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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim 
funkcjonariuszom i pracownikom Straży  

Granicznej w imieniu kadry kierowniczej SG  
pragnę złożyć serdeczne życzenia zdrowia, spokoju 

i samych radosnych chwil spędzonych 
w gronie najbliższych. 

Niech te przepiękne święta niosące radość 
i pojednanie, pozwolą Wam zapomnieć o trudach 

codziennej służby, a czas spędzony w gronie 
najbliższych napełni Wasze serca spokojem.  

Tym, którzy z powodu obowiązków służbowych 
nie będą mogli zasiąść przy wigilijnym stole, 

życzę spokojnej służby. 
Życzę Wam spełnienia wszystkich marzeń 

i planów, zarówno osobistych 
jak i zawodowych, 

w nadchodzącym 2013 roku. 

Komendant Główny 
Straży Granicznej

gen. bryg. SG Dominik Tracz
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Święta Bożego Narodzenia skłaniają do re-
fleksji i zadumy. W postaciach przychodzących do 
Dzieciątka Jezus szukamy rysów i podobieństw do nas 
i do sytuacji, w której się znajdujemy. 

Wydaje się, że cenne inspiracje płyną z obser-
wacji pasterzy, którzy w Noc Bożego Narodzenia tro-
szczyli się o powierzone im owce. Swoją pracę wykony-
wali oni w poczuciu odpowiedzialności. Mieli uchronić 
zwierzęta, będące dla właścicieli wielkim skarbem, od 
niebezpieczeństw: od dzikich, drapieżnych zwierząt 
oraz od złych ludzi, i zapewnić dobre warunki by-
towania. 

Pasterze usłyszeli głos anioła „Oto zwiastuję wam 
radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 
dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zba-
wiciel, którym jest Mesjasz Pan” (Łk 2, 10-11). 

Jak relacjonuje Ewangelista św. Łukasz wybrali 
się do Betlejem, aby zobaczyć, co się tam zdarzyło 
i o czym im Pan oznajmił. 

Pasterzom dane było uczestniczyć w jedynym 
tego rodzaju wydarzeniu w dziejach świata, jakim 
było narodzenie Jezusa Chrystusa, zapowiadane 
przez proroków w czasach Starego Testamentu. Po 
spotkaniu z Nowonarodzonym wrócili oni do swoich 
obowiązków. Spotkanie z Dziecięciem przemieniło 
ich życie. Doświadczyli tego, co recytowali często, 
modląc się słowami psalmu: „Pan jest moim Paste-
rzem, nie brak mi niczego” (Ps. 23). 

W Wigilijną Noc myślę o funkcjonariuszach Straży 
Granicznej. Są jak pasterze, którym powierzono troskę 
o innych: o bezpieczeństwo granic, o porządek i ład 
oraz spokój społeczny. Mają chronić społeczeństwo 
przed ludźmi o złych intencjach i zamiarach. Będą 
tacy, którzy Święta spędzą wykonując codzienne 
obowiązki – bo tak trzeba. 

Chciałbym, aby wszyscy funkcjonariusze i pra-
cownicy Straży Granicznej znaleźli drogę do Betlejem 
i mogli spotkać się z Dziecięciem Jezus; by odnaleźli 
sens swojej służby często szarej i monotonnej, a przecież 
tak potrzebnej Ojczyźnie. 

Funkcjonariuszom i Pracownikom Straży Grani-
cznej, i ich Rodzinom, pragnę życzyć błogosławionych 
Świąt Bożego Narodzenia zachęcając do duchowej 
wędrówki do Betlejem. 

„Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Pa-
nienki, Powitajmy Maleńkiego, i Maryję Matkę Jego”. 

Ks. płk SG Zbigniew Kępa
dziekan Straży Granicznej

Wigilijna 
Refleksja

,, Oto zwiastuję Wam radość wielką, która będzie 
udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się Wam 
Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawi-
dowym’’ (Łk 2, 11)

Liczne fragmenty liturgicznych, 
bożonarodzeniowych tekstów w pełni ukazujących 
podniosłość i wagę betlejemskich wydarzeń 
corocznie dźwięczą w naszych sercach i duszach. 
Przepełnieni radością świat,  wspólnie zasiadamy 
do wigilijnej kolacji, śpiewamy kolędy i oczekujemy 
na moment spotkania z Nowonarodzonym Chrys-
tusem. Na spotkanie z Nim przywołują nas świąteczne  
dzwony, swym radosnym dźwiękiem rozpraszają ciszę 
nocy, wskazując Nam na betlejemską grotę, w której 
ponad dwa tysiące lat temu ważyły się losy świata. 
Z Betlejem światło dociera dziś do Nas. Jest to światło 
Bogoczłowieka Jezusa Chrystusa, który dla Nas, dla 
ratowania ludzkości przychodzi na świat i o dziwo nie 
w splendorze królewskości, lecz w ciszy betlejemskiej 
groty pośród pasterzy i zwierząt. Król królów wybrał dla 
siebie ciemność i chłód pustynnej groty, z której dziś 
jasne światło nadziei zbawienia i odkupienia całego 
rodzaju ludzkiego.

Chrystus – Bóg, nie mający początku ani końca, 
w poszukiwaniu człowieka, zszedł na ziemię po to, by 
objawić światu miłość i przebaczenie. Poprzez Betle-
jem przywraca nam odpowiedzialną godność i sta-
tus Bożych dzieci: ,, …tym zaś, którzy go przyjęli, dał 
prawo stać się dziećmi Bożymi’’ (J 1, 12). Od tego 
momentu nie jesteśmy już sami. Tej nocy Bóg podzielił 
się nieogarniętą miłością, ukazując drogę wszystkim, 
którzy przyjdą i oddadzą pokłon jego Jednonaro-
dzonemu Synowi Jezusowi Chrystusowi.

Przyjdźcie, radujcie się głosi Anioł Pański, bo-
wiem dzisiaj Ziemia okazała się Niebem, gdyż na niej 
urodził się Stwórca. Pasterze przybywszy do złożonego 
w żłobie, w Betlejem Judzkim oddają Jemu hołd 
i śpiewają wraz z Aniołami: ,,Chwała na wysokościach 
Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodo-
banie’’.

Dołączają do nich również magowie, którzy 
widząc gwiazdę wyruszają za nią w podróż, aby czym 
prędzej przynieść dary: mirrę, kadzidło i złoto, Bogu 
wszystkich, Stwórcy wszystkiego i Królowi wiecznemu, 
który z miłości do człowieka, przyjmując ludzka naturę, 
narodził się z Dziewicy.

Dołączmy i my do stojących przy żłobie, 
składając w ofierze Naszemu Stwórcy, swoją wiarę, 
miłość oraz zawierzając Jemu siebie,

W tę cudowną noc, Boża łaska oświeca wszyst-
kich, nawet tych, którzy niosąc trud odpowiedzialnej 
służby, jaka jest służba funkcjonariusza Straży Grani-
cznej , nie będą mogli być tej nocy z rodzinami. Ich trud, 

Oto zwiastuję 
Wam radość
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“Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swe-
go jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń  wierzy 
nie zginął, ale miał żywot  wieczny”. Ew. Jana 3, 16

Umiłowani przez Jezusa Chrystusa Siostry i Bra-
cia! Czytelnicy…

Ileż razy przygotowania do świąt tak bardzo nas 
wyeksploatowały, że kiedy już nastały świąteczne dni, 
nic nam się nie chciało? Nawet pójście do kościoła 
było raczej z obowiązku, niż z radosnej potrzeby. 

Przyznajmy też szczerze, ileż razy było tak, że do 
wigilijnej kolacji siadaliśmy w napięciu, z żalem w ser-
cu, ze łzami w oczach? Czy nie zdarzyło się tak, że wi-
gilijny stół miast zbliżyć do siebie domowników, wręcz 
przeciwnie, poróżnił ich? Posypały się gorzkie i niepot-
rzebne słowa.

Piszę to dlatego, ponieważ każdego roku 
możemy wyciągnąć jakieś wnioski z tego, co 
przeżywamy w kościele i w swoich domach w blasku 
choinki. Każdego roku możemy być mądrzejsi i bardziej 
wrażliwi dzięki poselstwu bożonarodzeniowemu, które 
słyszymy. 

Każdego roku dociera do nas Słowo żywego 
Boga, które chce nas podnieść, podźwignąć 
wprowadzić w rzeczywistą przestrzeń miłości i światła, 
a nie taką, która została stworzona przez fachowców 
od reklamy i promocji, albo też wykreowana została 
na zapotrzebowanie świąteczno-handlowej koniunk-
tury. 

