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spis treści

Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer naszego 
Magazynu „Straż Graniczna”. Numer dość niezwykły, bo jego 
zawartość podyktowało życie.

Zgodnie z planem czerwcowe wydanie Magazynu miało 
być poświęcone wakacjom, podróżom i związanym z nimi  
zasadom bezpieczeństwa. Do takiego numeru zaczęliśmy się 
przygotowywać zaraz po tym, jak w końcu marca wydaliśmy 
numer poprzedni.

Po 10 kwietnia wszystko jednak uległo zmianie. Katastro-
fa prezydenckiego samolotu, która dotknęła nas wszystkich, 
a potem dramat powodzi zburzyły nasze plany i zamiary.  
Szczególnie powódź i udział funkcjonariuszy Straży Granic-
znej w walce z żywiołem i jego skutkami zasługuje na opisanie.  
Na podstawie materiałów, które otrzymaliśmy z oddziałów  
i Sztabu Komendanta Głównego SG, spróbowaliśmy odtworzyć  
przebieg działań przeciwpowodziowych. Nie było to łatwe, 
mimo że wielu z nas bezpośrednio brało udział w ewakua- 
cjach, łataniu wałów czy zwykłym, pozornie mało ważnym 
patrolowaniu. 

Obok dramatycznych wydarzeń, których nie mogliśmy 
pominąć, przypominamy także chwile pogodne, takie jak 
Święto Straży Granicznej, promocja oficerska, Dzień Dziec-
ka czy wydarzenia sportowe. Mimo to w pamięci większości 
z nas wiosna 2010 roku pozostanie jednak jako czas, kiedy 
życie w praktyce weryfikowało słowa naszego ślubowania.

W bieżącym numerze zaczynamy także przygotowania 
do przyszłorocznych obchodów XX – lecia naszej formacji. 
W kolejnych wydaniach postaramy się pokazać drogę, 
jaką Straż Graniczna przeszła od roku 1991 do 2011.  
Rozpoczynamy od spraw rzadko dostrzeganych, a przecież 
bardzo ważnych, czyli od jakości i komfortu służby. Dopiero  
porównanie, co i jak zmieniło się przez te lata, pozwala pojąć 
skalę pracy, jaką wykonaliśmy, tworząc nowoczesną, sprawną 
i wysoko ocenianą profesjonalną formację graniczną.
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Kaczyński Lech * Kaczyńska Maria * Kaczorowski Ryszard * Agacka-
Indecka Joanna * Bąkowska Ewa * Błasik Andrzej * Bochenek 
Krystyna * Borowska Anna Maria * Borowski Bartosz * Buk Tadeusz 
* Chodakowski Miron * Cywiński Czesław * Deptuła Leszek * 
Dębski Zbigniew * Dolniak Grzegorz * Doraczyńska Katarzyna * 
Duchnowski Edward * Fedorowicz Aleksander * Fetlińska Janina 
Florczak Jarosław * Francuz Artur * Gągor Franciszek * Gęsicka 
Grażyna * Gilarski Kazimierz * Gosiewski Przemysław * Gostomski 
Bronisław * Handzlik Mariusz * Indrzejczyk Roman * Janeczek 
Paweł * Jankowski Dariusz * Jaruga-Nowacka Izabela * Joniec 
Józef * Karpiniuk Sebastian * Karweta Andrzej * Kazana Mariusz * 
Kochanowski Janusz  * Komornicki Stanisław * Komorowski Stanisław 
Jerzy * Krajewski Paweł * Kremer Andrzej * Król Zdzisław * Krupski 
Janusz * Kurtyka Janusz * Kwaśnik Andrzej * Kwiatkowski Bronisław 
* Lubiński Wojciech * Lutoborski Tadeusz * Mamińska Barbara * 
Mamontowicz-Łojek Zenona * Melak Stefan * Merta Tomasz * 
Michałowski Dariusz * Mikke Stanisław * Natalli-Świat Aleksandra * 
Natusiewicz-Mirer Janina * Nosek Piotr * Nurowski Piotr * Orawiec-
Löffler Bronisława * Osiński Jan * Pilch Adam * Piskorska Katarzyna * 
Płażyński Maciej * Płoski Tadeusz * Pogródka-Węcławek Agnieszka 
* Potasiński Włodzimierz * Przewoźnik Andrzej * Putra Krzysztof 
* Rumianek Ryszard * Rybicki Arkadiusz * Seweryn Wojciech * 
Skąpski Andrzej Sariusz * Skrzypek Sławomir * Solski Leszek * Stasiak 
Władysław * Surówka Jacek * Szczygło Aleksander * Szmajdziński 
Jerzy * Szymanek-Deresz Jolanta * Tomaszewska Izabela * Uleryk 
Marek * Walentynowicz Anna * Walewska-Przyjałkowska Teresa * 
Wassermann Zbigniew * Woda Wiesław * Wojtas Edward * Wypych 
Paweł * Zając Stanisław * Zakrzeński Janusz * Zych Gabriela * 
Protasiuk Arkadiusz * Grzywna Robert * Michalak Andrzej * Ziętek 
Artur * Maciejczyk Barbara * Januszko Natalia * Moniuszko Justyna

SMOLEŃSK
2010

PAMIĘTAMY
STRAŻ GRANICZNA
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18 maja
Karpacki OSG
Naczelnicy właściwych wydziałów Karpackiego Oddzia-
łu Straży Granicznej uczestniczą w działaniach zespo-
łu kryzysowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kry-
zysowego w Nowym Sączu w związku z zagrożeniem 
powodziowym.
Kilkudziesięciu funkcjonariuszy Straży Granicznej od 
dwóch dni bierze udział w działaniach zabezpiecza-
jących. Zajmują się przygotowywaniem i transportem 
worków z piaskiem, które służą ograniczaniu rozlewa-
nia się cieków wodnych. Grupy funkcjonariuszy umac-
niają miejsca zagrożone podtopieniami na terenie No-

wego Sącza i nieustannie dyżurują w gotowości do 
działania, w miarę potrzeb określanych przez zespół 
kryzysowy. Na bieżąco prowadzona jest też wymiana 
informacji między Miejskim Centrum Zarządzania Kry-
zysowego w Nowym Sączu a służbą dyżurną Karpac-
kiego Oddziału Straży Granicznej.
Śląski OSG
Funkcjonariusze włączają się aktywnie w akcję prze-
ciwpowodziową m.in. w Raciborzu, Skoczowie, Stru-
mieniu i Zebrzydowicach, przygotowując i układając 
worki z piaskiem. Pojazdy Straży Granicznej są używa-
ne m.in. do transportowania worków. W ramach patro-
li funkcjonariusze samodzielnie i wspólnie z Policją za-

Wielka
wodawoda

Zdj. Nadwiślański OSG
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bezpieczają miejsca zalane i zagrożone podtopieniem 
oraz kierują ruchem, nie dopuszczając do nich pojaz-
dów ani osób. Pomagają także w organizowaniu ewa-
kuacji oraz w zabezpieczaniu budynków i mienia z ewa-
kuowanych terenów. Przedstawiciele Straży Granicznej 
uczestniczą w pracach centrów zarządzania kryzyso-
wego, na bieżąco reagując na konieczność udzielenia 
natychmiastowej pomocy wydzielonymi siłami i środka-
mi Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. 
W Bąkowie wspólny patrol SG i Policji ratuje życie męż-
czyznie, który wraz z rowerem wpadł do wezbranej Wi-
sły.

*  *  *
19 maja
Bieszczadzki OSG
O godzinie 16.00 do Komendanta Oddziału wpływa 
prośba Wojewody Podkarpackiego o wsparcie działań 
ratowniczych na wałach rzeki Trześniówki w gminie Go-
rzyce (powiat tarnobrzeski). O 22.00 czterdziestu funk-
cjonariuszy otrzymuje zadania do realizacji. 
O godzinie 23.00 decyzją Wojewódzkiego Centrum Za-
rządzania Kryzysowego w Rzeszowie funkcjonariusze 
SG są natychmiastowo skierowani do Baranowa San-
domierskiego w celu wsparcia działań na wałach rzeki 
Babulówki, które grożą przerwaniem i zalaniem miasta 
i okolicznych miejscowości.
Śląski OSG
Od godzin wieczornych 19 maja do wczesnych godzin 
rannych 20 maja, w czasie największego zagrożenia 
powodziowego, kilkunastu funkcjonariuszy Śląskiego 
Oddziału Straży Granicznej z placówki w Opolu wspie-
ra akcję przeciwpowodziową na terenie Opola, Czar-
nowąsów i Krapkowic. W czasie akcji funkcjonariusze 
Straży Granicznej współdziałają ze strażakami, poli-
cjantami oraz mieszkańcami, pomagając w napełnianiu 

i przewożeniu worków z piaskiem a następnie umac-
nianiu wałów oraz zabezpieczaniu miejsc zagrożonych 
podtopieniem. Ponadto dbają o bezpieczeństwo na za-
lanych terenach, kierują ruchem pojazdów na wytyczo-
nych objazdach oraz monitorują stan mostów i umoc-
nień hydrologicznych. 
W działaniach na terenie Śląska i Opolszczyzny zaan-
gażowanych jest ponad 100 funkcjonariuszy oraz środ-
ki transportowe Straży Granicznej. Funkcjonariusze 
z Placówki Straży Granicznej w Nysie, podległej Ślą-
skiemu Oddziałowi Straży Granicznej, włączają się do 
działań na terenie zagrożonej powodzią miejscowości 
Brzeg. W dalszym ciągu Straż Graniczna zabezpiecza 
też wały i miejsca zagrożone na terenie Raciborza. 

*  *  *
20 maja
Bieszczadzki OSG
Między 1.00 w nocy a 13.00 kolejne grupy funkcjona-
riuszy przystępują do działań w wyznaczonym rejo-
nie z zadaniem ochrony i obrony wałów na rzece wraz 
z jednostkami PSP, OSP i WP. 
O 9.00 do Komendanta Oddziału wpływa ponowna 
prośba od wojewody o skierowanie kolejnej grupy funk-
cjonariuszy w zagrożony rejon, jak również o skierowa-
nie do działań śmigłowca w celu ratowania życia powo-
dzian w gminie Gorzyce. Śmigłowiec wzbija się w po-
wietrze godzinę później. W następnych dniach wykonu-
je łącznie 18 lotów, czasem po 3-4 dziennie.
Po południu, na prośbę Prezydenta Przemyśla i Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, SG udostęp-
nia samochód ciężarowy o ładowności do 6 ton w celu 
przewiezienia pomocy dla powodzian z rejonu Tarno-
brzega i Gorzyc. 

wodawoda

Zdj. Bieszczadzki OSG
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Nadbużański OSG
Od godzin popołudniowych, w czasie największego za-
grożenia powodziowego, blisko 500 funkcjonariuszy SG 
wspiera akcję przeciwpowodziową. Wspólnie z miesz-
kańcami, strażakami, policjantami i wojskiem zabezpie-
cza miejsca zagrożone zalaniem i podtopieniem. Dba 
również o bezpieczeństwo na terenach zagrożonych 
powodzią. Razem z pozostałymi służbami Straż Gra-
niczna włącza się w organizowanie oraz kierowanie ru-
chem pojazdów na wytyczonych objazdach oraz moni-
torowanie stanu mostów i umocnień hydrologicznych. 
W działaniach bierze udział kilkanaście pojazdów tere-
nowych i 6 łodzi patrolowych. Tereny zalewowe patrolu-
ją statki powietrzne SG (śmigłowiec i samolot patrolowy 
WILGA), które biorą także udział w akcjach ewakuacyj-
no-ratowniczych. 
Nadwiślański OSG
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicz-
nej zwołuje Zespół Zarządzania Kryzysowego. Sztab 
Kryzysowy będzie funkcjonował do odwołania. Tego sa-
mego dnia do Warszawy dociera grupa funkcjonariuszy 
oraz śmigłowiec „Anakonda”z Morskiego Oddziału SG.
Komendant Główny SG oddelegowuje do dyspozycji 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego Nadwiślańskiego 
OSG śmigłowiec „Anakonda” z załogą oraz 5 pontonów 
wraz z 16 - osobową załogą z Morskiego OSG celem 
wykonywania zadań związanych z bezpośrednim za-

pobieganiem i usuwaniem skutków powodzi na terenie 
województwa mazowieckiego.

