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OD REDAKCJI

W

TEMAT Z OKŁADKI

aktualnym numerze „SAPERA”, 4[74] 2021 kontynuujemy
problematykę poświęconą zasadniczym wydarzeniom realizowanym
przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich, pomimo panującej „pandemii”, przestrzegając przy tym obowiązujące norm i zasady „współżycia” z tą epidemią. Tym samym dajemy świadectwo, iż
pomimo trudności i ograniczeń, saper zawsze realizuje zadania. Redakcja specjalnie
tę zasadę podkreśla, gdyż są terenowe koła
Stowarzyszenia, które swoją bierność i brak
zaangażowania w realizację zadań statutowych zrzucają na karb owej „pandemii”.
Redakcja także z powodu braku aktualnych
informacji dotyczących życia i działalności
naszych terenowych kół SSP sięga szerzej
do historycznych wydarzeń, aby przypominać chlubne tradycje oręża polskiego,
w tym Saperów Polskich.
I tak w dziale:
Z KART HISTORII – Przypominamy styczniową operację Armii Radzieckiej
w 1945 r. w wyniku której współdziałająca
z nią 1. AWP wyzwoliła Warszawę. Wydarzenie to stanowi kanwę dla corocznych
obchodów środowisk kombatanckich,
do uczczenia tego faktu, a dla saperów
polskich okazję dla składania wiązanek
kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym
przerzucenie mostu pontonowego przez
Wisłę przez polskie jednostki sapersko-pontonowe.
Powracamy do zapoczątkowanej od
trzech lat – przez prezesa Stowarzyszenia
Saperów Polskich, płk dypl. Tadeusza Dzikowskiego – tradycji upamiętniania bohaterstwa saperów polskich uczestniczących
w składzie Wielkiej Armii Napoleońskiej
w wojnie z Rosją w 1812 roku, a którzy
budując most w ekstremalnych, zimowych
warunkach uratowali napoleońską armię
przed zagładą.
ROCZNICE. Przypominamy 103.
rocznicę, zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, które wybuchło 27 grudnia
1918 r.
TRADYCJE – To relacja z wizyty
w 1. batalionie drogowo-mostowym w Dęblinie oraz udział delegacji SSP w uczczeniu PATRONKI SAPERÓW Św. Barbary.
CHWAŁA SAPEROM – Zawiera relację z Listopadowych Spotkań, podczas
których odwiedzamy mogiły i kwatery ko-
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legów, którzy odeszli na wieczną wartę.
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z komendantem Centrum
Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu płk. dypl. Adamem
Przygodą, krótki Zarys Historii CSWInż. i Chem. oraz relacje z wydarzeń zaistniałych
w garnizonach saperskich.
SAPERSKIE SPOTKANIA – Posiedzenie rozszerzonego Prezydium Zarządu
Głównego SSP, połączone
z tradycyjnym, świątecznym
opłatkiem, które stanowi wieloletnią tradycję szczególnych
spotkań saperów i nie tylko…
OKIEM REPORTERA –
Felieton płk. rez. dr. Wiesława
L. Ząbka „Meandry historii…”
PUBLICYSTYKA – Dwugłos o „Płycie czerniakowskiej”,
zawierający kontrowersje związane z upamiętnieniem czynu
żołnierskiego niosącego pomoc
„Walczącej Warszawie” w sierpniu i wrześniu 1944 r., a także
Narodowe Święto Niepodległości.
Jestem przekonany, iż
każdy czytelnik naszego pisma
znajdzie dla siebie interesującą
lekturę
Redaktor Naczelny
dr Wiesław L.Ząbek
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W

dniu 27.11.2021 r. grupa członków Stowarzyszenia Saperów Polskich, uczciła pamięć saperów polskich poległych przy budowie drewnianego mostu kozłowego na rzece Berezyna, umożliwiając
tym samym odwrót wojsk napoleońskich spod Moskwy
w listopadzie 1812 r. Stosowną prelekcję na w/w temat wygłosił prezes SSP płk dypl. Tadeusz Dzikowski. Następnie
złożono wieniec i zapalono znicz. Wspólne zdjęcie zakończyło tą podniosłą w symbolice i spontaniczną w odbiorze
uroczystość.
Red.
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Z KART HISTORII

BEREZYNA
Wojny prowadzone przez Napoleona na początku XIX w. z Rosją, Austrią [1805 r. Austerlitz] i Prusami [ 1806 r. Jena ] upodmiotowiły sprawę
polską. Zgodnie z decyzją Napoleona zadanie tworzenia nowej armii polskiej zajął się gen. Jan Henryk Dąbrowski – twórca rozwiązanych
we Włoszech Legionów Polskich.

W

iosną 1807 r., w konsekwencji wydanej odezwy z wezwaniem
rodów do powstania i walki o niepodległość na terenie byłej
Rzeczypospolitej było już pod bronią 30 tys. ludzi. Sformowano trzy legie, każda w składzie czterech pułków piechoty [8 batalionów], dwóch pułków jazdy [pułk strzelców konnych i ułanów, w sile 6
szwadronów] oraz trzech kompanii artylerii. Dowódcą Legii „Poznańskiej” był gen. J.H. Dąbrowski, który wsławił się „kampanią pruską”, walcząc w marcu 1807 r. o Tczew, później Gdańsk oraz przyczyniając się do
zwycięstwa Napoleona nad Rosjanami pod Frydlandem [14 czerwiec
1807].
Podpisany 7 lipca 1807 r. traktat pokojowy przyniósł Polakom
rozczarowanie. Zamiast Odrodzonej Rzeczypospolitej z części byłego
zaboru pruskiego utworzono zaledwie Księstwo Warszawskie, w którym z ramienia Cesarza Francuzów władzę pełnił król saski Fryderyk
August. Księstwo stanowiące dla Francuzów bazę zaopatrzeniową i wypadową do dalszej wojny z Rosją, otrzymało od Napoleona także konstytucję, kodeks prawny i zasady odbudowania sił zbrojnych. Na czele
ministerium wojny stanął książę Józef Poniatowski. Armia Księstwa ze
względów finansowych została ograniczona do 30 tys. żołnierzy. Składała się z 12 pułków piechoty, 6 pułków kawalerii oraz artylerii. Z tym,
że część tych oddziałów przebywała poza terytorium kraju. [m.in. trzy
pułki piechoty obok legii Nadwiślańskiej walczyły w Hiszpanii].

Ta niewielka armia zdała egzamin, skutecznie przeciwstawiając się
ponad 30 tys. austriackiemu Korpusowi Ekspedycyjnemu arcyksięcia
Ferdynanda d´Este, wiosną 1809 r. Uderzenie wojsk austriackich na
Warszawę i jej upadek miał przesądzić o losach wojny. Bohaterska jej
obrona pod Raszynem 14 kwietnia 1809 r. przekreśliła austriackie rachuby. Losy wojny rozstrzygnęły się jednak nad Dunajem, gdzie armia
austriacka została rozbita przez Napoleona pod Wagram [5-6 lipiec
1809 r.]. W wyniku podpisanego pokoju terytorium Księstwa Warszawskiego zostało powiększone o Galicję Zachodnią wraz z Krakowem.
Księstwo zostało podzielone na 4 okręgi wojskowe. Ogłoszono
nowy etat armii, podnosząc jej stan do 60 tys. żołnierzy. W chwili
wybuchu nowej wojny z Rosją [rzekomo o niepodległość Rzeczypospolitej] Wojsko Polskie Księstwa Warszawskiego liczyło około 100
tys. żołnierzy. Stanowili najsilniejszy kontyngent spośród wszystkich
sprzymierzeńców Francji, chociaż byli porozrzucani po korpusach
francuskich. Tylko 36 tys. żołnierzy polskich, dowodzonych przez ks.
Józefa Poniatowskiego, tworzyło odrębny V Korpus „Wielkiej Armii”.
Brał on udział w walkach pod Smoleńskiem, w wielkiej bitwie pod
Borodino, jako pierwszy wkroczył do Moskwy, a następnie dzielnie
osłaniał odwrót, zapisując się złotą zgłoską wyjątkowego męstwa na
Berezynie.

Peter von Hess – Przejście przez Berezynę
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Z KART HISTORII
23 listopada zgodnie z oceną Napoleona oddział II Korpusu rozbił siły rosyjskie w rejonie Borysowa ale nieprzyjaciel zdążył się wycofać i spalić za sobą most. Jeszcze tego samego dnia na północ od
Borysowa do wioski Studzianka Marszałek Oudinot wysłał brygadę
jazdy (a w jej składzie polski 8 pułk lansjerów płk Łubińskiego), pułk
piechoty oraz dwie kompanie saperów, w tym kompanie polską kpt.
Salwatora Rakowieckiego z 17 Dywizji gen. Dąbrowskiego.
Saperzy po dotarciu do Studzianki wieczorem, ukryci w wiejskich
chatach przystąpili do przygotowania elementów konstrukcyjnych
mostu wykorzystując miejscowe materiały.
Berezyna po odwilży, która trwała od trzech dni, była szeroka niemal na 100 metrów, a jej głębokość dochodziła do 1,8 m, w nurcie
płynęła gęsta kra. Dowódca artylerii II Korpusu, który miał ustalić
warunki przeprawy uczynił to jednak niedbale i później okazało się,
że elementy konstrukcyjne mostu już przygotowane przez saperów są
za małe.
Opóźniło to zorganizowanie przeprawy. Tymczasem Napoleon
zdecydował 24 listopada, że przeprawa odbędzie się w Studziance,
gdzie – jak go zapewniali polscy oficerowie – w normalnych warunkach znajduje się bród. Aby jednak przedostać się na prawy brzeg,
trzeba było ściągnąć główne siły adm. Cziczagowa na południe od
Borysowa, czyli kilkadziesiąt kilometrów od Studzianki. W tym celu
Cesarz polecił skierować w dół Berezyny brygadę jazdy, która miała
pozorować główne siły francuskie. Tam też miały zostać skierowane
masy maruderów. Poczynając od 25 listopada dochodzące do Borysowa oddziały Wielkiej Armii skręcały na północ, ku Studziance.
Tu saperzy polscy i francuscy przygotowywali od
dwóch dni budowę mostu. Pracami tymi kierowali
generałowie Eblé i Chasseloup – Laubat.
26 listopada zaraz po odejściu sił rosyjskich na
południe od Borysowa (adm. Cziczagow był przekonany, że przeprawa będzie prowadzona właśnie
w tym rejonie, a działania w rejonie Studzianki to
manewr mający na celu wprowadzić go w błąd)
saperzy zaczęli znosić nad rzekę kozły mostowe
i przystąpili do montowania dwóch mostów – lewego dla artylerii i taborów, a prawego dla piechoty.
Na prawy brzeg rzeki skierowano desant złożony
między innymi z 8 pułku lansjerów, szwadronu 7
pułku polskich lansjerów i resztek 18 pułku jazdy litewskiej płk Karola Przeździeckiego. Dwie godziny
po desancie ok. godz. 13 gotowy był most przeznaczony dla piechoty. Pierwsza przeszła po nim kawaleria dywizji gen. Dąbrowskiego. Specjalne zadanie
otrzymał od Napoleona dowódca 1 pułku strzelców
konnych (polskich) płk Konstanty Przebendowski,
który ze swoimi żołnierzami miał zabezpieczyć kolejne mosty na mokradłach na drodze do Wilna.
Tymczasem o godzinie 16 został ukończony most
dla artylerii. Po raz pierwszy załamał się o godzinie
20, a jego naprawa trwała trzy godziny. Do rana na
prawym brzegu znalazło się 8,5 tysiąca żołnierzy
z czego 3,5 tysiąca stanowili Polacy. 27 listopada
Napoleon przeprawił na prawy brzeg kolejne wojska, pod koniec dnia był już pewien, że przeprawa
zakończy się powodzeniem. Postanowił zatrzymać
pod Stachowem większość swoich sił i przedłużyć
przeprawę do następnego dnia.
28 listopada na prawym brzegu w wysokim lesie pod Stachowem Napoleonowi udało się zebrać
20 tysięcy zdolnych do walki żołnierzy z czego 7,5
tysiąca stanowili Polacy. Doszło do zaciętej bitwy
między Francuzami a Armią Dunajską. Mimo poważnych strat zadanych Rosjanom nie odniesiono
zwycięstwa. Wojska napoleońskie wycieńczone
długotrwałym odwrotem, nie były w stanie do
końca przełamać oporu przeciwnika.
Równocześnie na lewym brzegu w rejonie Studzianki bronił się IX Korpus, w którego składzie
walczyła (bardzo dzielnie) polska dywizja (4,7 i 9
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pułk piechoty). Zadaniem było utrzymanie Studzianki, aby można
było kontynuować przeprawę. Zadanie zostało wykonane.
Polska Dywizja przeprawiła się nad ranem 29 listopada jako ostatnia. Około godziny 9 rano saperzy francuscy i kompania grenadierów
z polskiego 9 pułku podpaliła na rozkaz gen. Eblé oba mosty na Berezynie, gdyż do nie bronionej już przeprawy zbliżali się Kozacy.
Łącznie przez cztery dni Napoleonowi udało się przeprawić przez
rzekę około 47 tysięcy ludzi, w tym 21 tysięcy przez most dla piechoty,
4 tysiące przez most dla artylerii i około 29 tysięcy maruderów i rannych.
Przeprawa udała się dzięki wysiłkowi i wyjątkowej odwadze polskich i francuskich saperów. Pracowali po ramiona w lodowatej wodzie, wśród spływającej kry. Na brzegu rozpalono olbrzymie ogniska
aby mogli się choć przez chwilę ogrzać ale wielu umarło na skutek szoku termicznego przy ogniskach lub w rzece. Ich odwaga i poświęcenie
zastała tak opisana przez świadka tamtych tragicznych wydarzeń…
„….przyszło im rozmieszczać swoje kozły w równych odstępach
w nurcie rzeki, wśród wielkiej kry, z rzadko spotykaną odwagą wchodząc do wody sięgającej do ramion. Niektórzy padali trupem i znikali
pod wodą lub porywał ich prąd ale widok tak tragicznego końca nie
umniejszał energii ich kompanów.”
Spośród około 400 saperów budujących mosty przeżyli tylko
nieliczni, ci którzy nie zginęli w czasie budowy i utrzymania przeprawy, zmarli szybko na skutek chorób z powodu wychłodzenia.
Tadeusz Dzikowski, Wiesław L.Ząbek
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Z KART HISTORII
Z DZIEJÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ

