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ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA
Przygotowujące do egzaminu na uprawnienia do prowadzenia prac z  zakresu 
oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy uży-
ciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Tematyka i opłata za szkolenie określone są szczegółowo w ROZPORZĄDZENIU MI-
NISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzami-
nowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do 
użytku cywilnego.
Szkolenie trwa 3 dni i zakończenie jest egzaminem przed powołaną przez Ministra 
Gospodarki Komisją Kwalifi kacyjną egzaminującą osoby mające dostęp do materia-
łów wybuchowych do użytku cywilnego.
Uzyskane zaświadczenie – ważne przez 5 lat – uprawnia do prowadzenia prac z za-
kresu oczyszczania terenu: 
- na samodzielnych stanowiskach, w tym stanowiskach nadzoru, lub
- na stanowisku pracownik fi zyczny.
REFUNDACJA KOSZTÓW
Firma SPEC-MAJ jest wpisana do rejestru  instytucji szkoleniowych wojewódzkiego 
urzędu pracy pod numerem ewidencyjnym 2.02/00023/2010, co daje możliwość 
uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w ramach rekonwersji.
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NOWY SZEF
Bogusław BĘBENEK 

Gen. bryg. ur. w 1954 r. w Ostrowi Mazowieckiej.
Po ukończeniu Technikum Drogowo-Technicznego, w 1974 roku wstępuje  do  WSO-
WInż.,  którą kończy w 1978 r. W latach 1983- 1985 d-ca ksap w 2 binż., następnie słu-
chacz ASG [1985-1988]. Po ukończeniu studiów kolejno: szef sztabu 1 bsap 1DZ [1988-
1989]; st. ofi cer SWI WOW [1989-1993]; szef szkolenia – z-ca d-cy 2 BSap [1994-1995]; 
z-ca SWI WOW [1995-1998], główny specjalista [1998-2000]; szef oddziału szkolenia 
SWI DWLąd. [2000-2006].
W 1995 roku był jednocześnie dowódcą zgrupowania saperów WOW, zorganizowa-
nego do oczyszczania poligonu Muszaki z  przedmiotów wybuchowych. Zgłosił 12 
projektów nowatorskich w zakresie metodologii pracy sztabów wojsk inżynieryjnych 
i realizacji zadań zabezpieczenia inżynieryjnego. W latach 1999-2004 członek delegacji 
RP w Zespole Ekspertów przy Genewskim Centrum Rozminowania Humanitarnego 
ONZ, zajmującego się likwidacją min przeciwpiechotnych. W  latach 2002-2006 szef 
Wojsk Inżynieryjnych Wojsk Lądowych, a  następnie słuchacz Podyplomowych Stu-
diów Polityki Obronnej AON [2006-2007]. Po ich ukończeniu skierowany w sierpniu 
2007 r. na dowódcę 1 BSap, by w marcu 2008 r powrócić na stanowisko szefa Wojsk 
Inżynieryjnych Wojsk Lądowych. Decyzją V Kongresu SSP został Prezesem Stowarzy-
szenia Saperów Polskich. Z początkiem sierpnia 2011 r. wyznaczony na Szefa Inżynierii 
Wojskowej, a 15 sierpnia mianowany do stopnia generała brygady. 

BYŁY SZEF
Janusz LALKA 

Gen. dyw.  ur. w 1952 roku w Lubartowie.
W wojsku od 1972 roku, kiedy po ukończeniu LO w Lubartowie ochotniczo wstępu-
je do WSOWInż.  Po jej ukończeniu w 1976 r. pełni służbę w 5. BSap kolejno: d-ca 
plutonu, kompanii, szef sztabu bsap. W 1982 roku zostaje skierowany na studia do 
ASG WP, które kończy w 1985 r. i wraca do macierzystej jednostki na stanowisko 
d-cy bsap 5. Bsap. W latach 1986-1988 szef sztabu 9. ppont, a następnie do 1992 r. 
dowódca 3. ppont. W drodze wyróżnienia wyznaczony na dowódcę 2. BSap. Spraw-
dza się jako sztabowiec wykonując w latach 1996 – 1998 obowiązki szefa Wojsk In-
żynieryjnych WOW, a od 1998 zastępcy szefa Wojsk Inżynieryjnych. W 2002 roku, 
został  szefem Inżynierii Wojskowej. W  rok później 15 sierpnia awansowany do 
stopnia generała brygady, a za wybitne zasługi położone w likwidacji skutków po-
wodzi, w 2010 r. generałem dywizji. W  latach 2004 - 2008 Prezes Stowarzyszenia 
Saperów Polskich.

ZMIANA WARTY
FIRMA OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE: 
1. Sprawdzanie i oczyszczanie terenu i zbiorników wodnych z przedmiotów wy-

buchowych pochodzenia wojskowego 
2. Kontrola czystości terenu z opracowaniem i wydrukiem map w rzutach 2D i 3D
3. Prowadzenie nadzoru saperskiego podczas wykonywania robót ziemnych
4. Wykonywanie robót ziemnych w terenie zagrożonym występowaniem przed-

miotów wybuchowych
5. Podejmowanie interwencyjne niewypałów i niewybuchów
6. Przewóz niewypałów 
7. Wykonywanie prac z użyciem materiałów wybuchowych
8. Opracowania, ekspertyzy i opinie saperskie
9. Specjalistyczne szkolenia saperskie

CERTYFIKATY
W 2006 roku wprowadziliśmy Zintegrowany System Zarządza-
nia oparty na ISO. Jest on gwarancją wysokiej jakości świad-
czonych usług a  także zarządzania ochroną środowiska oraz 
bezpieczeństwem i  higieną pracy. Zapewnia spełnienie wy-
mogów prawnych oraz pozwala uzyskać zadowolenie klienta.
(wstawić certyfi katy)

KADRA
W gronie pracowników fi rmy BOI znajdują się wysoko wykwalifi kowani saperzy, zawo-
dowi nurkowie, operatorzy sprzętu wykrywającego i ciężkiego oraz kierowcy z upraw-
nieniami ADR. Większość kadry ma wieloletnie doświadczenia wyniesione z zawodo-
wej służby wojskowej, wyjazdów na misje, pracy w patrolach rozminowania i w fi rmie. 
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy podejmowaniu i niszczeniu niewybuchów posia-
dają uprawnienia do prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów 
wybuchowych, zgodnie obowiązującymi przepisami ustawowymi.
Nurkowie wykonujący oczyszczanie podwodne mają – oprócz uprawnień do pracy 
z materiałem wybuchowym do użytku cywilnego i oczyszczania terenów – dyplomy 
nurka od III do I klasy lub kierownika prac podwodnych uzyskane w Urzędzie Morskim 
w Gdyni.

SPRZĘT
Firma posiada nowoczesny sprzęt wykrywający z możliwością lokalizacji obiektów me-
talowych na dużych głębokościach nawet w najtrudniejszych warunkach gruntowych. 
Wyposażenie detektorów w Datalogger wraz z oprogramowaniem umożliwia nam wy-
konywanie kolorowych map sprawdzanego obszaru i przedstawienie go w rzutach 2D 
lub formacie 3D.
Posiadamy środki transportu przystosowane i dopuszczone do przewozu materiałów 
wybuchowych w grupie EX II. Wykorzystując przyczepę z przeciwodłamkowym pojem-
nikiem możemy bezpiecznie, zgodnie z  obowiązującymi przepisami wywozić znale-
zione niewypały z terenu zabudowanego nie powodując zagrożenia dla osób trzecich 
(przechodniów, okolicznych mieszkańców, innych użytkowników drogi).
Dysponujemy mobilnym zestawem z wielofunkcyjną koparką wyposażoną w specja-
listyczny osprzęt, zabezpieczoną przeciwodłamkową szybą umożliwiającą bezpieczną 
pracę w terenie zagrożonym wybuchem.

BOI
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
Elżbieta OLCZAK - MAJEWSKA

 

 KONTAKT: 51-660 Wrocław, ul. Sempołowskiej 29
Tel (+48) 71 345 30 40, fax. (+48) 71 345 24 00
e-mail: biuro@boi.wroclaw.pl, http://www.boi.wroclaw.pl
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Życząc przyjemnej lektury,
redaktor naczelny
Wiesław L. Ząbek

Szanowni Czytelnicy,

Polecamy kolejny, 39. numer kwartal-
nika „SAPER” zawierający następujące 
materiały:

W  dziale Z  ŻYCIA WOJSK INŻY-
NIERYJNYCH, bogate materiały: z ob-
chodów Święta Żołnierza obchodzone 
w  Centrum Szkolenia Wojsk Inżynie-
ryjnych i  Chemicznych we Wrocławiu; 
ostatnie święto Brygady obchodzone 
w   2. Mazowieckiej Brygadzie Saperów 
w Kazuniu.

SAPERSKIE SPOTKANIA to rela-
cja z wizyty na Podlasiu w 17 kole SSP w Białymstoku i na Warmii, 
wyjazdowe spotkanie Prezydium Zarządu Głównego SSP w Nidzicy 
oraz na wyspie nadnarwiańskiej w Pułtusku, gdzie nastąpiło symbo-
liczne przekazanie funkcji Pierwszego Sapera RP, w ramach którego 
stanowisko szefa Inżynierii Wojskowej WP po gen. dyw. Januszu  Lal-
ce przejął gen. bryg. Bogusław Bębenek.

Natomiast EPITAFIA – obszerna relacja z  pożegnania st. szer. 
Szymona Sitarczuka pośmiertnie awansowanego do stopnia sierżanta 
oraz śp. płka mgra inż. Jana Tomaszewskiego.

Natomiast w dziale INFORMACJE - sprawozdania z posiedzenia 
Prezydium Zarządu Głównego oraz obszerna relacja z Kongresu Sto-
warzyszenia Saperów Cywilnych we Wrocławiu.

Z  obowiązku przypominam o  przysyłaniu materiałów pocztą 
elektroniczną lub na płytach CD-R, natomiast teksty pisane o objęto-
ści do 2 stron maszynopisu, czcionka 12, formatu A-4.

Pismo dotowane przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON i dofi nansowane ze środków 
Ministerstwa Obrony Narodowej

Po raz kolejny w  Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryj-
nych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego 
odbyła się wyjątkowa uroczystość. 22 lipca br. żołnierze służby 
przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych przysięgli 
wiernie służyć Ojczyźnie. 

Na ceremonię przybyły nie tylko rodziny żołnierzy służ-
by przygotowawczej, ale również goście honorowi, przyjaciele 
i  sympatycy wojsk inżynieryjnych. Swoją obecnością zaszczy-
cił Centrum, m.in. pełnomocnik Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego ds. kombatantów Pan Paweł Aszkiełowicz, 
przedstawiciel Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego puł-
kownik Marek Sanaka, zastępca Komendanta Wyższej Szkoły 
Ofi cerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościusz-
ki - pułkownik Piotr Pertek, a także prezes Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego Koła „Saper” pułkownik Jerzy Marczak.

Słowa przysięgi wojskowej wypowiedziało stu sześćdziesięciu 
ochotników. Natomiast wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztan-
dar zostali: szer. elew Katarzyna Sepioło, szer. elew Damian 
Dylewski, szer. elew Adrian Wojciechowski oraz szer. elew Ja-
rosław Chodorski. Bez wątpienia dla każdego było to ogromne 
przeżycie, a słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna” nabrały dla nich no-
wego znaczenia.

Ponadto za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych 
oraz bardzo dobre wyniki w szkoleniu i dyscyplinie, osiągnięte 
podczas szkolenia podstawowego Komendant Centrum płk 
Andrzej Dutka wyróżnił pochwałą, listem gratulacyjnym oraz 
nagrodą pieniężna trzech elewów: szer. Katarzynę Sepioło, szer. 
Pawła Chmielewskiego i szer. Michała Lewickiego.

- Dziękuję naszym dowódcom i kadrze zawodowej Centrum 
Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, za życzliwość, cie-
płe słowo i przede wszystkim cierpliwość. Cieszymy się i  jesteśmy 
wdzięczni, że pokazujecie nam, czym jest Wojsko Polskie, a  tak-
że dajecie możliwość szkolenia na najwyższym poziomie. Jestem 
przekonana, że to pozwoli nam ukończyć szkolenie podstawowe 
z bardzo dobrymi wynikami - w imieniu żołnierzy przemówienie 
wygłosiła szer. elew Katarzyna Sepioło.

