma-
gało wiele poświęcenia oraz wysiłku a jednocześnie dawało ogromną 
satysfakcję. Przez te wszystkie lata dążyłem do realizacji stawianych 
przede mną zadań z pełnym poświęceniem, a osiągnięte cele kształto-
wały moje postawy pozwalając dziś stawiać czoło nowym wyzwaniom. 

Wojska Inżynieryjne, zarówno wczoraj jak i dziś, są formacją wy-
jątkową, która gotowa jest zarówno do prowadzenia działań zgodnie 
z przeznaczeniem jak również ratowania życia i mienia w czasie klęsk 
żywiołowych. Służba w Wojskach Inżynieryjnych napawa dumą i daje 
mi ogromną satysfakcję. W pamięci pozostają jednocześnie wszystkie 
miejsca zarówno w kraju jak i poza granicami państwa, w których słu-
żyłem ku chwale wojsk inżynieryjnych.

„Saper”: Wydaje się, iż proces restrukturyzacji przeprowadzany 
w  Siłach Zbrojnych spowodował malejąca rolę  wojsk inżynieryj-
nych w  w  strukturze Sił Zbrojnych. Kontrowersje budzi zarówno 
strona organizacyjna jak i przyjęty system dowodzenia oddziałami 
saperskim niejednokrotnie rozrzuconych po całym terenie kraju, 
m.in.: 2. pułk saperów w Kazuniu [podlega mu jednostka w Chełm-
nie] czy 2. pułk inż. w  Inowrocławiu  [mający podległe jednostki 
w Głogowie, Dęblinie i Nisku]… Pomijam  system podległości Za-

rządu Inżynierii Wojskowej, kiedy w minionym okresie Szefostwo 
Wojsk Inżynieryjnych MON, liczyło kilkadziesiąt tysięcy żołnie-
rzy i pracowników cywilnych i miało w strukturze organizacyjnej [ 
w różnym okresie] pięć Brygad Saperów.  Czy jest planowana reor-
ganizacja systemu dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP?

Wprowadzona reforma systemu kierowania i dowodzenia SZ RP 
spowodowała, że w miejsce dotychczas funkcjonujących czterech od-
rębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych, utworzono dwa strate-
giczne dowództwa połączone – Dowództwo Generalne Rodzajów Sił 
Zbrojnych (DG RSZ) i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbroj-
nych (DO RSZ), a także zmieniono dotychczasową rolę Sztabu Gene-
ralnego Wojska Polskiego (SG WP). Dowództwo Generalne RSZ zo-
stało zobowiązane do pełnienia nadzoru nad bieżącym funkcjonowa-
niem wojsk i przygotowaniem ich do działań. Jednym z celów reor-
ganizacji struktur było uzyskanie połączoności oraz poprawa istnie-
jących rozwiązań w relacjach dowodzenia. Usytuowanie Zarządu In-
żynierii Wojskowej ze względu na przyjęte zmiany organizacyjne do-
wództw jest inne od poprzednio funkcjonujących, lecz zupełnie na-
turalny jest fakt, że wraz ze zmianami strukturalnymi ulega również 
zmianie struktura wewnętrzna samej organizacji. Obecnie Zarząd In-
żynierii Wojskowej skupia całe spektrum zadań i  funkcji, które były 
rozdzielone pomiędzy Szefostwo Inżynierii Wojskowej MON – zaj-
mujące się głównie planowaniem operacyjno-strategicznym i gestor-
stwem oraz Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych DWLąd, które odpowie-
dzialne było za szeroko rozumianą problematykę szkolenia i nadzoru 
nad funkcjonowaniem jednostek inżynieryjnych WLąd. 

Transformacji Sił Zbrojnych jest procesem ciągłym i  polega na 
optymalizacji struktur w oparciu o zmieniające się cele poziomu stra-
tegicznego. Stanowi odpowiedz na aktualne potrzeby i wyzwania sto-
jące przed Siłami Zbrojnymi, a tym samym Wojskami Inżynieryjnymi.

O potrzebie zreformowania systemu kierowania i dowodzenia Sił 
Zbrojnych przesądziło wiele czynników, takich jak zmiany zachodzące 
w armii w wyniku proces uzawodowienia, wdrożenia rozwiązań ope-
racyjnych państw NATO oraz koncepcji prowadzenia działań i opera-
cji połączonych, a także doświadczeń zdobyte w trakcie operacji w Ira-
ku i Afganistanie. 

Przyjęte struktury organizacyjne oraz posiadane zdolności zapew-
niają sprawną realizację zadań jednostek inżynieryjnych Wojsk Lądo-
wych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. Odnosząc się do struk-
tur organizacyjnych należy mieć na uwadze charakter i szerokie spek-
trum zadań realizowanych przez pododdziały wojsk inżynieryjnych. 
Rozwiązania korespondują ze specyfi ką działań, a jednocześnie funk-
cjonują z powodzeniem również w ramach systemu reagowania kry-
zysowego. 
 
„Saper”: W  minionym okresie także główny ciężar działań Pań-
stwa w sytuacjach kryzysowych spadał na barki Wojska Polskiego, 
a szczególnie wojsk inżynieryjnych. Mam na myśli akcje przeciw-
powodziowe, przeciwlodowe, prace na rzecz Gospodarki Narodo-
wej czy duże przedsięwzięcia budowlane, do których  powoływano 
specjalne jednostki inżynieryjno – budowlane.  Aktualnie tez dzia-
łania zabezpiecza Obrona Cywilna, Straż Pożarna czy utworzone 
Jednostki Obrony Terytorialnej. Saperom pozostawiono :odbudo-
wę zniszczonych w czasie powodzi mostki i przepusty, patrole sa-
perskie zaangażowane w oczyszczanie terenu kraju z pozostałości 
wojennych czy doraźne akcje wymagające użycia parku pontonowe-
go. Nie mniej o naszych działaniach mass-media raczej skromnie 
mówią, eksponując nadmiernie udział w nich żołnierzy wojsk we-
wnętrznych co zdanie naszych czytelników jest krzywdzące dla sa-
perów. Czy (Szefostwo) Zarząd przewiduje poprawę w zakresie pro-
mocji czynu saperskiego?
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Zadaniem Sił Zbrojnych RP jest gotowość do realizacji zadań 
o charakterze militarnym i niemilitarnym, w  tym zagrożeń kryzyso-
wych. Występowanie niemilitarnych zagrożeń zobowiązuje organy ad-
ministracji publicznej, w tym Resort Obrony Narodowej do utrzymy-
wania w  ramach systemu reagowania kryzysowego niezbędnych sił 
i środków przewidzianych do reagowania na zaistniałe sytuacje kryzy-
sowe. Siły Zbrojne RP mogą być użyte w sytuacji kryzysowej pod wa-
runkiem, że użycie innych sił i środków nie jest możliwe lub może oka-
zać się niewystarczające, na zasadzie wsparcia układu pozamilitarnego.  

Udział wojsk inżynieryjnych na przełomie czerwca i lipca 2020 r. 
w likwidacji skutków sytuacji kryzysowych w województwie podkar-
packim spowodowanych ulewnymi deszczami jest przykładem wspar-
cia układu pozamilitarnego. Żołnierze wojsk inżynieryjnych realizo-
wali zadania na terenie powiatów: przemyskiego, łańcuckiego, rze-
szowskiego, przeworskiego, brzozowskiego oraz jasielskiego w zakresie 
udrażniania koryt rzek oraz przepustów, odbudowy wałów, zasypywa-
nia wyrw w drogach i naprawy ich nawierzchni, utwardzania brzegów 
cieków wodnych, usuwania osuwisk oraz kopania rowów odwadnia-
jących. 

Mając na uwadze specyfi kę zadań i posiadane już zdolności reago-
wania na zagrożenia niemilitarne Minister Obrony Narodowej zdecy-
dował w 2012 r. o utworzeniu na bazie istniejących jednostek inżynie-
ryjnych dziesięciu nieetatowych Wojskowych Jednostek Odbudowy, 
które uzyskały zdolność do realizacji zadań 31.12.2014 r. WJO to zgru-
powania zadaniowe, przygotowane i  wyposażone stosownie do kon-
kretnej, zaistniałej sytuacji kryzysowej, gotowe do realizacji specjali-
stycznych usług wojskowych. 

Wojskowe Jednostki Odbudowy zrealizowały do tej pory 111 za-
dań. W ostatnim okresie w ramach specjalistycznej usługi wojskowej 
zrealizowano m.in. zadanie urządzenia i utrzymania przeprawy mosto-
wej na rzece Wiśle o długości ok. 250 m w Warszawie zapewniając po-
kład nośny pod awaryjny rurociąg do oczyszczalni Czajka.

Wojska Inżynieryjne to także patrole saperskie i grupy nurków mi-
nerów, którzy wykonują niezwykle ciężką i odpowiedzialną służbę, wy-
magającą poświęcenia i ponadprzeciętnej wiedzy i umiejętności. Skalę 
wysiłku pokazują dane statystyczne. W 2020 r. roku saperzy podjęli po-
nad 310 tys. przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

Do promocji wysiłku żołnierzy wojsk inżynieryjnych są wykorzy-
stywane środki przekazu jak TV, prasa, portale internetowe, na których 
umieszczane są informacje z realizacji specjalistycznych usług wojsko-
wych, udziału w likwidacji skutków klęsk żywiołowych czy działalności 
patroli saperskich. Zawsze dążymy do tego aby pokazać dobrą, sumien-
ną i zgodną z rzemiosłem saperskim pracę wykonaną na rzecz społe-
czeństwa.

„Saper”: Idąc dalej za ciosem…  na podstawowym wyposażeniu  
wojsk inżynieryjnych mamy jeszcze parki pontonowe z  lat sześć-
dziesiątych XX wieku, a na których ćwiczyłem kończąc naszą „Alma 
Mater” w 1964 r.  Czy przewidywane jest, w szerszym zakresie utech-
nicznienie wojsk inżynieryjnych zgodnie ze standardami NATO?

Zarząd Inżynierii Wojskowej w  sposób szczególny skupia swoją 
uwagę i wysiłek na realizacji procesu modernizacji sprzętu inżynieryj-
nego. Pełni rolę gestora, którego jednym z podstawowych zadań jest 
określanie kierunków rozwoju sprzętu inżynieryjnego, a  także zasad 
jego bojowego wykorzystania.

W poprzednich latach zdefi niowano i określono sprecyzowane wy-
magania, które są podstawą do pozyskania sprzętu pozwalającego na 
osiągnięcie wymaganych zdolności przez pododdziały wojsk inżynie-
ryjnych.

Mając na uwadze zwiększenie zdolności w  zakresie pokonywa-
nia szerokich przeszkód wodnych aktualnie Resort Obrony Narodo-
wej proceduje podpisanie umowy na dostawę do SZ RP nowego parku 
pontonowego. Jednocześnie realizowane są prace nad pozyskiwaniem 
sprzętu, który przyczyni się na zwiększenie możliwości realizowanych 
zadań w obszarze inżynierii wojskowej. W ramach programu „mosto-
wego” sukcesem zakończyła się praca rozwojowa związana z pozyska-
niem mobilnego mostu składanego do pokonywania średnich prze-
szkód wodnych i terenowych. Podpisano umowę na dostawy  tego mo-
stu oraz opracowanie dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej. 
Ponadto, planujemy kontynuować dostawy mostów towarzyszących 

na podwoziu samochodowym. Konstrukcje te spełniają wymagania 
NATO określone w dokumentach standaryzacji operacyjnej.

