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WARSZAWA

5 BRYGADA SAPERÓW – DZIAŁANIA BOJOWE
W WARSZAWIE I NA PRZYCZÓŁKU MODLIŃSKIM
(styczeń-lipiec 1945 r. w zapiskach autora oraz w wypisach
z wybranych dokumentów)
W historycznym dniu 17 stycznia 1945 r. Ŝołnierze Wojska Polskiego i Armii
Czerwonej wkroczyli do ruin i zgliszcz lewobrzeŜnej Warszawy, w sposób bestialski
zniszczonej, w efekcie zbrodniczych działań Hitlera i Stalina skazujących na zagładę
to miasto nieujarzmione; działań co prawda nieskoordynowanych, ale w swej zbrodniczej wymowie i celach jakŜe spójnych, chociaŜ rozbieŜnych w treściach, to przecieŜ jednolitych w skutkach. Zbrodnie Hitlera wobec Warszawy są powszechnie
znane, natomiast zbrodniarz Stalin, kontynuując kłamstwo katyńskie, z premedytacją i świadomie stanął wtedy przy boku Hitlera poprzez haniebną odmowę, a wręcz
przeciwstawienie się pomocy walczącej powstańczej stolicy.
Ów dzień 17 stycznia 1945 r. był dniem pierwszych poczynań i przygotowania planowanych działań specyficznej bitwy minerskiej o Warszawę. A kaŜdą bitwę
poprzedza koncentracja sił i środków, ogrom róŜnorodnych zdarzeń, uwarunkowań
i zaleŜności. Odpowiednio dzień wstępny przed przewidzianą bitwą to czasami niezwykłe doznania i spostrzeŜenia, nowe kontakty słuŜbowe i międzyludzkie, doświadczenia i wnioski, które częstokroć nieuchwytne w beznamiętnych opisach zawodowych historyków. Więcej – są to znaczące, chociaŜ ulotne smaki i barwy czasu,
pobudzające wyobraźnię i uczucia odbiorców historii. Tak rozumiejąc waŜność tego
rodzaju podtekstów w historii, spróbuję opisać tamten dzień wstępny przed
wzmiankowaną bitwą minerską z pozycji emocjonalnego zaangaŜowania oficera
sztabu 5. Brygady Saperów, którym w owym czasie byłem.
Miejsce działania – Trawniki nieopodal Lublina. Data 17 stycznia 1945 r. Oddziały 5. Brygady Saperów odbywają planowe, intensywne szkolenie. Tego dnia,
gdzieś około południa, do Brygady dociera wiadomość, oznajmiająca nakaz udziału
całości jednostki w rozminowaniu stolicy. Niewiele tygodni minęło od dnia powstania Brygady i oto nadszedł czas jej chrztu bojowego. Rozkaz zawiera konkretny
szczegół: w dniach 18-19 stycznia Brygada ma być przewieziona transportem samochodowym do miejsca wykonywania pierwszego zadania bojowego.

