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Załącznik nr 1 

INFORMACJA  

Z OBRAD VIII KONGRESU STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH  

przeprowadzonego w dniu 14.05.2022 r.  

 

Kongres przeprowadzony został w Sala Konferencyjnej JW. 3964, przy ul. 11 Listopada 

17/19 w Warszawie. 

Otwarcia obrad VIII Kongresu Stowarzyszenia Saperów Polskich dokonał Prezes 

Stowarzyszenia Kol. Tadeusz DZIKOWSKI.  

Następnie wprowadzono na salę obrad Sztandar Stowarzyszenia Saperów 

Polskich i odegrano Hymn Saperski.  

Po wprowadzeniu Sztandaru Prezes SSP Kol. Tadeusz DZIKOWSKI powitał 

przybyłych gości na VIII Kongres SSP, między innymi:  

• Szefa Zarządu Inżynierii gen. bryg. Marka WAWRZYNIAKA, 

• Członków Honorowych SSP,  

• Byłych Prezesów SSP:  

• Pana gen. dyw. rez. Janusza LALKĘ,  

• Pana gen. bryg. rez. dr. Bogusława BĘBENKA,  

• płk. w st. spocz. dr. Jacka MACYSZYNA - Kierownika Muzeum Ordynariatu Polowego 

WP.  

• płk. w st. spocz. Zdzisława PRZESZŁOWSKIEGO – Prezesa Federacji Stowarzyszeń 

Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP. 

• Delegatów wybranych ze wszystkich Kół Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz 

Prezesów Kół SSP nie będących delegatami.  

Przewodniczący obrad VIII Kongresu - Kol. Krzysztof SIWEK wraz z Prezydium 

obrad: Wiceprzewodniczącym Kol. Ryszardem CHODYNICKIM i Sekretarzami Kol. 

Agnieszką KLIMEK i Kol. Markiem STOBNICKIM sprawnie przeprowadził obrady zgodnie 

z przyjętym przez uczestników Kongresu Porządkiem obrad i Regulaminem obrad.  

 

Komisja Wyborcza Kongresu pod kierownictwem Kol. Tomasza BOGUCKIEGO na 

podstawie listy obecności delegatów i Członków Honorowych stwierdziła, że w obradach 

VIII Kongresu SSP uczestniczyło 59 delegatów na ogólną liczbę wybranych delegatów 

68 oraz 5 Członków Honorowych na ogólną liczbę 7 Członków Honorowych. Ogółem 
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uprawnionych do głosowania było 64 delegatów i Członków Honorowych (co stanowi 

85,3% uprawnionych), tym samym obrady VIII Kongresu były prawomocne.  

Powołana Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:  

- Kol. Andrzej WĄSEWICZ – Przewodniczący komisji 

- Kol. Marek KALWASIŃSKI,  

- Kol. Zdzisław STOLA.  

czuwała nad opracowaniem uchwał VIII Kongresu. 

 

Po czynnościach formalno-prawnych wystąpili zaproszeni goście.  

Jako pierwszy głos zabrał Pan gen. bryg. Marek WAWRZYNIAK – Szef Zarządu 

Inżynierii. Podziękował za zaproszenie i możliwość udziału w VIII Kongresie SSP. 

Wspomniał o udziale wojsk inżynieryjnych w odbywających się od 1 maja (do 27 maja) 

ćwiczeniach Defender Europe 2022 oraz Swift Response 2022. Ćwiczenia odbywają się 

na terytorium Polski oraz 8 innych państw. W szkoleniu na terenie Polski biorą udział 

wojska z USA, Francji, Szwecji, Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii. Przybliżył strukturę 

wojsk inżynieryjnych oraz plany na najbliższe lata. Wspomniał o budowie zapory 

tymczasowej oraz stałej na granicy polsko-białoruskiej, wsparciu armii Ukrainy głównie  

w wyposażenie, pozyskiwaniu nowego sprzętu (amerykański transporter opancerzony, 

francuski most pontonowy). Poinformował, że wojska inżynieryjne ciągle są aktywne  

i biorą udział we wszystkich operacjach zarówno krajowych jak i międzynarodowych. 