OPERACJA WARSZAWSKA

S

tanowiła jeden z etapów operacji wiślańsko-odrzańskiej Armii Radzieckiej
w II wojnie światowej. W operacji „Wisła – Odra” 1. Frontu Białoruskiego 1. Armia
Wojska Polskiego działała w składzie jako prawoskrzydłowe zgrupowanie, które wraz z 47.
Armią piechoty, 61. Armią piechoty i 2. Armią pancerną gwardii miała rozbić niemieckie
zgrupowanie i zająć Warszawę. Rejon Warszawy – ogłoszonej przez Hitlera jako Twierdza
Warszawska – bronił garnizon składający się
z około 18 batalionów piechoty i ok. 300 dział.
Podjęte w nocy 1 14/15 stycznia 1945 r.
działania 61. Armii i 2. Armii panc. od południa z rejonu Warki w kierunku Grójec-Błonie, a 47. Armii od północy z rejonu Jabłonny
w kierunku Leszna, doprowadziły do oskrzydlenia Warszawy, a garnizon niemiecki zaczął
się wycofywać pozostawiając oddziały osłonowe.
16 stycznia działania rozpoczęła 1. Armia
WP [gen. Stanisław Popławski]. Wchodząca
w jej skład 2. DP sforsowała Wisłę w rejonie
Kępy Kiełpińskiej, a siły główne polskiej armii
[1, 3, 4 DP i 1. B Panc.] w rejonie Góry Kalwarii. Natomiast, w dniu 17 stycznia, w godzinach
porannych 6. DP sforsowała Wisłę w rejonie
Pragi i rozpoczęła natarcie w kierunku Śródmieścia. Około godz. 10,00 do walk w mieście włączyły się oddziały 2. DP, nacierając
w kierunku Ogrodu Saskiego. Do godz. 15,00
te rejony Warszawy były oczyszczone z pozostałości garnizonu niemieckiego. 17 stycznia,
w godzinach wieczornych do stolicy wkroczyły
siły główne 1. AWP, nacierające od strony południowej.
W noc z 17 na 18 stycznia 1945 r. saperzy
z 3. Brygady Pontonowo – Mostowej i 6. samodzielnego batalionu pontonowo – mostowego
wybudowali most pontonowy przez Wisłę.
Składał się z 35 członów parku DMP-2, 8 członów z parku N2P o nośności 16 ton i długości
430 m.b. Oddany został do użytku 18 stycznia
1945 r o godz. 19,00. Most pieszczotliwie nazwany przez ludność „pontoniakiem” służył
nie tylko potrzebom wojska ale również mieszkańcom Warszawy.
W 60. Rocznicę tego wydarzenia członkowie Stowarzyszenia Saperów Polskich uczcili
pamięć bohaterów tego wydarzenia odsłaniając pamiątkowa Tablicę umieszczoną na obelisku, postawionym na osi historycznego mostu.
Rokrocznie też delegacja saperów [m.in. ze
SSP, ZIW DG RSZ, 2.psap.], w dniu 17 stycznia
składa przed wspomnianym obeliskiem, upamiętniającym bohaterstwo polskich saperów
wieńce z kwiatów i zapala znicze pamięci.

Wyzwolenie Pragi

Red.
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ROCZNICE
NARODOWE ŚWIĘTO ZWYCIĘSTWA

103. ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
Nastroje niepodległościowe na Ziemii Wielkopolskiej uległy nasileniu pod koniec I wojny światowej. Przygotowaniami do akcji zbrojnej
kierowała Polska Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego. W momencie odzyskiwania przez Polskę niepodległości działająca w Poznaniu
Rada Ludowa, 14 listopada przekształca się w Naczelną Radę Ludową, gdzie w składzie Prezydium Komisariatu NRL działa Wojciech
Korfanty. Podstawowym celem NRL staje się przejęcie na terenie Wielkopolski od Niemców administracji i utworzenie własnych organów
władzy w oparciu o działające już organizacje paramilitarne [Straż ludowa, Straż Obywatelska].

P

Stanowisko polowe artylerii Wielkopolskiej na linii demarkacyjnej w Margoninie, ubezpieczane przez
ckm, czerwiec 1919 roku. Fot. Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu

Gen. Józef Dowbór-Muśnicki podczas uroczystości powitalnej członków Misji Międzysojuszniczej w Poznaniu, 1 marca 1919 roku, kolekcja K.Gregera. Fot. Zbiory Biblioteki Głównej UAM
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rzyjazd do Poznania [27 grudnia 1918 r.] Ignacego Padarewskiego, znanego kompozytora
ale też działacza niepodległościowego
przyspieszył bieg wydarzeń. W mieście wybuchły walki. Do 30 grudnia
opanowano Poznań wraz z Cytadelą.
Powstanie szybko ogarnęło pozostałe
tereny Wielkopolski, początkowo jako
spontaniczny, żywiołowy prowadzony przez lokalne samorządy, później
zorganizowany z chwila gdy kierownictwo nad wystąpieniami ludności
polskiej przejął Komisariat NRL.
W dniu 28 grudnia 1918 r dowódcą tymczasowym został mjr Stanisław
Toczak, a 16 stycznia 1919 r. Józef Piłsudski na dowódcę Powstania wyznaczył gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego.
Powstanie ogarnęło cała Wielkopolskę
Stworzona Armia Wielkopolska już
po dwu tygodniach liczyła 27 tys. dobrze uzbrojonych żołnierzy. Dowódca powstania gen. Dowbór-Musnicki
zorganizował sztab, okręgi wojskowe,
służby i sprawnie działający system
zaopatrzenia.
W drugiej połowie stycznia 1919 r.
Niemcy przystąpili do kontrofensywy,
uderzając jednym zgrupowaniem z rejonu Torunia i Bydgoszczy na Gniezno,
a drugim z rejonu Rawicza bez większych sukcesów. Armia Wielkopolska
osiągnęła w między czasie stan ok. 70
tys. żołnierzy, podzielonych na cztery
grupy operacyjne. Pomimo zaciętych
walk [zginęło ok 2 000 powstańców]
armia ta utrzymała zajęty teren, aż do
16 lutego 1919 r , kiedy pod naciskiem
mocarstw zachodnich Niemcy zmuszeni zostali do podpisania rozejmu
w Trewirze. Ustalono linię demarkacyjną, która gwarantowała Polakom
pełną kontrolę na terenach wyzwolonych. Ostateczne rozwiązanie konfliktu przyniosła konferencja pokojowa w
Paryżu, obradująca 28 czerwca 1919 r.
na mocy której wyzwolone ziemie zostały przyznane Polsce, a nieco wcześniej 25 maja 1919 r. Armia Wielkopolska została podporządkowana
Józefowi Piłsudskiemu, Naczelnikowi
Państwa Polskiego.
dr Wiesław Leszek Ząbek
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PATRONKA SAPERÓW ŚW. BARBARA
Święta Barbara jest dziewicą i męczennicą. Wspomnienie jej obchodzimy 4 grudnia. Patronka dobrej śmierci i tych, którzy są na nią najbardziej narażeni, a więc górników, marynarzy, minerów, saperów, artylerzystów. Za swą patronkę obrali ją również przedstawiciele innych zawodów, m.in.: flisacy, cieśle czy budowniczowie. Ale najbardziej czczą ją górnicy, którym św. Barbara daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko w czasie pracy.
NARODZINY LEGENDY
Jak podaje legenda Święta Barbara urodziła się 4 grudnia 305 r.
w mieście Heliopolis w Bityni leżącej w Syrii, w domu bogatego patrycjusza i wysokiego rangą miejscowego urzędnika. Odznaczała się wybitną urodą, inteligencją i wieloma innymi przymiotami. Żądna wiedzy i kontaktów z wybitnymi przedstawicielami jej epoki – min. korespondowała z wybitnym pisarzem chrześcijańskim Orygenesem,
udała się na dalszą naukę do Nikomedii. Tam zetknęła się z nauką
chrześcijańską. Wkrótce – odrzucając starania licznych adoratorów,
którzy zabiegali o rękę pięknej i bogatej patrycjuszki – przyjęła chrzest
i złożyła śluby czystości jako oblubienica Chrystusa. Czyn ten wywołał przerażenie u jej ojca, obawiającego się, iż straci swoją pozycję i życie. Nie pomogły prośby i groźby, a nawet zamknięcie w wieży. Barbara pozostała niewzruszona swojemu postanowieniu i nie wyrzekła się
Chrystusa. Wobec tego ojciec postawił ją przed sądem, który wydał na
nią wyrok śmierci przez ścięcie mieczem.
Kult św. Barbary w Polsce kojarzony jest przede wszystkim z górnictwem oraz z Górnym Śląskiem, gdzie prawie w każdym kościele,
ale także niemal w każdym domu znajduje się jej obraz lub figurka.
Zaliczana jest do grona 14 współzałożycieli, którzy niosą pomoc we
wszystkich potrzebach duszy i ciała. Na obrazach św. Barbara przedstawiana jest na tle wieży, w stroju królowej i w koronie dla podkreślenia jej szlachetnego pochodzenia, z mieczem w ręku i palmą symbolizującej męczeństwo lub kielichem z Najświętszym Sakramentem.
Stanowi dla górniczej braci wyznacznik górnośląskiej tożsamości kulturowej i wyznaniowej.
Z KART HISTORII
Po Powstaniu Listopadowym 1830 r. Rosja carska rozpoczęła rozbudowę systemu fortyfikacyjnego państwa dla osłony strategicznej
[jaką tworzyły rzeki Narew, Wisła, San] dla zgrupowań operacyjnych
przewidzianych dla obrony lub wyprowadzenia uderzenia na Prusy
czy Austrię. W tym celu przystąpiono do modernizacji lub budowy
twierdz, w tym w trójkącie strategicznym: Grodno, Osowiec, Łomża,
Modlin, Warszawa, Dęblin, Przemyśl, Brześć. Powstał Nadwiślański
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Rejon Ufortyfikowany, w oparciu o Twierdze na Wiśle: Modlin, Warszawa, Dęblin, dające swobodę manewru dla wcześniejszej koncentracji armii rosyjskiej.
Budowę Twierdzy Dęblińskiej [„Iwangorod”] według projektu gen.
Iwana Dehena rozpoczęto w 1938 r., a ukończono w 1947 r. Doświadczenia Wojny Krymskiej [1854-1855]wykazały niską przydatność obronną
twierdz z uwagi na rozwój artylerii ciężkiej. Toteż w latach 1866 - 1874
przystąpiono według planów gen. E.I. Totlebena do modernizacji i rozbudowy istniejących fortyfikacji, w oparciu o systemem samodzielnych fortów wysuniętych daleko na przedpole danej twierdzy.
Na potrzeby budowy twierdzy dęblińskiej założono obóz saperów,
w którym stacjonował w latach 1839-1853 trzeci pułk saperów [bataliony
2 i 3 z Żelechowa i Uczebny] oraz w latach 1841-1865 Korpus [Zarząd] Inżynierii Kompanii Wojenno-Roboczej. Należy podkreślić, iż w obozie tym
kwaterował m.in. 27-letni porucznik 3. Batalionu saperów, [przyszły dyktator Powstania Styczniowego] Romuald Traugutt. W tym też czasie na terenie Twierdzy Dęblin wybudowano sobór prawosławny.
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Twierdza nie odegrała większej roli, zarówno w okresie I wojny
światowej czy II wojny światowej. Niewykorzystana militarnie [zarówno w 1915, jak i w 1939 roku] zajęta została przez nieprzyjaciela prawie bez walki. Po wojnie rosyjsko-japońskiej „przeżyła” dramatyczną decyzję Cara o jej rozbrojenie i rozebranie. Ocalenie zawdzięczała zbyt wielkim kosztom rozbiórki. Nie mniej wraz z biegiem czasu
ulegała stopniowej dewastacji. Dotyczyło to także prawosławnej cerkwi stopniowo rozgrabianej, a która 15 grudnia 1915 r. stała się ostatecznie kościołem katolickim. W okresie II Rzeczypospolitej w Twierdzy dęblińskiej stacjonował 15. pułk piechoty „Wilków” oraz funkcjonowała parafia wojskowa pod wezwaniem św. Michała Archanioła.
W latach wojny i okupacji Niemcy utworzyli w Twierdzy Stalag 307,
w którym przebywali jeńcy radzieccy.
Po wojnie w Twierdzy „zadomowiły” się jednostki inżynieryjno
–saperskie, m.in.: 3. Brygada pontonowa, później 7. Pułk pontonowy 60. Ośrodek Szkoleniowo-Remontowy Wojsk Inż. oraz Składnica Inżynieryjno-Saperska. Odnowiono i zmodernizowano kompleks
szkoleniowo-logistyczny. Odrestaurowano „Dom Komendanta”. Natomiast stopniowo dokonywano rozbiórki budynku dawnej cerkwi.