Nie wszyscy lubią święta! Jedni czują się ziry-
towani, że nie mogą dorównać sąsiadom, którzy sobie 
znowu coś nowego kupili, a ponadto mają większą od 
nich choinkę i więcej świateł przed domem. Inni się 

wysiłek odpowiedzialności za pokój i bezpieczeństwo, 
jest naznaczony przez Nowonarodzonego Chrystusa, 
bowiem Bóg z miłości do Nas ,,...zesłał Syna Swego 
zrodzonego z Niewiasty…’’ (Gal 4,4). A miłość, to 
także pokój goszczący w naszych sercach, domach 
i Ojczyźnie. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia serdecznie 
pozdrawiam funkcjonariuszki, funkcjonariuszy, pra-
cowników cywilnych oraz emerytów Straży Granicznej 
wraz z ich rodzinami. Niech ustaną wszelkie niepo-
koje i troski codziennego życia, niech nikt nikomu nie 
zazdrości, nie czyni zła, ponieważ przyszedł Ten, który 
zamiast ciemności i wrogości nocy przyniósł światłość 
i dzień, po to by jego wyznawcy żyli w światłości i do-
brych uczynkach. Niech Nowonarodzone Dziecię ob-
darzy Was siłami duchowymi i fizycznymi, tak potrzeb-
nymi w Waszej służbie.

Nowy 2013 Rok niech będzie szczęśliwy i przynie-
sie wszystkim mniej trosk, a więcej nadziei.

Dziekan Prawosławny
Straży Granicznej

ks. por. SG Adam Weremijewicz

rozwiedli i przeżywają je w osamotnieniu. Jeszcze inni 
przeżywają nostalgię wspominając swoje dzieciństwo, 
jak to było cudownie, kiedy jeszcze żyli rodzice, a te-
raz, kiedy ich nie ma, wszystko jest jakoś inaczej.

W minionych dniach miałem spotkanie 
opłatkowe z dziećmi ze świetlicy. Było wiele wzruszeń 
i refleksji. Zapytałem uczestników czy lubią święta, trój-
ka z nich odpowiedziała stanowczo: nie. Inni milczeli, 
może z nieśmiałości. Powód? Czują się samotni, jest im 
smutno. Nie lubią świąt, ponieważ są spragnieni sed-
na – miłości - nie zewnętrznej powłoki, która może jest 
i piękna, ale pusta. Cóż nam z najpiękniejszego opak-
owania, jeśli w środku nic nie znajdziemy? 

Świąteczny czas kryje pod tą ujmującą, kolorową 
powłoką całe mnóstwo nie zawsze dobrych emocji. 
Aby jednak święta miały sens, trzeba przemyśleć 
własne oczekiwania związane z  wieczorem wigilijnym, 
pasterką i następującymi dniami. 

Przytoczony tekst biblijny jest darem świątecznym 
i o darze mówi. Traktuje o dwóch zasadniczych rze-
czach. 

Po pierwsze, że jesteśmy obdarowani. Jest nam 
dana wielka szansa, ocieramy się albo też uczestniczy-
my w czymś wielkim, niepojętym, ubogacającym cały 
nasz świat. Bóg tak ukochał świat, że Syna swego jed-
norodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy nie 
zginął, ale miał życie wieczne, to znaczy: życie nowe 
jakościowo. 

Bóg nas kocha i nie chce, abyśmy obumie-
rali ze zgryzoty, zadręczali się swoimi problemami, 
grzechami, uczestniczyli w podejrzanych układach 
i przedsięwzięciach. Bóg nas kocha i dał swego Syna 
nie po to, aby zapewnić świąteczne wzruszenia, ale 
aby poruszyć do głębi i otworzyć ludzkie serca, umysły. 

Po drugie, jeśli w świąteczne dni dbamy tylko 
o to, by był miły nastrój i aby na stole zgadzały się po-
trawy, to święta mogą być dla nas dniami duchowej 
burzy i wewnętrznych zmagań.

Wygodniej jest koncentrować się na lamp-
kach prezentach, stroikach, łatwiej zmobilizować się 
przez te dwa, trzy dni, zdobyć się na wyreżyserowany 
uśmiech, dobroć, niż 365 dni w roku utożsamiać się 
z Chrystusem. 

Tylko ten, kto postępuje zgodnie z prawdą, 
kogo dar Betlejem ubogaca, w Święta Godowe wiele 
przyjmuje i sam wiele jest w stanie ofiarować. Ten dąży 
do światłości, aby wyszło na jaw, skąd bierze do tego 
przekonanie i siłę. Aby wyszło na jaw, że jego uczyn-
ki dokonane są w Bogu. W ten sposób dar Boga nie 
poszedł na marne. 

Święta zyskują swój wewnętrzny blask, moc-
niejszy od blasku lampek i świecidełek. Życzmy sobie, 
aby wiara pozwoliła nam docenić i cieszyć się tym da-
rem miłości Boga dla każdego z nas. Amen.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzę, aby 
Boża obecność w życiu każdego z nas była realna 
i autentyczna. By Pan Jezus był dla nas niewyczerpa-
nym źródłem siły, pociechy, radości i nadziei, na każdy 
kolejny dzień. Niech Jego miłość, przebaczenie i do-
bro goszczą w naszych sercach i w naszych rodzinach. 
Życzę radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Na-
rodzenia.

Warszawa, Boże Narodzenie A.D. 2012
ks. mjr SG Kornel Undas

Dziekan Ewangelicki

Bóg umiłował 
świat
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Funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej 
nie są obojętni na los potrzebujących. W tym roku, 
podobnie jak w latach ubiegłych, włączyli się w akcje 
pomocowe.

W akcję „Szlachetna Paczka” zaangażowały 
się: Bieszczadzki OSG, Śląski OSG, Nadwiślański OSG, 
a także Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG. „Szla-
chetna Paczka” to ogólnopolska akcja świątecznej 
pomocy, realizowana od 2001 roku. Darczyńcy 
odpowiadają na potrzeby osób ze swojego mia-
sta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się 
wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach 
poszukują rodzin, odwiedzają je i pytają o to, czego im 
najbardziej brakuje.

Funkcjonariuszom i pracownikom Śląskiego 
Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Rudzie  
Śląskiej, wspieranym przez Terenową Organizację 
Związkową, w trakcie koleżeńskiej zbiórki udało się 
zebrać kwotę 1.175 zł oraz mnóstwo darów – rzeczy 
nowych i używanych w nienagannym stanie. Z ze-
branych rzeczy udało się przygotować 20 dużych 
paczek z darami. Do magazynu „Szlachetnej Pa-
czki” w Rudzie Śląskiej trafiły także 3 rowery i wózek 
dziecięcy. 

W Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży 

Granicznej z inicjatywy funkcjonariuszy Wydziału do 
Spraw Cudzoziemców oraz Samodzielnej Sekcji Ana-
lizy Ryzyka, przeprowadzono zbiórkę pieniędzy oraz 
darów. Łącznie wśród funkcjonariuszy i pracowników 
komendy zebrano 2.900 zł. Za tę kwotę zakupiono 
m.in. pralkę, żywność, środki czystości, obuwie zimowe. 
Dary trafiły do rodziny z Przemyśla – samotnej matki 
wychowującej trójkę dzieci. 

W akcji „Szlachetna Paczka” wzięli również 
udział funkcjonariusze i pracownicy z Placówki SG 
w Rzeszowie – Jasionce. Za zebrane pieniądze – 1.675 
zł – zakupiono artykuły pierwszej potrzeby oraz symbo-
liczne prezenty świąteczne dla wielodzietnej rodziny 
z województwa podkarpackiego.

Funkcjonariusze oraz pracownicy z Placówki 
Straży Granicznej Warszawa-Modlin (Nadwiślański 
OSG) przez 3 tygodnie zbierali pieniądze, za które 
zakupili produkty spożywcze i przemysłowe dla pani 
Bożeny z Ożarowa Mazowieckiego, która samot-
nie wychowuje córkę. Funkcjonariusze SG osobiście 
dostarczyli rodzinie szlachetną paczkę.

Do finału „Szlachetnej Paczki” włączyli się 
również funkcjonariusze i pracownicy z Ośrodka Szkoleń 
Specjalistycznych SG w Lubaniu. Przez trzy grudniowe 
dni pracownicy i funkcjonariusze – słuchacze szkole-
nia podstawowego pomagali w transporcie darów. 

swiateczna 
pomoc

,
,
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Ośrodek udostępnił pojazdy, dzięki którym dary szybko 
i sprawnie dotarły do najbardziej potrzebujących. Cała 
akcja przebiegała w przyjaznej atmosferze, pełnej 
zrozumienia dla drugiego człowieka i wypełnionej 
wzajemną otwartością.