Budują mosty niskowodne, patrole saperskie usuwają niewypały i materiały 

niebezpieczne, itd. Na zakończenie swojego wystąpienia bardzo gorąco podziękował 

Stowarzyszeniu za wspieranie wojsk inżynieryjnych poprzez publikacje zamieszczane  

w m.in. kwartalniku SAPER oraz za to, że nie oceniamy ich działań krytycznie. Obiecał 

redakcji kwartalnika SAPER, że będą przekazywane informacje z życia wojsk 

inżynieryjnych do redakcji. 

Płk w st. spocz. Zdzisław PRZESZŁOWSKI – prezes Federacji Stowarzyszeń 

Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP - poinformował, że organizacja, której jest 

prezesem skupia 24 Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Saperów Polskich jest jego 

zdaniem wiodącym Stowarzyszeniem i stanowi wzór dla innych Stowarzyszeń jak należy 

działać. SSP jest skutecznym mistrzem tzw. „efektu końcowego”. Podziękował Prezesowi 

Kol. Tadeuszowi DZIKOWSKIEMU za owocną współpracę oraz pogratulował za 

współpracę ze swoim rodzajem wojsk – wojskami inżynieryjnymi. Życzył owocnych  

i skutecznych obrad , żegnając się słowami: „ku chwale Wojsk Inżynieryjnych”. 
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Następnie referat sprawozdawczy z działalności ustępującego Zarządu Głównego 

SSP za okres od listopada 2016 r. do 10 maja 2022 r. wygłosił Prezes Stowarzyszenia 

Saperów Polskich Kol. Tadeusz DZIKOWSKI.  

Na wstępie swojego wystąpienia Prezes SSP zaznaczył, że z powodu pandemii 

COVID-19 przeprowadzenie VIII Kongresu było przekładane trzykrotnie. Nadmienił, 

że pandemia i ograniczenia z nią związane miały ogromny wpływ na działalność Zarządu 

Głównego i Prezydium ZG. Część posiedzeń musiała się odbywać zdalnie, co w dużym 

stopniu ograniczało dyskusję. 

Podziękował wszystkim, którzy wspierali działalność społeczną związaną 

z wypełnianiem funkcji Prezesa Stowarzyszenia Saperów Polskich.  

Ponadto, ze smutkiem powiedział, że w mijającej kadencji na wieczną wartę 

odeszli wybitni saperzy, śp.:  

− gen. bryg. Ryszard ŻUCHOWSKI,  

− płk Władysław JASIEŃSKI,  

− gen. broni Henryk Mikołaj TACIK,  

− kmdr Henryk Leopold KALINOWSKI, 

− płk Ryszard PINDUR, 

− płk Jerzy RUTKOWSKI.  

Prezes poprosił o uczczenie minutą ciszy śp. kolegów saperów.  

Kontynuując, przedstawił informację, iż aktualnie Stowarzyszenie funkcjonuje 

w 24 Kołach na terenie kraju, zrzeszając 600 członków, w tym 7 Członków Honorowych 

oraz 6 Członków Wspierających.  

Najliczniejsze Koła to: Koło Nr 1 przy ZIW w Warszawie, Koło Nr 2 we Wrocławiu, Koło 

Nr 7 przy WAT w Warszawie, Koło Nr 11 - przy 2.pinż w Inowrocławiu, Koło Nr 17 – 

w Białymstoku, Koło Nr 18 Szczecin Podjuchy, Koło Nr 19 we Włocławku. 

Najmniej liczne Koła to: Koło Nr 4 przy 43.bsap w Rozewiu, Koło Nr 3 w Gdyni, Koło  

Nr 6 przy 8.bsap w Dziwnowie, Koło Nr 8 w Bydgoszczy, Koło Nr 21 w Drawnie. 

 W minionej kadencji na wniosek Zarządów Kół, ZG SSP uchwałą Nr 42/2022 

rozwiązał Koło nr 14 w Kazuń Nowy, Nr 43/2022 rozwiązał Koło nr 26 w Lublinie 

Nr 44/2022 rozwiązania Koła nr 5 we Wrocławiu oraz Nr 45/2022 rozwiązania Koła nr 9 

w Chełmnie ze względu na brak jakiekolwiek działalności i kontaktu z Kołem.  
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Podkreślił, że na słowa uznania zasługuje społeczność Kół w garnizonach, gdzie 

nie funkcjonowały jednostki inżynieryjne. Wymienił Koło Nr 17 działające w Białymstoku 

i Koło Nr 28 działające w Łodzi.  

