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W
 dniu 14 maja 2022 r. odbył się VIII Kongres 
Stowarzyszenia Saperów Polskich w  War-
szawie, który dokonał oceny działalności 

władz Stowarzyszenia za ubiegła kadencję i  wybrał 
nowe władze SSP.
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W
numerze 1[75] 2022 „SAPE-
RA”, kontynuujemy problema-
tykę poświęconą zasadniczym 

wydarzeniom realizowanym przez Zarząd 
Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich, 
dając świadectwo, iż pomimo trudności 
oraz ograniczeniom wynikłym z pande-
mii „koronowirusa”, Saper zawsze realizu-
je zadania. Redakcja specjalnie tą zasadę 
podkreśla, gdyż są terenowe koła Stowarzy-
szenia [na szczęście nieliczne], które swoją 
bierność i brak zaangażowania w realizację 
zadań statutowych zrzucają na karb owej 
„pandemii”. Zamieszczamy także informa-
cję o VIII Kongresie SSP, który po prawie 
dwu latach „przestoju” udało zorganizować w Warszawie. I tak w dziale:

Z KART HISTORII – Przypominamy mało znane i publikowane wy-
darzenia z końcowego okresu II wojny światowej – operację budziszyńską- 
związaną z 2. AWP i forsowaniem Nysy Łużyckiej w kwietniu 1945 r., a także 
159. rocznicę powstania Styczniowego 1863 r. pióra płk dr Wiesława Leszka 
Ząbka.

Przypominamy historię „tworzenia” i budowy Muzeum Wojski Inżynie-
ryjnych, dawniej na terenach naszej „Wrocławskiej Alma Mater”, dziś odrębnej 
jednostki organizacyjnej ale pozostającej w zainteresowaniu Saperów Polskich 
– w opracowaniu mjr. rez. Wojciecha Leszczyńskiego. 

TRADYCJE – Przypominamy styczniową operację Armii Radzieckiej 
w 1945 r. w wyniku której współdziałająca z nią 1. AWP weszła do Warsza-
wy. Wydarzenie to stanowi kanwę dla corocznych obchodów tego wydarzenia 
przez środowiska kombatanckie, a dla saperów polskich stanowi okazję dla 
składania wiązanek kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym przerzucenie 
mostu pontonowego przez Wisłę przez polskie jednostki sapersko-pontono-
we. Informujemy także o obchodach Dnia Sapera w Pułtusku oraz we Wło-
cławku.

CHWAŁA SAPEROM - Zawiera obszerną relację z obchodów „Świę-
ta Wojsk Inżynieryjnych„ – „Dzień Sapera” z uroczystości w Warszawie oraz 
Gozdowicach w opracowaniu płk dypl. Grzegorza Misiaka. 

Z ŻYCIA JEDNOSTEK INŻYNIERYJNYCH oraz KÓŁ SSP – To rela-
cje z wydarzeń zaistniałych w garnizonach saperskich: Głogów; Szczecin-Pod-
juchy; Włocławek, a także we Wrocławiu [WITI] oraz Chełmie.

SAPERSKIE FORUM – Przedstawiamy sprawozdanie z obrad VIII Kon-
gresu SSP, a także z posiedzenie rozszerzonego Prezydium Zarządu Głównego 
SSP, związane z korektą „Planu Działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Saperów Polskich w 2022 roku” oraz sprawozdanie z posiedzenia Kolegium 
Programowego Kwartalnika „SAPER” działającego  w nowym składzie.

OKIEM REPORTERA – Felieton płk. dr. Wiesława L. Ząbka „Pamięć 
trwać musi…” wspomnienia o śp. płk Kazimierzu Nicińskim, w 10 rocznicę 
Jego śmierci ...

EPITAFIUM – Ostatnie pożegnanie śp. płk mgr inż. Józefa Soja we 
wspomnieniach płk dr Wiesława Leszka Ząbka i śp. płk mgr. inż. Ryszarda 
Pindura – pióra płk dr Bogusława Saganowskiego, a także śp. płk Jerzego 
Opolskiego w opracowaniu płk dypl. Andrzeja Pendzla.

INFORMACJE – prezentujemy obwoluty naszych wydawnictw, które są 
do zakupienia w Redakcji kwartalnika SAPER.

Redaktor Naczelny
dr Wiesław L.Ząbek



2                                                                                                                                                                            SAPER 

Z KART HISTORII

159. rocznica Powstania Styczniowego

P
owstanie Styczniowe poprzedzało ożywienie aspiracji niepodległo-
ściowych i  pobudzenie życia politycznego w  Królestwie Polskim. 
Akcja niepodległościowa zaczęła się w środowisku studenckim i ry-

chło przeniknęła do inteligencji, rzemieślników i postępowego ziemiań-
stwa. Wybuch powstania zainicjowało wrzenie społeczne uzewnętrznia-
jące się w  formie demonstracji patriotycznych organizowanych z  okazji 
rocznic narodowych. Masakra bezbronnej demonstracji [padło ponad 100 
zabitych i kilkaset rannych], dokonana 8 kwietnia 1861 roku w Warsza-
wie, przyspieszyła rozwój ruch spiskowego zarówno wśród „czerwony-
ch”[zwolenników powstania zbrojnego] jak i  „białych”[reprezentujących 
kierunek umiarkowanych reform]. 

Wyłoniony Centralny Komitet Narodowy w maju 1862 roku przystą-
pił - podobnie jak w Powstaniu Listopadowym 1830 roku - do zorganizo-
wania sprzysiężenia, które wkrótce objęło cały kraj i liczyło około 30 tys. 
ludzi. 

Dalszym celem CKN było pozyskanie broni i powołanie struktur do-
wódczych dla oddziałów zbrojnych przyszłego powstania. Przeprowadzo-
na w nocy z 14 na 15 stycznia branka do wojska przyspieszyła wybuch 
zbrojnego powstania. Proklamowane 22 stycznia 1863 roku przez Komitet 
Centralny Narodowy powstanie, ogłaszało jednocześnie powołanie Tym-
czasowego Rządu Narodowego i wejście w życie dwóch dekretów uwłasz-
czających chłopów. Liczono, iż te fakty spowodują masowe poparcie zaini-
cjowanych w całym Królestwie akcji zbrojnych.

Początkowy przebieg akcji powstańczych należy uznać za udany. 
W  różnych miejscowościach Królestwa stoczono kilkadziesiąt potyczek, 
w których wzięło udział kilka tysięcy spiskowców. Przeprowadzona akcja 
zaskoczyła rosyjskie wojska okupacyjne, spowodowała oddanie inicjatywy 
militarnej w ręce strony polskiej, a poprzez skoncentrowanie sił rosyjskich 
w dużych garnizonach, pozwoliła powstańcom na opanowanie terenu, re-
krutację i organizowanie oddziałów zbrojnych tzw. „partii”. Z biegiem cza-
su sytuację militarną powstania pogarszał brak broni i doświadczonych, 
wyszkolonych w rzemiośle wojennym dowódców.

Po upadku dwóch dyktatur wojskowych - Ludwika Mirosławskiego 
i Mariana Langiewicza - od końca marca do późnej jesieni, powstaniem 
kierował Rząd Narodowy. Stanowił ewenement, który zadziwiał współ-
czesnych, a  winien budzić szacunek i  obecnego pokolenia Polaków. 
W niezwykle trudnych warunkach, przy pełnym kontrolowaniu tery-
torium Królestwa przez siły policyjne i wojsko carskie, Rząd Narodowy 
stworzył struktury „Podziemnego Państwa Polskiego”, dysponującego 
wojskiem, własną administracją, policją i  prasą. Rozkazy i  zalecenia 
tego Rządu sygnowane pieczęcią, znajdowały swoisty posłuch wśród 
społeczeństwa polskiego i przedstawicieli władz zaborczych.

W Powstaniu Styczniowym nie było jednolitych struktur militarnych 
czy dużych oddziałów armii polskiej. W konfrontacji z oddziałami rosyj-
skimi powstańcy byli bez szans. Cały kraj stał się terenem walk partyzanc-
kich, gdzie staczano większe lub mniejsze bitwy i potyczki. Tylko od maja 
do sierpnia 1863 roku zanotowano ponad 500 większych starć zbrojnych 
na ogólną liczbę 1200 w całym powstaniu. W toku walk, niekiedy zwycię-
skich, wyrosła znaczna ilość wybitnych, często legendarnych dowódców 

stanowiących o późniejszej mitologizacji powstania: Dionizy Czachowski, 
Marian Langiewicz, Ludwik Mierosławski, Marcin Lelewel-Borelowski, 
gen. Józef Bosak-Hauke, Zygmunt Padlewski, Walery Wróblewski, Ja-
rosław Dąbrowski, Zygmunt Sierakowski, gen. Michał J. Kruk-Heiden-
reich, gen. Józef Wysocki, gen. Edmund Różycki czy płk Bolesław Ja-
błonowski-Dłuski. Główną rolę w podtrzymywanie powstania do wiosny 
1864 roku odegrał ppłk Romuald Traugutt - dyktator powstania od 17 
października 1863 roku. Podjęte reformy wojskowe wprowadzające jed-
nolitą organizację sił zbrojnych nie zdołały uratować powstania. O klęsce 
powstania zadecydowała również postawa chłopów, gdzie nie wykorzysta-
no propagandowo i fi zycznie dekret Rządu o uwłaszczeniu. Zawiodła też 
pomoc zewnętrzna. Stracenie na stokach Cytadeli Warszawskiej, w dniu 5 
sierpnia 1864 roku ostatniego dyktatora powstania Romualda Traugutta, 
w Petersburgu uznano za koniec Powstania Styczniowego.

Powstanie Styczniowe mimo klęski militarnej, wywarło ogromny 
wpływ na dalsze dzieje narodu polskiego, mocno ugruntowało się w świa-
domości społecznej, tworząc ostrą, nigdy nie zatartą rysę. Tragiczne skutki 
powstania, bezwzględność i okrucieństwo totalitaryzmu „wielkoruskiego” 
przyczyniły się do moralnego odrodzenia się społeczeństwa, wytworzyły 
przekonanie o konieczności nie tylko pracy organicznej ale dalszej walki 
o  wolności, przygotowanie warunków niezbędnych do odzyskania Nie-
podległości.

Po Powstaniu Styczniowym zrozumiano, że walka zbrojna o niepod-
ległość wobec dysproporcji sił między Polską a  trzema potęgami roz-
biorowymi nie ma szans na zwycięstwo. Powstanie trwało, gdyż liczono 
na pomoc państw zachodnich. Ta zaś okazała się iluzją, jak każda walka 
o niepodległość wbrew międzynarodowym interesom, politycznym i go-
spodarczym. Społeczeństwo polskie wyciągnęło z tej bolesnej lekcji historii 
słuszny wniosek, że jedynie w sprzyjającej koniunkturze międzynarodowej 
można podjąć walkę o niepodległość.

Wiesław Leszek Ząbek

„Ten kto nie szanuje i ceni swej przeszłości
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości

ani ma prawo do przyszłości”

Józef Piłsudski

Podjęcie 159 lat temu przez naród polski kolejnego zrywu niepodległościowego niosło ze sobą okres długotrwałej walki z totalitaryzmem carskim 
o wolność i swobody obywatelskie. Rok 1863 stanowił więc kontynuację odwiecznego dążenia Polaków do niepodległości. U schyłku XIX wieku Polacy 
dostrzegając szansę na wyzwolenie spod jarzma despotyzmu carskiego zerwali się do walki, lecz Europa i świat patrzyła obojętnie na zmagania szla-
checkich powstańców z potężną armią carską. Było to najbardziej dramatyczne ze wszystkich polskich powstań narodowych, bez gruntownych przygo-
towań, braku broni, a jednak trwało najdłużej, absorbując gro sił Rosji, u schyłku walk dochodząc do 400 tys. żołnierzy rzuconych przeciwko Polsce. 
Powstanie zostało bezwzględnie i niezwykle krwawo stłumione. Ci, którzy nie zginęli lub nie wyemigrowali na Zachód, ujęci - podzielili los zesłańców 
na Syberii, zaś majątki ich skonfi skowano. 

