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„SPEC-MAJ” powstała w marcu 1999 r. jako pierwsza w kraju firma specjalizująca się w oczyszczaniu terenów z przedmiotów
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Obecnie wiodącą działalnością firmy są: sprawdzanie i oczyszczanie terenów, saperskie prace
podwodne, nadzory saperskie, szkolenia przygotowujące do wykonywania prac z zakresu oczyszczania terenów.
Właściciel firmy Lesław MAJEWSKI - z wykształcenia inżynier saper - od 1981 roku, po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk
Inżynieryjnych we Wrocławiu, pracuje z materiałami wybuchowymi. Ponad dwudziesto letnie dowodzenie pododdziałami saperskimi, a w
tym sześcioletnie batalionem rozminowania zaowocowało bogatym doświadczeniem w prowadzeniu prac związanych ze sprawdzaniem
i oczyszczaniem terenów z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Jego wiedza, umiejętności i doświadczenie
udokumentowane są tytułem mistrza sztuki saperskiej oraz trzykrotnie potwierdzoną klasą mistrzowską w specjalności saperskiej.
Obecnie został powołany przez Ministra Gospodarki na przewodniczącego Zespołu ds. prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów
Komisji Kwalifikacyjnej egzaminującej osoby mające dostęp do materiałów wybuchowych do użytku cywilnego.
CERTYFIKATY
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
W 2004 roku wprowadziliśmy System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001. Stale unowocześniamy metody realizacji
naszych usług oraz organizujemy prace w sposób profesjonalny. Wprowadziliśmy i stosujemy w praktyce wymogi międzynarodowych
standardów rozminowania IMAS (International Mine Action Standards), co potwierdziły kontrole naszych prac przeprowadzane przez
przedstawicieli tej organizacji.
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
Działając w dziedzinie tak ściśle związanej z ekologią, jaką jest oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,
postawiliśmy sobie za zadanie zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem obniżenia emisji
gazów podetonacyjnych. W tym celu prowadzimy badania i wdrażamy nowatorski sposób niszczenia wydobytych niewypałów, który
został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP.
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
Posiadanie certyfikatu potwierdzającego spełnianie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest niezbędne, aby
firma mogła organizować prace podwodne – zgodnie z obowiązującą ustawą.
Również przy oczyszczaniu terenów z niewybuchów i niewypałów oraz niszczeniu tych przedmiotów konieczne jest stosowanie
wymaganych procedur, nadzór nad stanem technicznym sprzętu oraz uprawnieniami zatrudnionego personelu.

Biuro: 51-660 Wrocław, ul. Sempołowskiej 29
Tel. (+48) 71 345 30 40, fax (+48) 71 345 24 00
e-mail: biuro@spec-maj.pl, www.spec-maj.pl

KADRA
W gronie pracowników firmy „SPEC-MAJ” znajdują się wysoko wykwalifikowani saperzy, zawodowi nurkowie, operatorzy sprzętu
wykrywającego i ciężkiego oraz kierowcy z uprawnieniami ADR. Większość kadry ma wieloletnie doświadczenia wyniesione z zawodowej
służby wojskowej, wyjazdów na misje, pracy w patrolach rozminowania i w firmie.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy podejmowaniu i niszczeniu niewybuchów posiadają 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
Posiadamy specjalistyczny sprzęt wykrywający, wykonany na specjalne zamówienie, o parametrach znacznie przewyższających ogólnie
dostępne detektory. Pozwala nam on na wykrywanie niewypałów nawet do głębokości 6m.
Grupa nurków – oprócz sprzętu saperskiego – wyposażona jest w standardowy całoroczny sprzęt indywidualny, środki pływające, system
łączności bezprzewodowej oraz bazę prac podwodnych.
Posiadamy środki transportu przystosowane i dopuszczone do przewozu materiałów wybuchowych w grupie EX II oraz wykrytych niewypałów.
SZKOLENIA
Firma jest uprawniona do prowadzenia szkoleń z zakresu oczyszczania terenów na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI I
PRACY z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego. Szkolenia te- zakończone egzaminem przed państwową Komisją – dają uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania
prac oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych.
Ponadto organizujemy szkolenia dotyczące przechowywania, używania i ewidencjonowania materiałów wybuchowych oraz wszystkich
zagadnień związanych z oczyszczaniem terenów z przedmiotów wybuchowych dla jednostek administracyjnych i służb państwowych.
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Szkolenie w Kazuniu

Oczyszczanie terenu Osowej Góry przez żołnierzy 2pinż

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA
Przygotowujące do egzaminu na uprawnienia
do prowadzenia prac z zakresu oczyszczania
terenów z materiałów wybuchowych, w tym
ich niszczenia przy użyciu materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego.
Tematyka i opłata za szkolenie określone są
szczegółowo w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA
GOSPODARKI I PRACY z dnia 4 lipca 2005 r.,
w sprawie szkolenia i egzaminowania osób
mających dostęp do materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego.
Szkolenie trwa 3 dni i zakończenie jest
egzaminem przed powołaną przez Ministra
Gospodarki Komisją Kwalifikacyjną
egzaminującą osoby mające dostęp do
materiałów wybuchowych do użytku cywilnego.
Uzyskane zaświadczenie – ważne jest przez 5 lat.
Uprawnia do prowadzenia prac z zakresu
oczyszczania terenu:
- na samodzielnych stanowiskach, w tym
stanowiskach nadzoru,
lub
- na stanowisku pracownik fizyczny.
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OD REDAKCJI

SPIS TREŚCI

Szanowni Czytelnicy,
Polecając kolejny, 43. numer kwartalnika „SAPER” prezentujemy obszerne
relacje z życia jednostek inżynieryjnych, szczególnie związane z procesem
szkoleniowym, wychowawczym i kulturalnym. Z uwagi na skromny materiał pozyskiwany od korespondentów
kół SSP, zmuszeni jesteśmy korzystać
z pracy wspaniałych rzeczników prasowych, którymi dysponuje CSWInż,
i Chem. we Wrocławiu, 2. M.p.sap.
w Kazuniu czy 2. p.inż. w Inowrocławiu.
Skromne materiały z życia kół SSP rekompensuje Dział TRADYCJE,
a w nim obszerna relacja z uroczystości we Włocławku, święta 2. Mazowieckiego pułku saperów w Kazuniu i pięknej inicjatywie saperów
z Głogowa, budowy Pomnika Sapera. Natomiast w kolejnym 44. numerze SAPERA zamieścimy obszerne relacje z Rocznicowych Zjazdów Koleżeńskich z okazji promocji na pierwszy stopień oficerski, które z uwagi na skromną objętość naszego kwartalnika nie zostały zamieszczone
w tym numerze.
W dziale EPITAFIUM - WSPOMNIENIA , wspomnienie o płk Władysławie Piekarczyku - Zdzisława Barszczewskiego i płk Bogumile Szafranku – w relacji płk Andrzeja Typiaka.
Z obowiązku przypominam o przysyłaniu materiałów pocztą elektroniczną lub na płytach CD-R, natomiast teksty pisane o objętości do
2 stron maszynopisu, czcionka 12, formatu A-4.
Pozdrawiam
redaktor naczelny
Wiesław L. Ząbek
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Temat z okładki

Saperzy rozminowują
W związku z zaplanowanymi w tym roku pracami związanymi z rozminowaniem Obiektu Szkolenia
Poligonowego Wojsk Lądowych Nowa Dęba kierunek Lipa do zadania skierowani zostali żołnierze 2. Pułku Saperów. Od końca kwietnia br. kompania saperów pod dowództwem kapitana Marcina Materna.
Prace zaplanowane zostały w sposób, który umożliwi ich zakończenie w październiku. Teren podlegający rozminowaniu przez 2. Mazowiecki Pułk Saperów to 1400 hektarów. „Postęp w wykonywaniu prac
pozwala stwierdzić, iż założony plan zostanie zrealizowany przed czasem. Jestem pewien, iż jedynie poważne
zakłócenia związane z warunkami atmosferycznymi mogłyby zakłócić realizację zadania. Jestem przekonany,
że dzięki zaangażowaniu moich podwładnych rozminujemy teren znacznie większy, niż to zakładano” – skomentował kapitan Marcin Matern.
W trakcie rozminowania powierzchni z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych podkreślić należy
znakomitą organizację pracy oraz zaangażowanie żołnierzy. Dotychczas żołnierze 2. Pułku Saperów oczyścili teren o powierzchni prawie 700 hektarów. Odnaleziono oraz unieszkodliwiono m.in. ponad 1200 sztuk
amunicji strzeleckiej, prawie 3000 łusek, około 10 min przeciwpiechotnych, ponad 70 zapalników różnego
rodzaju, kilka sztuk granatów ręcznych, moździerzowych, pocisków przeciwpancernych oraz artyleryjskich. Dodatkowo teren oczyszczono z ponad 1000 kg materiałów metalowych różnego pochodzenia.
Pozytywne opinie przełożonych oraz świadomość dobrze wykonywanego zadania dodatkowo motywują żołnierzy z Kazunia, którzy w pocie czoła wykonują tą ciężką saperską robotę.

Pismo dotowane przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON i dofinansowane ze środków
Ministerstwa Obrony Narodowej
1