*  *  *
21 maja
Bieszczadzki OSG
Kolejne zmiany funkcjonariuszy pracują przy obronie 
i umacnianiu wałów przeciwpowodziowych w rejonie 
Gorzyc, Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego. 
Ciężarówki wożą worki z piaskiem na wały i zaopatrze-
nie dla powodzian.
Nadwiślański OSG
W godzinach 12.00 – 13.54 śmigłowiec „Anakonda” wy-
konuje lot patrolowy w celu przeprowadzenia rekone-
sansu nad terenami zalewowymi wzdłuż rzeki Wisły na 
obszarze województwa mazowieckiego po trasie: War-
szawa Babice – Łomianki – Warszawa – Góra Kalwa-
ria – Warszawa Babice.
Podczas lotu na pokładzie statku powietrznego przeby-
wają: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Prezy-
dent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Ma-
zowiecki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Gustaw 
Mikołajczyk oraz Komendant Nadwiślańskiego Oddzia-
łu Straży Granicznej mjr SG Mariusz Piętka.
W ciągu następnych dni „Anakonda” wykona łącznie 6 
takich lotów. 

Zdj. Nadbużański OSG
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Od 15.00 do 19.00 dziesięciu funkcjonariuszy Morskie-
go OSG w 3 pontonach pomaga przy ewakuacji ludno-
ści na terenie powiatu otwockiego. O 21.35 funkcjona-
riusze z MOSG wraz z pontonami zostają skierowani 
do Zastowa Polanowskiego (gm. Wilków, pow. opolski), 
gdzie pomagają w ewakuacji ludności z terenu objęte-
go rozlewiskiem.

*  *  *
22 maja
Bieszczadzki OSG
W czasie wieczornego lotu patrolowego śmigłowiec 
Straży Granicznej lokalizuje trzy miejsca, gdzie mogło 
dojść do szabrowania mienia pozostawionego w zala-
nych budynkach.
Nadbużański OSG
Trwają działania przeciwpowodziowe
Nadwiślański OSG
16 funkcjonariuszy Morskiego OSG, wykorzystując 5 
pontonów, bierze udział w ewakuacji ludności z terenu 
objętego rozlewiskiem w rejonie m. Szczekarków (gm. 
Wilków, pow. opolski). Funkcjonariusze SG ewakuują 
71 osób.
Podczas prowadzenia działań silnik jednego z ponto-
nów ulega uszkodzeniu, uniemożliwiając jego dalszą 
eksploatację.
Komendant Oddziału udostępnia Wojewodzie Mazo-
wieckiemu samochód ciężarowy w celu dowożenia 
żywności na zalane tereny. Samochody NwOSG trans-
portują zaopatrzenie czterokrotnie.

*  *  *
25 maja 
Nadodrzański OSG
Od 8.00 rano funkcjonariusze z Placówki w Zielonej Gó-
rze-Babimoście (Nadodrzański OSG) ewakuują Szkołę 
Podstawową nr 1 w Krośnie Odrzańskim i Szkołę Pod-
stawową w Trzebiechowie. Jedna grupa funkcjonariu-
szy wynosi sprzęt, druga wzmacnia wały workami z pia-
skiem.
W związku z prowadzonymi działaniami, mającymi na 
celu zabezpieczenie terenu oraz zmniejszenie szkód 
popowodziowych, funkcjonariusze z Nadodrzańskiego 
OSG zostają podzieleni na 30-osobowe zespoły, pra-
cujące w systemie zmianowym. Ponadto w Krośnie Od-
rzańskim na terenie Komendy Oddziału przygotowa-
nych zostaje 70 miejsc noclegowych - 35 w warunkach 
internatowych i 35 w warunkach polowych.
W następnych dniach funkcjonariusze kontynuują dzia-
łania wzmacniając wały i patrolując zagrożone rejony.

*  *  *
26 maja 
Nadwiślański OSG
W czasie ewakuacji mieszkańców miejscowości Borki 
w wyniku awarii jednej z łodzi poszkodowany zostaje 

funkcjonariusz z Morskiego Oddziału SG. Ewakuowa-
nych zostaje 50 osób.

*  *  *
27 maja 
Bieszczadzki OSG
Po intensywnej ulewie dochodzi do podtopienia piwnic 
budynków, pasów odpraw granicznych i przejścia kole-
jowego w Krościenku (Bieszczadzki OSG).
Służby graniczne zaprzestają odpraw granicznych 
w obu kierunkach o godz. 16.30. Na miejscu zdarzenia 
pracują cztery jednostki Straży Pożarnej. Kontrola zo-
staje wznowiona o godzinie 20.00. 
Dwóch funkcjonariuszy z Placówki SG w Krościen-
ku, w trakcie pełnienia służby w terenie, ratuje rodzinę 
z dwumiesięcznym dzieckiem, której budynek mieszkal-
ny i gospodarczy został nagle podtopiony przez wodę 
spływającą z góry.

Działania przeciwpowodziowe zostały zakończone na 
początku czerwca. 
Podczas walki z „wielką wodą” funkcjonariusze Straży 
Granicznej nie tylko nieśli pomoc mieszkańcom zagro-
żonych terenów, ale równocześnie chronili granic RP 
i wykonywali swoje ustawowe zadania. 
W działaniach przeciwpowodziowych brało udział łącz-
nie ponad 2,5 tysiąca funkcjonariuszy Straży Granicz-
nej. Ponad 3,5 tysiąca oczekiwało w gotowości. 550 
razy użyto służbowych pojazdów. Funkcjonariusze SG 
ewakuowali 174 osoby. 

Autorzy tekstów:
mł. chor. SG Anna Galon

chor. SG Agnieszka Golias
ppłk SG Marek Jarosiński

kpt. SG Elżbieta Pikor
chor. SG Dariusz Sienicki
ppłk SG Cezary Zaborski

Oprac.:
por. SG Maciej Pietraszczyk

Zdj. Nadodrzański OSG
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Zdj. www.mazowieckie.pl

Rozmowa z Wojewodą Mazowieckim Jackiem Ko-
złowskim

Panie Wojewodo, czy często zdarza się Panu współ-
pracować ze Strażą Graniczną? 
Nasze województwo może służyć przykładem, jak bu-
dować udaną relację ze Strażą Graniczną, a konkret-
niej z jej Nadwiślańskim Oddziałem. Tworzymy ją sku-
tecznie od kilku lat i jestem przekonany, że obie stro-
ny chwalą sobie tę współpracę. W tym roku urząd wo-
jewódzki przekazał Straży Granicznej i Służbie Celnej 
z Okęcia nowoczesny sprzęt na kwotę 1,2 milionów zło-
tych, który pozwoli nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo 
wszystkich przebywających na terenie terminali lotni-
czych, ale także ułatwi pracę funkcjonariuszy i sprawi, 
że odbywać się ona będzie na prawdziwie światowym 
poziomie. Jestem dumny, że mogę uczestniczyć w wy-
darzeniach ważnych dla tej formacji i że jest to docenia-

StRaż 
GRaNiczNa 
w walce 
z żywiOłEM

ne przez drugą stronę. Podczas tegorocznych obcho-
dów święta Straży Granicznej otrzymałem Medal za Za-
sługi dla Nadwiślańskiego Oddziału SG. Wyróżnienie to 
naprawdę wiele dla mnie znaczy. 

W maju współpraca ze Strażą Graniczną miała szcze-
gólny charakter – funkcjonariusze SG uczestniczy-
li w walce z powodzią i jej skutkami. Jak znaczący był 
wkład naszej formacji? 
Powódź zjednoczyła różne służby i instytucje, a Straż 
Graniczna była jedną z najaktywniej uczestniczących 
w jej przeciwdziałaniu. Przyroda wystawiła nas na pró-
bę. Choćby jeden worek z piaskiem mógł w tych trud-
nych tygodniach przesądzić o powodzeniu całej akcji 
przeciwpowodziowej. Trudno przecenić ten wkład - naj-
lepiej przedstawiają go liczby: 112 funkcjonariuszy bio-
rących udział w działaniach, 2 śmigłowce patrolujące 
zalane tereny, 5 pontonów oraz ponad 2.200 sztuk wor-
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ków do umacniania wałów, które pomogły zatrzymać 
wodę w korycie, a tam gdzie wylała - skutecznie ją blo-
kować. Dla mnie jednak bardziej istotna niż worki i pon-
tony była pełna gotowość funkcjonariuszy do walki z ży-
wiołem i udzielania pomocy ratowanym, ewakuowanym 
ludziom. Wagi umiejętności i chęci wyciągnięcia ręki do 
tych, którzy stracili wszystko, nie można ocenić. Można 
za nią jedynie podziękować.

Jak Pan Wojewoda ocenia przygotowanie funkcjonariu-
szy Straży Granicznej do działania w sytuacjach kryzy-
sowych? 
Straż Graniczna jest stosunkowo młodą formacją, ale 
jej działania i kompetencje sprawiają, że dziś trudno 
sobie wyobrazić funkcjonowanie nowoczesnego pań-
stwa bez jej funkcjonariuszy. W sytuacjach kryzyso-
wych jest zawsze gotowa do podjęcia działań i udzie-
lenia wsparcia, także przez udostępnienie sprzętu,  
jakim dysponuje, tak jak to miało miejsce w czasie akcji 
przeciwpowodziowej, w której uczestniczyły śmigłowce 
i pontony SG. Ważne jest także to, że gdy przychodzi  
kryzys i wiele służb stara się go zwalczyć, Straż Gra-
niczna, choć bierze udział w tych działaniach, nadal  
wykonuje swoje ustawowe zadania. Pozwala funkcjo-
nować państwu.

Czy widzi Pan możliwość skorzystania ze wsparcia 
Straży Granicznej w podobnych sytuacjach w przyszło-
ści? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Mam nadzieję, że sytuacje podobne do tych, z jakimi 
przyszło się nam wspólnie zmierzyć w maju i czerwcu, 

nie będą się już powtarzać. Ufam, że podjęte zostaną 
dalsze działania, ograniczające niszczycielski charakter 
przyrody. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że nie uda 
się zapanować nad nią w sposób absolutny. Koryto Wi-
sły uregulowane jest właściwie tylko na odcinkach du-
żych miast. Z jednej strony mamy dzięki temu niesamo-
wite bogactwo przyrody, unikatowe w Europie, ale też 
trudno przewidzieć zachowania rzeki. Gdyby w przy-
szłości zaistniała potrzeba przeciwdziałania siłom na-
tury - nie tylko wody, ale wiatru czy ziemi, z pewnością 
zwrócę się o pomoc do Straży Granicznej. Chciałbym 
jednak, abyśmy mieli okazję współpracować także na 
rzecz projektów pozytywnych, a nie tylko kryzysowych. 