Poinformował, że w V Kadencji przeprowadzono 59 posiedzenia Prezydium ZG 

SSP oraz przeprowadzono 15 posiedzeń Zarządu Głównego. Zarząd Główny podczas 

swoich posiedzeń przyjął 47 uchwał normujących funkcjonowanie Stowarzyszenia. 

Od 2017 roku co roku organizowano Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich 

ustanowione przez VII Kongres w 2016 r. 

Kapituła Odznaki „ZA ROZMINOWANIE KRAJU” w minionej kadencji zbierała się 

sześć razy i na jej wniosek nadano ogółem  86 odznak. 

- w 2017 roku - nadano 21 odznak.  

- w 2018 roku - nadano 15 odznak. 

- w 2019 roku - nadano 14 odznak. 

- w 2020 roku - nadano 14 odznak, w tym cztery pośmiertnie. 

- w 2021 roku - nadano 13 odznak, w tym jedną pośmiertnie. 

- w 2022 roku - nadano 9 odznak, w tym jedną pośmiertnie. 

Realizowano następujące główne przedsięwzięcia: 

1. Zorganizowano Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich poświęcone różnej 

tematyce z zakresu: historii Stowarzyszenia Polskich Saperów na Obczyźnie, 

historii i tradycji Wojsk Inżynieryjnych, kształceniu żołnierzy w jednostkach 

szkolnictwa wojskowego. Był to czas spotkania z Zarządami Kół i Członkami 

Stowarzyszenia oraz wymianą poglądów i doświadczeń. 

2. W grudniu 2020 r. zorganizowano jubileusz 20-lecia wydawania kwartalnika 

SAPER podczas, którego wręczono „Złote Pióra” i inne wyróżnienia dla 

najbardziej zasłużonym w pisaniu artykułów w ciągu 5 lat. 

3. Udział w corocznych Centralnych uroczystościach Święta Wojsk Inżynieryjnych 

(oprócz 2020 r.) ze względu na ograniczenia pandemiczne oraz  rocznicy 

forsowania Odry i Nysy Łużyckiej (oprócz 2020 i 2021 r. – ograniczenia 

pandemiczne). 

4. Zaktualizowano stronę internetową SSP, która na bieżąco jest aktualizowana. 

Zachęcam do przesyłania ciekawych, bieżących informacji z Kół oraz ważnych 

wydarzeń z jednostek Wojsk Inżynieryjnych. 

5. Opracowano i wydano III tom Sylwetki saperów – dawnych i obecnych. 
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6. Z inicjatywy ZG SSP i we współpracy z władzami Gminy Wilga w 2020 r. 

odrestaurowano pomnik „Poległym Saperom” w Skurczy – Osiedle Wilga, który 

został w zasadniczej mierze sfinansowany przez IPN. 

7. Od 2021 roku we wrześniu rozpoczęliśmy uczczenie pamięci saperów poległych 

podczas forsowania Wisły w 1944 r., podczas którego poległo 374. 

8. Zainicjowano popularyzowanie wysiłku żołnierzy wojsk inżynieryjnych w walce  

o niepodległość ojczyzny z czasów przed odzyskaniem niepodległości, w latach 

międzywojennych oraz podczas II wojny światowej oraz w odbudowie kraju.  

9. Kontynuowano współpracę z innymi stowarzyszeniami oraz współpracę 

ze Stowarzyszeniami: Saperów Dębickich i Stowarzyszeniem Cywilnych 

Saperów.  

10. Doskonalenie działalności Kół Stowarzyszenia, w tym dążenie do pozyskiwania 

nowych członków. 

11. Zwiększenie prestiżu SSP wśród kadry zawodowej Wojsk Inżynieryjnych 

i społeczeństwa. 

12. Co roku zorganizowano przy współpracy z Zarządem Inżynierii Wojskowej, 

1. batalionem drogowo-mostowym i władzami samorządowymi uroczystość 

patriotyczno-wojskową z okazji kolejnych rocznic budowy i utrzymania przepraw 

przez Wisłę podczas walk o utrzymanie przyczółku warecko-magnuszewskiego. 

W uroczystości uczestniczą delegacje Kół SSP z Włocławka ze Sztandarem, 

Dęblina  oraz jednostek wojskowych 1.psap, 2.psap, 8.bsap/8FOW, 4.binż. 