Możliwość wstąpienia do polskiej armii jest marzeniem 
wielu młodych ludzi. Dzięki Narodowym Siłom Rezerwowym 
marzenie to może się w końcu spełnić. Jednak przed żołnierzami 
służby przygotowawczej jeszcze dwa miesiące niezwykle ważne-
go szkolenia, które zakończy się egzaminem sprawdzającym wie-
dzę i umiejętności. Osiągnięte jak najwyższe wyniki szkoleniowe 
stworzą podstawę do należytego przygotowania się do realizacji 
przyszłych zadań. 

Tekst i foto: Edyta Szura

Wiernie służyć Ojczyźnie



2                                                                                                                                                                            SAPER 

SAPERZY W MISJACH POKOJOWYCHMISJE POKOJOWE

Cztery łapy na afgańskim etacie

Psia służba w Afganistanie nie należy do najłatwiejszych. Czworonogi 
do pracy wstają codziennie przed 6.00, tak żeby punktualnie o 7.00 roz-

począć przeszukiwanie pierwszych samochodów wjeżdżających na teren 
polskiej bazy w Ghazni. W lato, przede wszystkim ze względu na wysoką 
temperaturę psy pracują tylko kilka godzin dziennie. W tych warunkach 
bardzo szybko widać oznaki zmęczenia i  zniechęcenia, a  praca czworo-
nogów nie jest już tak efektywna. Potrzebne jest zastępstwo i odpoczynek. 
Ponieważ w bazie Ghazni są cztery psy, z właściwą organizacją pracy nie 
ma problemów. 

Popołudniowy dyżur czworonogów rozpoczyna się około godz. 14.00. 
Tak samo jak w godzinach porannych, tak i po południu psy angażowa-
ne są przede wszystkim do sprawdzania samochodów, a w razie potrzeby 
także do sprawdzenia rzeczy, które mają przy sobie osoby wchodzące na te-
ren bazy. „Jeśli ktokolwiek miał styczność z materiałami wybuchowymi albo 
przebywał w pomieszczeniu, gdzie była broń, nasze psy są to w stanie wykryć 
i w odpowiedni sposób nam zasygnalizować. (…) Zazwyczaj na sprawdzenie 
jednego samochodu pies potrzebuje około 10 minut. Tyle czasu potrzeba nam 
żeby na 99% wykluczyć bądź potwierdzić obecność materiałów wybucho-
wych.” – mówi plut. Dariusz Miszta, opiekun Dory. 

Kilkudziesięciostopniowe upały, które w Afganistanie trwają nieprze-
rwanie od początku maja, nie pozostają bez wpływu na pracę zwierząt. Jak 
mówią przewodnicy, to m.in. ich obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby 
psy jak najmniej odczuwały te niedogodności. Aby choć trochę zmniejszyć 
trudy służby w Afganistanie, na każdej zmianie pojawia się nowe wyposa-
żenie dla czworonogów i na każdej zmianie opiekunowie starają się popra-
wiać warunki, w jakich mieszkają i pracują psy. Na wyposażeniu, od kilku 
już lat psy mają buty, a od kilkunastu miesięcy kamizelki chłodzące, tzw. co-
olery. Na wniosek przewodników z poprzednich zmian przy głównej bra-
mie postawiono specjalistyczny kojec z klimatyzacją, gdzie podczas służby 
mogą schronić się przed upałem saperskie czworonogi. Mało kto wie, że 
jednym z ostatnich prezentów, jakie otrzymały psy pracujące w polskich ba-
zach, są psie okulary ochronne, popularnie zwane doglami. „Specjalne oku-
lary, które dzięki staraniom mjr Anny Bartnickiej dostały czworonogi, to chy-
ba najlepszy z dotychczasowych prezentów. (…) Do tej pory mało kto zdawał 
sobie sprawę z zagrożenia, jakie dla psiego wzroku niesie promieniowanie UV 
oraz wysokie zapylenie. Dwa psy z Kazunia – Tango i Domel, które służyły 
w Afganistanie na poprzednich zmianach, mają problemy ze wzrokiem. Żeby 
takiego losu nie podzielił ani Elvis, ani Dora zdecydowaliśmy się, że swoją psią 
służbę, przez większość czasu, będą pełniły w okularach”. – mówi st. kapral 
Michał Młynarczyk opiekun Elvisa. 

W trosce o bezpieczeństwo psów opracowano także specjalne doku-
menty, które regulują ich pracę w bazach i w trakcie prowadzenia operacji 

na terenie prowincji Ghazni. „Nasze psy traktujemy bardzo poważne. Wiele 
osób nie zdaje sobie nawet sprawy, że dość często to właśnie od pracy psów 
zależy bezpieczeństwo żołnierzy. Psy praktycznie towarzyszą nam na każdym 
kroku. Oprócz tego że codziennie pracują w bazie, to także wykorzystywane 
są podczas akcji bojowych. Razem z nami jeżdżą na patrole. (…) Jeśli jest taka 
potrzeba, transportujemy je także śmigłowcami.” – mówi ppłk Rafał Miernik, 
dowódca ZBA. „Między innymi dlatego podczas IX zmiany stworzyliśmy od-
powiednie dokumenty normujące psią służbę w Kontyngencie.” – dodaje ppłk 
Miernik. 

Od żadnego z polskich żołnierzy złego słowa o pracy czworonogów 
nikt nie usłyszy. W  samych superlatywach mówi o  nich także dowódca 
Zgrupowania Bojowego Alfa ppłk Rafał Miernik. „To, że mamy w naszym 
kontyngencie psy, to duże szczęście. Dobrze wyszkolone i przygotowane do 
kontroli pojazdów oraz przeszukiwania obiektów czworonogi wspierają żoł-
nierzy podczas operacji i podczas codziennych patroli. (…) I Dora i Elvis kil-
kukrotnie wskazały nam, że w wytypowanych zabudowaniach były przecho-
wywane materiały wybuchowe. (…) Kilka tygodni temu potwierdziły także, 
że zatrzymani na Highway 1 przez polskich żołnierzy czterej Afgańczycy mieli 
styczność z materiałami wybuchowymi, a w samochodzie, którym podróżo-
wali, były przewożone wcześniej materiały wybuchowe, amunicja lub broń” 
– mówi ppłk Miernik. 

Czworonogi z Kazunia mają także na swoim koncie wykrycie impro-
wizowanych urządzeń wybuchowych (IED). Na IV zmianie Dora, podczas 
jednego z patroli, znalazła przy drodze dwa IED. Jeden z ładunków przygo-
towany był do detonacji. 

„Praca z psami na misji na pewno do najłatwiejszych nie należy. Ale 
dzięki temu, że oba psy są posłuszne i dobrze wyszkolone, nie mamy prawa 
narzekać. Musimy pamiętać, że dla nich warunki służby tutaj bywają na-
prawdę ekstremalne. Czasami swoją pracę musimy podporządkować ich 
możliwościom. Ostatnio, żeby psy mniej się męczyły, dowódca wydał zgodę, 
aby swój popołudniowy dyżur pełniły pod telefonem. Na bramę idziemy tylko 
wtedy, kiedy mamy wezwanie. (…) Jeśli psy pracują, to pracują na 100% swo-
ich możliwości. Ja twierdzę, że jeśli coś czasami jest nie tak, to na pewno nie 
jest to wina psów. Przyczyn trzeba szukać po stronie przewodnika.” – mówi 
plut. Dariusz Miszta, opiekun Dory.

Przewodnicy pytani o zajęcia, jakie psy mają poza służbą, zgodnie od-
powiadają, że tutaj obowiązkowy jest aktywny odpoczynek. Psy każdego 
dnia muszą się wybiegać i pospacerować. Obowiązkowa jest także zabawa 
z piłkami, które i Elvis i Dora zabierają ze sobą nawet na służbę.

Za dwa miesiące psy zakończą swoją służbę w Afganistanie. Po po-
wrocie do kraju czekają je badania i szkolenia. Swój powrót do Afganistanu 
planują na 2012 rok. 

***
Obecnie w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie służy 

7 psów. Cztery w bazie Ghazni, dwa w bazie Warrior i jeden w bazie Ba-
gram. 

Tekst: Bogumiła Piekut
Foto: Bogumiła Piekut, plut. Dariusz Miszta 

Sekcja Informacyjno-Prasowa  PKW Afganistan

Choć w tym miesiącu skończyły dopiero pięć lat, to na misji w Afganistanie są już po raz drugi. Mają za sobą kilkadziesiąt patroli i setki godzin 
spędzonych na służbie. Dora i Elvis, psy z 2. Mazowieckiej Brygady Saperów z Kazunia od czterech miesięcy, wspólnie z pięcioma innymi psami, służą 
w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie. 
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Wypełnić powołanie
29 czerwca br. w  Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych 

i Chemicznych we Wrocławiu odbyło się wcielenie ochotników, któ-
rzy mają się szkolić w ramach służby przygotowawczej do Narodo-
wych Sił Rezerwowych (NSR).

Przeszło dwustu młodych ludzi przekroczyło bramę koszar, aby 
rozpocząć nowy etap życia. Blisko czteromiesięczna służba po-

dzielona jest na dwa okresy: podstawowy oraz specjalistyczny. Okres 
szkolenia podstawowego, trwający trzy miesiące, powinien umożliwić 
elewom adaptację do służby wojskowej oraz opanowanie podstawo-
wej wiedzy, umiejętności i nawyków z zakresu przygotowania ogólno-
wojskowego. W tym czasie żołnierze złożą przysięgę. Po zakończeniu 
szkolenia podstawowego kandydaci do Narodowych Sił Rezerwowych 
odbędą jednomiesięczne kształcenie specjalistyczne. 

Motywy zostania żołnierzem są różne. - Chcę mieć nietuzinkowy 
zawód, nie popadać w rutynę, jak to bywa w cywilu. Zawód żołnierza 
daje możliwość wykazania się i udowodnienia przed samym sobą swojej 
wartości - jednym tchem wymienia Łukasz Szymański z Potarzyc. Dla 
przedstawicielki kobiet – Moniki Kucharskiej z  Myśliborza, włoże-
nie munduru stanowi marzenie i  jest powołaniem, które za wszelką 
cenę starała się wypełnić. Korzyści ze służby przygotowawczej najle-
piej oddają słowa Jakuba Sobczaka z Rzepowa, który twierdzi, że jest 
to wielka przygoda, ale przede wszystkim wyzwanie dla każdego, kto 
chce służyć w wojsku. 

Służba przygotowawcza to dla cywilów sposób na związanie swo-
jej przyszłości z wojskiem. Ambicja, motywacja i determinacja, tych 
osób umożliwia zasilenie szeregów armii najwartościowszymi ludźmi. 
Dla nich wszystkich przygoda z mundurem może stać się czymś wy-
jątkowym i niepowtarzalnym w życiu, a dla wojska będą oni stanowili 
grupę dobrze wyszkolonych żołnierzy – obrońców Ojczyzny.

Tekst i zdjęcia: kpt. Piotr Szczepański
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Oficerowie Bundeswehry w Centrum
13-14 lipca br. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Che-

micznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu gościło przed-
stawicieli niemieckiego Centrum Informacji C-IED.

Delegacji niemieckiej przewodniczył Dyrektor Centrum Informa-
cji C-IED (ang. Counter Improvised Explosive Devices) -  płk 

Helmut Heck, któremu towarzyszyli: ppłk Hans Carpentier, ppłk 
Frank Ennen, mjr Markus Ruhland i  Pan Markus Lischka. Nato-
miast stronę polską reprezentowali Szef Wojsk Inżynieryjnych Wojsk 
Lądowych -  płk Bogusław Bębenek wraz z pełniącym obowiązki Ko-
mendanta Centrum – ppłk. Waldemarem Robakiem. Ponadto, w spo-
tkaniu udział wzięli: ppłk Piotr Tomków, mjr Tomasz Kuźniar, mjr 
Tomasz Mularczyk, kpt. Damian Piórko, kpt. Andrzej Święs, chor. 
Krzysztof Zagulski i Pani Edyta Szura. 