Z ŻYCIA W
WOJSK
INŻYNIERYJNYCH
SAPERZY
MISJACH
POKOJOWYCH

Święto Wojska Polskiego we Wrocławiu
W dniu 15. sierpnia, w rocznicę Bitwy Warszawskiej, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej obchodzą swoje doroczne święto ustanowione w dniu 30 lipca 1992 roku. Święto Wojska Polskiego uroczyście obchodzono również we wrocławskim Centrum Szkolenia.
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sierpnia jest datą wyjątkową w żołnierskim kalendarzu, stanowi bowiem doskonały moment do przypomnienia heroicznych czynów
polskich żołnierzy, które choć dawne, stanowią do dziś powód do największej dumy.
„Święto Wojska Polskiego jest świętem żołnierza. W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, którego uosobieniem
i wyrazem jest i Żołnierz…” – mówił w przemówieniu okolicznościowym pełniący obowiązki Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych podpułkownik Aleksander Wlizło – „… To czas
uhonorowania żołnierzy za osiągnięcia 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 to szczególna sposobność i patriotyczny obowiązek pamięci i hołdu dla tych, którzy zginęli w obronie
niepodległości i granic Ojczyzny.” – kontynuował.
Żołnierze Sił Zbrojnych RP, w tym także żołnierze wrocławskiego
Centrum, poza służbą w kraju, wykonują również swoje obowiązki poza
jego granicami, od lat uczestnicząc w różnego rodzaju misjach pokojowych, stabilizacyjnych, czy też humanitarnych. Święto Wojska Polskiego
jest doskonałą okazją do tego aby podziękować im za żołnierski trud i wysiłek, który na co dzień wkładają w swoją pracę, niejednokrotnie z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia.
Za nienaganną służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza
granicami państwa Postanowieniem zwierzchnika Sił Zbrojnych, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, jedenastu
żołnierzom zawodowym nadano Gwiazdy Afganistanu: major Andrzej
Bartoszuk – IX zmiana PKW Afganistan, major Franciszek Klimentowski – X zmiana PKW Afganistan, kapitan Piotr Hałys – X zmiana PKW
Afganistan, kapitan Marek Tuszyński – X zmiana PKW Afganistan, kapitan Damian Orzechowski – IX zmiana PKW Afganistan, kapitan Piotr
Kowalczyk – IX zmiana PKW Afganistan, porucznik Grzegorz Piela – IX
zmiana PKW Afganistan, chorąży sztabowy Ireneusz Rosiak – X zmiana
PKW Afganistan, starszy sierżant Mariusz Mateńko – X zmiana PKW
Afganistan, starszy sierżant Radosław Kaszuba – IX zmiana PKW Afganistan, starszy kapral Krzysztof Kucharzewski – X zmiana PKW Afganistan.
Ponadto, Decyzją Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka,
za długoletnią, wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim, żołnierzom
oraz pracownikom cywilnym nadano:
• Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny: podpułkownik Zbigniew Łabuda, major Stanisław Skalski, chorąży sztabowy Stanisław
Ostasz, p. Mieczysław Olejarz,
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• Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny: major Witold Dębicki,
major Romuald Głowacki, major Sławomir Sojka, kapitan Daniel Kaźmierski, kapitan Robert Wątroba, kapitan Piotr Wojtkowiak, chorąży
Maciej Trembecki,
• Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny: kapitan Piotr Pera,
kapitan Daniel Winiarz, porucznik Krzysztof Wasyluk, chorąży Daniel
Bandrów, starszy sierżant Kazimierz Szewczuk, sierżant Radosław Janklowski, sierżant Sławomir Jarczewski, sierżant Andrzej Krzysztofik,
starszy plutonowy Adam Gromadzki.
W uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania
obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Decyzją Szefa MON nadano:
• Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Obronności Państwa”
kapitan Krzysztof Cygan.
• Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Obronności Państwa”: major Waldemar Szcześniak.
Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych oraz osiągnięcia w służbie wojskowej, z rąk Komendanta Centrum
listy gratulacyjne odebrali: kapitan Marcin Otręba, starszy chorąży sztabowy Henryk Wawrzonkowski.
Pośród wyróżnionych znaleźli się również nasi najmłodsi koledzy
i koleżanki, żołnierze służby przygotowawczej. Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w szkoleniu oraz wzorową dyscyplinę, tytułem honorowym „WZOROWY ELEW” wyróżnieni zostali: szeregowy elew Waldemar Krawczyk, szeregowy elew Mateusz Jakubowski, szeregowy elew Eliza
Kondej, szeregowy elew Tomasz Wańkowicz, szeregowy elew Mariusz
Bardzik.
Pamiętać należy, że Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu to nie tylko żołnierze. To również pracownicy
cywilni wojska, którzy podobnie jak mundurowi co rano „meldują się”
w pracy i wykonują szereg zadań służbowych, bez których funkcjonowanie jednostki na tak wysokim poziomie nie byłoby możliwe. Podpułkownik Aleksander Wlizło podziękował wszystkim pracownikom za
codzienny wysiłek włożony w pracę na rzecz Centrum, a w uznaniu zasług, za bardzo dobre wywiązywanie się z obowiązków służbowych, duże
zaangażowanie, wzorową dyscyplinę oraz inicjatywę w realizacji zadań, na
wniosek bezpośrednich przełożonych, dyplomy uznania otrzymali: pani
Elżbieta Romanowska, pani Anna Dłutowska, pani Katarzyna Pol, pan Eugeniusz Pociecha, pan Bogdan Chętkowski, pan Mieczysław Błądek, pan
Janusz Pierzchała, pan Władysław Tomaszewski, pani Ewa Pasternak, pani
Renata Wysocka.
Tekst i zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
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Weterani w Kazuniu
T

egoroczne obchody Święta Wojska Polskiego były dla
2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu wyjątkowe za sprawą przybyłych na uroczystości weteranów ze Stowarzyszenia Rannych
i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.
Kazuńscy saperzy Święto Wojska Polskiego rozpoczęli 14 sierpnia
od uroczystego apelu, podczas którego Zastępca Dowódcy Pułku –
podpułkownik Andrzej Łopata w swoim wystąpieniu odniósł się do
historii i tradycji oręża polskiego, a także ciężkiej saperskiej służby
w kraju i poza jego granicami.
Doceniając trud i wysiłek Naszej żołnierskiej służby Dowódca
Pułku nagrodził najlepszych żołnierzy oraz wręczył odznaczenia resortowe i Gwiazdy Afganistanu. Wśród odznaczonych żołnierzy był
starszy sierżant Sebastian Bartkowski, który z rąk Dowódcy Pułku
odebrał swoją „Gwiazdę”. Następnego dnia odznaczony został przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego
Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego.

Pełnomocnik Dowódcy ds. Poszkodowanych w Misjach - pułkownik
Krzysztof Gradys, Dowódca 1 Pułku Saperów – pułkownik Jan Pajestka, Zastępca Dowódcy 5. Pułku Inżynieryjnego – podpułkownik
Wojciech Płocica.
Następnie goście udali się do Sali Tradycji 2. Mazowieckiego Pułku Saperów, gdzie zapoznali się z historią i tradycjami naszej jednostki. Na zakończenie Zastępca Dowódcy Pułku – podpułkownik Andrzej Łopata wręczył Sekretarzowi Generalnemu Zarządu Głównego
majorowi Leszkowi Stępniowi pamiątkowy ryngraf 2. Mazowieckiego
Pułku Saperów.
kpt. Tomasz Słodziński

Rok 2012 jest rokiem poświęconym saperom poległym podczas
wykonywania zadań służbowych na misjach zagranicznych - dlatego
dzień 15 sierpnia przebiegał w Kazuniu pod znakiem WETERANÓW.
Pod pomnikiem Poległych Saperów w Kazuniu, gdzie na tablicach
pamiątkowych widnieją nazwiska naszych kolegów poległych w Afganistanie, oddaliśmy hołd. Podczas Apelu Pamięci donośny dźwięk
trąbki układający się w pieśń „Śpij kolego” zjednoczył całą żołnierską
brać. Kultywując pamięć poległych spotkali się weterani poszkodowani w misjach poza granicami kraju z V-ce prezesem Zarządu Głównego - starszym szeregowym w stanie spoczynku Danielem Kubasem
na czele. W uroczystości uczestniczyli również: Szef Wojsk Inżynieryjnych Dowództwa Wojsk Lądowych – pułkownik Daniel Król,
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Święto WP w 2. Inowrocławskim Pułku Inżynieryjnym
„Dzień 15 sierpnia jest Świętem Żołnierza. W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem
jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w wiekowych walkach
z wrogiem o całość i niepodległość Polski”.
Fragment rozkazu dziennego Ministra Spraw Wojskowych gen. Szeptyckiego z 4 sierpnia 1923 r. o ustanowieniu Święta Żołnierza.

W

dniu 14.08.2012 r. w Inowrocławiu odbyły się garnizonowe
obchody Święta Wojska Polskiego. Uczestniczyły w nich
pododdziały reprezentujące 1. Brygadę Lotnictwa Wojsk Lądowych
dowodzoną przez płk. Krzysztofa Mitręgę, 2. Inowrocławski Pułk
Inżynieryjny im. gen. Jakuba Jasińskiego dowodzony przez płk.
Artura Talika, 56. Bazę Lotniczą dowodzoną przez płk. pil. Andrzeja
Pawłowskiego, żołnierze Wojskowej Komendy Uzupełnień im.
ppłk. Romana Krzyżanowskiego kierowanej przez ppłk. Krzysztofa
Broniewicza, Placówki Żandarmerii Wojskowej dowodzonej przez
kpt. Marcina Jaworskiego oraz pracownicy wojska wszystkich
jednostek i instytucji wojskowych garnizonu. Pododdziałom
towarzyszyła Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy dowodzona przez
mjr. Krzysztofa Matraszka. Wśród licznych zaproszonych gości na
uroczystość przybyli: Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Brejza, Vice
Starosta Inowrocławski pan Włodzimierz Figas, prezydent Miasta
Inowrocławia pan Ryszard Brejza oraz wójt Gminy Inowrocław pan
Tadeusz Kacprzak.
O godzinie 10.00 w kościele pw. św. Barbary i św. Maurycego
ksiądz prałat Józef Srogosz w koncelebrze z kapelanem Garnizonu
Inowrocław księdzem płk. Bogdanem Radziszewskim i księdzem
dziekanem Leszkiem Kaczmarkiem, odprawili Mszę Świętą w intencji
żołnierzy garnizonu Inowrocław.
Po Mszy Św. pododdziały w asyście orkiestry przemaszerowały
ulicami miasta do Parku Solankowego, gdzie odbył się apel oraz festyn
dla społeczeństwa.
O godzinie 11.30 Dowódca uroczystości – Szef Sztabu 56. Bazy
Lotniczej ppłk Jerzy Niestrata złożył meldunek Dowódcy garnizonu
płk. Krzysztofowi Mitrędze, który dokonał przeglądu pododdziałów.
Po powitaniu gości i przemówieniu okolicznościowym
Dowódcy Garnizonu, zostały odczytane postanowienia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz decyzje Ministra Obrony Narodowej.
W dniu święta uhonorowani zostali:
GWIAZDĄ AFGANISTANU: chor. Radosław Balmowski, st. szer.
Mariusz Lewandowski
MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU: st. sierż.
Mirosław Czyżewski – brązowym, st. sierż. Maciej Gmerek brązowym, sierż. Mariusz Meirowski – srebrnym, sierż. Jacek
Piotrowicz – brązowym, pan Leszek Bieżuński – złotym.
MEDALEM SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY: kpt. Mariusz
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Kowalczyk – brązowym, kpt. Piotr Kranz – brązowym, kpt. Grzegorz
Rybiński – brązowym, por. Radosław Lewandowski – brązowym, mł.
chor. Robert Książkiewicz – srebrnym, st. sierż. Ryszard Stołowski
– srebrnym, sierż. szt. Dariusz Wichert – srebrnym, sierż. Dariusz
Roszkowski – brązowym, plut. Robert Bolewski – brązowym, pani
Marlena Chrzanowska – Pietrzak – brązowym, pani Sylwia Janus –
Święs – brązowym, pan Dariusz Jóźwiak – brązowym, pan Wojciech
Krajnik – brązowym, pani Wioletta Szczepaniak – Żygowska –
brązowym, pani Jolanta Tomkiewicz – brązowym.

Wyróżnienia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Ministra Obrony Narodowej wręczył Zastępca Dowódcy 2. pinż. ppłk
Sławomir Strzelecki.
Na zakończenie uroczystego apelu odbyła się defilada
pododdziałów, a Orkiestra Wojskowa kierowana przez tamburmajora
st. chor. Tadeusza Berenta wykonała pokaz musztry paradnej.
Ponadto dzieci, młodzież, kuracjusze i mieszkańcy miasta mieli okazję
kolejny raz obejrzeć sprzęt stanowiący część wyposażenia jednostek
i spróbować wojskowej grochówki.