rium. Tablicę „Św. Barbara patronka Saperów módl się za nami” wykonałem osobiście. Prace murarskie wykonał pan Zbigniew Wróbel.
Poświęcenia jej, w dniu Święta Sapera w 1991 r. dokonał ks. kapelan
Mikołaj Sułek z parafii wojskowej pw. MB Loretańskiej Dęblin-Lotnisko. Tak Święta Barbara – patronka górników, Saperów, artylerzystów i ludzi niebezpiecznej roboty dalej chroni naszą saperska brać.”
UROCZYSTOŚCI W DĘBLINIE
W dniu 4 grudnia 2021 r. Delegacja Zarządu Głównego SSP, której przewodniczył prezes SSP płk Tadeusz Dzikowski wzięła udział
w uroczystościach uczczenia Patronki SAPERÓW POLSKICH.
W trakcie uroczystości po krótkiej prelekcji płk. Adama Cenkla
i prezentacji zastępcy dowódcy 1. Batalionu drogowo-mostowego
mjr. Marcina Idziek złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
Zwiedzaniem bazy szkoleniowej, Sali Tradycji i wspólnym żołnierskim posiłkiem – zakończono tą „nietypową, acz godną corocznego
upamiętnienia” rocznicę.
Red.

BUDOWA KAPLICZKI
Jak wspomina były dowódca 60. Ośrodka Szkoleniowo Remontowego Wojsk Inżynieryjnych płk Adam Cenkiel: „W 1990 r., kiedy
pełniłem funkcję Komendanta 60. OSRWInż., w czasie wigilii żołnierskiej ówczesny proboszcz parafii w Zajezierzu k/ Dęblina ks. Zdzisław
Chrapek przedstawił mi propozycję pozyskania figury św. Barbary
z Sanktuarium Matki Boskiej Wychowawczej z Czarnej k. Stąporkowa, gdyż w kościele z uwagi na prowadzone prace konserwacyjne zachodzi potrzeba przeniesienia figury św. Barbary, [wykonanej z mielonego kamienia, wagi ok. 300 kg, wysokości ok. 2 m], a która nie
może powrócić na dawne miejsce. Pozyskanie tej figury zależało od
zgody ordynariusza Radomskiego J.E. bp Materskiego. Po osobistej
wizycie uzyskaliśmy zgodę i mogliśmy wspomnianą figurę przewieść
do Dęblina. Wykonano projekt pod budowę kapliczki, która zatwierdził OWIAB w Lublinie. Wymurowano kapliczkę na zachowanych
fundamentach po dawnej świątyni, w miejscu, gdzie było prezbite-

Panu ppłk. Radosławowi PODOLSKIEMU
Dowódcy Garnizonu Nisko
oraz Rodzinie
najszczersze wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Ś.P.
MAMY
składają
żołnierze i pracownicy Resortu Obrony Narodowej
Garnizonu Nisko
4(74) 2021
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Kurs obsługi WŁWD
Odstrzeleniem zespołu bojowego wyrzutni ładunku wydłużonego dużego (WŁWD) na poligonie w Świętoszowie zakończyło się szkolenie
w ramach kursu doskonalącego z obsługi i eksploatacji wyrzutni WŁWD. Kurs prowadziła kadra Cyklu Inżynierii Centrum Szkolenia Wojsk
Inżynieryjnych i Chemicznych (CSWIiCh).

S

zkolenie realizowane było w dwóch etapach. W pierwszym etapie – na platformie elearningowej w macierzystych jednostkach
wojskowych żołnierze zdobywali wiedzę teoretyczną związaną
z budową i użytkowaniem wyrzutni ładunku wydłużonego dużego.
Natomiast kolejnych 5 dni szkoleniowych, już w CSWIiCh, poświęconych zostało na szkolenie bojowe zarówno na zespole ćwiczebnym,
jak i bojowym WŁWD oraz końcowy egzamin.
18 listopada był przedostatnim dniem kursu. Na świętoszowskim
poligonie żołnierze samodzielnie przygotowywali ładunek do strzelania i montowali wyrzutnię na przyczepie P2P. Następnie nastąpiło
uzbrojenie i odstrzelenie bojowego zestawu ZB-WŁWD.
W kursie doskonalącym wzięło udział 19 żołnierzy zawodowych
z 10 jednostek inżynieryjnych Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej. Wszyscy pozytywnie zaliczyli egzamin końcowy i uzyskali zaświadczenia ukończenia kursu doskonalącego.
kpt. Marek Gwóźdź

Szkolenie w 2. Inowrocławskim Pułku
Inżynieryjnym
W dniach 29.11-03.12.2021 r. na bazie 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego zostało przeprowadzone szkolenie załóg statków powietrznych i żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w zakresie niszczenia zatorów lodowych na rzekach
z wykorzystaniem materiału wybuchowego wykładanego ze śmigłowców.

Z

asadniczym celem szkolenia było przygotowanie kadry wojsk
inżynieryjnych oraz pilotów śmigłowców do udziału w akcjach przeciwlodowych. Nadzór merytoryczny nad szkoleniem sprawował Szef Oddziału Zagrożeń Niemilitarnych Zarządu
Inżynierii Wojskowej DG RSZ płk Artur Talik. Szkolenie to było kolejnym ważnym przedsięwzięciem szkoleniowym przygotowującym
żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych do udziału w akcjach kryzysowych.
W szkoleniu udział wzięło 56 żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych jednostek wojskowych z całego kraju oraz 33 żołnierzy komponentu lotniczego z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.
Podczas szkolenia żołnierze doskonalili swoją wiedzę teoretyczną,
a przede wszystkim umiejętności praktyczne w wykładaniu ładunków

wybuchowych z wykorzystaniem śmigłowców Mi – 2. Bardzo ważnym elementem tego szkolenia była współpraca saperów z pilotami,
która umożliwiła zrealizowanie założonych celów szkoleniowych.
Doskonaląc swoje rzemiosło żołnierze Wojsk Inżynieryjnych i piloci
wykazali swą gotowość do zwalczania zagrożeń mogących powstać na
akwenach wodnych.
Na zakończenie uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające właściwe przygotowywanie i gotowość do realizacji zadań w zakresie niszczenia zatorów lodowych.
mjr Sylwester Ludwiczak
Zdjęcia: Patryk Dorocicz
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Niechciane pomniki

W

sierpniu 1946 roku Oficerska Szkoła Saperów została przeniesiona z Przemyśla do Wrocławia. Wśród przedmiotów przewiezionych czterema transportami kolejowymi znalazła się
tablica pamiątkowa poświęcona słuchaczom OSP, którzy w latach 19451946 oddali swoje młode życie w walkach prowadzonych w Bieszczadach
oraz w czasie rozminowania Kraju. Odlana w mosiądzu tablica o wymiarach około 40 x 50 cm umieszczona została w Sali Tradycji uczelni w miejscu nowej dyslokacji. Tablica prezentowana była w ramach ekspozycji stałej we wszystkich odsłonach Sali Tradycji „Wrocławskiej Inżynieryjnej” do
końca jej funkcjonowania tj. do 1994 roku.
Po utworzeniu WSO im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu byłą
Salę Tradycji WSOIW rozbudowano i przemianowano na Salę Tradycji
Wojskowego Szkolnictwa Inżynieryjnego stanowiącą integralną część
ekspozycji Muzeum Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Omawiana tablica znalazła swoje poczesne miejsce wśród eksponatów prezentujących
dorobek Oficerskiej Szkoły Saperów w Przemyślu. Kolejne zmiany strukturalne prowadzone w ramach restrukturyzacji szkolnictwa wojskowego
doprowadziły do całkowitej degradacji obiektów przy ul. Obornickiej 108
we Wrocławiu. Sytuacja poprawiła się w momencie utworzenia w styczniu 2009 roku Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.
Nowa instytucja otrzymała nazwę, imię /patrona/, sztandar oraz dziedzictwo tradycji. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w Decyzji nr 278/MON
z 10 sierpnia 2009 roku wśród instytucji, których tradycje odziedziczyło
Centrum znalazła się Oficerska Szkoła Saperów w Przemyślu. Ponieważ
wśród nieruchomości oraz mienia ruchomego przydzielonego nowej instytucji znalazły się także obiekty byłego Muzeum Wojsk Inżynieryjnych
decyzją Komendanta Centrum omawiana wcześniej sala powróciła do
swej poprzedniej funkcji stając się Salą Tradycji Centrum Szkolenia Wojsk
Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Jednocześnie w porozumieniu z WOG nr 2 we Wrocławiu na podstawie Rozkazu nr 4 Komendanta Centrum z 2010 roku komisyjnie dokonano rozdziału mienia Sali
Tradycji i Muzeum Wojsk Inżynieryjnych. Tablica pamiątkowa przemyskich saperów pozostała w Sali Tradycji.
Po utworzeniu w 2012 roku Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
z Oddziałami zamiejscowymi we Wrocławiu i Toruniu dokonano notarialnego przekazania obiektów i mienia ruchomego z WOG Nr 2 do MWL.
Eksponaty z Sali tradycji zostały przekazane ewidencyjnie do klubu Centrum, z przeznaczeniem prezentacji w ramach wystawy stałej w nowej sali
w wyremontowanym bloku dydaktycznym. Przemyska tablica nie znalazła
się wśród eksponatów zasługujących na prezentację. Trafiła do magazynu
klubu Centrum.
W 1969 roku z okazji 25 rocznicy utworzenia OSS w Przemyślu zapadła decyzja o upamiętnieniu poległych słuchaczy i absolwentów szkoły
w formie pomnikowej. Obelisk usytuowano w obrębie kompleksu koszarowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba
Jasińskiego we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 108.
Pomnik składał się z potężnego głazu narzutowego z tablicą pamiątkową oraz usytuowanej w jego przyziemiu płyty granitowej z wykutymi
nazwiskami poległych saperów. Treść tablicy: (z pamięci autora) „Słuchaczom i absolwentom Oficerskiej Szkoły Saperów poległym w walce z reakcyjnym podziemiem oraz w czasie rozminowania Kraju w latach 1945
– 1946”.
Odsłonięcia pomnika dokonano podczas uroczystego apelu w dniu 19
października 1969 roku. Aktu odsłonięcia dokonali: Szef Wojsk Inżynieryjnych MON gen. bryg. Jan Szymanowski oraz Komendant WSOWInż
płk dypl. Adam Szegidewicz. Uroczysty rozkaz odczytał mjr Alfred Chołdrych. W uroczystości uczestniczyli: kadra, słuchacze oraz pracownicy
cywilni uczelni, a także zaproszeni goście m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 102 we Wrocławiu. Asystę honorową wystawiła kompania II
rocznika WSOWInż.
Pięć lat później wis a wis omawianego obelisku stanął pomnik gen.
Jakuba Jasińskiego, patrona uczelni opisywany już wcześniej przez gen.
Zdzisława Barszczewskiego. Oba pomniki otoczono zielenią, ukwiecono
krzewami różanymi a całość dopełniły maszty flagowe i efektowne znicze
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olejowe. W otoczeniu pomników umieszczono także, plansze z prezentacją tradycji i dorobku WSOWInż.
W 1990 roku w wyglądzie pomnika przemyskich saperów nastąpiła pewna zmiana. Tablicę mówiącą o „walce z reakcyjnym podziemiem,
prawdopodobnie na tzw. „wszelki wypadek” przykryto nakładką z oksydowanej blachy miedzianej z wyretuszowanym wizerunkiem krzyża walecznych z napisem „Na polu chwały” 1944 r. Pozostałe elementy pozostawiono bez zmian.
Mijające lata oraz zmiany zachodzące w kolejnych obsadach personalnych „Wrocławskiej Inżynieryjnej” i Centrum spowodowały, że dla części
kadry, słuchaczy i pracowników cywilnych omawiany pomnik stał się obojętny i wręcz obcy. Zaczęły pojawiać się pytania: „A co to za pomnik?”,
„Czyje to nazwiska?”, „A dlaczego właśnie oni?”, wreszcie „A po co nam
ten pasztet?” Cóż – takie realia.
W zaistniałej sytuacji Komendant Centrum podjął decyzję o skierowaniu sprawy do oceny przez Instytut Pamięci Narodowej. Nie mam dostępu do korespondencji Centrum ale „z przecieków” wiem że powodem
negatywnej oceny był napis na tablicy głównej /w walce z reakcyjnym podziemiem/ a co do nazwisk poległych to po prostu – wybrali niewłaściwą
uczelnię. Nie pomogły apele i interwencje członków rodzin poległych saperów. Na nic zdały się interpelacje poselskie w ich imieniu składane przez
posłów ziemi przemyskiej. Pomnik został rozebrany, a jego kontrowersyjne elementy złożone w magazynie klubu Centrum dołączyły do wcześniej
omawianej przemyskiej tablicy.
Istotnym elementem całej batalii o pomnik był fakt, że ciał pomordowanych przez UPA żołnierzy OSS nigdy nie odnaleziono i członkowie rodzin poległych przy różnych okazjach przyjeżdżali do Wrocławia i składali
kwiaty zapalając znicze przy płycie pomnika z nazwiskami swoich bliskich.
Pomnik nie zniknął całkowicie. W tym samym miejscu i otoczeniu na
głazie narzutowym, który pozostał z rozebranego obelisku umieszczono
nową tablicę - nową i bezpieczną /zdjęcie/. I wszyscy są zadowoleni. No
prawie wszyscy. Mnie boli. Boli też Alfreda Kukułkę, brata jednego z poległych podchorążych, który pomimo sędziwych dziewięćdziesięciu lat dalej
prowadzi swoją nierówną walkę o pamięć, honor i szacunek.
P.S.: I jeszcze pozostaje pytanie, na które chyba nikt nie jest w stanie
sensownie odpowiedzieć. Jak można dziedziczyć i kultywować tradycje instytucji nie dbając o honor i pamięć jej największych bohaterów?
mjr w st. spocz. Wojciech Leszczyński
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Znicze na saperskich grobach
„Zostawiamy Wam grób naszego brata z nadzieją,
że będzie on zachowany w waszej wiecznej pamięci…”