W pierwszej części spotkania strona polska przedstawiła zagadnie-
nia związane z procesem budowy zdolności przeciwdziałania improwi-
zowanym urządzeniom wybuchowym w Wojskach Lądowych. Zapre-
zentowano organizację szkolenia wojsk oraz bazę szkoleniową Zespołu 
Rozminowania CSWInżiChem. we Wrocławiu. Omówiono strukturę 
i  wyposażenie Grupy EOD (ang. Explosive Ordnance Disposal) oraz 
Sekcji Przewodników Psów.  Ponadto, przedstawiono stosowane pro-
cedury, taktykę i  techniki przeciwdziałania IED oraz proces realizacji 
kampanii informacyjnej. 

W drugiej części, oficerowie niemieccy przedstawili swoją działal-
ność z zakresu C-IED. Szczegółowo zaprezentowali strukturę, obszary 
aktywności oraz produkty Centrum Informacji C-IED Bundeswehry.

W czasie dyskusji wymieniano się doświadczeniami i przydatnymi 
informacjami, które później zostaną wykorzystane w budowaniu naro-

dowych zdolności przeciwdziałania IED. W czasie rozmów wielokrot-
nie podkreślano, że tematyka C-IED dotyczy całych Sił Zbrojnych i nie 
jest to tylko zadanie dla Wojsk Inżynieryjnych.

W  drugim dniu wizyty dokonano przeglądu bazy szkoleniowej 
Centrum, gdzie m.in. zwiedzano blok dydaktyczny, w którym znajdują 
się specjalistyczne sale wykładowe do szkolenia C-IED. W salach tych 
zostały zgromadzone przykłady min-pułapek, jakie mogą napotkać pol-
scy żołnierze przebywający na trudnych misjach w Iraku i Afganista-
nie. Przeprowadzono również prezentację sprzętu do rozpoznania oraz 
neutralizacji urządzeń wybuchowych umieszczonych w drogach i po-
jazdach, a także sprzętu inżynieryjnego wykorzystywanego w zabezpie-
czeniu działań Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Kolejnym etapem 
było zwiedzanie Muzeum Wojsk Inżynieryjnych, gdzie niemieccy ofice-
rowie mogli poznać bogatą oraz pasjonującą historię polskich saperów. 

Pułkownik Helmut Heck wielokrotnie podkreślał, że wizyta we 
Wrocławiu była doskonałą okazją do zacieśnienia współpracy między 
naszymi Centrami  w zakresie C-IED i ma nadzieje, że już wkrótce na-
stąpi rewizyta delegacji polskiej.

- Takie spotkanie to niesamowita okazja do wymiany doświadczeń 
i  poszerzenia współpracy na wielu płaszczyznach. Jestem przekonany, 
że wymiana informacji zostanie wykorzystana do pogłębiania zdolności 
C-IED w Wojskach Lądowych. Równocześnie jestem pewien, że kontakt 
z oficerami Bundeswehry będzie rozwijany i umacniany w przyszłości- 
podsumował wizytę pułkownik Bogusław Bębenek. 

Tekst i zdjęcia: Edyta Szura
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OBCHODY ŚWIĘTA WP we WROCŁAWIU
12 sierpnia br. w  Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych 

i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego (CSWInż.
iChem.) uroczyście obchodzono Święto Wojska Polskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę 
uroczystości podpułkownika Aleksandra Wlizło Komendanto-

wi Centrum pułkownikowi Andrzejowi Dutce.
Komendant powitał wszystkich uczestników uroczystości, wśród 

których oprócz żołnierzy i pracowników wojska Centrum znaleźli się 
także emerytowani żołnierze, kombatanci oraz przedstawiciele władz 
samorządowych województwa dolnośląskiego oraz służb munduro-
wych. 

- Święto Wojska Polskiego to czas uhonorowania żołnierzy za osią-
gnięcia w  służbie i  nagrody za całoroczną działalność zawodową. To 
również czas refleksji i  więzi z  tymi, którzy zdjęli już mundury, czas 
przemyśleń o przyszłości naszej armii i jej roli w społeczeństwie. Przede 
wszystkim jednak, to szczególna sposobność i  patriotyczny obowiązek 
pamięci i hołdu dla tych, którzy zginęli w obronie niepodległości i granic 
Ojczyzny - powiedział w  okolicznościowym przemówieniu pułkow-
nik Dutka. Następnie Komendant odczytał życzenia Dowódcy Wojsk 

Lądowych z okazji Święta Wojska Polskiego.
W trakcie części oficjalnej uroczystości, na podstawie decyzji Mi-

nistra Obrony Narodowej, dwudziestu pięciu żołnierzy i  pracowni-
ków wojska zostało wyróżnionych Medalami: „Siły Zbrojne w Służbie 
Ojczyzny” i „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Zgodnie z Postano-
wieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za nienaganną służ-
bę w  polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa, 
dwudziestu dwóch żołnierzy zostało odznaczeni Gwiazdami Iraku 
i Gwiazdami Afganistanu.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów i  sprzętu Cen-
trum.

Tekst i zdjęcia: kpt. Piotr Szczepański
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Święto 2. MBSap
Dzień 02 września 2011r miał charakter szczególnie podniosły 

i uroczysty. Obchodziliśmy 67-rocznicę powstania naszej jed-
nostki, która była jednocześnie ostatnim świętem 2. MBSap.

Uroczystość na którą przybyli między innymi wiceprzewodniczą-
ca Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Poseł na Sejm  RP Pani Ja-
dwiga Zakrzewska, Dowódca Wojsk Lądowych – gen. broni Zbigniew 
Głowienka, Szef Inżynierii Wojskowej – gen. bryg. Bogusław Bębenek, 
władze lokalne i samorządowe powiatu nowodworskiego, przedstawi-
ciele zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, służb mundurowych 
oraz wielu przyjaciół brygady.

Uroczystości rozpoczęła msza polowa celebrowana przez kapelana 
jednostki ks. por. Roberta Dębińskiego. Po mszy polowej matka śp. 
Kaprala Pawła Staniaszka pani Wiesława w asyście dowódcy 2 BSap – 
płk Jarosława Rusińskiego i dowódcy 2 psap – płk Adama Przygody 
odsłoniła tablicę na pomniku „Poległym Saperom” upamiętniającą żoł-
nierzy brygady, którzy poświęcili życie w PKW w Afganistanie.

Apel Pamięci przeprowadzony przez kpt. Agnieszkę Królak i salwa 
honorowa w wykonaniu kompanii honorowej dowodzonej przez kpt. 
Piotra Dudę, nadała tej części uroczystości wyjątkowy charakter.  

Następnie przenieśliśmy się na plac apelowy brygady, gdzie odbyło 
się: przejęcie tradycji 2. Mazowieckiej Brygady Saperów przez 2 Pułk 
Saperów; pożegnanie komponentu inżynieryjnego X zmiany PKW 
Afganistan oraz przekazanie dowodzenia 2. Brygadą Saperów. W trak-
cie uroczystego apelu  Dowódca Wojsk Lądowych wręczył akty mia-
nowania na stopień kapitana por. Agnieszce Królak i  por. Piotrowi 
Grendzie, gwiazdy Afganistanu, odznaczenia resortowe oraz Dyplom 
Uznania dla batalionu wsparcia inżynieryjnego.

Kiedy 6 września 1944 roku saperzy z 2. Brygady Saperów po raz 
pierwszy stanęli na apelu we Włodawie, myśli ich były skierowane ku 
niepodległości Ojczyzny. Słowa BÓG HONOR OJCZYZNA od zawsze 
towarzyszyły żołnierzowi polskiemu. Determinację w działaniu i chęć 
niesienia pomocy ludziom kazuńscy saperzy odziedziczyli po swoich 
poprzednikach, którzy nie szczędząc krwi własnej ani życia zapisali się 
w kartach historii jednostki, która po raz kolejny została poddana trans-
formacji. Historia zatoczyła krąg nad kazuńską twierdzą. Podobnie jak 
60 lat temu 2. Brygada Saperów została przeformowana w 2 Pułk Sa-
perów.

W dniu 2 września  dokonała się rzecz bardzo ważna dla wszystkich 
żołnierzy  2 Pułku Saperów.

Z dumą i honorem przejęliśmy tradycję, sztandar  i symbolikę:
- 2 Warszawskiej Brygady Saperów
- 2 Pułku Saperów
- 2 Warszawskiej Ciężkiej Brygady Saperów
- 2 Brygady Saperów
- 2 Mazowieckieckiej Brygady Saperów.
Historia 2 Brygady pisana przez 67 lat nie zostanie zamknięta z dniem 

31 grudnia 2011r. Jako dowódca 2. Mazowieckiego Pułku Saperów otwie-

ram nowy rozdział w tej wielkiej księdze dziejów pt. „2. Mazowiecki Pułk 
Saperów” – z dumą podkreślił w swoim wystąpieniu Dowódca Pułku – 
pułkownik Adam Przygoda.

W trakcie ceremonii dowódca 2. Brygady Saperów – pułkownik Jaro-
sław Rusiński uroczyście przekazał sztandar Dowódcy 2. Pułku Saperów 
– pułkownikowi Adamowi Przygodzie.

Dla żołnierzy komponentu inżynieryjnego był to dzień szczególnej 
wagi.

Wyruszajcie na X zmianę jako saperzy 2. Mazowieckiego Pułku Sa-
perów, ale niezależnie pod jakim dowództwem będziecie służyć nie za-
pominajcie o regulaminach i zasadach dyscypliny wojskowej, a w swojej 
działalności kierujcie się spokojem i rozwagą w działaniu, a nie rutyną 
– podkreślił pułkownik Jarosław Rusiński.

Wszystkim  udającym się w  rejon misji ks. kapelan Robert Dę-
biński udzielił błogosławieństwa, wręczył symboliczne różańce, a bur-
mistrz Nowego Dworu Mazowieckiego wręczył dowódcom zespołów 
Alfa i Bravo flagi Nowego Dworu Mazowieckiego.  

W  swoich przemówieniach okolicznościowych zarówno Pani Po-
seł Jadwiga Zakrzewska, gen. broni Zbigniew Głowienka i gen. bryg. 
Bogusław Bębenek podkreślali szczególne osiągnięcia jednostki, jej 
dowódców i żołnierzy. Słowa uznania wypowiedziane ustami Dowódcy 
Wojsk Lądowym mają dla nas szczególne znaczenie. Dowódca Brygady 
pułkownik Jarosław Rusiński w drodze wyróżnienia został skierowany 
na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Obrony Naro-
dowej.

Saperzy nie byliby sobą, gdyby nie zorganizowali wspaniałego „Pik-
niku Saperskiego”. Uwieńczeniem tego wspaniałego dnia były koncerty 
zespołów „Copypaste” i „Horyzonty”.

mjr Dariusz Urban
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Mosty szturmowe

BLG-67– MOST SZTURMOWY (B-75)

Znaczącym wyzwaniem dla konstruktorów i  technologów ZPD było 
nawiązanie współpracy z  NRD i  wspólne podjęcie tematu, jakim 
był most szturmowy. Początkowo zadanie to miało być realizowane 
w  ramach Układu Warszawskiego wspólnie z  Czechosłowacją. Jed-
nak wydarzenia roku 1968 i  interwencja wojsk sojuszniczych w okre-
sie praskiej wiosny przekreśliły te plany. Rada Techniczna Układu 
stwierdziła, że należy dokonać przewartościowania wiarygodności 
co do niektórych sojuszników i  ... (mimo że prace nad czeskim mo-
stem oznaczonym symbolem MT-55 były już dalece zaawansowane) 
przerwała nad nim dalsze prace. Bazę mostu stanowić miał czołg T-
-55A. Ze względu na fakt, że strona polska była producentem czołgu, 
jej powierzono rolę opracowania konstrukcji i  wykonania systemu 
nośnego przęsła mostu, rozmieszczenia napędu i  układu hydrauliki 
oraz wszystkich elementów dla mechanizmów rozkładania i  składa-
nia mostu, a  także systemów sterowania. Strona niemiecka była wy-
konawcą przęsła. Z  zadania obydwa kraje wywiązały się znakomicie. 
Powstał wyrób oznaczony symbolem B-75, nożycowy most czołgowy  
BLG-67 o nośności 40 ton i rozpiętości przęsła 20 metrów, który stał się 
standardem  w armiach byłego Układu Warszawskiego.