Tadeusz Ajdukiewicz, Scena z powstania styczniowego 1875. 
Źródło: Wikipedia.pl
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Forsowanie Nysy przez 2. AWP 
Bitwa pod Budziszynem 

Forsowanie Nysy Łużyckiej

W nocy z 10 na 11.04.1945 r. 2. AWP działająca w składzie 1. Fron-
tu Ukraińskiego [marsz. Koniew] zluzowała oddziały 13. A Czerw. zaj-
mując 30 km odcinek frontu broniony przez niemieckie oddziały 4. 
APanc. z Grupy Armii „Środek”. Na prawo działała radziecka 5. A gw., 
na lewo 52. A i 7. KZmech [radz.] . W nocy z 14/15.04 w pasie dzia-
łania 8 i 9 DP przeprowadzono rozpoznanie walka i uchwycono przy-
czółki na Nysie. Dnia 16 kwietnia piechota i czołgi 16 BPanc. przystą-
piły do forsowania Nysy Łużyckiej w bród, a saperzy rozpoczęli budo-
wę mostów. Na głównym kierunku uderzenia 8 i 9 DP osiągnęły do 
końca dnia rz. Weisser Schóps. 
Podobnym sukcesem wykazały 
się 7 i 10 DP forsując Nysę. Na-
tomiast 5DP i  1. KPanc. prze-
szły na zachodni brzeg rzeki po 
wybudowanych przez saperów 
mostach. Jednostki 2. AWP 
rozwijając natarcie przełamały 
niemiecką obronę kierując się 
na Budziszyn.

Bitwa pod Budziszynem

2. AWP w dniach 18- 29.04. 
1945 r. działając w  ramach 
operacji berlińskiej 1. Frontu 
Ukraińskiego po przełamaniu 
niemieckiej obrony prowadziła 
natarcie w kierunku na Drezno 
zdobywając przyczółki na rz. 
Szprewa na północ od Budzi-
szyna. Dowódca Grupy Armii 
„Środek” feldmarsz. Schórner 
idąc na pomoc oblężonemu 
Berlinowi skoncentrował w rej. 
Zgorzelca silne zgrupowanie 
uderzeniowe , a  wykorzystując 
wytworzoną lukę pomiędzy 
oddziałami 2.AWP a  1.KPanc. 
skierował w nią jednostki pan-
cerne. W rejonie włamania do-
szło do dramatycznych walk. 

Niektóre jednostki 2.AWP zostały odcięte od głównych sił i okrążone. 
Poległ dowódca 5.DP gen. A. Waszkiewicz. Niemcom udało się po-
łaczyc z  siłami znajdującymi się w  lasach Musakauer Forst i  rozciąć 
ugrupowanie 2. AWP na dwie części. Siły polskie musiały wycofać się 
spod Drezna celem zaryglowania włamania. Natomiast Niemcy ude-
rzyli na Budziszyn , który po ciężkich walkach opanowali 24 kwietnia. 
Po reorganizacji obrony dopiero w końcu kwietnia siły polskie utwo-
rzyły jednolity front obrony i przystąpiły do przygotowania natarcia 
w kierunku Pragi Czeskiej.

dr Wiesław Leszek Ząbek

Forsowanie Nysy Łużyckiej przez oddziały 2.AWP i zacięte walki pod Budziszynem w ramach „operacji berlińskiej”, stanowiły największa 
bitwę jaką stoczył żołnierz polski w II wojnie światowej [poległo ich ponad 20 tys.] nie licząc bitwy nad Bzurą we wrześniu 1939 r. Zarówno 
w powojennej historiografi i wojskowej okresu PRL jak i we współczesnej historiografi i nie doczekały się pełniejszych opracowań czy mono-
grafi i. W poprzednim okresie ustrojowym Rzeczypospolitej z reguły uciekano od powyższej problematyki na rzecz gloryfi kowania forsowania 
Odry i walk o Berlin. Podobnie współczesna historiografi a pomija tą problematykę nie tylko z uwagi na rodowód Wojska Polskiego. Powo-
dem istniejącego stanu rzeczy były ogromne straty jakie poniosła 2. AWP [20 % stanu osobowego] wynikające z nieudolnego dowodzenia 
i „wiecznie” pijanego dowódcy Armii gen. Karola Świerczewskiego „Waltera”. Bynajmniej nie zawinił - w tym przypadku żołnierz polski – 
niedostatecznie wyszkolony i wyposażony, a przede wszystkim źle dowodzony. Należy pamiętać, iż żołnierze „Berlinga” rekrutowali się z tych 
samych łagrów i obozów śmierci jak żołnierze „Andersa”. Decydował przypadek i czas wcielenia do Wojska Polskiego. Ponadto żołnierze 
2.AWP wcielani byli z poboru z ziem polskich zajmowanych przez Armię Czerwoną. Stąd zbyt krótki czas pozostawał na właściwe szkolenie 
bojowe. Jak wspominał ks. kapelan 4. Brygady Saperów Jan Mrugacz panowała powszechna nieufność władz radzieckich do żołnierzy pol-
skich. Prawdziwą broń dostali dopiero nad Nysą Łużycką, a uczono ich obsługi sprzętu bojowego i strzelania dopiero po osiągnięciu wałów 
przeciwpowodziowych nad rzeką . Za to z tyłu mieli oddziały zaporowe NKWD. W tej sytuacji wiadomo jak wyglądały nie w pełni wyszko-
lone oddziały polskie w konfrontacji z zaprawionymi w walkach doborowych jednostkach niemieckich feldmarsz. Ferdinanda Schórnera czy 
1.Spadochronowej DP „Hermanna Góringa”. 
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„Żadna bitwa, a zawżdy i woj-
na

Obyć się bez saperów nie może.
A gdy pokój nastanie oni ciągle
w walce są”.

Tadeusz Kościuszko

O saperach mówi się często, że są bronią mądrą, a pisząc Mądra Broń 
– Saperzy wprowadza się do tego określenia coś wielkiego, majestatycz-
nego i ulotnego, jednym słowem romantycznego. A przecież rozum nie 
idzie w parze z romantyzmem. Rozum jest wynikiem pracy mózgu, a ro-
mantyzm działania gruczołów i zmysłów – czy jak to widzą poeci – serca.

Adam Julian Szugajew tworząc słynną „Księgę Pamiątkową – Saperzy 
w służbie Polsce” w dyskusji na ten temat napisał: „Romantyzm jest jedną 
z zasadniczych cech wielkości. Pobudza wizję, daje rozumowi odwagę, roz-
mach, każe łamać czego rozum nie złamie i sięgać tam gdzie najbardziej 
szczegółowe kalkulacje się kończą. Tylko romantyk jest gotów poświęcić to 
co ma najdroższego. Rozum jest podstawą ale nie tworzy pełnego, czy wiel-
kiego człowieka.

Jestem przekonany, że ci wszyscy spece od konspiracji, dywersji, saperzy 
szturmowi, cichociemni, spadochronowi, mostowi itd. itd. to romantycy. 
Romantycy, którzy w ostatniej wojnie tak wysoko i na przedzie nieśli sztan-
dar saperski – Oni z Mądrej Broni stworzyli Broń Wielką”.

Mądrzy romantycy, odważni, pełni poświęcenia i zawsze potrzebni. 
Potrzebni w rozpoznaniu, pokonywaniu przeszkód, w natarciu i obronie 
w czasie wojny i w czasie pokoju – zawsze niezawodni saperzy.

Musimy o nich pamiętać i pamięć tą przekazywać potomnym. Wie-
le im zawdzięczamy bo jak pisał Melchior Wańkowicz „wojna leciała na 
skrzydłach saperskiej pracy” a po jej zakończeniu to Oni podjęli wysi-
łek rozminowania Kraju /ponad 84 miliony min, pocisków artyleryj-
skich i bomb lotniczych/ i Oni jako pierwsi podjęli dzieło odbudowy ze 
zniszczeń wojennych dając miastom i wsiom przepustkę z czasów wojny 
w czas pokoju.

Doskonale wiedział o tym generał Czesław Piotrowski kiedy podej-
mował decyzję o utworzeniu Muzeum Wojsk Inżynieryjnych, które w la-
tach 1974 – 1976 wybudowano na terenie kompleksu koszarowego słyn-
nej „Wrocławskiej Inżynieryjnej” we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 108.

Problematyka powstania, budowy, organizacji i funkcjonowania Mu-
zeum w strukturach uczelni przy ul. Obornickiej została już omówiona 
w artykule autorstwa Zdzisława Barszczewskiego w 2017 roku /Saper Nr 
2-3 (61)/.

Dzisiaj po wielu przeobrażeniach, wspaniałych latach osiemdzie-
siątych i  dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, marazmie i  degradacji 
lat 2002 – 2009, Muzeum odzyskuje dawny blask i należne mu miejsce 
w muzealnictwie wojskowym.

Organizacyjnie jest Oddziałem Zamiejscowym Muzeum Wojsk Lą-
dowych w Bydgoszczy pod nazwą Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Che-
micznych we Wrocławiu. W 2011 roku obiekty i mienie MWI wraz z te-
renem o pow. 3,21 ha, aktem notarialnym nr 405/2014 z dnia 04.02.2014 
r. przekazano z RZI Wrocław do MWL Bydgoszcz.

W  ramach dawnego kompleksu WSOWInż obecnie funkcjonują 
dwie niezależne od siebie instytucje: Centrum Szkolenia Wojsk Inżynie-
ryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu przy 
ul. Obornickiej 108 i Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy 
ul. Obornickiej 146.

Obie instytucje podpisały porozumienie a osoba samego Komendan-
ta Centrum Pana płk. dypl. Adama Przygody, sapera z krwi i kości daje 
nam nadzieję, a właściwie pewność dobrej współpracy i wzajemnej po-
mocy w kultywowaniu chlubnych saperskich tradycji i kształceniu mło-
dych saperskich pokoleń.

Obecny układ ekspozycyjny MWIiCh niewiele się różni od tego 
jaki zaprezentowano pierwszym odwiedzającym muzeum w 1975 roku. 
Otoczenie obiektów wygląda jednak zupełnie inaczej.

Cały teren o pow. ok. 3,21 ha jaki został wydzielony z poligonu przy-
koszarowego WSOWInż został pieczołowicie zagospodarowany przez 
autora projektu Konstantego Machajskiego. W  otoczeniu pawilonów 
ekspozycyjnych i  skansenu ciężkiego sprzętu saperskiego posadzono 
w latach 1975 – 1979 około 300 drzew i krzewów, wykonano drogi i alej-
ki oraz zaimprowizowaną przeszkodę wodną, której oba brzegi spięły 
mosty saperskie. Przy alejkach stanęły ławki dla zwiedzających wykona-
ne na bazie kotwic Trottmana a całość uzupełniły dwa pomniki zapro-
jektowane i wykonane przez wspomnianego Kostantego Machajskiego.

Dzisiaj, ponad stuletnie dęby i  posadzone w  latach 70 – tych, 40 
letnie świerki srebrzyste, jodły, sosny czarne, brzozy, klony i  wierzby 
płaczące pieczołowicie otulają pawilony muzealne dając jednocześnie 
schronienie ptakom i  wiewiórkom, a  postawione wśród nich altany 
umożliwiają przyjemny odpoczynek zwiedzającym..

Warto w tym miejscu poświęcić parę słów pomnikom jakie stanęły 
w otoczeniu pawilonów muzealnych.

Pierwszy z nich, usytuowany przy wejściu do pawilonu historyczne-
go, przedstawia postać żołnierza – sapera pochylonego jakby do skoku 
nad kołem ratunkowym trzymanym lewą ręką. Prawa ręka, spoczywa 
na zamku pistoletu maszynowego, zawieszonego na ramieniu sapera. 
Symbolicznie – gotowość do walki i niesienia pomocy.

Postać sapera, ustawiono na potężnym bloku granitowym, przywie-
zionym z kopalni granitu w Strzelinie, na którym umieszczono napis:

DLA UPAMIĘTNIENIA BOJOWEGO WYSIŁKU
 SAPERÓW W II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Z INICJATYWY GEN. DYW. DR CZESŁAWA
PIOTROWSKIEGO POWSTAŁO W 1976 ROKU
MUZEUM WOJSK INŻYNIERYJNYCH.

   /pisownia oryginalna/
 

Całość uzupełniła klasyczna kotwica admiralicji z  wyposażenia 
parków pontonowych. Tablicę pamiątkową o wym. 20 x 62 cm wyko-
nał w gipsie nieoceniony Konstanty Machajski, a odlano ją z mosiądzu 
pochodzącego z łusek artyleryjskich w odlewni Zakładów Wodomierzy 
„Aspa” we Wrocławiu.

PAMIĘĆ NIEPRZEMIJAJĄCA



1(75) 2022                                                                                                                                                               5

Z KART HISTORII

Sama postać sapera naszkicowana została przez kpt. Stanisława Skiersia 
wykładowcę fortyfi kacji i maskowania w OSWInż w 1951 roku. Stanowi-
ła ona element pierwszego pomnika „Poległym Saperom” jaki z inicjatywy 
gen. Jerzego Bordziłowskiego stanął przy budynku Muzeum w Gozdowi-
cach. Uroczystego otwarcia ekspozycji i odsłonięcia pomnika dokonano 16 
kwietnia 1952 roku.