SAPER
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Budowa mostów w Jeleniej Górze

S

zef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych rozkazał dowódcy 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego
wydzielić siły i środki niezbędne do budowy trzech tymczasowych
przepraw mostowych w miejscowości Jelenia Góra z wykorzystaniem
konstrukcji stalowej mostu MS 54 (elementy konstrukcji mostu dostarczy Inwestor).
W dniach 9-10 przeprowadzono rekonesans i uzgodniono z Inwestorem – Urzędem Miasta Jelenia Góra, że:
1. 2. Inowrocławski Pułk Inżynieryjny zbuduje 3 mosty tymczasowe
z konstrukcji składanej MS 54 na rzece Radomierka w Jeleniej Górze:
 most z konstrukcji MS 54 przy ul. Wrocławskiej
 most z konstrukcji MS 54 przy ul. Kaczawskiej
 most z konstrukcji MS 54 przy ul. Niećki

2. Zakres prac realizowany przez wojsko będzie obejmował montaż
konstrukcji przęsłowej i ułożenie jej na podporach z płyt żelbetowych.
3. Konstrukcje i inne materiały potrzebne do budowy zabezpieczy Inwestor – Urząd Miasta Jelenia Góra. Konstrukcje mostowe zostanę
pobrane przez Inwestora z Agencji Rezerw Materiałowych Ministerstwa Gospodarki i dostarczone na place budowy.
Żołnierze 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen Jakuba Jasińskiego są w gotowości do budowy mostów. Termin rozpoczęcia budowy mostów jest uzależniony od wykonania przez Inwestora wyżej wym. prac przygotowawczych.
Oficer prasowy Marek Fojutowski

Wizyta szefa Inżynierii Wojskowej na budowie

W

dniu 23.07.2012 gen. bryg. Bogusław Bębenek – Szef Inżynierii
Wojskowej wraz z Włodzimierzem Karpińskim - sekretarzem
stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Ewą Mańkowską
- wicewojewodą dolnośląskim wizytował miejsce budowanych przez
żołnierzy 2. Pułku Inżynieryjnego mostów w Jeleniej Górze. Po powodzi, która 5 lipca br. nawiedziła Kotlinę Jeleniogórską, zostało zerwanych sześć mostów. Żołnierze 2. pinż. otrzymali zadanie budowy
trzech mostów, w tym najważniejszego z nich, położonego na krajowej
„trójce”. Most ten prowadzi do przejścia granicznego w Jakuszycach.
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po którym przejeżdża rocznie kilka milionów osób. Dlatego tak ważne
było, by tę trasę udrożnić. Po tygodniu budowy został on oddany społeczeństwu do użytku. Wizytujący plac budowy gen. bryg. Bogusław
Bębenek wysoko ocenił profesjonalne wykonanie zadania realizowane
zgodnie ze sztuką saperską. Podziękował za duże zaangażowanie oraz
dobre wyszkolenie. Umiejętności te żołnierze nabywają podczas codziennego szkolenia, przygotowując się również do działania w sytuacjach kryzysowych.
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Szkolenie krakowskich saperów
Obsługa i użytkowanie kombinezonu antywybuchowego EOD – 9 jest tematem dwudniowego szkolenia prowadzonego przez Zespół Rozminowania wrocławskiego Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych w 6. Brygadzie Powietrznodesantowej w Krakowie.

S

zkolenie dla dowódców i żołnierzy patroli rozminowania oraz żołnierzy samodzielnych plutonów saperów 6. Brygady Powietrznodesantowej prowadzone jest przez instruktora Sekcji Szkolenia Zespołu Rozminowania, starszego sierżanta Tomasza Kutrowskiego – wykwalifikowanego
specjalistę w tym zakresie.
Przez dwa dni, 25 krakowskich saperów, zapoznawać się będzie z budową, obsługą i użytkowaniem kombinezonu EOD – 9, który stanowi
ochronę sapera przed czterema konwencjonalnymi zagrożeniami związanymi z wybuchem: nadciśnieniem, odłamkami, siłą uderzeniową oraz
ciepłem.
Kombinezon antywybuchowy EOD-9 to specjalistyczne ubranie produkcji kanadyjskiej, umożliwiające saperowi zachowanie stosunkowo doskonałej sprawności ruchowej, elastyczności oraz pola widzenia. W zależności od zastosowanych dodatkowych systemów wspomagających pracę
sapera, kombinezon może ważyć od 34 do 54,5 kilogramów. Kombinezon
posiada system chłodzenia ciała BCS – 4, czyli specjalistyczną bieliznę,
która przy pomocy cieczy chłodzącej schładza cały organizm sapera. Dodatkowo, w sytuacji działania w strefie gdzie doszło do skażenia chemicznego lub biologicznego, saper może wykonywać swoje zadania stosując
wraz z kombinezonem bielizną filtrowentylacyjną oraz system ochrony
dróg oddechowych, a mianowicie maskę zasilaną powietrzem z butli.
Tekst: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
Zdjęcia: Archiwum CSWInż.iChem.

Stawili się do służby
282 ochotników, w tym 44 kobiety, zameldowało się w punkcie ewidencji stawiennictwa wrocławskiego Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, celem odbycia służby przygotowawczej.

O

chotnicy Ci to osoby, które nigdy wcześniej nie pełniły jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej, a zamierzają podjąć
obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Z dniem dzisiejszym stają się oni elewami, którzy przez okres czterech miesięcy
szkolić się będą najpierw w Ośrodku Szkolenia Podstawowego, a potem w Ośrodku Szkolenia Specjalistów.
Każdy z nich, zgodnie z rozkazem Komendanta pułkownika Andrzeja Dutki, przeszedł przez szereg punktów przygotowanych przez
żołnierzy oraz pracowników cywilnych Centrum.
Elewi przydzieleni zostali do swoich pododdziałów, gdzie zostali
zakwaterowani oraz zapoznani ze swoimi bezpośrednimi przełożonymi, którzy w najbliższym czasie przekazywać im będą swoją wiedzę.
Wrześniowe wcielenie, przez pierwsze trzy miesiące, szkolić się
będzie w Ośrodku Szkolenia Podstawowego, pod dowództwem majora Grzegorza Wincka.
Szkolenie przebiegać będzie zgodnie z programem szkolenia
w ramach służby przygotowawczej, który zawiera treści niezbędne
do objęcia pierwszych stanowisk służbowych. Zakończy się ono
egzaminem, którego pozytywny wynik może skutkować nadaniem
przydziału kryzysowego w jednostkach wojskowych, w których mają
pełnić służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych na podstawie
kontraktu.
W pierwszym tygodniu, ochotnicy zapoznają się z obiektami
wrocławskiego Centrum, regulaminami obowiązującymi w Wojsku
Polskim, przeszkoleni zostaną w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy, pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej. Uczestniczyć będą również w zajęciach z wychowania fizycznego.
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Przed nowowcielonymi już wkrótce dwie duże uroczystości: uroczyste wręczenie broni oraz złożenie przysięgi wojskowej, w trakcie
której elewi zaprezentują swoim najbliższym nabyte umiejętności
z zakresu musztry.
Naszym najmłodszym kolegom i koleżankom życzymy szybkiej
aklimatyzacji w nowym środowisku i samych sukcesów w szkoleniu.
Tekst: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
Zdjęcia: st. szer. Dawid Sowiński
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Znów polała się krew
29. sierpnia we wrocławskim Centrum Szkolenia znowu polała się krew. Stało się tak za sprawą Klubu HDK, który w tym dniu zorganizował
akcję poboru krwi z udziałem wrocławskiej stacji terenowej Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

D

zięki szefowej pielęgniarek z Izby Chorych Centrum - pani Małgorzacie Kwiatkowskiej, która dbała o przebieg akcji, krwiodawcy mieli zapewnioną wspaniałą atmosferę do oddania krwi, a panie z WCKiK
komfortowe warunki pracy. Tym razem przybyło 45 chętnych, którzy
łącznie oddali ponad 20 litrów krwi. Tradycyjnie już przekazali oni też
część swych czekolad dla podopiecznych z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania z ulicy Lekcyjnej we Wrocławiu.
Na dzień dzisiejszy Klub HDK przy Centrum Szkolenia we Wrocławiu zrzesza 40 klubowiczów. Zarejestrowanych krwiodawców w Polsce
jest tylko około 130 tysięcy, a pełną krew można oddawać nie częściej jak
co 8 tygodni panowie i co 12 tygodni panie. Biorąc pod uwagę fakt, że pełną krew można przechowywać maksymalnie 40 dni, można powiedzieć,
że każda donacja oddawana jest na ratunek, zwłaszcza że potrzebujących
krwi jest coraz więcej.
Krwiodawcy nie poprzestają tylko na oddawaniu krwi, ale zostają też
potencjalnymi dawcami szpiku, czy włączają się w akcje pomocy wszędzie,
gdzie tylko mogą, na przykład w Internecie, gdzie by pomóc wystarczy
„kliknąć”, albo przekazać e-maila znajomym.
Znieczulica społeczna na pewno nie dotyczy krwiodawców, bo znany jest przypadek z ostatnich dni, kiedy to właśnie jeden z krwiodawców
wraz z sąsiadami udaremnił kradzież samochodu spod bloku, w którym
mieszka.
Zarząd Klubu HDK działający przy Centrum już dziś zaprasza na
kolejne akcje poboru krwi, których jest współorganizatorem: w dniu
15. września pod Halą Stulecia oraz 22. września podczas Pikniku
Krwiodawców na Nowym Dworze.
Dla wszystkich, którzy w tych terminach nie będą mogli uczestniczyć
w akcjach, zarząd zorganizuje kolejny pobór na terenie Centrum w drugiej
połowie września. Więcej informacji już wkrótce.
Tekst: Prezes Klubu HDK przy CSWInż.iChem.,
kpt. Dariusz Padarz
Zdjęcia: Archiwum CSWInż.iChem.

Zostać dawcą szpiku
6. września, w ramach akcji Fundacji DKMS Polska „Dzień Dawcy Szpiku we Wrocławiu”, na terenie Wydziału Żandarmerii Wojskowej, spotkali
się mieszkańcy Wrocławia i okolic, uczniowie szkół, pracownicy cywilni wojska oraz żołnierze – jednym słowem wszyscy Ci, którzy chcą pomóc chorym na białaczkę. W akcji wzięli udział również żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.