Karpacki i Nadodrzański Oddział Straży Grani-
cznej uczestniczą w ogólnopolskiej akcji „Tęczowy 
Promyk – Dzieciom”. Koordynatorem akcji, już od 
wielu lat, jest Barbara Przygodzka – Dyrektor Przed-
szkola Nr 108 „Tęczowy Promyk” w Warszawie. 
Darczyńcami świątecznych prezentów są rodzice 
dzieci uczęszczających do warszawskich placówek 
oświatowych. Funkcjonariusze SG odebrali dary 
z warszawskich przedszkoli w drugiej połowie grudnia. 

Paczki zostaną przekazane najbardziej 
potrzebującym rodzinom, które zostały wytypowane 
przez szkoły oraz ośrodki pomocy społecznej. Wśród 
podarunków są m.in. ubrania, zabawki, pomoce  
szkolne, środki czystości, słodycze i artykuły spożywcze 
itp. Pomoc kierowana jest do konkretnych odbiorców, 
znanych z imienia i nazwiska, wieku i miejsca zamiesz-
kania.

Przygotowane paczki funkcjonariusze 
z Placówek NoOSG wręczą tuż przed świętami ponad 
156 rodzinom, często wielodzietnym. Paczkami będzie 
mogło nacieszyć się niemalże 500 dzieci. Natomiast 
funkcjonariusze Karpackiego OSG paczki przekażą do 
około 100 najbardziej potrzebujących rodzin.

Funkcjonariusze i pracownicy Sudeckiego 
Oddziału Straży Granicznej zaangażowali się w przy-
gotowanie paczek mikołajkowych dla dzieci rodzin, 
które pozostają pod opieką kłodzkiego Caritasu. Przez 
ponad miesiąc zbierano słodycze, maskotki, książeczki, 
czapki, szaliki, rękawiczki, czyli wszystko to, co ucieszy 
najmłodszych. W tym roku pobity został zeszłoroczny 
rekord: zebrano dary, z których przygotowano  
65 paczek. 

Paczki zostały rozdane 6 grudnia za 
pośrednictwem Caritasu i Dyrekcji Szkół Podstawo-
wych Nr 3 i Nr 6 w Kłodzku.

Współpraca Sudeckiego Oddziału SG z Cari-

tasem trwa przez cały rok, stąd wiadomo, że w sezo-
nie jesienno-zimowym potrzeby są ogromne. Oprócz 
paczek mikołajkowych dostarczono więc także ciepłą 
odzież, swetry, buty, koce oraz artykuły żywnościowe. 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej już po 
raz kolejny wziął udział w charytatywnej akcji „Pomóż 
dzieciom przetrwać zimę”. W ramach tej akcji groma- 
dzone są „Dary Serca” w postaci środków trwałych, 
zgodnie z zasadą, że nie są zbierane środki finan-
sowe. Funkcjonariusze SG chcąc pomóc dzieciom 
z najuboższych rodzin, przeprowadzili koleżeńską 
zbiórkę: odzieży, żywności, środków czystości 
oraz słodyczy. Zebrane dary zostały przekazane 
dla najmłodszych z rodzin wielodzietnych oraz 
przebywających w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych.

Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni 
z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu (Nadodrzański 
OSG) przekazali do Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Zgorzelcu słodycze dla dzieci z rodzin 
zastępczych. Zbiórka słodkości była odpowiedzą 
na wspaniałą akcję, która została zorganizowana 
przez PCPR już nie po raz pierwszy. Przepyszna niespo-
dzianka była wręczana maluchom na „Mikołaja”. 
Jest to bardzo szczytny cel. Obecnie na terenie 
powiatu zgorzeleckiego są 162 rodziny zastępcze, 
w których umieszczono 241 dzieci. PCPR wspiera rodz-
iny zastępcze w różny sposób: poprzez pomoc spec-
jalistów – psychologa i terapeuty oraz organizowanie 
grup wsparcia, szkoleń podwyższających umiejętności 
opiekuńczo-wychowawcze, a także różnego rodzaju 
akcji związanych ze zbiórką pomocy dla podopie-
cznych.

Natomiast funkcjonariusze z Placówki Straży 
Granicznej w Braniewie (Warmińsko-Mazurski OSG) 
wspomagali Banki Żywności. Ze wskazanych miejsc, 
w których prowadzone były zbiórki, przewozili dary do 
magazynów Banków Żywności. 

oprac. Milena Podgórska
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Pomagamy polskiej 
szkole na Litwie

Wczesnym rankiem, 13 grudnia, do polskiej 
Szkoły Podstawowej w Pikieliszkach na Litwie wyjechał 
konwój z darami. Akcję pomocy na rzecz polskiej 
placówki dydaktycznej na Litwie zorganizował już po 
raz piąty Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Grani- 
cznej wspólnie z Niezależnym Samorządnym Związkiem 
Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy 
COS SG, Parafią pw. św. Faustyny przy ośrodku oraz 
koszalińskimi firmami. Warto nadmienić, że od samego 
początku akcję wspierają lokalne media: Głos 
Koszaliński, Kurier, Miasto, telewizja MAX oraz portal in-
ternetowy www.gk24.pl. 

Jak to się zaczęło?
W 2008 roku, podczas organizowanej przez 

COS SG wycieczki „Śladami Marszalka Polski Józefa 
Piłsudskiego” na Litwie, odwiedziliśmy m.in. polską 
szkołę w Pikieliszkach, do której uczęszczają nasi mali 
rodacy, mieszkający na stałe na obczyźnie. Katastro-
falna sytuacja materialna szkoły, brak podstawowych 
rzeczy niezbędnych w procesie nauczania, piętrzące 
się zewsząd problemy socjalne, bytowe i zawodowe 
pracowników i uczniów sprawiły, że podjęta została 
decyzja o wsparciu tej bliskiej naszym sercom placów-

ki. Dlatego też Związki Zawodowe Pracowników Cywil-
nych MSWiA przy COS SG oraz Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Funkcjonariuszy SG przy pełnym 
wsparciu Komendanta Centralnego Ośrodka  
Szkolenia SG płk SG Przemysława Schielke zakupiły 
dla młodzieży 5 zestawów komputerowych. Do ak-
cji włączyli się również funkcjonariusze i pracowni-
cy ośrodka, którzy za środki pochodzące ze zbiórki 
koleżeńskiej zakupili artykuły i przybory szkolne, nato-
miast wierni z Parafii pw. św. Faustyny w Koszalinie ufun-
dowali 50 paczek ze słodyczami. 

16 grudnia 2008 roku delegacja funkcjonariu-
szy ośrodka, wraz z przewodniczącymi związków za-
wodowych, wzięła udział w spotkaniu wigilijnym w pol-
skiej szkole na Litwie. W Pikieliszkach funkcjonariuszy SG 
przyjęto bardzo serdecznie, zarówno przez dyrektora 
szkoły oraz grono pedagogiczne, jak i przez dzieci, 
które dostarczyły odwiedzającym wielu wzruszeń 
i niezapomnianych emocji, prezentując specjalnie 
przygotowane na tę okazję jasełka. W czasie spot-
kania dzieci otrzymały przygotowane wcześniej upo-
minki, a uśmiech na ich twarzach był dla wszystkich 
fundatorów niezapomnianym prezentem gwiazdkow-
ym na nadchodzące święta 2008 roku. 
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Tyle historii – przez ostatnie 5 lat akcja pomocy 
szkole w Pikieliszkach weszła niejako na stałe do planu 
zamierzeń naszego Ośrodka: organizujemy ją coro-
cznie przed nadchodzącymi Świętami Bożego Na-
rodzenia. 

Obecnie ogólna sytuacja polskiego szkolnictwa 
na Litwie nie jest najlepsza. Jak wiadomo, od niedaw-
na zaczęła obowiązywać tam znowelizowana ustawa 
o oświacie, która wprowadziła tzw. optymalizację 
sieci szkół, polegającą na utrzymaniu jedynie szkół 
litewskich kosztem zamykania szkół polskich. Szkoła 
Podstawowa w Pikieliszkach od wielu lat toczy walkę 
o pozostanie w systemie szkolnictwa. Dwa lata temu 
z samodzielnej placówki stała się filią szkoły litewskiej, 
w której nadal uczy się dosłownie garstka naszych 
krajanów. Szkoła znajduje się w opłakanym sta-
nie. Brakuje praktycznie wszystkiego, począwszy od 
opału, a na przyborach szkolnych i środkach czystości 
skończywszy. W zeszłym roku – tak jak przez minione 
lata – w czasie świąt Bożego Narodzenia delegacja 
z Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej 
w Koszalinie pojechała do Pikieliszek w celu przekaza-
nia darów od wszystkich ludzi o dobrym sercu. W tym 
roku byli tam po raz kolejny. 