Rzeźba sapera, do której pozował pchor. Butyński z OSWInż została 
wykonana na podstawie projektu kpt. Skiersia jako praca dyplomowa przez 
dwóch studentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wro-
cławiu. Pracą kierował ówczesny asystent na wydziale rzeźby prof. Adam 
Smolana. 

Po odlaniu fi gury z betonu poddano ją procesowi metalizacji we wro-
cławskim „PAFAWAGU”, a  dodatkowo pokryto ją powłoką jodku srebra 
pozyskanego przez Komendanta OSWInż gen. Bronisława Lubańskiego 
u Rektora Politechniki Wrocławkiej.

Pierwszy pomnik sapera, stał w Gozdowicach 20 lat. Po powstaniu no-
woczesnych w formie okazałych pomników w Siekierkach i Czelinie gen. 
Wojciech Jaruzelski polecił Szefowi Wojsk Inżynieryjnych MON gen. Cze-
sławowi Piotrowskiemu zmodernizować pomnik w Gozdowicach lub po-
stawić nowy – bardziej okazały. Spowodowane to było stanem technicznym 
dotychczasowego monumentu, a także faktem , że fi gura sapera miała tylko 
130 cm wysokości.

Nowy pomnik, którego projekt wykonał zespół ofi cerów Szefostwa 
Wojsk Inżynieryjnych MON wg. pomysłu i szkicu gen. Czesława Piotrow-
skieo /oryginał w zbiorach MWIiCh we Wrocławiu/ stanął na wzgórzu przy 
budynku muzeum w  Gozdowicach i  odsłonięty został 15 kwietnia 1973 
roku.

Na cokole nowego pomnika nie stanęła jednak zaprojektowana natural-
nej wielkości (ok. 180 cm) rzeźba. Po prostu zabrakło czasu na jej wykona-
nie. Na swoje miejsce powrócił „mały” 130 cm saper.

Postać sapera została wymieniona dopiero w 1975 roku, kiedy to na 
prośbę gen. Piotrowskiego, autor pomnika „Chwała Saperom” doc. Stani-
sław Kulon zgodził się udzielić fachowej pomocy przy wykonaniu nowej, 
powiększonej fi gury. Było to w czasie montowania gipsowych modeli od-
lewniczych elementów warszawskiego pomnika w  budowanym Muzeum 
Wojsk Inżynieryjnych i doc. Kulon przebywał w tym czasie we Wrocławiu.

Powiększoną „kopię” postaci sapera o wysokości 180 cm wykonał pod 
okiem doc. Kulona kpr. J. Tabaka a odlewem w metalizowanym żelbecie za-
jął się Konstanty Machajski, który mając materiały i możliwości odlał trzy 
identyczne fi gury. Jedna uzupełniła pomnik w Gozdowicach, druga stanęła 
we wspomnianym już wyżej cokole granitowym w Muzeum Wojsk Inży-
nieryjnych we Wrocławiu, a trzecią przekazano w darze saperom z Dęblina. 
Oryginalny „mały” saper trafi ł do Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych w War-
szawie.

Drugi pomnik stanął w pobliżu pawilonu sprzętowego w połowie lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Przedstawia sylwetkę potężnego orła ze 
stylizowanymi skrzydłami husarskimi posadowioną na graniastym cokole 
wykonanym z tzw. „łupanki bolesławieckiej”.

W 2004 roku w 60 – tą rocznicę bitwy stoczonej przez żołnierzy II Kor-
pusu Polskiego na cokole tego monumentu umieszczono symboliczny napis 
„MONTE CASSINO” z zamysłem upamiętnienia bohaterskiego wysiłku sa-
perów gen. Andersa, który umożliwił zdobycie klasztoru i otwarcie wojskom 
sprzymierzonym drogi na Rzym.

„Bez saperów na Cassino nie wejdzie nikt”
     K. Niepokojczycki
 

W tej pamiętnej bitwie poległo 860 polskich żołnierzy a straty wśród sa-
perów sięgnęły 70% stanów osobowych.

Idea upamiętnienia bohaterów była całkowicie słuszna i nie pozbawiona 
podstaw. Rzeczywiście u wrót Polskiego Cmentarza Wojskowego na Monte 
Cassino stanęły dwa potężne orły z husarskimi skrzydłami, tak opisane przed 
laty przez Melchiora Wańkowicza:

„Schodami wchodzimy na wielkim łukiem zatoczone plateau, kryte tra-
wertynem (co to z niego zbudowane jest Koloseum). Wejścia pilnują w tra-
wertynie rzeźbione przez profesora Cambelottiego dwa ogromne orły na 
trzymetrowych pilastrach, o potężnych szponach, o skrzydłach husarskich…”

/pisownia oryginalna/
A więc inspiracja była oczywista i wydawałoby się całkiem logiczna. Ale 

prawda o naszym wrocławskim orle jest troszkę inna.

Kiedy w 1979 roku kończyliśmy prace związaną z ekspozycją sztanda-
rów jednostek saperskich m.in. odlewając z żywicy epoksydowej rekon-
strukcje ich głowic na jedną z nich szczególną uwagę zwrócił Konstanty 
Machajski. Był urzeczony jej prostotą i czystą formą. Wielokrotnie ją szki-
cował węglem lub ołówkiem ćwicząc tzw. kreskę a efektem jego zaurocze-
nia stała się potężna prawie trzymetrowa rzeźba wykonana z materiałów /
glina, gips/ pozostałych po wykonaniu pomników gen. Jakuba Jasińskiego.

Rzeźba stała długo na zapleczu Muzeum by wreszcie po odlaniu w be-
tonie, w połowie lat osiemdziesiątych stanąć na cokole w otoczeniu pawi-
lonu sprzętowego. Cokół wykonano z betonu i pokryto kostką z piaskowca 
pozostałą w WAK nr 6 WSOWInż z elewacji wybudowanego budynku dy-
daktycznego Oddziału Szkolenia.

Całość prac związanych z wykonaniem cokołu i posadowieniem orła 
wykonali kustosz MWI por. Wojciech Leszczyński i d–ca kompanii zaopa-
trzenia BZTiO ppor. Jerzy Drzewiecki.

Tyle o pomniku, ale co z tym orłem z husarskimi skrzydłami? Przecież 
nie jest to „Cambelotti” nie jest to także znany twórca orłów wojskowych 
„Szukalski” i to nie Machajski stworzył tą sylwetkę.

Pierwsze rysunki i szkice takiego trochę w stylu art deco, stylizowane-
go orła ze strzelistymi skrzydłami husarskimi pojawiły się w podręcznym 
szkicowniku jednego z żołnierzy tworzącej się 1. Armii Polskiej w ZSRR 
w  Sielcach nad Oką Alfreda Jesiona. To właśnie on rysownik armijny, 
późniejszy profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dziekan Wy-
działu Rzeźby jest autorem tej czystej i prostej formy, która tak zauroczyła 
Konstantego Machajskiego.

Orzeł Jesiona trafi ł na skrzynki głowic sztandarów wojskowych w 1946 
roku, kiedy to opracowano i wdrożono ujednolicony wzór sztandaru na-
zwany „wzorem 1946”. Autorem płata był Zygmunt Koperski, a głowicy 
właśnie Alfred Jesion. Głowica wykonana była z jasnego metalu, a orzeł 
„siedział” na cokole skrzynkowym z wybitym na ściance licowej numerem 
jednostki wojskowej.

Prawda historyczna jest ważna ale czasem ważniejsze są symbole 
a przecież każdy dumny orzeł jest symbolem męstwa, honoru, siły i god-
ności, a każdy pomnik upamiętnieniem bohaterstwa, poświęcenia i chwa-
ły.

„Pamięć nie umiera”
Dzisiaj, w 2021 roku Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych 

znajduje się w trakcie rozbudowy i modernizacji ekspozycji. Funkcjonuje 
jednak normalnie jako instytucja uczestnicząc w życiu historycznym i kul-
turalnym Wrocławia.

Czynne jest od wtorku do piątku w godzinach 8:30 – 15:00 przyjmując 
zwiedzających po uprzednim kontakcie telefonicznym. 

Zwiedzający mają do dyspozycji wystawę stałą w pawilonie historycz-
nym oraz część ekspozycji sprzętowej. Modernizowana jest obecnie sala 
zabezpieczenia inżynieryjnego pola walki oraz część przeprawowo – mo-
stowa.

Z użytkowania wyłączony jest skansen ciężkiego sprzętu inżynieryj-
no – saperskiego ze względu na przewidywaną na 2022 rok budowę no-
wej wiaty ekspozycyjnej. Planowana jest także budowa nowego budynku 
głównego Muzeum do którego przeniesiona zostanie wystawa stała. Za-
mierzenie to planowane na lata 2022 – 2023 jest w chwili obecnej w fazie 
projektowania i uzgodnień.

Muzeum sukcesywnie wzbogaca się o  nowe eksponaty. W  najbliż-
szym czasie trafi ą do nas most towarzyszący BLG–67, transportery TRI/B 
na podwoziu MTLB oraz MTLB WPT MORS, samochody URAL 375 D 
oraz HONKER 2324 SAPER, zespół do rozpoznania skażeń BRDM 2 oraz 
instalacja rozlewcza IRS.

MWIiCh we Wrocławiu czynnie uczestniczy w przedsięwzięciach hi-
storycznych i rocznicowych organizowanych przez władze wojewódzkie 
i samorządowe Dolnego Śląska. Organizuje też, wspólnie z MILITARNY-
MI WROCŁAW imprezę plenerową pod nazwą „REKON” rokrocznie 
organizowaną w oparciu o swoje obiekty w miesiącu czerwcu.

Wszystko to napawa optymizmem i daje nadzieję, że wysiłek całej rze-
szy dotychczasowych twórców naszej „Wrocławskiej Świątyni Saperskiej” 
nie zostanie zmarnowany i w kolejnych latach będziemy mogli krzewić 
w społeczeństwie zawołanie „Chwała Saperom”.

Szkoda tylko, że po naszej Alma Mater słynnej Wrocławskiej Inżynie-
ryjnej tak niewiele zostało.

mjr rez. Wojciech Leszczyński
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Obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych – Dzień Sapera w Pułtusku

TRADYCJE

1
2 kwietnia 2022 roku o godzinie 12.00 przy moście ar-
kadowym Domu Polonii, pod tablicą upamiętniającą 
saperów poległych przy rozminowaniu terenów pół-

nocnego Mazowsza i Pułtuska uczczono pamięć żołnierzy 
1. Batalionu Saperów poległych w latach 1945-1948.

Wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele samorzą-
dów: Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Beata 
Jóźwiak, Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Mi-
łoszewski, przedstawiciele współorganizatorów: Koło nr 24 
Stowarzyszenia Saperów Polskich im. 1. Batalionu Saperów 
oraz Dyrektor Domu Polonii Michał Kisiel.

W  uroczystości wziął udział generał brygady w  st. 
spocz. dr Bogusław Bębenek, który przedstawił rys histo-
ryczny Święta Wojsk Inżynieryjnych i szczególnie serdecz-
nie podziękował licznemu gronu młodzieży, która wzięła 
udział w uroczystości.

Asystę honorową uroczystości pełniło I Liceum Ogól-
nokształcące CNB im. 13. Pułku Piechoty z dowódcą Ka-
rolem Bystrkiem, przy wsparciu Pułtuskiej Grupy Rekon-
strukcji Historycznej 13. Pułku Piechoty.

B.B.
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UROCZYSTOŚCI WE WŁOCŁAWKU

TRADYCJE

Obchody Dnia Sapera

W
 dniu 15. kwietnia 2022 roku przy Pomniku Sapera 3. War-
szawskiego pułku pontonowego odbyła się uroczystość 
związana z przypadającą na dzień 16. kwietnia br.: 

- 77. rocznicą forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy 1 i 2 
Armii WP; 

- 76. rocznicą ustanowienia dnia 16. kwietnia Świętem Wojsk Inżynie-
ryjnych - Dniem Sapera. 

Otwierając uroczystość prezes Zarządu Koła płk dr inż. Ryszard 
Chodynicki powitał przybyłych na uroczystość, m.in.: władze samo-
rządowe miasta i powiatu; organizacje i stowarzyszenia współpracują-
ce z Kołem nr 19 SSP; delegacje ze szkół patronackich; przedstawicieli 
służb mundurowych oraz mieszkańców miasta i powiatu. 