Ż

ołnierze w ramach zorganizowanego we wrześniu spotkania
z przedstawicielami Fundacji mieli możliwość zapoznania się
z wszystkimi szczegółami dotyczącymi zarówno samej akcji, jak
i wszelkich wymogów stawianych osobie, która chce zostać dawcą.
Była to również doskonała okazja aby obalić wszelkie mity, które
krążą wokół tematu oddawania szpiku.
Doskonałym dowodem na to, że można być dawcą i nie jest to
związane z jakimikolwiek kosztami okazała się być szeregowy elew
Renata Michalska z 1 kompanii szkolenia podstawowego, która oddała szpik na rzecz chorej na białaczkę osoby. Zachęcamy wszystkich
do rejestracji!
Pamiętajcie: TO NIC NIE KOSZTUJE, A MOŻNA URATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE!!!
Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55
rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Rejestracja polega na pobraniu 4 ml krwi. Na podstawie pobranej krwi zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod
genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy
dochodzi do przeszczepu. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować po-
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winni mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL. Więcej
na www.szpik.info
Tekst i zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
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W

dniu 18.08.2012 roku we Włocławku odbyła się uroczystość z okazji święta Wojska Polskiego przy ,,Pomniku Sapera 3-go Warszawskiego Pułku Pontonowego” nad którą honorowy patronat sprawował
Prezydent Włocławka Pan Andrzej Pałucki. W ramach tej uroczystości
odsłonięto dwie nowe pamiątkowe tablice.
Pierwsza z tablic poświęcona jest pamięci żołnierzy i pracowników
cywilnych jednostek wojskowych stacjonujących na terenie Włocławka
w latach 1918-1939 oraz w latach 1945-2002 ( na drugiej części tej samej
tablicy wymieniona jest jednostka Wojsk Inżynieryjnych, której nazwa
zmieniała się 6-krotnie).
Druga pamiątkowa tablica zawiera nazwiska 32 saperów z 3 Zmotoryzowanej Brygady Pontonowo-Mostowej poległych w czasie II wojny
światowej oraz 2 saperów z 1 samodzielnego, zmotoryzowanego Pułku
Pontonowo-Mostowego, którzy ponieśli śmierć w czasie rozminowania
kraju.
Inicjatorem odnowienia całego historycznego kompleksu i ufundowania tablic pamiątkowych jest powstałe w dniu 27 stycznia 2011 roku
Stowarzyszenie Saperów Polskich we Włocławku- Koło nr 19.
Zakres przedsięwzięć przygotowawczych oprócz ufundowania i wykonania tablic obejmował: renowację pomnika, uporządkowanie terenu
na którym stoi pomnik, założenie 220 m2 starobruku, ustawienie 3 masztów do wciągania flag, wyngrodzenie terenu, a także założenie chodników i wyremontowanie nawierzchni ulicy Żytniej przy której stoi cały
pamiątkowy kompleks.
W zakresie przeprowadzenia uroczystości zgodnie z ceremoniałem
wojskowym, pomocy udzielił Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z Bydgoszczy. Do dyspozycji organizatorów uroczystości wydzielono poczet
sztandarowy i kompanię honorową Wojska Polskiego z Torunia, orkiestrę
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UROCZYSTOŚĆ
PRZY ,,POMNIKU SAPERA
3. WARSZAWSKIEGO
PUŁKU PONTONOWEGO”
WE WŁOCŁAWKU
wojskową z Bydgoszczy oraz sprzęt inżynieryjny z jednostek wojskowych
z Chełmna i Inowrocławia. Poczty sztandarowe wystawiły: Policja i Straż
Miejska z Włocławka, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Związek
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Inwalidów
Wojennych RP, Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników oraz Polski Związek Działkowców.
Przed rozpoczęciem uroczystości słowo wstępne wygłosił sekretarz
koła SSP ppłk w st. spocz. Ryszard Chornicki, który przedstawił krótki zarys powstania pomnika, omówił symbolikę elementów tworzących bryłę
pomnika oraz zapoznał z przebiegiem uroczystości.
O godzinie 12.00 - dowódca kompani honorowej złożył meldunek
Panu gen. bryg. Bogusławowi Bębenkowi-Szefowi Inżynierii Wojskowej
Wojska Polskiego. Po czym nastąpiło wciągnięcie na maszt flagi państwowej przy dźwiękach hymnu państwowego.
Następnie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich we
Włocławku Pan płk w st. spocz. Ryszard Chodynicki, który powitał protektorów i patronów uroczystości: Szefa Inżynierii Wojskowej Pana gen.
bryg. Bogusława Bębenka, Prezydenta Włocławka Pana Andrzeja Pałuckiego, księdza prałata, proboszcza parafii Najświętszego Zbawiciela ppłk
Zbigniewa Szygendę- kapelana Garnizonu Włocławek. Kolejno słowa
powitania skierował do: Pana posła Marka Wojtkowskiego oraz Dyrektorki biura europosła Pana Janusza Zemke, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – Pani Ewy Mes, Wiceprzewodniczącego Sejmiku i Członka
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Panów Krystiana Łuczaka i Sławomira Kopyścia, władz samorządowych miasta Włocławka
reprezentowanych przez: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta- Panów Stanisława Wawrzonkowskiego i Tadeusza Raczyńskiego, Wiceprezydent Włocławka- Pani Wandy Muszalik oraz radnych
Panów: mjr w st. spocz. Henryka Mielczarczyka i Jerzego Rosińskiego.
Serdeczne słowa powitania prezes skierował do dyrektorów i pracowników wydziałów Urzędu Miasta oraz prezesów spółek miejskich.
Szczególnie serdecznie prezes koła SSP powitał: byłych dowódców
3. Warszawskiego (Włocławskiego) pułku pontonowego oraz 3. Włocławskiego pułku drogowo-mostowego [płk Zdzisław Janiszewski, płk
Józef Biernat, płk Stanisław Żuchowski, gen. dyw. Janusz Lalka, płk Stanisław Białek i płk Bogdan Mielniczek]; szefów instytucji wojskowych
i bratnich jednostek wojskowych lub ich przedstawicieli z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, 2. pinż. z Inowrocławia, 2. psap
z Kazunia, WKU z Włocławka, 3. bdm z Chełmna.
Kolejne, serdeczne słowa powitania- prezes SSP skierował do przedstawicieli Zarządu Głównego SSP, delegacji Kół SSP z całej Polski, dyrekcji
,,Szkół Rodziny 3 Warszawskiego pułku pontonowego” z Kalisk, Sarnowa
i SP nr 8 z Włocławka, do szkół które sprawują opiekę nad miejscami
pamięci narodowej i wspierają koło SSP nr 19 w organizacji patriotyczno-
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wojskowych uroczystości - dotyczy to Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 oraz Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku.
Kolejne słowa powitania prezes SSP skierował do: Komendantów
bratnich służb mundurowych, Prezesów i członków Związków i Stowarzyszeń kombatanckich i służb mundurowych, delegacji Polskiego Związku
Działkowców, a także do dyrektorów włocławskich zakładów pracy oraz
prezesów firm prywatnych, którzy wnieśli wkład finansowy w przygotowanie uroczystości [min.: Krzysztofa Grządziela, Romana Stanisławskiego, Ryszarda Badury, Marcina Molewskiego, Janusza Ozdoby, Tomasza
Paradowskiego i Edmunda Kopaczewskiego].
Na koniec swojego wystąpienia Prezes SSP - poprosił wszystkich zebranych o uczczenie chwilą ciszy, śmierci Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku, sapera – podpułkownika Tomasza Ciszki, który
zginął tragicznie w wypadku samochodowym w dniu 29 czerwca 2012
roku.
W swoim wystąpieniu prezydent m. Włocławka Pan Andrzej Pałucki nawiązał do historii miasta przeplatającej się z działalnością jednostek
wojskowych stacjonujących w garnizonie oraz przedstawił ogromny
wkład 3 pułku pontonowego w pracach na rzecz miasta, regionu i kraju.
Kolejny mówca ppłk w st. spocz. Ryszard Chornicki, przedstawił faktografię umieszczoną na pamiątkowych tablicach. Po czym nastąpiło odsłonięcie tablic przez: gen. bryg. Bogusława Bębenka ; Andrzeja Pałuckiego
; płk w st. spocz. Ryszarda Chodynickiego; płk w st. spocz. Józef Biernat
– dowódcę pułku w latach 1976 – 1981, inicjatora projektu i wykonania
pomnika, który został odsłonięty w dniu 5 maja 1978 roku.
Po odsłonięciu tablic pamiątkowych okolicznościową modlitwę za
poległych saperów odmówił ks. Prałat, Proboszcz Parafii Najświętszego
Zbawiciela ppłk Zbigniew Szygenda, który również poświęcił pomnik i tablice pamiątkowe.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnień osobom
szczególnie zasłużonym dla Wojsk Inżynieryjnych i Stowarzyszenia Saperów Polskich. Decyzją Szefa Inżynierii Wojskowej – wyróżnieni zostali:
-złotym medalem ,,Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych” – Pan
Krzysztof Grządziel – Prezes PHU ,,DGS”, radny Rady Miasta Włocławek
- fundator tablic pamiątkowych;
- srebrnym medalem ,,Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych” – Pan
Ryszard Badura – Prezes firmy ,,Opakofarb” Sp. z o.o.;
- srebrnym medalem ,,Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych” – Pan
Zdzisław Koziński – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska w Urzędzie Miasta Włocławek, koordynator współpracy komitetu organizacyjnego z Prezydentem m. Włocławka i Urzędem Miasta;
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- dyplomem:
Pan płk w st. spocz. Bolesław Walendzik – Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
Pani Wiesława Kędzierska – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Włocławek ;
Pani Joanna Rudek - Inspektor w Wydziale Kultury UM Włocławek.
Wręczenia medali i dyplomów dokonał gen. bryg. Bogusław Bębenek, który gratulując wyróżnionym podkreślił - w swoim wystąpieniu ogromne znaczenie kultywowania tradycji Wojsk Inżynieryjnych, bardzo
dobrą współpracę z samorządem m. Włocławka i społecznością lokalną,
a także duże zaangażowanie członków Stowarzyszenia Saperów Polskich
z Koła nr 19, w propagowaniu tych tradycji.