Wojska inżynieryjne to nie tylko mosty. W obszarze zdolności do 
rażenia trwa praca rozwojowa ukierunkowana na opracowanie pojaz-
du minowania narzutowego na podwoziu kołowym oraz systemu ste-
rowanych ładunków wybuchowych. Doprecyzowywane są wymagania 
na pozyskanie kołowych transporterów rozpoznania, wsparcia inży-
nieryjnego oraz wersji dla pododdziałów EOD. 

Systematycznie wycofujemy wyeksploatowane maszyny inżynie-
ryjne, zastępując je maszynami  uniwersalnymi. Proces zwiększenia 
bezpieczeństwa żołnierzy wykonujących zadania związane z  oczysz-
czaniem terenu z  przedmiotów wybuchowych i  niebezpiecznych 
wspierany jest poprzez wprowadzenie nowej generacji robotów inży-
nieryjnych.

Systematyczne dostawy sprzętu inżynieryjnego, który pozwala na 
osiągnięcie wymaganych zdolności przez pododdziały, realizowane są 
w oparciu o Plan Modernizacji Technicznej SZ RP. Naszym życzeniem 
jest oczywiście zwiększenie środków fi nansowych tak aby w krótszym 
okresie czasu zwarte pododdziały zostały kompleksowo wyposażone 
w wysokiej klasy sprzęt wojskowy. 

„Saper”  Nie tylko w okresie „pandemii” obserwujemy spadek ak-
tywności terenowych kół SSP. Naszym zdaniem główna przyczyna 
to brak interpersonalnych więzi między kadrą, dawniej zgrupo-
waną w miejscu pełnienia służby [ wojskowych garnizonach], peł-
niąca służbę a  nie pracę kontraktową od – do określonej godziny 
i rokroczne zasilanie jednostek inżynieryjnych absolwentami naszej 
szkoły ofi cerskiej [od kilku do kilkunastu absolwentów]. Sprzyjało 
to tworzeniu interpersonalnych więzi osobistych, a  także rodzin-
nych jak , m.in.: tzw. „paczka kazuńska”, która istnieje ponad 50 lat. 
Jak Pan Generał postrzega dalszą współpracę ze Stowarzyszeniem 
Saperów Polskich i większą aktywizację dowódców jednostek saper-
skich w zakresie pobudzania  działalności terenowych kół SSP?

Wojska Inżynieryjne tworzą zintegrowane środowisko, w  którym 
każdy żołnierz odnajduje swoje miejsce. Udział w szerokim spektrum 
przedsięwzięć stwarza warunki do rozwoju oraz budowania więzi, rów-
nież międzypokoleniowych. Stanowią unikalny rodzaj wojsk również 
z uwagi na konsolidację wielopokoleniowego wysiłku, a także przekazy-
waniu doświadczeń młodszym adeptom saperskiego rzemiosła. Budo-
wanie relacji oraz efektywne angażowanie się w pomoc ludności cywil-
nej sprzyja tworzeniu dobrego imienia żołnierza wojsk inżynieryjnych. 

Doskonałym przykładem na wielopłaszczyznowe integrowanie 
środowiska jest działalność Stowarzyszenia Saperów Polskich, które 
dzięki swojemu zaangażowaniu skupia saperskie pokolenia. Integra-
cja pokoleń buduje wartości oraz zwiększa świadomość wśród kadr, co 
wzbudza mój ogromny szacunek. Będąc na stanowisku Szefa Zarządu 
Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych działalność stowarzyszenia wspieram i  szanuję. Każdorazowo 
podkreślam ogromną rolę Naszej saperskiej tradycji oraz buduję dobre 
imię polskiego sapera aktywizując również dowódców jednostek wojsk 
inżynieryjnych. Doceniam jednocześnie ogromną rolę Stowarzyszenia 
Saperów Polskich zapraszając na spotkania oraz do udziału w corocz-
nej odprawie Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej. Tradycja oraz budo-
wanie więzi stanowi o Naszej sile oraz dumie z dokonań wielu pokoleń 
saperów polskich. 

„Saper”. I  na koniec prosimy Pana Generała o  krótkie przesłanie. 
Jaka jest recepta na żołnierski sukces. Czy tylko tzw. „szczęście żoł-
nierskie…”

Największą wartością Wojsk Inżynieryjnych pozostają ludzie – od-
dani służbie, wspaniali żołnierze. Naszą receptą na sukces jest zgrany 
zespół. Jednak sukces żołnierski to nie tylko służba, to przede wszyst-
kim nasz rozwój jako człowieka. Skoncentrowani na zadaniach pamię-
tajmy, że na nasz rozwój, sukces i szczęście ogromny wpływ ma wspar-
cie Naszej rodziny. 

Dziękuję za rozmowę. 
Redaktor Naczelny 

kwartalnika SAPER
płk dr Wiesław Leszek Ząbek
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Dzień Sapera w Pułtusku

Wyróżnienia i świętowanie w Wojskach Inżynieryjnych

1 
marca 2021 r. Prezydent RP wręczył Szefowi Zarządu Inżynierii 
Wojskowej Panu płk. Markowi Wawrzyniakowi akt mianowa-
nia na stopień generała brygady.

Jest to wyróżnienie osobiste Pana gen. bryg. Marka Wawrzynia-
ka, ale również wyróżnienie dla Wojsk Inżynieryjnych za ich dzia-
łalność szkoleniową, realizację specjalistycznych zadań na rzecz Sił 
Zbrojnych RP i społeczeństwa.

Pan gen. bryg. Marek Wawrzyniak urodził się w  1971 r. w  m. 
Koło. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia w Wyższej Szko-
le Ofi cerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, którą ukończył 
w 1994 r. Następnie skierowany do 17. bsap 12 DZ na stanowisko do-
wódcy plutonu.  Dalsze lata swojej służby spędził we Włocławku w 3. 
pułku pontonowym a po jego przeformowaniu w 3. pułku drogowo-
-mostowym zajmując kolejne stanowiska służbowe od dowódcy plu-
tonu poprzez szefa sekcji  do dowódcy batalionu. W 1995 roku pełnił 
służbę na stanowisku starszego ofi cera w PKW Irak. W 2009 r. pełnił 
służbę na stanowisku Zastępcy Dowódcy PKW UNIFIL Liban.

W latach 2011-2013 służbę pełnił na stanowisku dowódcy 3 bata-
lionu drogowo-mostowego w Chełmnie.

W 2013 r. objął na krótko obowiązki Zastępcy Dowódcy 2. Pułku 
Inżynieryjnego w Inowrocławiu a następnie w dn. 07.10.2013 r. obo-
wiązki dowódcy 2. Pułku Inżynieryjnego.

W dniu 05.12.2016 r. został wyznaczony na stanowisko Szefa Od-
działu Operacyjnego – Zastępcy Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej 

w Inspektoracie Rodzajów Wojsk DG RSZ, a w 2017 r. objął obowiązki 
Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej.

W  swoim przebiegu służby wojskowej Pan gen. bryg. Marek 
Wawrzyniak był wielokrotnie wyróżniany między innymi Srebrnym 
Medalem Siły Zbrojne w  Służbie Ojczyzny, Srebrnym Medalem Za 
Długoletnią Służbę, Srebrnym Medalem Za Zasługi w  Obronności 
Kraju.

Panie Generale, gratulujemy awansu i  życzymy dalszych suk-
cesów w  służbie oraz pomyślności w  życiu osobistym i  szczęścia 
żołnierskiego.

Z saperskim pozdrowieniem              
Zarząd Główny

Stowarzyszenia Saperów Polskich

Zmiany kadrowe w Zarządzie Inżynierii Wojskowej

Z dniem 22 lutego 2021 r. ze stanowiska  starszego specjalisty Od-
działu Operacyjnego Zarządu Inżynierii Wojskowej (Przewodniczący 
GKR SSP) ubył na stanowisko Głównego Specjalisty w Departamen-
cie Strategii i Planowania Obronnego – ppłk Tomasz German z jed-
noczesnym mianowaniem na stopień pułkownika. 

Gratulujemy, liczymy na dalszy czynny udział w  działalności 
Stowarzyszenia Saperów Polskich.

Gr zegorz Misiak

1
6 kwietnia 2021 roku o godz. 12.00, na terenie Domu Polonii w Puł-
tusku, z  okazji obchodzonego Dnia Sapera odbyła się pomimo 
pandemii COVID-19 (w bardzo ograniczonym składzie osób) uro-

czystość złożenia kwiatów przy tablicach upamiętniających saperów pole-
głych podczas rozminowaniu północnego Mazowsza oraz Pułtuska. 

W tej symbolicznej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz 
lokalnych – Urzędu Miasta Pułtusk i  Starostwa Pułtuskiego, Dyrekcji 
Domu Polonii oraz przedstawiciele  Zarządu Koła nr 24 SSP im. 1. Batalio-
nu Saperów w Pułtusku.

Całość uroczystości poprowadził st. chor. sztab. Leszek Topólski – 
założyciel i  pasjonat Grupy Rekonstrukcyjnej 13. Pułku Piechoty, która 
uświetniła uroczystość poprzez wystawienie warty honorowej przy tabli-
cach upamiętniających poległych saperów.

Po zmianie warty wystawionej przez Grupę Rekonstrukcyjną na po-
sterunku honorowym odtworzono za pomocą urządzeń nagłaśniających 
Mazurek Dąbrowskiego oraz wysłuchano krótkiego przemówienia preze-
sa Koła nr 24 Stowarzyszenia Saperów Polskich gen. bryg. w st. spocz. dra 
Bogusława Bębenka. Podczas swojego wystąpienia prezes koła skupił się 
na podziękowaniu władzom miasta i powiatu oraz dyrekcji Domu Polonii 
za pamięć o poległych saperach.

Była to także okazja do wręczenia wyróżnień przyznanych przez Sze-
fa Inżynierii Wojskowej w 2020 roku, które z powodu pandemii nie były 
dotychczas wręczone. Wyróżnieni zostali: Pan Michał Kisiel, Dyrektor 
Domu Polonii w Pułtuski - brązowym Medalem za Zasługi dla Wojsk In-
żynieryjnych oraz płk w st. spocz. Tadeusz Kubiak, ofi cer wojsk inżynie-
ryjnych - złotym Medalem Zasłużonemu Saperowi.