Okolicznościowe wystąpienie wygłosił Członek Zarządu Koła płk 
Edmund Kopaczewski. Treść wystąpienia nawiązywała do historycz-
nych wydarzeń w  kwietniu 1945 roku oraz do późniejszych decyzji 
związanych z wydarzeniami z 16. kwietnia 1945 roku. 

Następnie delegacje uczestników uroczystości złożyły pod Pomni-
kiem Sapera 3. Warszawskiego pułku pontonowego wiązanki kwiatów. 
W imieniu Koła wiązankę kwiatów złożyła delegacja w składzie: płk 
dr inż. Ryszard Chodynicki, płk Józef Biernat. gen. bryg. Dariusz 
Żuchowski oraz płk Edmund Kopaczewski. Ceremonię składania 
kwiatów zakończyło odtworzenie sygnału „Śpij kolego”, który za-
mknął ta podniosłą uroczystość.

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofi ar Zbrodni 
Katyńskiej

C
złonkowie Koła Nr 19 SSP ze swoim sztandarem wzięli udział 
w obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofi ar Zbrod-
ni Katyńskiej (82 rocznicy zbrodni). Uroczystość odbyła się 

13 kwietnia br. przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej w Parku im. 
Władysława Łokietka. Organizatorem uroczystości był Zarząd Rejo-
nowy Związku Żołnierzy WP we Włocławku. Po uroczystości przy 
pomniku odbyło się „Ognisko Patriotyczne”, którego organizatorem 
była Komenda Miejska Policji we Włocławku. Uczestniczyli w  nim 
uczestnicy uroczystości przy pomniku, w tym harcerze oraz rodzina 
aspiranta Policji Państwowej Eugeniusza Perkowskiego zamordowa-
nego w Twerze w 1940 roku. 

77. Rocznica Forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez 
1 i 2 Armię WP, 76. Rocznica ustanowienia 16 kwietnia 
Świętem Wojsk Inżynieryjnych - Dniem Sapera i  10. 
Rocznica powstania Koła nr 19 SSP

W
 dniu 24. kwietnia 2022 roku w Sali Widowiskowej Wło-
cławskiego Centrum Kultury „BROWAR B” odbyła się 
uroczystość związana z  zamknięciem cyklu obchodów 

rocznic dotyczących historii Wojsk Inżynieryjnych oraz Koła Nr 19 
Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku. 

Po odtworzeniu Hymnu Państwowego oraz Hejnału Miasta Wło-
cławek głos zabrał Prezes Zarządu Koła płk dr inż. Ryszard Chody-
nicki, który powitał przybyłych na uroczystość gości, m.in.: władze 
samorządowe miasta Włocławek, organizacje pozarządowe, związ-
ki oraz stowarzyszenia kombatanckie i  służb mundurowych, osoby 
wspierające działalność Koła, uczniów szkół reprezentujących Rodzi-
nę Szkół 3 Wppont oraz mieszkańców Włocławka. Następnie odczy-
tano decyzję Zarządu o przyznaniu Jubileuszowego Medalu Pamiąt-
kowych „10 lat Koła”.

Po wyprowadzeniu sztandaru Koła, w  ramach części artystycz-
nej wystąpiła Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Ar-
tystycznego WP. Zaprezentowany przez orkiestrę program przyjęty 
został z ogromnym aplauzem publiczności, czego wyrazem były bisy. 

Po zakończonym występie słowa podziękowania do artystów 
skierował Prezes Zarządu Koła płk dr inż. Ryszard Chodynicki. Na-
stępnie w asyście członków Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy” wręczył 
kierownikowi RZA WP ppłk Adamowi Czajkowskiemu dzban „WI-
CEK” jeden z symboli Włocławka

R.Ch.
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C
o roku 16 kwietnia obchodzimy Święto Wojsk Inżynieryjnych 
upamiętniające trud i poświęcenie saperów WP zabezpiecza-
jących forsowanie Odry i Nysy Kłodzkiej. 

W Święto Wojsk Inżynieryjnych oddajemy hołd i cześć saperom 
poległym, zaginionym i rannym, którzy nie szczędząc życia i zdrowia 
walczyli o wyzwolenie ojczyzny. Pamiętamy o wszystkich pokoleniach 
polskich saperów walczących o  wolność ojczyzny. Czcimy pamięć 
o tych saperach, którzy zginęli i zostali ranni po zakończeniu II wojny 
światowej, podczas rozminowania i odbudowy kraju ze zniszczeń wo-
jennych oraz tych którzy służą w Wojsku Polskim obecnie. Praca ta, 
jest niezwykle ciężka i niebezpieczna, często niewidoczna, ale bardzo 
potrzebna.

Święto Wojsk Inżynieryjnych w 2022 r. wypadło w Wielką Sobotę 
więc obchodzone było bardzo skromnie bez pełnej oprawy wojsko-
wej. Na skromne obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych miała rów-
nież wpływ sytuacja na granicy z Białorusią oraz wojna na Ukrainie. 

Przy pomniku Chwała Saperom zebrali się przedstawiciele: Za-
rządu Inżynierii Wojskowej pod kierownictwem Szefa Zarządu Pa-
nem gen. bryg. Markiem Wawrzyniakiem, Zarządu Głównego Sto-
warzyszenia Saperów Polskich z Wiceprezesem płk rez. Grzegorzem 
Misiak, 2. Mazowieckiego Pułku Saperów pod dowództwem mjr. 
Pawła Żak, Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych, Sto-
warzyszenia Kombatantów Misji ONZ oraz członkowie Stowarzysze-
nia Saperów Polskich i Kombatantów Misji ONZ. 

O godz. 12.00 Szef Zarządu IW Pan gen. bryg. Marek Wawrzy-
niak rozpoczynając uroczystość, podziękował przybyłym żołnierzom, 
byłym żołnierzom i kombatantom za pamięć i obecność przy pomni-
ku Chwała Saperom oraz złożył życzenia z okazji Święta Wojsk Inży-
nieryjnych oraz Świąt Wielkanocnych. 
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Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku „Chwa-
ła Saperom”. Wiązanki złożyły delegacje Zarządu Inżynierii Wojskowej, 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich, Stowarzyszenia 
Polskich Specjalistów Bombowych, Stowarzyszenia Kombatantów Misji 
ONZ, 2 Pułku Saperów. 

Delegacja Stowarzyszenia Saperów Polskich złożyła również wiązankę 
kwiatów na Płycie Czerniakowskiej przy Tablicy upamiętniającej poległych 
żołnierzy 1. AWP „idących” na pomoc Powstańcom Warszawy w 1944 r. 

Druga część uroczystości upamiętniającej Święto Wojsk Inżynie-
ryjnych odbyło się 20 kwietnia. O godz. 10.00 odprawiona została Msza 
Święta w Katedrze Polowej Wojsk Polskiego w intencji saperów poległych 
podczas wojen, którzy odeszli na wieczną wartę podczas rozminowania 
kraju, w misjach zagranicznych jak również żołnierzy wojsk inżynieryj-
nych będących w czynnej służbie. We mszy świętej uczestniczyli żołnierze 
z Zarządu Inżynierii Wojskowej, jednostek Wojsk Inżynieryjnych, uczelni 
wojskowych, Stowarzyszenia Saperów Polskich i innych Stowarzyszeń. We 
mszy uczestniczył Sztandar Stowarzyszenia Saperów Polskich. 

Mszę Świętą celebrował Jego Ekscelencja Ks. Biskup dr Wiesław Le-
chowicz. Na zakończenie Mszy Świętej Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej 
Pan gen. bryg. Marek Wawrzyniak podziękował Matce Bożej, Hetmance 
Żołnierza Polskiego za opiekę w trudnej i odpowiedzialnej oraz niebez-
piecznej służbie. Podziękował Jego Ekscelencji Ks. Biskupowi dr Wie-
sławowi Lechowiczowi, księżom kapelanom za celebrę mszy świętej, za 
serdeczne słowa skierowane pod adresem żołnierzy wojsk inżynieryjnych 
i przekazane życzenia Świąteczne. Podziękował za duszpasterską opiekę 
i okazywane wsparcie duchowe żołnierzom wojsk inżynieryjnych i ich ro-
dzinom. Z szacunkiem odniósł się do żołnierzy, którzy odeszli z czynnej 
służby wojskowej za dokonania i przekazanie młodemu pokoleniu ponad-
czasowych wartości: profesjonalizmu, chęci służenia innym oraz szacunku 
dla drugiego człowieka. 

Na zakończenie uroczystej Mszy Świętej delegacja Wojsk Inżynie-
ryjnych złożyła wiązankę kwiatów przy Tablicy Pamiątkowej w Katedrze 
Polowej WP. 

Grzegorz Misiak

WARSZAWA
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U
roczyste obchody 77. rocznicy Forsowa-
nia Odry, zorganizowane w  Gozdowi-
cach  i  Starych Łysogórkach, to upamięt-

nienie wydarzeń z kwietnia 1945 roku. W dniach 
16-20 kwietnia 1945 r. 1. Armia Wojska Polskiego 
przeprowadziła operację forsowania Odry w  re-
jonie Siekierek i  Gozdowic. W  tej operacji brali 
także udział żołnierze wojsk inżynieryjnych, 
którzy zbudowali most pontonowy dla 1. Armii 
Wojska Polskiego. Choć cała operacja zakończy-
ła się rozbiciem niemieckich wojsk, to w wyniku 
walk śmierć poniosło blisko 2 tysiące polskich 
żołnierzy. Forsowanie Odry upamiętnia m.in. Po-
mnik Wdzięczności 1. Armii Wojska Polskiego na 
Cmentarzu Wojennym w  Starych Łysogórkach, 
Pomnik Sapera w  Gozdowicach, a  także „Dzień 
Sapera” – święto obchodzone 16 kwietnia.

23 kwietnia 2022 r. od godziny 11.00 roz-
poczęła się pierwsza część uroczystości w  Goz-
dowicach przy pomniku Chwała Poległym 
Saperom. Uroczystość w  Gozdowicach zabez-
pieczał 5. Pułk Inżynieryjny ze Szczecina Pod-
juch. W  uroczystości udział wzięli: wojewoda 
zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, wice-
wojewoda zachodniopomorski Mateusz Wa-
gemann, poseł Michał Jach, abp ks. Andrzej 
Dzięga, burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa, 
starosta gryfi ński Wojciech Konarski, miesz-
kańcy gminy Mieszkowice, I Wiceprezes ZG Sto-
warzyszenia Saperów Polskich oraz wielu gości. 
Meldunek o  gotowości do uroczystości z  okazji 

OBCHODY 77. ROCZNICY FORSOWANIA ODRY

Forsowanie Odry w  1945 roku było drama-
tycznym i  zwrotnym momentem wojny. Dzięki 
bohaterskiej i  ofi arnej postawie polskie wojska 
przełamały opór wroga, sforsowały Odrę i otwo-
rzyły najkrótszą drogę na Berlin. Było to jedne 
z kluczowych działań fi nalizujących zakończenie 
II wojny światowej.
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77. rocznicy forsowania Odry przyjął Dowódca 
12. SDZ gen. dyw. dr Dariusz Parylak w asyście 
Dowódcy 5. Pułku Inżynieryjnego płk. Wojcie-
cha Rudnikowicza. Po przeglądzie kompanii 
honorowej i  powitaniu, Dowódca 12. SDZ za-
prosił przybyłych do wspólnego udziału w  uro-
czystości. W  uroczystości uczestniczyły również 
delegacje: Stowarzyszenia Saperów Polskich 
z  Gorzowa Wielkopolskiego, z  Włocławka ze 
Sztandarem, ze Stargardu i Szczecina Podjuchy. 

Wszystkich przybyłych gości powitał Bur-
mistrz Mieszkowic – Andrzej Salwa oraz wygłosił 
uroczyste przemówienie. 

Następnie krótką modlitwę i piękne słowa do 
przybyłych skierował Arcybiskup Metropolita 
Szczecińsko-Kamieński ks. Andrzej Dzięga. 

Po modlitwie, w  asyście żołnierzy złożono 
wieńce pod Pomnikiem Sapera – Pontoniera. 

Dalsza część uroczystości odbyła się na Cmen-
tarzu Wojennym w Starych Łysogórkach z udzia-
łem władz państwowych  i  samorządowych, płk 
Wojciechem Rudnikowiczem – Dowódcą 5. 
Pułku Inżynieryjnego oraz Starszym Podofi cerem 
Dowództwa st. chor. sztab. Waldemarem Choj-
nackim oraz delegacje Stowarzyszenia Saperów 
Polskich.