13. Jednym z głównych zadań i wysiłek podejmowany przez ZG SSP to pozyskanie 

środków finansowych na działalność SSP. Ze względu na brak dofinansowania 

od 2016 r. z MON, również poszukiwano innych źródeł finansowania poprzez 

pozyskanie członków wspierających, angażowanie jednostek wojskowych  

w realizację przedsięwzięć wspólnych przedsięwzięć poprzez zgłaszanie ich do 

planu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednak nie wszystkie 

przedsięwzięcia udało się zrealizować, nie tylko z winy pandemii ale  

i ograniczonych środków finansowych. Należy zaznaczyć, że coraz trudniej 

skorzystać z pomieszczeń jednostek wojskowych na organizację przedsięwzięć 

Stowarzyszenia. Próbujemy rożnych wybiegów, wspólnych przedsięwzięć  

z dowództwem jednostek Wojsk Inżynieryjnych. 

14. Dbamy również o miejsca pamięci poświęcone żołnierzom Wojsk 

Inżynieryjnych. 
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15. Kontynuowano opracowanie II tomu kroniki Stowarzyszenia Saperów Polskich. 

Z tego miejsca skierował słowa podziękowania do Kol. Wacława Maleja z Koła 

Nr 29 działającego przy WITI. 

16. Udział ZG w przedsięwzięciach patriotycznych, naukowych, proobronnych 

organizowanych przez jednostki wojskowe, instytucje MON, CBW, uczelnie 

wojskowe będące w zainteresowaniu Stowarzyszenia. 

17. Wiele uwagi poświęcaliśmy w pozyskiwaniu środków finansowych na wspieranie 

działalności Stowarzyszenia – zwłaszcza wydawania kw. SAPERA.  

18. Opracowanie Planu przedsięwzięć i dokumentacji niezbędnej do sprawnego 

przeprowadzenia VIII Zwyczajnego Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego. 

W V Kadencji działalności SSP Redakcja przygotowała do druku i wydała 15 numerów 

kwartalnika „SAPER”.  

Ustępujący Zarząd Główny SSP na Kongresie przedstawił kilka wniosków 

do rozpatrzenia i uchwalenia przez Kongres. 

Dotyczy to: 

1. Ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Stowarzyszenia Saperów Polskich”. 

Wzór opracowany został przez Pana płk. w st. spocz. Jacka MACYSZYNA – 

Kierownika Muzeum Ordynariatu Polowego WP.  

2. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia Saperów Polskich. 

3. Nadania zaszczytnej godności „Członka Honorowego SSP”.  

 

Ustępujący Zarząd Główny SSP wnioskuje o podniesienie składki Członkowskiej 

z 60 zł do 100 zł. Z tej kwoty 50% będzie odprowadzany do ZG, a 50% pozostaje  

w Kole do dyspozycji Zarządu Koła. Jest to działanie niepopularne lecz uwzględniając 

wzrost kosztów utrzymania Biura SSP (szczególnie media woda, ścieki, wywóz śmieci, 

prąd elektryczny, ogrzewanie), opłat pocztowych i bankowych a także wzrost ceny 

wydania kw. SAPER, jest to niezbędne.  

Odchodzący Zarząd Główny SSP ocenia, że w kolejnej kadencji uwaga winna być 

koncentrowana głównie na: 

1. Doskonaleniu działalności Zarządu Głównego, jak i poszczególnych Kół. 

2. Godnym uczczeniu rocznic historycznych związanych z tradycjami 

i wysiłkiem Wojsk Inżynieryjnych podczas walki o niepodległość Ojczyzny. 

3. Dalszym popularyzowaniu i propagowaniu działalności Stowarzyszenia. 

4. Rozszerzaniu współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami. 
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5. Zwiększenia roli środków informatycznych - domeny Stowarzyszenia do 

wymiany informacji o działalności ZG i Zarządów Kół Stowarzyszenia, 

uroczystościach patriotyczno-wojskowych, działalności jednostek wojsk 

inżynieryjnych. 

6. Umacnianiu i rozwoju Kół oraz liczebności Członków Stowarzyszenia. 

7. Kontynuowaniu opracowania Kroniki Stowarzyszenia Saperów Polskich. 

8. Realizowaniu zamierzeń w celu określenia dróg i form pozyskiwania 

środków finansowych na działalność statutowa Stowarzyszenia. 