Panie Wojewodo, na zakończenie – co chciałby Pan 
powiedzieć funkcjonariuszom Straży Granicznej?
Dziękuję wszystkim za dotychczasową pomoc i zaan-
gażowanie. Właśnie rozpoczęły się wakacje – czas wy-
jazdów. Dla Państwa oznacza to także okres wzmo-
żonej pracy. Życzę zatem, aby wśród tylu zajęć zna-
leźli Państwo czas na zasłużony odpoczynek, o który 
w ostatnich tygodniach było tak trudno.

rozmawiali
por SG Maciej Pietraszczyk, Magdalena Tomaszewska

Zdj. kpt. SG Jarosław Wtorkiewicz
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KGSG
SZTAB
KGSG Sztab - zgodnie z definicją słownikową: 

główny punkt dowodzenia, przeznaczony 
do zapewnienia dowódcy doradztwa i po-
mocy oraz zapewnienia wsparcia podle-
głym dowódcom.
W Straży Granicznej funkcję taką spra-
wuje Sztab Komendanta Głównego Stra-
ży Granicznej. Realizuje trzy charaktery-
styczne dla sztabów zadania: monitoro-
wanie, koordynowanie i - w razie potrze-
by - natychmiastowe reagowanie w sytu-
acjach kryzysowych. Służy również wspar-
ciu kierownictwa Straży Granicznej w stra-
tegicznym procesie decyzyjnym.
Funkcjonariusze Sztabu KGSG na bieżą-
co śledzą działania podejmowane przez 
SG. Bazując na wszelkich dostępnych 
źródłach informacji, monitorują również 
inne wydarzenia związane z obszarem za-
interesowania Straży Granicznej, a więc 
dotyczące nielegalnej migracji, przemytu, 
stanu bezpieczeństwa kraju, granic itp.
Już od pierwszych dni swojego istnie-
nia (listopad 2009 r.) Sztab KGSG musiał 
sprostać wymaganiom, jakie stawiała dy-
namicznie zmieniająca się rzeczywistość 
oraz tym, które stwarzały bieżące regular-
ne zadania. Brał aktywny - wiodący (w za-
kresie SG) udział w wydarzeniach, które 
pojawiały się na pierwszych stronach ga-
zet w całej Polsce. 
Jednym z takich wydarzeń, na którym sku-
piła się uwaga polskich mediów, było za-
trzymanie 15 grudnia 2009 r. 150 oby-
wateli Rosji i Gruzji, usiłujących nielegal-
nie przedostać się pociągiem do Strasbur-
ga, aby tam przeprowadzić akcję demon-
stracyjną. To Sztab KGSG koordynował 
przepływ informacji, a także przygotowy-
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wał zbiorcze materiały dla organów odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo w Polsce (min. MSWiA, RCB, BBN) 
począwszy od 15 grudnia, przez kolejne dni, aż do za-
kończenia incydentu.
Również to Sztab KGSG w pierwszych dniach swojego 
istnienia prowadził i koordynował działania SG związa-
ne z zagrożeniem tzw. świńską grypą na Ukrainie. 
W związku z prawdopodobieństwem wystąpienia po-
wodzi, Sztab KGSG włączony był również w proces 
przygotowań wszystkich służb krajowych, które miały 
współdziałać w zakresie ochrony życia i mienia ludz-
kiego oraz ewentualnego usuwania skutków powodzi.
Także ostatnie, tragiczne wydarzenia, związane z kata-
strofą smoleńską, nałożyły na Sztab obowiązek orga-
nizowania i koordynowania współdziałania SG z inny-
mi służbami przy zabezpieczeniu uroczystości pogrze-
bowych osób, które zginęły w katastrofie. Ze względu 
na rangę tego wydarzenia oraz osób uczestniczących 
w uroczystościach, było to zadanie niezmiernie odpo-
wiedzialne i delikatne.
Poza spektakularnymi wydarzeniami, o których moż-
na było się dowiedzieć z pierwszych stron gazet, Sztab 
KGSG działał także w obszarach mniej „medialnych”, 
choć również bardzo istotnych. To przez Sztab „wy-
pływają” do instytucji zewnętrznych zbiorcze informa-
cje, analizy i dane, które niejednokrotnie mają istotny 
wpływ na funkcjonowanie SG, a także i całego kraju. 
Do tych instytucji, poza podmiotami krajowymi (np. Poli-
cja, MSWiA itp.), należą przede wszystkim organy/pod-
mioty UE, takie jak Agencja Frontex, Eurostat oraz bez-
pośrednio Komisja Europejska. Wynika to z faktu, że 
Sztab to również centrum analityczne. Prowadzi sta-
ły monitoring zagrożeń, których rozpoznawanie nale-
ży do zadań formacji. Gromadzone dane statystyczne 
oraz informacje służą do przygotowywania materiałów 
informacyjnych, analiz i prognoz dotyczących zidentyfi-
kowanych zjawisk i zagrożeń. Przygotowywane w Szta-
bie informacje i analizy wspomagają proces wykrywczy 
w jednostkach i komórkach Straży Granicznej oraz wy-
korzystywane są na szczeblu strategicznym w procesie 
decyzyjnym (znaczącą rolę we wspomaganiu procesu 
decyzyjnego będzie odgrywał nowo powstały Wydział 
Projektów Strategicznych). Pomimo krótkiego okresu 
funkcjonowania Sztabu, do znaczących sukcesów moż-
na już zaliczyć powołanie do życia Platformy Wymiany 
Informacji (PWI), która ma za zadanie usprawnić i upo-
rządkować system gromadzenia danych statystycznych 
w Straży Granicznej. 
W realizacji zadań, związanych z gromadzeniem, prze-
twarzaniem i analizą informacji, Sztab prowadzi za-
awansowaną współpracę krajową ze służbami part-
nerskimi oraz międzynarodową (głównie Frontex - sieć 
analizy ryzyka, FOSS – platforma informacyjna Fron-
tex oraz grupa robocza Rady UE CIREFI), z oficera-
mi łącznikowymi oraz bezpośrednio z przedstawiciela-

mi służb granicznych/policyjnych innych państw. Bar-
dzo ważnym projektem jest EUROSUR – unijny system 
monitoringu zagrożeń na zewnętrznych granicach UE/
Schengen – w którego wdrażaniu uczestniczy Sztab. 
To właśnie tu będzie zlokalizowany przyszły krajowy 
punkt kontaktowy. Przedstawiciele Sztabu realizują tak-
że bi- i multilateralne projekty związane z wymianą da-
nych i informacji (DSR/MSR – Polska, Słowacja, Wę-
gry, Ukraina) oraz uczestniczą w misjach pomocowych 
(organizowanych pod auspicjami instytucji międzynaro-
dowych) w zakresie analizy ryzyka wg modelu CIRAM. 
Sztab odpowiada także za realizację zadań w Straży 
Granicznej z zakresu przygotowań obronnych oraz za-
rządzania kryzysowego. Bierze aktywny udział w orga-
nizowanych cyklicznie ćwiczeniach NATO. Koordynuje 
również w tym zakresie działania podejmowane przez 
inne komórki organizacyjne KGSG i jednostki organi-
zacyjne SG.
Sztab posiada także swój tzw. pion wykonawczy, czy-
li Wydział Zabezpieczenia Działań SG – jednostkę spe-
cjalną w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Gra-
nicznej. Jest to grupa wysoko wyszkolonych i znakomi-
cie wyposażonych funkcjonariuszy, możliwa do użycia 
w każdej chwili w dowolnym punkcie kraju, jako wspar-
cie poszczególnych oddziałów SG lub innych służb 
mundurowych. Szykując się do działania, WZD ćwi-
czy z najlepszymi elitarnymi formacjami Europy i świa-
ta: austriacką Cobrą, francuskim RAID, czy holender-
ską BSB, a także z formacjami polskimi: BOR, CBŚ, 
Wydziałami Realizacji i SPAT Policji. 
Na co dzień funkcjonariusze tego pionu zajmują się 
m.in. konwojowaniem wydalanych cudzoziemców. Są 
również używani do zatrzymywania szczególnie nie-
bezpiecznych i uzbrojonych przestępców. Ze wzglę-
du na wysoką renomę, jaką cieszą się funkcjonariu-
sze Sztabu w kraju i za granicą, bywa, że o korzystanie 
z ich „usług” wnioskują również inne służby.

– Sztab istnieje zaledwie pół roku – mówi płk SG Ma-
riusz Kaźmierczak, Dyrektor - Szef Sztabu Komendan-
ta Głównego SG. – To był okres organizacji i tworzenia 
z wcześniej istniejących dwóch biur i jednego zarządu 
jednej sprawnej struktury. Jesteśmy dumni z tego, że 
podczas przekształceń zachowaliśmy dorobek naszych 
poprzedników, który teraz, w nowych warunkach, mo-
żemy rozwijać. 

- Jesteśmy przygotowani na najgorsze scenariusze, bo 
takie jest nasze zadanie, ale mamy nadzieję, że nigdy 
nie będziemy musieli ich realizować – dodaje dyrektor 
Kaźmierczak.

ppłk SG Grzegorz Kaźmierczak
kpt. SG Grzegorz Niemiec

Zdj. Karpacki OSG
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przybywających do Polski, jak i przez polskich praco-
dawców oraz firmy pośredniczące w zatrudnianiu ob-
cokrajowców. Najczęściej mają one związek z uprosz-
czonym trybem dopuszczania obywateli Ukrainy, Bia-
łorusi, Rosji, Mołdowy oraz Gruzji do polskiego rynku 
pracy na podstawie oświadczeń o zamiarze powierze-
nia cudzoziemcom pracy, wystawianych przez polskie-
go pracodawcę. Obcokrajowcy często świadomie nad-
używają tej procedury w celu wyłudzenia polskiej wizy 
pobytowej, umożliwiającej im wjazd do strefy Schen-
gen. Po przekroczeniu granicy niektórzy z nich, zamiast 
udać się do miejsca legalnego zatrudnienia, podejmu-
ją pracę „na czarno”, zazwyczaj w charakterze pracow-
ników fizycznych na budowach, w gospodarstwach rol-
nych i ogrodniczych, w lokalach gastronomicznych lub 
na targowiskach. Innym z kolei uzyskanie polskiej wizy 
do pracy umożliwia dalsze przemieszczanie się w ra-
mach strefy Schengen i poszukiwanie nielegalnej pracy 
w pozostałych państwach UE. 
Uproszczoną procedurę wykorzystują też nieuczci-
wi pracodawcy. Są wśród nich tacy, którzy celowo i za 
zgodą cudzoziemców zatrudniają ich nielegalnie – nie 
podpisują z nimi umów i nie zgłaszają ich zatrudnienia 
w ZUS, unikając odprowadzania składek i płacenia po-
datków. Inni łamią prawa obcokrajowców, świadomie 
wykorzystując ich trudną sytuację i słabą znajomość 
polskich przepisów. Dotyczy to także niektórych firm 
zajmujących się pośrednictwem pracy czy doradztwem. 