Grzegorz Misiak
Fot. 5 pinż i 12 SDZ

GOZDOWICE
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

„Saper w wojsku” – wystawa w 4. Głogowskim 
Batalionie Inżynieryjnym

W
 2021 roku przypadła 55. rocznica powstania pierwszej jed-
nostki inżynieryjnej w Głogowie oraz dziesięciolecie utwo-
rzenia 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego.

Z  tej okazji odbyło się szereg uroczystości. Elementem tych ob-
chodów była między innymi wystawa na temat „Saper w  wojsku”. 
W wystawie obszernie przedstawiono rolę formacji saperskich w pol-
skich siłach zbrojnych na przestrzeni lat.

Organizatorzy wystawy, szczególną uwagę poświęcili na upamięt-
nienie roli żołnierzy wojsk inżynieryjnych stacjonujących w  Głogo-
wie przez ponad pół wieku. W  oszklonych gablotach umieszczono 
sztandary 6. Pułku Pontonowego – pierwszej jednostki inżynieryjnej 
w Głogowie oraz sztandar 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego. 

Na planszach zamieszczono:
��historię jednostek inżynieryjnych stacjonujących w Głogowie, któ-

rych spadkobiercą tradycji jest 4. Głogowski Batalion Inżynieryjny;
�� zadania realizowane przez głogowskich saperów na rzecz społe-

czeństwa Ziemi Głogowskiej, między innymi udział w akcjach po-
wodziowych i  przeciwlodowych, oczyszczaniu terenu z  wszelkiej 
amunicji i materiałów niebezpiecznych, naprawa, odbudowa i bu-
dowa nowych obiektów drogowo-mostowych zniszczonych przez 
powódź lub na potrzeby mieszkańców;

��najciekawsze zadania szkoleniowe realizowane przez głogowskie 
jednostki saperskie;

�� specjalistyczny sprzęt inżynieryjny będący na wyposażeniu batalio-
nu;

��udział głogowskich saperów w misjach zagranicznych;
��Pomnik „Głogowskich Saperów”.

Na przygotowanych konstrukcjach zamieszczono portrety do-
wódców jednostek wojsk inżynieryjnych oraz zasłużonych żołnierzy 
jednostek inżynieryjnych wyróżniających się odwagą, poświęceniem 
podczas realizowanych zadaniach oraz osiągających bardzo dobre wy-
niki w szkoleniu. W gablotach i na zdjęciach zaprezentowano pamiąt-
kowe epizody po funkcjonujących jednostkach jak i  uhonorowane 
osiągnięcia tych jednostek.

W  środkowej części wystawy umieszczono eksponaty sprzętu 
i wyposażenia głogowskich saperów historyczne i obecnie używane. 

Wystawa uroczyście została otwarta przez dowódcę 2. Inowro-
cławskiego Pułku Inżynieryjnego, dowódcę 4. Głogowskiego Bata-
lionu Inżynieryjnego ,Prezydenta Miasta Głogowa i Starosty Powiatu 
Głogowskiego z  udziałem żołnierzy batalionu, pracowników resor-
tu ON, byłych dowódców jednostek inżynieryjnych, Dyrektora Huty 
Miedzi Głogów oraz zaproszonych dowódców jednostek inżynieryj-

nych. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem żołnierzy będą-
cych w czynnej służbie wojskowej stacjonujących w Głogowie, żołnie-
rzy rezerwy, miłośników lokalnej historii, mieszkańców miasta oraz 
młodzieży szkolnej. Wystawa udostępniona została bezpłatnie. Prze-
wodnikiem po wystawie był kustosz sali tradycji oraz wyznaczony 
personel z Klubu Żołnierskiego.

W ocenie dowództwa jednostki wystawę zwiedziło w okresie od 
września do końca listopada 2021 r. ok. 800 osób. 

Generalnie należy ocenić, że publiczna wystawa spełniła zakłada-
ne cele, bowiem przybliżyła młodzieży, żołnierzom młodszym i spo-
łeczeństwu Głogowa ciekawą 55-letnią historię służby saperów gło-
gowskich oraz służbę i  zadania obecnie realizowane przez saperów 
głogowskich.

Dzięki darowizny z  Fundacji KGHM Polska Miedź przekazanej 
Stowarzyszeniu Saperów Polskich na dofi nansowanie organizacji wy-
stawy, pozwoliły opłacić profesjonalnych specjalistów fi rmy zewnętrz-
nej do przygotowania pięknej i pożytecznej wystawy w 4. Głogowskim 
Batalionie Inżynieryjnym. w ogromnym stopniu przyczyniła się do jej 
przygotowania przez z udziałem żołnierzy 4. Głogowskiego Batalionu 
Inżynieryjnego. Organizacja. 

Wsparcie otrzymane od Fundacji KGHM Miedź Polska na orga-
nizację wystawy zostało zaznaczone podczas otwarcia wystawy oraz 
podczas jej udostępniania jak również w formie zamieszczonego na-
pisu na początku wystawy. Informacje o otrzymanym wsparciu przez 
Fundację zamieszczono na stronie internetowej jednostki oraz za-
mieszczony artykuł w kwartalniku SAPER wydawany przez Stowarzy-
szenie Saperów Polskich.

Grzegorz Misiak
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Przekazanie obowiązków dowódcy w 5. Pułku Inż.

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

W
 koszarach 5. Pułku Inżynieryjnego 4 kwietnia odbyła się 
uroczystość przekazania obowiązków dowódcy.
W uroczystości, oprócz żołnierzy Pułku , wzięło udział wie-

lu zaproszonych gości z Szefem Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspek-
toratu Rodzajów Wojsk DG RSZ – gen. bryg. Markiem Wawrzynia-
kiem, na czele. Punktualnie o godzinie 13.00 podpułkownik  Cezary 
Kinowski złożył meldunek o gotowości poddziałów do uroczystości.

Po podniesieniu fl agi państwowej zdający obowiązki podpułkow-
nik Adam Trzaszczka powitał zaproszonych gości. W następnej kolej-
ności odczytano decyzje personalne ministra obrony narodowej.

Generał Marek Wawrzyniak przedstawił zebranym gościom oraz 
żołnierzom sylwetki obu ofi cerów. W pierwszej kolejności podzięko-
wał zdającemu obowiązki podpułkownikowi Adamowi Trzaszczce 
za wzorowe wykonywanie obowiązków. Następnie, życząc samych 
sukcesów w  dowodzeniu, przedstawił zebranym nowego dowódcę 
pułkownika Wojciecha Rudnikowicza, który przybył do Szczecina 
z 2. Pułku Inżynieryjnego.

Kolejnym punktem programu był akt przekazania sztandaru jed-
nostki. Zdający i obejmujący dowódcy symbolicznie przekazali sobie 
sztandar 5. Pułku Inżynieryjnego i złożyli meldunek Szefowi Zarządu 
Inżynierii Wojskowej gen. bryg. Markowi Wawrzyniakowi.

W  swoim przemówieniu podpułkownik Adam Trzaszczka po-
dziękował wszystkim żołnierzom, pracownikom wojska oraz władzom 
samorządowym za współpracę. Pułkownik Wojciech Rudnikowicz 
podziękował z kolei przełożonym za zaufanie, jakim został obdarzony, 
oraz zapewnił, że jest świadomy ogromu zadań, jakie przed nim stoją. 
Pierwszą część uroczystości zakończyła defi lada pododdziałów 5. Puł-
ku Inżynieryjnego.

Po czym wszyscy udali się do Sali Tradycji, gdzie podpisali proto-
kół zdawczo - odbiorczy. 

Ofi cjalną część uroczystości przekazania obowiązków Dowódcy 5. 
Pułku Inżynieryjnego zakończyły życzenia.
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W
  dniu 21 grudnia 2021 r. na terenie Wojskowego Instytutu 
Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego we Wrocła-
wiu odbyło się spotkanie członkowie SSP Koła Nr 29. Spotka-

niu przewodniczył Prezes Koła Kol. Michał Ludas, który serdecznie powi-
tał wszystkich członków Koła. Następnie minutą ciszy uczczono zmarłego 
17 marca br. członka Koła Kol. płk. rez. dr. inż. Leszka Bogdana. 

W dalszej części zebrania Prezes dokonał podsumowania działalno-
ści Koła w roku 2021. Podkreślił, że mimo panującej pandemii udało się 
zrealizować część zaplanowanych przedsięwzięć, m.in.: spotkanie integra-
cyjne po hasłem „Powitanie lata”, w dniu 3 lipca i „Muzyczny rejs statkiem 
po Odrze w rytmie czardasza”, w dniu 5 września oraz zapalono znicze 
na grobach kolegów saperów przed Świętem Zmarłych. Wręczył również 
legitymację, nowo przyjętemu do Stowarzyszenia Saperów Polskich, Kol. 
Marcinowi Szczepaniakowi – aktualnemu Dyrektorowi Instytutu. Dy-
rektor podziękował za zaufanie i przyjęcie w poczet członków SSP oraz 
zadeklarował pomoc dla Koła, jak i  Stowarzyszenia Saperów Polskich. 
Następnie omówiono „Plan zamierzeń Koła na rok 2022”. Kol. Grzegorz 
Drogowski – członek ZG SSP przekazał życzenia świąteczne i noworocz-
ne od Prezesa SSP Kol. Tadeusza Dzikowskiego oraz zapoznał z „Planem 
zamierzeń ZG SSP na rok 2022”, a także zaprezentował projekt nowego 
odznaczenia – Krzyża „Zasłużony dla Stowarzyszenia Saperów Polskich”.

Po części ofi cjalnej rozpoczęły się tradycyjne wspomnienia „daw-
nych, dobrych czasów”, rozmowy na tematy związane z aktualnymi losami 
członków Koła oraz sytuacją pandemiczną, w jakiej aktualnie wszyscy się 
znajdują. Spotkanie zakończyło się złożeniem wzajemnych życzeń świą-
tecznych i noworocznych. 

Wacław Malej
Sekretarz SSP Koła Nr 29

Z ŻYCIA KÓŁ SSP

Spotkanie członków Stowarzyszenia Saperów 
Polskich Koła Nr 29 przy WITI 



1(75) 2022                                                                                                                                                               15

D
zień Sapera, to również okazja do spotkań byłych żołnierzy 
i  pracowników cywilnych nieistniejącego już 9. Chełmiń-
skiego Pułku Pontonowego. Niestety panująca pandemia, za-

chwiała harmonogram corocznych tak wspaniałych spotkań. 
Po ponad rocznej przerwie, nasz Kolega i  organizator dotych-

czasowych spotkań st. chor. sztab. rez. Waldemar Kusz, zorgani-
zował spotkanie w dniu 15 października 2021 r., na terenie Europej-
skiego Centrum Wymiany Młodzieży nad jeziorem Starogrodzkim 
w Chełmnie. 

W spotkaniu wzięło udział 48 osób, które przyjechały z całej Pol-
ski (m.in. z miejscowości: Szczecin, Wrocław, Opole, Brzeg, Słupsk, 
Gdańsk, Ostróda, itd.). Przybyli również byli dowódcy pułku – płk 
w st. spocz.: Hieronim Marzęcki, płk w st. spocz. Waldemar Der-
kacz i płk rez. Ryszard Jasik. Po zrobieniu wspólnego pamiątkowe-
go zdjęcia wszyscy uczestnicy spotkania udali się do sali biesiadnej, 
gdzie Kol. Waldemar Kusz powitał serdecznie koleżanki i  kolegów 
oraz przekazał pozdrowienia od osób, które nie mogły uczestniczyć 
w spotkaniu. 

Przekazał także pozdrowienia i  życzenia udanego spotkania od 
Starosty Powiatu Pana Zdzisława Gamańskiego i Burmistrza Chełm-
na Pana Artura Mikiewicza, którzy ufundowali drobne upominki 
dla uczestników spotkania. W trakcie konsumpcji, jak zwykle bardzo 
smacznych posiłków, można było obejrzeć: prezentacje zawierające 
wspomnienia o  naszych Koleżankach i  Kolegach, którzy odeszli na 
wieczną wartę, z  życia pułku oraz krótką historię „naszego miasta” 
– Chełmno. Tradycyjnie atrakcją każdego spotkania jest tort. W tym 
roku nawiązywał do 90. urodzin kolegi mjr. w st. spocz. Mieczysława 
Niburskiego. Organizator spotkania przekazał Jubilatowi życzenia, 
czapkę rogatywkę i piękną wiązankę kwiatów, po czym wszyscy zostali 
obdarowani kawałkiem bardzo smacznego tortu. 

Z ŻYCIA KÓŁ SSP

Spotkanie saperów w Chełmnie

Podczas następnej przerwy, w spożywaniu posiłków i wspomnień 
z czasów służby i pracy w pułku, organizator wręczył zdjęcie pamiąt-
kowe, magnes ze zdjęciem mostu pontonowego i upominki przekaza-
ne przez wcześniej wymienionych sponsorów. Spotkanie zakończy-
ło się z nadzieją następnego spotkania się w przyszłym roku, w nie 
mniejszym gronie.