Zabierającym głos Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego Pan Krystian Łuczak, podkreślił ważność wykonywanych zadań przez wojska inżynieryjne dla województwa nie tylko
w czasie wojny, ale również w czasie pokoju. Przypomniał udział saperów
w akcji rozminowania, budowy mostów i dróg lokalnych. Życzył Stowarzyszeniu SP aby tradycje, które kultywują były przenoszone na kolejne
pokolenia.
Pan Sławomir Kopyść- Członek Zarządu Województwa Kujawsko –
Pomorskiego w imieniu Pana Marszałka Województwa i własnym złożył
życzenia dla wszystkich żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych Wojska Polskiego a także ich rodzinom i bliskim podkreślając udział tego rodzaju wojsk
w różnych uroczystościach na terenie województwa oraz zapewnił, że
tradycje oręża polskiego są bardzo ważnym elementem w wychowywaniu
młodego pokolenia.
Po zakończeniu przemówień wszystkie delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przy ,,Pomniku Sapera 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego” . Na koniec uroczystości dowódca kompani honorowej złożył meldunek gen. bryg. Bogusławowi Bębenkowi o zakończeniu uroczystości.
Orkiestra wojskowa wykonała wiązankę melodii wojskowych. Po czym
odprowadzono kompanie honorowe i poczty sztandarowe.
Prezes koła SSP we Włocławku zakończył uroczystość, dziękując
wszystkim za przybycie i uświetnienie uroczystości swoją obecnością oraz
zaprosił uczestników uroczystości na ,,saperski obiad” do ,,Amfiteatru na
wodzie” przy Pałacu Bursztynowym.
płk. w st. spocz. Ryszard Chodynicki
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Saperzy w Wierszach
W

niedzielne słoneczne południe, kazuńscy saperzy brali udział
w zabezpieczeniu uroczystości patriotyczno-religijnych w pobliskiej miejscowości Wiersze. Podniosły charakter uroczystego ogłoszenia dekretu nadającego wizerunkowi Kościoła Najświętszej Maryi
Panny tytuł: Niepokalanego Serca Maryi Opiekunki Niepodległości,
swoją obecnością uświetniła kompania honorowa pod dowództwem
kapitana Kamila Mosińskiego. Wśród licznie zaproszonych dostojnych gości, dowódcę 2. Mazowieckiego Pułku Saperów reprezentował
podpułkownik Jerzy Łuszczykiewicz, który złożył wiązankę kwiatów
pod pomnikiem Męczeństwa Narodu Polskiego. W trakcie trwania
uroczystości poświęcono także tablice pamięci Grupy Kampinos AK.
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Momentem niezwykle efektownym była przygotowana przez organizatorów rekonstrukcja historyczna „Pamięci tamtych dni… - 1944
roku” -Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska.
Jak co roku, żołnierze pułku stanęli na wysokości zadania i z należytą powagą i godnością wykonali zadanie, nad którymi czuwała oficer
wychowawczy pułku – kapitan Agnieszka Królak.
tekst: por. Tomasz Słodziński
zdjęcia: plutonowy Marcin Lewandowski
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Święto 2. Mazowieckiego Pułku Saperów
Dzień 7 września to szczególna data dla żołnierzy 2. Mazowieckiego
Pułku Saperów. Dokładnie 68 lat temu na Ziemi Włodawskiej do życia
powołano 2. Brygadę Saperów, której tradycje kultywują dzisiaj żołnierze pułku.
śród licznie zaproszonych gości do kazuńskiej twierdzy przybyli poprzedni dowódcy Brygady: generałowie brygady: Ryszard
Żuchowski i Zygmunt Duleba oraz pułkownik Andrzej Oleksa. Podniosły charakter święta podkreślili również przedstawiciele Szefa Inżynierii
Wojskowej, Szefa Wojsk Inżynieryjnych Dowództwa Wojsk Lądowych,
zaprzyjaźnionych służb mundurowych i duchowieństwa. Gospodarz uroczystości – pułkownik Adam Przygoda, serdecznie powitał także licznie
przybyłych przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych, dyrektorów
szkół z Płońska i Włodawy oraz sympatyków i przyjaciół pułku.
Uroczyste obchody Święta 2. Mazowieckiego Pułku Saperów rozpoczęły się w amfiteatrze kazuńskiej jednostki, gdzie odprawiona została
msza święta w intencji żołnierzy pułku. Następnie pod pomnikiem Poległych Saperów odbył się Apel Pamięci, w trakcie którego przywołaliśmy
pamięć o żołnierzach, którzy złożyli najwyższą ofiarę na ołtarzu Ojczyzny.
Oddaliśmy cześć i pochyliliśmy czoła przed saperami i minerami, którzy
wykazali się niezwykłą odwagą i oddali życie podczas prowadzonej operacji rozminowania kraju oraz w misjach poza granicami państwa. Po odczytanym apelu chwilę ciszy przeszył donośny huk salwy honorowej oddanej
przez kompanię honorową. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów
pod pomnikiem,
Dalsza część oficjalnych obchodów odbyła się na placu apelowym. Po
odegranym Hymnie Państwowym oraz przemówieniach okolicznościowych nastąpił moment historyczny dla 2. Pułku Saperów. Na podstawie
postanowienia Rady Krajowej Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów
Samoobrony nadano 2. Mazowieckiemu Pułkowi Saperów Krzyż Czynu
Zbrojnego Polskiej Samoobrony na kresach Wschodnich Rzeczypospolitej
Polskiej. Dekoracji Sztandaru dokonał pułkownik Bolesław Kleczkowski
– przewodniczący Rady Krajowej Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo-Wschodnich II RP. Zgodnie
z wojskowym ceremoniałem po dekoracji nastąpiła prezentacja sztandaru,
podczas której poczet sztandarowy dumnie przemaszerował przed żołnierskim szykiem. Krzyż, którym udekorowano Sztandar, chwilę później
z zaszczytem i honorem odebrał również Dowódca 2. Mazowieckiego Pułku Saperów – pułkownik Adam Przygoda, dołączając do grona Kawalerów
Krzyża Czynu Zbrojnego.
Święto kazuńskich saperów stało się znakomitą okazją do wręczenia
odznaczeń nadanych na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas ceremonii dekoracji Gwiazdą Afganistanu przed
trybuną honorową stanęli żołnierze odznaczeni za udział w VIII, IX oraz
X zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Uznanie za profesjonalizm podczas wykonywania saperskich zadań wyraził także Dowódca
Pułku wręczając Odznaki Pamiątkowe 2. Mazowieckiego Pułku Saperów.
68 rocznica powstania jednostki stała się również momentem wyjątkowym dla kapitana Jacka Zaniewskiego. Tego dnia został mianowany na
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stopień majora oraz przyjął gratulacje z rąk Dowódcy Pułku w związku
z objęciem stanowiska zastępcy dowódcy batalionu – szefa sztabu.
Oficjalne obchody święta pułku zakończyła wojskowa defilada, którą
poprowadził dowódca uroczystości – podpułkownik Jerzy Łuszczykiewicz. Za pododdziałami pułku przemaszerowały klasy wojskowe z Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku, a następnie przejechały specjalistyczne pojazdy
wojskowe.
Podczas tegorocznego święta 2. Mazowieckiego Pułku Saperów odbyły się również dni otwarte koszar. Wśród licznie przybyłych dzieci i młodzieży z pobliskich szkół każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Żołnierska
grochówka oraz przygotowane atrakcje zręcznościowe i zwinnościowe
sprawiły, że atmosfera była ciepła i rodzinna.
Szkoda tylko, że kolejne nasze święto dopiero za rok…
kpt. Tomasz Słodziński
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Chińczycy w Kazuniu
9

sierpnia 2012r. kazańscy saperzy gościli delegację przedstawicieli
Ministerstwa Obrony Narodowej Chin, której przewodniczył generał broni WU Changde, wraz z przedstawicielami okręgów wojskowych Nanjing i Ji’nan w osobach– generał broni Wang Jun i generał
dywizji Peng Shuigen oraz kręgów akademickich reprezentowanych
przez Zastępcę Komendanta Akademii Politycznych generała w Nanjing – generała dywizji WANG Shijian. Gospodarzem spotkania był
zastępca dowódcy pułku podpułkownik Andrzej Łopata, któremu towarzyszyła kierownicza kadra pułku.
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji miejsca stacjonowania
jednostki oraz jej przeznaczenia, którą perfekcyjnie poprowadził
ppłk Andrzej Łopata. Zwięzły przekaz spotkał się z wyrazami uznania
wśród naszych gości. Następnie udaliśmy się do Sali Tradycji 2. Mazowieckiego Pułku Saperów gdzie Szef Sekcji Wychowawczej pułku
major Dariusz Urban przedstawił historię i tradycję jednostki.

Kolejnym etapem wizyty był pokaz statyczny sprzętu inżynieryjnego zorganizowany przez batalion wsparcia inżynieryjnego. Generał
WU Changde z dużą uwagą i ciekawością obserwował kolejne punkty
pokazu prezentowane przez podporucznika Tomasza Zimnickiego,
nierzadko zadając pytania instruktorom prezentującym sprzęt inżynieryjny zarówno te dotyczące sprzętu jak i osobiste.
Na zakończenie wizyty jeszcze mała lekcja historii przygotowana
przez przewodniczkę Panią Elżbietę Wiercińską, która po raz kolejny
miała przyjemność prezentować Twierdzę Modlin i kazańskie fortyfikacje.
Po powrocie do Sali Tradycji z ust generała WU Changde popłynęło wiele ciepłych słów w kierunku kazańskich saperów oraz dokonano wymiany pamiątkowych ryngrafów i wpisu w Księdze Pamiątkowej pułku.
kpt. Tomasz Słodziński

Gramy dla Filipa
„M

usieliśmy pomóc” – tymi słowami można określić udział
żołnierzy 2. Pułku Saperów w akcji charytatywnej prowadzonej w Ostrołęce. Z inicjatywy lokalnej rozgłośni radiowej oraz dzięki
wsparciu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce w minioną
niedzielę saperzy z Kazunia mieli możliwość zaprezentowania specjalistycznego saperskiego sprzętu oraz wyposażenie żołnierzy kierowanych do służby poza granicami państwa. Próbkę możliwości i posłuszeństwa psów szkolonych specjalnie do wykrywania materiałów
wybuchowych pokazali żołnierze plutonu przewodników psów.
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Cel przyświecający przedsięwzięciu nie pozwalał na chwilę zawahania. Cała akcja przygotowana została w celu niesienia pomocy
nastolatkowi – Filipowi, który uległ wypadkowi i w chwili obecnej
wymaga intensywnej, specjalistycznej opieki polegającej na regularnej
rehabilitacji. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu zaangażowaniu, Filip
poczuję się lepiej a zebrane środki pozwolą na powrót do pełni zdrowia. Po raz kolejny saperzy poza specjalistycznym sprzętem pokazali
przede wszystkim ogromne serce.
kpt. Tomasz Słodziński
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Pomnik Sapera w Głogowie
Koncepcja Pomnika