Służba 
migracyjna

W 2007 roku Polska weszła do strefy Schengen. Straż 
Graniczna, dostosowując się do nowych warunków, 
przeprowadziła zmiany w swojej strukturze i zaczęła re-
alizować nowe zadania. Dla oddziałów SG, usytuowa-
nych na granicach wewnętrznych UE, priorytetem sta-
ło się przeciwdziałanie nielegalnej migracji. Początko-
wo funkcjonariusze SG nie mieli odpowiednich instru-
mentów prawnych, umożliwiających podejmowanie 
skutecznych działań, szczególnie wobec nielegalnie 
zatrudnionych cudzoziemców i ich pracodawców, zaś 
służby, posiadające uprawnienia do kontroli legalności 
pracy i zatrudnienia cudzoziemców, nie miały upraw-
nień do podejmowania czynności administracyjnych. Te 
skomplikowane zależności oraz konieczność koordyno-
wania wspólnych działań ograniczały ich intensywność 
i skuteczność.
Dopiero w 2009 roku, w efekcie nowelizacji przepisów, 
Straż Graniczna uzyskała nowe uprawnienia, pozwala-
jące na samodzielne przeprowadzanie kontroli legalno-
ści wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz na-
kładanie sankcji administracyjnych wobec naruszają-
cych prawo cudzoziemców, w tym decyzji o zobowią-
zaniu do opuszczenia terytorium Polski. Ta „samowy-
starczalność” w działaniu, bez konieczności angażowa-
nia innych służb, pozwoliła zwiększyć ilość przeprowa-
dzanych kontroli. 
Straż Graniczna ujawnia coraz więcej przypadków na-
ruszania prawa pracy, zarówno przez cudzoziemców 
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Nielegalne zatrudnianie cudzoziem-
ców wiąże się często z przestępczo-
ścią zorganizowaną. By skutecznie jej 
przeciwdziałać konieczna jest żmud-
na praca funkcjonariuszy z pionu do 
spraw cudzoziemców i pionu operacyj-
no-śledczego. Jednym z działań roz-
poznawczych, przynoszącym wymier-
ne efekty, są wywiady środowiskowe. 
Dzięki nim wielokrotnie udało się zde-
maskować bezprawne legalizowanie 
pobytu cudzoziemców w Polsce, m.in. 
poprzez fikcyjne małżeństwa, fałszy-
we poświadczanie ojcostwa, zakłada-
nie fikcyjnych firm czy też bezpraw-
ne wykorzystywanie przepisów aboli-
cyjnych. W tych przestępstwach, opie-
rających się przede wszystkim na fał-
szerstwie, składaniu nieprawdziwych 
oświadczeń i wyłudzaniu dokumen-
tów, uczestniczą zarówno przebywa-
jący w Polsce cudzoziemcy, jak i oby-
watele RP.

Dzięki nowym uprawnieniom, uzyska-
nym w 2009 roku, Straż Graniczna 
stała się jedyną profesjonalną służbą 
migracyjną w Polsce, mogącą nie tyl-
ko rozpoznawać, ale także samodziel-
nie zwalczać wszystkie negatywne 
zjawiska migracyjne na terenie całego 
kraju. Uzyskane podczas prowadzo-
nych działań informacje o cudzoziem-
cach, przebywających na terytorium 
naszego kraju, są wykorzystywane do 
tworzenia „mapy cudzoziemców”, któ-
ra umożliwi w przyszłości m.in. prowa-
dzenie analiz w zakresie rodzaju, wiel-
kości i zmienności migracji z podzia-
łem na jednostki administracyjne kraju 
oraz planowanie, organizowanie i za-
bezpieczenie prowadzonych działań.

ppłk SG Cezary Zaborski
Zdj. zasoby SG
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Tegoroczne centralne uroczystości Święta Straży Granicznej odbyły się 13 maja 
pod pomnikiem Powstania Warszawskiego na placu Krasińskich. Po mszy w Ka-
tedrze Polowej Wojska Polskiego podczas rocznicowego apelu wręczono awanse 
i odznaczenia funkcjonariuszom i pracownikom formacji oraz złożono kwiaty i wień-
ce pod pomnikiem.

W uroczystości, oprócz Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastęp-
ców oraz kadry kierowniczej SG, uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki, szefowie zaprzyjaźnio-
nych służb i resortów, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski oraz przedstawicie-
le duszpasterstwa służb mundurowych. 
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Z okazji Święta Straży Granicznej wręczono awanse 
i odznaczenia wyróżnionym funkcjonariuszom. W tym 
roku z rąk wiceministra Rapackiego nominację na sto-
pień pułkownika Straży Granicznej odebrał Komendant 
Główny Straży Granicznej Leszek Elas. W sumie roz-
kazem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
awansowano 246 funkcjonariuszy w korpusie oficerów, 
1149 w korpusie chorążych oraz 23 w korpusie podofi-
cerów. Medalem Za Zasługi dla Straży Granicznej od-
znaczono 100 osób, Medalem za Długoletnią Służbę – 
107 i Odznaką Straży Granicznej – 83 funkcjonariuszy.

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG mjr SG Ma-
riusz Piętka wręczył medal pamiątkowy Za Zasługi dla 
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Wojewo-
dzie Mazowieckiemu Jackowi Kozłowskiemu.

Następnego dnia w Kętrzynie odbyła się uroczysta pro-
mocja 60 funkcjonariuszy Straży Granicznej na pierw-
szy stopień oficerski. W uroczystościach uczestniczy-
li licznie zaproszeni goście, m.in. Podsekretarz Stanu 
MSWiA Adam Rapacki. Aktu promocji dokonał Komen-
dant Główny Straży Granicznej płk SG Leszek Elas. 
Stopień podporucznika Straży Granicznej otrzymało 
36 absolwentów Centrum Szkolenia Straży Granicznej 
w Kętrzynie oraz 24 absolwentów Centralnego Ośrodka 
Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.
Prymusem Kursu Oficerskiego został chor. SG Marcin 

Syta z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzy-
nie, który uzyskał średnią ocen 4,79.
Nominacje na wyższe stopnie służbowe Straży Gra-
nicznej otrzymało 55 funkcjonariuszy Warmińsko-Ma-
zurskiego Oddziału. 

Podczas uroczystości wręczone zostały także wyróż-
nienia i odznaczenia. Między innymi Medalem za Ofiar-
ność i Odwagę odznaczono kpr. SG Klaudię Adamo-
wicz, sierż. SG Bernarda Kowalskiego oraz kpr. SG Sła-
womira Mostowy, którzy uratowali całą rodzinę z palą-
cego się domu.
Srebrny Medal za Zasługi dla Straży Granicznej otrzy-
mali m.in. Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Jan 
Maścianica oraz Komendant Centrum Szkolenia Stra-
ży Granicznej płk SG Andrzej Rytwiński.

Z okazji Święta Straży Granicznej we wszystkich od-
działach i ośrodkach szkolenia SG odbyły się apele, fe-
styny i pikniki.

mp,mt
Zdj. Krzysztof Niemiec
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Z okazji Święta Straży Granicznej 14.05.2010 r. Pla-
cówka SG w Krynkach zorganizowała V turniej piłki noż-
nej o „Puchar Komendanta Placówki Straży Granicznej 
w Krynkach”. Rozgrywki odbywały się pod patronatem 
klubu sportowego JAGIELLONIA Białystok na sztucznej 
nawierzchni boiska „ORLIK” w Szudziałowie. W turnieju 
wzięło udział 8 drużyn reprezentujących: Komendę Po-
wiatową Straży Pożarnej w Sokółce, Komendę Powia-
tową Policji w Sokółce, Nadleśnictwo Krynki z siedzibą 
w Poczopku, Urząd Miejski w Krynkach, Podlaski Od-
działu Straży Granicznej w Białymstoku, Placówkę SG 
Bobrowniki, Placówkę SG Szudziałowo oraz Placówkę 
SG w Krynkach. 
Turniej zakończył się około godzinny 22.00, gdy przy 
sztucznym oświetleniu wręczono pamiątkowe dyplomy 
i puchary wszystkim drużynom oraz najlepszemu za-
wodnikowi, najlepszemu strzelcowi, najlepszemu bram-
karzowi oraz bramkarzowi przyszłości.
Pierwsze miejsce i puchar zdobyła drużyna z Podla-
skiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, dru-
gie – reprezentacja Komendy Powiatowej Straży Pożar-
nej w Sokółce, zaś trzecie – drużyna Urzędu Miejskie-
go w Krynkach. 
W trakcie rozgrywek można było spróbować gorących 
posiłków przyszykowanych przez Wójta Gminy Szu-
działowo, sprawdzić z jaką szybkością szybuje kopnię-
ta piłka (niektórym udało się przekroczyć granicę 100 
km/h) oraz zrobić sobie zdjęcie z pszczółką – maskotką 
„JAGIELLONII” Białystok lub zaprzyjaźnionym żubrem. 

W imprezie uczestniczył członek Zarządu Wojewódz-
twa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Wójt Gminy Szu-
działowo Stanisław Fiedorowicz, komisarz rewizyjny 
PZPN Józef Maliszewski, komendanci sąsiednich pla-
cówek, przedstawiciel NSZZ FSG oraz mieszkańcy i ki-
bice gminy Krynki i Szudziałowo.
Następnego dnia o godzinie 12.00 rozpoczęła się „MA-
JÓWKA Z MUNDUREM”, podczas której wręczono akty 
mianowań na wyższe stopnie i nagrody najlepszym 
funkcjonariuszom Placówki SG w Krynkach. W impre-
zie wzięły także udział jednostki innych służb munduro-
wych, które zaprezentowały swój sprzęt, m.in: 18 pułk 
rozpoznawczy z Białegostoku, patrol saperski z Białe-
gostoku, Wojskowa Komenda Uzupełnień z Białego-
stoku, Placówka Żandarmerii Wojskowej z Białegosto-
ku, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Sokółce, 
Ochotnicza Straż Pożarna z Krynek, Komenda Powia-
towa Policji w Sokółce oraz 9 Pułk Strzelców Konnych 
z Grajewa.
Dzieci miały możliwość sprawdzenia się w różnych 
dziedzinach. Każdy uczestnik otrzymywał jakąś nagro-
dę, a dyplomy otrzymali zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc. Młodzież bawiła się przy muzyce wykonywanej 
przez zespoły TVISTER oraz MARCOVANDJ.
Podczas pikniku funkcjonariusze PSG w Krynkach wraz 
z mieszkańcami wzięli udział w oddawaniu krwi w spe-
cjalistycznym autobusie, który dotarł do Krynek z Cen-
trum Krwiodawstwa z Białegostoku. 

mjr SG Krzysztof Grzybowski
Zdj. Podlaski OSG

MAjóWKA 
z MundureM
- placówka też może

Zdj. archiwum Podlaski OSG
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noWy KoMendAnt 
nAdWiślAńSKieGo oddziAłu SG

Dzień Dziecka przyniósł zmianę na stanowisku Komen-
danta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. 
Majora SG Mariusza Piętkę zastąpił Piotr Pieczyński, 
16-letni uczeń stołecznego Gimnazjum Nr 141. Piotrek 
piastował stanowisko Komendanta Oddziału jedynie 
przez 2 godziny. Zdążył jednak przeprowadzić odpra-
wę ze swoimi zastępcami, zapoznać się z zadaniami, 
jakie zgodnie z ustawą realizuje Straż Graniczna, a tak-
że odwiedzić Placówkę SG Warszawa – Okęcie, usytu-
owaną w największym polskim porcie lotniczym im. Fry-
deryka Chopina. 
Uroczyste przekazanie obowiązków odbyło się w Ma-
zowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Wojewoda Mazo-
wiecki Jacek Kozłowski wręczył akty powołań kilkuna-
stu uczniom, m.in. na stanowiska dyrektorów wydziałów 
urzędu wojewódzkiego, kuratora oświaty i Mazowiec-
kiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Sam 
również przekazał swoje obowiązki, a także powołał no-
wych komendantów służb mundurowych, w tym m.in. 
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i Stołecz-
nej Policji. 

chor. SG Agnieszka Golias

dzień dziecKA ze StrAżą GrAniczną 
nA śląSKu 

Funkcjonariusze Komendy Śląskiego Oddziału Stra-
ży Granicznej z okazji Dani Dziecka zorganizowali spo-
tkanie z grupą 300 dzieci z raciborskich szkół podsta-
wowych i gimnazjów. Na specjalnie przygotowanych 
stanowiskach, młodzi goście mieli okazję obejrzeć 
m.in. wyposażenie specjalistyczne Straży Granicznej 
oraz sprzęt transportowy używany w codziennej służ-
bie. Zwiedzili także salę tradycji i zapoznali się z histo-
rią formacji granicznych. Ponadto przewodnik psa służ-
bowego pokazywał dzieciom, jak należy się zachować 
w przypadku kontaktu z agresywnym zwierzęciem. 