Ś

wiadomie przytaczamy to przesłanie propagowane przez śp. płk
Michała Rezieckiego, wypowiadane podczas każdego „minerskiego” pogrzebu jako synonim saperskiej więzi z tym co odeszli
już na wieczną wartę. Jest ono inspiracją do rokrocznych odwiedzin
kwater saperskich, w przeddzień Święta Zmarłych. Podobnie i w tym
roku [2021] z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych, w dniu 29 października, skromna delegacja [pandemia] Stowarzyszenia Saperów
Polskich, Szefostwa Zarządu Inżynierii Wojskowej oraz koła nr 1 SSP
pod przewodnictwem prezesa Stowarzyszenia płk dypl. Tadeusza
Dzikowskiego zapaliła znicze na Kwaterze Saperów Wojska Polskiego Cmentarza Północnego w Warszawie, Cmentarza Wojskowego na
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Powązkach oraz pod pomnikiem „Chwała Saperom” na Płycie Czerniakowskiej. Natomiast 30 października przedstawiciele Koła nr 13,
w składzie: płk dr hab. Waldemar Kawka i płk mgr inż. Ryszard
Pindur odwiedzili i zapalili znicze na saperskich mogiłach cmentarza
parafialnego w Warszawa-Rembertów przy ul. Grzybowej, w tym: śp.
płk Bronisława Pawłowskiego, śp. płk Stanisława Seroczyńskiego, śp.
płk Zbigniewa Wierzbickiego, śp. płk Kazimierza Zdunka.
Red.

SAPER
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Żołnierska pamięć

W

czwartkowe popołudnie 28 października 2021 roku, w związku ze
zbliżającym się dniem Wszystkich
Świętych, członkowie Koła nr 24 Stowarzyszenia Saperów Polskich im. 1. Batalionu Saperów w Pułtusku, uczcili pamięć o żołnierzach poległych w obronie Pułtuska oraz tych,
którzy stracili swoje młode życie podczas
powojennego rozminowania kraju. Odwiedzono także miejsca wiecznego spoczynku
zmarłych saperów, spoczywających na cmentarzach w Pułtusku.
Spotkanie rozpoczęto na terenie Domu
Polonii w Pułtusku, gdzie znajdują się tablice
upamiętniające poległych żołnierzy podczas
rozminowania kraju. Tablica umieszczona na
lewym obelisku podaje „W miejscu stacjonowania dowództwa i sztabu 5. Brygady Saperów w 1945 roku mieszkańcy Pułtuska składają hołd saperom Wojska Polskiego poległym
w czasie rozminowania powiatu pułtuskiego
i okolic”. Na prawym obelisku treść tablicy
mówi o „Pamięci żołnierzy 1. batalionu saperów poległych podczas rozminowania kraju
w latach 1945-1948” wymieniając nazwiska
poległych 25 żołnierzy.
Pierwszy Pułtuski Batalion Saperów rozformowany został dwadzieścia lat temu. Przypomnijmy zatem w kilku zdaniach historię
batalionu. Batalion został sformowany w Sielcach nad Oką na podstawie rozkazu dowódcy
1. Dywizji Piechoty z 14 maja 1943 roku jako
jednostka 1. Warszawskiej Dywizji Piechoty
im. Tadeusza Kościuszki.
W czasie marszu pod Lenino saperzy
reperowali drogi i mosty, ułatwiając przemarsz wojsk. W toku bitwy pod Lenino, pod

Członkowie Koła nr 24 Stowarzyszenia Saperów Polskich im. 1. Batalionu Saperów w Pułtusku
po zaświeceniu symbolicznych zniczy przy tablicach na terenie Domu Polonii w Pułtusku, upamiętniających poległych saperów podczas rozminowania.
Źródło: Aleksander Oman
ogniem nieprzyjaciela, batalion zabezpieczał
przeprawę piechoty i czołgów przez rzekę Miereję i jej bagnistą dolinę. 1. Batalion
Saperów swój chrzest bojowy w działaniach
na terenie Polski przeszedł składzie 1. Brygady Saperów, jako pododdział przydzielony do
budowy mostu stałego przez Wisłę w rejonie
Skurczy i Mniszewa dla potrzeb 1. Armii WP
w sierpniu 1944 roku. W czasie walk na Wale
Pomorskim, batalion uczestniczył w bojach

Członkowie Koła nr 24 Stowarzyszenia Saperów Polskich im. 1. Batalionu Saperów w Pułtusku po
zaświeceniu symbolicznych zniczy przy żołnierskich mogiłach na cmentarzu w Pułtusku
Źródło: Aleksander Oman
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zabezpieczając pod względem inżynieryjnym forsowania Odry. W walkach w Berlinie, saperzy wyrąbywali przejścia w ścianach
budynków i w ogrodzeniach oraz niszczyli
punkty oporu. W Berlinie 1. batalion saperów
zakończył działania bojowe.
Po zakończeniu działań bojowych, od lipca 1945 roku batalion skierowano do rozminowania kraju z pozostałości powojennych.
Udział 1. Batalionu Saperów w Operacji Rozminowania Kraju trwał do 1956 roku, z krótkimi przerwami związanymi z udziałem
w akcjach przeciwpowodziowych i odśnieżaniem szlaków komunikacyjnych. W 1960
roku, w ramach akcji „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”, żołnierze batalionu
zbudowali nowy budynek Szkoły Podstawowej w Izabelinie k. Nieporętu. W 1976 roku
jednostka została dyslokowana z Legionowa
do Pułtuska. W końcu 2001 r. batalion został
rozformowany.
Na cmentarzu parafialnym przy ul. Kościuszki w Pułtusku w kwaterze wojennej pochowani zostali między innymi dwaj saperzy
polegli podczas rozminowania kraju z pozostałości powojennych – plutonowy Harry
Rosenburg oraz saper Edmund Podejko.
Dzięki licznym inicjatywom środowisk
lokalnych, pamięć o heroicznym wysiłku polskiego żołnierza nie ulegnie zapomnieniu.
Prezes Koła Nr 24
Stowarzyszenia Saperów Polskich
im. 1. Batalionu Saperów w Pułtusku
gen. bryg. w st. spocz.
dr inż. Bogusław Bębenek
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Święto Centrum Szkolenia Wojsk
Inżynieryjnych i Chemicznych
W piątek, 3 grudnia 2021 r., na placu musztry Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych odbył się uroczysty apel z okazji
13. rocznicy utworzenia Centrum połączony z ceremonią wręczenia Chorągwi Wojska Polskiego.

O

bchody zainaugurowano złożeniem kwiatów przed pomnikiem patrona Centrum gen. Jakuba Jasińskiego. W apelu
uczestniczyło wielu znamienitych gości. Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych reprezentował Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej IRW DG RSZ gen. bryg. Marek Wawrzyniak, który
podziękował kadrze dowódczej i dydaktycznej oraz pracownikom
resortu obrony narodowej Centrum za wysoki poziom nauczania,
zaangażowanie w rozwój procesu kształcenia i szkolenia pozwalający żołnierzom wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych RP na zdobywanie
najwyższych kwalifikacji.
W uroczystości uczestniczyli także: Inspektor Szkolenia DG RSZ
płk Robert Woźniak, dowódcy, szefowie i komendanci garnizonowych instytucji wojskowych i cywilnych, delegacje władz samorządowych a także sympatycy wojsk inżynieryjnych i chemicznych.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz podniesieniu flagi na
maszt, uroczystego aktu prezentacji i przekazania Chorągwi Wojska
Polskiego dla pocztu chorągwianego dokonał gen. bryg. Marek Wawrzyniak.
Podczas uroczystości odczytano decyzje i rozkazy o wyróżnieniach. Gen. bryg. Marek Wawrzyniak, płk Robert Woźniak wraz
z Komendantem płk. Adamem Przygodą wręczyli medale oraz listy
gratulacyjne zasłużonym żołnierzom i pracownikom Centrum.
– Dzisiejsze święto jest niezwykle ważnym wydarzeniem w historii naszej jednostki. Zgromadziliśmy się tu dziś, aby wspólnie uczcić
trzynastą rocznicę utworzenia Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. generała Jakuba Jasińskiego, a jednocześnie
być świadkami uroczystego aktu wręczenia Chorągwi Wojska Polskiego. Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 grudnia 2020 r. Chorągiew Wojska Polskiego jest znakiem jednostki wojskowej oraz symbolem sławy wojennej, tradycji, wierności,
honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swoich żołnierzy.
Służba i praca w Centrum wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością. To właśnie w murach Centrum szkolimy i kształcimy podchorążych Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej,
żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych,
Studentów Legii Akademickiej, a także żołnierzy – specjalistów, saperów
i chemików na potrzeby całych Sił Zbrojnych.
Przez 13 lat funkcjonowania Centrum zrealizowaliśmy wiele trudnych i wymagających przedsięwzięć, czym niejednokrotnie udowodni-
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liśmy, że jesteśmy w pełni gotowi do realizacji stawianych nam zadań.
Przed nami szereg nowych wyzwań – na które bez względu na okoliczności zawsze musimy być gotowi, szczególnie teraz, w tym trudnym
dla wszystkich służb mundurowych czasie, powinniśmy stanąć zjednoczeni w myśl hasła „Murem za Polskim mundurem” – zwrócił się
w swoim przemówieniu do wszystkich żołnierzy i pracowników płk
Adam Przygoda.
Swoje podziękowania i życzenia przekazał również płk Robert
Woźniak.
Uroczystość na placu apelowym zakończyła defilada pododdziałów Centrum przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej
Wojsk Lądowych.
Finałem świętowania rocznicy utworzenia Centrum Szkolenia
Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych był koncert zespołu Wojtka
Kubiaka. Muzyczne trio dało porywający koncert przebojów polskich
i zagranicznych.
kpt. Marek Gwóźdź

SAPER

WYWIAD SAPERA

BLIŻEJ
LUDZI

Bez strachu nie ma odwagi
Rozmowa z pułkownikiem dyplomowanym Adamem Przygodą

„Bez strachu nie ma odwagi. Jeśli się czegoś boisz, to powinieneś to zrobić”.
Jacek Walkiewicz, Pełna moc życia.