W 2010 roku do akcji włączyły się również: 
Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Szkoła Podstawowa 
im. Straży Granicznej z Sarbinowa. Dzięki koleżeńskiej 

zbiórce pieniędzy, przeprowadzonej w COS SG, oraz 
wspólnym staraniom udało zorganizować się wymianę 
międzyszkolną – w czerwcu 2010 r. najuboższe dzieci 
z popegeerowskich terenów k. Sarbinowa (Gąski, Sar-
binowo, Chłopy, Mielenko, Mielno, Łazy) odwiedziły 
Litwę, zaś maluchy z Pikieliszek przez dwa tygodnie 
wypoczywały na letnich koloniach w Sarbinowie nad 
Bałtykiem. Przedsięwzięcie z sukcesem powtórzyliśmy 
w 2011 roku. 

Cieszy nas, iż od samego początku pomagają 
nam praktycznie wszystkie znane w Koszalinie firmy 
– to dzięki wsparciu ludzi o dobrym sercu możemy 
przekazać polskim dzieciom z Pikieliszek paczki 
ze słodyczami, artykuły szkolne, ubrania, obuwie,  
a szkole – niezbędny sprzęt biurowy, multimedial-
ny i środki czystości. Dla naszych małych rodaków 
na Litwie każdy, nawet najmniejszy dar serca jest 
wyciągniętą w ich kierunku pomocną dłonią.

chor. SG Dariusz Krupa
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6 grudnia Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziem-
ców odwiedził w Przemyślu wyjątkowy gość. Z dziećmi, 
przebywającymi w przemyskim ośrodku, spotkał się 
Święty Mikołaj. 

W Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców 
w Przemyślu przebywają rodziny z dziećmi z Czeczeni 
i z Pakistanu. Spośród jedenaściorga dzieci najmłodsza 
jest 4-miesięczna Selima, a najstarsza 11-letnia Hawa. 

Dzieci zaśpiewały Mikołajowi piosenki po polsku, 
wręczyły mu też namalowane przez siebie rysunki. Dziew-
czynka z Groznego specjalnie dla Mikołaja recytowała 
wierszyk po rosyjsku, a chłopczyk z Pakistanu zapraszał 

wizyta w 
ośrodku dla 

cudzoziemców
go na lekcje języka polskiego. 

Każde z dzieci otrzymało paczkę z praktyczny-
mi prezentami stosownymi do swojego wieku. Były 
pampersy dla niemowlaka i kolorowe rękawiczki 
dla dziewczynek. Były też słodycze, kaszki, soczki 
i zabawki. Każde z dzieci otrzymało kredki, długopisy 
i kolorowanki. Były puzzle i piłki. Radości było co nie-
miara! 

Mikołajkowa akcja została zorganizowana 
przez funkcjonariuszy SG z przemyskiego ośrodka dla 
cudzoziemców i Komendy Bieszczadzkiego Oddziału 
Straży Granicznej w Przemyślu. Do akcji przyłączyli się 
też pracownicy cywilni oraz członkowie Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi „Vita” przy BiOSG. 

mjr SG Elżbieta Pikor

Niezwykła
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Cztery pory roku 
żołnierza KOP
A. Kowalski

Kwiaty, kwiaty, drut kolczasty, 
Patrol w noc majową,
Muszka brzęczy koło uszka,
Pachnie to i owo.
W puszczającej się bezecne
Ptaszków pieśń miłosna
Przemytniki, bolszewiki,
Jednym słowem: WIOSNA.

Słońce pali, ziemia pali,
Szumi złote zboże.
W dzień wioślarka na jeziorze,
W noc zasadzka w borze.
Przy strażnicy chata Kseni,
Bociany nad chatą…
Przemytniki, bolszewiki,
Jednym słowem: LATO
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Żółkną liście, dnia ubywa,
Pajęczyny lecą.
Tęskno jakoś na patrolach,
Co mi jest… Bóg wie co…
Możeby o urlop prosić?
Cóż, gdy pusta kieszeń…
Przemytniki, bolszewiki,
Jednym słowem: JESIEŃ.

Śnieżek, jak z pierzyny babci,
Narty, żarty, sanna.
Na strażnicy piecyk ciepły,
W leśniczówce panna.
Radość! Boże Narodzenie!
Wicher, mróz, zadyma.
Przemytniki, bolszewiki,
Jednym słowem: ZIMA.

KOP w pieśni i wierszu, 
Wydawnictwo Korpusu Ochrony Pogranicza, 

Warszawa 1935
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Drużyna 
Św. Mikołaja 
wykonała zadanie

W przededniu dnia św. Mikołaja gośćmi 
Oddziału Transplantologii Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie byli funkcjonariusze z Ośrodka 
Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Wizyta na 
oddziale dziecięcym wiązała się z wykonaniem spec-
jalnego zadania...

Przez blisko dwa tygodnie dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 i 4 w Lubaniu, Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfo-
wie Śląskim, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 
w Kościelniku, Szkoły Podstawowej Miejskiego Zespołu 
Szkół w Świeradowie Zdroju, Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Smolniku, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu, Zespołu Szkół 
Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa” 
w Wałbrzychu, Szkoły Podstawowej w Olszynie oraz 
młodzież z Gimnazjum nr 2 i Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Lubaniu tworzyli prace i pisali listy do 
dwójki chorych dzieci funkcjonariuszy SG, które dziel-
nie walczą o powrót do zdrowia – ośmioletniej Emilki 
i siedmioletniego Olka. 

Spontaniczna akcja przerosła oczekiwania 
pomysłodawców. Do Komendy Ośrodka Szkoleń 
Specjalistycznych SG codziennie spływały setki listów 
i prac plastycznych, których autorzy kierowali ciepłe 
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słowa do małych pacjentów, życząc im szybkiego 
powrotu do zdrowia. 

Misja delegacji OSS SG dotyczyła także tematu 
reportażu Ekspresu Reporterów, w którym jedna z jego 
bohaterek – Daria (pacjentka tego samego oddziału, 
na którym przebywają Emilka i Olek) – wyraziła życzenie 
doposażenia szpitalnej świetlicy. To życzenie spełnili 
pracownicy i funkcjonariusze OSS SG, którzy sponta-
nicznie przynieśli różnego rodzaju gry, zabawki, klocki, 
pluszaki, książki i sprzęt audio wraz z bajkami i filmami 
DVD dla chorych dzieci. Ogromny worek pluszaków 
przekazała także młodzież z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Lubaniu. 

Listy, prace oraz zabawki w imieniu darczyńców 
wręczyły dzieciom maskotki OSS SG, wywołując na 
twarzach małych pacjentów wiele radości. Frajdę 
sprawiły dzieciom także drobne upominki, wykonane 
własnoręcznie przez funkcjonariuszy naszej szkoły. 

W imieniu chorych dzieci składamy ogromne 
podziękowania setkom małych i większych Mikołajów, 
którzy nie pozostali obojętni na apel i przyłączając 
się do akcji sprawili, że w tych trudnych chwilach na 
dziecięcych twarzach pojawił się uśmiech. 

mjr SG Joanna Woźniak
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Mały ruch graniczny 
z Obwodem 
Kaliningradzkim

Mały ruch graniczny (mrg) z Obwodem Kali-
ningradzkim obowiązuje od 27 lipca bieżącego roku. 
To udogodnienie stwarza możliwość przekraczania 
granicy polsko-rosyjskiej na podstawie zezwoleń. 
Oznacza to, że mieszkańcy terenów przygranicznych 
nie potrzebują wiz, aby pojechać do bliskich po dru-
giej stronie granicy. 

W ramach mrg granicę Rzeczpospolitej Pol-
skiej z Federacją Rosyjską można przekraczać tylko 
i wyłącznie w wyznaczonych przejściach granicznych 
podległych Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi 
Straży Granicznej: Bezledy – Bagrationowsk (drogowe), 
Gołdap – Gusiew (drogowe), Grzechotki – Mamono-
wo II (drogowe), Gronowo – Mamonowo (drogowe), 
Braniewo – Mamonowo (kolejowe). Obecnie granicę 

na odcinku Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży 
Granicznej przekracza dziennie kilkanaście tysięcy 
osób. Jednak natężenie ruchu granicznego stale 
rośnie, a w okresach wolnych od pracy sięga nawet 
poziomu ok. 20 tys. podróżnych. Coraz więcej osób 
podczas odprawy granicznej legitymuje się zez-
woleniem mrg. Aktualnie stosunek procentowy osób 
posługujących się odpowiednimi zezwoleniami do 
ogólnego ruchu granicznego jest niewielki, bo wyno-
si zaledwie kilka procent. Skala mrg w poszczegól-
nych przejściach granicznych wskazuje, iż najbardziej 
obciążone tą kategorią podróżnych są placówki 
w Bezledach i Grzechotkach. Jak do tej pory nie za-
notowano naruszeń zasad małego ruchu granicznego 
przez beneficjentów umowy.
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Mały ruch graniczny umożliwia mieszkańcom 
strefy przygranicznej, na podstawie odpowiedniego 
zezwolenia, wielokrotne przekraczanie granicy między 
Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim 
Federacji Rosyjskiej.