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicz-
nej włączyli się również w organizację trzech festynów 
z okazji Dnia Dziecka. Pierwszy - organizowany przez 
Komendę Hufca ZHP w Głubczycach oraz Szkołę Pod-
stawową w Klisinie odbył się na terenie stanicy ZHP 
w Ściborzycach Małych. Drugi miał miejsce na terenie 
Przedszkola nr 2 w Głubczycach i został zorganizowany 
przez dyrekcję przedszkola w ramach programu „Bez-
pieczny przedszkolak”. Organizatorem trzeciego festy-
nu - w Szkole Podstawowej nr 1 w Głubczycach - był 
miejscowy Związek Strzelecki „Strzelec”. Wszystkie im-
prezy odbyły się 1 czerwca. W ich trakcie funkcjonariu-
sze Straży Granicznej zaprezentowali dzieciom sprzęt 
używany w codziennej służbie, omówili jego przezna-
czenie, a podczas specjalnego pokazu zademonstro-
wali tresurę i umiejętności psa służbowego Straży Gra-
nicznej do wykrywania narkotyków. Tak samo jak w Ra-
ciborzu, prezentacja psa była okazją do nauczenia dzie-
ci właściwego zachowania w przypadku kontaktu z nie-
bezpiecznym zwierzęciem. 

ppłk SG Cezary Zaborski 
 

inStruKcjA obSłuGi pSA

Z okazji Dnia Dziecka funkcjonariusze Ośrodka Szko-
leń Specjalistycznych SG przeprowadzili w Szkole Pod-
stawowej im. Marii Krasickiej w Węglińcu zajęcia pre-
zentujące umiejętności psów szkolonych do wyszuki-
wania narkotyków oraz osób. 
W trakcie zajęć przedstawiono uczniom zgubne skut-
ki posiadania substancji odurzających oraz związane 
z tym konsekwencje prawne. Funkcjonariusze przy-
bliżyli uczniom postawy i zachowania wpływające na 
zwiększenie bezpieczeństwa w kontakcie z agresyw-
nym psem. Przeprowadzono również konkurs spraw-
dzający wiedzę uczniów na temat właściwego postępo-
wania w zetknięciu z psem pozostającym bez opieki. 

mjr SG Joanna Hybińska

Dzień DzieckaDzień Dziecka
w oddziałach SG
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Zielony jeep wyjąc syreną i migając niebieskimi „szklan-
kami” zajechał przed estradę. Wysiadło z niego dwóch 
ubranych na czarno ludzi w ciemnych okularach. Czuj-
nie rozglądając się otworzyli tylne drzwi, przez które 
z samochodu wysiadł… KRASNAL!

- Oto tajna broń Komendanta Głównego Straży Gra-
nicznej! – przedstawił przybyłego pułkownik SG Leszek 
Elas, na co dzień Komendant Główny SG. – To on po-
prowadzi dzisiejszą zabawę.
- Cześć! Jestem Krasnal Piksel! – przedstawił się gość 
w czerwonym kubraczku i takiejże czapeczce, przejmu-
jąc od Komendanta mikrofon razem z dowodzeniem.

Tegoroczny piknik z okazji Dnia Dziecka dla pociech 
pracowników i funkcjonariuszy Komendy Głównej SG 
i Nadwiślańskiego Oddziału SG zorganizowany został 
po raz kolejny w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym 

Krasnal piksel 
 - tajna broń Komendanta

„Strażnica” w Świdrze. 
Krasnal Piksel – na co dzień aktor Maciej Gąsiorek – 
z towarzyszeniem dzieci z zespołu „Fasolki” szalał na 
estradzie i poza nią, zagrzewając maluchy do tańców-
połamańców, konkursów i zabaw.
Oprócz części artystycznej na pikniku były także dodat-
kowe atrakcje, przygotowane przez harcerzy ze współ-
pracujących z KGSG drużyn Harcerskiej Służby Gra-
nicznej. Poszukiwacze przygód mogli wyruszyć z mapą 
w ręce do lasu i poszukać skarbu. Trochę starsi mie-
li okazję spróbować swych sił na strzelnicy pneuma-
tycznej. Ciekawostką była miniatura obozu harcerskie-
go z bramą i masztem flagowym. Maluchy mogły posie-
dzieć w prawdziwym namiocie, jaki harcerze rozstawia-
ją na swoich biwakach. 
Ponadto dzieci, które ukończyły 10 lat, po raz trzeci mo-
gły zmierzyć się z egzaminem na kartę rowerową. Eg-
zamin poprowadził mł. asp. Józef Siwiński z Wydziału 

Ruchu Drogowego KSP, któ-
ry Pikselowi przedstawił się 
jako Krasnal Józek. Najlepsi 
uczestnicy egzaminu, oprócz 
karty rowerowej, w nagrodę 
otrzymali od Krasnala Józka 
kamizelki odblaskowe i kaski 
rowerowe.
Komu mało było ruchu i ska-
kania mógł wziąć udział w za-
wodach sportowych, zorgani-
zowanych przez funkcjona-
riuszy Wydziału Komunikacji 
Społecznej GKG SG. 

Trzy godziny minęły jak jedna 
chwila. Rozbawieni uczestni-
cy zaczęli się rozchodzić do-
piero wtedy, gdy organizatorzy 
rozpoczęli dyskretnie sprząta-
nie. 

Elf z Sosnowego Boru 
Zdj. Krzysztof Niemiec
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Z kpt. SG Waldemarem Hołodniukiem, Zastępcą Ko-
mendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicz-
nej, o udziale funkcjonariuszy SG w misjach ewaluacyj-
nych Schengen rozmawia mł. chor. SG Anna Galon.

W Straży Granicznej jest niewielka grupa funkcjona-
riuszy, którzy biorą udział w misjach ewaluacyjnych 
Schengen. Pan zalicza się do ich grona. Co to jest ewa-
luacja Schengen? 

kpt. SG Waldemar Hołodniuk (W.H.): Ewaluacja 
Schengen jest procesem polegającym na określeniu, 
ocenie, w jakim stopniu dane państwo przygotowane 
jest na przyjęcie zobowiązań, wynikających z Traktatu 

Schengen, bądź w jakim stop-
niu zadania te realizuje. Roz-
różnienie to wynika z faktu, że 
ewaluacji podlegają zarów-
na państwa kandydujące, jak 
i państwa należące do strefy 
Schengen. 

Dlaczego Straż Graniczna 
uczestniczy w procesie ewa-
luacji? 
W.H.: Dorobek Schengen jest 
powiązany z zagadnienia-
mi dotyczącymi bezpieczeń-
stwa, w tym ochroną granic ze-
wnętrznych Unii Europejskiej, 
polityki wizowej oraz między-
narodowej współpracy służb 
porządku publicznego w za-
kresie zwalczania przestęp-
czości. Ustawowe zadania 
Straży Granicznej wpisują się 
w ten katalog. 

Jak się zostaje ewaluatorem? 
W.H.: Należy zaznaczyć, że 
ewaluację prowadzi to pań-
stwo, które sprawuje prezy-
dencję w Unii Europejskiej. 

StrAż GrAnicznA 
Kontroluje KoleGóW

Natomiast za dobór członków zespołu ewaluacyjnego 
odpowiadają państwa wysyłające swoich ekspertów. 
Nie ma tu jakiś ustalonych kryteriów, które dana osoba 
powinna spełniać. Państwo, wyznaczając osobę, bierze 
na siebie odpowiedzialność za przygotowanie fachowe 
i lingwistyczne ewaluatora. Ostatnio podjęto próbę sfor-
malizowania doboru kandydatów na ewaluatorów. Stąd, 
dzięki uprzejmości Agencji FRONTEX, w maju 2009 r. 
w Centrum Szkolenia Fińskiej Straży Granicznej w Hel-
sinkach odbyła się pierwsza edycja kursu ewaluatorów, 
w którym miałem okazję uczestniczyć. 

Jaka jest procedura oceniania? 
W.H.: Temat ewaluacji jest materiałem do wielogodzin-

Zdj. mł. chor. SG Anna Galon
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nego wykładu, jednak biorąc pod uwagę cel tej rozmo-
wy, ograniczę się do skrótowego przedstawienia sche-
matu ewaluacji na przykładzie tych misji, w których  
uczestniczyłem. 
Państwo ewaluowane musi odpowiedzieć na pytania 
zadane w przesłanym przed daną misją kwestionariu-
szu. Działy, które podlegają ewaluacji są w zasadzie 
niezmienne i dotyczą m.in. zarządzania granicą, syste-
mu wydawania wiz, SIS, ochrony danych osobowych. 
Bardzo ważną rolę odgrywa ekspert wiodący, czyli ten 
z państwa przewodzącego Unii Europejskiej w danym 
okresie. To właśnie on na początku misji organizuje tzw. 
„kick-off-meeting”, podczas którego ustala z pozostały-
mi ekspertami taktykę prowadzenia ewaluacji. 
Następnym krokiem są prezentacje obszarów podlega-
jących ocenie, których dokonuje państwo ewaluowane. 
Później następuje wybór lokalizacji, gdzie odbywają się 
tzw. „on-spot visits”. Po nich eksperci formułują wnio-
ski zawierane w raporcie z misji ewaluacyjnej. Wszyst-
ko w ramach przyjętej zasady „strict but fair” (tłum. „su-
rowo ale uczciwie”). 
Polska przed przystąpieniem do Układu z Schengen też 
podlegała ewaluacji i nadal będzie. Bowiem każde pań-

25 maja z okazji Europejskiego Dnia Służb Granicznych w Hotelu Hilton w War-
szawie odbyła się konferencja „Przyszłość zarządzania granicami państw w Eu-
ropie z uwzględnieniem roli Agencji FRONTEX”. W konferencji wziął udział Ko-
mendant Główny SG płk SG Leszek Elas.

Podczas konferencji służby graniczne państw europejskich prezentowały swo-
je stoiska. Stanowisko Straży Granicznej, którą reprezentowali funkcjonariu-
sze z Gabinetu Komendanta Głównego SG, Centrum Szkolenia SG w Kętrzy-
nie oraz Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych Poli-
cyjnych i Celnych w Świecku, cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Polskich kolegów wspierał niemiecki funkcjonariusz z Polsko-Niemieckiego 
Centrum Współpracy Służb Granicznych Policyjnych i Celnych w Świecku.

ppor. SG Dorota Mazur

EurOpEjSKi DziEŃ 
Służb Granicznych

stwo, nawet to w pełni realizujące postanowienia trakta-
tu z Schengen podlega ewaluacji raz na 5 lat. 

A co z doświadczeniami z misji? 
W.H.: Doświadczenia zbierane podczas uczestnictwa 
w misjach ewaluacyjnych w innych krajach posłużą 
w organizowaniu i przewodzeniu misjom ewaluacyjnym 
podczas prezydencji Polski w 2011 r. Ponadto Węgry, 
które prezydencję obejmą pół roku przed nami, z uwa-
gi na brak jednego z ewaluowanych obszarów w posta-
ci granicy morskiej, zwróciły się do nas o pomoc w za-
pewnieniu udziału ekspertów przygotowanych do ewa-
luacji granicy morskiej. 
Wszystko to są cenne doświadczenia dla nas, jako ewa-
luatorów, dla naszej formacji i dla naszego państwa. 
Chcę zaznaczyć, że uwagi wnoszone przez przedsta-
wicieli Straży Granicznej były i są elementem przyczy-
niającym się do zwiększenia bezpieczeństwa na wspól-
nym obszarze Schengen. 

