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DRODZY CZYTELNICY!
Crede, quo habes, et habes1 nale¿a³oby powiedzieæ na wstêpie bo wystawiliœmy naszych wiernych czytelników na próbê cierpliwoœci. Poprzedni numer naszego biuletynu ukaza³ siê bowiem prawie dwa lata temu (!).
Aby to w jakiœ sposób to zrekompensowaæ, zamiarem redakcji by³o wydanie podwójnego (mia³o to te¿ dotyczyæ objêtoœci zeszytu) numeru
w 2012 r. Kolejny, dziewi¹ty CHEMIK, mia³ byæ „numerem specjalnym”,
albowiem mia³ siê ukazaæ w po³owie jubileuszowego, 2013 r. z okazji dziesiêciolecia dzia³alnoœci Naszego Stowarzyszenia.
Niestety z przyczyn o których d¿entelmenom mówiæ nie wypada, ów
podwójny (niestety tylko z nazwy i numeracji) biuletyn ukazuje siê dopiero
teraz, nieomal w przededniu rocznicy powstania SChWRP. O tym donios³ym fakcie, pisz¹ w swoim artykule, poprzednio urzêduj¹cy i obecny Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia. Okolicznoœciowy charakter ma te¿ pierwsza
strona ok³adki.
Aby sprawê skromnej objêtoœci, „podwójnego” numeru wyjaœniæ do
koñca, muszê dodaæ, ¿e z pewnych przyczyn edytorskich i zupe³nie niezale¿nych od redakcji, a o których mówiæ – vide supra, musieliœmy okroiæ
biuletyn do objêtoœci takiej w jakiej j¹ otrzyma³eœ Benevole Lector.2 Spowodowa³o to, ¿e w tym numerze nie znalaz³y siê w wszystkie sta³e rubryki. Pozosta³e materia³y oraz okolicznoœciowe teksty, zwi¹zane z obchodami Œwiêta Wojsk Chemicznych i Naszego Jubileuszu zamieœcimy w awizowanym ju¿, dziewi¹tym „Chemiku” który zamierzamy wydaæ do koñca
2013 roku.
Z dziennikarskiego obowi¹zku, chcia³bym nadmieniæ, ¿e w tym numerze debiutuje w rubryce Militaria z Myszk¹, Krzysztof CYGAN – oficer
s³u¿¹cy w Centrum Szkolenia Wojsk In¿ynieryjnych i Chemicznych we
Wroc³awiu – ciekawym artyku³em o samochodzie rozpoznania ska¿eñ
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BRDM-2rs, sprzêcie który mimo d³ugiego ju¿ „sta¿u” w armii nadal s³u¿y
kolejnym pokoleniom chemików. Tych którzy interesuj¹ siê histori¹ naszych wojsk, zachêcam do zapoznania siê z artyku³em Ryszarda KÊDZIORA, by³ego dowódcy 3. bopchem o garnizonie Biskupiec gdzie przez d³ugie lata stacjonowa³y pododdzia³y i oddzia³y Wojsk Chemicznych. Do sympatyków historii najnowszej, skierowany jest tekst Krzysztofa ADAMIAKA,
Wybrane problemy obrony przeciwchemiczne II RP.
Aby do koñca nie odkrywaæ kart, na tym omawianie numeru zakoñczê
i zachêcam do ciekawej (mam tak¹ nadziejê) lektury.
Redaktor Prowadz¹cy
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