Delegacje Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, Domu Polonii oraz 
Koła Nr 24 SSP im. 1. Batalionu Saperów w Pułtusku przed złożeniem 
wiązanek kwiatów przy tablicach upamiętniających poległych saperów. 
Źródło: Pani Paulina Dąbkowska - Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Warta na posterunku honorowym wystawionym przez Grupę Rekon-
strukcyjną 13 Pułku Piechoty po zakończeniu uroczystości. 
Źródło: Pani Paulina Dąbkowska - Starostwo Powiatowe w Pułtusku
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76. rocznica forsowania Odry i Nysy Łużyckiej 
przez żołnierzy 1. i 2. Armii WP

W
 kwietniu 1945 roku rzeki Odra i Nysa Łużycka stanowiły 
podstawę wyjściową do ostatniej wielkiej operacji woj-
skowej mającej na celu ostateczne rozbicie hitlerowskich 

Niemiec, która przeszła do historii jako Operacja Berlińska. Zgodnie 
z  planem operacyjnym Naczelnego Dowództwa Armi i Radzieckiej 
zdobycie Berlina miało pozbawić hitlerowskie Niemcy możliwości 
stawiania dalszego oporu i zmusić je do bezwarunkowej kapitulacji. 
Miały tego dokonać wojska 1. Frontu Białoruskiego (Dowódca mar-
szałek Gieorgij Żukow) oraz 1. Frontu Ukraińskiego (Dowódca mar-
szałek Iwan Koniew). W skład 1. Frontu Białoruskiego wchodziła 1. 
Armia WP (Dowódca gen. dyw. Stanisław Popławski), a w skład 1. 
Frontu Ukraińskiego 2. Armia WP (Dowódca gen. dyw. Karol Świer-
czewski). 

W dniach 6 – 13 kwietnia 1. Armia WP wykonała marsz (oko-
ło 200 km) z nad Bałtyku nad Odrę w rejon Siekierki – Gozdowice 
– Moryń, gdzie w nocy 14 kwietnia zluzowała 47. Armię Radziec-
ką zajmując 20-kilometrowy odcinek frontu od Siekierek do histo-
rycznej Cedyni. 2. Armia WP zluzowała 13. Armię Radziecką nad 
Nysą Łużycką na około 30-kilometrowym odcinku frontu od miej-
scowości Młoty do miejscowości Wysokie. W godzinach porannych 
16 kwietnia wojska obydwu Frontów Radzieckich oraz w ich składzie 
obie Armie WP forsując Odrę i Nysę Łużycką rozpoczęły Operację 
Berlińską. Istotną rolę w zabezpieczeniu działań obu Armii WP, ale 
także jednostek Armii Radzieckiej odegrały jednostki Wojsk Inży-
nieryjnych. W zabezpieczeniu forsowania Odry, a następnie natar-
cia przez nadodrzańską dolinę brały udział: 1. Brygada Saperów 
(Dowódca płk Włodzimierz Piliński), 6. (Dowódca mjr Aleksan-
der Kofanow) i 31. (Dowódca ppłk Mikołaj Remiziewicz) batalion 
pontonowo-mostowy oraz 9. batalion saperów (Dowódca kpt. Taras 
Czyżenek). Saperzy tych jednostek urządzili przeprawy promowe 
w rejonie Gozdowic, Siekierek i Christiansaue z: dwoma promami 
6 ton, jednym 8 ton, czterema 16 ton, dwoma 30 ton i  jednym 60 
ton. Po południu 16 kwietnia przeprawy promowe przerzucone zo-
stały w rejonie Gozdowic na most pontonowy o nośności 16 ton. Po 
moście przeprawiła się artyleria 2. i  3. Dywizji Piechoty, a następ-
nie 4. Brygada Artylerii Przeciwpancernej. W dniu 17 kwietnia na 
rozkaz gen. bryg. Jerzego Bordziłowskiego, ówczesnego Szefa Wojsk 
Inżynieryjnych WP wykonano manewr mostem pontonowym doko-
nując jego spławu w godzinach 17.00 - 18.30 spod Gozdowic do Sta-
rych Łysogórek. Urządzanie przeprawy mostowej w nowym miejscu 
trwało 8 godzin i zakończyło się 18 kwietnia o godzinie 2,30. Po mo-
ście przeprawiły się: 1. Brygada Kawalerii, armijne jednostki tyłowe, 
a także wojska 61. Armii Radzieckiej i 7. Korpusu Kawalerii Gwardii.

Wpływ na przebieg działań bojowych 2. Armii WP miały jed-
nostki Wojsk Inżynieryjnych, które zbudowały 7 mostów pontono-
wych o łącznej długości 250 metrów (dwa 60 ton, dwa 30 ton oraz po 
jednym 9 ton, 7 ton i 5 ton) oraz jeden most wysokowodny. Zadania 
te realizowali saperzy 4. Brygady Inżynieryjno-Saperskiej (Dowódca 
płk Aleksander Swadkowski) oraz dywizyjnych batalionów saperów. 
Wsparcia udzielili im saperzy 105 batalionu saperów i 125 batalionu 
pontonowo – mostowego Armii Radzieckiej. Saperzy 28. (Dowódca 
kpt. Arkadiusz Tepper) i 32. (Dowódca kpt. Mikołaj Konowałow) ba-
talionu saperów zabezpieczali natarcie wojsk torując im drogi oraz 
wykonując przejścia w polach minowych. 

Za zasługi wniesione przez Wojska Inżynieryjne w  forsowaniu 
Odry i  Nysy Łużyckiej Naczelny Dowódca WP Marszałek Polski 
Michał Rola Żymierski Rozkazem Nr 105 z  dnia 4 kwietnia 1946 
roku ustanowił dzień 16 kwietnia Świętem Wojsk Inżynieryjnych 
– Dniem Sapera. W 1946 roku podczas pierwszych obchodów tego 
święta (pierwszej rocznicy forsowania Odry i Nysy Łużyckiej) Pre-
zydent Polski Bolesław Bierut w Szczecinie udekorował sztandar 1. 
Warszawskiego Zmotoryzowanego Pułku Pontonowego „Krzyżem 
Grunwaldu” III klasy, a sztandary 1. bsap 1. DP, 3. bsap 2. DP i 13. 
bsap 6. DP orderem „Virituti Militari” V klasy. 

Jak w minionych latach Zarząd Koła Nr 19 SSP w dniu 16 kwiet-
nia br. zorganizował i  przeprowadził uroczystość rocznicową przy 
Pomniku Sapera 3. Warszawskiego pułku pontonowego. Uroczystość 
miała skromny charakter wynikający z panującej pandemii COVID 
– 19, z  jednoczesnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowią-
zujących w tej sytuacji. 

Po wysłuchaniu i  odśpiewaniu Hymnu Państwowego i  wysłu-
chaniu Hejnału Miasta Włocławek głos zabrał Prezes Koła płk dr 
inż. Ryszard Chodynicki. W  swoim okolicznościowym wystąpie-
niu nawiązał do wydarzeń z  16 kwietnia 1945 roku, 75. rocznicy 
ustanowienia dnia 16 kwietnia – Świętem Wojsk Inżynieryjnych – 
Dniem Sapera oraz 10 rocznicy utworzenia Koła Nr 19. SSP. Minutą 
ciszy uczczono pamięć saperów poległych w działaniach bojowych, 
w czasie akcji rozminowania kraju, podczas misji pokojowych ONZ 
i NATO oraz zmarłych w sposób naturalny. Z nazwiska wymieniono 
płk dr Jana Czyżewicza oraz kmdr. Henryka Leopolda Kalinowskie-
go. Po odegraniu sygnału „Spij Kolego” delegacje uczestników uro-
czystości złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. 

 ppłk Ryszard Chornicki 

Święto Wojsk Inżynieryjnych - Dzień Sapera



10                                                                                                                                                                            SAPER 

CHWAŁA SAPEROM

Ś
więto obchodzone corocznie wielce uroczyście przez wojska inżynie-
ryjne, jednak tak w zeszłym jak i w tym roku musieliśmy obchodzić je 
symbolicznie ze względu na ograniczenia spowodowane zagrożeniami 

spowodowanymi przez COVID-19.
O godz. 10.00 odprawiona została Msza Święta w Katedrze Polowej Wojsk 

Polskiego, w  intencji saperów poległych podczas wojen i  którzy odeszli na 
wieczną wartę podczas rozminowania kraju, w misjach zagranicznych jak rów-
nież za służących w czynnej służbie i rezerwistów. 

Msza Święta dzięki uprzejmości księży Katedry Polowej była transmi-
towana przez internet. Mszę Święta celebrował Ks. Biskup Polowy WP Jego 
Ekscelencja gen. bryg. dr Józef Guzdek z  trzema księżmi. We mszy mo-
gła uczestniczyć bardzo ograniczona liczba wiernych, stąd obecność Szefa 
Zarządu Inżynierii Wojskowej Pana gen. bryg. Marka Wawrzyniaka oraz 
skromnych delegacji z Zarządu Inżynierii Wojskowej i  jednostek Wojsk In-
żynieryjnych m.in. z: 1. Pułku Saperów z dowódcą płk. Grzegorzem Oskro-
bą, 2. Pułku Saperów z  szefem sztabu ppłk. Markiem Górskim, 2. Pułku 
Inżynieryjnego z  dowódcą 3. Batalionu Inżynieryjnego ppłk. Radosławem 
Podolskim, 16. Batalionu Saperów z  zastępcą dowódcy mjr. Adamem 
Bieńkiem, 16 Batalionu Remontu Lotnisk SP z  dowódcą ppłk. Jackiem 
Gochnio, 43. Batalionu Saperów MW z  por. mar. Łukaszem Staneckim, 
9. Brygady Wsparcia Dowodzenia z ppłk. Gabrielem Wasilewskim, Stowa-
rzyszenia Saperów Polskich z I Wiceprezesem ZG płk rez. Grzegorzem Mi-
siakiem.

W homilii J.E. Biskup gen. bryg. dr Józef Guzdek stwierdził, że w służ-
bie saperów dominują: odwaga i rozwaga, rozsądek i zdolność przewidywania. 
Tak bardzo nam tego potrzeba, abyśmy budując w zgodzie i harmonii, czynili 
nasz kraj bardziej bezpiecznym i zasobnym. Potrzeba także postawy mądrych 
i odpowiedzialnych budowniczych, którzy potrafi ą liczyć i przewidywać, byśmy 
mądrze wykorzystali dar naszego życia – powiedział Ks. Biskup gen. bryg dr 
Józef Guzdek nawiązując do treści ewangelii mszy świętej. Biskup wskazał 
generała Franciszka Kleeberga dowódcę Samodzielnej Grupy Operacyjnej 
„POLESIE”, który nie skorzystał ze złożonej propozycji, nie pozostawił żołnie-
rzy i nie uciekł za granicę. Miał wówczas powiedzieć: „Wojna jest przegrana. 
Ale honor żołnierza nie jest przegrany. Mam żołnierzy pod swoją komendą. 
Nie opuszczę ich”. Podjął dalszą walkę z najeźdźcą do chwili, kiedy przestała 
mieć sens. Generałowi nie zabrakło także zdolności do „trzeźwego myślenia”, 
gdy podejmował decyzję o kapitulacji. W ostatnim, pożegnalnym rozkazie do 
żołnierzy tak pisał: „Dziś jesteśmy otoczeni, amunicja i żywność są na wyczer-
paniu. Dalsza walka nie rokuje nadziei, a tylko rozleje krew żołnierską, która 
jeszcze przydać się może. Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na 
siebie. Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili - każąc zaprzestać dalszej bezcelowej 
walki, by nie przelewać krwi żołnierskiej nadaremnie. Dziękuję Wam za Wasze 
męstwo i Waszą karność – wiem, że staniecie, gdy będzie trzeba. Jeszcze Polska 
nie zginęła. I nie zginie!”. Świadczyło to o wielkiej odpowiedzialności dowódcy, 
rzeczywistą ocenę sytuacji i podjęcie właściwej decyzji.