Wacław Malej
Sekretarz SSP Koła Nr 29
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Z ŻYCIA KÓŁ SSP

W
 dniu 21.01.2011 r. w Klubie Garnizonowym 1. Warszaw-
skiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki 
w Legionowie grupa ofi cerów byłej 1 WDZ podjęła inicja-

tywę powołania do życia „rodzinę kościuszkowską”, skupiającą wszyst-
kich chętnych, którzy służyli lub pracowali w dywizji. Zatwierdzono 
Statut Stowarzyszenia, który Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dnia 
16.03.2011r. dokonał rejestracji Stowarzyszenia [nr KRS 0000380829].

Pierwsze Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, które wybra-
ło władze Stowarzyszenia „Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowska”, 
odbyło się 15.04.2011 r. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia został były 
dowódca 1.WDZ gen. bryg. Zenon Poznański. Aktualnie Stowarzy-
szeniem kieruje gen. dyw. Piotr Czerwiński. Ogólnopolska Rodzina 

Kościuszkowska posiada oddziały terenowe w; Legionowie, Warsza-
wie, Wesołej i Giżycku.

Stowarzyszenie „Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowska” oprócz 
innych pomników poświęconych tradycjom oręża polskiego i współ-
pracy z Muzeum Historycznym Legionowa, opiekuje się również Po-
mnikiem Saperów Kolejowych zlokalizowany na terenie obecnego 
Ośrodka Szkoleniowego MSW. W czasie II Rzeczypospolitej Polskiej 
na tym terenie stacjonował 2. pułk saperów kolejowych. Na prezento-
wanym zdjęciu: Zarząd Stowarzyszenia „Ogólnopolska Rodzina Ko-
ściuszkowska” pod pomnikiem „Saperów Kolejowych”.

płk dypl. Andrzej Pendzel

Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowska

LEGIONOWO
Początek dziejów miasta datuje się od 1877 roku, kiedy 
powstała stacja kolejowa - Jabłonna łącząca rosyjskie 
Twierdze: Modlin, Warszawa-Cytadela, Dęblin. W koń-
cu XIX w. powstaje letnisko „ Gucin” hrabiego Augusta 
Potockiego i folwark „Kozłówka”. Od 1892 r. powstają ko-
szary dla wojsk carskich, początkowo drewniane później 
murowane, gdzie stacjonują dwa pułk piechoty i batalion 
kolejowy. 25 marca 1899 r. car Mikołaj II nadaje kosza-
rom nazwę Obozu Feldmarszałka Hurki. Po odzyskaniu 
niepodległości od 1919 r. w  koszarach stacjonuje 1 i  2 
pułk piechoty im. Legionów Polskich ,a od października 
1924 r. pułk kolejowy. Jak głosi legenda gen. Roja nada-
je koszarom nazwę Legionowo. Podstawą prawną nazwy 
staje się rozkaz Marszalka Józefa Piłsudskiego [Dziennik 
Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych nr 1 z 25 stycznia 
1934 r., poz.1]. Nazwa ta następnie przechodzi na szybko 
powstające osiedle. W czasie Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
z legionowskich koszar wyruszyła na front 10. DP, która 
walnie przyczyniła się do zwycięstwa pod Radzyminem. 
Po II wojnie światowej w dawnych koszarach stacjonował 
sztab 1. DP im. Tadeusza Kościuszki z jednostkami zabez-
pieczenia , w tym 1. Bat. sap. [później, w listopadzie 1978 
r. przeniesionego do Pułtuska, gdzie 20.04.1996 r. z racji 
otrzymania nowego sztandaru otrzymał także tytuł 1. 
Pułtuski bsap.].
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Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Saperów Polskich

Posiedzenie Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Saperów Polskich

Posiedzenie Kolegium Programowego 
Kwartalnika SAPER 

LISTA DARCZYŃCÓW WSPIERAJĄCYCH FINANSOWO WYDAWNICTWO ,,SAPER’’ 
(w układzie alfabetycznym, stan na dz. 30.05.2022 r.)

BOGUCKI Tomasz (Warszawa), CHORNICKI Ryszard (Włocławek), DZIKOWSKI Tadeusz (Warszawa), KASPERSKI Marian 
(Niepokalanów), MISIAK Grzegorz (Warszawa), SZUTOWICZ Andrzej (Stargard), ŚCIECHOWSKI Bernard (Nowe Grocholice), 
TROCHAŁA Jan (Warszawa), ZĄBEK Wiesław (Warszawa), Koło Nr 1 (Warszawa) oraz Koło Nr 19 (Włocławek).

Prezydium Zarządu Głównego SSP składa wszystkim indywidualnym i zbiorowym (koła SSP) DARCZYŃCOM ogromne podziękowania 
za fi nansowe wsparcie wydawnictwa ,,SAPER”. Chwała Saperom!

Z
godnie z przyjętym Programem Działania, w dniu 19.02.2022r. 
odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SSP, w siedzibie Sto-
warzyszenia przy ul. 11 listopada w Warszawie.

Otwarcia posiedzenia dokonał prezes Stowarzyszenia płk Tade-
usz Dzikowski, który powitał przybyłych członków Zarządu i omó-
wił realizację głównych przedsięwzięć przez ZG Stowarzyszenia oraz 
czekające nas zadania w  2022 r, w  tym stan przygotowania do VIII 
KongresuSSP.

Następnie I Wiceprezes ZG SSP płk Grzegorz Misiak przedstawił 
zebranym „Program działania ZG SSP na 2022 r.”, a sekretarz ppłk Ga-
briel Wasilewski omówił sytuację w terenowych kołach SSP Informa-
cję na temat stanu finansów Stowarzyszenia oraz propozycję budżetu 
ZG SSP na 2022 rok przedstawił skarbnik ZG płk Waldemar Kawka. 

Zapoznano również członków Zarządu z propozycją powołania Kole-
gium Programowego kwartalnika SAPER oraz Zespołu Redakcyjnego 
pisma.

 Po dyskusji podjęto następujące uchwały:
- uchwała nr 1/202 „Program działania ZG SSP w 2022 r.”
- uchwała nr 2/2022 „Preliminarz finansowy SSP na 2022 r”.
- uchwała nr 3/202 powołanie „Kolegium Programowego” kwartalni-
ka SAPER.
Owocne obrady podsumował prezes SSP płk Tadeusz Dzikowski,  
który podziękował uczestnikom za przybycie i aktywny udział w po-
siedzeniu.

Red.

W
 dniu 20 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Kolegium 
Programowego Kwartalnika SAPER. Udział wzięli: płk 
mgr inż. Tomasz Bogucki, płk mgr inż. Marian Kasperski, 

płk prof. dr hab. Józef Marczak, płk dr Wiesław L. Ząbek, a wirtualnie 
płk dr Jerzy Marczak i płk dypl. inż. Tadeusz Dzikowski. Przyjęto re-
zygnację z funkcji Przewodniczącego Kolegium p. gen. bryg. dr Bogu-
sława Bębenka, a w to miejsce [po konsultacji z Prezesem SSP płk dypl. 
inż. Tadeuszem Dzikowskim] powołano nowego przewodniczącego 
płk dr Jerzego Marczaka. Jednocześnie w skład Kolegium [po wyraże-
niu zgody] wszedł płk prof. dr hab. Józef Marczak. 

Po dyskusji przyjęto uchwały:
1. Zintensyfikować współpracę z  korespondentami terenowych kół SSP 

cele pozyskiwania materiałów.
2. Podjąć inicjatywy [m.in. w  zakresie edytorskim] celem pozyskiwania 

dodatkowych środków potrzebnych do wydawania kwartalnika SAPER.
3. Kontynuować inicjatywę wydawniczą publikacji z  cyklu „NASI DO-

WÓDCY” oraz monografii „Saperzy Rocznik 60”.
4. Z okazji 25 lecia Kwartalnika SAPER zorganizować konkurs „Złote Pió-

ro”.
Red.

W
 dniu 14 grudnia 2021 roku, w godzinach popołudniowych, w sie-
dzibie stowarzyszenia odbyło się rozszerzone posiedzenie Prezy-
dium ZG SSP m.in. o członków Zarządu Głównego i Komisję Re-

wizyjną Stowarzyszenia Saperów Polskich. Posiedzenie miało dwie odsłony:
W pierwszej [merytorycznej] - poddano ocenie sytuację i działalność te-

renowych struktur Stowarzyszenia oraz stopień przygotowania do VIII Kon-
gresu 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 fi nansowe, omówiono plan fi nansowy 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 świątecz-
nym stole przełamali się opłatkiem oraz przekazali sobie stosowne życzenia. 
Skromny, wspólny, wigilijny posiłek zakończył to wyjątkowe, ‘świąteczne” po-
siedzenie ZG Stowarzyszenia Saperów Polskich.

Red.
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V
III Kongres Stowarzyszenia Saperów Polskich roz-
począł się od uroczystego wprowadzenia Sztan-
daru Stowarzyszenia i  wysłuchaniu saperskiego 

Hymnu. Minutą ciszy delegaci i  zaproszeni goście uczcili 
pamięć kolegów - saperów, którzy odeszli na wieczna war-
tę m.in.: gen. bryg. w st. spocz. Ryszarda Żukowskiego; 
gen. broni w st. spocz. Henryka Tacika, płk w st. spocz. 
Ryszarda Pindura; płk w st. spocz. Józefa Soja; płk w st. 
spocz. Jerzego Rutkowskiego.

Po powitaniu delegatów i  Honorowych Gości przez 
ustępującego prezesa SSP płk Tadeusza Dzikowskiego, za-
bierając głos Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspekto-
ratu Rodzajów Wojsk gen. bryg. Marek Wawrzyniak po-
informował uczestników Kongresu: o  sytuacji w  Siłach 
Zbrojnych RP i wojskach inżynieryjnych z uwagi na zbroj-
ny konfl ikt Rosji z Ukrainą; planowany rozwój Wojska Pol-
skiego [m.in. utworzenie 4 pułku saperów w Dęblinie]; za-
angażowanie jednostek wojsk inżynieryjnych przy zabez-
pieczeniu granicy wschodniej i budowie zapory stałej oraz 
modernizacji sprzętu inżynieryjnego i  nowych środków 
wchodzących na wyposażenie wojsk, podnoszących spraw-
ność jak też możliwości bojowe wojska. Jednocześnie za-
deklarował dalszą współpracę i pomoc dla SSP zarówno ze 
strony Zarządu Inżynierii Wojskowej oraz dowódców jed-
nostek i garnizonów saperskich.

SAPERSKIE FORUM

VIII KONGRES SSP
Delegaci kół SSP, Honorowi Członkowi, ustępujące władze 
Stowarzyszenia, zaproszeni goście, zebrani 14 maja 2022 
r. w Warszawie na VIII Kongresie Stowarzyszenia Sape-
rów Polskich, dokonali oceny czteroletniej [sześcioletniej 
z  powodu pandemii] działalności Stowarzyszenia i  jego 
naczelnych władz, dokonali wyboru nowych władz SSP 
oraz przyjęli uchwały, stanowiące program działania na 
kolejne cztery lata.
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Kolejny mówca, prezes FSRiWSZRP płk dr Zdzisław 
Przeszłowski przekazał zebranym pozdrowienia od stowa-
rzyszeń skupionych w Federacji, podkreślając wiodącą rolę 
SSP w realizacji zadań statutowych oraz złożył delegatom 
Kongresu życzenia owocnych obrad.

Wprowadzeniem do dyskusji było sprawozdanie z czte-
roletniej [faktycznie 6 lat] działalności Zarządu Główne-
go, które przedstawił prezes Stowarzyszenia Saperów Pol-
skich płk dypl. inż. Tadeusz Dzikowski. Prezes w swoim 
wystąpieniu podkreślił realizację celów statutowych, m.in. 
„kultywowanie i upowszechnianie tradycji i historii Woj-
ska Polskiego, w  tym w  szczególności wojsk inżynieryj-
nych tak we własnym środowisku jak i w społeczeństwie, 
a  zwłaszcza wśród młodzieży oraz integrowanie wszyst-
kich żołnierzy wojsk inżynieryjnych - zarówno będących 
w służbie czynnej jak i pozostających już poza nią. 