Głogów dnia 18.05.2012 r.
Szanowni Państwo w związku z zrealizowaniem wstępnych zadań związanych z budową pomnika przedstawiam informację na temat bieżącej
sytuacji. Do dnia 18.05.2012 roku:
- opracowano „Akt Organizacyjny Komitetu” /ZAŁĄCZNIK NR 1/
- założono konto bankowe;
Nr konta bankowego - 64 2490 0005 0000 4000 2140 1939 (Alior Bank)
- skierowano pisma do przedstawicieli mediów o objęcie patronatem medialnym;
Internet: strona internetowa http://www.glogow.pl/klubgarnizonowy/,
strona internetowa Głogowski Portal Internetowy
Telewizja - „MASTER”, Radio - „ELKA”
Prasa: Gazeta Głogowska, Tygodnik Głogowski i Gazeta Wrocławska;
- opracowano i złożono do Starostwa Powiatowego w Głogowie wniosek
o zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej /ZAŁĄCZNIK
NR 2/
- opracowano projekty cegiełek okolicznościowych. Cegiełki okolicznościowe zaprojektowała Pani dr Tamara Sass /ZAŁĄCZNIK NR 3/
- opracowano projekt hologramu zabezpieczającego cegiełki okolicznościowe /ZAŁĄCZNIK NR 4/
- na zebraniu Koła Stowarzyszenia Saperów z Głogowa wybrano ostatecznie koncepcję „Pomnika Głogowskich Saperów” Przyjętą koncepcję
„Pomnika Głogowskich Saperów” opracował ppłk Marek BARANIAK,
a wizualizację opracowała Pani Anna Ślebioda /ZAŁĄCZNIK NR 5/.
- w dniu 17.05.2012 odebrano decyzję Starosty Głogowskiego w sprawie
zbiórki publicznej /ZAŁĄCZNIK NR 6/;
- do 25.05.2012 r. zostaną wydrukowane cegiełki okolicznościowe i opatrzone hologramami;
- od 28.05.2012 r. rozpocznie się sprzedaż cegiełek okolicznościowych.
Organizacja sprzedaży cegiełek okolicznościowych
Wszystkie cegiełki będzie można kupić podczas różnych imprez prowadzonych na terenie Powiatu Głogowskiego, a ponadto u Pana Ireneusza
Dominiaka oraz u Kierownika Klubu Batalionowego. Cegiełki o wartości
100,00 PLN można będzie pozyskać wpłacając na konto Społecznego Komitetu 100,00 PLN z podaniem dokładnego adresu pod który będzie przesłana cegiełka listem poleconym.
Ireneusz Dominiak, JW. 3444, ul. Wojska Polskiego 58, 67-200 Głogów
tel. 076 8364010, tel. 691280991
Pan Stefan Górawski, Klub Batalionowy, ul. Wojska Polskiego 58, 67-200
Głogów, tel. 076 8364110
Od maja rozpoczęła się realizacja poniżej przedstawionych prac:
- opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji związanej z pozwoleniem na
budowę;
- opracowanie rysunków technicznych wszystkich elementów pomnika;
- zebranie kosztów:
- materiałów potrzebnych do wykonania elementów pomnika;
- wykonania poszczególnych elementów pomnika;
- robocizny przy budowie pomnika.
- wykonanie elementów z mosiądzu i kamienia;
- usunięcie materiałów będących obecnie w miejscu budowy pomnika;
- ułożenie instalacji oświetleniowej oraz monitoringu;
- wykonanie placu pomnika z elementami do kotwiczenia;
- montaż elementów pomnika;
- montaż oświetlenia i monitoringu.
Bieżące informacje o pracach przy budowie pomnika są przedstawiane na
stronie internetowej http://www.glogow.pl/klubgarnizonowy/.
Ponadto wszelkie informacje można przesyłać na przedstawione adresy:
Ireneusz Dominiak tata_major.1962@o2.pl
Marek Baraniak
baraniak.m@wp.pl
Z żołnierskim pozdrowieniem!

3(43) 2012

Wzory cegiełek
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Z ŻYCIA KÓŁ SSP
Zaproszenie do wpłaty
Głogów dnia 15.08.2012 r.
Sz. Pan/Pani
W imieniu środowiska żołnierzy, a szczególnie w imieniu byłych i obecnych saperów, mam
zaszczyt zaprosić do udziału w budowie „Pomnika Głogowskich Saperów”, którego lokalizacją będzie „Plac Saperów” w Głogowie.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta oraz przy
aprobacie Prezydenta Głogowa i wszystkich
przedstawicieli władz administracyjnych związanych z Głogowem, otrzymaliśmy zgodę na budowę pomnika upamiętniającego saperów głogowskich, którzy służyli i służą w Garnizonie Głogów
od 1951 roku. W tym okresie przez szeregi polskich jednostek inżynieryjnych stacjonujących
w Głogowie przewinęło się tysiące żołnierzy,
z których znaczna część stanowili i stanowią
mieszkańcy Naszego Pięknego Miasta i Regionu.
Pomysł dotyczący budowy Pomnika Głogowskich Saperów powstał w związku z szeregiem różnych okoliczności i pod wpływem wielu
argumentów.
Do najważniejszych z nich należą:
1. Jednostki Wojsk Inżynieryjnych stacjonują
w Głogowie z przerwami od 1951r. do dnia
dzisiejszego i będą stacjonowały w latach kolejnych (łącznie dziesięć jednostek).
2. Przez szeregi tych jednostek przewinęło się
tysiące żołnierzy, w tym wielu Głogowian
i mieszkańców Dolnego Śląska.
3. Żołnierze Garnizonu Głogów oraz ich rodziny uczestniczyli i uczestniczą aktywnie
w życiu miasta i regionu będąc jego znaczącą
częścią.
4. Pododdziały wojskowe niemalże zawsze
brały i biorą w uroczystościach patriotyczno
- religijnych nie tylko w Głogowie stając się
elementem podnoszącym znaczenie i atrakcyjność uroczystości.
5. Saperzy od pierwszych dni polskości Głogowa i okolic z poświęceniem uczestniczyli
w rozminowaniu Ziemi Głogowskiej oraz
obszaru sąsiednich województw z wszelkiego
rodzaju pozostałości wojennych (zardzewia-

Z

6. 45 Batalion Desantowo – Przeprawowy: 1967
– 1995;
7. 6 Głogowski Pułk Drogowo – Mostowy: 1995
– 2001;
8. 4 Głogowski Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego: 2002 - 2011;
9. 6 Ośrodek Przechowywania Sprzętu: 2002 –
2011;
10. 4 Batalion Inżynieryjny.
Każda miejscowość i społeczność w naszym
kraju szczyci się posiadaniem na swoim terenie
Polskich Żołnierzy, szczególnie w okresie gdy
nasze Siły Zbrojne przeżyły głęboką transformację i poważną redukcję. Żołnierze z obowiązku
nałożonego Konstytucją RP mają za zadanie
bronić niepodległości i granic Naszej Ojczyzny
w czasie wojny, a w czasie pokoju nieść pomoc
potrzebującym co też w sposób szczególny czynią żołnierze wojsk inżynieryjnych wykonując
słowa naszego Wielkiego Rodaka – sapera Tadeusza Kościuszki: „„...Żadna bitwa, a zawdy
i wojna obyć się bez SAPERÓW nie może.
A gdy pokój nastanie ONI ciągle w walce są...”
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności oraz środowisk żołnierskich zapraszam
do udziału w tej szczytnej inicjatywie poprzez
dokonanie wpłat lub zakupu cegiełek okolicznościowych, a także poprzez promowanie idei budowy pomnika w własnym środowisku.
Ufając w pozytywny wynik apelu podaję numer konta Społecznego Komitetu Budowy „Pomnika Głogowskich Saperów”:
Numer Konta Nr konta bankowego - 64 2490
0005 0000 4000 2140 1939 (Alior Bank)
Wszystkie informacje na temat budowy pomnika i cegiełek okolicznościowych są umieszczone na stronie internetowej:
http://twierdza.eglogow.eu/pomnik.htm
Z wyrazami najgłębszego szacunku i z żołnierskim pozdrowieniem!
Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich
Koło Nr 15 w Głogowie
ppłk dypl. Marek Baraniak

SPOTKANIE Z JUBILATEM

ebranie koła nr 13 Stowarzyszenia Saperów
Polskich działające przy Akademii Obrony
Narodowej, realizowane zgodnie z przyjętym
planem, miało 19 września 2012 roku szczególny akcent. Członek koła płk w st. spocz. Stanisław Frączkiewicz obchodził 90. lecie swoich
urodzin. Stosowne życzenia Dostojnemu Jubilatowi złożył prezes koła płk prof. dr hab.
Paweł Cieślar oraz wręczył okolicznościowy
upominek. Dziękując za życzenia – wyraźnie
wzruszony Jubilat – zapoznał uczestników spotkania ze swoją drogą saperską, szczególnie akcentując początkowy okres służby żołnierskiej:
wojenną szkołę OSSap. ‘ którą ukończył jesienią
1944 r. uzyskując tzw. „małą maturę” [9 klas];
później służba w 7 BInż-Bud; dalej dca ksap
i pom. szefa sztabu w 1. psap w Brzegu. Służąc
w 1. pułku saperów, brał udział w rozminowaniu i niszczeniu dużych składów amunicji na terenie Dolnego Śląska, obiektów fortyfikacyjnych
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łej śmierci), które zbierane są żołnierzy naszych Patroli Rozminowania.
6. Żołnierze głogowskich jednostek inżynieryjnych zawsze byli w pierwszym szeregu sił
walczących z klęskami żywiołowymi takimi
jak: powódź, zatory lodowe, pożary przestrzenne, śnieżyce, huragany do dnia dzisiejszego przez czy też katastrofy budowlane.
7. Po zakończeniu akcji ratowniczych saperzy
przystępowali do usuwania skutków tych
katastrof chociażby odbudowując zniszczone
mosty czy naprawiając drogi.
8. Żołnierze naszych jednostek uczestniczą
w wielu inicjatywach i przedsięwzięciach
podnoszących atrakcyjność Głogowa i regionu (chociażby poprzez budowę mostów
na strumyku czy na stawie w parku przy ul.
Budowlanych, budowę grodu na inscenizację
„Obrony Głogowa w 1109”, czy też innych
ciekawych wydarzeniach.
9. Żołnierze jednostek głogowskich uczestnicząc w zagranicznych misjach pokojowych,
humanitarnych i stabilizacyjnych przyczyniają się do promowania miasta w świecie.
10. „Pomnik Głogowskich Saperów” stałby się
przede wszystkim miejscem pamięci i wspomnień minionych czynów saperów. Ponadto miejscem w którym odbywać się będą
uroczystości wojskowe chociaż by takie jak:
Dzień Sapera czy Święto Wojska Polskiego.
11. Pomnik wojskowy jako pomoc dydaktyczna,
byłby miejscem kształtującym patriotyczne i edukacyjne postawy szczególnie wśród
dzieci i młodzieży oraz miejscem uczącym
historii Polski, regionu i miasta.
Jak już wcześniej wspomniałem, pomnik upamiętniałby żołnierzy służących w jednostkach
Wojsk Inżynieryjnych (w dziewięciu wcześniejszych i obecnej), które stacjonowały w garnizonie Głogów w kolejnych latach, a są to:
1. 36 Batalion Saperów: 1951 – 1956;
2. 55 Batalion Saperów: 1951 – 1956;
3. 71 Batalion Drogowy: 1952 – 1955;
4. 8 Pułk Pontonowy: 1966 – 1967;
5. 6 Warszawski (do 1990r.) Pułk Pontonowy:
1967 – 1995;

na Opolszczyźnie i w rozpoznawaniu obiektów
podziemnych w rejonie Walimia k. Wałbrzycha.
W czasie akcji rozminowania, podczas wysadzania dużych bomb lotniczych [fosforowo-zapalających] nabawił się kontuzji, kiedy za wcześnie
podszedł do niewybuchu. Smakowitymi kąskami opowieści były też Jego starania o odejściu
do rezerwy, pisanie licznych raportów, gdzie
podstawowym argumentem podjętej przez kol.
Frączkiewicza decyzji było …”brak stosownego
wykształcenia na zajmowanych stanowiskach
służbowych.” Ostatecznie - nie bez kozery - podkreślał Jubilat, zniecierpliwieni natarczywością
podań o przejście do cywila przełożeni, wyznaczyli Go na dowódcę 19 bsap 8 DZ w Unieściu.
Te lata spędzone w Garnizonie morskim szczególnie utkwiły Mu w pamięci, jak też wizyty
dowódcy 8 DZ gen. Tychończuka [rosjanina
z pochodzenia], przyjeżdżającego do jednostki
zawsze z nieodłącznym oficerem informacji.