Inżynierii Wojskowej w Inspektoracie Rodzajów Wojsk Dowództwa
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
1 lutego 2021 roku objąłem obowiązki komendanta Centrum
Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego. I tak oto historia zatoczyła koło - po 35 latach wróciłem do
swojej Alma Mater.
„Saper” Aktualne stanowisko zapewne przyniosło Panu też
wiele satysfakcji, gdyż jest ukoronowaniem Panu aktywnej działalności zarówno w służbie wojskowej jak i społecznej. Jakie szczególne wydarzenia czy najmilsze wspomnienia na „saperskiej drodze”
utkwiły w pańskiej świadomości z którymi mógłby Pan pułkownik
podzielić się z czytelnikami naszego pisma?
W trakcie mojej służby tych wydarzeń wartych zapamiętania było
bardzo dużo. Ale takim szczególnym na mojej „saperskiej drodze”
było dowodzenie 2. Pułkiem Saperów w Kazuniu Nowym, z którym
przeszedłem trudne chwile przeformowania ze struktury brygadowej
na pułkową. Przeprowadziłem tam wiele ćwiczeń z podległymi batalionami, uczestniczyłem również w ćwiczeniach wyższego szczebla.
W 2014 roku, za duże zaangażowanie i nienaganną służbę Pułk został
uhonorowany przez Szefa Wojsk Inżynieryjnych srebrnym medalem
„Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych”.
A jeśli chodzi o najmilsze wspomnienie… Było to wyróżnienie
przez Ministra Obrony Narodowej wpisaniem do „Księgi Honorowej
Wojsk Polskiego” dowodzonej przeze mnie jednostki – 2. Mazowieckiego Pułku Saperów za zaangażowanie w służbie, profesjonalizm oraz
wkład w kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Naprawdę miłe zwieńczenie mojego dowodzenia tym ważnym oddziałem wojsk inżynieryjnych.

„Saper”: Panie Pułkowniku, serdeczne acz – przyznam szczerze – spóźnione gratulacje z otrzymanego awansu na komendanta
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, które
dla saperów zawsze kojarzy się i będzie kojarzyła z naszą Wrocławską Alma Mater. Jest Pan także jednym z nielicznych wybitnych
dowódców, którzy w swojej drodze „saperskiej” niejako zaliczyli
poszczególne szczeble dowódcze. Prosimy o jej przypomnienie…?
Dziękuję serdecznie za życzenia.
Wrocław jest dla mnie miejscem szczególnym, dlatego też wyznaczenie mnie na komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych stało się jakże ważnym momentem w moim
wojskowym życiu.
To we Wrocławiu, w Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych stawiałem swoje pierwsze wojskowe kroki. Po jej ukończeniu objąłem obowiązki dowódcy plutonu w 6. Pułku Pontonowym w Głogowie. W 1994 roku rozpocząłem dowodzenie kompanią w 6. Głogowskim Pułku Drogowo-Mostowym. W 1996 roku rozpocząłem studia
dyplomowe w Akademii Obrony Narodowej. W 1998 roku zostałem
szefem saperów w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.
W latach, 2000 – 2004 jako starszy wykładowca uczyłem taktyki wojsk
inżynieryjnych w Centrum Szkolenia Inżynierii Wojskowej i Wyższej
Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki.
W 2004 roku zostałem wyznaczony na stanowisko specjalisty
w Szefostwie Wojsk Inżynieryjnych Dowództwa Wojsk Lądowych.
Następnie, w latach 2006 – 2009 dowodziłem batalionem ratownictwa
inżynieryjnego w Brzegu. W 2009 roku wróciłem do Szefostwa Wojsk
Inżynieryjnych Dowództwa Wojsk Lądowych na stanowisko starszego specjalisty. W 2010 roku zostałem zastępcą dowódcy 2. Brygady
Saperów. W czerwcu 2011 roku objąłem obowiązki dowódcy 2. Pułku
Saperów. Po sześciu latach dowodzenia pułkiem zostałem wyznaczony
na stanowisko szefa oddziału operacyjnego – zastępcy szefa Zarządu
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„Saper”: Wydaje się, iż proces restrukturyzacji przeprowadzany w Siłach Zbrojnych spowodował malejąca rolę wojsk inżynieryjnych w strukturze Sił Zbrojnych. Często spotykam się z wypowiedziami ze strony środowiska saperskiego, iż dotyczy to także naszej
Uczelni…?
W mojej opinii Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych ciągle podnosi swój prestiż, swoją wartość. Rola Centrum
jako jednostki szkolnictwa wojskowego stale wzrasta. Świadczyć o tym
może ciągły rozwój bazy szkoleniowej. Z roku na rok zwiększamy
możliwości dydaktyczne. Przybywa nam kolejnych ważnych kursów
specjalistycznych i doskonalących, przede wszystkim dla żołnierzy
wojsk inżynieryjnych i chemicznych, także innych rodzajów wojsk.
Centrum wciąż pełni bardzo ważną rolę w szkoleniu przyszłych
oficerów. To u nas zdobywają saperskie i chemiczne umiejętności podchorążowie dwóch akademii – Akademii Wojsk Lądowych oraz Wojskowej Akademii Technicznej.
Zaprzeczeniem tezy postawionej w pytaniu niech będzie liczba
ok. 4000. Tylu słuchaczy wojsk inżynieryjnych i chemicznych a także
innych rodzajów wojsk, każdego roku kończy nasze kursy. A w bieżącym roku pomimo sytuacji związanej z pandemią COVID-19 przeprowadziliśmy ponad 40 różnych kursów.
„Saper”: Idąc dalej za ciosem… słyszałem o bardzo śmiałych
i konstruktywnych planach dotyczących usprawnienia procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz dalszej modernizacji bazy szkoleniowej i infrastruktury logistycznej…?
Tak, to prawda. Szkolenie żołnierzy w Centrum wymaga ciągłego
doskonalenia procesu dydaktycznego, wprowadzania zmian w programach szkolenia, rozwoju kadry dydaktycznej i instruktorów. Prowadzenie tak wielu kursów, dla tak ogromnej liczby słuchaczy wręcz
wymusza rozwój bazy szkoleniowej i logistycznej. Po niedawnym za-
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kończeniu remontu bloku dydaktycznego, po utworzeniu Centralnego
Ośrodka Koordynacji Rozminowania, jesteśmy na etapie wykończenia prac remontowych w budynkach koszarowych po to, aby słuchacze
mieli optymalne warunki do szkolenia i wypoczynku po zajęciach.
Stały rozwój Centrum powoduje także konieczność dokonywania
kolejnych zmian w strukturach tak, aby dostosować się do wymagań
i rozwoju Sił Zbrojnych.
„Saper”: Nie tylko w okresie „pandemii” obserwujemy spadek aktywności terenowych kół SSP. Dotyczy to także środowiska
wrocławskiego. Naszym zdaniem główna przyczyna to brak interpersonalnych więzi między kadrą, a także oparcia w strukturach
wojskowych. Jak Pan pułkownik postrzega dalszą współpracę ze
Stowarzyszeniem Saperów Polskich i większą aktywizację wrocławskiego koła SSP…
Problem wytworzenia więzi saperskich w służbie i poza służą wymaga większego zaangażowania zarówno byłych jak i obecnie służących saperów. Osobiście uważam, że rozwój Stowarzyszenia Saperów
Polskich ściśle związany jest z żołnierzami, którzy już są poza służbą,
w rezerwie. Kluczem do sukcesu powinny być autorytety.
Większe zaangażowanie byłych, doświadczonych saperów spowoduje aktywizację młodszej kadry, poprzez przekazywanie do-

świadczeń, wniosków, czy wpajanie zasad, poprzez pokazanie czym
jest służba w wojskach inżynieryjnych. Opierając się jednocześnie na
historii saperów II RP i powojennych, pokazywanie ich następcom korzyści płynących z wzajemnych relacji i więzi koleżeńskich. To musi
działać na zasadzie „sztafety pokoleń”. A dobry przykład, wzorzec powinien iść z „góry”, od doświadczonych saperów.
„Saper”: I na koniec prosimy Pana Pułkownika o krótkie przeslanie. Jaka jest recepta na żołnierski sukces. Czy tylko tzw. „szczęście żołnierskie…”
Moją receptą na żołnierski sukces jest po pierwsze – ODWAGA.
Kolejnym elementem jest chęć podejmowania nowych wyzwań oraz
ciągła nauka i samokształcenie.
A „żołnierskie szczęście”, które każdemu żołnierzowi jest potrzebne, po spełnieniu powyższych warunków przyjdzie samo.
Dziękuję za rozmowę.
Redaktor Naczelny kwartalnika SAPER
płk dr Wiesław Leszek Ząbek

Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych
i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego

C

entrum zostało utworzone na podstawie Decyzji Ministra
Obrony Narodowej z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie
sformowania Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu oraz Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych
z dnia 05 września 2008 roku także w sprawie sformowania Centrum
Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.
Z dniem 1 stycznia 2009 roku rozpoczęło swoją działalność.
Genezą Centrum są okryte chwałą szkoły saperskie i chemiczne,
ośrodki i kursy funkcjonujące samodzielnie lub w strukturze organizacyjnej jednostek szkolnictwa wojskowego inżynierii wojskowej
i chemicznych.
Obecnie Centrum jest placówką szkolnictwa wojskowego przeznaczoną do szkolenia oraz prowadzenia kursów doskonalących podoficerów i szeregowych zawodowych w korpusach osobowych Inżynierii Wojskowej i Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia.
Dnia 13 stycznia 2009 roku Minister Obrony Narodowej wraz
Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Franciszkiem Gągorem oraz Dowódcą Wojsk Lądowych generałem broni
Waldemarem Skrzypczakiem uroczyście podpisali w Sali Tradycji akt
inauguracyjny. Pierwszym Komendantem centrum zostaje pułkownik
Krzysztof Malinowski.
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W 2010 roku na terenie Centrum stanęła figurka Krasnala - Sapera. Jedyny w stolicy Dolnego Śląska, mieście słynącym z różnych
krasnali, ludek będący żołnierzem. Ma ponad dwadzieścia centymetrów wzrostu, szpiczastą czapeczkę, długą brodę, karabin na plecach,
a w ręku trzyma atrybut sapera - wykrywacz bomb. Służbę pełni w koszarach przy ulicy Obornickiej 108, nieopodal budynku gdzie mieści
się patrol saperski, który każdego dnia usuwa bomby i innego rodzaju
„zardzewiałą śmierć” z Wrocławia i okolic.
2010 rok to także okres zmian dla Centrum. 22 października Komendantem zostaje pułkownik Andrzej Dudka.
Rok 2011 to wyjątkowy czas dla historii Jednostki. 2 grudnia
odbyło się odbyło się nadanie sztandaru dla Centrum.Uroczystość
odbyła się na wrocławskim Rynku, w obecności znamienitych gości.
Sztandar będący symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności,
honoru i męstwa od tego dnia stał się ważnym elementem dla społeczności Centrum. Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części. Pośrodku wieńca
jest wizerunek białego orła z głową zwróconą do drzewca. Pomiędzy
ramionami krzyża kawalerskiego umieszczone są złote wieńce wawrzynu, a w ich polach złote litery będące inicjałami Centrum. Na stronie odwróconej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, znajduje się
także wieniec wawrzynu z umieszczonym, w środku złotym napisem
„Bóg, Honor, Ojczyzna”. Pomiędzy ramionami krzyża są umieszczone
cztery wieńce wawrzynu, a w ich płatach znajduje się: odznaka Szkoły
Podchorążych Saperów i odznaka Szkoły Gazowej, a także herb województwa dolnośląskiego oraz herb miasta Wrocław.
28 stycznia 2012 roku, w murach Centrum gościł Minister Obrony Narodowej. Wizyta miała na celu spotkanie się z żołnierzami służby przygotowawczej. Minister podziękował żołnierzom Centrum za
zgłoszenie się do tego rodzaju służby, podkreślając jednocześnie, iż
od kiedy nie ma armii z poboru, szczególnie ważnym jest podejmowanie przez obywateli decyzji o rozpoczęciu takiej formy współpracy
z wojskiem.
10 kwietnia 2013 roku, Decyzją nr 94/MON Ministra Obrony
Narodowej, wprowadzono odznakę pamiątkową oraz proporczyk na
beret. Odznaka ta jest honorowym wyróżnieniem nadawanym żołnierzom służby czynnej, pracownikom wojska, żołnierzom rezerwy oraz
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innym osobom fizycznym i prawnym dla podkreślenia szczególnych
zasług, w dowód uznania ich ofiarnej służby i pracy.
2014 rok to okres wprowadzania symboli Centrum. 12 lutego Decyzją nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej, wprowadzono Oznakę
Rozpoznawczą Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. 11 kwietnia 2014 roku, Decyzją nr 128/MON Ministra Obrony Narodowej ustanowiono Święto Centrum Wojsk Inżynieryjnych
i Chemicznych na dzień 2 grudnia.
Okres 2015 roku to czas wizytacji i wyróżnień. 1 października,
w murach Centrum gościł Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał broni Mirosław Różański. Spotkał się z uczestnikami
centralnego szkolenia dowódców patroli rozminowania, a następnie
Dowódca zapoznał się z koncepcją powstania oraz funkcjonowaniem
w okresie pilotażowym centrum zarządzania zgłoszeniami przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
16 grudnia, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał
broni Mirosław Różański wyróżnił Komendanta Centrum, pułkownika Andrzeja Dudkę zaszczytnym mianem: Najlepszego Komendanta
Centrum Szkolenia.
2017 rok to czas zmian w Centrum, 10 kwietnia, Komendantem
Centrum został pułkownik Kazimierz Łucki.
11 czerwca 2017 roku, w murach Centrum gościł Minister Obrony
Narodowej, Antoni Macierewicz. Minister Obrony Narodowej zagościł
w naszym Centrum w związku z zakończeniem szkolenia kobiet w zakresie walki wręcz – samoobrony.
W dniach 12-15 lutego 2017 roku, w Centrum odbyła się główna
konferencja planistyczna (GKP) pod kątem ćwiczenia SABER STRIKE-18, która zainaugurował Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał brygady Andrzej Danielewski.
W szkoleniu uczestniczyli instruktorzy z MILENG COE Ingolstadt
z Niemiec oraz saperzy z polskich jednostek wojskowych. Instruktorzy
pochodzili ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Grecji, Niemiec, Danii, Holandii i Polski. Tematem wiodącym przeszkolenia było
planowanie inżynieryjne w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych i na wypadek wojny. Polskich saperów zapoznawano z różnymi
technikami działań Sił Zbrojnych różnych uczestników sojuszu NATO.
Ćwiczenie odbywało się w formie wykładów i ćwiczeń symulacji elektronicznej i przeprowadzane było w języku angielskim, co wymagało
biegłego posługiwania się tym językiem szczególnie w zakresie słownictwa związanego z Wojskami Inżynieryjnymi.
2 grudnia 2018 roku, odbyły się obchody 10-lecia istnienia Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. generała Jakuba Jasińskiego, w których uczestniczył Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał broni Jarosław Mika.
9 marca 2019 roku, na terenie Centrum odbył się piknik wojskowy
z okazji obchodów 20-lecia Polski w NATO, w którym uczestniczyli:
Minister ds. Pomocy Humanitarnej Beata Kempa oraz Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. Piknik odbył się 9 marca zgodnie z ogólnie
przyjętą konwencją, przy udziale gości honorowych, społeczeństwa,
z licznymi atrakcjami, prezentacjami, koncertem oraz z tradycyjnym
żołnierskim poczęstunkiem.
W dniach 15-19 lipca 2019 roku, w Centrum odbyła się Główna
Konferencja Planistyczna do międzynarodowego ćwiczenia taktycznego DEFENDER-20, w której uczestniczyło prawie 800 żołnierzy
NATO. Centrum było gospodarzem Głównej Konferencji Planistycznej do międzynarodowego ćwiczenia. Konferencję otworzył Inspektor
Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, wz. pułkownik Robert Woźniak oraz dowódca 7th Army Training Command
Brig, generał Christopher R. Norrie.
5 września 2019 roku, w Centrum wizytował Inspektor Szkolenia
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał dywizji
Marek Sokołowski. Głównym celem wizyty generała było zapoznanie
się ze specyfiką i infrastrukturą Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Inspektor szkolenia wizytował także rejony
zakwaterowania Legii Akademickiej, kursantów z Ośrodka Szkolenia
specjalistów, blok dydaktyczny oraz warsztaty.
22 października 2019 roku, w Centrum odbyło się spotkanie
przedstawicieli Wojsk Inżynieryjnych Dowództwa Generalnego rodzajów Sił Zbrojnych z przedstawicielami Brygadowego Batalionu Inżynieryjnego USA. Centrum było gospodarzem spotkania polskich sape-
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rów z saperami ze Stanów Zjednoczonych stacjonującymi na co dzień
w 23 Pułku Artylerii w Bolesławcu. Celem spotkania było omówienie
współpracy szkoleniowej i wymiana doświadczeń w obszarze inżynierii wojskowej. W ramach rozwijania zdolności wojsk inżynieryjnych
w obszarze EOD, rozminowania oraz minowania narzutowego, zaplanowano cykl wspólnych szkoleń i ćwiczeń z dedykowanymi pododdziałami US 8th BEB tj. RCP, EOD i CBRN. Uwzględniając obecnie
procedowaną wstępną koncepcję budowy Centralnego Ośrodka Koordynacji Rozminowania (EOD) we Wrocławiu oraz idee kompleksowego wsparcia szkolenia patroli saperskich, Zarząd Inżynierii Wojskowej
przy udziale Zespołu Rozminowania Centrum zamierza rozwijać ich
zdolności EOD podczas m. in. szkolenia z amerykańskimi saperami
z obecnej i kolejnej rotacji BEB.
W dniach 4-8 listopada 2019 roku, odbyło się Centralne Szkolenie dowódców patroli rozminowania, grup nurków-minerów, grup
EOD oraz oficerów odpowiedzialnych za system oczyszczania terenów
z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, w których uczestniczył Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał broni Jarosław Mika. Celem szkolenia było wygenerowanie kierunków zmian
w obowiązujących dokumentach (doktrynach), w szkoleniu oraz
w wyposażeniu, które są determinantami funkcjonowania patroli rozminowania/patroli saperskich, grup nurków minerów i grup EOD budowa nowych zdolności, a także zidentyfikowanie potrzeb nowych
struktur oraz sprzętu w aspekcie nowych zagrożeń. Ważnym elementem szkolenia była wymiana, jak co roku, doświadczeń pomiędzy dowódcami. Zajęcia teoretyczne i praktyczne (wykorzystanie systemu
VULCAN) prowadzone były przez specjalistów zespołu rozminowania
z Centrum.
W dniach 18-22 listopada 2019 roku, w Centrum odbyła się końcowa Konferencja Planistyczna do międzynarodowego ćwiczenia
DEFENDER-20. Od poniedziałku do piątku żołnierze z 20 państw
członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego pracowali w syndykatach przygotowując przyszłoroczne międzynarodowe ćwiczenie
DEFENDER-20. Całość przedsięwzięcia odbywała się w oparciu o pomieszczenia bloku dydaktycznego Centrum. W podsumowaniu konferencji wziął udział Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen.
Jarosław Mika oraz the U.S. Army Europe Deputy Commanding General maj. gen. Andrew M. Rohling. Celem tygodniowego spotkania
była kontynuacja procesu planistycznego ćwiczenia zainicjowanego
podczas Głównej Konferencji Planistycznej, która została przeprowadzona w lipcu. W ramach pracy syndykatów skoncentrowano się na
opracowaniu szczegółowych planów działań taktycznych wojsk, zabezpieczenia teleinformatycznego oraz logistycznego jak również sposobu
informowania o ćwiczeniu.
29 stycznia 2021 roku odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Komendanta Centrum, w której uczestniczył Inspektor Rodzajów
Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał dywizji Sławomir Owczarek. Komendantem Centrum został pułkownik
Adam Przygoda.
1 lipca 2021 roku, Centrum wizytował I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał broni pilot Jan Śliwka. Podczas wizyty Komendant, pułkownik Adam Przygoda zapoznawał generała z głównymi zadaniami oraz obiektami szkoleniowymi kuźni wojsk
inżynieryjnych i chemicznych. Generał został zapoznany z nowo powstałym Centralnym Ośrodkiem Koordynacji Rozminowania. Pokazano także bazę szkoleniową sekcji EOD, która prowadzi kursy rozpoznania i neutralizacji Przedmiotów Wybuchowych i Niebezpiecznych.
W kilku salach zgromadzono 20 lat doświadczeń kadry sekcji, m.in.:
z misji w Iraku i Afganistanie. Zaprezentowane zostały różnego rodzaju
improwizowane ładunki wybuchowe oraz sprzęt do ich neutralizacji.
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. generała Jakuba Jasińskiego należy do jednostek szkolnictwa
wojskowego. Przeznaczona jest do planowania, realizowania i optymalizowania procesu kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego
zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP, z uwzględnieniem wymagań,
wniosków i doświadczeń wynikających z realizacji zadań w układzie
narodowym, międzynarodowym i sojuszniczym. Wykwalifikowana kadra dydaktyczna Centrum kształci i doskonali profesjonalistów
w różnych specjalnościach wojskowych na potrzeby Wojsk Inżynieryjnych i Wojsk Chemicznych.
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Jeszcze raz o pomocy oddziałów Wojska Polskiego
Powstańcom Warszawskim we wrześniu 1944 r.
(Dwugłos o Płycie Czerniakowskiej)
W poprzednim numerze SAPERA [2-3]73/2021 na str. 4 – 7, w dziale Z KART HISTORII Redakcja zamieściła obszerny artykuł „Działania
Wojska Polskiego nad środkową Wisłą w sierpniu i wrześniu 1944 roku. Pomoc Wojska Polskiego Powstaniu Warszawskiemu.”
W konkluzji artykułu wykazaliśmy merytoryczne błędy i nieścisłości zamieszczone na Płycie Czerniakowskiej wymagające stosownego sprostowania. Niniejszy artykuł zawiera przedruk - jak powyższą kwestię przedstawiano w opracowaniach byłego GZP WP. Ponadto w Prezydium Zarządu Głównego SSP, toczy się dyskusja odnośnie modernizacji wspomnianej Płyty Czerniakowskiej i zamieszczenie nowego tekstu
zgodnego z prawdą historyczną oraz rokroczne upamiętnianie czynu zbrojnego żołnierzy [w tym i saperów] Wojska Polskiego, poległych
[ponad 9 000 żołnierzy] w walkach na środkowej Wiśle w sierpniu i wrześniu 1944 roku. Redakcja, tym samym zwraca się do Szanownych
Czytelników z prośbą o zabranie głosu w przedmiotowej sprawie.
W biuletynie GZP czytamy:
WALKI WOJSKA POLSKIEGO NAD WISŁĄ W 1944 ROKU
„Gdyby powstanie wybuchło teraz, w porozumieniu z dowództwem
Armii Czerwonej i Wojska Polskiego – głosił rozkaz Naczelnego
Dowództwa Wojska Polskiego Nr25 z 15IX1944 roku – mogłoby ocalić
mosty, przyczyniając się do szybkiego wyzwolenia całej Warszawy,
ocalić życie setek tysięcy ludzi. Warszawa nie byłaby tak straszliwie
zrujnowana – czytamy w opracowaniu „Z dziejów oręża polskiego
i walki o postęp społeczny”, opracowanego przez Zarząd Propagandy
i Agitacji Głównego Zarządu Politycznego WP z przeznaczeniem do
szkolenia politycznego kadry i żołnierzy Sił Zbrojnych PRL.”
c. Udział 1.AWP w wyzwalaniu Pragi
Walki na przedpolach Warszawy rozpoczęły się w końcu lipca
1944 r. Wojska 1. Frontu Białoruskiego, które przeszły w bojach około
600 km, chwilowo nie były w stanie kontynuować ofensywy.
Wydzielone wojska 1. Frontu Białoruskiego, a w ich składzie 1.
Dywizja piechoty, a następnie inne jednostki 1. Armii WP, przystąpiły
wówczas do realizacji nowej operacji, zwanej praską.
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Wykonanie głównego uderzenia przypadło radzieckiej 47. Armii,
a w jej składzie 125 korpusowi piechoty, któremu przydzielono 1.
dywizję piechoty im. Tadeusza Kościuszki.
Natarcie wojsk radzieckich i polskich rozpoczęło się rano 10
września 1944 roku. Już pierwszego dnia oddziały 1. Dywizji piechoty
WP osiągnęły znaczne sukcesy. Do godz. 16,00 1 i 3 pułk piechoty
osiągnął linię szosy Zielona – Wawer.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że w związku z zarysowującym
się wyraźnie załamaniem obrony niemieckiej na Pradze dowództwo
1. Frontu Białoruskiego postanowiło przegrupować 1. Armię WP
z przyczółka warecko-magnuszewskiego na wschodni brzeg Wisły
i skierować ją w rejon Warszawy.
Szczególnie zacięte walki rozgorzały 12 września na przedpolach
Pragi. Hitlerowcy bronili się w dobrze zamaskowanych schronach
i trzymali w krzyżowym ogniu wszystkie podejścia. Jednak
pododdziały 1. Dywizji wytrwale posuwały się naprzód. 13 września
toczyły się zażarte walki na ulicach Pragi, głównie w rejonie Targówka
i Dworca Wileńskiego, który zdobyty został rano 14 września.
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d. Z pomocą Warszawie
W miarę wyzwalania ziem polskich przez Armię Radziecką i LWP
coraz bardziej nierealne stawały się plany reakcji obliczone na uchwycenie władzy w kraju. Szczególnie uwidoczniło się to w momencie powstania PKWN. Dlatego też, kiedy wojska radzieckie i polskie zbliżały
się do Wisły, siły reakcji podjęły najbardziej awanturnicza decyzję:
wywołanie w Warszawie powstania zbrojnego w celu przejęcia władzy
w stolicy , a następnie w całym kraju.
Ten akt dywersji w stosunku do PKWN był zarazem aktem zbrodniczym wobec całego narodu, a szczególnie wobec mieszkańców
milionowego miasta, których życie rzucono na szalę awanturniczej
gry politycznej. Decyzja o powstaniu nie została uzgodniona ani
z dowództwem Armii Radzieckiej, ani z dowództwem Wojska Polskiego. Nie liczono się z sytuacja wojskowa nad środkową Wisłą, nie
uwzględniono również nieprzygotowania oddziałów powstańczych
do prowadzenia walki. Niewielu żołnierzy posiadało w dniu wybuchu
powstania, tj. 1 sierpnia 1944 roku, wystarczające uzbrojenie osobiste.
Siły powstańcze były pozbawione również broni ciężkiej i przeciwpancernej.
Kiedy oddziały Armii Radzieckiej i 1. AWP znalazły się na prawym brzegu Wisły, dowództwo powstania nie chciało nawiązać
współdziałania z Armia Radziecką i ludowym Wojskiem Polskim.
Mimo to, dążąc do jak najszybszego wejścia w kontakt z powstańcami i udzielenia im i ludności cywilnej pomocy, dowództwo radzieckie
i polskie podjęło decyzję forsowania Wisły. W nocy z 15 na 16 września w rejonie Czerniakowa 3. Dywizji piechoty udało się sforsować
rzekę, ale żołnierze polscy natrafili na zacięty opór Niemców. Pomimo
bohaterstwa żołnierzy dywizji na przyczółku i podjęcia przez 2. Dywizję piechoty prób lądowania na Żoliborzu, po 8 dniach zaciętych walk
działania zakończyły się niepowodzeniem. […]
W rejonie mostów Poniatowskiego i Średnicowego walczyli żołnierze 8. pułku piechoty […]. Obecnie w Parku Kultury i Wypoczynku na Powiślu, w miejscu, gdzie walczyła 3. DP, znajduje się płyta,
którą lud Warszawy upamiętnił bohaterstwo żołnierzy walczących na
przyczółku. Widnieją na nie wyryte słowa:
Na tym wybrzeżu w dniach od 16 do 23 września 1944 roku oddziały 3 dywizji piechoty Wojska Polskiego wspierane przez artylerię
i lotnictwo radzieckie, spiesząc na pomoc walczącemu ludowi Warszawy – po sforsowaniu Wisły stoczyły nierówny bój z przeważającymi siłami wojsk hitlerowskich. Śmiercią walecznych zginęło 2056
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żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej oraz setki
powstańców Czerniakowa i Solca.
Chwała bohaterom poległych za wolność Ojczyzny!
Ostatnie walki w 1944 roku, w których uczestniczyła 1. Armia WP – to
działania prowadzone w październiku wspólnie z 47. Armią, zmierzające
do zwężenia przyczółka niemieckiego w widłach Wisły i Narwi. Zakończyły się one sukcesem, po czym oddziały 1. Armii WP zajęły obronę nad
Wisła w pasie Jabłonna – Karczew.
Opracowano na podstawie: Zarząd Propagandy i Agitacji Głównego
Zarządu Politycznego Wojska Polskiego. Z dziejów oręża polskiego i walk
o postęp społeczny. Wydawnictwo MON, s.370-373.
*
*
*
Tyle…. I aż tyle o hekatombie mieszkańców Warszawy, bohaterów
Powstania Warszawskiego, bezczynności oddziałów Armii Czerwonej
spokojnie patrzących na płonącą i ginącą Warszawę, gdzie na odcinku
Czerniaków – Żoliborz zginęło także 3076 polskich żołnierzy. Tym bardziej, iż Armia Czerwona mogła zając Warszawę od zachodniej strony,
uderzeniem oskrzydlającym od północy i południa jak przedstawiały
[zarys operacyjny] sporządzone mapy Żukowa i Rokosowskiego, zachowane w archiwach.
Na ostatnim posiedzeniu rozszerzonego Prezydium Zarządu
Głównego SSP, które odbyło się 14 grudnia 2021 r., przedyskutowano
powyższe kwestie i zaproponowano umieszczenie na zmodernizowanej Płycie Czerniakowskiej innego tekstu.
Proponowany tekst:
Na tym wybrzeżu, w dniach od 16 do 23 września 1944 roku
oddziały 1. Armii Wojska Polskiego – po sforsowaniu Wisły idąc
na pomoc Powstańcom Warszawskim – walczyły z przeważającymi
siłami wojsk niemieckich. W tym miejscu na Solcu i Czerniakowie
zginęło 3076 żołnierzy [3 DP], a na odcinku Powiśle i Żoliborz 1076
żołnierzy [1 i 2 DP]. Łącznie 1. Armia WP straciła 3764 żołnierzy,
w tym 376 saperów.
Chwała bohaterom, żołnierzom 1.armii Wojska Polskiego
i Powstańcom Warszawskim poległych za wolność Ojczyzny.
Red.
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W

