
 

1 Brzeski Pułk Saperów im. Tadeusza Kościuszki 

 

 

I. Tradycje i symbolika 

Pułk jest oddziałem wojsk inżynieryjnych podporządkowanym Dowódcy 

Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Posiada profesjonalne i dobrze 

wyposażone pododdziały inżynieryjne. Do głównych zadań w codziennej 

działalności szkoleniowej zaliczamy: zadania związane z przygotowaniem 

pododdziałów do wsparcia inżynieryjnego na współczesnym polu 

walki,utrzymywanie w ciągłej gotowości pododdziałów wydzielanych do kolejnych 

zestawów Sił Odpowiedzi NATO oraz przygotowanie do działania w razie 

wystąpienia klęsk żywiołowych.  

Zadania realizowane w ramach ostatniej funkcji zaliczane do tzw. zagrożeń 

niemilitarnych, Pułk realizuje poprzez utrzymywanie w ciągłej gotowości sił  

i  środków przewidzianych do udziału w akcjach przeciwpowodziowych, akcji 

minerskich do usuwania zatorów lodowych, w tym z użyciem śmigłowców, oraz 

odbudowy infrastruktury. 

 

Tradycje 

Przejmując 2. sierpnia 1994r. dziedzictwo tradycji oddziałów oznaczonych  

nr.1, Pułk stał  się spadkobiercą dokonań formacji saperów walczących  

o wolność, całość i niepodległość Rzeczpospolitej w tym: 

- 1. Kompanii Saperów 1. Brygady Legionów Polskich (1914-1917), 

- 1. Kompanii Saperów Polskiej Siły Zbrojnej (1917-1918), 

- 1. Pułku Inżynieryjnego I Korpusu Polskiego W Rosji (1917-1918), 

- 1. Pułku Inżynieryjnego Im. Gen. Tadeusza Kościuszki (1918-1919), 

- 1  Pułku Saperów Legionowych im. gen. Tadeusza Kościuszki (1921-1929), 

- 1 Batalionu Saperów Legionowych im. gen. Tadeusza Kościuszki (1929-

1939), 

- 1 Batalionu SaperówNadwiślańskich im. gen. Tadeusza Kościuszki  

 

 

 

 

 

 



Sztandar 

 

 

Sztandar1 Pułku Saperów nadałprezydent RP 
Lech Wałęsadnia01.08.1994 r. w 50 rocznicę 
powstania jednostki. 
 

 

 

Patron 

W celu zachowania chlubnego saperskiego dziedzictwa zapisanego w tradycjach 

orężnych Minister Obrony Narodowej na mocy Decyzji Nr 417 / MON Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 8 listopada 2011 r. nadał 1 Pułkowi Saperów imię 

„generała Tadeusza Kościuszki”. 

 

Święto i nazwa wyróżniająca 

Decyzją Nr 417 / MON z dnia 8 listopada 2011 r. Minister Obrony Narodowej 

ustanowił Święto 1 Pułku Saperów na dzień 2 sierpnia oraz nadał nazwę 

wyróżniającą „Brzeski”.Nazwa „ Brzeski” związana jest z miejscem stacjonowania 

Pułku – miejscowością Brzeg, natomiast święto Pułku nawiązuje do pierwszego 

zadania Pułku realizowanego 2 sierpnia 1944r. t.j. zabezpieczenie w rejonie Puław 

przeprawę przez Wisłę 1 i 2 Dywizji Piechoty. 

 

Odznaka rozpoznawcza 

Decyzją Nr 462/MON z dnia 8 grudnia 2011 r.  

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki 

rozpoznawczej oraz proporczyka na beret  

1. Brzeskiego Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki,  

Minister Obrony Narodowej zatwierdził wzór odznaki 

rozpoznawczej 1 psap 

Oznakaposiada  dwie wersje: do munduru galowego 

(wyjściowego) i polowego. Oznaka na mundur wyjściowy 

barwami nawiązuje do historycznych barw saperskich ma 

kształt tarczy, o wymiarach 8 x 6,5 cm, przedzielonej ukośnie: 

górna lewa część w kolorze czerwonym, dolna prawa część  



w kolorze czarnym przedzielone wstążeczką Orderu Wojennego Krzyża Virtuti 

Militari. Na czerwonym tle w górnej części znajduje się herb Brzegu w który 

wpisana jest minka Saperska. W dole na czarnym tle znajduje się cyfra 1.  