LAUR – BLP-72

1. GENEZA TEMATU
Nowa generacja czołgów T-72 wymagała spełnienia odpowiednio 
wyższych wymagań taktyczno-technicznych przez mosty szturmowe. 
W  styczniu 1978r. Komisje Planowania przemysłu i  wojska b.  NRD 
i  PRL uzgodniły zadanie uruchomienia pojazdu bazowego wraz  
z nowym mostem. W uzasadnieniu podano techniczno-organizacyjne 
i ekonomiczne potrzeby wojska z uwagi na daleko idącą unifikację z po-
jazdem bazowym T-72.

2. CYKL BADAWCZO-ROZWOJOWY
Jesienią 1981r. rozpoczęto badanie modelu pojazdu bazowego, w któ-
rym na pozbawionym wieży podwoziu czołgu T-72 zamiast mostu za-
montowano 16-tonowy ekwiwalent gabarytowo-masowy. Podczas bli-
sko 1,5 tys. km prób wytrzymałościowych przebiegiem nie stwierdzono 
uszkodzeń zarówno podwozia pojazdu jak i  elementów mocujących 
ciężar zastępczy. Prowadzone równolegle w b. NRD prace koncepcyj-
ne nad przęsłem z systemem jego rozkładania pozwoliły doprecyzować 
wymagania MR-3/2 38/84, na podstawie których OBRUM wykonał 
i przekazał w styczniu 1985r. do VEB Genthin dwa prototypy funkcjo-
nalne nr 1 i 2 pojazdów bazowych.
Aby usprawnić opracowanie i przygotowanie produkcji mostu towarzy-
szącego BLP-72 Kombinat Urządzeń Mechanicznych Bumar-Łabędy 
oraz Kombinat Budowy Maszyn Ciężkich w Magdeburgu 24.10.1985r. 
podpisały porozumienie o  współpracy, mające zagwarantować termi-
nową realizację harmonogramu wdrożenia na 1988 rok. Niestety, trud-
ności techniczne strony niemieckiej spowodowały konieczność wyko-
nania w grudniu 1987r. kolejnych dwóch prototypów nr 3 i 4, zaś cały 
program miał być zrealizowany dopiero w 1990r.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Most towarzyszący BLP-72 był środkiem do szybkiego pokonywania 
z  marszu różnego rodzaju przeszkód naturalnych (rzek, rozpadlin, 
skarp) i  sztucznych (rowów, kanałów, przegród). Maksymalna szero-
kość przeszkody wodnej – 24 m, maksymalna wysokość pokonywanego 
stopnia – 5,3 m. Dopuszczalne pochylenie wzdłużne ± 15, poprzeczne ± 
6. w przypadku konieczności pokonywania szerszej przeszkody istniała 
możliwość układania na niej 2 lub 3 przęseł przy obniżonej nośności. 
W skład mostu wchodziły: 
- pojazd bazowy (nośnik) zunifikowany z czołgiem T-72;
- trzyczłonowe rozkładane bramowo przęsło koleinowe;
- hydrauliczny mechanizm rozkładania, układania i zdejmowania przę-
sła.
Strona polska temat zrealizowała, natomiast NRD, z uwagi na zaistniałą 
sytuację polityczną związaną ze zjednoczeniem Niemiec, wycofała się 
z zadania. 

PMC-90 (B-75 na T-72)

Konstruktorzy OBRUM, kontynuując temat, przystosowali podwozie 
T-72 do przęsła mostu B-75 (BLG-67), w wyniku czego - we współpracy 
z Wojskowymi Zakładami Inżynieryjnymi w Dęblinie – wykonano pro-
totyp mostu szturmowego o symbolu PMC-90.

Opracował na podstawie materiałów OBRUM sp. z o.o. 
płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade

Kolejnymi konstrukcjami dla Wojsk Inżynieryjnych W.P. opracowanymi przez konstruktorów Ośrodka Badawczo Rozwojowego Urządzeń Me-
chanicznych OBRUM były mosty szturmowe: BLG 67 na bazie czołgu T-55 – robocze oznaczenie B-75 (początek prac 1968), BLP-72 na bazie 
czołgu F72 (początek prac 1978), PMC90 na bazie czołgu T72 (początek prac 1990) 
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CHWAŁA

Sięgając do współcze-
snych kart historii, 

w  nowej rzeczywisto-
ści końca XX wieku, 
związanej w  naszym 
kraju z  transformacją 
ustrojową, środowiska 
kombatanckie zgłosiły 
konieczność przywró-
cenia Święta Żołnierza, 
które korzeniami wrosło 
w  polską tradycję. Co 
prawda ogłoszenie stanu 
wojennego odsunęło ten 
projekt, ale po zmianie 
ustrojowej powrócono do 
tego projektu. Tym bar-
dziej, iż środowiska nie-
podległościowe i  kom-
batanckie, a  także w  dużym zakresie młodzież włączała się w  nie-
formalne obchody tego święta. Na polach bitew 1920 r. szczególnie 
w Radzyminie, Ossowie, na cmentarzu powązkowskim w Warszawie 
urządzano capstrzyki, spotkania weteranów, organizowano msze św., 
sesje naukowe i  prelekcje, składano kwiaty. Po długiej dyskusji nad 
datą święta wojska przeważył pogląd, że należy powrócić do dnia 15 
sierpnia. „Jest to święto upamiętniające jedno z największych zwycięstw 
oręża polskiego, sukces militarny o ogromnym znaczeniu dla losów pań-
stwa i  reperkusjach daleko przekraczających granice Rzeczypospolitej. 
Jest to równocześnie święto oddające hołd żołnierzom wszystkich for-
macji, ludziom o najrozmaitszych poglądach politycznych, którzy w go-
dzinie zagrożenia niepodległości połączyło wspólne pragnienie obrony 
Ojczyzny…”

Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego nie odbiegały od 
charakteru uroczystości z  lat poprzednich. Jego zakres wyznaczają: 
tradycja i ceremoniał wojskowy. W wielu garnizonach i jednostkach 

odbyły się uroczyste 
zbiórki z  udziałem asy-
sty wojskowej, pocztów 
sztandarowych, delegacji 
kombatanckich, harcer-
skich, młodzieży szkolnej 
i organizacji społecznych, 
podczas których przepro-
wadzano apel poległych, 
składano wieńce pod po-
mnikami bohaterów woj-
ny polsko-bolszewickiej 
1920 roku. W przeddzień 
święta odbywały się uro-
czyste capstrzyki.

Wiesław Ząbek

ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA

Z Ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego.

Art. 1.  Dzień 15 sierpnia ustanawia się Świętem Wojska Polskiego.
Art. 2.  Obchody Święta Wojska Polskiego i innych świąt wojskowych organizuje się w formie uroczystej, ustalonej w ceremoniale wojskowym […]

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Foto: Artur Zakrzewski
www.mon.gov.pl

Foto: Piotr Szczepański
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POMNIK SAPERA
Motto:
„Głazy jak legendy z pokolenia w pokolenie
przeniosą imię żołnierskie”

Pomnik-
imię wyryte w marmurze,
imię sapera
tej ziemi.
Przy kwiatach
      skupione twarze,
      kroki
i werble…

Daremnie łomocą skargę
ku niebu z kamienia 
z betonu,
daremnie budzi poległych
dziewczyna.
Daremnie – wołać poległych.

A serce żołnierskie uśpione,
głuchym werblem wzruszone
drga…

Kto przypuszczał, że po człowieku
nie zostaje nic, kiedy pada.
Przed portretem na szybie szklanej
pochyli się twarz…

Te głazy, jak legendy
z pokolenia w pokolenie
przeniosą imię żołnierskie
- nich trwa.
 
I będzie jaśniało to imię
jak rzeka, która się toczy
ku przeznaczeniu, ku dali
tam…

Gdzie sapera się nie chwali.

Wiesław Leszek Ząbek

Ustanowione decyzją Sejmu RP, w ramach poprawki do ustawy z dnia 24 
stycznia 1991 roku „o  kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofi arami represji wojennych i  okresu powojennego” a  wniesione 27 listopada 
1997 roku, Święto Weterana uroczyście obchodzone jest w całej Polsce w dniu 
1 września .

Tegoroczne obchody wybuchu II wojny światowej miały wyjątkowy cha-
rakter z racji nadania mu uroczystej oprawy związanej z obecnością najwyższy 
dostojników Rzeczpospolitej. Tradycyjnie o godz. 4,45 na Westerplatte odbyły 
się uroczystości z udziałem premiera RP p. Donalda Tuska, wcześniej o godz. 
4,35 uroczystości w związku ze zbombardowaniem Wielunia, a w Katowicach 
z udziałem Prezydenta RP p. Bronisława Komorowskiego przy  wieży spado-
chronowej, której bronili bohaterscy harcerze.

ŚWIĘTO WETERANA

Z Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych oso-
bach będących ofi arami represji wojennych i  okresu powojennego [Dz.U. 
z 1997 nr 142]
Rozdział 1. Art.6. Dzień 1 września ustanawia się Dniem Weterana

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

W  dniu 11 czerwca 2011 roku z  okazji 97 rocznicy urodzin i  66 
rocznicy Święta WOP w  Zielonce odwiedziłem Pana  Porucznika Jana 
Grochowskiego. Piękny wiek i naprawdę to ,,Stara Twarda Szkoła Życia” 
pozwala Mu tak dobrze się czuć i być w bardzo dobrej formie. W towarzy-
stwie córki spędziłem miłe chwile razem z Panem Janem, wspominałem 
saperów i jego służbę i życie w Białymstoku. 

Pan Porucznik Jan Grochowski urodził się 14 maja 1914 roku w  Wi-
tebsku. Po rewolucji cała rodzina zamieszkała w Białymstoku. Obecnie, 
mając 97 lat, mieszka w Zielonce u swojej córki i cieszy się bardzo dobrym 
zdrowiem. 

(Artykuł Kajetana Szczepańskiego w kolejnym numerze)

Najstarszy Saper w regionie podlaskim

kpr. Józef Karpuszko i kpr. Jan Grochowski
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SAPERSKIE SPOTKANIA

Z WIZYTĄ NA PODLASIU…

Wprawę poprzedziło, w dniu 17.06. 2011 r. 
spotkanie z  miejscowym aktywem śro-

dowisk saperskich i  piłsudczykowskich, gdzie 
rolę niezwykle gościnnego gospodarza przejął 
na siebie mjr Kazimierz Strojek, znany przed-
siębiorca i biznesmen w Białymstoku. Po zała-
twieniu merytorycznych spraw, spotkaliśmy się 
na koleżeńskiej kolacji w  urokliwie położonej 
daczy naszego gospodarza, gdzie szeroką strugą 
[i nie tylko] popłynęły wspomnienia saperskiej 
służby w garnizonach Kazuń, Modlin.

Wczesnym rankiem wyruszyliśmy autoka-
rem, w  gronie kolegów z  17 koła SSP, którym 
przewodzi płk [r] Edward Wiśniewski. Z rado-
ścią przyjęliśmy obecność naszych towarzyszy 
broni z  1 kompanii podchorążych OSWInż, 
m.in.: kol. Władysława Mińko,  jak też niedaw-
no poznanych na Kongresie członków Stowarzy-
szenia Saperów Cywilnych, m.in.: kol. Andrzeja 
Białka. Korzystając z okazji, nie omieszkaliśmy, 
po drodze, przylepieni do szyb autokaru, podzi-

wiać najpiękniejsze zabytki podlaskiej stolicy. 
Podziwiamy malowniczą wstęgę szosy wi-

jącą się przez kotlinę i rozlewiska  Biebrzy, kie-
rując się przez Knyszyn do Osowca, słuchając 
informacji naszego przewodnika, płk SG [rez] 
mgr inż. Kajetana Szczepańskiego o  historii 
Twierdzy i tradycjach bojowych żołnierzy KOP  
broniących ziemi podlaskiej w 1939 r. 