Następnie Ks. Biskup gen. bryg. dr Guzdek nawiązał do motta wojsk in-
żynieryjnych „Czasem burzyć, często budować, zawsze służyć”. Wskazał na po-
święcenie, rozwagę i mądre podejmowanie decyzji przez dowódców i żołnierzy 
wojsk inżynieryjnych podczas realizacji zadań, szczególnie w rozminowaniu 
kraju, udziału w misjach w Iraku i Afganistanie, które wymagały specjalistycz-
nego wyszkolenia, ogromnego wysiłku, poświęcenia a także utraty życia i zdro-
wia. Wojska inżynieryjne zawsze służą społeczeństwu w trudnych chwilach, 
niosąc pomoc podczas likwidacji skutków powodzi, odbudowy dróg i mostów, 
ale także w walce z trwającą pandemią budując szpitale tymczasowe i wydziela-
jąc personel do pomocy służbom medycznym. Wskazał, że motto wojsk inży-
nieryjnych w części „często budować, zawsze służyć” powinno być wskazówką 
działania dla rządzących, urzędów i organizacji na wszystkich poziomach kie-
rowania, aby budować zgodę, podejmowanie właściwych i rozważnych decyzji 
dla rozwoju Ojczyzny i zagwarantowania lepszego życia ludności.

Święto Wojsk Inżynieryjnych
Święto Wojsk Inżynieryjnych obchodzone w dn. 16 kwietnia w 2021 r. ma szczególną wymowę, gdyż przypada w 75. rocznicę jego ustanowie-
nia w uznaniu ogromnej daniny krwi i wysiłku Wojsk Inżynieryjnych Wojska Polskiego podczas forsowania Odry i Nysy w operacji berlińskiej 
w 1945 r.   
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Po Mszy Świętej Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojska Polskie-
go ks. prał. kan. płk Bogdan Radziszewski odczytał Dekret Biskupa Polowego 
WP L.dz. 78/CD/2021 z dn. 21.01.2021 r. w sprawie wyróżnienia: Szefa Zarzą-
du Inżynierii Wojskowej gen. bryg. Marka Wawrzyniaka, I Wiceprezesa ZG 
Stowarzyszenia Saperów Polskich płk. w st. sp. Grzegorza Misiaka, dowódcę 
16. Batalionu Remontu Lotnisk ppłk. Jacka Gochnio, dowódcę 3. Batalionu 
Inżynieryjnego ppłk. Radosława Podolskiego Krzyżem XXX-LECIA ORDY-
NARIATU POLOWEGO. 

Następnie Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej gen. bryg. Marek Waw-
rzyniak w swoim krótkim wystąpieniu podziękował Matce Bożej, Hetmance 
Żołnierza Polskiego za opiekę w trudnej i odpowiedzialnej oraz niebezpiecz-
nej służbie dla Narodu. Z szacunkiem odniósł się do żołnierzy którzy odeszli 
z czynnej służby wojskowej za dokonania i przekazanie młodemu pokoleniu 
ponadczasowych wartości: profesjonalizmu, chęci służenia innym oraz sza-
cunku dla drugiego człowieka. Na ręce Ekscelencji Księdzu Biskupowi i księżą 
kapelanom podziękował za serdeczne życzenia i duszpasterską opiekę i okazy-
wane wsparcie żołnierzom wojsk inżynieryjnych i ich rodzinom. Szef Zarządu 
IW w dowód uznania oraz podziękowania za opiekę naszej braci saperskiej 
w trudnych chwilach przekazał na ręce jego ekscelencji „Złoty Medal Zasłużo-
ny dla Wojsk Inżynieryjnych”. 

W imieniu Wojsk Inżynieryjnych, Dowódca 1. Pułku Saperów płk Grze-
gorz Oskroba z  delegacją pułku w  podziękowaniu za celebrę mszy świętej, 
przekazane życzenia i udzielone błogosławieństwo. Wręczył Jego Ekscelencji 
Biskupowi Polowemu WP Ks. Biskupowi gen. bryg. dr Józefowi Guzdkowi 
statuetkę i wiązankę kwiatów. 

Na zakończenie uroczystej Mszy Świętej delegacja Wojsk Inżynieryjnych 
złożyła wiązankę kwiatów przy Tablicy Epitafi jnej Saperów Polskich w Kate-
drze Polowej WP. 

Tradycyjnie jak co roku o godz. 12.00 Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej 
gen. bryg. Marek Wawrzyniak z dowódcą 1. Pułku Saperów płk. Grzegorzem 
Oskrobą i dowódcą 5. Pułku Inżynieryjnego płk. Mariuszem Ochalskim przy 
Pomniku Chwała Saperom złożył wiązankę kwiatów od Dowódcy Generalne-
go RSZ Pana generała Jarosława Miki i zapalił znicz.

Wiązanki kwiatów złożyli:
�� Stowarzyszenie Saperów Polskich - I  Wiceprezes ZG SSP Kol. Grzegorz 

Misiak w  asyście Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego Kol. 
Mariana Kasperskiego, Sekretarza ZG SSP ppłk. Gabriela Wasilewskiego, 
ppor. Piotra Kadasa i  zapalili znicze przy Pomniku Chwała Saperom 
i Tablicy upamiętniającej poległych Saperów,

�� Stowarzyszenie Polskich Specjalistów Bombowych,
��Wojska Inżynieryjne 1. Warszawskiej Brygady Pancernej,
�� ppor. Piotr Kadas z  9. Brygady Wsparcia Dowodzenia zapalił znicz od 

Dowódcy Brygady.
Delegacja Stowarzyszenia Saperów Polskich złożyła również wiązan-

kę kwiatów na Płycie Czerniakowskiej upamiętniającej poległych żołnierzy 
1. AWP „idących” na pomoc Powstańcom Warszawy w 1944 r. 

Uroczystość upamiętniono wspólnym zdjęciem przy Pomniku „Chwa-
ła Saperom”, przestrzegając ograniczeń sanitarnych ze względu na pandemię 
COVID-19.

Grzegorz Misiak
Fot. Krzysztof Wydra
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

U
roczyste obchody rozpoczęto o godzinie 08.00 Mszą Świętą w in-
tencji Pułku, którą odprawił Kapelan Garnizonu Inowrocław ks. 
ppłk Adam Rogacki. 

O godzinie 10.00 w koszarach Pułku rozpoczął się uroczysty apel od 
złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Szefowi Zarządu Inży-
nierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. 
bryg. Markowi Wawrzyniakowi. Po odegraniu hymnu państwowego 
Dowódca Pułku płk Artur Gruszczyk powitał gości oraz cały stan osobo-
wy pułku. Podczas uroczystości gen. Wawrzyniak wręczył proporzec ho-
norowy Tytułu Honorowego „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych” 
dowódcy batalionu pontonowemu ppłk. Piotrowi Kranz, a żołnierze ba-
talionu otrzymali sznury wyróżniające w kolorze amarantowym z jednym 
chwastem.

Batalion pontonowy 2. Pułku Inżynieryjnego został wyróżniony przez 
Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Tytułem Honorowym 
„Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych” „Za uzyskanie najlepszych 
wyników w działalności służbowej, w istotnym stopniu wpływających na 
zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych oraz umacnianie 
obronności Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzonych w działalności kon-
trolno-rozliczeniowej w resorcie obrony narodowej w 2020 roku”.

W trakcie apelu wręczono również: Odznaki Honorowe Wojsk Lą-
dowych od Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Odznaki 
Pamiątkowe 2. Pułku Inżynieryjnego, nagrody rzeczowe oraz listy gratu-
lacyjne. 

Dowódca Pułku płk Artur Gruszczyk w  swoim wystąpieniu przy-
bliżył uczestnikom uroczystości znaczenie Święta Wojsk Inżynieryjnych 
i Święta 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasiń-
skiego. Podkreślił rolę saperów podczas rozminowania i oczyszczania kraju 
z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Zaakcentował znaczenie 
Święta Pułku i najważniejsze zadania realizowane przez jednostkę. Zazna-
czył, że: „…Święto pułku to niezwykłe wydarzenie dla jednostki wojskowej. 
Jest to czas, w którym możemy podziękować wyróżniającym się żołnierzom 
i pracownikom za ich dotychczasową służbę. Jest to także dzień, w którym 
spotykamy się, wymieniamy się swoimi doświadczeniami, refl eksjami, po-
glądami oraz podtrzymujemy przyjacielskie kontakty i  więź pokoleniową. 
Przypomniał, że 19 kwietnia 1957 roku w Przemyślu została sformowana 
Jednostka Wojskowa o numerze 1523 jako 2 pułk kolejowy, która od 1960 r. 
stacjonuje w Inowrocławiu. Przez te 64 lata różne były losy i nazwy JW. 1523, 
ale kolejne zastępy żołnierzy starały się pamiętać o swoich poprzednikach.” 

Podkreślił, że: „…Codzienną służbą staramy się pomnażać osiągnięcia 
naszych poprzedników. Stajemy przed nowymi wyzwaniami, które wymaga-

ją od nas nie tylko wiedzy specjalistycznej, ale także umiejętności współdzia-
łania z wojskami sojuszniczymi w czasie ćwiczeń w kraju i realizacji zadań 
bojowych poza granicami Polski.” 

Zaakcentował, że: „...Jesteśmy jednostką, której codzienna działalność 
szkoleniowa służy społeczeństwu w jego funkcjonowaniu. Świadczy o tym 
poprzedni rok, w którym wojskowe jednostki odbudowy utworzone w 2013 
roku jako nieetatowe pododdziały, wykonywały zadania w różnych regio-
nach Polski. Wśród nich była min. budowa mostów i obiektów inżynieryj-
nych w miejscowościach: Sulejówek, Solina, Mareczki, Nowe Brzesko, Lipa, 
Warszawa oraz Nowy Sącz. W czerwcu i lipcu 2020 r. Pułk realizował zada-
nia wsparcia działań administracji publicznej oraz społeczności w zakresie 
usuwania skutków wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
na terenie województwa podkarpackiego. 

Na uznanie zasługuje udział żołnierzy 2. pinż i JBP w realizacji zadania 
urządzenia i utrzymania przeprawy mostowej z parku pontonowego PP-64 
na rz. Wisła w m. Warszawa, na potrzebę ułożenia tymczasowego kolektora 
dla odprowadzania ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ście-
ków Czajka, które zostało bardzo dobrze ocenione przez przełożonych i uzy-
skało uznanie wśród mieszkańców Warszawy.”

Z okazji Święta Pułku, Dowódca złożył byłym i obecnym żołnierzom 
oraz pracownikom pułku serdeczne życzenia i podziękowania za dotych-
czasową sumienną, pełną poświęcenia służbę i pracę. Życzył wszystkim 
kolejnych sukcesów w służbie i pracy, wiele żołnierskiego szczęścia, zdro-
wia, a także pomyślności w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym.

Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodza-
jów Sił Zbrojnych gen. bryg. Marek Wawrzyniak pogratulował wszystkim 
wyróżnionym. Podkreślił znaczenie działalności pułku dla społeczeństwa 
oraz kreowania pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego. Odwołując się 
do historii z okazji święta pułku i wojsk inżynieryjnych podziękował za 
dotychczasowe osiągnięcia, życząc dalszych sukcesów służbowych i w ży-
ciu rodzinnym.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy. Uroczysty 
apel zakończyła defi lada pododdziałów. 

Po uroczystości złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy 
i pracowników jednostek kolejowo-drogowych i komunikacyjnych oraz 
dokonano wpisu do kroniki JW.

Z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych i Święta Pułku na ręce Dowódcy 
2 pułku inżynieryjnego wpłynęły życzenia od jednostek i instytucji woj-
skowych oraz przedsiębiorstw i instytucji cywilnych.

mjr Sylwester Ludwiczak 
Zdjęcia: Patryk Dorocicz

Obchody Święta 2. Pułku Inżynieryjnego
Wręczenie proporca honorowego Tytułu Honorowego „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych” 

Miesiąc kwiecień dla żołnierzy i pracowników 2. Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego jest miesiącem szczególnym. Jest to czas, w którym  
obchodzone są dwa najważniejsze dla Pułku święta, w dniu 16 kwietnia - Święto Wojsk Inżynieryjnych, a w dniu 19 kwietnia Święto 2 Inowrocław-
skiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego, które zostało ustanowione przez  Ministra Obrony Narodowej Decyzją Nr 39/MON z dnia 
16.02.2012 r. W tym roku uroczysty apel z okazji tych Świąt odbył się 23 kwietnia, podczas którego dokonano również uroczystego wręczenia proporca 
honorowego Tytułu Honorowego „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych” dla batalionu pontonowego 2 Pułku Inżynieryjnego. 
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W
 terminie 15-24.03.2021r. żołnierze 2. Mazowieckiego Puł-
ku Saperów realizowali oczyszczanie obszaru Muzeum II 
Wojny Światowej w  Gdańsku z  przedmiotów wybucho-

wych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Dowódcą zgrupo-
wania zadaniowego była porucznik Alicja Wysocka. Było to drugie 
oczyszczanie obszaru Muzeum II Wojny Światowej przez naszych sa-
perów, pierwsze oczyszczanie odbyło  się we wrześniu 2020 roku. 

Podczas marcowego oczyszczania obszaru wykryto m.in. 5 grana-
tów moździerzowych, 2 granaty ręczne, 33 pociski artyleryjskie, 315 

sztuk amunicji strzeleckiej a także znaleziono ponad 1600 sztuk róż-
nego rodzaju złomu.

Żołnierze 2psap oczyścili 6,54 ha powierzchni silnie zaśmiecone-
go ferromagnetykami które skutecznie utrudniały prace oczyszczania 
obszaru.

Wszelkie wykryte przedmioty wybuchowe i niebezpieczne zosta-
ły przekazane patrolowi saperskiemu nr 8 z 15. Gołdapskiego Pułku 
Przeciwlotniczego.

K
wiecień jest miesiącem szczególnym dla saperów, którzy upa-
miętniają rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej w czasie 
II Wojny Światowej. Święto Wojsk Inżynieryjnych ustanowio-

no na cześć tych, którzy swoją krwią, trudem, oddaniem  i zaangażo-
waniem budowali i  budują bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Trady-
cjom bojowym i poświęceniu podczas działań żołnierze Wojsk Inży-
nieryjnych pozostają wierni do dziś. Swoją gotowością do ratowania 
życia i  mienia w  czasie klęsk żywiołowych, wzbudzają powszechny 
szacunek i uznanie. Codziennie przyświeca im saperskie motto: „Cza-
sem niszczyć, często budować, zawsze służyć”.

Z tej okazji przy Pomniku Poległych Saperów w Kazuniu Nowym 
został przeprowadzony apel pułku, podczas którego zastępca Dowód-
cy Pułku ppłk Filip Kłobukowski złożył w imieniu Dowódcy pułku, 
wszystkich żołnierzy i pracowników RON pułku wiązankę kwiatów.

Ponadto delegacja ofi cerów 2. pułku saperów uczestniczyła we 
mszy świętej w  intencji żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych w  Katedrze 
Polowej Wojska Polskiego.

CHWAŁA SAPEROM!
mjr Agnieszka Królak

Oczyszczanie obszaru 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Święto Wojsk Inżynieryjnych w Kazuniu

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH
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Poligon 16. batalionu saperów z Niska

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Ż
ołnierze 16 batalionu saperów podczas trwającego od 1 do 12 
marca 2021 roku szkolenia poligonowego doskonalili swoje 
umiejętności w OSPWL Dęba.

Żołnierze kompanii drogowo-mostowej realizowali między inny-
mi temat z budowy ukryć na inżynieryjny sprzęt wojskowy i środki 
materiałowe, a  także w  zakresie odbudowy dróg i  obiektów drogo-
wych. W trakcie szkolenia wykonane zostały podpory brzegowe i po-
średnie na rzece Łęg. 

Żołnierze plutonu rozpoznania inżynieryjnego doskonalili swoje 
umiejętności z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią „BLOS” 
oraz terenowych elementów zasadzki bezogniowej, których celem jest 
zatrzymanie pojazdu, pochwycenie jeńców czy zdobycie dokumen-
tów.

Żołnierze z  drużyny traka z  kompanii technicznej doskonalili 
swoje umiejętności w  zakresie rozwijania i  zwijania traka oraz ob-
róbki drewna. Realizacja zadania związana była z  przygotowaniem 
drewna pod budowę zapór fortyfi kacyjnych oraz na potrzeby budowy 
punktu dowódczego dowódcy kompanii. 

ppor. Katarzyna Świątek
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90 lat gen. bryg. w st. spocz. mgr. inż. 
Zdzisława Barszczewskiego

P
ochodzi z  niewielkiej nadwiślańskiej wioski, pod nazwą Surowa, 
znajdującej się w powiecie Mielec, z małorolnej rodziny chłopskiej. 
Jego ojciec był strażnikiem rzecznym na 10 km odcinku Wisły, na 

prawym jej brzegu. Przyszedł na świat podczas mroźnej i śnieżnej zimy 
w 1931 roku, 17 lutego.

Po ukończeniu czteroklasowej szkoły podstawowej i siedmioklasowej 
w Otałęży, odległej 3 km oraz gimnazjum ogólnokształcącego w Mielcu, 
w 1949 r. wstąpił do Ofi cerskiej Szkoły Inżynierii we Wrocławiu, którą trzy 
lata później ukończył z wyróżnieniem.. 

Po promocji został skierowany do dalszej służby w 1. Praskim Pułku 
Piechoty w Warszawie na dowódcę plutonu saperów. Wkrótce został wy-
znaczony na dowódcę kompanii saperów, a następnie powierzono mu do-
datkowo pełnienie obowiązków szefa saperów pułku. W  składzie pułku 
i 1 DP uczestniczył w sześciomiesięcznym szkoleniu poligonowym w Czer-
wonym Borze, w tym przez miesiąc w bardzo trudnym przygotowywaniu 
obozowiska dla pułku. W okresie służby w praskim pułku przez 4 miesiące 
był z plutonem na rozminowaniu podejrzanych rejonów w Puszczy Kam-
pinoskiej i okolic Karolina - siedziby „Mazowsza” oraz łąk nad  Pilicą w re-
jonie Warki. Tam tylko cudem uniknął śmierci. Taki był start młodego ofi -
cera, od początku wrzuconego na przysłowiową głęboką wodę.     

Następnie przez dwa lata był dowódcą plutonu podchorążych w Ofi -
cerskiej Szkole Inżynierii, w której nie bez problemu otrzymał zezwolenie 
na studia w WAT, na Fakultecie Inżynieryjno-Saperskim. Po pomyślnym 
egzaminie na studia wyższe, o których marzył jeszcze w gimnazjum, stał się 
słuchaczem tej uczelni. 

Po ich ukończeniu w  1960 r. został dowódcą w  pełni rozwiniętego 
1 bpont w 1 ppont w Brzegu, z którym uczestniczył w kilku ćwiczeniach 
z dywizjami okręgu, a także w ochronie licznych mostów przed zniszcze-
niem przez napór kry lodowej i w rozbijaniu zatorów lodowych. Brał także 
aktywny udział w ćwiczeniach doświadczalnych organizowanych w pułku, 

torujących postęp w wykonawstwie zadań inżynieryjnych, zwłaszcza zwią-
zanych z budową mostów niskowodnych i urządzaniu przepraw w trud-
nych warunkach i zimowych. 

Po trzech latach pracy w Brzegu, został dowódcą 21 bsap 10 DPanc 
w Świdnicy, znacznie odstającym w szkoleniu od innych dywizyjnych bata-
lionów saperów. Należało w batalionie w krótkim czasie, nadrobić zaległo-
ści szkoleniowe i w zakresie szeroko rozumianego porządku wojskowego. 
Po dwóch latach intensywnej pracy, przeprowadzona inspekcja w batalio-
nie wystawiła ocenę dobrą (śr. 4.17). Nadmienić także trzeba, że batalion 
brał udział z  powodzeniem, w  wielu ćwiczeniach 
z oddziałami dywizji, a także w akcjach powo-
dziowych na dolnośląskich rzekach. 

Po trudach pracy w  Świdni-
cy został wyznaczony na dowód-
cę 6  ppont w  Głogowie, który 
miał sformować od podstaw i to 
w  ciągu 6 miesięcy również zi-
mowych. W  wyniku wielkie-
go osobistego zaangażowania 
i  przybyłej kadry zawodowej 
oraz dzięki tytanicznej jej pra-
cy i  sprawnej działalności, za-
dnie zostało wykonane w  wy-
znaczonym terminie. Sprawdzili 
to osobiście dowódca ŚOW gen. 
dyw. E. Molczyk i  szef Wojsk Inży-
nieryjnych MON gen. bryg. Jan Szy-
manowski w  trakcie przeprowadzone-
go ćwiczenia. Ewenementem było to, że po 
dobrze zdanej inspekcji w 1968 r., po  dwóch la-
tach od początku formowania, pułk został  wyróżniony w Dyrektywie 
MON. Innym jednostkom nie udawało się to nigdy.

Następnie skierowano go na Podyplomowe Studia Operacyjno-
-Strategiczne w ASG WP, po ukończeniu których pracował w Szefo-
stwie Wojsk Inżynieryjnych ŚOW, jako szef wydziału i następnie za-
stępca szefa. 