Oznaka na mundur polowy analogicznie, jak odznaka na mundur wyjściowy, ma 

kształt tarczy i takie same symbole. Zmianie ulega tylko kolorystyka - jest ona  

w barwach mniej jaskrawych. Również przedzielona ukośnie: górna lewa część  

w kolorze brązowym, dolna prawa część w kolorze czarnym. 

 

Odznaka pamiątkowa 

Decyzją Nr 462/MON z dnia 8 grudnia 2011 r.  

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki 

rozpoznawczej oraz proporczyka na beret  

1. Brzeskiego Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki 

Minister Obrony Narodowej zatwierdził wzór odznaki 

pamiątkowej 1 Brzeskiego Pułku Saperów im. 

Tadeusza Kościuszki. Odznaka wykonana jest  

z metalu w formie koła. Obwód koła jest emaliowany, 

dwubarwny. Górna część koła jest koloru czerwonego, dolna czarnego /są to 

barwy saperów /. 

Na obwodzie koła / z lewej strony /umieszczony jest srebrny wieniec laurowy. Na 

obwodzie koła / z prawej strony / umieszczony jest srebrny wieniec dębowy. 

Ramiona wieńców oplata wstęga Orderu Virtuti Militari. Koło nałożone jest na 

trójramienną kotwicę / herb Brzegu - symbolizuje więź żołnierzy Pułku z regionem. 

W centrum odznaki znajduje się minka saperska osadzona na złotej jedynce 

symbolizującej 1 Pułk. W centrum minki umieszczono promienie koloru 

czerwonego. Pomiędzy ramionami wieńców u podstawy umieszczono trzy 

kamienie oznaczające trzy dziedziny sztuki saperskiej: minerstwo, przeprawy, 

fortyfikacje. 

 

Proporczyk na beret 

Decyzją Nr 462/MON z dnia 8 grudnia 2011 r.  

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, 

oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na 

beret 1. Brzeskiego Pułku Saperów 

im. Tadeusza Kościuszki Minister Obrony 

Narodowej zatwierdził wzór Proporczyka na beret 1 psap. Proporczykposiada 

barwy czerwono czarne (historyczne barwy saperskie). Po lewej stronie znajdują 

się stylizowane złote inicjały TK (Tadeusz Kościuszko), które kształtem nawiązują 

do inicjałów zamieszczonych na sztandarze pułku.  

 

 



II. Sala tradycji  

Pierwszą część Sali Tradycji zwaną Izbą Pamięci uroczyście otworzono w dniu 

święta Jednostki w lipcu 2010 roku, drugą tzw. Salę Prezentacyjną  w Dzień 

Sapera - 16.04.2011 roku. 

Sala tradycji 1 Brzeskiego Pułku Saperów jest jedyną salą tradycji w garnizonie 

brzeskim. Powstawała jako sala tradycji 1. Brygady Saperów, a od 1 stycznia 2012 

roku po przeformowaniu brygady w pułk, funkcjonuje jako sala tradycji 1. Pułku 

Saperów. Zaliczana jest do jednej z najładniejszych i najbardziej funkcjonalnych  

w Wojsku Polskim. W 2012 r. w konkursie na najlepszą  Salę Tradycji  

organizowanym przez Departament Wychowania i Promocji Obronności, Pułk 

otrzymał specjalne wyróżnienie, a w 2013r zajął I miejsce.  

Opis Sali 

Główne wejście do Sali Tradycji prowadzi przez pomieszczenie w którym znajdują 

się podziękowania, dyplomy oraz ryngrafy jednostek wojskowych i innych instytucji 

publicznych, a także obrazy i inne pamiątki przekazane dla jednostki wojskowej  

w dowód podziękowania za pomoc i współpracę. 

Dalej kierując się w lewo wchodzimy do Izby pamięci – tradycji, w której 

centralnym punkcie znajduje się tzw. ściana czołowa z wyróżniającą nazwą 

jednostki wojskowej, popiersiem Tadeusza Kościuszki (patrona jednostki), a także 

flaga narodowa wraz z godłem państwowym.  

Dookoła Sali umieszczone są plansze oraz tematycznie do plansz gabloty  

z eksponatami. Pierwsza plansza idąc w lewo od ściany czołowej poświęcona jest 

najważniejszemu symbolowi jednostki – sztandarowi. W gablocie znajdują się akty 

nadania sztandarów jednostki oraz najważniejsze odznaczenia. 

Kolejne plansze poświęcone są symbolice, dziedzictwu tradycji oraz 

najważniejszym wyróżnieniom jednostki.   

Ostatnia plansza w tym pomieszczeniu przedstawia szlak bojowy jednostki od 

powstania aż po zakończenie II wojny światowej. W gablotach z wspomnianego 

okresu  - umieszczone są liczne pamiątki, w tym fotografie , mapy, szkice itd. 