O dokument mogą starać się mieszkańcy strefy 
przygranicznej legitymujący się co najmniej trzylet-
nim okresem stałego zamieszkania w strefie mrg. 
Ułatwienia obejmują również obywateli państw trze-
cich, którzy zamieszkują w obwodzie kaliningradzkim 
i w polskiej strefie przygranicznej. Osoby aplikujące 
o zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach mrg 
nie mogą stanowić zagrożenia dla porządku publicz-
nego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publi-
cznego lub stosunków międzynarodowych. Powodem 
przekroczenia granicy mogą być względy społeczne, 
kulturalne lub rodzinne, o ile nie mają one charakteru 
działalności zarobkowej.

Zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach 
małego ruchu granicznego Polakom wydaje Amba-
sada Federacji Rosyjskiej w Warszawie oraz Konsulat 
Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, natomiast 
Rosjanom – Konsul RP w Kaliningradzie. Opłata za roz- 
patrzenie wniosku i wydanie zezwolenia wynosi 20 
euro. Z opłaty zwolnione są dzieci i młodzież do 16. 
roku życia, osoby, które przekroczyły 65 lat, oraz in-
walidzi wraz z osobami towarzyszącymi. 

Za pierwszym razem zezwolenie jest wydawane 
na dwa lata, natomiast każde kolejne – na pięć lat. 
Osoba, która przekroczy granicę na podstawie zez-
wolenia uprawniającego do małego ruchu grani-
cznego, może przebywać w wyznaczonych strefach 
przygranicznych jednorazowo do 30 dni, licząc od 
dnia wjazdu, jednakże łączny czas pobytu nie może 
przekraczać 90 dni w okresie każdych sześciu miesięcy, 
liczonych od pierwszego wjazdu.

Strefę przygraniczną, w której obowiązują zasa-
dy małego ruchu granicznego, stanowią w wojewódz-
twie pomorskim miasta: Gdańsk, Gdynia i Sopot oraz 
powiaty: gdański, nowodworski, malborski i pucki. Stre-
fa przygraniczna po stronie polskiej znajduje się także 
na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego 

w miastach: Elbląg, Olsztyn, oraz powiatach: elbląskim, 
braniewskim, lidzbarskim, bartoszyckim, olsztyńskim, 
kętrzyńskim, mrągowskim, węgorzewskim, giżyckim, 
gołdapskim, oleckim. Po stronie rosyjskiej mały ruch 
graniczny obowiązuje w całym Obwodzie Kalinin-
gradzkim.

Na terytorium RP wyjazd poza strefę 
przygraniczną jest możliwy jedynie wówczas, gdy 
podróżny posiada ważną wizę, na podstawie której 
przekroczył granicę. 

Należy wspomnieć, że przekroczenie czasu po-
bytu dozwolonego w ramach małego ruchu granicz-
nego lub wyjazd poza strefę przygraniczną jest na-
ruszeniem prawa, za które grożą sankcje, takie jak: 
decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia 
terytorium RP (wpis do wykazu cudzoziemców, których 
pobyt na terytorium RP jest niepożądany, na okres 
od 6 miesięcy do 1 roku); decyzja o wydaleniu cu- 
dzoziemca z terytorium RP (wpis do wykazu cudzoziem-
ców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany, 
i Systemu Informacyjnego Schengen na okres od  
6 miesięcy do 3 lat); decyzja o unieważnieniu zezwole-
nia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 
granicznego; zatrzymanie zezwolenia na przekracza-
nie granicy w ramach małego ruchu granicznego, 
i w końcu – kara grzywny (od 20 do 500 zł).

Podróżni przebywający w Obwodzie Kalinin-
gradzkim powinni pamiętać o dodatkowych uregu-
lowaniach, dotyczących przebywania na terenach 
wokół jednostek i obiektów wojskowych oraz związków 
organizacyjnych wojsk, gdzie wymagane jest spe-
cjalne zezwolenie. Ponadto mieszkańcy strefy przy-
granicznej Rzeczypospolitej Polskiej mogą przebywać 
w Obwodzie Kaliningradzkim, z wyjątkiem obiektów 
inżynieryjnych, pasma miejscowości między granicą 
państwową a linią urządzeń inżynieryjno-technicznych 
i stumetrowego pasma miejscowości wzdłuż brzegu 
rzeki Niemen, bez konieczności posiadania dodat-
kowej przepustki, oprócz zezwolenia uprawniającego 
do małego ruchu granicznego.

Mieszkaniec strefy przygranicznej Rzeczypospo-
litej Polskiej jest zobligowany do wypełnienia karty 
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migracyjnej i przedstawienia jej wraz z paszportem 
funkcjonariuszowi Straży Granicznej FSB Rosji. Karta 
migracyjna jest zachowana na okres pobytu w stre-
fie przygranicznej Federacji Rosyjskiej i przekazana 
funkcjonariuszowi Straży Granicznej FSB Rosji podczas 
kontroli paszportowej przy wyjeździe. Kartę migracyjną 
można otrzymać na przejściach granicznych. 

W przypadku, gdy okres pobytu mieszkańca 
strefy przygranicznej RP w strefie przygranicznej FR 
przekracza siedem dni roboczych, podróżny powinien 
zostać  wpisany do ewidencji migracyjnej w oddziale 
FSM Rosji. Wpisu dokonuje hotel lub inna przyjmująca 
osoba. 

W razie zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia 
dokumentu podróży czy zezwolenia fakt ten trzeba jak 
najszybciej zgłosić. W takiej sytuacji będzie wydane 
bezpłatnie zaświadczenie, potwierdzające zdarzenie.

Ważne jest również, aby zgłaszać sytuacje, 
kiedy podróżny nie może opuścić strefy przygranicznej 
w wymaganym terminie, ze względu na niezależne 
okoliczności (np. nagła choroba, wypadek). Wów-
czas posiadacz zezwolenia będzie mógł w tym czasie 
przebywać w strefie przygranicznej państwa drugiej 
strony. Wymagane będzie jedynie przedstawienie 
dowodu, świadczącego o konieczności dłuższego po-
bytu.

Wdrożenie umowy między rządem RP a rządem 
FR o zasadach małego ruchu granicznego wymagało 
podjęcia konkretnych działań w obszarach 
dotykających właściwości Straży Granicznej. W tym 
celu Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 
wprowadził między innymi elastyczną regulację 
dostępności pasów ruchu w drogowych przejściach 
granicznych. Ponadto opracowano i zrealizowano 
strategię informacyjną o mrg, skierowaną do 
mieszkańców regionu. Opracowane zostały broszury 
informacyjne w języku polskim i rosyjskim, zawierające 
graficzne przedstawienie obszarów objętych umową. 
Materiały zostały także udostępnione elektroniczne 
do dystrybucji wg potrzeb wszystkim samorządom 
szczebla wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego 
i gminnego. Skierowano również stosowne infor-
macje o nowych zasadach w przekraczaniu granicy 
do stowarzyszenia przewoźników, a także touropera-
torów. W drogowych przejściach granicznych umie-
szczono także tablice informacyjne w języku rosyjskim, 
zawierające istotne dane dotyczące zasad małego 
ruchu granicznego oraz mapę z zaznaczonymi ob-
szarami objętymi mrg, dedykowaną obywatelom fe-
deracji rosyjskiej.

Jako uzupełnienie działań wojewody na rzecz 
infrastruktury przejść granicznych, Warmińsko-Mazurski 
OSG pozyskał środki finansowe z PZU Życie SA, za które 
zakupiono półautomatyczne defibrylatory mobilne 
AED, które trafiły do wszystkich drogowych przejść 
granicznych regionu, jako miejsc publicznych o dużym 
natężeniu ruchu.