Dziękuję za rozmowę. 
mł. chor. SG Anna Galon

Zdj. autora
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Jednostki Straży Granicznej lokalizowane są w no-
woczesnych, znakomicie wyposażonych budynkach. 
Komputery, Internet, nowoczesny system telefonii we-
wnętrznej, to dzisiaj standard. A jeszcze niedawno służ-
bę pełniono w warunkach niewiele różniących się od 
tego, czym dysponowali nasi poprzednicy.

Do strażnicy – wtedy jeszcze była to strażnica, a nie 
placówka – w Przesiece przybyłem w lecie 2002 roku, 
w ramach obozu wędrownego drużyny Harcerskiej 
Służby Granicznej. Duży drewniany budynek na ka-
miennej podmurówce stał praktycznie na linii granicy, 
tuż przy turystycznym przejściu z Czechami. Można 
było do niego dojść stromą, zrujnowaną asfaltową dro-
gą, pnącą się od podnóża do Przełęczy Karkonoskiej, 
albo biegnącym po granicy turystycznym szlakiem, wio-
dącym ze Szrenicy na Śnieżkę.

Przesieka, ulokowana w dawnym schronisku, wybudo-
wanym jeszcze przed wojną, była jedną ze starszych 
jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, a wcze-
śniej – Wojsk Ochrony Pogranicza. Piętrowy budy-
nek z wysokim podpiwniczeniem i poddaszem zapew-
niał odpowiednie warunki służby i zakwaterowania. Po 
dawnej zasadniczej służbie wojskowej, a potem służbie 
kandydackiej SG, w budynku zostały pokoje mieszkal-
ne, pełniące rolę zarówno pomieszczeń noclegowych 
dla funkcjonariuszy, jak i pokojów gościnnych. Gabine-
ty poszczególnych sekcji, dyżurka, magazyn broni ulo-
kowany w piwnicy oraz kuchnia i gabinet komendanta 
strażnicy na parterze stanowiły zaplecze lokalowe jed-
nostki. Grubość ścian gwarantowała, że kiedy komen-
dant strażnicy rozliczał podwładnego z wykonywanych 
zadań, wiedziała o tym cała załoga. Garaż dobudowa-
no na zewnątrz, a kojca dla psów nie było. 

Strażnica 
w schronisku

Kiedy wchodziło się do budynku uderzał charaktery-
styczny dla starego drewnianego domu zapach grzy-
ba, pomieszany z wonią impregnatu i farby olejnej. Na 
myśl od razu przychodziło typowe zagubione w górach 
schronisko młodzieżowe. Gdyby nie elementy wyraźnie 
nawiązujące do oficjalnego charakteru budynku jak: go-
dło, zdjęcia ze służby żołnierzy WOP i funkcjonariuszy 
SG czy przedwojenne kodeksy moralne żołnierzy WP 
i funkcjonariuszy Policji Państwowej, czulibyśmy się tu 
właśnie jak w schronisku. Nawet pokoje gościnne przy-
wodziły na myśl wystrój domków kempingowych: dwa 
tapczany, dwie nocne szafki i szafa z lustrem. Łazienka 
wspólna na korytarzu.

Któregoś dnia nad ranem obudził mnie łomot klawiatu-
ry maszyny do pisania – typowego walizkowego „Łucz-
nika”. Zajrzałem przez uchylone drzwi do pokoju jednej 
z sekcji, gdzie – jak się dowiedziałem – kapral pracowi-
cie wyklepywał dokumentację procesową z zatrzyma-
nia dziesięciu nielegalnych imigrantów. Zatrzymano ich 
o 22.00. Kapral pisanie na maszynie zakończył o 23.00. 
Następnego dnia. 

Komputerów na strażnicy w ogóle nie było. Łączność 
zapewniał faks i kilka telefonów, którymi najlepiej było 
łączyć się przez centralę. W magazynie, poza lornetka-
mi, nie było żadnego sprzętu optycznego, o optoelek-
tronicznym nie wspominając. Nowoczesność widziało 
się za to w garażu, gdzie stały quady i motocykle z naj-
nowszych zakupów oraz terenowe Mercedesy. 

Już wtedy wiadomo było, że strażnica powoli kończy 
swoją działalność. Najpierw została przemianowana na 
Placówkę Straży Granicznej, a przed wejściem Polski 
do Unii Europejskiej uległa likwidacji. Budynek został 
sprzedany i od tego czasu pełni swoją pierwotną rolę 
stojącego na przełęczy schroniska. 
Pod koniec ubiegłego roku zlikwidowany został tak-
że Łużycki Oddział Straży Granicznej, w skład którego 
wchodziła Strażnica SG Przesieka. 

por. SG Maciej Pietraszczyk
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Strażnica 
w schronisku

W ciągu 19 lat istnienia Straży Granicznej zmienił się nie tylko spo-
sób pełnienia służby przez funkcjonariuszy czy sprzęt, jakim dys-
ponują. Przekształcone zostały również siedziby jednostek Straży 
Granicznej. Miejsce dawnych strażnic, które pod wieloma wzglę-
dami nie spełniały już obecnych wymagań, zajęły placówki – wyre-
montowane, nowoczesne kompleksy, spełniające najwyższe stan-
dardy europejskie. Placówki z obecnej wewnętrznej granicy UE 
zostały przeniesione do większych miast w głębi kraju. 
Wprowadzenie powyższych zmian wynikało z konieczności dosto-
sowania formacji do nowych zadań i potrzeb po wejściu Polski do 
Unii Europejskiej i przystąpieniu do strefy Schengen.
Obiekt w Jeleniej Górze, dostosowany do wymagań placówki no-
wego typu, jest przykładem nowoczesnej siedziby jednostki SG. 
Do niedawna w budynkach obecnej Placówki SG swoją siedzi-
bę miał m.in. Urząd Wojewódzki w Jeleniej Górze oraz Zarząd 
Przejść Granicznych i archiwum. W wyniku dwuletniego remontu 
oba budynki gruntownie przebudowano i zaadaptowano do wymo-
gów Straży Granicznej. Ponadto dobudowano budynek wolnosto-
jący z zespołem czterech garaży dla pojazdów służbowych oraz 
zespół kojców dla psów służbowych.
– Czysto, ciepło i przyjemnie. Takie standardy na pewno ułatwia-
ją nam pracę – nie ukrywając zadowolenia mówią funkcjonariusze 
Straży Granicznej, którzy dotychczas pracowali w Placówce SG 
w Szklarskiej Porębie. 

29 grudnia 2009 r. nastąpiło oficjalne otwarcie placówki. Całość 
sfinansowana została w ramach środków przyznanych z budżetu 
państwa na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Gra-
nicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w la-
tach 2007 – 2011”. Koszt inwestycji (wraz z wyposażeniem) wy-
niósł ponad 6 mln zł. 

ppor. SG Renata Sulima
Zdj. Sudecki OSG

W
 nowej 

placówce  SG
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Dokładnego przebiegu „Kuźni” nikt, poza organizatora-
mi, nie znał. Biorący w niej udział młodzi ludzie rzucali 
wyzwanie surowej Suwalszczyźnie, ale przede wszyst-
kim – na pojedynek wyzywali samych siebie. Bo dosko-
nała kondycja to za mało, by dojść do mety. 
Patronat honorowy nad imprezą objęli: Komendant 
Główny Straży Granicznej oraz Komendant Podlaskie-
go Oddziału Straży Granicznej.

Tegoroczna – druga już – edycja gry rozpoczęła się 14 
maja w Augustowie. Na początku odbył się turniej strze-
lecki, potem nadszedł czas na „zastrzyk” adrenaliny – 
zadania z technik wysokościowych. Wielu uczestników 
po raz pierwszy wspięło się na linie na wysokość trze-
ciego piętra. 
Wieczorem rozdane zostały niezbyt dokładne mapy 
i rozpoczął się marsz kondycyjny. Mroczne ostępy jed-
nego z największych kompleksów leśnych Europy do-
słownie wchłonęły uczestników. Celem była oddalona 

o 35 km wieś w sercu Puszczy Augustowskiej. Od tej 
pory wszystko, co najważniejsze, działo się w ludziach. 
Po północy odpadły pierwsze patrole. Niewielka ilość 
snu, intensywna zaprawa fizyczna „na dzień dobry” 
nadwyrężyły wytrzymałość kolejnych osób.
Drugiego dnia „Kuźni” harcerze mieli do pokonania  
30 km. Na trasie czekały na nich m.in. zadania przygo-
towane przez Straż Graniczną (techniki interwencyjne, 
kryminalistyka, obsługa broni, test o SG) oraz Straż Po-
żarną (ratownictwo i tor sprawnościowy). Grę zakończył 
turniej paintballowy.
– Po trzydniowych zmaganiach z aurą, własnymi słabo-
ściami i postawionymi przed wami niełatwymi zadania-
mi czas podsumować grę. Ukończenie „Kuźni” jest do-
wodem waszego hartu ducha, bardzo dobrej kondycji 
fizycznej i dużej wiedzy. Pamiętajcie, że trud ma smak 
wielkiej przygody – mówił na oficjalnym zakończeniu 
„Kuźni” jej główny organizator phm. Mariusz Smoliński.

Kuźnia charaKtErów

Zdj. Marta Smolińska
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„Kuźnia” jest grą taktyczno-ratowniczą, skierowaną przede 
wszystkim do harcerzy z drużyn specjalnościowych. Organiza-
torem gry jest Szczep ZHP Sejny. Impreza powstaje przy ści-
słej współpracy z miejscową Strażą Graniczną i Strażą Pożar-
ną. Ma na celu sprawdzenie ogólnej sprawności, wytrzymało-
ści psychicznej oraz poziomu wyszkolenia harcerzy. Jednym 
z jej założeń jest budowane pozytywnego wizerunku służb 
mundurowych i zacieśnianie z nimi współpracy. Ma również 
promować nasz region w środowisku harcerskim.
Patronat honorowy nad tegoroczną „Kuźnią” objęli: Komen-
dant Główny Straży Granicznej, Komendant Oddziału Podla-
skiego Straży Granicznej, Inspektorat Harcerskiej Służby Gra-
nicznej, Chorągiew Białostocka ZHP, prezydent Suwałk oraz 
burmistrzowie Sejn i Augustowa. Impreza swój niekomercyjny 
charakter zawdzięcza sponsorom.
Szczep ZHP Sejny szczególne podziękowania za współpracę przy organizacji gry kieruje do 
Placówki SG w Sejnach oraz podlaskiego NSZZ SG. W szczególności dziękujemy funkcjonariu-
szom SG: por. Ewie Chomickiej, por. Jarosławowi Niewińskiemu, chor. Miłoszowi Brzezińskie-
mu, chor. Andrzejowi Staśkiewiczowi i st. sierż. Wojciechowi Rybce.

W klasyfikacji generalnej na trasie wędrowniczej (po-
wyżej 16 lat) nagrodę Komendanta Głównego SG zdo-
była białostocka 166 SDH „Zadyma”, natomiast na tra-
sie starszoharcerskiej (14-16 lat) nagrodę Komendanta 
Podlaskiego Oddziału SG – 8 SDSH „Wataha” z Sejn. 
Najlepszym strzelcem „Kuźni” został Przemysław Ka-
mela z 364 WDW „Czerwone Berety” z Warszawy, któ-
ry odebrał puchar NSZZ SG. 

Pierwsze miejsce z ratownictwa otrzymał warszawski 
patrol 142 WDH „Mafeking”. 
Puchar Burmistrza Miasta Sejny zdobyła sejneńska  
8 SDSH „Wataha”. 
Puchar starosty sejneńskiego trafił do Białegostoku, do 
166 SDH „Zadyma”.