Następnie Kol. Waldemar KAWKA – Skarbnik ZG SSP zapoznał uczestników 

Kongresu z sytuacją finansową ZG SSP za okres ostatniej kadencji (2017 - 2021 i 

częściowo za 2022 r.). Podsumował działalność finansową ZG SSP, z którego wynika, 

że wiele wydatków spowodowało ujemne saldo finansowe. Co więcej, w działalności 

finansowej SSP w niektórych przedsięwzięciach przekroczono zaplanowane środki 

finansowe z różnych względów. 

W piątej kadencji finansowanie działalności ZG SSP realizowane było ze:  

• składek członkowskich;  

• składek członków wspierających; 

• dobrowolne datki zbierane w dniu Święta SSP; 

• dobrowolne datki na Kwartalnik SAPER; 

• wpłat za książkę Sylwetki Saperów – dawnych i obecnych. Tom III (red. B. 

Bębenek, G. Wasilewski), na wydawnictwo Nasi dowódcy (red. W.L. Ząbek) 

oraz odznaki i znaczki organizacyjne;  

• odsetek lokaty terminowej. 

W okresie sprawozdawczym (2017–21) suma wynosi:  

a) przychód   – 147 595,39 PLN; 

b) rozchód   – 152 205,79 PLN 

c) bilans    – minus 4 610,40 PLN 

Do zasadniczych pozycji po stronie przychodów i rozchodów należy zaliczyć:  

1. w 2017 roku – stan konta na dzień 01. stycznia wynosił 17101,80 PLN: 

a) przychód  – 23741,23 PLN, 

b) rozchód  – 28192,27 PLN; 

2. w 2018 roku – stan konta na dzień 01. stycznia wynosił 12187,04 PLN: 

a) przychód  – 30956,48 PLN, 
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b) rozchód  – 28048,03 PLN; 

3. w 2019 roku – stan konta na dzień 01. stycznia wynosił 15095,49 PLN: 

a) przychód  – 24615,00 PLN, 

b) rozchód  – 27907,84 PLN; 

4. w 2020 roku – stan konta na dzień 01. stycznia wynosił 11802,65 PLN: 

a) przychód  – 28621,68 PLN, 

b) rozchód  – 23131,83 PLN; 

5. w 2020 roku – stan konta na dzień 01. stycznia wynosił 17292,50 PLN: 

a) przychód  – 39661,00 PLN, 

b) rozchód  – 44925,82 PLN. 

Analizując wydatki poniesione w latach 2017 - 2021 częścią stałą są opłaty, które 

bezwarunkowo muszą być realizowane co najmniej raz w miesiącu, w wysokości ok. 355 

PLN. 

Wnioski: 

1. Sytuacja finansowa ZG SSP jest trudna, zwłaszcza przy uwzględnieniu faktu, iż od 

początku 2017 r. SSP nie otrzymuje z MON jakichkolwiek dotacji. Wcześniej wynosiły 

one ok. 8-12 tys. PLN rocznie. 

2. W obecnej sytuacji finansowej ZG SSP nie do przyjęcia jest zjawisko nadsyłania 

z terenowych Kół SSP składek na tzw. otarcie łez (np. w wysokości 100 PLN za rok 

kalendarzowy) – skoro miesięczna opłata za biuro ZG SSP (wraz z mediami i energią 

elektryczną) wynosi ok. 220 PLN. 

3. Aktualny bilans finansowy ZG SSP powoduje pilną potrzebę zmiany dotychczasowej 

propagacji składek członkowskich w SSP lub ich podniesienie do kwoty minimum 100 

PLN za rok kalendarzowy. 

4. Należy kultywować i utrzymywać jak najlepsze relacje ze strategicznymi członkami 

wspierającymi, w tym z firmą LUBAWA S.A. 

5. Desygnowanie na konto ZG SSP dobrowolnych datków na Kwartalnik SAPER 

absolutnie nie należy postrzegać jako żebractwo i nakłanianie finansowe – ale jako 

nasz wspólny, aktualny i saperski obowiązek. Wydanie pojedynczego numeru 

naszego periodyku przekracza aktualnie kwotę 5 tys. PLN. 

6. Szczególne podziękowania należą się kol. B. Bębenkowi i kol. G. Wasilewskiemu za 

redakcję Tomu III. Dochody SSP wynikające z jego sprzedaży znacząco 

„podreperowały” finanse ZG SSP, zwłaszcza w 2020 r. 
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7. Co więcej, bardzo dziękuję wszystkim członkom ZG SSP za rozprowadzanie 

Kwartalnika SAPER tzw. metodą z ręki do ręki. Aktualne ceny proponowane przez 

Pocztę Polską są bardzo wysokie i należy domniemać, że w tej kwestii niewiele się 

zmieni w najbliższej przyszłości. 

