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NA WIECZNY ODPOCZYNEK …

 …w dniu 16.07.2015r. odszedł od nas kol.  płk dr inż.
Aleksander Wojciech MITUTA /ur. 21.03.1949r./. Pogrzeb odbył się w dniu 22.07
na  cmentarzu   Świętego  Ducha przy  ul.  Bardzkiej  /cmentarz  został  otwarty
1918 r. pw. Św. Henryka/.
Skromnego  Kolegę  pożegnali  Koledzy  z  byłej  WSOIW  i  obecnej  WSOWL,
Koledzy z ZŻWP Koła „Saper” i  SIMP – Koło nr  17 „Techniki  Wojskowej”  –
którego był Prezesem.
Po ukończeniu Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Koninie został przy-
jęty na WAT /Wydział Mechaniczny/, którą ukończył w 1974r. i został skierowany
do OSPiOMInż. /OSSWI/ w Ełku. Pełnił funkcję dowódcy plutonu i wykładowcy.
Od roku 1976 był związany z WSOWI /WSOIW/. Przeszedł stanowiska służbowe
od starszego instruktora w Cyklu Mechanizacji, poprzez zastępcy Kierownika
Zakładu, a następnie Szefa Katedry Eksploatacji Sprzętu Technicznego /KEST/.
Służbę  wojskową  zakończył,  jako  adiunkt  –  Kierownik  ZEST  w WSOWL.  W
latach 1980-1984 ukończył  studia  doktoranckie  i  uzyskał  tytuł  doktora  nauk
technicznych na Wydziale Mechanicznym WAT. Wielokrotnie wyróżniany.
Swoją  pracowitością  w  zespole  Cyklu  Mechanizacji,  a  następnie  Zakładu
Eksploatacji Sprzętu Technicznego /ZEST/ w znaczny sposób przyczynił się do
stworzenia  Katedry. Duża  i  głęboka  wiedza  w zakresie  eksploatacji  sprzętu
technicznego  /nie  tylko  znajdującego  się  na  wyposażeniu  Wojsk  Inżynieryj-
nych/  oraz  procesu  dydaktycznego  /z  ukierunkowaniem  na  kształcenie/
pozwoliło  Jemu,  jak  i  współpracownikom  osiągać  wysokie  wyniki  w  tych
przedsięwzięciach w których oceniani byli dydaktycy w WSOIW!

Kol. płk dr inż. Aleksander MITUTA lubił pracę samodzielną w rozwiązywaniu
wszelkich  problemów  np.  w  innowacyjności  procesu  kształcenia,  czy  też
pracach  naukowo-badawczych  w  zakresie  dydaktyki  czy  też  usprawnienie
techniki.  Wyniki  swoich  prac  publikował  na  łamach Wojskowego  Przeglądu
Technicznego,  Przeglądu Wojsk Lądowych,  Przeglądy Kwatermistrzowskiego
itp. Był  autorem  i  współautorem  skryptów,  sprawozdań  z  prac  naukowo-
badawczych, konferencji,  sympozjów /ok. 50/. Nowator i racjonalizator. Wiele
prac zostało wcielonych w praktyce.
Po przejściu na emeryturę związał się z Kołem „Saper”, a głownie z SIMP, gdzie
pełnił  różne  stanowiska  w  Zarządzie  Koła  nr  17  „Technika  Wojskowa”  –
ostatnio  był  jego  Przewodniczącym.  Pracował  z  wielkim  zaangażowaniem  i
poświęceniem. 
Organizował spotkania koleżeńskie w Ostrej Górze i innych miejscowościach
na terenie Dolnego Śląska w ramach Koła SIMP, jak i kolegów z KEST /ZEST/.
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Angażował się w pracach społecznych na terenie swego miejsca zamieszkania,
w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej.
Pożegnaliśmy wspaniałego Kolegę, Przyjaciela, ba Człowieka. Człowieka ciche-
go, spokojnego, rozważnego i bezkonfliktowego. Niech Ziemia będzie Mu lekka,
Wszechmogący łaskawy, a  My –  pamiętajmy i  wspominajmy o Nim – takim
jakim był w rzeczywistości!

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI:

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła msza św. w kaplicy pw. Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Odprawia ks. ppłk dr Stanisław Błędek.

Fasada kaplicy od ul. Bardzkiej
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Wieniec od kolegów z SIMP /Koło nr 17 TW/ i z miejsca pracy /CM, KEST, ZEST/

Udział wzięli: koledzy w mundurach i po cywilnemu, rodzina, znajomi oraz
sąsiedzi!
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Poczet Sztandarowy wystawił ZŻWP Koło „Saper”. Kol.kol. Mieczysław Miara,
Tadeusz Grabarczyk i Andrzej Sypniewski
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Wnuczek Darek ze smutkiem żegnał dziadka

Warta honorowa przy trumnie
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Koledzy i znajomi

Wyprowadzenie …Organista śpiewa pieśń „Anielski Orszak”
Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw,

mieszkańcy chwały wszyscy święci Boży;
Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, 

Z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie. 
Ref. 

Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, 
…

http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=2303&w=chwa%C5%82y&s=1000
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Poczet Sztandarowy i Asysta Honorowa /Dowódca pododdziału honorowego:
kpt. Lewandowski/

Marsz w „Ostatnią Drogę”
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„Oddanie honorów”

Asysta Honorowa i Poczty Honorowe … prowadzą na miejsce „wiecznego
spoczynku”
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Za Pocztem Honorowym niosą wieniec rodzinny i idzie kapelan wojskowy z
organistą /śpiewają pieśni pogrzebowe/

Dalej Rodzina 
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Uczestnicy pogrzebu
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„Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz” 

W imieniu Kolegów przemawia kol. Grzegorz Drogowski
/było to laudacja pełna wzruszeń i wrażliwa/
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„Czy to jest nasz cel ostateczny”?

Grób pokrywają wieńce i wiązanki
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Grób pokryły kwiaty i znicze!

Żegnaj PRZYJACIELU ALEKSANDZE!!!
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OSTATNI MOMENT OFICJALNY

Opuszczamy cmentarz – symbolika naszego życia
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Uroczystości żałobne kończy konsolacja i wspomnienia z życia śp. Aleksandra 
MITUTY.

 W imieniu Rodziny śp. Aleksandra, jak i Kolegów z Koła SIMP
wszystkim  uczestników,  w  ostatniej  drodze  na  tym  „ziemskim  padole”,
serdecznie dziękujemy za uczestnictwo. 

Opracowali:
Kol. Andrzej Sypniewski
Kol. Antoni Tunkiewicz
Z Koło „Saper” i Koło 17 TW SIMP

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
zostają po nich buty i telefon głuchy... 

[ Ks. Jan Twardowski ]


