
     Jubileusz  Płk inż. Ryszarda  SAJDAKA 
    Nasz kolega i przyjaciel pan  płk inż. Ryszard Sajdak , obchodził piękny jubileusz 
90-lecia urodzin. Całe swoje życie poswięcił  służbie  w  Wojsku Polskim. 
 Czas pandemii całkowicie pozbawił nas  koleżenskich spotkan, wspólnego, 
świętowania naszych własnych i nie tylko okazji, tak miłych dla żolnierskich serc, 
wspomnień lat żołnierskiej wspólnoty. Jubileusz 90-lecia   jest ważną okazją do 
spotkania z rodzina, przyjaciółmi i kolegami. Tak wiec zapadła męska decyzja - 
Jubilat w dniu 8 sierpnia do restauracji " Pod Dębem" w Bydgoszczy zaprosił liczne 
grono najbliższej rodziny, przyjaciół i kolegów na wspólne świętowanie  Jego 
jubileuszowej rocznicy 90-lecia urodzin.Płk Ryszard Sajdak urodził sie w 
Bydgoszczy, jest absolwentem I Liceum i Gimnazjum Męskiego - 1950 r. Służbę  
wojskowa rozpoczoł w 1950 roku, powołany do  Szkolnej Kompanii Oficerów 
Rezerwy Łaczności a nastepnie do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 
W 1952 roku awansowany na pierwszy stopień oficerski. W podczas swojej 
zawodowej slużby wojskowej w latach 1952-1957 ukończył studia na Politechnice 
Poznanskiej uzyskujac tytuł inżyniera na wydziale Budowy Maszyn. W okresie swojej 
zawodowej slużby wojskowej doskonali swą wiedzę i doświadczenie w zakresie 
Obrony Powietrznej Kraju m. inn. w Akademi Sztabu Generalnego w Warszawie, 
Akademii Obrony Powietrznej w Twerze, Wojskowej Akademii Technicznej w 
Warszawie. Za swoją wzorowa pracę służbową, aktywną działalnośc społeczną, był 
wielokrotnie wyróżniany, awansowany na kolejne stopnie wojskowe. Odznaczony 
wysokimi odznaczeniami resortowymi i panstwowymi w tym: Krzyżem Oficerskim i 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi włącznie.   W 
latach 1970-1974 pelni obowiązki dowódcy 13 Pułku Radiotechnicznego w 
Choszcznie a od 1974 do 1984 jest dowódcą 2 Brygady Radiotechnicznej w 
Bydgoszczy. Po przejsciu do rezerwy jeszcze przez dlugie lata pracuje jako 
rzeczoznawca aparatury elektronicznej, budowy maszyn i aparatury kontrolno-
pomiarowej w firmie  Intercargo-Inspection w Warszawie.W latach 1962-1970 
członek Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, a od 2002 roku członek Bydgoskiego 
Towarzystwa Naukowego. Jest bydgoszczaninem z " dziada pradziada" - rodzina 
rodziców i dziadków jest pochowana na bydgoskich cmentarzach. W 1981 r powstaje 
ZBŻiORWP - organizatorzy uzyskuja wsparcie i pomoc ze strony dowódcy 2 BRt. W 
1984r wstepuje do Koła nr 10 ZBŻiORWP przy 2 BRt i pełni funkcję prezesa przez 
kolejne dwie kadencje. Obecnie jest  członkiem koła nr 1 ZŻWP przy 2 KOP w 
Bydgoszczy. Czlonek ZW ZBŻiORWP, wyróżniony wpisem do Honorowej Ksiegi 
Zarządu Wojewódzkiego ZBŻiORWP w Bydgoszczy, odznaczony, brązowym, 
srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi dla ŻWP.    
 Dostąpiłem zaszczytu być zaproszonym na  to rodzinno-towarzyskie spotkanie 
i korzystając z upoważnienia kolegów dokonałem /z wielką satysfakcją/ odznaczenia 
naszego czlonka Koła nr 1 ZŻWP im gen.dyw.pil. Tadeusza Krepskiego - pana płk 
Ryszarda Sajdaka "Złotym Krzyżem z Gwiazdą" oraz plakietką Kujawsko-
Pomorskiego ZW ZŻWP w Bydgoszczy.  Oczywiscie nie zapomniałem o złożeniu 
Jubilatowi życzeń krzepkiego zdrowia i wszelkiej pomyslności od wszystkich kolegów 
naszego Koła. Obecni gośćie  z radoscią i oklaskami przyjeli ceremonię wyróżnienia 
a odśpiewaniem " sto lat" wyrazili swe uznanie dla Jubilata. 

Czas szybko upływał w przemiłej przyjacielskiej, rodzinnej atmosferze. Była 
widoczna radośc i zadowolenie ze spotkania w warunkach zagrożenia epidemią. 
Wielu uczestników dawno się nie widziało, powitania i życzenia, serdecznośc i 
przyjaźn dominowała w niekonczących się rozmowach. Rodzina naszego kolegi 
pana Ryszarda ma swoją historię, terazniejszośc i przyszłośc na ziemi Kujawskiej - 
co widoczne było na prezentowanym " drzewie genealogicznym" rodu Sajdaków a 
wsród nas biegały wesołe prawnuki naszego Jubilata - Tosia i Tymek. 
  

 



 

 

                                      
 

 

 

 

 

                       

                                                                                                                      

  

 

 

 

Tekst i zdjęcia:    Krzysztof  Łapinski 
 