Po przekroczeniu bramy Twierdzy czekała 
nas miła niespodzianka, gdyż powitała nas Gru-
pa Rekonstrukcyjna Korpusu Ochrony Pograni-
cza, w osobach plut. Maciej Markowski i kpr. 
Michał Jaworowski, w  asyście których zwie-
dzaliśmy twierdzę, m.in. obiekty fortyfikacyjne, 
umocnienia polowe, stary cmentarz żołnierzy 
rosyjskich, izbę pamięci, koszary. Ich znakomita 
wiedza, pasja poszukiwania  zapomnianych kart 
historii Twierdzy, elokwencja i  kultura zrobiła 
u nas duże wrażenie, które potęgowały z piety-
zmem odtworzone umundurowanie żołnierzy 
KOP. 

A  później, urokliwe spotkanie koleżeń-
skie w  malowniczo położonym zajeździe, 
gdzie degustowaliśmy regionalne przysmaki, 
słynne kartacze podlaskie, podlane smakowi-
tą, miejscową nalewką, której recepturę go-
spodarze spotkania nie chcieli zdradzić. 

Wracaliśmy do Warszawy przeświad-
czeni o celowości takich spotkań, spokojni 
o  działalność koła w  Białymstoku, pełni 
podziwu dla tych ludzi, którzy w  dalszym 
ciągu, mimo upływu lat, zachowują hart 
ducha, nie popadają w  marazm i  ogólne 
zniechęcenie, podejmują działania na rzecz 
swojego środowiska. Przywiązani do tra-
dycji, we wspólnym społecznym działaniu, 
widzą sens racjonalnego myślenia i  sku-
tecznego działania. Widzą efekty i mają sa-
tysfakcję z podjętych działań.  

Wiesław Leszek Ząbek

Jedną z form kultywowania tradycji oręża polskiego, zgodnie z założeniami statutowymi Stowarzyszenia Saperów Polskich, są podróże 
wojskowo-historyczne organizowane przez poszczególne koła SSP. Tym razem, korzystając z zaproszenia prezesa koła nr 17 z Białegostoku płk 
Edwarda Wiśniewskiego wraz z wiceprezesem Zarządu Głównego SSP płk [r] Tomaszem Boguckim wzięliśmy  udział w dniu 18.06.2011 r., 
w „wyprawie” do Twierdzy OSOWIEC, szlakiem walk  żołnierzy polskich w 1920 i 1939 roku.

OSOWIEC – położony w Kotlinie Biebrzańskiej nad bagnistym rozlewiskiem Biebrzy, wieś 
w XVI w., prawa miejskie 1775, utrata ich 1880. W latach 1882-1891 władze rosyjskie zbu-
dowały tu Twierdzę, która została zmodernizowana w latach 1912-1914. W skład systemu 
umocnień inżynieryjnych twierdzy wchodziły 4 forty i 1 reduta typu polowego. Trzy forty 
znajdowały się na lewym brzegu rz. Biebrzy, tworząc pozycję dł. Ponad 6 km; skrzydła 
twierdzy były osłonięte umocnieniami polowymi zwiększając długość pozycji obronnych do 
18 km. Z chwilą wybuchu I wojny światowej była to najnowocześniejsza twierdza z syste-
mu obronnego Rosji przed Prusami [GRODNO, OSOWIEC, ŁOMŻA, RÓŻAN, ZEGRZE, 
MODLIN, WARSZAWA, DĘBLIN] i  Austro-Węgrami [ZAMOŚĆ, KRAKÓW, PRZE-
MYŚL]. W m. luty-sierpień 1915 r. załoga twierdzy toczyła ciężkie walki obronne. Z uwagi 
na użycie przez Niemców najcięższych dział [420 mm] w sierpniu 1915 r. twierdza została 
ewakuowana. W  wojnie polsko- bolszewickiej 1920 r. twierdza nie odegrała żadnej roli, 
gdyż broniąca jej Grupa ppłk Kopy opuściła ją bez walki, przegrupowując się w kierunku 
na Białystok, później weszła w skład załogi twierdzy Łomża. Podobnie w 1939 r, podczas 
kampanii wrześniowej załoga polska opuściła Osowiec bez walki.

BIAŁYSTOK – położony nad rz. Biała, 
duży ośrodek przemysłowy, kulturalny i na-
ukowy [Akademia Medyczna, Politechnika, 
Uniwersytet, Akademia Muzyczna], liczne  
Instytuty i  Towarzystwa naukowe, kultu-
ralne i  społeczne, w  tym Muzeum Wojska 
Polskiego. W XV w. dobra prywatne, w XVII 
w miasteczko, w latach 1665-1771 posiadłość 
Branickich, prawa miejskie 1749 r. Ośro-
dek wielu kultur i wyznań, stąd przepiękne 
obiekty sakralne. Zabytki to: późnobaroko-
wy zespół pałacowy Branickich wzniesiony 
w 1697 r., później rozbudowany w okazałą 
rezydencję rodu Branickich i Potockich; Ra-
tusz.
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UROKLIWA  WARMIA…

Po pełnej emocji podróży 
pojazdem kierowanym 

przez kol. Bogusława Saga-
nowskiego, dotarliśmy do 
wzgórza zamkowego w  Ni-
dzicy, na którego szczycie, 
dumnie rysowała się, potęż-
na sylwetka zamku krzyżac-

kiego, zbudowanego w  la-
tach 1376-1400. 

Po powitaniu przez go-
ścinnego gospodarza i  roz-
lokowaniu się w  gustownie 
urządzonych pokojach hote-
lowych w wieży, zeszliśmy do 
Sali Rycerskiej, gdzie odbyło 

się posiedzenie Prezydium 
ZG SSP zgodnie z przyjętym 
programem działania, a któ-
remu przewodniczył prezes 
SSP płk Bogusław Bębe-
nek. Następnie uczestnicy 
spotkania zwiedzili obiekty 
zamkowe [szczególną po-
pularnością cieszyły się 
narzędzia tortur] oraz górę 
zamkową. Spacer ulicami 
Starówki oszpeconej pu-
stymi miejscami po budyn-
kach i  „plombami” w  stylu 
blokowisk socjalistycznych 
nie napawał optymizmem, 
budził gorzkie refleksje, 
okaleczonego bez potrze-
by miasta. Ale minoro-
we nastroje poprawiło 
przyjęcie zorganizowane 
przez naszego gościnnego 
kolegę, podczas którego 
wspomnieniom, wspólnie 
przebytej drogi saperskiej 
nie było końca. Ponadto 
w  trakcie spotkania prezes 
SSP płk Bogusław Bębe-
nek wyróżnił kol. Stanisła-
wa Franczaka ryngrafem 
Stowarzyszenia, a  redaktor 
naczelny „SAPERA” płk 
Wiesław Ząbek plakietką 
okolicznościową i  dyplo-
mem uznania.

Wiesław Leszek Ząbek 

NIDZICA – m. w woj. Warmińsko- mazur-
skim, nad Nidą, założone w 1381r.  u podnó-
ża  zamku krzyżackiego. Początki miasta lo-
kowane na prawie chełmińskim, związane są 
ze wzniesionym przez Krzyżaków zamkiem. 
Założone przez wielkiego mistrza krzyżac-
kiego, dzieliła losy w ramach państwa  Prus 
Zakonnych,  w   l. 1525-1657 Prus Książę-
cych, później do rozbiorów jako lenno Polski. 
Od 1402 r. była siedzibą krzyżackiego wójta. 
W 1410 r. miasto zajęło wojsko polskie pra-
wie bez walki. Od 1444 r. Nidzica należała 
do Związku Pruskiego. W czasie wojny trzy-
nastoletniej opowiedziała się po stronie króla 
polskiego Kazimierza Jagiellończyka. Miasto 
przeżywa rozkwit w IX w., dzięki  rozwojowi 
przemysłu lekkiego i przetwórczego. W dzia-
łaniach wojennych 1945 r. zniszczone w 70%.
Zamek zbudowano w stylu gotyckim, wznie-
siony na górze na planie prostokąta z  we-
wnętrznym dziedzińcem i  2 wieżami. Do 
głównej bryły przylega podzamcze z XVI w. 
Na pierwszym piętrze znajdował się refektarz 
i kaplica zamkowa. Współcześnie mieści się 
tam hotel. 

Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich, w ostat-
nim okresie odeszły od stereotypowych, rutynowych posiedzeń, odbywanych zazwyczaj 
w biurze Stowarzyszenia na rzecz wyjazdowych spotkań, organizowanych w atrakcyjnych 
miejscowościach. Podobnie było 23.07.2011 r., gdzie z  inicjatywy prezesa płka Bogusława 
Bębenka, spotkanie Prezydium  ZG  SSP przeprowadzono na Zamku Krzyżackim w Nidzi-
cy. Atrakcji spotkania dodawał fakt, iż gospodarzem kompleksu hotelowo-gastronomicznego 
Zamku jest nasz kolega- saper mjr[r] Stanisław Franczak, absolwent WOSWInż. we Wro-
cławiu.

Dziedziniec zamku w Nidzicy. Foto: Albert Jankowski. 
Źródło:  http://www.wikipedia.org
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Zaczęło się 50 lat temu…

Doczekaliśmy się spotkania jedynego w  swoim rodzaju… Niemal 
wszyscy  obecni w Warszawie na 45. rocznicy promocji na pierwszy sto-
pień oficerski  zgodnie orzekli, aby uczcić w koleżeńskim gronie 50. rocz-
nicę rozpoczęcia służby podchorążackiej. I stało się. Absolwenci Oficer-
skiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych z 1. Kompanii podchorążych, rocznik 
promocji 1964, spotykają się w nadmorskim kurorcie „Jurata”. Uznaliśmy, 
że klimat polskiego wybrzeża powinien sprzyjać retrospekcji, ale też wy-
ostrzać pamięć i studzić emocje… 

Czy ktoś z nas pamięta wydarzenia sprzed 50 laty… Pół wieku temu 
związaliśmy się z własnej woli z mundurem, ze środowiskiem saperskim. 
A fakt ten do dziś wpływa na nasze  życie, kształtuje dokonywane wybory 
i stosunek do rzeczywistości, niezależnie czy tego chcemy, czy też nie… 
Nikt nie zaprzeczy, że czas i okoliczności są godne uczczenia i sięgania pa-
mięcią do tych czasów młodości, do wydobywania tego, co z niej przetrwa-
ło w nas, co zachowało swą niezwykłą urodę i nie przemija mimo upływu 
lat…

Kiedy pod koniec września stawiliśmy się w szkole na Obornickiej, 
byliśmy zbiorowością ponad stu młodych mężczyzn, wywodzących się 
z różnych środowisk i miejscowości rozsianych po całym kraju. Żywym 
kłębowiskiem temperamentów, charakterów, ambicji oraz doświadczeń 
i  wiedzy wyniesionej z  najrozmaitszych szkół średnich, a  które zostały 
skupione na pierwszym piętrze koszarowego bloku 1. batalionu podcho-
rążych. Wtłoczenie takiego żywiołu młodości w ryzy i uczynienie z niego 
zwartego, zdyscyplinowanego pododdziału, wymagało nie lada wysiłku 
i mistrzowskiej obróbki przy użyciu wojskowej dyscypliny, regulaminów i, 
oczywiście, odpowiednich wzorów zachowań naszych przełożonych. Ten 
niezwykły, nieco surrealistyczny, okres uczynienia z nas żołnierzy i przy-
gotowania do złożenia przysięgi wojskowej pozostał, jak sądzę, na zawsze 
niezapomniany…

Zacznijmy od tego, że wszystko ,co przekazywali nam na zajęciach nasi 
przełożeni i wykładowcy, było całkiem nową, nieznaną dla nikogo rzeczy-
wistością. Właściwie to okazywało się, iż mimo swego wieku i ukończo-
nych szkół nawet najbanalniejsze czynności wojskowe, jak posłanie łóżka, 
sprzątanie, jedzenie „na komendę”, krok defiladowy lub zbiórka w dwusze-
regu stanowiło nie lada wtajemniczenie. Odkrywanie krok po kroku całej 
żołnierskiej układanki stanowiło dla każdego nie lada wyzwanie…

Większość z nas zapewne przypomina sobie jedną z pierwszych naj-
ważniejszych czynności w  kompanii. I  od razu powiem, że nie chodzi 
o słynne wojskowe strzyżenie, po którym nawet kolega z trudem rozpo-
znawał kolegę z tej samej miejscowości, w tej regulaminowej fryzurze.          