W grudniu 1973 r. objął obowiązki zastępcy komendanta WSO-
WInż. ds. szkolenia we Wrocławiu, a po nagłej śmieci jej komendan-
ta gen. bryg. Telesfora Kuczki 13.03.1974 r. , powierzono mu pełnie-
nie obowiązków komendanta tej Uczelni, którą z powodzeniem kie-
rował przez ponad osiem lat. W  okresie tym Uczelnia rozwijała się 
wszechstronnie, przebiła się do czołówki wśród wyższych szkół ofi cer-
skich (WSO). Była m.in. pięciokrotnie wyróżniana w rozkazie MON, 
a w 1978 r. zdobyła także miano „Mistrza Gospodarności” wśród wie-
lu WSO i ośrodków szkolenia. 

Ważnym wydarzeniem w  życiu Uczelni była przeprowadzana 
w niej tygodniowa kontrola studyjna w lutym 1979 r. Przewodniczył 
jej gen. broni E. Molczyk – główny inspektor szkolenia, a w skład ko-
misji wchodziło jeszcze 6 generałów i  24 pułkowników, o  wysokich 
kwalifi kacjach. Na omówienie wyników jej prac przybył na dobę do 
Szkoły gen. armii Wojciech Jaruzelski, który zapoznał się z wynikami 
prac komisji i osiągnięciami Uczelni, szczególnie w zakresie wprowa-
dzenia innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia i wychowa-
nia oraz osiąganych efektach. Podczas dwugodzinnej rozmowy z  jej 
komendantem, płk. Barszczewskim, przeprowadzonej z  udziałem 
jeszcze 5 generałów „przeegzaminował” go solidnie, bliżej zapoznał 
się także z niektórymi innowacyjnymi rozwiązaniami. 

Kontrola wypadła dobrze, przyjemnie było słuchać jej omówienia, 
na które zostali ściągnięci w trybie alarmowym komendanci wszyst-
kich WSO. Na koniec zabrał głos generał Jaruzelski, który odniósł się 
do wyników kontroli i na koniec polecił komendantom WSO przy-
jęcie wszystkich dobrych rozwiązań wypracowanych i  wdrożonych 
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w tej Uczelni, a po zaadoptowaniu ich na własny grunt jak najszybciej 
wdrożyć  je u siebie. Następnie podziękował komendantowi kontrolo-
wanej Uczelni za solidną i twórczą pracę oraz osiągane dobre wyniki. 

W wieloletnim planie rozwoju Uczelni miało miejsce szczególne 
przedsięwzięcie – budowa i  urządzenie Muzeum Wojsk Inżynieryj-
nych WP. Komendant uczelni poczytywał sobie za zaszczyt, że mógł 
uczestniczyć w tym ważnym dla Wojsk Inżynieryjnych dziele i dane 
mu było kierować budową i urządzaniem Muzeum t.j. zdobywać środ-
ki fi nansowe, materiały i odpowiednich fachowców oraz organizować 
prace. Powstało ono z inicjatywy gen. Czesława Piotrowskiego – sze-
fa Wojsk Inżynieryjnych MON i pod jego nadzorem merytorycznym 
oraz przy wsparciu materiałowym i  rzeczowym.  Muzeum zostało 
uroczyście otwarte przez Generała w dniu 22.08.1976 r. po promocji 
kadetów na chorążych. 

W 1979 r. płk Barszczewski, po wnikliwej kontroli studyjnej, pod-
czas której Uczelnia wypadła dobrze i osiągnęła dobre wyniki w cało-
kształcie działalności płk Zdzisław Barszczewski został mianowany na 
stopień generała brygady, o czym nigdy nawet nie marzył.

W 1983 r. został skierowany do pracy poza wojskiem, na stanowi-
sko komendanta głównego OHP, który chylił się ku upadkowi, a tak-
że trzeba było go przeformować w państwową jednostkę organizacyj-
ną. Jak twierdzi, został rzucony na bardzo głęboką wodę, bo ogrom 
bardzo trudnych i złożonych zadań był tak wielki, że przez pół roku 
po prostu „tonął”. Udało mu się jednak z pomocą pozyskanych ofi ce-
rów służby czynnej i rezerwy oraz zaangażowanej, przeważającej czę-
ści kadry OHP, w ciągu trzech lat doprowadzić je do takiego stanu, że 
sprawnie funkcjonowały, właściwie realizowały zadania szkoleniowo-
-wychowawcze i stały się wartościową państwową jednostką organi-
zacyjną. 

Po pięciu latach wyjątkowo trudnej i  wyczerpującej pracy po-
wrócił do Sił Zbrojnych RP, na stanowisko szefa Wojsk Inżynieryj-
nych MON, do swoich kochanych wojsk. Były to już lata związane 
z rysującym się poważnym kryzysem gospodarczym, mniejszym bu-
dżetem dla sił zbrojnych, likwidacją niektórych jednostek wojsko-
wych, rozpoczęciem transformacji ustrojowej. W  tej sytuacji nie 
można było nawet marzyć o rozwoju sił zbrojnych i ich wojsk inży-
nieryjnych. W tym trudnym okresie udało mu się, wspólnie z współ-
pracownikami zakończyć kilka prac rozwojowych oraz zapoczątko-
wać nowe. 

W  marcu 1993 r. zakończył ponad 43. letnią służbę wojskową 
i odszedł w stan spoczynku. Za owocną pracę i służbę odznaczony 
został m.in.: OOP III, IV i V kl., ZKZ i wieloma medalami, a także 
wyróżniony tytułem „Honorowy obywatel miasta Głogowa”. Wyróż-
niony też został dyplomem „Zasłużony Racjonalizator WP”.

Po zwolnieniu ze służby wojskowej nie spoczął, lecz zaangażo-
wał się w pracy społecznej i pisarskiej. Przez 4 lata pracował z du-

żym powodzeniem, jako wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZBŻ-
ZiOR WP we Wrocławiu, zajmujący się sprawami socjalnymi i zdro-
wia, a następnie przez 8 lat jako prezes tej wojewódzkiej organizacji 
związkowej. Wojewódzka organizacja związkowa zasłużyła wówczas 
na miano „Mocny Wrocław”. Z chwilą powołania do życia Stowarzy-
szenia Saperów Polskich zaangażował się także w  jego pracach na 
szczeblu centralnym i lokalnym. 

Starał się popularyzować historię i  tradycje polskich saperów. 
Napisał i wydał książki: „Przywrócone Życiu. Rozminowanie Ziem 
Polski” i „Sylwetki Saperów”,  a także w wyniku starań i pod jego re-
dakcją zostały opracowane i  wydane książki: „Generał Hetmanem 
Polnym Zwany” (o gen. Ohanowiczu – legendzie w ŚOW), „Barwy 
Służby – Śląski Okręg Wojskowy we Wspomnieniach”, „Wierni Oj-
czyźnie”, „Polscy saperzy polegli w latach 1914 – 2010” oraz ”6. Gło-
gowski Pułk Inżynieryjny”. Opracował też i  wydał książkę „Suro-
wa nad Wisłą. Zarys Historii”. Napisał również kilka artykułów, za-
mieszczonych w książkach wydanych przez wrocławskie środowisko 
wojskowe,.

Dodać jeszcze trzeba, że jego staraniem wykonano i wmurowa-
no dwie tablice pamiątkowe: jedną w Bazylice Mniejszej we Wrocła-
wiu, poświęconą polskim saperom – uczestnikom rozminowania oj-
czystego kraju i drugą – na budynku sztabowym byłej „Wrocławskiej 
Inżynieryjnej” przypominającej, że w  tym obiekcie funkcjonowała 
ona w latach 1946 – 1994. 

Generał Barszczewski na wszystkich powierzonych mu stanowi-
skach służbowych z obowiązków służbowych starał się wywiązywać 
najlepiej jak mógł. Przestrzegał cnoty żołnierskie (dziś zapomniane), 
które zaszczepiał podwładnym i od nich ich oczekiwał. Nie bał się 
podejmować trudnych decyzji, a jednocześnie gwarantujących  po-
stęp, które później okazywały się trafne i były zalecane do stosowa-
nia przez innych. Ciągle cechował go twórczy niepokój, który starał 
się zaszczepiać podwładnym. Był bardzo wymagający najpierw od 
siebie, a następnie od podwładnych. Zainicjował i zrealizował wiele 
prac związanych z rozbudową poligonowej i gabinetowej bazy szko-
leniowej, socjalnej i techniczno-logistycznej, z efektów których ko-
rzystała głównie Uczelnia, a także Wojska Inżynieryjne. Zorganizo-
wał też systemowe kształcenie ofi cerów na studiach doktoranckich, 
magisterskich w Politechnice Wrocławskiej i z pedagogizacji kadry 
w Szkole. Jest to człowiek, który w pracy służbowej i społecznej wy-
magał „dobrej roboty”, sprawnego działania, wyjątkowo zaangażo-
wany, o dużej wiedzy i doświadczeniu, wielkich zdolnościach i umie-
jętnościach organizatorskich. Jest serca pełnego prostoty, lecz wspa-
niałego , niezwykle   życzliwy dla ludzi i przez  nich szczerze  szano-
wany , godny do naśladowania nie tylko przez nas polskich saperów.

płk w st. spocz. Jerzy Marczak

Akt wręczenia „Złotego Pióra” gen. bryg. Zdzisławowi Barszczewskiemu
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Wywiad z Jubilatem 
(fragment)

„Saper”: 90 lat życia to piękny wiek. Przynosi wiele wspomnień i re-
fl eksji. Zapewne też satysfakcji, gdyż upłynął Panu w jakże aktywnej 
działalności zarówno w służbie wojskowej, społecznej a także publicy-
stycznej. Jakie szczególne wydarzenia utkwiły w pańskiej świadomości 
z którymi mógłby Pan generał podzielić się z czytelnikami naszego pi-
sma?

Na tej długiej mojej drodze życiowej, przez 43 lata przebytej w żołnier-
skim mundurze, a potem podczas działalności społecznej nagromadziło 
się wiele doświadczeń, przemyśleń i refl eksji. Z lat młodości szczególnie 
utkwiła mi w pamięci akcja przeciwlodowa w m. Oława na rzece Odrze. 
[…]

Zima na przełomie 1962/1963 roku była ostra, mrozy w Polsce  docho-
dziły do -25 – 30 stopni C. Wszystkie rzeki zostały skute lodem, którego gru-
bość sięgała 80 cm. Dla saperów zapowiadała się ciężka walka z zatorami 
lodowymi o utrzymanie mostów drewnianych, których w owym czasie było 
jeszcze stosunkowo dużo, zwłaszcza na średnich i wąskich rzekach.