Jednocześnie Warmińsko-Mazurski Oddział 
Straży Granicznej, w porozumieniu z Wyższą Szkołą 
Zarządzania i Informatyki Towarzystwa Wiedzy Pow-
szechnej w Olsztynie rozpoczął badanie ankietowe 
mieszkańców pogranicza, mające na celu ocenić 
wpływ umowy na odbiór społeczny mieszkańców re-
gionu i poczucie bezpieczeństwa.

por. SG Justyna Szubstarska
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„TROP 2012”
W dniach 17-19 października w Ośrodku 

Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu odbyło się II 
Międzyresortowe Szkolenie Zgrywające Przewodników 
Psów Służbowych „TROP 2012”, nad którym patronat 
objął Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. 
SG Dominik Tracz. 

Pomysłodawcą wspólnych szkoleń służb kyno-
logicznych był Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewen-
cyjnej WP, który zorganizował pierwsze takie szkolenie 
w ubiegłym roku w Gdyni. Podczas tego spotkania 
Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży 
Granicznej w Lubaniu płk SG Artur Wąsowski podjął się 
zorganizowania „TROP-u 2012” w ośrodku w Lubaniu, 
aby idea integrowania służb kynologicznych w Polsce 
w zakresie szkolenia i współpracy była kontynuowana. 

Celem tegorocznego szkolenia było wypraco-
wanie efektywnych procedur, stosowanych w zakresie 
dokonywania oceny przewodnika z psem służbowym 
w pracy węchowej dzięki zgromadzeniu, poza prze-
wodnikami z psami służbowymi, osób odpowiedzial-
nych na różnych szczeblach za kynologię w macie-
rzystych jednostkach organizacyjnych wszystkich służb 
kynologicznych w kraju.

Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele jed-
nostek organizacyjnych Straży Granicznej, reprezen-
tanci Wojska Polskiego, Policji, Izby Celnej, Służby 
Więziennej, Straży Ochrony Kolei, Grupy Karkonoskiej 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
oraz Polskiego Związku Instruktorów i Przewodników 
Psów Służbowych.

W spotkaniu wziął również udział Starszy Inspektor 
Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie 
lek. wet. Michał Właziński, który w swoim wystąpieniu 
przybliżył działalność Inspektoratu Weterynarii ze szcze- 
gólnym uwzględnieniem procedur dotyczących 
odprawy granicznej zwierząt.

Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki 
tematyczne, obejmujące zagadnienia teoretyczne 
oraz część praktyczną, zrealizowaną w formie prezen-
tacji zasad dokonywania oceny przewodnika z psem 
przez poszczególne służby uczestniczące w szkoleniu. 
Zaplecze logistyczne Ośrodka Szkoleń Specjalisty-
cznych SG, a przede wszystkim pracownie osmologi-
czne, place ćwiczeń i znajdujące się na terenie OSSSG 
pojazdy, a także samolot powietrzno-desantowy przy-
stosowany do szkoleń kynologicznych oraz wagon  
osobowy PKP stanowiły doskonałą okazję do poka-
zania praktycznych umiejętności pracy przewodnika 
z psem służbowym. 

Część teoretyczną spotkania uświetnił swoim 
wykładem monograficznym ppłk SG dr Wojciech Gro-
belski z Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Grani-
cznej w Koszalinie, przedstawiając „Rys historyczny 
wykorzystania psów w formacjach mundurowych”. Na 
zakończenie spotkania, uczestnicy zobowiązali się do 
kontynuowania międzyresortowych spotkań kynolo-
gicznych.

Podczas szkolenia miało również miejsce uroc-
zyste podpisanie porozumienia pomiędzy Ośrodkiem 
Szkoleń Specjalistycznych SG, reprezentowanym 
przez komendanta płk. SG Artura Wąsowskiego, 
a Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym 
Grupą Karkonoską, reprezentowanym przez naczel-
nika Olafa Grębowicza. W ramach podpisanego 
porozumienia będą prowadzone przez kadrę OSSSG  
szkolenia kynologiczne dla ratowników GOPR oraz  
ich czworonożnych podopiecznych. Rozszerzenie 
dotychczasowej współpracy z ratownikami GOPR  
było możliwe dzięki aprobacie Komendanta  
Głównego Straży Granicznej dla nowej formy 
działalności dydaktycznej OSSSG.

mjr SG Joanna Woźniak
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12.12.2012 r. ... ale data! Ludzie emocjonują się 
końcem świata... Terroryści lubią takie daty, bo są spe-
ktakularne. Idę spokojnie z psem na służbę leśną drogą 
i z daleka widzę, że jakoś pusto w otoczeniu portu lot-
niczego. Podejrzana sprawa, pewnie będzie „robota”.

O nas... Zespół z PWMW – przewodnik psa 
służbowego z psem do wykrywania MWiB, czyli 
materiałów wybuchowych i broni. Tworzymy profe-
sjonalny duet.

12.12.2012 r. ... Ewakuacja parkingu przed Ter-
minalem MPL – znaleziono pakunek podłożony pod 
zaparkowanym samochodem. Właściciela zawiniątka 
brak. W porcie lotniczym tłum pasażerów z zaciekawie-
niem ogląda „akcję”, choć mało widzą, bo zdarzenie 
jest daleko.

O nim... Dodi – cocker spaniel angielski. Piękny 
i mądry, ale trudny. Wspaniały psi charakter. Do-
bry pies-kumpel, oddany bezgranicznie. Naturszczyk 
i szwendacz. Dobrze, że było nam dane spotkać się 
w życiu.

O mnie... Psy otaczały mnie od zawsze, hobby-
stycznie i zawodowo. Podobnie było z mundurem, blis-
kim sercu. Kilkuletnie oczekiwanie na służbowego psa 
zaowocowało przekazaniem mi parolatka z innego 
przejścia lotniczego. Nie żałuję – mimo wkładu pracy 
włożonego w naukę i kształtowanie siebie i psa od 
początku – bo tak wyglądało szkolenie z moim nowym 
kilkuletnim psem. 

Nauka... 6 miesięcy szkolenia w OSS SG w Lu-
baniu. Od początku żmudna, cierpliwa i mądra 
praca przez całą dobę. W górskim potoku, na łące, 
obok śmietnika, przy ruchliwej ulicy. Wszędzie. Praca, 
czyli nauka poprzez zabawę, w środowisku natural-
nym i w symulowanych sytuacjach. Obserwowanie 
zachowania psa na co dzień oraz interpretowanie 
jego zachowań. Inaczej jest, kiedy pracuje się ze 
„świeżakiem” , którego przewodnik naucza po raz 
pierwszy wszystkiego, co będzie w dalszej służbie 
doskonalił, a inaczej z psem z przekazania. Według 
mnie trudniej, ponieważ zazwyczaj są to psy paro-
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letnie z wyuczonymi już nawykami, przyzwyczajone 
do poprzedniego przewodnika. Zmiany opiekuna 
i miejsca zamieszkania mogą powodować różnie 
objawiający się stres.

Stres... Nie dopuszczam do takiego stanu. 
Postanowiłam zmienić diametralnie nasze życie. 
Dostosowałam je do potrzeb służby i psa. Zmiana 
miejsca zamieszkania i placówki wpływa na nas ko-
rzystnie. Dużo spacerujemy w środowisku naturalnym, 
jakie jest psu niezbędne do normalnego, zdrowego 
funkcjonowania. Mojego psa nie zadowala rzucanie 
piłeczki czy patyka. Lubi węszyć, polować, buszować 
po krzakach. Wykorzystałam te łowieckie cechy 
do nauki i pracy z psem. Zaowocowało to większą 
ochotą psa do pracy i umiejętnością pracy w każdym 
środowisku. Dodatkowo moja pozytywna motywacja 
minimalizuje jego stres. Bo praca z psem służbowym 
do wykrywania materiałów wybuchowych i broni do 
łatwych nie należy. Ciągle w głowie tli się myśl: czy 
aby na pewno? Dlatego pracujemy wspólnie nad 
odreagowaniem stresu i budowaniem zaufania.

Zaufanie... Mój wspaniały pies podczas pracy 
węchowej przekazuje swoim zachowaniem sygnały 
o ewentualnym zagrożeniu. Innym razem wskazówką 
jestem dla niego ja. Pomagam mu, naprowadzając 
umiejętnie na zamierzony cel kontroli. Nie wolno mi 
zapominać o tym, że otaczający nas świat jest pełen 
zapachów, których człowiek nie czuje, ale pies „widzi” 
swoim nosem. Jestem za niego, siebie i nasze decyzje 
odpowiedzialna. 