Oczywiście tym niezwykłym misterium była ceremonia napychania 
słomą siennika i poduszki do spania… Chłopcy ze wsi znali się na rzeczy, 
ale wielu  „miastowych” nie miało pojęcia jak się zabrać do roboty, a słysząc 
nad sobą podniesiony głos podchorążego 3. rocznika i śmiech kolegów, 
zupełnie się gubili w tych czynnościach. Tym bardziej, że rzecz odbywała 
się, jak pamiętacie, w sąsiedztwie najprawdziwszej świniarni i niektórzy są-
dzili z początku, że to jakaś heca z tym napychaniem sienników. Dopiero 
podchorąży dowodzący grupą wyjaśnił, że wszystko jest na serio, a jak kto 
sobie siennik przygotuje, tak się na nim wyśpi… Po pewnym czasie okaza-
ło się, że to święta prawda.

Dni szkolenia upływały szybko, a  każdy z  nich zbliżał nas do ma-
gicznej chwili złożenia przysięgi wojskowej i przeobrażenia się z rekruta 
w podchorążego. Dlatego też przykładaliśmy się, każdy z osobna i wszy-
scy razem jako 1. Kompania, do znoszenia najróżniejszych trudów nauki 
i ustawicznych ćwiczeń, starając się wynieść  z nich jakiś sensowny po-
żytek. Nawet wtedy, gdy było ciężko, bardzo ciężko, a ogromny wysiłek 
i hartująca się dopiero młodzieńcza psychika wiodły nas na krawędź wy-
trzymałości i nierzadko bólu. Odpuszczać byłoby wstyd przed przełożo-
nymi i kolegami, więc nie odpuszczaliśmy pomimo rozterek i wątpliwości. 
Często w takich chwilach wspieraliśmy się: papieros, rozmowa, podobne 
odczucia i taki sam pot na skroniach były pocieszeniem, że nikt nie jest 
sam. Niezauważenie stawaliśmy się zgranymi i dobrze rozumiejącymi się 
zespołami w drużynach i plutonach.

Kiedy w Dzień Podchorążego stanęliśmy na placu alarmowym  w cen-
trum ugrupowania szkoły, 130 chłopa w galowych mundurach, w hełmach 
i z bronią, jakby spadł z nas cały ciężar dwóch miesięcy utrudzenia. Powta-
rzając za komendantem płk Janem Budziszewskim słowa roty przysięgi, 
po raz pierwszy odczuwaliśmy zarazem wzruszenie i dumę, że wreszcie 
będziemy mogli używać tytułu podchorążego, jak nasi koledzy ze starszych 
roczników, jak poprzednicy których czyny wyniosły do żołnierskiej chwa-
ły. I wreszcie ta niepowtarzalna chwila wyczekiwana od początku, od prze-
kroczenia bramy koszar: spotkanie  z bliskimi, których wzrok czuliśmy na 
sobie, i których  oklaski słyszeliśmy maszerując na defiladzie… 

Co zostało w nas z tych doznań młodości, z tych wzruszeń i radości 
dodającej skrzydeł… Czy wtedy zdawaliśmy sobie sprawę, że składając 
przysięgę wojskową wiążemy swój indywidualny los z wojskiem, ze służbą, 
z gronem kolegów…

płk Kazimierz Niciński

Z niekłamanym wzruszeniem [trzeba uczciwie przyznać], to już pięćdziesiąt lat minęło, kiedy we wrześniowy poranek przekraczaliśmy 
[w większości jako ochotnicy], bramę koszar przy ul. Obornickiej 108, by rozpocząć intensywne przyswajanie arkanów sztuki saperskiej. Te 
trzy lata intensywnego szkolenia i żołnierskiego wychowania, uczyniło z nas pełnowartościowych oficerów – saperów, wyryło się głęboką 
bruzdą na naszym przyszłym żołnierskim życiu. Lecz przeżyte dni w Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, wrażenia  tam 
doznane, pozostały niezapomniane. W miarę upływu lat, skłaniają do ciągłych refleksji, wywołują potrzebę koleżeńskich spotkań, zacieśnia-
nia zawiązanych tam więzi…
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Saperskie spotkanie na wyspie...

Niezwykłe było to spotkanie… niezwykła 
okoliczność… i  niezwykła oprawa… 

Dzięki uprzejmości gospodarza uroczego 
kompleksu rekreacyjno-mieszkalnego p. 
Andrzeja Grabowskiego mogliśmy dnia 22 
sierpnia 2011 r. dokonać symbolicznej zmia-
ny Pierwszego Sapera Najjaśniejszej Rze-
czypospolitej. Zgodnie z  decyzją Ministra 
obrony Narodowej z  dniem 8 sierpnia 2011 
r. dotychczasowy szef Inżynierii Wojskowej 
Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Janusz 
Lalka przeszedł na inne stanowisko służbo-
we, a  nowym szefem Inżynierii Wojskowej 
został płk [gen. bryg.] Bogusław Bębenek. 
Ale,  w  tym dniu nowy Pierwszy Saper RP 
mógł się cieszyć podwójnie, gdyż 15 sierpnia 
z  rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
odebrał akt nominacji na stopień generała 
brygady. Toteż satysfakcji i  radości było co 
nie miara.

We wspaniałej oprawie uczestniczyli 
przedstawiciele miejscowych władz samo-
rządowych: starosta makowski p. Zbigniew 
Deptuła i  wicestarosta pułtuski p. Andrzej 
Dolecki. Po stosownych powitaniach i życze-
niach spełniono saperski toast, topiąc trady-
cyjnie puchary w nurtach opływającej wyspę 
Narwi. Obaj najwyżsi rangą saperzy złożyli 
sobie życzenia, przekazując okazałe gadżety, 
a następnie przy kolacji nie szczędzili wyra-
zów sympatii i uznania. Co skrzętnie zanoto-
wał piszący te słowa: 

płk Wiesław L. Ząbek, 

a spotkanie jako niezwykły akt historyczny
 sfotografował 

płk Tomasz Bogucki

POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO SSP
1. Zgodnie z  przyjętym Programem Dzia-
łania, w  dniu 23.07.2011r. odbyło się wy-
jazdowe posiedzenie Prezydium ZG SSP na 
Zamku Krzyżackim w  Nidzicy. Otwarcia 
posiedzenia dokonał prezes Stowarzyszenia 
płk Bogusław Bębenek, witając przyby-
łych członków zarządu i zaproszonych gości 
w  osobach: dyrektora Biura ZGSSP – płka 
B. Saganowskiego; redaktora naczelnego 
kwartalnika SAPER – płka W. Ząbka oraz 
prezesa koła nr 11 SSP w  Inowrocławiu – 
ppłka Sławomira Strzeleckiego.
Główne problemy  posiedzenia to: 
•	 Organizacja w październiku 2011 roku 

w Inowrocławiu Seminarium na temat: 

„Rola Stowarzyszenia Saperów Polskich 
w działalności społeczno-wychowawczej 
i edukacyjnej w środowiskach szkolnych 
i edukacyjnych”.

•	 Omówienie zadań związanych z przy-
gotowaniem materiałów oraz wydaniem 
Biuletynu Seminarium na powyższy 
temat.

•	 Rozpatrzenie wniosku o rozwiązanie koła 
nr 14 SSP przy 2.MBsap. w Kazuniu.

2. Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP 
odbyło się w  Warszawie, 21.09.2011 r. Za-
sadnicze problemy poruszone na spotka-
niu to m.in.: wnioski wynikające z  udziału 
przedstawicieli Zarządu Głównego Stowa-

rzyszenia Saperów Polskich w  posiedzeniu 
ZG Stowarzyszenia Cywilnych Saperów we 
Wrocławiu, które przedstawił I  Wiceprezes 
SSP płk Tomasz Bogucki oraz uściślono 
organizację Seminarium na temat „Rola 
SSP w  działalności społeczno-wychowaw-
czej i  edukacyjnej w  środowiskach szkol-
nych i  akademickich”. W  trakcie dyskusji, 
której przewodniczył prezes płk Bogusław 
Bębenek, powołano Komitet Organizacyj-
ny w składzie: płk Bogusław Bębenek, płk 
Tomasz Bogucki, płk Wiesław Ząbek, płk 
Artur Talik. 

Red.
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O  świcie, 21 sierpnia 2011 roku przyjaciele, 
koledzy i  koleżanki oraz towarzysze broni, 
z  którymi codziennie jeździł na patrole, po-
żegnali w bazie Ghazni śp. sierż. Szymona Si-
tarczuka. Polski żołnierz z 1. Brzeskiego Puł-
ku Saperów poległ trzy dni wcześniej podczas 
wykonywania zadania bojowego w północnej 
części prowincji Ghazni.

Na znak braterstwa i  żołnierskiej solidar-
ności, trumnę z  ciałem śp. sierż. Szy-

mona Sitarczuka wprowadzili na lądowisko 
śmigłowców koledzy z  Grupy Inżynieryjnej 
Zgrupowania Bojowego „Alfa”, w której pełnił 
ostatnie miesiące swojej służby. Podczas cere-
monii pożegnania poległemu asystował pluton 
honorowy Polskiego Kontyngentu Wojskowe-
go (PKW) w Afganistanie. 

„Wiedział, że swoje zadania może wykony-
wać w skupieniu najlepiej jak potrafił. Zdawał 
sobie sprawę, że na jego dobrą pracę liczą chło-
paki z plutonów bojowych i w razie zagrożenia 
oni wesprą go ogniem i na wozach zagrają trzy-
dziestki na czas, a On ochroni ich przed minami 
…” wspominał Szymona jego dowódca sierż. 
Grzegorz Kot, który tego tragicznego dnia był 
razem z nim na patrolu. Podkreślił również, że 
czasami saper płaci najwyższą cenę – własnego 
życia – za bezpieczeństwo pozostałych żołnie-
rzy patrolu. W  imieniu wszystkich kolegów 
podkreślił profesjonalizm i zaangażowanie po-
ległego oraz to, że tak wspaniałego sapera nie 
powstydziłby się sam marszałek Piłsudski czy 
generał Kościuszko.

„Mówi się, że saper myli się tylko raz. To 
nieprawda Ty się nie pomyliłeś. Wykonywałeś 
swoje zadania nienagannie,” zapewniał dowód-
ca PKW gen. bryg. Sławomir Wojciechowski. 
„Dla mnie, dla nas wszystkich na zawsze bę-
dziesz Hero Of The Battle,” dodał generał. Szy-
mon był pierwszym polskim żołnierzem, któ-
ry został przedstawiony do tego prestiżowego 
wyróżnienia przyznawanego przez dowódcę 
Regionu Wschodniego (RC-East) Sił ISAF 

w  Afganistanie. Przyznane było one przede 
wszystkim za odnalezienie skrytki, w  której 
schowane były 22 pociski moździerzowe oraz 
za heroiczną postawę sierż. Sitarczuka, gdy 
pomimo odniesionych podczas ataku obrażeń, 
kontynuował swoje zadania i odnalazł kolejną 
minę przygotowaną do użycia przeciwko siłą 
koalicji NATO. 

Dowódca Grupy Inżynieryjnej kpt. Mar-
cin Czubat, żegnając swojego podwładnego 
i  kolegę, nie zapomniał wspomnieć o  tym, 
jakim człowiekiem był Szymon. „Otwarty, 
szczery i  przyjacielski. Tak bardzo potrzebna 
w naszym fachu siła spokoju była jego domeną. 
Zarażał nią innych,” wyliczał kapitan. „Z  od-
daniem służył swojej profesji. Nigdy nie był 
obojętny na ludzkie cierpienie i krzywdę. Saper 
– zawsze z przodu. Cieszył się każdą sytuacją, 
w której być może uratował ludzkie życie. Taki 
pozostanie w naszej pamięci,” dodał.