Do wykonania przewidywanych zadań solidnie przygotowałem 1. ba-
talion pontonowy 1. Warszawskiego Pułku Pontonowego w Brzegu, które-
go od dwóch lat byłem dowódcą. Od dowódcy pułku ppłk Aleksandra Kaba-
ry otrzymałem zadanie ochrony 26 mostów drewnianych w zachodniej czę-
ści województwa łódzkiego na rzekach: Warta, Pilica, Prosna, Lizwarta. […]

Nasilenie walki z lodowym żywiołem podległych mi pontonierów, trwa-
ło ponad trzy doby, przez które praktycznie nie spaliśmy. W rejonach mostów 
trwało istne piekło, a potwornie zmęczeni saperzy, osmoleni sadzą po wybu-
chach ładunku trotylu wyglądali jak diabły, tylko świeciły im się zęby i gał-
ki mocno przekrwionych oczu. Pomimo zmęczenia byli zadowoleni, bo za-
danie wykonali bez zarzutu. […] Za zgoda dowódcy pułku powróciłem do 
garnizonu Brzeg, potwornie zmęczony, niewyspany, brudny. W mieszkaniu 
jeszcze nie zdążyłem osuszyć się po wymarzonej kąpieli, kiedy telefon od do-
wódcy pułku poderwał mnie do nowego działania. Na Odrze w Oławie  wy-
sokowodny most drewniany był zagrożony zniszczeniem przez napór lodu, 
a jego utrzymaniem zainteresowany jest osobiście szef Sztabu Generalnego 
WP gen. broni Jerzy Bordziłowski - były szef Wojsk inżynieryjnych WP. Do-
wódca pułku powiedział do mnie – „ Zdzisiu, wiem, że jesteś zmęczony, ale 
nie mam nikogo w odwodzie, proszę cię zorganizuj grupę  z pozostałych 
saperów i jedź do Oławy, ratuj most przed zniszczeniem.”[…]

Most bronił przed spływającą intensywnie krą lodową pluton saperów 
z 21. bsap 10. DPanc. pod dowództwem por. Czesława Turka. Jego żołnie-
rze słaniali się na nogach, trzecią dobę bez wytchnienia znajdowali się bo-
wiem w akcji. Dwukierunkowy drewniany most wysokowodny długości oko-
ło 140 m, o rozpiętości przęseł 20m, posiadał konstrukcję nośną ze zbitych 
desek, coś w rodzaju blachownicy [tzw. typ Lemkiego], która opierała się na 
przestrzennych podporach palowych. Jeszcze się trzymał. Jego los był raczej 
przesadzony, gdyż przed jedną podporą w głównym nurcie rzeki napór kry 
lodowej zmiótł po prostu przestrzenna izbicę ochraniającą most. Kra wyła-
mała już dwa pale spośród szesnasto-palowej podpory, a kolejne dwa były  
mocno nadwyrężone. Rzucane 400 i 1000 gramowe kostki trotylu na napie-
rające na podpory grube tafl e lodowe, obok huku i dymu nie dawały pożą-
danego efektu. Most cały drżał od uderzeń tafl i lodowych. Należało działać 
szybko, ażeby zapobiec katastrofi e.

Wpadłem na pomysł wrzucenia do rzeki pod kątem do pionu stalowych 
szyn kolejowych, w taki sposób, aby jeden ich koniec opierał się o dno rze-
ki, a drugi o konstrukcję nośną mostu. Jadąc na miejsce akcji widziałem na 
stacji leżące szyny. Wysłałem por. Turka na stacje PKP w Oławie z polece-
niem przywiezienia 8-10 szyn o długości około 10 m. W tym czasie telefo-
nista zameldował mi, że jakiś generał chcę ze mną rozmawiać. Po podejściu 
do telefonu polowego i przedstawieniu się – dowódca grupy ochrony mostu 
kpt. Barszczewski - usłyszałem w słuchawce znajomy głos – „mówi generał 
Bordziłowski, meldujcie kapitanie jak wygląda u was sytuacja. Zamel-
dowałem o groźbie ścięcia przez krę lodowa podpory palowej i zawaleniu się 
dwóch przęseł mostowych oraz groźbie zawalenia się całego mostu.. Generał 
Bordziłowski  zdecydowanym głosem odrzekł: - nie wolno wam kapitanie 
do tego dopuścić. Podejmijcie wszelkie niezbędne działania. Most musi 
stać – ostro dodał. Oblał mnie zimny pot. Powinienem odpowiedzieć – Roz-
kaz. Nie byłem jednak pewny czy most uratuję. Powiedziałem asekuracyjnie: 
Postaram się obywatelu generale. Usłyszałem ostra odpowiedź: -To rozkaz 
kapitanie, inaczej nie macie co robić w wojskach inżynieryjnych. O wy-
konaniu zadania zameldujecie mi osobiście. Wyjąkałem: - Rozkaz oby-
watelu generale. W miedzy czasie przyjechał por. Turek, który po ostrym 
konfl ikcie z  dyżurnym ruchu PKP przywiózł osiem szyn. Saperzy bardzo 
szybko wrzucili końce szyn do wody, a drugie oparli o konstrukcje mostu. Po-
wstała tym sposobem „prowizoryczna” izbica. Szyny pod naporem lodu wy-
ginały się jak sprężyny, ale nie pękały i skutecznie rozsuwały napierającą krę 
na boki. Odetchnąłem z ulgą. Most aczkolwiek pochylony nad uszkodzoną 
podporą stał. Zadanie zostało wykonane.

Na hasło „powódź” szybko otrzymałem połączenie z gen. Bordziłowskim 
w Warszawie. Złożyłem meldunek; Obywatelu Generale melduję, ze most 
w Oławie stoi i stać będzie. Jedna podpora została uszkodzona, ale nie-
bezpieczeństwo zabrania mostu minęło. Generał Bordziłowski zaintereso-
wał się, jakim sposobem uchroniłem most przed zniszczeniem. Po wysłucha-
niu, podziękował za wykonanie zadania i na koniec powiedział znamienne 
słowa: Saper nawet w najgorszych sytuacjach się nie poddaje… Pamię-
tajcie o tym kapitanie. Te słowa zapamiętałem na całe żołnierskie życie…!

Lecz nie dane mi było dłużej cieszyć się sukcesem Otrzymałem kolejne 
zadanie: Jelczańskim Zakładom Samochodowym grozi zalanie prze spiętrzo-
ne przez zator lodowy wody. Ale to już inna historia….

(ciąg dalszy wywiadu w kolejnym numerze)

Redaktor Naczelny kwartalnika SAPER
płk dr Wiesław Leszek Ząbek

W lutym 2021 r. nestor Saperów Polskich gen. bryg. mgr inż. Zdzisław Barszczewski obchodził  Jubileusz 90. rocznicy urodzin. Swoją żołnierską dro-
gę życiowa przedstawił w wywiadzie p.t. „MOJA SŁUŻBA, MOJA PASJA,  MOJA DUMA…”. Z uwagi obszerne ramy wywiadu nie mogliśmy zamie-
ścić go w  całości. Prezentujemy zatem tylko wybrane fragmenty dotyczące niektórych wydarzeń. Całość wywiadu zamieścimy w kolejnym numerze 
kwartalnika SAPER,  a  prezentowane fragmenty wspomnień w przygotowywanej do druku książce p.t. „Zawsze w służbie…”. Mam nadzieję, iż za-
równo czytelnicy jak i sam autor wybaczą redakcji tą swoistą kompilację w zaprezentowaniu w/w opracowań.

Redakcja
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W
  dniu 4 maja 2021 roku, w  godzinach popołudniowych 
i w biurze ZG SSP, odbyło się kolejne – tym razem po blisko 
trzymiesięcznej „przewie” – zawczasu zaplanowane posie-

dzenie Prezydium ZG SSP (prezes, I wiceprezes, sekretarz i skarbnik).
Do zbioru najistotniejszych kwestii poruszanych podczas obrad (foto-
grafi a) zaliczyć należy:
a. omówienie kwestii dotyczącej wręczenia Odznaki Honorowej „Za 

rozminowanie kraju” za rok 2020 i 2021;
b. dyskusję i podjęcie wstępnej decyzji odnoszącej się do organizacji 

i  przeprowadzenia uroczystych obchodów Święta SSP w  dniu 23 
czerwca br.

c. omówienie zasadniczych kwestii dotyczących organizacji i przepro-
wadzenia VIII Kongresu SSP (październik br.);

d. bilans wydatków SSP
Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP odbędzie się w II deka-

dzie maja 2021 r.

Opracował: Waldemar Kawka
Fot. Waldemar Kawka

UCHWAŁA NR 1/2021
Prezydium Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Saperów Polskich 
z dnia 27.04.2021 r.

w sprawie nadania Odznaki Honorowej 
„ZA ROZMINOWANIE KRAJU”

Wojska Inżynieryjne Sił Zbrojnych RP od zakończenia drugiej 

wojny światowej po dzień dzisiejszy prowadzą na terenie całego 

Kraju działania podejmowania i  likwidacji przedmiotów wybu-

chowych i niebezpiecznych, zarówno na lądzie jak i w wodzie.

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Pol-

skich kierując się wolą uznania zasług i  podziękowania wszyst-

kim saperom i marynarzom, którzy przejawiając odwagę, męstwo 

i ofi arność z narażeniem życia i zdrowia wykonywali zadania w ra-

mach rozminowania i  oczyszczania terenu Kraju i  wód Bałtyku 

z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, 

postanowiło

na podstawie przedłożonego wniosku Kapituły 
Odznaki Honorowej – z okazji ŚWIĘTA WOJSK 

INŻYNIERYJNYCH – nadać zaszczytną Odznakę 
Honorową

„ZA ROZMINOWANIE KRAJU” 
niżej wymienionym żołnierzom:

1. mł. chor. rez. Ryszard KACZOROWSKI s. Czesława
2. mł. chor. Tadeusz PĘCEK s. Walentego
3. st. chor. szt. Tomasz ZNOJKIEWICZ s. Mariana
4. mł. chor. rez. Andrzej POCIASK s. Antoniego
5. sierż. Piotr BALAGA s. Kazimierza
6. kpt. Jerzy TOMCZUK s. Jana
7. sierż. Ksawery FRYKOWSKI s. Kazimierza
8. kpr. Tomasz LASOTA-KALIŃSKI s. Witolda
9. mjr Sławomir MARCINEK s. Henryka
10. st. szer. Mariusz NOWAK s. Henryka
11. ppłk rez. Roman KRAJ s. Władysława
12. st. chor. rez. Marian POLAKOWSKI s. Antoniego
13. mjr rez. Marian MROŻEK s. Władysława

PREZES
STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

/-/ płk rez. Tadeusz DZIKOWSKI

Posiedzenie Prezydium ZG SSP

SAPERSKIE FORUM
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Zamiast felietonu…

„Koronawirus” – nadzieja 
ginie ostatnia…!

OKIEM REPORTERA

Z „koronawirusem” i co dalej?... pisałem w felietonie [„SA-

PER” nr 4[71/2020, s.14] cyt. „Po rocznej „kwarantannie” rodzi 

się pytanie. Jak dalej żyć i funkcjonować, tym bardziej, iż okres 

zaniechana aktywności „koronawirusa” nikt nie może jedno-

znacznie określić. A może przyjdzie nam żyć z „koronawirusem” 

jeszcze przez rok albo lata następne jak z  wirusem grypy. Nikt 

dziś nie jest w  stanie określić, kiedy skończy się „pandemia”. 

Mamy więc dalej tkwić w bierności i stagnacji. Czekać z nadzie-

ją, że  może  niedługo skończy się pandemia. Czekać aż taki stan 

rzeczy doprowadzi do „upadku „funkcjonowania naszego Stowa-

rzyszenia, załamania więzi interpersonalnych, procesu integracji 

i umacniania podstawowych zasad, realizację celów określonych 

w Statucie oraz przyjętym „Programie działania…”.