Realizacja tych zadań przebiegała w szczególnie trud-
nej sytuacji związanej z  pandemią „koronowirusa”. Nie 
mniej zarówno Prezydium jak i Zarząd Główny SSP zada-
nia te realizowali na bieżąco. Przedstawił szereg inicjatyw 
Zarządu Głównego oraz Prezydium zacieśniających wię-
zi organizacyjne i środowiskowe czy kultywujące tradycje 
oręża polskiego i wojsk inżynieryjno-saperskich. W dzie-
dzinie umacniania tradycji saperskich przeprowadzono 
min.: kilka konferencji i seminariów dotyczących proble-
matyki udziału saperów w kampanii wrześniowej 1939 r., 
bitwy o  Monte Cassino, działaniach na środkowej Wiśle 
oraz kultywowania tradycji Saperów Polskich na Obczyź-
nie. Wydano drukiem 15 numerów kwartalnika SAPER, 
trzeci tom „Sylwetki Saperow. Kolejne pokolenia” oraz 
opracowania z  cyklu „Nasi Dowódcy” poświęcone: ppłk 
Romanowi Byłeniow; płk Stanisławowi Kuliniakowi; gen. 
bryg. Zdzisławowi Barszczewskiemu, a także foldery doty-
czące: „75 lecia SSP”; „Saperskich dróg do niepodległości”; 
„Walk saperów na środkowej Wiśle”. 

Szczegółowe rozliczenie z działalności fi nansowej za-
prezentował delegatom członek ZG - skarbnik płk dr hab. 
Waldemar Kawka, zwracając uwagę na fakt, ze jakkol-
wiek wynik fi nansowy Stowarzyszenia jest dodatni, jed-
nakże wpływy z darowizn oraz składek, dotacji do Kwar-
talnika „SAPER”, płatności kół za legitymacje i znaczki or-

SAPERSKIE FORUM
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ganizacyjne są niższe od wydatków. Budzi to zrozumiałą 
troskę Zarządu Głównego o  rozszerzenie źródeł fi nanso-
wania. Szczególny niepokój - zdaniem skarbnika - wywo-
łuje nieregularność wnoszenia statutowych składek człon-
kowskich. Są koła które zalegają z  tymi zobowiązaniami 
od kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. W tym kontekście 
apelował o dyscyplinę i  respektowanie przyjętych ustaleń 
i norm zapisanych w statucie.

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedsta-
wione przez jej przewodniczącego płk dypl. Tomasz Ger-
man wskazało że realizacja przyjętego - przez naczelne 
władze Stowarzyszenia - programu oraz działalność fi -
nansowa są zgodne z  obowiązującymi przepisami oraz 
ze statutem SSP. W świetle tych ustaleń przewodniczący 
komisji postawił wniosek o udzielenie ustępującym wła-
dzom Stowarzyszenia absolutorium. Natomiast sprawoz-
danie Głównego Sądu Koleżeńskiego przedstawił jego 
przewodniczący, płk mgr inż. Marian Kasperski. Po-
twierdził brak spraw wymagających orzecznictwa Sądu 
Koleżeńskiego. Zaistniały konfl ikt w kole nr 19 we Wło-
cławku został rozwiązany przez Zarząd koła. Zgłosił nato-
miast poprawki do Statutu Stowarzyszenia dotyczące ilo-
ści wybieranych członków GSK. 

Zabierając głos, redaktor naczelny kwartalnika SA-
PER płk dr Wiesław L.Ząbek zwrócił się z apelem o ma-
teriały redakcyjne dotyczące życia terenowych kół Sto-
warzyszenia. Podkreślił również, iż przestały napływać 
materiały od laureatów „Złotego Pióra”. Poinformował 
o zmianie osobowym w Kolegium Programowym kwar-
talnika SAPER. Nadsyłane materiały wspomnieniowe 
o dużej zawartości stron nie przepadną, lecz zostaną wy-
korzystane w opracowaniu „Tak było” dotyczącego wspo-
mnień młodszego pokolenia saperów. Realizowany jest 
cykl wydawniczy „Nasi Dowódcy” i obok ostatnio wyda-
nego opracowania o gen. Zdzisławie Barszczewskim uka-
że się nowa publikacja o  Generale Czesławie Piotrow-
skim. Podkreślił potrzebę dalszego dokumentowania czy-
nu bojowego saperów polskich i  obok rozwijających się 
tradycji upamiętniania walki saperów na Środkowej Wi-
śle należy przypomnieć także ofi arę krwi żołnierskiej na 
Nysie Łużyckiej, gdzie zginęło 20 tys. żołnierzy polskich 

SAPERSKIE FORUM
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Zamiast felietonu…

PAMIĘĆ trwać musi … 
W 10. rocznicę śmierci śp. płk mgr Kazimierza Nicińskiego

Ten niezbyt stylistyczny, trochę chropowaty zwrot zawiera istotną treść. 
Miałem szczęście, iż na swojej żołnierskiej drodze spotkałem ludzi, któ-
rzy emanowali empatią, erudycją, pryncypialnością i rzetelnością w pracy 
i służbie. Takim był: śp. gen. Czesław Piotrowski, śp. płk Tadeusz Sibilski, 
śp. płk Stanisław Sibilski. Pozostają dla mnie wzorem właściwych postaw: 
żołnierza i obywatela; dowódcy i wychowawcy; społecznika i altruisty.

Takim był też śp. płk Kazimierz Niciński, dziennikarz i publicysta – za-
stępca redaktora naczelnego kwartalnika SAPER. Pisałem o tym w numerze 
2[42] 2012 kwartalnika SAPER na str. 23.

„Pamiętasz Kaziu – nasze wieczorne roz-
mowy odbywając służbę wojskową w 1. Kom-
panii podchorążych Ofi cerskiej Szkoły Wojsk 
Inżynieryjnych we Wrocławiu, kiedy chroni-
liśmy się w umywalni, by rozmawiać o etyce, 
fi lozofi i, kulturze, starając się oderwać i  od-
reagować od brutalności „unitarnego” życia.

Pamiętasz wspólny „szlak bojowy” prze-
byty w  2. Warszawskiej Ciężkiej Brygadzie 
Saperów w  Kazuniu, wspólny pokój inter-
natowy dodatkowo dzielony z  Andrzejem 
Pendzlem, Januszem Kiwerskim, Piotrem 
Malinowskim i  Kazikiem Śmietaną, „uroki” 
wypływającej z  ciężkich warunków życia, 
spotęgowane pomysłowością i  nadmiarem 
młodzieńczej fantazji współlokatorów…

Pamiętasz ideologiczną „obróbkę” naszych umysłów na uczelni wojskowej, 
z którą nie zawsze się zgadzaliśmy i godziliśmy. Pracę przy redagowaniu pisma 
akademickiego PRYZMAT. Byłeś także surowym recenzentem mojej nieśmiałej 
jeszcze poezji, zagubionej w egzystencjalizmie. Czułem podziw do Twoich wysu-
blimowanych, smakowitych literacko esejów, zwiastujących rodzące się doskonałe 
pióro publicysty…

Wspominam saperską drogę w  jednostkach inżynieryjnych Warszawskiego 
Okręgu Wojskowego, gdzie jako redaktor Okręgowej Gazety „Głos Żołnierza”, 
a później pracownik Instytucji Centralnych MON oraz Gabinetu Ministra Obro-
ny Narodowej popularyzowałeś na łamach prasy moje dokonania, inspirując, 
a także otaczając życzliwą opieką dalszą karierę wojskową…

Nie zapomnę Twojej wiedzy i  doświadczenia wyniesionego z  uczestnictwa 
w misjach pokojowych ONZ, pracy w Biurze Spraw Obronnych Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, które mogłeś spożytkować jako wysokiej klasy 
specjalista w ochronie zabytków na Bliskim Wschodzie, a przede wszystkim pracy 
edytorsko- wydawniczej przy redagowaniu kwartalnika SAPER.

Byłeś dobrym żołnierzem, saperem – nie bojącym się wyzwań i  trudności, 
z tym charakterystycznym, nieco sarkastycznym uśmiechem przy otrzymywaniu 
szczególnie trudnych zadań …” Wiechu, nie martw się, zrobimy to…”

I  tylko nie napisałeś ostatniego felietonu, pomimo zapewnień, w  przed-
dzień swojego odejścia na żołnierską, wieczną wartę, mówiąc przy ostatnim 
spotkaniu: „Wiechu, nie martw się, skończę ten felieton, kiedy wyjdę ze szpi-
tala…”

 Śp. płk mgr Kazimierz Niciński zmarł 19 kwietnia 2012 r. Natomiast 28 
kwietnia, zgodnie z ceremoniałem wojskowym i asystą wojskową został pocho-
wany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Pozostanie na zawsze w  naszych sercach, gdyż nie umiera ten, kto trwa 
w sercach i pamięci naszej….
   Cześć Twojej pamięci!

Wiesiek Ząbek

OKIEM REPORTERA

Na koniec zwrócił się do prezesów kół o ponowne wy-
typowanie korespondentów z którym będziemy bar-
dziej efektywnie współpracować. 

Żywa dyskusja delegatów, skupiła się na żywot-
nych sprawach przyszłości Stowarzyszenia i jego pro-
gramu. Główny nurt dyskusji toczył się wokół spraw 
upowszechniania i  dokumentowania saperskich tra-
dycji, usprawnienie działalności organizacyjnej, po-
zyskiwania nowych środków i  źródeł fi nansowania 
oraz proponowanych poprawek w statucie SSP.

W  przeprowadzonych wyborach, wyłoniono 
nowe władze stowarzyszenia na kolejną 4-letnią ka-
dencje, w tym: Zarząd Główny, Główną Komisję Re-
wizyjną, Główny Sąd Koleżeński. Nowym prezesem 
Stowarzyszenia Saperów Polskich został ponownie 
wybrany [jednomyślnie] płk dypl. inż. Tadeusz Dzi-
kowski. Zabierając głos Prezes SSP dziękując delega-
tom za okazane mu zaufanie, m.in. powiedział „Ko-
ledzy, nie chcę na początku składać pustych deklara-
cji. Czas pokaże, jak będziemy działać. Pragnę jednak, 
w  imieniu członków Zarządu Głównego zapewnić 
wszystkich członków i  sympatyków Stowarzyszenia, 
że dołożymy wszelkich starań, własnej inwencji i  wy-
siłku, aby nie zawieść waszego zaufania oraz wzboga-
cić pokaźny dorobek naszych poprzedników. [...] Prze-
prowadzone w czasie przerwy w obradach I posiedze-
nie nowo wybranego Zarządu Głównego, wyłoniło 
Prezydium, które zostało zaprezentowane delegatom. 
I zastępcą prezesa został wybrany płk dypl. Grzegorz 
Misiak, drugim wiceprezesem ppłk mgr inż. Gabriel 
Wasilewski, sekretarzem Zarządu ppłk Tadeusz Si-
korski, skarbnikiem płk dr hab. Waldemar Kawka.

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej 
został ponownie płk dypl. Tomasz German, a prze-
wodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego płk 
dypl. Michał Korczak.

Po przyjęciu uchwał kończących saperskie forum, 
wspólne zdjęcie uczestników Kongresu i  „żołnierski 
posiłek” zakończył obrady VIII Kongresu Stowarzy-
szenia Saperów Polskich. 

Wiesław Leszek Ząbek

Uchwały VIII Kongresu SSP

Podczas obrad VIII Kongresu w  dn. 14.05.2022 r. 
przyjęto następujące Uchwały:
• Uchwała Nr 1/VIII - w sprawie udzielenia absoluto-

rium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
• Uchwała Nr 2/VIII - w  sprawie ważności obrad 

i przyjęcia Regulaminu obrad Kongresu,
• Uchwała Nr 3/VIII - w sprawie zmian w Statucie Sto-

warzyszenia Saperów Polskich,
• Uchwała Nr 4/VIII - w  sprawie ustanowienia Od-

znaki 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 Pol-
skich,

• 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 po-
wołania nowego składu osobowego Kolegium Pro-
gramowego i Redakcji Kwartalnika „SAPER”.

Red.
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ŚP. płk dypl. Jerzy Opolski

Ostatnia droga ŚP. płk. mgr. inż. Ryszarda Pindura

Ś
mierć jest bezwzględna i  okrutna. Przychodzi zwykle niespo-
dziewanie i nagle. W jej obliczu jesteśmy bezbronni i bezradni. 
Jeszcze kilka dni temu Pan płk. mgr inż. Ryszard PINDUR był 

razem z nami, a dzisiaj spoczywa w trumnie.  
Życie swoje rozpoczął 16 czerwca 1938 roku w m. NACHORCE na 

ówczesnych tzw. Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Wiek dzie-
cięcy zakłóciła Mu wojna i ucieczka wraz z rodzinną w głąb Polski. Po 
zakończeniu II wojny światowej rozpoczął szkolną naukę zwieńczoną  
w 1958 roku maturą w Liceum Ogólnokształcącym. 