Odpowiedzialność... Pies służbowy MWiB 
powinien być cichy – nie szczekać, nie gryźć, nie 
drapać nawęszanego przedmiotu, tylko oznaczyć 
go pasywnie poprzez „siad”. W psie zawsze grają 
emocje i sztuką jest nad nimi zapanować tak, aby 
nie stłumić motywacji do pracy. Psa trzeba „czytać” 
– obserwować i zapobiegać niepożądanemu za-
chowaniu. Pracując w duecie należy sobie umiejętnie 
pomagać. To wszystko wymaga czasu i poświęcenia. 
Wymaga skrupulatnej analizy każdego przeprowa-
dzonego szkolenia, zachowania się psa w codziennej 
służbie jak i w środowisku poza służbą. Każda chwila 
spędzona razem to wzajemne doskonalenie się. 

Doskonalenie... Zespół z PWMW wymaga unij-
nej certyfikacji co 12 miesięcy oraz uzyskania również 
co 12 miesięcy pozytywnego atestu psa służbowego 
MWiB na kursie doskonaląco-atestacyjnym w OSS 
SG w Lubaniu. Doskonalenie i utrzymanie odpow-
iedniego poziomu wyszkolenia przewodnika z psem 
służbowym zależy tylko i wyłącznie od pracy przewod-
nika nad sobą i psem. Kurs ma na celu zweryfikowanie 
umiejętności, ewentualne skorygowanie błędów 
popełnianych przez duet, jak i przekazanie nowych 
istotnych zmian, dotyczących pracy przewodnika 
z psem służbowym.

12.12.2012 r. o godzinie 12.20 dzwoni telefon:
– Przewodnik, słucham.
– Pomocnik, pies na wybuchy potrzebny, park-

ing przed portem...
– Wiem, wiem...
– Śmigaj...

Osiągnięcia... Ciągle żyjemy w bezpiecznym 
kraju. Wraz z psem szukamy tego, czego znaleźć 
nikt nigdy by nie chciał. Nie znajdujemy, a to już 
połowa sukcesu, ale... mamy osiągnięcia: podniesie-
nie średniej w pracy z psem oraz umiejętności psa ze  
szkolenia doskonaląco-atestacyjnego oraz skute-
czność  Zespołu z PWMW wyższa niż rok wcześniej, 
a przecież razem jesteśmy od 30 maja 2011 roku. Nato-
miast kurs podstawowy ukończyliśmy z końcem 2011 
roku. Ciężko i sumiennie przez rok pracowaliśmy na 
nasz poziom. Edukujemy się każdego dnia.

12.12.2012 r. godz. 12.25… Parking przed Termi-
nalem MPL. Po krótkiej, rzeczowej wymianie informacji 
z Dyżurnym Pirotechnikiem podejmuję szybką decyzję: 
sprawdzę rząd samochodów przed „zagrożeniem”, 
aby wdrożyć psa w pracę. Są 4 stopnie mrozu, lekki 
wiatr, zachmurzenie umiarkowane. Trzeba z psem 
pochodzić dokoła przedmiotu zainteresowania, aby 
złapał zapach, bo mróz nie jest przyjazny w takiej sytu-
acji. Myślę jak pies. Pomagam mu. 

Na tym polega Zespół z PWMW. Na tym polega 
partnerstwo. Duet.

st. sierż SG Monika Banaś
przewodnik psa służbowego MWiB

PSG WARSZAWA - MODLIN
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6 października odbył się 16. Bieg Przełajowy 
o Nóż Komandosa im. gen. broni Włodzimierza 
Potasińskiego, w którym startowali funkcjonariusze 
Straży Granicznej.

W zawodach wzięło udział blisko 500 zawod-
ników i 90 drużyn, reprezentujących Straż Graniczną, 
Wojska Lądowe, Marynarkę Wojenną, Siły Powietrzne, 
Policję, Służbę Więzienną, Żandarmerię Wojskową, 
Straż Pożarną, Biuro Ochrony Rządu i Straż Miejską.

Drużyna Sudeckiego OSG zajęła czwarte miejsce 
– było to najwyższe miejsce w historii tego biegu, 
jakie zdobyła reprezentacja jednostki organizacyjnej 
Straży Granicznej. Na szóstym miejscu uplasowała się 
drużyna, w skład której weszli funkcjonariusze Bieszcza-
dzkiego OSG, Morskiego OSG i Centrum Szkolenia SG.

W klasyfikacji indywidualnej najlepszym spośród 
funkcjonariuszy SG był st. chor. SG Andrzej Luśnia 
z Morskiego OSG, który zajął 12 miejsce. Na 14 po-
zycji uplasował się kpt. SG Dominik Krumin z Sudeck-
iego OSG, 15 miejsce zajął chor. SG Paweł Bogdał 
z Sudeckiego OSG, 18 miejsce – st. chor. szt. SG Adam 
Kuzynin z Sudeckiego OSG, 32 miejsce – chor. SG 
Marek Żuk z Bieszczadzkiego OSG i 33 miejsce – por. 
SG Piotr Witkowski z CSSG w Kętrzynie .

Organizatorem biegu był Wojskowy Klub Bie-
gacza „Meta”.

Milena Podgórska

Bieg 
        o Nóż 
    Komandosa

Podczas Mistrzostw Polski Policji w Judo, które 
odbyły się 26 października w Centrum Szkolenia Policji 
w Legionowie, funkcjonariusze Straży Granicznej zdo-
byli trzy medale: dwa srebrne i jeden brązowy.

W zawodach startowało około 80 zawod-
ników z Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Biura 
Ochrony Rządu i Służby Więziennej. Straż Graniczną 
reprezentowało trzech funkcjonariuszy i wszyscy stanęli 
na podium. Chor. SG Marcin Wójtowicz, pełniący 
służbę w Placówce SG Wrocław-Strachowice 
(Sudecki OSG), zeszłoroczny złoty medalista, zajął 
drugie miejsce w kategorii wagowej do 66 kg. Srebrny 
medal w kategorii wagowej do 73 kg wywalczył także 
sierż. SG Tomasz Mateja – funkcjonariusz Wydziału 
Zabezpieczenia Działań Nadbużańskiego Oddziału 
SG. Natomiast w kategorii wagowej do 100 kg trze-
cie miejsce zajął kpr. SG Maciej Gnitecki z Morskiego 
Oddziału Straży Granicznej.

Do rywalizacji drużynowej stanęło 15 zespołów. 
Najlepszą okazała się drużyna reprezentująca 
Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Dru-
gie miejsce przypadło Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach, a trzecie – reprezentacji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Drużyna Straży 
Granicznej uplasowała się na szóstej pozycji.

Honorowy patronat nad zawodami objął Ko-
mendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

oprac. Magdalena Tomaszewska
zdj. Sudecki OSG

Medaliści ze 
Straży Granicznej
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Drużyna z Placówki Straży Granicznej w Łodzi 
zdobyła I miejsce w zawodach strzeleckich o pu-
char Wojewody Łódzkiego, zaś chor. SG Sławomir 
Mińkowski, wchodzący w skład zwycięskiej drużyny, 
został najlepszym strzelcem zawodów.

W zawodach zorganizowanych przez Woje-
wódzki Sztab Wojskowy w Łodzi uczestniczyło dziesięć 
drużyn. Placówkę SG w Łodzi, oprócz chor. SG 
Sławomira Mińkowskiego, reprezentowali: chor. SG 
Sylwester Ryżewski i st. sierż. SG Bożena Lasota.

Zawody były częścią obchodów Święta 
Niepodległości. 11 listopada, podczas Pikniku 
Niepodległościowego, Komendant PSG w Łodzi 

ppłk SG Krzysztof Zabielski i chor. SG Sławomir 
Mińkowski odebrali z rąk Wojewody Łódzkiego Jolanty 
Chełmińskiej puchary za zajęcie I miejsc w klasyfikacji 
drużynowej i indywidualnej.

Piotr Niemiec
zdj. Katarzyna Nowosielska (NwOSG)

Zwycięstwo 
           w zawodach 

   strzeleckich

16 listopada odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej 
o Puchar Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału 
Straży Granicznej. Organizatorami rozgrywek byli: 
Bieszczadzki Oddział SG, Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej 
oraz IPA Region Bieszczadzki.

Mecze rozegrano na hali sportowej w Medyce 
oraz hali POSiR w Przemyślu. Rywalizowało 16 drużyn 
reprezentujących placówki i wydziały Bieszczadz-
kiego OSG. Pierwsze miejsce w turnieju i Puchar Ko-
mendanta BiOSG zdobyła drużyna funkcjonariuszy 
Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu, 
drugie – drużyna Wydziału do Spraw Cudzoziemców 
BiOSG, trzecie – Placówka Straży Granicznej w Me-
dyce. Zwycięskie zespoły otrzymały również nagrody 
rzeczowe i dyplomy.

chor. SG Anna Michalska
zdj. Bieszczadzki OSG

Turniej Halowej 
Piłki Nożnej 

o Puchar 
Komendanta BiOSG 
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24 listopada, w Lublińcu, już po raz dziewiąty 
odbył się Maraton Komandosa. Wśród 350 funkcjona-
riuszy służb mundurowych z całej Polski byli reprezen-
tanci Morskiego OSG, Sudeckiego OSG, Bieszczadz-
kiego OSG, Nadbużańskiego OSG i Nadwiślańskiego 
OSG.