Powtarzam to z  uporem jak starożytna Kasandra przestrze-

gająca mieszkańców Troi przed grożącym upadkiem… „Saper to 

przecież człowiek czynu. Dawaliśmy aż nadto  pozytywne przykła-

dy naszej ofi arności, zaangażowania i  umiejętności, radzenia so-

bie z  przeciwnościami losu, funkcjonowania i  realizowania zadań 

w warunkach ekstremalnych.” 

Pandemia również dokonała i  dokonuje przewartościowania 

w  systemie wartości postaw i  działań ludzkich nie tylko w  spo-

łeczeństwie ale także w  rodzinach, zespołach i  strukturach oso-

bowych. Ukazała jak ważna kategorią są właściwe więzi interper-

sonalne i stosunki międzyludzkie. Musimy wyzwolić w sobie siły 

ażeby sprostać wymogom i zadaniom jakie do jakich obliguje nas 

STATUT Stowarzyszenia Saperów Polskich, który w celach Stowa-

rzyszenia jasno precyzuje: pkt. 6 troska o sprawy bytowe saperów, 

żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych i ich rodzin…”. A więc żywe zain-

teresowanie kolegami walczącymi z tą ciężką chorobą przez ż yczli-

wy kontakt i duchowe wsparcie. Nie zapominajmy o tym!

Będę powtarzał z  mocą natręta. Należy podjąć działalność 

organizacyjną naszego Stowarzyszenia, nawet przy obowiązują-

cych ograniczeniach. Powinny się odbywać regularne posiedzenia 

członków Prezydiów Zarządów SSP, upamiętnianie rocznic czy 

naszych patronów, a także spotkania saperskie oczywiście zgod-

nie z obowiązującymi ograniczeniami i nakazanymi ustaleniami. 

Mamy dostęp do środków elektronicznych, umożliwiający 

wzajemny kontakt. Korzystajmy w kontaktach interpersonalnych 

z nowoczesnych środków komunikowania się. A więc działajmy…

Nie możemy wyjść z pandemii okaleczeni. Nauczmy się z nią 

żyć!.

Wiesław L. Ząbek

Pamięć o saperze…
Spokój,
Poważna twarz,
Zmięta fotografi a w dłoni.
Uśmiech, który dawno zgasł,
Szron posiwiałej skroni.

Stoją. 
Skupieni – bo trwa
Wieczna cisza. Łomoce, dzwoni …
Wiatr poszumem szepce …drga
Na drzewcach zaciśniętych dłoni…

A dziś…?

Radość, słońce, czas.
Uśmiech w oczach dziewczyny, 
W dłoniach kwiaty –  słońca brzask,
Zamknął w konchach wszelkie winy -
Przeszłości ślad.

A oni…?

Nostalgia,
Co życie chroni.
Kwiaty… rosa… mgła?
Czyjś perlisty śmiech,
Delikatne muśnięcie dłoni.

Spokój.
Skupione twarze,
Zmięta fotografi a w dłoni,
W  oczach ukryta łza –
Wzruszone serce chroni…

I szept,
Z matczynych spłynie warg,
Zaszemrze wśród kamieni,
Gdzie niechciany pomnik ma
Saper tej ziemi…

„Synu mój,  synu tej ziemi…”
Wiesław Leszek Ząbek

17.09.2017 r.

LISTA DARCZYŃCÓW WSPIERAJĄCYCH FINANSOWO WYDAWNICTWO ,,SAPER’’ 
(w układzie alfabetycznym, stan na dz. 30.03.2021 r.)

Jaśkiewicz Bolesław (Warszawa) i Misiak Grzegorz (Warszawa) oraz Koło Nr 15 SSP (Łódź) i Koło Nr 28 (Łódź).

Prezydium Zarządu Głównego SSP składa wszystkim indywidualnym i zbiorowym (koła SSP) DARCZYŃCOM 
podziękowania za fi nansowe wsparcie wydawnictwa ,,SAPER”. Chwała Saperom !!!
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Śp. płk dr inż. Leszek Janusz BOGDAN

EPITAFIUM

Z  wielką przykrością i  smutkiem zawiadamiamy,że w  dniu 17.03.2021 r. zmarł płk. rez. dr 
inż. Leszek BOGDAN, wieloletni Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej
im. profesora Józefa Kosackiego we Wrocławiu. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w  dniu 
21.03.2021 r. na Cmentarzu Parafi alnym w m. Libusza, gm. Biecz, woj. małopolskie poprzedzona 
mszą żałobną w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w m. Libusza, o godzinie 13:00. 
Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Płk dr inż. Leszek Janusz BOGDAN s. Jana 
i  Wiktorii, urodził się 19 maja 1956 roku w  m. 
Biecz. Absolwentem Technikum Chemicznego 
w Jaśle. W latach 1976 – 1981 studiował w Woj-
skowej Akademii Technicznej na Wydziale Che-
mii i Fizyki Technicznej w Warszawie. Po ukoń-
czeniu studiów został wyznaczony na stanowisko 
dowódcy plutonu chemicznego pułku czołgów 
w Opolu (1981 – 1984), a następnie na stanowi-
sko ofi cera służb materiałowo-technicznych szta-
bu 10. Dywizji Pancernej w Opolu (1985 – 1988). 
W  październiku 1988 roku rozpoczął służbę 
w  Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej 
we Wrocławiu, w którym pełnił funkcje: starszego 
asystenta (1988 - 1995) oraz kierownika zakładu 
naukowo - badawczego (1996 – 2001). Pracując 
w  pionie naukowo-badawczym zajmował się 
konstrukcją oraz badaniami sprzętu do  oczysz-
czania, uzdatniania i oceny jakości wody. W 1991 
roku ukończył studia podyplomowe z  ochrony 
i  kształtowania środowiska na  Akademii Rolni-
czej we Wrocławiu. 17 grudnia 1998 roku obronił 
rozprawę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk 
chemicznych nadany przez Radę Wydziału In-
żynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej 
Akademii Technicznej w  Warszawie. W  2009 
roku ukończył studia podyplomowe w  zakresie 
„Zarządzania badaniami naukowymi i  pracami 
rozwojowymi w jednostkach naukowych” na Wy-
dziale Filologii Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II. 

Ukończył kursy doskonalące w  zakresie: 

dokumentowania i  wdrażania systemu jakości 
w  jednostkach certyfi kujących wyroby specjalne 
(1995 r.), dokumentowania i wdrażania systemu 
jakości w  jednostkach certyfi kujących wyroby 
(1997 r.), dokumentowania i wdrażania systemu 
jakości w  laboratoriach badawczych (1997 r.), 
nowych zasad fi nansowania nauki w jednostkach 
badawczo – rozwojowych (JBR) i  placówkach 
Polskiej Akademii Nauk, dyscyplina fi nansów 
publicznych (2002 r.)

W maju 2001 roku objął obowiązki zastępcy 
dyrektora Instytutu. 

Inne funkcje pełnione w Instytucie: specjali-
sta badawczy ds. sprzętu do uzdatniania i oceny 
jakości wody (1994 - 2000) oraz kierownik do 
spraw certyfi kacji (1996 - 1998) w Ośrodku Cer-
tyfi kacji Sprzętu Inżynieryjnego przy WITI, kie-
rownik ds. technicznych (1994 – 1997), kierownik 
ds. jakości (1997 – 2001) oraz kierownik akredy-
towanego Laboratorium Badawczego (1997 – 
2001), pełnomocnik dyrektora Instytut do spraw 
zapewnienia jakości (2001 – 2007).

Dorobek naukowy obejmuje: 16 referatów 
naukowych na konferencjach i  sympozjach na-
ukowo-technicznych krajowych i zagranicznych, 
2 publikacje o  charakterze naukowym, 1 patent 
na wynalazek, 2 prawa ochronne na wzór użyt-
kowy, 1 publikacja o  charakterze popularno-
naukowym, 9 opracowań w postaci sprawozdań 
z prac naukowo-badawczych i konstrukcyjnych, 
w  tym  3  wdrożone do eksploatacji w  wojsku, 
3 projekty celowe zakończone wdrożeniem, 3 
opracowane i wdrożone wojskowe polskie normy 
(normy obronne).

Zwolniony z  zawodowej służby wojskowej 
i przeniesiony do rezerwy 31.07.2005 r. Po zwol-
nieniu z zawodowej służby zawodowej dalej pra-
cował w Instytucie na stanowisku zastępcy dyrek-
tora Instytutu. 

Decyzją Ministra Obrony Narodowej 
z  dniem 1 maja 2007 roku został powołany na 
funkcję dyrektora Wojskowego Instytutu Techni-
ki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego 
we Wrocławiu.

Był członkiem: Rady Naukowej Wojskowego 
Instytutu Techniki Inżynieryjnej w latach 1998 – 
2008 (w okresie 2000 – 2004 zastępca przewodni-
czącego RN); Honorowym Konwentu Wydziału 
Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (2012 – 
2016); Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekre-
tarzu Stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej 
(2014 – 2018); Rady Naukowej Wojskowego In-
stytutu Technicznego Uzbrojenia VIII Kadencji, 
która ukonstytuowała się 21.12.2017 r. Stowarzy-
szenia Chemików Wojskowych RP; Stowarzysze-
nia Saperów Polskich Koła Nr 29 (wiceprezes Koła 
w latach 2002 – 2008);

Jako dyrektor Instytutu wspierał również 
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - Koło SA-
PER im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu.

Odznaczenia i medale: Srebrny Krzyż Zasłu-
gi, Brązowy, Srebrny i Złoty Medal „Za zasługi dla 
Obronności Kraju”, Brązowy i Srebrny Medal „Siły 
Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. W 2001 roku uzy-
skał tytuł Wynalazca Wojska Polskiego, a w roku 
2011 wyróżniony w III edycji Konkursu Efektyw-
na Firma 2010 za wysoką efektywność działania 
oraz w V edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2010 
za dynamiczny rozwój kierowanej fi rmy. 

Hobby i  zainteresowania: żeglarstwo i  węd-
karstwo.

Zmarł 17 marca 2021 r. w  Uniwersyteckim 
Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radec-
kiego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu 
wskutek zarażenia wirusem COVID-19.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się w  dniu 
21.03.2021 r., na Cmentarzu Parafi alnym w m. Li-
busza, gm. Biecz, woj. Małopolskie, poprzedzona 
mszą żałobną w kościele Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w m. Libusza.

W żałobie pozostawił żonę, dwie córki, zięcia, 
wnuczkę i wnuka.

W  dniu 25 marca 2021 r. o  godz. 18:00 
w  Kościele Garnizonowym – Bazylice Mniejszej 
pw. Św. Elżbiety przy ul. Św. Elżbiety 1/2 we Wro-
cławiu odbyła się msza św. w jego intencji. 

CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI !
Wacław Malej



FOTOKRONIKA 
16 kwietnia 2021 r. w Jednostkach Inżynieryjnych

2. Stargardzki  Batalion Saperów

16. Batalion Saperów Nisko

2. Mazowiecki Pułk Saperów

2. Pułk Inżynieryjny Inowrocław