Marta Smolińska (Sejny)

Zdj. por. SG Ewa Chobicka
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30 maja zainaugurowana została III ogólnopolska kampania policyjna „Rowerem bezpiecznie do celu”, 
którą wspiera Straż Graniczna.
W ramach kampanii w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie odbyła się konferencja. Wśród prelegen-
tów byli m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapac-
ki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień oraz Podsekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska. W konferencji uczestniczyli również przedstawicie-
le Straży Granicznej.
Po zakończeniu konferencji ogłoszono wyniki konkursów: „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego” 
oraz „Bezpieczeństwo Imprez Sportowych”.
Następnie przedstawiciele służb, a wśród nich Komendant Główny Straży Granicznej płk SG Leszek 
Elas, przejechali na rowerach na Agrykolę, gdzie odbył się piknik rodzinny.
Na stoiskach Straży Granicznej, przygotowanych przez funkcjonariuszy z Komendy Głównej Straży 
Granicznej, Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie oraz Nadwiślańskiego Oddziału SG każdy mógł zoba-
czyć, w jaki sposób pobierane są odciski palców, zapoznać się z umundurowaniem funkcjonariusza SG, 
sprawdzić swoje umiejętności na strzelnicy pneumatycznej, a także obejrzeć pokaz tresury psa służbo-
wego. Odwiedzający stoisko otrzymywali pamiątkowe paszporty.

Milena Podgórska
Zdj. mjr SG Hubert Legiędź
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W dniach 20-26 czerwca w Węgierskiej Górce odbył się 39. Rajd Górski Szlakami Obrońców Granic Beskid Śląski 
i Żywiecki 2010.

Trasy tegorocznego rajdu w całości przebiegały w wyjątkowo pięknym, ale także historycznie ważnym dla Polski te-
renie. To właśnie w okolicach Węgierskiej Górki, bohatersko stawiając czoła przeważającej sile najeźdźcy, bronili się 
żołnierze września 1939 roku. Miejsce, w którym polegli, z uwagi na bohaterstwo walczących, nazywane jest „We-
sterplattem Południa”. Pomimo upływu lat pod pomnikami obrońców zawsze leżą świeże kwiaty.

W tym roku w rajdzie wzięło udział 244 uczestników, którzy podczas rywalizacji na górskich szlakach musieli wyka-
zać się nie tylko orientacją w terenie, ale także wiedzą o rejonie, w którym wytyczono szlaki rajdu oraz znajomością 
historii Straży Granicznej i Policji. Drużyny rywalizowały także w konkurencji strzelania z broni pneumatycznej. Dużo 
emocji wzbudził również konkurs piosenki rajdowej, w którym uczestnicy do znanych melodii sami układali słowa, 
opisujące wydarzenia z tras rajdu. 

Zwycięzcą tegorocznego rajdu i zdobywcą nagrody głównej – Statuetki Pogranicznika – została drużyna z Morskie-
go OSG „Fregata I”. Drużyna ta otrzymała również nagrodę Komendanta Głównego Straży Granicznej, Puchar Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Puchar Zarządu Głównego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych 
i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Drugie miejsce wywalczyła „Fregata II”, również z Morskiego OSG. Miejsce 
trzecie zajęła drużyna „Plessino” z Komendy Powiatowej Policji z Pszczyny, zaś miejsce IV, tuż za podium, przypa-
dło drużynie „Bieluchy” z Komendy Miejskiej Policji z Chełma. 

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, uczestnicy rajdu wyjeżdżali zadowoleni, dopytując organiza-
torów o termin i miejsce następnego spotkania. 

kpt. SG Mariusz Skrzyński
zdj. Aleksander Załęski

39 lAt 
na GórSKich SzLaKach
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Rajd Górski Szlakami Obrońców Granic to cykliczna impreza na stałe wpisana w trady-
cję formacji granicznych, która ma na celu czczenie pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy 
formacji granicznych poległych w ochronie granic naszej ojczyzny. to także wspaniała 
impreza turystyczna kształtująca i propagująca zasady bezpiecznego poruszania się po 
trudnym górskim terenie oraz poszanowania przyrody, która od wielu lat konsoliduje śro-
dowisko służb mundurowych ze środowiskiem cywilnym. 



sport
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beskid śląski i żywiecki 2010
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StRaż GRaNicZNa W V BieGu PaMięci
8 kwietnia funkcjonariusze Straży Granicznej z Placów-
ki SG w Braniewie wzięli udział w Biegu Pamięci, któ-
rym społeczność Braniewa po raz piąty uczciła roczni-
cę śmierci Papieża Jana Pawła II.
Na starcie pięciokilometrowego biegu stanęło ponad 
400 uczestników. Straż Graniczna czuwała nad ich bez-
pieczeństwem, a funkcjonariusze z placówki w Branie-
wie wzięli udział w sportowych zmaganiach. Choć nie 
zwycięstwo, ale sam udział w biegu był najważniejszy, 
warto podkreślić fakt, iż trzecie miejsce zajął chor. SG 
Tomasz Kowalski, a czwarte chor. SG Andrzej Luśnia.

chor. SG Anna Mauch

ZaWOdy StRZelecKie O PucHaR 
KOMeNdaNta OSS SG 
21 kwietnia na strzelnicy krytej Ośrodka Szkoleń Spe-
cjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyły się 
Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Ośrodka 
Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej ppłk. SG 
Artura Wąsowskiego.
W zmaganiach uczestniczyły drużyny Nadodrzańskie-
go OSG, Sudeckiego OSG i Ośrodka Szkoleń Specja-
listycznych SG. W kategorii dodatkowej – strzelaniu 
z broni pneumatycznej – rywalizowały dwie drużyny ze 
szkół ponadgimnazjalnych z Lubomierza i Lubania. 
„Królem strzelców” w kategorii indywidualnej funkcjo-
nariuszy został st. chor. szt. SG Artur Wójcik z Ośrod-
ka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Drugie 
miejsce zajął por. SG Andrzej Szymkowicz z Placówki 
Straży Granicznej w Jeleniej Górze (Sudecki Oddział 

SG), natomiast trzecie - por. SG Andrzej Brzozowski 
z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.
Wśród uczniów w klasyfikacji indywidualnej zwycięz-
cą został Krystian Paczuszyński, drugie miejsce zajął 
Mikołaj Miętek, natomiast trzecie – Adrian Sazoński. 
Wszyscy to uczniowie Szkoły Ponadgimnazjalnej im. 
Kombatantów Ziemi Lubańskiej z Lubania. Najlepszą 
drużyną okazała się również drużyna wystawiona przez 
szkołę z Lubania.

mjr SG Joanna Hybińska

iX SZacHOWe MiStRZOStWa POlSKi 
SłużB MuNduROWycH
W dniach 21-25 kwietnia w Ośrodku Wypoczynkowo-
Szkoleniowym „Sudety” w Pokrzywnej (gmina Głucho-
łazy) odbyły się IX Szachowe Mistrzostwa Polski Służb 
Mundurowych, w których uczestniczyło 70 zawodników 
i zawodniczek ze Straży Granicznej, Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojska Pol-
skiego, Policji, Służby Celnej oraz Służby Więziennej. 
Straż Graniczną reprezentowało 9 funkcjonariuszy 
z Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Warmińsko-Ma-
zurskiego, Podlaskiego i Nadbużańskiego OSG. 
Zawody rozgrywane były zgodnie z przepisami Kodek-
su Szachowego w tzw. systemie szwajcarskim na dy-
stansie 9 rund. 
Pierwsze miejsce i tytuł Szachowego Mistrza Polski 
Służb Mundurowych zdobył zawodnik reprezentują-
cy Ochotniczą Straż Pożarną z Szybowic. Najlepszym 
wśród zawodników Straży Granicznej był Tomasz Cyra 
z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, który 
z rąk Zastępcy Komendanta Placówki Straży Granicz-
nej w Nysie mjr. SG Dariusza Szczepkowskiego ode-
brał dyplom. 
Organizatorem imprezy już po raz kolejny był Urząd 
Miejski w Głuchołazach.

ppłk SG Cezary Zaborski

iV OKRęGOWe ZaWOdy SPORtOWO-OBRONNe
22 kwietnia w Zespole Szkół w Lubomierzu odbyły się 
IV Okręgowe Zawody Sportowo-Obronne dla uczniów 
szkół gimnazjalnych, nad którymi patronat objął m.in. 
Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG 
w Lubaniu.
Celem zawodów było propagowanie wartości proobron-
nych oraz postaw patriotycznych. Wzięło w nich udział 
7 drużyn, w tym drużyna z Tanvaldu (Republika Cze-
ska). 
Wśród rozegranych konkurencji były: rzut granatem, 
pierwsza pomoc, strzelanie, tor przeszkód, symbole, 
mundur, bieg przełajowy. Najwięcej emocji wzbudziło 
strzelanie.
I miejsce zdobyła drużyna ze szkoły w Mysłakowicach, 
natomiast Puchar Przechodni Komendanta Ośrodka 

Zdj. Warmińsko - Mazurski OSG



312 (10) 2010

sport

Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu za zajęcie 
pierwszego miejsca w strzelaniu przypadł uczniom ze 
szkoły w Sulikowie. 

mjr SG Joanna Hybińska

OtWaRte MiStRZOStWa POlicJi 
W WyciSKaNiu SZtaNGi leżąc
24 kwietnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odby-
ły się Otwarte Mistrzostwa Policji w Wyciskaniu Sztangi 
Leżąc. W zorganizowanych już po raz dziesiąty zawo-
dach wzięło udział 75 zawodników i zawodniczek repre-
zentujących Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż 
Pożarną, Wojsko Polskie, Straż Miejską i Służbę Wię-
zienną. Mężczyźni rywalizowali w różnych kategoriach 
wagowych i wiekowych, zaś kobiety - w kategorii open. 
I miejsce w kategorii wagowej 90 kg, wyciskając sztan-
gę ważącą 215 kg, zajął Krzysztof Kmiecik z Placów-
ki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach (Śląski 
OSG), który wspólnie z Tomaszem Kawulokiem z py-
rzowickiej placówki zajął także III miejsce w klasyfika-
cji drużynowej. 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii oraz najlepsze 
drużyny zostali na zakończenie zawodów nagrodzeni 
pucharami ufundowanymi przez Komendanta Główne-
go Policji, który mistrzostwa objął honorowym patrona-
tem. 

ppłk SG Cezary Zaborski

MiStRZOStWa KGSG W StRZelaNiu
11 maja odbyły się I Mistrzostwa Komendy Głównej 
Straży Granicznej w Strzelaniu. Zawody odbyły się na 
strzelnicy Klubu Strzeleckiego AGVO. W zawodach 
uczestniczyło 7 drużyn, reprezentujących Komórki Or-
ganizacyjne Komendy Głównej. W skład trzyosobo-
wych drużyn wchodziło: dwóch funkcjonariuszy i jedna 
funkcjonariuszka. 
Zawodnicy strzelali z broni służbowej, rywalizując 
w trzech konkurencjach: strzelanie dokładne z 25 m, 
strzelanie szybkie z 25 m i strzelanie do tarcz obroto-
wych z 15 m.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężył Zarząd Operacyj-
no-Śledczy KGSG, II miejsce zajęło Biuro Ochrony In-
formacji Niejawnych KGSG, zaś trzecie – Biuro Kadr 
i Szkolenia KGSG.
W klasyfikacji indywidualnej kobiet pierwsze miejsce 
zajęła ppor. SG Agata Klimek, drugie – chor. SG Ewa 
Gardaś, trzecie – ppor. SG Agnieszka Kuc. 
W klasyfikacji indywidualnej mężczyzn najlepszy oka-
zał się ppłk SG Grzegorz Skorupski, drugie miejsce za-
jął st. chor. szt. SG Leszek Zemło, trzecie – por. SG An-
drzej Dyrda.
Nagrody i dyplomy wręczył zwycięzcom Komendant 
Główny SG ppłk SG Leszek Elas.