Kol. Marian KASPERSKI - Przewodniczący GSK - przedstawił sprawozdanie 

z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego SSP za okres od listopada 2016 r. 

do 14 maja 2022 r. Przedstawił skład GSK SSP. Następnie poinformował, że działalność 

GSK odbywała się z poszanowaniem prawa i zasad wynikających ze Statutu 

Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz Regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

Główną rola GSK to było zapobieganie powstawaniu konfliktów, powstających w wyniku 

nie przestrzegania prawa, przepisów czy ustaleń organizacyjnych. Nadmienił, że doszło 

do jednego przypadku konfliktu w Kole Nr 19, między członkami władz Koła. Problem 

został rozstrzygnięty na linii rzeczników dyscyplinarnych Koła Nr 19 i GSK. Poza w/w 

przypadkiem nie stwierdzono naruszeń prawa ani przepisów w Kołach jak i władzach 

naczelnych. 

Podkreślił, że przebyta pandemia COVID-19, osłabiła naszą aktywność organizacyjną 

i zmniejszenie naszych szeregów. Taka sytuacja skłania do zmiany składu ilościowego 

GSK. Dlatego zaproponował zmianę § 42 naszego Statutu, a w jego konsekwencji 

zmianę Regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego, adekwatnie do nowych zapisów  

§ 42. Kończąc, wyraził podziękowanie władzom naczelnym i Kół, członkom GSK 

i wszystkim kolegom saperom za dobrą współpracę i szczerą dyskusję nad naszą 

przyszłością. 

 

Kol. Tomasz GERMAN – Przewodniczący GKR - przedstawił sprawozdanie 

z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej SSP. Rozpoczął od przedstawienia składu 

GKR oraz poinformował o tym, iż w czasie trwania kadencji nie nastąpiły zmiany składu 

komisji. Poinformował, że podstawę formalno-prawną działania Komisji Rewizyjnej 

stanowiły Statut Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz Regulamin Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia Saperów Polskich. Podstawowym zadaniem Komisji była kontrola 

i analiza gospodarki finansowej Prezydium i Zarządu Głównego SSP. Zapoznał również 

z przedmiotem i celem kontroli oraz źródłami dochodu umożliwiających finansowanie 

działalności ZG SSP.  

Poinformował uczestników Kongresu, że gospodarka i finanse Stowarzyszenia były 

prowadzone właściwie, była zgodność i prawidłowość wykonania rocznych preliminarzy 
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wydatków na dany rok z rocznymi sprawozdaniami finansowymi i rzeczowymi za ten rok, 

bilanse wydatków na kolejne lata zatwierdzane były Uchwałami ZG SSP oraz były 

wykonane rzeczowo i poprawnie, postanowienia Statutu SSP oraz uchwał ZG SSP 

realizowane były prawidłowo i na wysokim poziomie. Stwierdzono nieterminowe 

przesyłanie składek członkowskich. Dodał, że GKR nie otrzymała żadnych informacji i nie 

stwierdziła negatywnych zdarzeń finansowych lub niezgodnych z prawem działań 

Prezydium i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich. W związku  

z powyższym Główna Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Saperów Polskich.  

 Pan płk w st. spocz. dr Wiesław ZĄBEK – Redaktor Naczelny kwartalnika SAPER 

- serdecznie podziękował wszystkim osobom przyczyniającym się do jakości 

wydawanego pisma. Zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe kwartalnika oraz 

przysyłanie artykułów na wyższym poziomie merytorycznym. Podkreślił, iż zasługą 

redakcji oprócz kwartalnika SAPER są wydane monografie z serii NASI DOWÓDCY o: 

płk. Stanisławie KULINIAKU, ppłk. Romanie BYŁENIU i ostatnia o gen. bryg. Zdzisławie 

BARSZCZEWSKIM. Jest to też jedna z form pozyskiwania funduszy na działalność 

statutową Stowarzyszenia. 

 Jako pierwszy w dyskusji zabrał głos Kol. Leszek SADURA, który w swoim 

wystąpieniu zaproponował rozważenie przedłużenia kadencji ZG SSP z 4 do 5 lat. 