Podczas uroczystości odtworzono ostat-
ni wywiad radiowy, jaki dziennikarce „Radia 
Zachód” Karolinie Kamińskiej udzielił śp. 

sierż. Sitarczuk w  niedzielę, 14 sierpnia br. 
Pożegnaniu towarzyszyła także jedna z  ulu-
bionych piosenek Szymona pt. „Wspinaczka” 
w wykonaniu zespołu Lady Pank. Jak wspomi-
nają koledzy, którzy byli z nim na IV zmianie 
w Afganistanie, bardzo lubił słuchać polskich 
rockowych szlagierów.

Smutne pożegnanie zakończył kapelan 
Polskich Sił Zadaniowych ks. ppłk Jerzy Su-
checki, który poświęcił i odmówił modlitwę za 
duszę śp. „Sitara”, jak mówili na niego koledzy 
z pododdziału. Następnie okrytą biało – czer-
woną flagą trumnę z ciałem polskiego żołnie-
rza włożono do śmigłowca, którym Szymon 
odleciał w swoją ostatnią podróż do ojczyzny. 
Zgodnie z  obowiązującym zwyczajem para 
śmigłowców przeleciała pożegnalnie nad bazą 
Ghazni. „Chcę byś wiedział, że jesteś w naszych 
sercach i w nich pozostaniesz, a pamięć o tobie 
będzie wiecznie w  nas żywa. Chwała Tobie, 
chwała saperom. Cześć ich pamięci,” pożegnał 
swojego żołnierza kpt. Czubat. 

W sobotę, wieczorem w bazie Ghazni ks. 
ppłk Jerzy Suchecki odprawił w  intencji po-
ległego sapera mszę świętą. Podczas nabożeń-
stwa, w  którym uczestniczyli przyjaciele śp. 
sierż. Szymona Sitarczuka, żołnierze, pra-
cownicy cywilni oraz dowództwo IX zmiany 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego kapelan 
podkreślił, że modlitewne spotkanie, jest m.in. 
oddaniem hołdu poległemu żołnierzowi.  „Że-
gnamy dziś śp. Szymona, który dokonał ziem-
skiego żywota. (…) Śp. Szymon  poległ tak jak 
prawdziwy żołnierz, tak jak prawdziwy saper. 
Dlatego oddajemy mu dziś hołd – za jego bo-
haterstwo, za jego służbę,” powiedział ks. ppłk 
Suchecki. 

Tekst: mjr Szczepan Głuszczak
Foto: mjr Szczepan Głuszczak, 

kpr. Robert Płoski, archiwum GI ZBA

TRAGICZNA ŚMIERĆ BRZESKIEGO SAPERA
„Sitar” – śpij kolego!
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Urodził się 15 listopada 1927 r. w Warsza-
wie. Po ukończeniu szkoły średniej, jesienią 
1948 r. został powołany do odbycia jedno-
rocznej służby wojskowej w Szkolnej Kompa-
nii Ofi cerów Rezerwy (SKOR) funkcjonującej 
przy Ofi cerskiej Szkole Inżynieryjno-Saper-
skiej we Wrocławiu. Swoją drogę ofi cera – 
sapera rozpoczął w 46. bsap 15. DP w Olsz-
tynie, jako dowódca plutonu saperów. Ze 
swym plutonem brał udział w rozminowaniu 
Warmii i Mazur, w tym także byłej wojennej 
kwatery Hitlera w  Gierłoży koło Kętrzyna, 
tzw. Wilczego Szańca.

Jako wyróżniającego się i  perspektywicz-
nego ofi cera, skierowano go na studia w Woj-
skowej Akademii Inżynierii w Moskwie, które 
ukończył w 1957 r. Przez rok z powodzeniem 
dowodził kompanią budowy mostów w  1. 
ppont w  Brzegu, skąd został przeniesiony 
do pracy w Szefostwie Wojsk Inżynieryjnych 
ŚOW we Wrocławiu. 

W  1965 r. został dowódcą 66. bsap 5. 
DPanc w Kostrzynie, a po roku szefem sztabu 
4. Brygady Saperów w Gorzowie Wielkopol-
skim. W 1969 r. objął dowodzenie 1. Brygadą 
Saperów w  Brzegu, skąd po roku powrócił 
do Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych ŚOW na 
stanowisko zastępcy szefa, a po dwóch latach 
wyznaczono go na szefa tej instytucji. 

W 1976 r., skierowano go do pracy w Sze-

fostwie Wojsk Inżynieryjnych MON, któ-
rym kierował wówczas gen. bryg. Czesław 
Piotrowski, na stanowisko zastępcy szefa ds. 
technicznych. Na stanowisku tym dużo uwa-
gi i czasu poświęcał rozwojowi sprzętu i środ-
ków inżynieryjnych, sprawnemu kierowaniu 
zaopatrywaniem wojsk w  technikę inżynie-
ryjną, jej właściwej eksploatacji i remontowi. 

Na zajmowanych stanowiskach wykazy-
wał dobre przygotowanie fachowe, duże za-
angażowanie, odpowiedzialność i  zdolności 
organizatorskie. Jego działania były głęboko 
przemyślane i racjonalne. Bezpośredni i kul-
turalny sposób bycia, partnerstwo w stosun-
ku do podwładnych powodowały, że cieszył 
się dużym szacunkiem i uznaniem.

W  kwietniu 1981 r., ze względu na stan 
zdrowia, został zwolniony z zawodowej służ-
by wojskowej. 

Po zwolnieniu do rezerwy pracował jesz-
cze kilka lat (na pół etatu) w  Ministerstwie 
Komunikacji, a  wolny czas przeznaczał na 
pracę społeczną i  realizację swoich pasji - 
wędkarstwu i czytaniu książek.  

Był aktywnym członkiem Koła nr 31 
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych 
i  Ofi cerów Rezerwy WP (obecnie Związku 
Żołnierzy WP) przy Szefostwie Wojsk Inży-
nieryjnych MON. W latach 1985 – 1988 był 
jego prezesem. 

Płk mgr inż. Jan Tomaszewski przeżył 
83 lata. Został pochowany z  honorami woj-
skowymi na cmentarzu w  Kostrzynie (nad 
Odrą), 11 sierpnia 2001 r., pożegnany przez 
rodzinę, kolegów – saperów, byłych podwład-
nych i  znajomych. Spoczął w  mogile razem 
ze swoją żoną Lidią, która zmarła dwa lata 
wcześniej.

Pozostanie w  naszej pamięci jako wzo-
rowy ofi cer, zasłużony dla wojsk inżynieryj-
nych, odpowiedzialny i rozważny przełożony, 
dobry kolega, towarzyski i miły człowiek, po-
wszechnie szanowany i lubiany.

Władysław Piekarczyk

Sierż. Szymon Sitarczuk syn Stanisława 
i Marii urodził się 13.01.1983r w miejscowo-
ści Prudnik. Dzieciństwo oraz lata młodzień-
cze spędził w Głogówku woj. opolskie, gdzie 
ukończył szkolę podstawową, liceum ogólno-
kształcące oraz uzyskał maturę. Miał wiele pa-
sji. Był miłośnikiem motoryzacji. Lubił sport, 
muzykę. Cenił sobie dobrą książkę oraz kino. 

Od 2004 roku służył w 1 Brzeskiej Brygadzie 
Saperów. Najpierw jako żołnierz zasadniczej 
służby wojskowej, następnie nadterminowej, 
a od września 2005 w służbie zawodowej na 
stanowiskach: saper, kierowca i  zwiadowca. 
Misja w  Afganistanie była jego drugą mi-
sją. Wcześniej w  latach 2008/2009 podczas 
IV zmiany PKW Afganistan pełnił służbę 
na stanowisku Operator – sekcja EOD. Był 
kawalerem, miał 28 lat. Pośmiertnie został 
awansowany do stopnia sierżanta i odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzy-
ża Wojskowego. Doświadczony i znakomicie 
wyszkolony saper. Profesjonalista, kochający 
rzemiosło wojskowe oraz ceniący wartości, 
które wpisane są w żołnierską służbę.

Jako pierwszy polski żołnierz misji na po-
czątku sierpnia br. został przedstawiony przez 
Dowódcę Polskiego Kontyngentu Wojskowe-

go do wyróżnienia tytułem honorowym przy-
znawanym przez Dowódcę Sektora Wschod-
niego Sił ISAF (RC-East) - „Hero of the Bat-
tle”. Tytuł ten otrzymał w podziękowaniu za 
poświęcenie oraz wyjątkową odwagę, którą 
odznaczał się w trakcie wykonywania zadań. 

W pamięci brzeskich saperów, sierż. Szy-
mon Sitarczuk pozostanie jako żołnierz, któ-
rego cechowała niezwykła odwaga, męstwo, 
determinacja i  poczucie odpowiedzialności. 
Wspominany będzie zarówno jako bohater 
sławiący dobre imię saperów, jak i  kolega, 
przyjaciel, który oddał Ojczyźnie, to co dla 
każdego człowieka stanowi wartość najwyż-
szą – własne życie. 

st. chor. sztab. Krzysztof Watras

Płk mgr inż. Jan TOMASZEWSKI 
zasłużony ofi cer Wojsk Inżynieryjnych WP, piastujący w nich odpo-
wiedzialne stanowiska, m.in. dowódcy 1. Brygady Saperów, szefa 
Wojsk Inżynieryjnych ŚOW i  zastępcy szefa Wojsk Inżynieryjnych 
MON – zmarł 3 sierpnia 2011 r.

„Nie umiera ten, kto trwa 
w sercach i pamięci naszej”
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Spotkanie poprzedził II Kongres Stowarzy-
szenia Saperów Cywilnych, który doko-

nał podsumowania przebytej drogi, nakreślił  
nowy Program działania i  dokonał wyboru 
władz: Prezesem Zarządu Głównego został 
Andrzej Górski; sekretarzem Krzysztof Gli-
jer; skarbnikiem Ryszard Janklowski; człon-
kami Lesław Majewski, Zbigniew Kumosz-
ko, Jerzy Kocięba, Elżbieta Olczak-Majew-
ska. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
SSC Jarosław Andrzejczak, sekretarzem 
Waldemar Maras, członkiem Mariusz Ra-
tajczak.

W dniu 14.05. 2011 r. delegacja SSP wzię-
ła udział we wspólnym seminarium 

dotyczącym wypracowaniu form współdzia-
łania obu stowarzyszeń oraz w zajęciu stano-
wiska n.t. Rozporządzenia Rady Ministrów 
w  sprawie oczyszczania terenu z  materiałów 
wybuchowych i niebezpiecznych.

W toku żywej dyskusji członkowie SSC, a jed-
nocześnie przedsiębiorcy firm zajmujących 
się oczyszczaniem terenu z pozostałości woj-
ny przedstawili główne problemy z jakimi się 
spotykają realizując zlecane im zadania. I tak:
•	 Nie w pełni unormowana jest ich działal-

ność w  istniejącym systemie ratownictwa 
cywilnego, policji i straży pożarnej.

•	 Należy poprawić lub uzupełnić istniejącą 
ustawę z  dnia 22.06.2001 r. o  wykonywa-
niu działalności gospodarczej w  zakresie 
wytwarzania i  obrotu materiałami wybu-
chowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 
i technologią o przeznaczeniu wojskowym 
i  policyjnym. Zdaniem wielu rozmówców 
powyższa ustawa „wrzuca” oczyszczanie 
terenu z pozostałości wojny do działalno-
ści gospodarczej lub komercyjnej, nie uwy-

pukla problemów związanych z oczyszcza-
niem terenu, zatraca podmiotowość firm 
zajmujących się oczyszczaniem.

•	 Należy napisać nową ustawę o wyłączeniu 
spraw oczyszczania z  ustawy o  obrotach 
[handlu i  produkcji] materiałami wybu-
chowymi.

•	 Słabe wsparcie ze strony szefostwa Inży-
nierii Wojskowej Sztabu Generalnego WP, 
w przedmiotowej sprawie.

•	 Kontrowersje budzi sprawa utylizacji mate-
riałów  chemicznych pozostałych po dzia-
łaniach wojennych. Nie w pełni określone 
są uprawnienia i w czyjej są gestii: Obrony 
Cywilnej czy Ratownictwa technicznego.