por. SG Maciej Pietraszczyk

Zdj. kpt. SG Jarosław Wtorkiewicz
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ZaWOdy WędKaRSKie SłużB MuNduROWycH
18 maja w Zarębie odbyły się Zawody Wędkarskie Służb 
Mundurowych pod patronatem Komendanta Ośrodka 
Szkoleń Specjalistycznych płk. SG Artura Wąsowskie-
go. Organizatorem zawodów było Koło PZW „WIARUS” 
z Lubania.
W zmaganiach udział wzięło 10 drużyn reprezentują-
cych: Zakład Karny w Zarębie, Areszt Śledczy w Luba-
niu, Straż Miejską w Lubaniu, Państwową Straż Pożar-
ną w Lubaniu, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG 
w Lubaniu, Placówkę Straży Granicznej w Lubaniu (Su-
decki Oddział SG) oraz drużyna emerytowanych funk-
cjonariuszy Straży Granicznej.
W klasyfikacji drużynowej najlepszy okazał się zespół 
OSS SG w składzie: chor. szt. SG Jan Kownacki i mjr 
SG Krzysztof Piotrowicz. Drugie miejsce przypadło dru-
żynie z Zakładu Karnego, natomiast trzecie – drużynie 
z Aresztu Śledczego.
W klasyfikacji indywidualnej najlepszy był również funk-
cjonariusz OSS SG chor. szt. SG Jan Kownacki, któ-
ry był niepokonany w konkurencjach na: największą 
ilość złowionych ryb i największą złowioną rybę. Dru-
gie miejsce zajął funkcjonariusz służby więziennej z Za-
kładu Karnego, a trzecie – mjr SG Krzysztof Piotrowicz 
z OSS SG.

mjr SG Joanna Hybińska

iX MiędZyNaROdOWe SeMiNaRiuM SZtuK 
WalKi i tecHNiK iNteRWeNcJi
W dniach 4-6 czerwca funkcjonariusze Ośrodka Szko-
leń Specjalistycznych Straży Granicznej uczestniczy-
li w IX Międzynarodowym Seminarium Sztuk Walki 
i Technik Interwencji organizowanym przez Centralny 
Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. 
W trakcie zajęć praktycznych szczególny nacisk poło-
żono na doskonalenie umiejętności prowadzenia inter-
wencji i obezwładniania osób agresywnych, będących 
pod wpływem środków psychotropowych, czy posługu-
jących się niebezpiecznymi narzędziami.
W seminarium uczestniczyli funkcjonariusze służb mun-

durowych i przedstawiciele systemów, sportów oraz 
sztuk walki m.in. z Francji, Niemiec, Włoch, Rosji, Litwy, 
Estonii, Ukrainy, Węgier, Czech, Słowacji oraz Mongolii.

mjr SG Joanna Hybińska

ZaWOdy StRZelecKie O PucHaR KGSG
Od 9 do 11 czerwca w Ośrodku Szkoleń Specjalistycz-
nych Straży Granicznej w Lubaniu jedenaście drużyn, 
reprezentujących Oddziały i Ośrodki Szkolenia Straży 
Granicznej, rywalizowało o Puchar Komendanta Głów-
nego Straży Granicznej w Mistrzostwach Straży Gra-
nicznej w Strzelectwie.
W skład każdej drużyny wchodziły cztery osoby, wśród 
których musiała być przynajmniej jedna funkcjonariusz-
ka. Zawody odbyły się na krytej strzelnicy. Uczestnicy 
strzelali w trzech konkurencjach: strzelanie dokładne 
z odległości 25 metrów i dwa strzelania szybkie.
Najlepszym strzelcem w klasyfikacji indywidualnej oka-
zał się mjr SG Tomasz Różański z Ośrodka Szkoleń 
Specjalistycznych SG w Lubaniu, drugie miejsce zajął 
ppłk SG Sławomir Dorochowicz z Morskiego Oddziału 
SG, zaś trzecie – mł.chor. SG Damian Łabaj z Centrum 
Szkolenia SG w Kętrzynie.
W klasyfikacji kobiet zwyciężyła chor. SG Krystyna  
Werpachowska z Podlaskiego Oddziału SG, drugie 
miejsce zajęła chor. SG Magdalena Tchórzewska-Krok 
z Warmińsko-Mazurskiego OSG, zaś trzecie miejsce 
przypadło mł. chor. SG Agnieszce Holek z Sudeckiego 
OSG.
Drużynowo pierwsze miejsce zajęli funkcjonariusze 
z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, 
drugie – reprezentacja Podlaskiego OSG, a trzecie – 
przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego OSG.
Najlepsi strzelcy otrzymali upominki wykonane własno-
ręcznie przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Lubaniu.

mjr SG Joanna Hybińska

tOWaRZySKi POlSKO-cZeSKi MecZ 
SłużB MuNduROWycH
11 czerwca w miejscowości Prosecne w Czechach od-
był się turniej piłki nożnej, zorganizowany przez funkcjo-
nariuszy Policji Czeskiej. W zmaganiach uczestniczy-
ły drużyny z czeskich z miejscowości: Liberec, Vrchlabi 
i Trutnov, a także drużyna funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej z Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze 
(Sudecki OSG). Choć spotkania przebiegały w kole-
żeńskiej atmosferze to rywalizacja była ostra. Wszyst-
kie drużyny walczyły zaciekle o miano zwycięzcy turnie-
ju. Najlepsi okazali się funkcjonariusze ze Straży Gra-
nicznej. 

por. SG Jan Kozłowski

Zdj. OSS SG
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i ZaWOdy O PucHaR KOMeNdaNta OSS SG 
W BieGu PatROlOWyM 
17 czerwca na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
„RAJSKO” w Zapuście odbyły się I Zawody o Puchar 
Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG 
w Biegu Patrolowym 
W zawodach uczestniczyli uczniowie klas o profilu gra-
niczno-obronnym, policyjnym oraz proobronnym.
Czteroosobowe drużyny, pokonując 12-kilometro-
wą trasę, rywalizowały w następujących konkuren-
cjach: tor przeszkód, strzelanie z pistoletu pneuma-
tycznego CP-99 WALTHER, zakładanie masek MP4 
i odzieży ochronnej OP1, wiedza teoretyczna, alfabet  
Morse’a, survival, przeprawa wodna, udzielanie pierw-

szej pomocy oraz tyrolka.
Najlepsi okazali się uczniowie z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych w Lubomierzu, drugie 
miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, 
a miejsce trzecie uczniowie z Zespołu Szkół Zawodo-
wych im. mjr. R. Sucharskiego w Złotoryi. 
Patronat nad zawodami objął Komendant OSS SG płk 
SG Artur Wąsowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej 
Lidia Błażków.

mjr SG Joanna Hybińska

Zdj. Sudecki OSG

Zdj. OSS SG
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NuRt 2010
26 czerwca w Szczecinie odbyły się VII Zachodniopo-
morskie Mistrzostwa w Wieloboju Sportowym Służb 
Mundurowych „Nurt 2010” o puchar Dowódcy 12 Szcze-
cińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Mistrzostwa odbyły się pod honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod-
czas obchodów Święta 12 Szczecińskiej Dywizji Zme-
chanizowanej. 
Celem zawodów było doskonalenie współpracy służb 
mundurowych w zakresie ratowania życia ludzkiego, 
prezentacja pokazów związanych z ratownictwem wod-
nym i medycznym oraz udzieleniem pierwszej pomo-
cy przedmedycznej, a także integracja środowisk służb 
mundurowych oraz promocja rekreacji i sportu.
Mistrzostwa zostały zorganizowane przez: Dowódz-
two 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, Klub 
Garnizonowy w Szczecinie, Oddział Wojskowy PTTK 
w Szczecinie oraz Wojskową Sekcję Ratownictwa Wod-
nego. W zawodach brali udział żołnierze Wojska Pol-
skiego, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej oraz 
Straży Pożarnej, którzy zmierzyli się w następujących 

konkurencjach: regatach kajaków, marszu na orientację 
oraz strzelaniu z broni pneumatycznej. 
Bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Placówki 
Straży Granicznej w Szczecinie (Nadodrzański OSG), II 
miejsce zdobyła drużyna 12 Brygady Zmechanizowanej 
w Szczecinie, zaś III – Batalion Saperów w Szczecinie. 

Milena Podgórska

X OtWaRty MiędZyNaROdOWy tRiatHlON 
POlicyJNy
26 czerwca w Środzie Wielkopolskiej odbył się X Otwar-
ty Międzynarodowy Triathlon Policyjny, w którym udział 
wzięli przedstawiciele służb mundurowych z Polski i za-
granicy.

Uczestnicy X Otwartego Międzynarodowego Triathlonu 
Policyjnego musieli w jak najkrótszym czasie pokonać 
dystans 750 m płynąc, 20.000 m jadąc rowerem szoso-
wym oraz 5.000 m biegnąc. Wśród 22 osób reprezentu-
jących służby mundurowe było 3 zawodników z Komen-
dy Głównej Straży Granicznej. Najlepszy z nich – mł. 
chor. SG Daniel Żółtowski – zajął III miejsce w klasyfi-

Zdj. mjr rez. SG Józef Smolański
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kacji służb mundurowych, na IV miejscu uplasował się 
mjr SG Hubert Legiędź, a na V – mł. chor. SG Michał 
Doroszkiewicz. 

Współorganizatorami zawodów byli: Burmistrz Mia-
sta Środa Wielkopolska, Komendant Powiatowy Policji 
w Środzie Wielkopolskiej, Zarząd Główny NSZZ Poli-
cjantów w Warszawie, Zarząd Wojewódzki NSZZ Poli-
cjantów w Poznaniu. 
 
Honorowy patronat nad zawodami objął Komendant 
Główny Policji w Warszawie oraz Wielkopolski Komen-
dant Wojewódzki Policji w Poznaniu. 

Milena Podgórska

ii MiędZyNaROdOWy tuRNieJ SłużB 
MuNduROWycH iM. PłK. SG daRiuSZa KliMKa
26 czerwca w Rejowcu Fabrycznym odbył się II Między-
narodowy Turniej Służb Mundurowych im. płk. SG Da-
riusza Klimka. 

W turnieju wzięły udział 23 drużyny z kraju i zagrani-
cy. W rywalizacji uczestniczyły reprezentacje służb gra-
nicznych Ukrainy i Białorusi, Straży Granicznej oraz 
służb mundurowych z Chełma i Rejowca Fabrycznego. 
W meczu finałowym reprezentacja Rejowca pokonała 
drużynę Bieszczadzkiego Oddziału SG. Trzecie miej-
sce zajął Podlaski Oddział SG. 

Rozgrywkom piłkarskim towarzyszył pokaz sprzętu wy-
korzystywanego w codziennej służbie Straży Granicz-
nej. Duże wrażenie na mieszkańcach Rejowca zrobił 
również pokaz technik antyterrorystycznych stosowa-
nych przez Straż Graniczną. Imprezę zakończył mecz 
piłki nożnej Artyści Scen Polskich vs. Reszta Świata, 
w którym m.in. wzięli udział: Marek Włodarczyk (zna-
ny z serialu „Kryminalni”) oraz Kevin Aiston (wielokrotny 
uczestnik programu „Europa da się lubić”).
Turniej został zorganizowany z inicjatywy funkcjonariu-
szy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, któ-
rzy w ten sposób uczcili pamięć tragicznie zmarłego Za-
stępcy Komendanta Nadbużańskiego OSG płk. SG Da-
riusza Klimka. 

chor. SG Dariusz Sienicki

Zdj. KGSG
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