W pomieszczeniu znajdują się również dwie gabloty wolno stojące w których 

prezentowane są: historyczny sztandar jednostki z 1958r. oraz bogata kolekcja 

min ppanc. i ppiech. z okresu II wojny światowej.  

Niewątpliwie bardzo ciekawym elementem dekoracyjnym tego pomieszczenia jest 

specjalny podest na którym znajdują się  różnego rodzaju eksponaty. Znaleźć tam 

można wykrywacze min z okresu wojennego, zapalarki do inicjowania wybuchów, 

„babę saperską” do ręcznego wbijania pali, destrukty broni znalezione przez 

brzeski Patrol Saperów oraz inne ciekawe eksponaty.  



Ta część Sali tradycji ma  szczególny klimat i charakter, bowiem to  tutaj odbywają 

się uroczystości o podniosłym charakterze jak: pożegnanie żołnierzy 

odchodzących do rezerwy oraz do innej jednostki wojskowej. W tym miejscu 

honoruje się również zasłużonych dla  jednostki wojskowej, symbolami pułku.  

Po każdym takim wydarzeniu jego uczestnicy mają możliwość wpisania się do 

księgi pamiątkowej. 

Trzecie pomieszczenie to tzw. Sala Prezentacyjna (audio wizualna).  

Na jednej ze ścian znajduje się ekran projekcyjny, nad nim cytat zaczerpnięty  

z Marszu  saperskiego – „… Barwy saperskie są czarno – czerwone, czarne od 

dymu, czerwone od krwi” a obok tekst Roty Przysięgi Wojskowej. Dookoła Sali 

prezentowane są  plansze  tematyczne oraz  gabloty z eksponatami. Pierwsza  

z plansz opisuje Brzeg i Ziemię Opolską ukazując jej tradycje militarne. Kolejna 

przedstawia wszystkich dowódców jednostki, którzy dowodzili jednostką od czasu 

powstania, aż po dzień dzisiejszy.  

Kolejne dokumentują działalność kulturalno – oświatową Klubu Wojskowego, 

współpracę ze związkami stowarzyszeniami oraz społeczeństwem lokalnym. Idąc 

dalej przedstawiony jest  udział żołnierzy pułku w likwidacji skutków klęsk 

żywiołowych. 

Swoje zasłużone miejsce ma również historia parafii wojskowej utworzonej  

w Brzegu w 1991 roku oraz jej założyciela ś.p. ks. ppłk Zbigniewa Stefaniaka. 

Ostatnia gablota to historia najnowsza, przedstawia bowiem dzieje 2. Batalionu 

Ratownictwa Inżynieryjnego. W gablocie możemy obejrzeć sztandar  oraz 

symbolikę batalionu. Tablica  nad gablotą ilustruje  historię batalionu.   

Ta część Sali tradycji wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny  

służący do prowadzenia zajęć z zakresu historii i tradycji pułku zarówno dla 

żołnierzy jak i licznie odwiedzającej młodzieży szkolnej. W  Sali tej odbywają się 

również  różnego rodzaju akademie, konferencje, spotkania, akademie itd.  

Sposób wykonania całości oraz charakter eksponatów i ich wartość sentymentalna 

tworzy specyficzną atmosferę, a żołnierzom służącym w 1. Pułku Saperów daje 

poczucie, że w przyszłości ktoś będzie pamiętał o ich dokonaniach tych 

niewielkich ale i tych o podniosłym charakterze, że tutaj po latach przychodząc, 

może z wnukami odnajdą cząstkę siebie. 

Najpiękniejsze i najbardziej ciekawe eksponaty to zbiór min ppanc. i ppiech., oraz 

dokumenty, fotografie  i inne przedmioty z okresu II wojny światowej. Ponadto  

wypożyczone z Muzeum Wojska Polskiego sztandary: 1. Warszawskiego Pułku 

Pontonowego oraz 2. Brzeskiego Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego. 

Niewątpliwie duże wrażenie robią pamiątki z misji, mundur generalski jak również  



liczne wyróżnienia. W  Sali Tradycji 1Pułku Saperów znalazło miejsce  ponad 500 

eksponatów i pamiątek . 

 

Godziny otwarcia Sali Tradycji: 

- poniedziałek 13.00 – 15.00; 

- piątek 10.00 – 13.00; 

- w innych dniach  i godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Kustoszem. 

 

Kontakt z kustoszem: 261 - 637 - 250 

 

 



 

 

 

 