•	 Występują problemy z  dostępem firm cy-
wilnych do miejsc [poligonów] wyzna-
czonych do niszczenia materiałów wybu-
chowych, bomb, pocisków itp., a  które są 
wyznaczane przez wojewodów. Firmy cy-
wilne zajmujące się oczyszczaniem terenu 

z pozostałości wojny nie zostały uwzględ-
nione w tych wykazach. Często też muszą 
korzystać z  bardzo odległych poligonów, 
co podnosi koszty i stwarza dodatkowe za-
grożenia z przemieszczaniem niebezpiecz-
nych przedmiotów.

Owocną dyskusję podsumował były pre-
zes SSC Lesław Majewski. Przedstawił 

liczne pisma SSC kierowane do wojewodów, 
ministra Gospodarki, ministra MSWiA, mi-
nistra Infrastruktury, w przedmiotowej spra-
wie. Podkreślił, iż w nowym Rozporządzeniu 
Rady Ministrów firmy cywilne zajmujące się 
oczyszczanie terenu z  pozostałości wojny 
nie są potraktowane podmiotowo. Należy 
rozważyć możliwość przejęcia od Wojska 
Polskiego sprawę bieżącego oczyszczania te-

renu kraju, tym samym likwidując wojskowe 
Patrole Oczyszczania. Jednak jest to problem 
skomplikowany. Trudno będzie skorelować 
działalność patroli WP i cywilnych, gdyż wy-
stępuje  niezgodność  interesów.

W przerwie obrad odbyło się kolejne po-
siedzenie Prezydium ZG SSC, które po 

dyskusji podjęło następujące ustalenia:
•	 Należy napisać nowa ustawę o wyłączeniu 

spraw oczyszczania terenu kraju z pozosta-
łości wojennych z ustawy o obrotach ma-
teriałami wybuchowymi. Powinna być to 
wspólna inicjatywa legislacyjna SSC i SSP.

•	 Opracować wspólne stanowisko SSC i SSP 
odnośnie Zarządzenia Rady Ministrów 
w sprawie oczyszczania terenów z materia-
łów wybuchowych i niebezpiecznych.

•	 Powołać dwa zespoły ekspertów z  SSC 
i SSP dla wypracowania wspólnego stano-
wiska wobec propozycji rządowych i przy-
datności firm cywilnych w przedmiotowej 
sprawie.

•	 Opracować Harmonogram Działania dla 
tych zespołów, które raz na kwartał winne 
przedstawiać sprawozdanie z  pracy grup 
roboczych.

Komentując przebieg seminarium należy 
skonstatować, iż poruszona problematyka 
jest sprawą życiową dla działalności SSC. 
Ilość przedsiębiorstw prowadzących dzia-
łalność gospodarczą w  zakresie oczyszcza-
nia terenu będzie rosła, proporcjonalnie 
do podejmowanych zadań inwestycyjnych 
w  infrastrukturze kraju. Część tych firm 
zrzeszona jest w  Stowarzyszeniu Saperów 
Cywilnych, w  których w  większości pracu-
ją nasi koledzy – saperzy. Brak efektywne-
go wsparcia tych firm ze strony SSC i  SSP 
spowoduje odejście ich ze Stowarzyszeń. 
Należało by przeprowadzić stosowną kon-
sultację z  przedsiębiorcami prowadzącymi 
w/ w działalność z udziałem SSC, SSP i sze-
fostwa Inżynierii Wojskowej MON.

Na zakończenie seminarium, w  trakcie ko-
leżeńskiego spotkania nowy prezes Andrzej 
Górski wyróżnił  ryngrafem Stowarzyszenia: 
przewodniczącego Komisji Weryfikacyj-
nej kol. Witolda Pągowskiego oraz przed-
stawiciela SSP płka Tomasza  Boguckiego. 
Wieczorna wycieczka po Wrocławiu celem 
uczestniczenia w  koncercie wodnym w  Par-
ku Szczytnickim zakończyła  to pełne wrażeń 
i obfitymi akcentami typowo polskiej gościn-
ności  - spotkanie.

płk Wiesław L. Ząbek

KONGRES STOWARZYSZENIA SAPERÓW CYWILNYCH

W dniach 13-14.05.2011r. na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia Saperów Cywilnych delegacja Stowarzyszenia Saperów Polskich, w skła-
dzie: I wiceprezes Zarządu Głównego płk Tomasz Bogucki, redaktor naczelny kwartalnika SAPER płk Wiesław Leszek Ząbek oraz ekspert 
kmdr por. Jerzy Piątek, wzięła udział w spotkaniu środowiskowymi z członkami SSC zorganizowanym we Wrocławiu.
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NOWY SZEF
Bogusław BĘBENEK 

Gen. bryg. ur. w 1954 r. w Ostrowi Mazowieckiej.
Po ukończeniu Technikum Drogowo-Technicznego, w 1974 roku wstępuje  do  WSO-
WInż.,  którą kończy w 1978 r. W latach 1983- 1985 d-ca ksap w 2 binż., następnie słu-
chacz ASG [1985-1988]. Po ukończeniu studiów kolejno: szef sztabu 1 bsap 1DZ [1988-
1989]; st. ofi cer SWI WOW [1989-1993]; szef szkolenia – z-ca d-cy 2 BSap [1994-1995]; 
z-ca SWI WOW [1995-1998], główny specjalista [1998-2000]; szef oddziału szkolenia 
SWI DWLąd. [2000-2006].
W 1995 roku był jednocześnie dowódcą zgrupowania saperów WOW, zorganizowa-
nego do oczyszczania poligonu Muszaki z  przedmiotów wybuchowych. Zgłosił 12 
projektów nowatorskich w zakresie metodologii pracy sztabów wojsk inżynieryjnych 
i realizacji zadań zabezpieczenia inżynieryjnego. W latach 1999-2004 członek delegacji 
RP w Zespole Ekspertów przy Genewskim Centrum Rozminowania Humanitarnego 
ONZ, zajmującego się likwidacją min przeciwpiechotnych. W  latach 2002-2006 szef 
Wojsk Inżynieryjnych Wojsk Lądowych, a  następnie słuchacz Podyplomowych Stu-
diów Polityki Obronnej AON [2006-2007]. Po ich ukończeniu skierowany w sierpniu 
2007 r. na dowódcę 1 BSap, by w marcu 2008 r powrócić na stanowisko szefa Wojsk 
Inżynieryjnych Wojsk Lądowych. Decyzją V Kongresu SSP został Prezesem Stowarzy-
szenia Saperów Polskich. Z początkiem sierpnia 2011 r. wyznaczony na Szefa Inżynierii 
Wojskowej, a 15 sierpnia mianowany do stopnia generała brygady. 

BYŁY SZEF
Janusz LALKA 

Gen. dyw.  ur. w 1952 roku w Lubartowie.
W wojsku od 1972 roku, kiedy po ukończeniu LO w Lubartowie ochotniczo wstępu-
je do WSOWInż.  Po jej ukończeniu w 1976 r. pełni służbę w 5. BSap kolejno: d-ca 
plutonu, kompanii, szef sztabu bsap. W 1982 roku zostaje skierowany na studia do 
ASG WP, które kończy w 1985 r. i wraca do macierzystej jednostki na stanowisko 
d-cy bsap 5. Bsap. W latach 1986-1988 szef sztabu 9. ppont, a następnie do 1992 r. 
dowódca 3. ppont. W drodze wyróżnienia wyznaczony na dowódcę 2. BSap. Spraw-
dza się jako sztabowiec wykonując w latach 1996 – 1998 obowiązki szefa Wojsk In-
żynieryjnych WOW, a od 1998 zastępcy szefa Wojsk Inżynieryjnych. W 2002 roku, 
został  szefem Inżynierii Wojskowej. W  rok później 15 sierpnia awansowany do 
stopnia generała brygady, a za wybitne zasługi położone w likwidacji skutków po-
wodzi, w 2010 r. generałem dywizji. W  latach 2004 - 2008 Prezes Stowarzyszenia 
Saperów Polskich.

ZMIANA WARTY
FIRMA OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE: 
1. Sprawdzanie i oczyszczanie terenu i zbiorników wodnych z przedmiotów wy-

buchowych pochodzenia wojskowego 
2. Kontrola czystości terenu z opracowaniem i wydrukiem map w rzutach 2D i 3D
3. Prowadzenie nadzoru saperskiego podczas wykonywania robót ziemnych
4. Wykonywanie robót ziemnych w terenie zagrożonym występowaniem przed-

miotów wybuchowych
5. Podejmowanie interwencyjne niewypałów i niewybuchów
6. Przewóz niewypałów 
7. Wykonywanie prac z użyciem materiałów wybuchowych
8. Opracowania, ekspertyzy i opinie saperskie
9. Specjalistyczne szkolenia saperskie

CERTYFIKATY
W 2006 roku wprowadziliśmy Zintegrowany System Zarządza-
nia oparty na ISO. Jest on gwarancją wysokiej jakości świad-
czonych usług a  także zarządzania ochroną środowiska oraz 
bezpieczeństwem i  higieną pracy. Zapewnia spełnienie wy-
mogów prawnych oraz pozwala uzyskać zadowolenie klienta.
(wstawić certyfi katy)

KADRA
W gronie pracowników fi rmy BOI znajdują się wysoko wykwalifi kowani saperzy, zawo-
dowi nurkowie, operatorzy sprzętu wykrywającego i ciężkiego oraz kierowcy z upraw-
nieniami ADR. Większość kadry ma wieloletnie doświadczenia wyniesione z zawodo-
wej służby wojskowej, wyjazdów na misje, pracy w patrolach rozminowania i w fi rmie. 
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy podejmowaniu i niszczeniu niewybuchów posia-
dają uprawnienia do prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów 
wybuchowych, zgodnie obowiązującymi przepisami ustawowymi.
Nurkowie wykonujący oczyszczanie podwodne mają – oprócz uprawnień do pracy 
z materiałem wybuchowym do użytku cywilnego i oczyszczania terenów – dyplomy 
nurka od III do I klasy lub kierownika prac podwodnych uzyskane w Urzędzie Morskim 
w Gdyni.

SPRZĘT
Firma posiada nowoczesny sprzęt wykrywający z możliwością lokalizacji obiektów me-
talowych na dużych głębokościach nawet w najtrudniejszych warunkach gruntowych. 
Wyposażenie detektorów w Datalogger wraz z oprogramowaniem umożliwia nam wy-
konywanie kolorowych map sprawdzanego obszaru i przedstawienie go w rzutach 2D 
lub formacie 3D.
Posiadamy środki transportu przystosowane i dopuszczone do przewozu materiałów 
wybuchowych w grupie EX II. Wykorzystując przyczepę z przeciwodłamkowym pojem-
nikiem możemy bezpiecznie, zgodnie z  obowiązującymi przepisami wywozić znale-
zione niewypały z terenu zabudowanego nie powodując zagrożenia dla osób trzecich 
(przechodniów, okolicznych mieszkańców, innych użytkowników drogi).
Dysponujemy mobilnym zestawem z wielofunkcyjną koparką wyposażoną w specja-
listyczny osprzęt, zabezpieczoną przeciwodłamkową szybą umożliwiającą bezpieczną 
pracę w terenie zagrożonym wybuchem.

BOI
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
Elżbieta OLCZAK - MAJEWSKA
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Wiernie służyć Ojczyźnie
Foto: Edyta Szura
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ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA
Przygotowujące do egzaminu na uprawnienia do prowadzenia prac z  zakresu 
oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy uży-
ciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Tematyka i opłata za szkolenie określone są szczegółowo w ROZPORZĄDZENIU MI-
NISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzami-
nowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do 
użytku cywilnego.
Szkolenie trwa 3 dni i zakończenie jest egzaminem przed powołaną przez Ministra 
Gospodarki Komisją Kwalifi kacyjną egzaminującą osoby mające dostęp do materia-
łów wybuchowych do użytku cywilnego.
Uzyskane zaświadczenie – ważne przez 5 lat – uprawnia do prowadzenia prac z za-
kresu oczyszczania terenu: 
- na samodzielnych stanowiskach, w tym stanowiskach nadzoru, lub
- na stanowisku pracownik fi zyczny.
REFUNDACJA KOSZTÓW
Firma SPEC-MAJ jest wpisana do rejestru  instytucji szkoleniowych wojewódzkiego 
urzędu pracy pod numerem ewidencyjnym 2.02/00023/2010, co daje możliwość 
uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w ramach rekonwersji.
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