Uzasadniał swój wniosek względami ekonomicznymi i bardziej efektywną działalnością 

władz z uwagi na nabyte większe doświadczenie. Zwrócił się z prośbą o wskazanie 

instytucji, której mógłby przekazać posiadane dokumenty o wartości historycznej 

dotyczącej żołnierzy saperów. 

 Kol. Michał KORCZAK – w swoim wystąpieniu podkreślił, że SSP jest organizacją 

posiadającą wielkie dziedzictwo i powinniśmy być dumni, że jesteśmy saperami. To nasi 

przodkowie-saperzy przelali najwięcej krwi w obronie ojczyzny, w porównaniu  

z żołnierzami z innych rodzajów wojsk. Pomniki postawione poległym saperom są 

również chlubą dla społeczeństwa. Apelował o kultywowanie tego co jest już zrobione  

i żeby nie robić rewolucji. Nadmienił, że bycie w Stowarzyszeniu jest zaszczytem dla 

każdego żołnierza i pracownika cywilnego wojsk inżynieryjnych. Podsumowując swoje 

wystąpienie, stwierdził, że jeszcze za mało jesteśmy aktywni na niwie historii  

i powinniśmy podtrzymywać dobre tradycje saperskie. 
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Przewodniczący Komisji Wyborczej aby omówił sposób i zasady wyboru nowych 

władz Stowarzyszenia SSP oraz przedstawił listę kandydatów do przyszłych władz. 

W wyniku tajnego głosowania i podliczenia głosów Komisja wyborcza ogłosiła 

wybór naczelnych władz Stowarzyszenia Saperów Polskich: 

 - Prezes Stowarzyszenia - Kol. Tadeusza DZIKOWSKIEGO 

- Zarząd Główny: 

1. Kol. BARANOWSKI Olgierd Koło Nr 2 - Wrocław 

2. Kol. BĘBENEK Bogusław   Koło Nr 24 - Pułtusk 

3. Kol. BIAŁEK Stanisław  Koło Nr 18 - Szczecin 

4. Kol. DROGOWSKI Grzegorz Koło Nr 29 - Wrocław WITI 

5. Kol. GORCZYCA Jacek  Koło Nr 10 - Dęblin 

6. Kol. KAWKA Waldemar  Koło Nr 13 - Warszawa Rembertów 

7. Kol. MISIAK Grzegorz  Koło Nr 1 - Warszawa 

8. Kol. MUSZYŃSKI Tomasz  Koło Nr 7 - Warszawa WAT 

9. Kol. SIKORSKI Tadeusz  Koło Nr 1 - Warszawa 

10. Kol. WASILEWSKI Gabriel Koło Nr 1 - Warszawa 

- Główna Komisja Rewizyjna: 

1. Kol. STOBNICKI Marek   Koło Nr 1 – Warszawa 

2. Kol. GERMAN Tomasz   Koło Nr 1 – Warszawa WAT 

3. Kol. WĄSEWICZ Andrzej   Koło Nr 2 – Wrocław 

4. Kol. WOLNIEWICZ Andrzej   Koło Nr 7 – Warszawa WAT 

- Główny Sąd Koleżeński:  

1. Kol. BIEŃKOWSKI Wojciech Koło Nr 28 - Łódź 

2. Kol. DOMINIAK Ireneusz  Koło Nr 15 - Głogów 

3. Kol. KORCZAK Michał  Koło Nr 1 - Warszawa 

4. Kol. LIPINSKI Andrzej  Koło Nr 3 - Gdynia 

5. Kol. LUDAS Michał   Koło Nr 19 - Wrocław WITI 

6. Kol. KRAJEWSKI Wojciech Koło Nr 11 - Inowrocław 

7. Kol. PIĄTEK Jerzy   Koło Nr 3 - Gdynia 

8. Kol. STEFAŃSKI Mirosław Koło Nr 1 - Warszawa 

9. Kol. SZUTOWICZ Andrzej  Koło Nr 21 - Drawno. 

W głosowaniu nadania zaszczytnej godności Członka Honorowego wszyscy 

zaproponowani przez ZG SSP zwyczajni Członkowie Stowarzyszenia uzyskali 

wymaganą większość głosów (powyżej 37): 
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1. Kol. BARANOWSKI Olgierd - 58 

2. Kol. BĄKOWSKI Krzysztof  - 52 

3. Kol. DROGOWSKI Grzegorz - 54 

4. Kol. MISIAK Grzegorz  - 59 

5. Kol. STOLA Zdzisław  - 48 

6. Kol. WIŚNIEWSKI Edward - 57 

 

W dalszej dyskusji nad referatami sprawozdawczymi głos zabrali: 

Kol. Jerzy JARZYNA – podziękował ustępującemu Zarządowi Głównemu, 

a nowemu życzył sukcesów. Podziękował za dyscyplinę, która była i jest 

w Stowarzyszeniu, podkreślił to, jako były członek Głównej Komisji Dyscyplinarnej. 