Promocja ofi cerska wprowadziła Go w nowy etap swojego życia. 
Po ukończeniu Szkoły Ofi cerskie otrzymał przydział do 18 BA na do-
wódcę plutonu saperów. Osiągane dobre wyniki w szkoleniu zaowoco-
wały skierowaniem Go w 1964 roku na studia w Wojskowej Akademii 
Technicznej, którą z powodzeniem ukończył w 1999 roku i otrzymał 
przydział służbowy do 5. BSap w Szczecinie na stanowisko pomocnika 
szefa sztabu. W brygadzie tej pełnił swoje obowiązki przez 5 lat, by 
następnie w  1974 roku objąć stanowisko ofi cera oddziału operacyj-
no-rozpoznawczego w ówczesnym Szefostwie Wojsk Inżynieryjnych 

MON. I znowu był to 5-cio letni okres. Zebrane doświadczenia po-
zwoliły Mu na objęcie stanowiska szefa wydziału rozpoznawczo – ope-
racyjnego w  1. BSap w  Brzegu. Tym razem był to czteroletni okres 
pełnienia obowiązków na wyznaczonym stanowisku. Z biegiem czasu 
przybywało lat, doświadczenia oraz gwiazdek i  belek na pagonach. 
Kolejnym stanowiskiem służbowym był starszy specjalista w Inspek-
toracie Obrony Cywilnej Kraju. Tutaj pozostawał przez 13 lat, aż do 
odejścia na emeryturę w 1996 roku.                                                   

Po odejściu w stan spoczynku nie zaniechał kontaktów ze środo-
wiskiem wojskowym. Czynnie związał się z powołanym w 1999 roku 
Stowarzyszeniem Saperów Polskich. Przez trzy kadencje był człon-
kiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia, a w jednej z niej pełnił obo-
wiązki sekretarza. Ostatnio w Kole Stowarzyszenia do którego należał, 
sprawował funkcję skarbnika. Był też jednym z  członków Związku 
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie pełnił różne funkcje we 
władzach Związku.  Szanowany w swoim otoczeniu i środowisku.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
Bogusław Saganowski

W
 dniu 15 stycznia 2022 roku w Lubartowie odbyły się uroczy-
stości pogrzebowe śp. płk dypl. Jerzego Opolskiego, który 
zmarł 12 stycznia 2022 r., w wieku 79 lat, po długiej i ciężkiej 

chorobie.  W ostatniej drodze towarzyszyli mu członkowie SSP i przyja-
ciele z tzw. „paczki kazuńskiej” [m.in.: Andrzej Pendzel z żoną Wandą 
i Piotr Malinowski z żoną Ireną].

Śp. Jerzy Opolski urodził się w 1943 r w Hrubieszowie. Szkołę pod-
stawową i  Liceum Ogólnokształcące ukończył w  Lubartowie. W  1962 
r. jako ochotnik wstąpił do Ofi cerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we 
Wrocławiu, którą ukończył w 1965 r. Następnie pełnił służbę saperska w 2. 
Warszawskiej Brygadzie Saperów w Kazuniu jako: dowódca plutonu inży-
nieryjno-drogowego; d-ca kompanii minowania w batalionie Specjalnym. 
Za dobre wyniki w służbie został w 1970 roku skierowany na studia do 
Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie, które ukończył w 1973 r. 
Po studiach dalej pełnił służbę w SWInż. WOW, a od 1980 r. w SWInż. 

MON, następnie w  Sztabie Generalnym WP w  oddziale operacyjnym. 
W międzyczasie uczestniczył w misji pokojowej w Syrii [1976 r.] w  ra-
mach Doraźnych Sił zbrojnych ONZ. W latach 1966 – 1968 uczestniczył 
w akcjach przeciwpowodziowych i w likwidacji innych klęsk żywiołowych 
prowadzonych przez 2. WBSap., m.in., w roku 1966 wyróżnił się w obronie 
mostu na Wiśle w Wyszogrodzie. W 1996 r. przeszedł w stan spoczynku.

 Był ofi cerem pryncypialnym i obowiązkowym. Koleżeński i uczynny 
cieszył się sympatią kolegów, a wraz z żoną Zofi ą uczestniczył w licznych 
spotkaniach towarzyskich i rodzinnych tzw. „paczki kazuńskiej”. Miłośnik 
przyrody, aktywny działkowiec z  wielką pasją angażujący się w  uprawę 
swojego ogrodu. Wiele lat zmagał się z ciężka chorobą. Odszedł wzorowy 
saper, dobry człowiek i kolega.

   Cześć Jego pamięci.
Andrzej Pendzel
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Ostatnie pożegnanie śp. płk. dypl. mgr. inż. Józefa Soja

D
nia 22 kwietnia 2022 r. towarzy-
szyliśmy w  Jego ostatniej drodze 
do Kwatery Saperskiej na Cmenta-

rzu Północnym w  Warszawie, uczestnicząc 
w skromnej [jak na aktualne uwarunkowania 
społeczno-polityczne] uroczystościach po-
grzebowych, zgodnie z ceremoniałem i opra-
wą wojskową. Zmarłego w  imieniu Saperów 
pożegnał przedstawiciel Szefostwa inżynierii 
Wojskowej płk dr Artur Talik.

Osobiście z powodu choroby nie mogłem 
uczestniczyć w  uroczystościach pogrzebo-
wych śp. płk Józefa Soja, ale byłem z nim wir-
tualnie.

Zapamiętałem Jego zawsze pogodną 
twarz, pełną uśmiechu i  życzliwości emanu-
jącej z  oczu, gdzie z  wyraźnym skupieniem 
potrafi  słuchać i przyjąć nawet gorzkie słowa 
rozmówcy, bez niepotrzebnej ekscytacji czy ne-
gatywnej reakcji. 

Zapamiętałem w tym tonie prowadzone – 
jakże częste rozmowy przy kawie czy tradycyj-
nym koniaczku – kiedy służąc w Dowództwie 
Warszawskiego Okręgu Wojskowego jako szef 
Jednostek Naukowo Badawczych i Specjalnych 
[któremu m.in. podlegały też składnice, warsz-
taty i  zakłady inżynieryjne] wspólnie ocenia-
liśmy osiągnięcia i  postawy podległej nam 
kadry. Uderzała mnie nie tylko znajomość 
i  rzeczowość omawianych problemów ale też 
życzliwość do podwładnych, a  nawet pewna 
wyrozumiałość wobec negatywnych zdarzeń, 
które potrafi ł właściwie interpretować i wycią-
gać stosowne wnioski. Te spotkania z  szefami 
rodzajów wojsk i  służb zapamiętałem jako 
najbardziej przyjazne, rzeczowe i  konstruk-
tywne. 

Zapamiętałem tradycyjne spotkania 
„Wieczorki u Józefa”, cyklicznie organizowane 
od wielu lat wiosną i  jesienią, na Jego daczy 
w malowniczo położonym kompleksie leśnym, 
które z czasem obrosły legendą ze względu na 

Pamięć trwać musi… 

Dnia 14 kwietnia 2022 r. zmarł po długiej ciężkiej chorobie płk dypl. mgr inż. Józef 

Soja, urodzony w 1937 r. w Dobuchowie woj. rzeszowskie. Po ukończeniu LO w Strzyżowie, 

w 1955 r. na ochotnika wstąpił do szkoły ofi cerskiej. W swej bogatej drodze żołnierskiej, a za-

razem saperskiej przeszedł kolejne szczeble dowodzenia na samodzielnych stanowiskach do-

wódczych, m.in.: dcy 7 bsap 20. DPanc. Stargard Szczeciński; 6 ppont w Głogowie; 5. BSap 

Szczecin-Podjuchy oraz sztabowych – szef Wojsk Inżynieryjnych WOW, zastępca szefa Wojsk 

Inżynieryjnych MON. W międzyczasie ukończył studia na WAT [1962-1966], ASG SZ ZSRR 

[1976-1978]. W 1996 r. przeszedł w stan spoczynku.

konsekwentnie przestrzegane zasady, ceremo-
niał i selektywne dobieranie uczestników tych 
spotkań. Toteż zaproszenie ze strony Gospo-
darza uczestniczenia we wspomnianych „Wie-
czorkach…” przyjąłem z  ekscytacją, a  także 
jako nobilitacja do tej grupy towarzyskiej.

Zapamiętałem spotkania, które głęboko 
utkwiły mi w  sercu nie tylko ze względu na 
specyfi czną atmosferę ale ściśle przestrzegane 
zasady w  dużej mierze wyniesione z  tradycji 
oręża polskiego. Już przy pierwszym spotka-
niu, witając się niezwykle serdecznie z każdym 
uczestnikiem, pełen uśmiechu i życzliwości nie 
tylko na twarzy ale i w oczach, nie omieszkał 
mi szepnąć… „kto przekracza próg tej bramy, 
zostawia za nią stopnie, stanowiska, tytuły… 
Jestem Józef ”. A  więc obowiązywała zasa-
da równości, tworząca atmosferę „saperskiej 
rodziny”. „Terminujący” [po raz pierwszy] 
uczestnik spotkania „obsługiwał” pozostałych 
nawet jeżeli był kilku gwiazdkowym genera-
łem. Był jednocześnie „Podczaszym”. Nad cało-
ścią przebiegu spotkania czuwał nie gospodarz, 
a „Dziekan”, kol. Marian Kasperski, a od stro-
ny kulinarnej „Mistrz Gastronomi” kol. Tade-
usz Dzikowski. „Dziekan” kierował też dysku-
sją , a raczej toastami, dbając ażeby w trakcie 
biesiady nie „iskrzyło” pomiędzy uczestnikami 
lub nie dochodziło do „zmęczenia materiału”. 

Obowiązywał zakaz poruszania spraw służ-
bowych i  polityki. Toteż w  wystąpieniach do-
minowały „wspominki” z  przebytej saperskiej 
drogi lub krotochwile jakie dotknęły uczestni-
ków tych zdarzeń.

Wśród grona wspomnianych „biesiadni-
ków” dominował Józef Soja z tym niezatartym, 
ciepłym uśmiechem, wyrozumiałością i skrom-
nością. Emanował empatia do ludzi. Lubił 
i chciał służyć ludziom. Zakochany w przyro-
dzie, zbierał zioła, pasjonował się zielarstwem 
leczniczym. Znany był w  okolicy z  niesienia 
pomocy okolicznej ludności i  nie tylko im… 
Skromny… ciepły… wyrozumiały człowiek. 

Odszedł i  jak zapisano w  monografi i 
„Sylwetki Saperów” opracowanej przez gen. 
bryg. mgr inż. Zdzisława Barszczewskiego 
„… Zrównoważony, kontaktowy, uczynny, 
dowcipny, ogólnie lubiany przez otoczenie 
Saper”. Dodam: Życzliwy dla przyjaciół, pe-
łen wrodzonej empatii. Altruista. 

Takim też Go zapamiętamy. Takim za-
chowamy w sercu.
    
Cześć Jego pamięci!

Wiesław L eszek Ząbek
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Z
godnie z planem wydawniczym Zarządu Głównego Stowarzy-

szenia Saperów Polskich redakcja kwartalnika SAPER podjęła 

działalność edytorska popularyzującą sylwetki saperów w ra-

mach cyklu wydawniczego NASI DOWÓDCY. Do tej pory ukazały 

się następujące opracowania:

- Saga o kpt[ppłk] Romanie Byłeniu „Idź za słońcem…”

- Opowieść o dowódcy kpt[płk] Stanisławie Kuliniaku „z Kresów 

Podola na Dolny Śląsk”.

- Opowieść o  gen. bryg. Zdzisławie Barszczewskim „W  służbie 

i pracy…” [w ograniczonym składzie]

Natomiast w opracowaniu jest kolejna pozycja o gen. dyw. Cze-

sławie Piotrowskim.

Redakcja wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska saperskie-

go oraz celem przeciwstawieniu się zamazywaniu historii, iż w minio-

nym okresie byliśmy „polskojęzycznym wojskiem” przygotowuje kil-

ku tomowe wydanie SAGI SAPERKIEJ pt. „SAPERZY ROCZNIK 60. 

Wspomnienia młodych ofi cerów z lat 1960-1970”. 

Tom I wspomnianej edycji „MATECZNIK” – nasza wrocławska 

Alma Mater” jest już przygotowany do druku. 

Powyższe publikacje można nabyć [po uzgodnieniach z Redakcją 

kwartalnika SAPER] po wpłaceniu należnych kwot na konto Stowa-

rzyszenia Saperów polskich. 
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