II Rzeczypospolitej 11 listopada obchodzony był jako
Narodowe Święto Niepodległości. Stanowił wyraz szacunku dla minionych pokoleń walczących o wolną ojczyznę.
Pamięć tych wydarzeń – mimo niekorzystnych dla Polski i naszego
Narodu następstw II wojny światowej – przetrwała w świadomości
i tradycji społeczeństwa polskiego. Po klęsce wrześniowej nie obchodzono Święta Niepodległości, zbyt przypominało „rządy sanacji”, za
bardzo było związane z Józefem Piłsudskim. Po zakończeniu wojny,
w PRL zlikwidowano Święto Niepodległości, zastępując ją Świętem
Odrodzenia Polski „22 lipca”, związanym z uchwaleniem Manifestu
Lipcowego PKWN.
W nowej rzeczywistości końca XX wieku związanej z transformacją ustrojową, środowiska kombatanckie, niepodległościowe oraz
piłsudczykowskie, wsparte partiami politycznymi sięgającymi rodowodem do II Rzeczypospolitej zgłosiły konieczność przywrócenia
Narodowego Święta Niepodległości, Święta, które korzeniami wrosło
w polską tradycję. Co prawda ogłoszenie stanu wojennego odsunęło
ten proces, ale po zmianie ustrojowej powrócono do tego projektu.
Tym bardziej, iż środowiska niepodległościowe, piłsudczykowskie
i kombatanckie, a także w dużym zakresie młodzież włączała się
w nieformalne obchody tego święta.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości miały szczególną
oprawę. Towarzyszyły im uroczystości patriotyczno-religijne, odsłanianie pomników twórców niepodległości, w tym Marszałka Józefa
Piłsudskiego, składanie wieńców czy organizowanie konferencji popularno-naukowych. Z reguły też w/w przedsięwzięcia organizowane
były spontanicznie przy udziale władz samorządowych, szkół i miejscowych parafii. Ale też [w dużych ośrodkach miejskich] poszczególne
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe organizowały uroczystości
odrębnie co stanowiło swoisty dysonans. W Warszawie dla ujednolicenia obchodów z inicjatywy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej, w dniu 16 września 1996 r. w Muzeum Wojska Polskiego, powołano Porozumienie Organizacji Niepodległościowych, Piłsudczykowskich i Kombatanckich celem [m.in.] wspólnego organizowania
świąt państwowych, w tym Narodowego Święta Niepodległości./2
W ślad za tym, „centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie miały szczególną oprawę. Poprzedziła je msza św.
w intencji Ojczyzny, którą w kościele Św. Krzyża celebrował Biskup Polowy WP. Po mszy nastąpił przemarsz delegacji kombatanckich i niepodległościowych z pocztami sztandarowymi pod pomnik Marszałka
Józefa Piłsudskiego na plac jego imienia, gdzie złożono wieńce i kwiaty.
Natomiast przed Grobem Nieznanego Żołnierza przeprowadzono uroczystą zmianę wart zakończoną defiladą Kompanii Reprezentacyjnej
WP. W wigilię Święta Niepodległości, 10 listopada 1996 r. w Muzeum
Niepodległości w Warszawie odbyła się promocja książki Zenona J. Michalskiego „Królom był równy”, którą prezentował redaktor naczelny
„Piłsudczyka”, po czym odbyła się premiera filmu dokumentalnego o J.
Piłsudskim „Samodzielna siła”, w reżyserii A. Gonczarowa. […] Natomiast, w dniu 21 listopada [przesunięta „odgórnie” z 11.11] z inicjatywy Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Niepodległościowych,
Piłsudczykowskich i Kombatanckich oraz Rady m. st. Warszawy na
Zamku Królewskim w Warszawie przeprowadzona została sesja naukowa „Twórcy Niepodległości” pod honorowym patronatem [także obecnością] b. prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego. Sesję poprzedziła

projekcja filmu W. Brzozowskiego „Józef Piłsudski”, a zakończył spektakl
Janusza Zakrzeńskiego „Pasjanse Pana Marszała”/3.
W kolejnych latach formy i treści obchodów Narodowego Święta
Niepodległości stopniowo ulegały zmianie. W centralnych uroczystościach w Warszawie inicjatywę przejęły instytucje państwowe: Ministerstwo Obrony Narodowej i Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych. Dla organizacji niepodległościowych i kombatanckich z reguły wyznaczano rolę obserwatora dopuszczając do
składania podczas uroczystości wiązanek lub wieńców przed Grobem
Nieznanego Żołnierza lub uczestnictwa pocztów sztandarowych stowarzyszeń i związków kombatanckich. Kuriozalnym stał się fakt, iż
[w ostatnich latach] Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
nie otrzymał zgody na złożenia wieńca pod Pomnikiem Marszalka
Piłsudskiego na Placu Marszałka w Warszawie, a złożona wiązanka
przez delegację Okręgu Mazowieckiego ZPRP pod Pomnikiem została
usunięta, gdyż nie mieliśmy prawa składać kwiatów przed złożeniem
ich przez najwyższych dostojników państwowych./4
W nawiązaniu do 103. rocznicy powstania Niepodległej, również
enigmatyczne pozostały informacje prasowe dotyczące imprez towarzyszących obchodom Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie – poza „nader głośno” popularyzowanym „Marszem Niepodległościowym”. Nie oddawały więc prawdziwej istoty tego święta. Nie
oddawały bogactwa imprez, uroczystości, spotkań pokoleniowych,
wieczornic czy festynów organizowanych w wielu regionach kraju,
miejscowościach czy garnizonach wojskowych, Bulwersuje natomiast
fakt „zawłaszczania” Marszem Niepodległościowym przez organizacje
nacjonalistyczne i partie o proweniencji narodowej. Przypominają bowiem znane marsze z tragicznych dziejów Europy w XX wieku. Ponoć
„Historia Vita Est” Czy dla nas –Polaków – naprawdę jest nauczycielką życia…?
dr Wiesław Leszek Ząbek