Dobre wyniki uzyskiwane w czasie dowodzenia 19 bsap. [w latach 1952-1954 dwukrotnie
zdobywał pierwsze miejsce wśród dywizyjnych
i korpuśnych batalionów], zaowocowały skierowaniem Go na roczny kurs do Kujbyszewa i na
studia KDO w WAT, gdzie uzupełnił wykształcenie. Następnie przeniesiony został do Zarządu
VI Sztabu Generalnego WP, gdzie przepracował
ponad 30 lat. W 1985 roku został zwolniony ze
służby wojskowej.
Tak na marginesie należy stwierdzić, iż płk
Stanisław Frączkiewicz nie jest jedynym 90 latkiem w kole nr 13. W dniu 22 października 2012
roku, będziemy świętować 90. urodziny naszego
byłego prezesa koła płk w st. spocz. Stanisława
Seroczyńskiego, gdzie jak wieści redakcyjne głoszą, byli wychowankowie i podwładni pułkownika z Brygady w Kazuniu, szykują dla swojego
dowódcy niespodziankę. Ale o tym, w swoim
czasie…
Wiesław Ząbek

SAPER

Wspomnienie o płk. Władysławie Piekarczyku

Płk mgr inż. Władysław Piekarczyk,
zmarł nagle 6.08. 2012 r.
Odszedł na zawsze oddany Ojczyźnie
żołnierz i obywatel, wspaniały człowiek,
wzorowy oficer, zasłużony saper, wielki
społecznik, dla którego służba wojskowa
była treścią i sensem życia, której oddawał swoje siły, wiedzę, talent.
Urodził się 31.01.1928 r. w Inwałdzie
koło Wadowic, w rodzinie chłopskiej. Od
najmłodszych lat poznał smak ciężkiej
pracy w gospodarstwie ojca. Po ukończeniu w 1949 r. Liceum Ogólnokształcącego
w Wadowicach, które kilka lat wcześniej
ukończył Karol Wojtyła, przyszły papież
Jan Paweł II, powołano go do wojska i skierowano do SKOR (artyleryjskiej), a po jej
ukończeniu pozostawiono w zawodowej
służbie wojskowej i skierowano do 17. pp
5. DP w Międzyrzeczu na dowódcę plutonu
artylerii przeciwpancernej, a następnie wyznaczono na dowódcę baterii.
W 1953 roku zdał pomyślnie egzamin
na studia w WAT, na kierunek mechaniczny
w Fakultecie Wojsk Inżynieryjnych. W tym
czasie został przeniesiony do korpusu osobowego oficerów wojsk inżynieryjnych. Po
ukończeniu studiów w 1958 r. i otrzymaniu tytułu magistra inżyniera, przez dwa
lata z powodzeniem wykonywał obowiązki
zastępcy dowódcy ds. technicznych w 66
bsap 5. DPanc w Kostrzynie nad Odrą,
osiągając bardzo dobre wyniki w pracy
i służbie. Szybko dostrzeżono jego duże
zdolności i umiejętności oraz wyjątkowe
zaangażowanie, więc został przeniesiony
do Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych ŚOW,

w którym przez 10 lat zajmował się głównie opracowywaniem ćwiczeń z wojskami
i dowódczo-sztabowych oraz udziałem
w ich prowadzeniu, organizowaniem rozminowania i oczyszczania z przedmiotów
wybuchowych obszaru ŚOW, planowaniem
i organizowaniem udziału wojsk inżynieryjnych Okręgu w akcjach przeciwlodowych i powodziowych, a także poważnego
angażowania ich w pracach na rzecz społeczeństwa i wojska.
W 1971 r. został przeniesiony do Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych MON, gdzie
jako szef wydziału i następnie oddziału
zajmował się głównie zaopatrywaniem
rodzajów wojsk i służb w sprzęt i środki inżynieryjne. W okresie 19 lat twórczej
pracy w Szefostwie, którego był mocnym
filarem, włożył wiele pracy i pomysłowości
w rozbudowę i modernizację składnic inżynieryjnych oraz w doskonalenie systemu
zaopatrywania wojsk w technikę i środki
inżynieryjne.
Na wszystkich stanowiskach na których w wojskach inżynieryjnych pracował,
a z czasem stał się ich wielkim patriotą,
z obowiązków służbowych wywiązywał się
wzorowo, wykazując wiele inicjatywy i pomysłowości oraz twórczego podejścia do
rozwiązywanych problemów, a także wyjątkowe zaangażowanie i racjonalne działanie.
W 1990 r., po 41-letniej wzorowej pracy
i służbie wojskowej, w której mundur nosił
zawsze z honorem i najwyższą godnością
oraz zaskarbił sobie wysokie uznanie i szacunek przełożonych, współpracowników
i podwładnych – odszedł w stan spoczynku.
Po zwolnieniu do rezerwy nie spoczął,
lecz pracował jeszcze kilka lat w pionie zapatrzenia i techniki w Sztabie Generalnym
WP oraz zaangażował się w pracy społecznej w ramach Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP
i Stowarzyszenia Saperów Polskich – w kołach przy Szefostwie Wojsk Inżynieryjnych
MON. Był w nich niezwykle aktywnym
i zaangażowanym członkiem, piastował
różne funkcje w ich zarządach, organizował wiele podróży wojskowo-historycznych
do jednostek inżynieryjnych i miejsc walk,
które polscy żołnierze i saperzy obficie zrosili swoją krwią. W różny sposób starał się
także pomagać znajdującym się w potrzebie. Wykazywał przy tym wiele inicjatywy,
zaangażowania, serca i wrażliwości. Był
aktywnym korespondentem, napisał ok. 30
artykułów i informacji do pism związkowych: „Głos Weterana i Rezerwisty” i „Saper”.

Urzekał wszystkich pogodnym usposobieniem, energią, entuzjazmem i optymizmem w działaniu oraz niezwykłym zaangażowaniem, które udzielały się otoczeniu,
a także dbałością o honor i godność osobistą, wyjątkowym koleżeństwem, wielką
skromnością, uczynnością i miłym, sympatycznym stosunkiem do drugiego człowieka. Był za to wysoko ceniony, lubiany,
szanowany i podziwiany, przez niektórych
wręcz kochany.
Za zasługi dla Sił Zbrojnych RP i naszego kraju wyróżniony został wieloma
odznaczeniami, a wśród nich: Krzyżem
Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim OOP,
ZKZ i wieloma medalami, wśród których
szczególnie wysoko sobie cenił: „Za zasługi
dla obronności kraju”, „Za rozminowanie
kraju” i „Zasłużony saper WP”. Za pracę
społeczną w Związku i Stowarzyszeniu był
uhonorowany wieloma wyróżnieniami,
w tym również wpisem do Honorowej Księgi Związku Żołnierzy WP.
Płk Władysław Piekarczyk był nade
wszystko bardzo dobrym, szlachetnym,
prawym, odpowiedzialnym i mądrym człowiekiem, emanującym na otoczenie swoją
dobrocią, wielką życzliwością i serdecznością oraz kulturą osobistą. Jego rzetelna i owocna służba wojskowa oraz praca,
a także społecznikowska działalność i wyjątkowe cechy osobowe pozostaną na zawsze w pamięci rodziny, kolegów i tych,
którzy go znali. Rodzina Piekarczyków
może być z niego dumna, a wojskowi koledzy i przyjaciele szczycić się tym, że mieli
tak wspaniałego towarzysza broni.
Pochowany został we wspólnej mogile
ze swoją kochaną żoną Ireną na Cmentarzu
Północnym w Warszawie. Na uroczystości
pogrzebowe, z udziałem księdza i asysty
wojskowej, przybyli licznie: jego rodzina,
przyjaciele i koledzy, szczególnie saperzy,
byli szefowie Wojsk Inżynieryjnych MON
oraz współpracownicy i znajomi. Słowa
pożegnalne, podkreślające piękną osobowość i zasługi zmarłego, wygłosili: szef Inżynierii Wojskowej SG WP gen. bryg. Bogusław Bębenek, prezes Koła Nr 31 ZŻWP
w Warszawie ppłk w st. spocz. Leszek Sadura i szesnastoletni wnuk zmarłego – Piotr
Piekarczyk, który w krótkim pożegnalnym
przemówieniu powiedział m.in., że kochany Dziadek był dla nich wzorem i będą starali się naśladować Go w dalszym swoim
życiu. Wypowiedzianymi słowami wzruszył
uczestników sprawnie zorganizowanej uroczystości pogrzebowej, godnej zmarłego.
Zdzisław Barszczewski

Informujemy, że w dniu 20 października 2012 roku
w Klubie 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu
odbędzie się VI Kongres Stowarzyszenia Saperów Polskich. Początek obrad godz. 10.00
3(43) 2012
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Wspomnienie o płk. Bogumile Szafranku

Płk mgr inż. Bogumił Szafranek – zasłużony długoletni nauczyciel akademicki i pracownik dydaktyczno – naukowy Wojskowej
Akademii Technicznej oraz wychowawca
wielu pokoleń kadr technicznych dla wojsk
inżynieryjnych.
W dniu 7 września 2012 minęła piąta rocznica śmierci pułkownika Bogumiła Szafranka
– wzorowego oficera, pełnego nowatorskich
rozwiązań inżyniera i wspaniałego wykładowcy – wychowawcy wielu pokoleń saperów.
Płk Szafranek urodził się 16 września 1929
roku w Glesnie k/Nakła, w rodzinie gorących
patriotów polskich. Jego Ojciec był nauczycielem w szkole gminnej.
Jego dzieciństwo przerwała wojna i szczególnie ciężka na tym terenie okupacja. Zmuszony - od 10. roku życia - przez okupanta do
pracy fizycznej, do końca wojny pracował we
wcielonym do II Rzeszy Glesnie