42 kilometry, umundurowanie polowe, 10-kilo-
gramowy plecak, walka z samym sobą na niełatwej 
trasie – to wyzwanie tylko dla najmocniejszych i najwy-
trwalszych biegaczy.

W tym roku trofeum dla najlepszego funkcjona-
riusza SG trafiło – już po raz kolejny – do rąk st. chor. SG 
Andrzeja Luśni z MOSG. Tuż za nim – na drugim miejscu 
– znalazł się bosman SG Wojciech Chyliński z MOSG, 
natomiast trzecie miejsce zajął sierż. SG Sławomir 
Grzyb z SOSG. W klasyfikacji drużynowej funkcjona-
riusze MOSG zdobyli drugie miejsce.

Organizatorem Maratonu Komandosa jest Wojs-
kowa Jednostka Komandosów WKB Meta Lubliniec.

por. SG Andrzej Juźwiak
zdj. Morski OSG

Maraton 
    Komandosa
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W dniach 4-6 grudnia w Kętrzynie obywały się II 
Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Siatkowej. W ro-
zgrywkach uczestniczyło 11 drużyn reprezentujących 
oddziały i ośrodki szkolenia. Po 25 meczach roze-
granych w fazie eliminacyjnej, 5 meczach fazy 
rozstrzygającej, meczu o trzecie miejsce i wreszcie 
najważniejszym – meczu finałowym wyłoniony został 
zwycięzca – drużyna Podlaskiego Oddziału Straży 
Granicznej.

Szczególnie dużo emocji dostarczyły mecze 
fazy rozstrzygającej, jednak prawdziwa walka zaczęła 
się wraz z meczami o miejsca na podium. W meczu 
o trzecie miejsce naprzeciw siebie stanęły drużyny 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG i Bieszczadz-
kiego Oddziału SG. Drużyna gospodarzy prowadziła 
od samego początku, a dwa wygrane z rzędu sety 
zapewniły jej III miejsce w mistrzostwach.

O miano Mistrza Straży Granicznej w Piłce Siat-
kowej walczyły drużyny Nadodrzańskiego Mazurskiego 
Oddziału Straży Granicznej i Podlaskiego Mazurskiego 
Oddziału Straży Granicznej, dając popis wspaniałej 
gry i walki o każdą piłkę. Po trzech rozegranych setach 
z wynikiem 2:1 tytuł mistrzowski wywalczyła drużyna 
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Najlepszym zawodnikiem mistrzostw został sierż. 
sztab. SG Paweł Lorentowicz z Nadodrzańskiego 
Oddziału Straży Granicznej.

Inicjatorem i głównym organizatorem Mistrzostw 
był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funk-

II Mistrzostwa Straży 
Granicznej w Piłce 

Siatkowej

cjonariuszy Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży 
Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza 
w Kętrzynie.

Rozgrywki prowadzone były w oparciu o regu-
lamin opracowany na podstawie przepisów FIVB 
w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kętrzynie.

Końcowa klasyfikacja II Mistrzostw Straży Grani-
cznej w Piłce Siatkowej:
Miejsce 1 – Podlaski Oddział Straży Granicznej 
w Białymstoku
Miejsce 2 – Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 
w Krośnie Odrzańskim
Miejsce 3 – Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Grani-
cznej w Kętrzynie
Miejsce 4 – Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej 
w Przemyślu
Miejsce 5 – Sudecki Oddział Straży Granicznej 
w Kłodzku
Miejsce 6 – Nadbużański Oddział Straży Granicznej 
w Chełmie
Miejsce 7 – Centrum Szkolenia Straży Granicznej 
w Kętrzynie
Miejsce 8 – Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Miejsce 9 – Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 
w Warszawie
Miejsce 10 – Centralny Ośrodek Szkolenia Straży 
Granicznej w Koszalinie
Miejsce 11 – Śląski Oddział Straży Granicznej w Raci-
borzu.

kpt. SG Aneta Wojtanowska-Zimoń
zdj. Adam Śnieżko
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Podczas VIII Charytatywnego Turnieju 
Mikołajkowego w Gdyni, który odbył się 8 i 10 grud-
nia w Gdyni, funkcjonariusze Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej zdobyli trzy trofea: pierwsze miejsce 
w pływaniu stylem dowolnym i w sztafecie pływackiej 
oraz drugie miejsce w turnieju koszykówki.

Wśród przedstawicieli Straży Granicznej byli funk-
cjonariusze z Komendy Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej oraz z Placówek Straży Granicznej w Gdyni 
i Gdańsku Rębiechowie. Jak się okazało, byli najlep-
si we wszystkich konkurencjach na pływalni i zajęli 
I miejsca zarówno w mieszanej sztafecie pływackiej, 
jak i w pływaniu stylem dowolnym. Najszybsza drużyna 
sztafety pływackiej w składzie: por. SG Marek Kraw-
czyk, ppor. SG Tomasz Kozakowski i chor. SG Magda-
lena Warot – Ossowska z Komendy MOSG oraz kpr. 
SG Maciej Gnitecki z PSG w Gdyni zdobyła Puchar 
Przechodni Dyrektora Szkoły. Najlepszym zawodnikiem 
indywidualnym ponownie został por. SG Marek Kraw- 
czyk, który zajął I miejsce w pływaniu stylem dowolnym.

Natomiast koszykarze z Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej w tegorocznych rozgrywkach zajęli 
II miejsce. Reprezentacja MOSG ma na swoim koncie 
już trzy zwycięstwa i w ubiegłym roku zdobyła na stałe 
Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły dla najlepszej 
drużyny koszykówki.

W zawodach uczestniczyły także drużyny 
z gdyńskiej Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej, a także zespoły złożone 
z biznesmenów, nauczycieli i rodziców uczniów Gim-
nazjum i Liceum Jezuitów. Tak jak w poprzednich 
edycjach, wszyscy dobrowolnie podarowali słodycze 
do paczek świątecznych dla małych pacjentów 
Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Akademii 
Medycznej w Gdańsku oraz wzięli udział w specjalnej 
loterii fantowej.

Rozgrywki sportowe zorganizowała Dyrekcja 
Gimnazjum i Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów 
im. św. Stanisława Kostki w Gdyni pod honorowym pa-
tronatem Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka.

por. SG Andrzej Juźwiak
zdj. P. Kuligowski (MOSG)

Zwycięzcy 
           z MOSG
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Sprawdź się w angielskim
Exercise 1. Read the story and fill in the missing words. Use expressions from the box. 

Oprac. chor. SG Małgorzata Świeczkowska, OSS SG Lubań

English / handcuffs / AB 209 / aviation rules / capacity / January / 
0,33 / argument / pencil / refusal / pencil sharpener /can

THE TRUE STORY OF A COCA – COLA CAN

It was 1) ……………. 5th 2007. It was my next hour of duty at the airport in London.             
I was carrying out the security control for the flight to Tokyo 2) ……………….. I was as-
sisting my best friend Peter Brown. I had no idea what 3) ………….   ………… referring 
to liquids can cause till that day.
I was x-raying small rucksack when I saw a 4) ………. of Coca – Cola, which is not 
allowed in hand luggage due to the 5) ……………., and pointed it to my friend Peter 
to check it. When the passenger looking typically Japanese approached the luggage  
it turned out  that he could not speak 6) ………… at all. My friend tried to explain him 
that in hand luggage it was only possible to carry liquids in containers not greater than 
100 ml and the can was 7) ………… l, but the man seemed like completely lost and 
kept showing something with his 8)……………. in his hands. After few minutes of “bilin-
gual 9) ………………” the Japanese took the can and threw it towards Peter. In five 
seconds he was overpowered laying on a floor with 10) ………………. on his wrists.
 The reason for detention was attack on the officer, attempt to smuggle liquid in for-
bidden quantities and 11) ……………… to subject to the security control. In the end              
of the story it turned out that the can was just a 12) ……………  ………….. .

KEY: 1. January 2. AB 209 3. aviation rules 4. can 5. capacity 6. English 
7. 0,33 8. pencil 9. argument 10. handcuffs 11. refusal 12. pencil sharpener
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