Poinformował delegatów o planowanych w maju i czerwcu br. Kongresach Inżynierów  

i Techników Polskich oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowych NOT. Wyszedł 

z propozycją do nowego ZG, żeby zorganizować Festyn Saperski, jako jedna z form 

integracji środowiska saperskiego. Na zakończenie swojego wystąpienia pogratulował 

Redaktorowi Naczelnemu kwartalnika SAPER za bardzo aktywną działalność. 

Kol. Ryszard CHODYNICKI – omówił działalność Szkół Podstawowych noszących 

imiona saperów, działających jako tzw. „Rodzina Szkół Podstawowych”. Podkreślił, że 

dzięki postawie dyrektorów tych szkół nie doszło do „wymazania” ich imion jako patronów. 

W salach tradycji tych szkół wiszą mundury naszych generałów saperów: Ryszarda 

ŻUCHOWSKIEGO, Janusza LALKI i Bogusława BĘBENKA. Poinformował, że jako jedno 

z niewielu Kół, Koło Nr 19 we Włocławku ma swój sztandar, a na 10. lecie istnienia Koła 

ustanowiono Medal Pamiątkowy. Po wystąpieniu delegacja Koła Nr 19 dokonała 

uroczystego wręczenia medalu Prezesowi SSP Kol. Tadeuszowi DZIKOWSKIEMU. 

Kol. Bolesław WALENDZIAK – omówił bardzo aktywną i owocną działalność Koła 

Nr 19 we Włocławku. Na zakończenie swojego wystąpienia zaproponował, żeby przy 

numerach Kół dodawać nazwy miejscowości ich siedzib. 

Kol. Tadeusz DZIKOWSKI – poinformował o terminie i miejscu obchodów święta 

SSP, podczas których będą wręczone: Odznaka Honorowa „Za Rozminowanie Kraju”  

i „Za Zasługi dla SSP”. Wspomniał również o innych planowanych przedsięwzięciach,  

o których będą informowane Zarządy Kół. 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto uchwały VIII Kongresu: 

Uchwała Nr 1/VIII - w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi 
Głównemu, 

Uchwała Nr 2/VIII - w sprawie ważności obrad i przyjęcia Regulaminu obrad Kongresu, 
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Uchwała Nr 3/VIII - w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Saperów Polskich, 
Uchwała Nr 4/VIII - w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Stowarzyszenia 

Saperów Polskich "Zasłużony dla Stowarzyszenia Saperów 
Polskich" i regulaminu jej nadawania, 

Uchwała Nr 5/VIII - w sprawie wyboru nowych władz naczelnych Stowarzyszenia 
Saperów Polskich, 

Uchwała Nr 6/VIII - w sprawie nadania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia 
Saperów Polskich, 

Uchwała Nr 7/VIII - w sprawie kierunków działania Stowarzyszenia Saperów Polskich w 
VI kadencji, 

Uchwała Nr 8/VIII - w sprawie upoważnia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów 
Polskich do powołania nowego składu osobowego Kolegium 
Programowego i Redakcji Kwartalnika „SAPER”. 

 

Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Stowarzyszenia.  

Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich Kol. Tadeusz DZIKOWSKI, podziękował 

za zaufanie i ponowne powierzenie funkcji Prezesa SSP. Zadeklarował, że w VI kadencji 

będzie kierował się w działalności przyjętymi przez VIII Kongres uchwałami oraz 

wytyczonymi kierunkami działania. 

Przewodniczący obrad Kol. Krzysztof SIWEK po wyczerpaniu porządku obrad i po 

odprowadzeniu sztandaru SSP zakończył obrady VIII Kongresu. 

Prezes Kol. Tadeusz DZIKOWSKI zaprosił uczestników VIII do wspólnego zdjęcia 

i na skromny poczęstunek. 