Józef Piłsudski podczas przeglądu pododdziałów. Źródło: wikipedia.pl

1/ Szerzej: Święto Niepodległości – tradycja a współczesność, Warszawa 2003.
2/ Konstytucja – Porozumienie Organizacji Niepodległościowych, Piłsudczykowskich i Kombatanckich, Warszawa, 16 września 1996 r. Informacja
PAP z dnia17.09.1996 r.
3/ Wiesław L. Ząbek, Organizacja Narodowego Święta Niepodległości przez środowiska piłsudczykowsko-niepodległościowe, w: Święto Niepodległości – tradycje a współczesność, Warszawa 2003, s. 87-88.
4/ Pomnik Józefa Piłsudskiego na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie został postawiony z inicjatywy ZPRP-TPJP oraz ze składek
piłsudczyków i polonii amerykańskiej. Patrz: „Piłsudczyk”
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Zamiast felietonu…

MĄDRA BROŃ
Saperom cześć, Saperom chwała
Od lat tysiąca ten okrzyk brzmi
Przez Czerwińsk, Orszę wiodła nas droga
Saperski topór do dzisiaj lśni
Saperom cześć, Saperom chwała
Król Stefan okrył nas płaszczem swym
I szliśmy przez lata wojennej pożogi
Nie bacząc na ogień, nie bacząc na dym
Był Narwik, Tobruk, Monte Cassino
Wisła i Odra spłynęła krwią
Znają nas w Bredzie i Wilhelmshaven
I mądrą bronią wszędzie zwą
Gdy już umilkły działa srogie
I gdy wojenny opadł pył
Las krzyży został na naszej drodze
By Polak w wolnej Polsce żył
My nigdy nie składamy broni
Bo my jesteśmy właśnie stąd
Dla Polski życie swe oddamy
Gdy się ten jeden zdarzy błąd
My nigdy nie składamy broni
I w ciągłej walce saper trwa
I zewsząd słychać „Chwała Saperom”
Ten okrzyk każde dziecko zna
Wojciech Leszczyński

4(74) 2021

N

Meandry historii ...

ie taję, iż do napisania tego eseju natchnęła mnie „pandemia”. Brzmi to zgoła nielogicznie,
wręcz groteskowo. Ale z uwagi na „pewne” ograniczenia w kontaktach interpersonalnych,
zgoła więcej czasu można poświęcić na uzupełnienie odłożonej acz nie przeczytanej literatury,
a także o stosowne przemyślenia nad otaczającą nas rzeczywistością społeczno-polityczną. Także
historyczną, zważywszy iż ciągle jesteśmy „karmieni” lub wręcz indoktrynowani przez rządowe massmedia tzw. „nową polityką historyczną”.
W ogóle, aktualna ekipa rządząca szczególnie upodobała sobie określenia „nowa” lub „narodowa”,
którą stosuje prawie do każdego programu czy zamiaru działania. Toteż ulegając tym określeniom
zamierzam szanownym czytelnikom i „braci saperskiej” przedstawić moje „głębokie” przemyślenia
i refleksje.
Mija ponad trzydzieści lat od transformacji ustrojowej, gdzie zrywając z ówczesną wykładnią
„kierowniczej i przewodniej partii w społeczeństwie” oraz „marksistowskiego” spojrzenia na
rzeczywistość społeczno-polityczną w naszym kraju, winniśmy dokonać stosownych przewartościowań
także w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej. Niestety poza wymianą wyżej wymienionych
„aksjomatów” na współczesne odniesienia „kierowniczej siły” i „katolickich wartościach” typologia
i metodyka badań historycznych pozostała nie zmieniona. Szczególnie dotyczy to historiografii
wojskowej. Zindoktrynowane w PRL-u społeczeństwo, w tym pracownicy naukowi dalej posługują
się w opisie wydarzeń końca XX w. nomenklaturą radziecką i marksistowsko-leninowską wykładnią
dziejów związanych z II wojną światową.
Owe „wielkopomne” opracowania dotyczące „Wielkiej Wojny Ojczyźnianej ZSRR”, „niezwyciężonej”
Armii Czerwonej” i zasług „ludu pracującego miast i wsi” w zwycięstwie nad „hitleryzmem” stały się
swoistym kanonem – w ówczesnym czasie – każdej publikacji, opracowania czy książki. Także dziś,
po „transformacji ustrojowej”, dalej posługujemy się w przekazach słownych i materialnych typologią
radziecką dotyczącą opisu wysiłku żołnierza polskiego na frontach II wojny światowej.
Co prawda były próby – niektórych pracowników naukowych – zerwania z tą „tradycją”, m.in.
dotyczącą nazwy wydarzeń z września 1939 r. [„kampania wrześniowa” czy „wojna obronna”]
w radzieckiej ocenie „wojna imperialistyczna”, gdyż tylko ZSRR prowadziło wojny sprawiedliwe,
„obronne”, a tłumacząc agresję na Polskę, Litwę, Łotwę czy Finlandię jako działania „pokojowe”
zabezpieczające los uciemiężonych przez te państwa ludności radzieckiej.
Podobnie dziś, współczesnym historykom i publicystom sprawia problem nazwanie wydarzeń
militarnych w 1920 r. Obiegowe nazwy wojna polsko-sowiecka czy rosyjska nie wytrzymuje krytycznej
oceny wspomnianych dziejów. Rzeczpospolita nie toczyła wojny z państwem radzieckim [powstało
znacznie później] tylko z bolszewikami, którzy zgodnie z zaleceniami III Międzynarodówki [siedziba jej
była w Moskwie] nosili na płaszczach trzy „patki” [zapięcia} symbolizujące znak III Międzynarodówki
oraz zamiast stopni wojskowych tytuły komisarzy. Toteż nic dziwnego, iż w marszu przez Polskę „do
światowej rewolucji” szli obok Rosjan także Polacy, Niemcy, Łotysze, Litwini, Węgrzy i inni członkowie
III Międzynarodówki. Toteż – moim zdaniem – poprawna jest forma wojna polsko-bolszewicka 1919
– 1921 r.
Podobnie jest z oceną wysiłku zbrojnego żołnierza polskiego na terenach wschodnich i w kraju.
Do dziś posługujemy się „radziecką” oceną i nazwą operacji militarnych na polskim teatrze działań
wojennych, zamiast dla przykładu: „operacja wiślano-warszawska”, „odrzańsko-berlińska” czy „łużyckopraska”. W myśl tych rozważań, należy stwierdzić, iż gubimy podmiotowość wysiłku zbrojnego żołnierza
polskiego na rzecz Armii Czerwonej, a także zapominamy nawet o upamiętnianiu naszego wysiłku np.
na Nysie Łużyckiej czy w „operacji praskiej”, gloryfikując tylko wysiłek na Odrze [Siekierki-Gozdowice].
Toteż z wdzięcznością należy podkreślić inicjatywy naszego prezesa Stowarzyszenia Saperów
Polskich płk dypl. Tadeusza Dzikowskiego, który zafascynowany historią dostrzega w szerszym zakresie
tradycje oręża polskiego, w tym także saperów polskich. To dzięki Jego inicjatywie dostrzegamy
wysiłek zbrojny saperów polskich w okresie, powstań narodowych, napoleońskim [Berezyna],
Legionów Polskich, wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Słupami milowymi sukcesów, a zarazem
nowej tradycji stały się obchody wysiłku zbrojnego saperów polskich na środkowej Wiśle [Skurcza],
pomoc Powstańcom Warszawskim [Płyta Czerniakowska]. Obchody tych wydarzeń weszły na stałe
do programu działania Stowarzyszenia Saperów Polskich, a przejęcie tradycji i dorobku patriotycznowychowawczego Stowarzyszenia Polskich Saperów na Obczyźnie w formie kontynuacji Święta SSP
będzie kanonem tych nowych tradycji: Święto Wojsk Inżynieryjnych – 16. 04; Święto SSP – 23. 04;
Skurcza – 7. 08; Płyta Czerniakowska – 18.09.
Pozostaje sprawą otwartą upamiętnianie wysiłku saperów polskich na Nysie Łużyckiej w kwietniu
1945 r. oraz sprawa restaurowania Pomnika Sapera postawionego w 1933 r. w Warszawie. Istniejący
na Solcu pomnik nie spełnia tej roli, gdyż nosi oficjalną nazwę Pomnik „Chwała Saperom”. Jest zatem
pomnikiem czynu, idei a nie podmiotem – Saper Polski. Na poprawną nazwę Pomnika nie zgodził się
w ówczesnym czasie GZP WP. Próby upodmiotowienia Pomnika przez jego twórcę gen. dyw. Czesława
Piotrowskiego oraz Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych MON nie powiodły się. Pozostał tylko Pomnik
czynu, a nie Pomnik Sapera Polskiego…
Wiesław Leszek Ząbek
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Posiedzenie Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Saperów Polskich

W

dniu 14 grudnia 2021 roku, w godzinach
popołudniowych, w siedzibie stowarzyszenia odbyło się rozszerzone posiedzenie
Prezydium ZG SSP m.in. o członków Zarządu Głównego i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Saperów
Polskich. Posiedzenie miało dwie odsłony:
W pierwszej [merytorycznej] – poddano ocenie
sytuację i działalność terenowych struktur Stowarzyszenia oraz stopień przygotowania do VIII Kongresu
SSP. I tak, najistotniejsze poruszone kwestie to:
• Dyskusja i ocena „Programu działania Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich na
2022 rok”.
• Opracowanie Regulaminu nadawania Honorowego
orderu „Zasłużony dla SSP”.
• Omówienie sytuacji zaistniałych w niektórych kołach SSP, w tym: Koło nr 5 Wrocław; Koło nr 10 Dęblin; Koło nr 22 Nisko oraz Koło nr 26 Lublin.
• Sprawy finansowe, omówiono plan finansowy na
2022 r.
Podjęto także decyzję o wysłaniu życzeń Świątecznych i Noworocznych do sympatyków i sponsorów Stowarzyszenia.
Natomiast w drugiej odsłonie, zgodnie z przyjętą
tradycją odbyło się „spotkanie opłatkowe”, podczas
którego uczestnicy spotkania przy świątecznym stole
przełamali się opłatkiem oraz przekazali sobie stosowne życzenia. Skromny, wspólny, wigilijny posiłek
zakończył to wyjątkowe, „świąteczne” posiedzenie ZG
Stowarzyszenia Saperów Polskich.
Waldemar Kawka

W dniu 16 stycznia 2022 r. zmarł płk mgr inż. Ryszard Pindur, aktywny działacz i członek władz Stowarzyszenia Saperów Polskich.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 20 stycznia 2022 r. , w kościele Garnizonowym pw. Św Rafała Kalinowskiego Warszawa –Rembertów oraz na cmentarzu parafialnym przy ul. Grzybowej. W imieniu Stowarzyszenia Saperów Polskich, kolegów i przyjaciół zmarłego
pożegnał płk dr Bogusław Saganowski.
Rodzinie

śp. płk mgr inż. Ryszarda Pindura
głębokie wyrazy współczucia
przesyłają
członkowie SSP, saperzy i pracownicy Zarządu Inżynierii Wojskowej
Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej
IRW DG RSZ
gen. bryg. Marek Wawrzyniak

Prezes
Stowarzyszenia Saperów Polskich
płk dypl. inż. Tadeusz Dzikowski

LISTA DARCZYŃCÓW WSPIERAJĄCYCH FINANSOWO WYDAWNICTWO ,,SAPER’’
(w układzie alfabetycznym, stan na dz. 04.02.2022 r.)
DUSZKA Natalia (Wrocław), JAŚKIEWICZ Bolesław (Warszawa), CHORNICKI Ryszard (Włocławek), KRZEŚNIAK Jakub
(Warszawa), KWIATKOWSKI Jan (Pomiechówek), SOKOŁOWSKI Wiesław (Wrocław) oraz Koło Nr 3 (Gdynia) i Koło
Nr 19 (Włocławek).
Prezydium Zarządu Głównego SSP składa wszystkim indywidulanym i zbiorowym (koła SSP) DARCZYŃCOM – ogromne
podziękowania za finansowe wsparcie wydawnictwa ,,SAPER”. Chwała Saperom!
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Saperska pamięć
Fot. Dawid Iwan

18.01.2022 roku delegacja Stowarzyszenia Saperów Polskich złożyła wieńce w hołdzie saperom, pod tablicą upamiętniającą zbudowanie pierwszego mostu w wyzwolonej
Warszawie 17-18 stycznia 1945 roku