Żołnierz Polski nr 22 listopad 1953 r. Podpis pod
zdjęciem: „Wojskowa Akademia Techniczna im.
Jarosława Dąbrowskiego szkoli specjalistów do
objęcia kierowniczych stanowisk w poszczególnych rodzajach broni i kadrę do prowadzenia prac
naukowo-badawczych w techniczno-naukowych
instytucjach Sił Zbrojnych PRL. Na zdjęciu słuchacze fakultetu inżynieryjno-saperskiego WAT
przy modelu mostu” (Walery Kujawski i Bogumił
Szafranek – przyp. Redakcji)
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Po ukończeniu szkoły średniej w Nakle,
w 1950 roku został przyjęty na studia na Politechnice Gdańskiej. W 1951 roku został przeniesiony do Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie na Fakultet Inżynieryjny. Studia
kończy z wyróżnieniem w gronie pierwszych
absolwentów, promowany na stopień kapitana. W 1954 roku uzyskuje tytuł „Inżynier magister – mechanik Wojsk Inżynieryjnych”. Po
ukończeniu studiów rozpoczął dalszą służbę
wojskową w ówczesnej Katedrze Maszyn Inżynieryjnych Wojskowej Akademii Technicznej, początkowo na stanowisku technicznym,
a następnie na stanowisku asystenta, wykładowcy i starszego wykładowcy.
W latach osiemdziesiątych był kierownikiem zakładu w Instytucie Maszyn Roboczych
WAT. W okresie pełnienia powyższych funkcji wykazywał zawsze wiele inicjatywy zarówno w pracach naukowo-badawczych i pracy
wychowaczo - dydaktycznej.
Jako nauczyciel akademicki opracował
skrypt do przedmiotu ”Dźwigi i urządzenia
transportowe”, z którego wykłady i zajęcia laboratoryjne prowadził na bardzo wysokim poziomie. Wobec studentów wyróżniał się dużą
wymagalnością, a jednocześnie był koleżeński
i życzliwy.
W Swoim dorobku nauczyciela akademickiego pozostawił wiele opracowań do zajęć dydaktycznych dla studentów. Jego bogate
wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie
przyczyniło się do rozwoju bazy dydaktycznej
i badawczej ówczesnego Instytutu Maszyn Roboczych Wojskowej Akademii Technicznej.
Płk Bogumił SZAFRANEK aktywnie
uczestniczył w badaniach naukowych dla resortu Obrony Narodowej i gospodarki cywilnej. Za swój wysiłek i zaangażowanie był nagradzany przez Ministra Obrony Narodowej.
W roku 1975 nagrodą II stopnia za „Opracowanie ciężkiego dźwigu samojezdnego”
i w 1988 roku wyróżnieniem za opracowanie
nowego typu przyczepy transportowej”, oraz
Ministra Przemysłu Maszynowego za nowe
rozwiązania w technice maszyn roboczych.
Wniósł szczególny dorobek w rozwój techniki
zdalnego sterowania maszyn inżynieryjnych,

z wykorzystaniem systemów laserowych. Jego
nowatorskie rozwiązania zostały uwieńczone
przyznaniem trzech świadectw patentowych
na: „Żuraw jezdny z napędem hydraulicznym
w 1968 roku; „Zestaw ram do grupowego
przewożenia wydłużonych ładunków specjalnych” w 1976 roku i „Urządzenie automatycznego ograniczania głębokości kopania koparką jednonaczyniową” w 1988 roku.
Jego dorobek naukowy obejmuje wiele publikacji w czasopismach oraz na konferencjach
krajowych i zagranicznych.
Z wielkim zaangażowaniem uczestniczył
społecznie w pracach na rzecz stowarzyszeń
inżynierskich. W Naczelnej Organizacji Technicznej przez szereg lat pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji „Maszyn Roboczych
Ciężkich i Transportu Bliskiego”, odznaczony
w 1984 roku Złotą Odznaką Honorową. Bardzo silnie był także zaangażowany w pracach
na rzecz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP, za co został
uhonorowany w 1990 roku Złotą Odznaką
Honorową.
W uznaniu Jego pracy i zasług za swą aktywną pracę był wielokrotnie nagradzany i honorowany zarówno odznaczeniami resortowymi jaki i państwowymi, w 1973r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi a w 1983
uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Po przejściu na emeryturę 31.03.1990 r.
podejmuje pracę na Politechnice Warszawskiej w ramach Centralnego Programu Badań
Podstawowych. Jednocześnie w dalszym ciągu
utrzymuje kontakty z Katedrą Budowy Maszyn min. aktywnie uczestnicząc w pracach
Koła Stowarzyszenia Saperów Polskich przy
WAT.
Na zawsze pozostanie w pamięci przełożonych, podwładnych i kolegów, jako sumienny
o nieposzlakowanej opinii oficer, wymagający
przełożony, a jednocześnie Człowiek zawsze
uczynny i bezpośredni, służący pomocą i radą
starszego, doświadczonego kolegi.
Opracował: płk (r) dr inż. Andrzej Typiak

Kadra Instytutu Maszyn Roboczych 1969 rok. Od lewej ppłk Marian Moskwa, ppłk Bronisław Zielecki,
ppłk Tadeusz Przychodzień, ppłk Zdzisław Tomczyk, ppłk Bogumił Szafranek, ppłk Ryszard Jaśniewski,
płk Leszek Stopyra (Szef Instytutu), płk Walery Kujawski, ppłk Jan Pięta

SAPER

Oczyszczanie terenu Osowej Góry przez żołnierzy 2pinż

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA
Przygotowujące do egzaminu na uprawnienia
do prowadzenia prac z zakresu oczyszczania
terenów z materiałów wybuchowych, w tym
ich niszczenia przy użyciu materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego.
Tematyka i opłata za szkolenie określone są
szczegółowo w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA
GOSPODARKI I PRACY z dnia 4 lipca 2005 r.,
w sprawie szkolenia i egzaminowania osób
mających dostęp do materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego.
Szkolenie trwa 3 dni i zakończenie jest
egzaminem przed powołaną przez Ministra
Gospodarki Komisją Kwalifikacyjną
egzaminującą osoby mające dostęp do
materiałów wybuchowych do użytku cywilnego.
Uzyskane zaświadczenie – ważne jest przez 5 lat.
Uprawnia do prowadzenia prac z zakresu
oczyszczania terenu:
- na samodzielnych stanowiskach, w tym
stanowiskach nadzoru,
lub
- na stanowisku pracownik fizyczny.
Redaguje zespół: płk dr Wiesław L. Ząbek (red. nacz.), tel. (22) 6/870 544, 612 81 91; mgr Tadeusz Ekiert (red. techn.); płk dr Bogusław Saganowski (sekr. red.),
tel. (22) 611 89 16; płk mgr Adam Stasiński (red. ds. kontaktów z mediami); mjr Janusz Kiwerski (red. ds. kontaktów z korespondentami), tel. (22) 614 07 13; Alina
Małgorzata Nowacka (fotoreporter).
Zespół Programowo-Wydawniczy: gen. bryg. dr hab. Stefan Włudyka, kmdr dypl. Andrzej Walor, płk dypl. Grzegorz Misiak, płk mgr Mirosław Karasek,
płk mgr Wiesław Misztal, ks. płk mgr Krzysztof Wylężek, płk dr Wiesław Leszek Ząbek
Adres Redakcji: ul. 11 listopada 17/19 bl. 1, p.104, 03-446 Warszawa, tel. (22) 6/872 346, e-mail: redakcja-saper@o2.pl, www.saper.com.pl
Wydawca: Stowarzyszenie Saperów Polskich. Pismo “Saper” jest biuletynem wewnętrznym SSP.
Przygotowanie do druku: PAT Nakład: 700 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadsyłanych materiałach. Artykułów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Materiały prosimy
przesyłać na dyskietkach, płytach CD, bezpośrednio pocztą internetową - e-mail: redakcja-saper@o2.pl lub ze strony www.
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„SPEC-MAJ” powstała w marcu 1999 r. jako pierwsza w kraju firma specjalizująca się w oczyszczaniu terenów z przedmiotów
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Obecnie wiodącą działalnością firmy są: sprawdzanie i oczyszczanie terenów, saperskie prace
podwodne, nadzory saperskie, szkolenia przygotowujące do wykonywania prac z zakresu oczyszczania terenów.
Właściciel firmy Lesław MAJEWSKI - z wykształcenia inżynier saper - od 1981 roku, po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk
Inżynieryjnych we Wrocławiu, pracuje z materiałami wybuchowymi. Ponad dwudziesto letnie dowodzenie pododdziałami saperskimi, a w
tym sześcioletnie batalionem rozminowania zaowocowało bogatym doświadczeniem w prowadzeniu prac związanych ze sprawdzaniem
i oczyszczaniem terenów z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Jego wiedza, umiejętności i doświadczenie
udokumentowane są tytułem mistrza sztuki saperskiej oraz trzykrotnie potwierdzoną klasą mistrzowską w specjalności saperskiej.
Obecnie został powołany przez Ministra Gospodarki na przewodniczącego Zespołu ds. prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów
Komisji Kwalifikacyjnej egzaminującej osoby mające dostęp do materiałów wybuchowych do użytku cywilnego.
CERTYFIKATY
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
W 2004 roku wprowadziliśmy System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001. Stale unowocześniamy metody realizacji
naszych usług oraz organizujemy prace w sposób profesjonalny. Wprowadziliśmy i stosujemy w praktyce wymogi międzynarodowych
standardów rozminowania IMAS (International Mine Action Standards), co potwierdziły kontrole naszych prac przeprowadzane przez
przedstawicieli tej organizacji.
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
Działając w dziedzinie tak ściśle związanej z ekologią, jaką jest oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,
postawiliśmy sobie za zadanie zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem obniżenia emisji
gazów podetonacyjnych. W tym celu prowadzimy badania i wdrażamy nowatorski sposób niszczenia wydobytych niewypałów, który
został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP.
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
Posiadanie certyfikatu potwierdzającego spełnianie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest niezbędne, aby
firma mogła organizować prace podwodne – zgodnie z obowiązującą ustawą.
Również przy oczyszczaniu terenów z niewybuchów i niewypałów oraz niszczeniu tych przedmiotów konieczne jest stosowanie
wymaganych procedur, nadzór nad stanem technicznym sprzętu oraz uprawnieniami zatrudnionego personelu.
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KADRA
W gronie pracowników firmy „SPEC-MAJ” znajdują się wysoko wykwalifikowani saperzy, zawodowi nurkowie, operatorzy sprzętu
wykrywającego i ciężkiego oraz kierowcy z uprawnieniami ADR. Większość kadry ma wieloletnie doświadczenia wyniesione z zawodowej
służby wojskowej, wyjazdów na misje, pracy w patrolach rozminowania i w firmie.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy podejmowaniu i niszczeniu niewybuchów posiadają 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
Posiadamy specjalistyczny sprzęt wykrywający, wykonany na specjalne zamówienie, o parametrach znacznie przewyższających ogólnie
dostępne detektory. Pozwala nam on na wykrywanie niewypałów nawet do głębokości 6m.
Grupa nurków – oprócz sprzętu saperskiego – wyposażona jest w standardowy całoroczny sprzęt indywidualny, środki pływające, system
łączności bezprzewodowej oraz bazę prac podwodnych.
Posiadamy środki transportu przystosowane i dopuszczone do przewozu materiałów wybuchowych w grupie EX II oraz wykrytych niewypałów.
SZKOLENIA
Firma jest uprawniona do prowadzenia szkoleń z zakresu oczyszczania terenów na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI I
PRACY z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego. Szkolenia te- zakończone egzaminem przed państwową Komisją – dają uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania
prac oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych.
Ponadto organizujemy szkolenia dotyczące przechowywania, używania i ewidencjonowania materiałów wybuchowych oraz wszystkich
zagadnień związanych z oczyszczaniem terenów z przedmiotów wybuchowych dla jednostek administracyjnych i służb państwowych.
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