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Świąteczny czas i przełom roku sprawia, że 
mamy zazwyczaj więcej czasu dla rodziny, a także 
na zasłużony wypoczynek. W Wigilię i Sylwestra 
w środkach masowego przekazu możemy obejrzeć 
popisy gwiazd ekranu i estrady oraz... relacje z su-
permarketów. Czasem przemknie informacja, że ktoś 
od święta zatroszczył się o ubogich. Nikt jednak nie 
pamięta o nas i naszych kolegach z Policji, Straży 
Pożarnej, wojska, a także innych funkcjonariuszach 
i pracownikach pełniących służbę. 

Dlatego my, jako Redakcja pisma „Straż 
Graniczna. Magazyn”, postanowiliśmy pokazać, że 
pamiętamy o kolegach i koleżankach, którzy w te 
najpiękniejsze wieczory roku w śniegu, deszczu 
i chłodzie będą stać na straży nienaruszalności granic 
i integralności Rzeczypospolitej Polskiej, chronić 
bezpieczeństwa pasażerów międzynarodowych 
lotów i patrolować terytorium naszego kraju, żeby 
zapewnić bezpieczeństwo tym, którzy bawią się 
i świętują.

Niech ten specjalny numer Magazynu będzie 
wyrazem szacunku funkcjonariuszy i pracowników 
Komendy Głównej Straży Granicznej dla pracy 
naszych koleżanek i kolegów z pierwszej linii.

Redakcja

Drodzy czytelnicy!
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim 
funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej 
składam serdeczne życzenia zdrowia, 
spokoju i samych radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych. 

Tym, którzy z powodu obowiązków służbowych 
nie będą mogli zasiąść przy wigilijnym stole, życzę spokojnej służby. 

Obywatelom naszego państwa i przybywającym do nas gościom 
życzę w imieniu własnym i całej formacji 
spokojnych i bezpiecznych Świąt oraz szczęścia 
i powodzenia w nadchodzącym 2010 roku. 

 

 

ppłk SG Leszek Elas 
Komendant Główny 
Straży Granicznej
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Funkcjonariusze i Pracownicy Straży Granicznej

Nowy Rok przedstawia się często symbolicznie w postaci małego dziecka, 
które będzie dorastało aż osiągnie wiek dojrzały i sędziwy. Dziecko zaś – to nadzieja, 
ale także i troska rodziców.
Wszystkim pełniącym służbę i pracującym w Straży Granicznej życzę nadziei, 
że Nowy Rok przyniesie to, co piękne, szlachetne i dobre. 
Proszę Dziecię Jezus, aby każdej i każdemu z Was dodał mocy 
do pielęgnowania tej nadziei i sił do jej realizacji 
w życiu osobistym i służbowym. 

+ Tadeusz Płoski
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Z  okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku składam 
rodzinie Straży Granicznej i Waszym rodzinom 
życzenia Bożego Błogosławieństwa od narodzonego Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

Dziekan Prawosławny Straży Granicznej
ks. płk  SG Aleksy Wojciuk

Pan przychodzi do nas ponownie w Ewangelii Bożego Narodzenia, aby odnowić naszą wiarę, 
a serca napełnić radością. 
Z darami miłości, pokoju i zbawienia staje znowu u drzwi naszych serc i naszych domów, u wrót naszej ziemi.
Oby dla Niego otwartych!

Prawdziwie radosnych i ciepłych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Bożego błogosławieństwa w Nowym 2010 Roku 
w imieniu kapelanów i pracowników Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. 

Zastępca Ewangelickiego Biskupa Wojskowego
ks. płk  Adam Pilch
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 17        grudnia w Sali Kolumnowej 
Komendy Głównej Straży Granicznej odbyło 
się, jak co roku, uroczyste spotkanie opłatkowe.

– Specyfika naszej służby sprawia, że nie 
zawsze możemy spędzić ten szczególny 
czas w gronie najbliższych. Mimo to, ży-
czę wszystkim, by atmosfera świąt pozwoli-
ła każdemu choć na chwilę zapomnieć o tru-
dach dnia codziennego – powiedział Komen-
dant Główny Straży Granicznej ppłk SG Leszek 
Elas.

Uroczystość uświetnił koncert kolęd w wykona-
niu Zespołu Kameralnego z Gimnazjum nr 59 
w Warszawie.

Harcerze z zaprzyjaźnionych ze Strażą Gra-
niczą drużyn Inspektoratu Harcerskiej Służby 
Granicznej i Ruchu Drogowego Chorągwi Sto-
łecznej ZHP przekazali Komendantowi Główne-
mu SG i jego zastępcom Betlejemskie Światło 
Pokoju.

Swoją obecnością spotkanie zaszczycili: Mini-
ster Spraw Wewnętrznych i Administracji Je-
rzy Miller, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam 
Rapacki, Dyrektor Wykonawczy Europejskiej 
Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną 
na Granicach Zewnętrznych Państw Członkow-
skich Unii Europejskiej Frontex Ilkka Laitinen, 
szefowie zaprzyjaźnionych służb oraz przedsta-
wiciele duchowieństwa.

mt, mp

zdj. Krzysztof Niemiec
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Ostatnie lata były przełomowe dla Polski i dla 
Straży Granicznej. W dniu 1 maja 2004 roku byli-
śmy świadkami wejścia Polski do Unii Europejskiej, 
a następnie - 21 grudnia 2007 roku - przystąpie-
nia Polski do grona państw sygnatariuszy układu 
z Schengen. 31 marca 2008 roku do strefy Schen-
gen zostały włączone lotniska. Konsekwencją tych 
zmian jest przeprowadzana obecnie restrukturyza-
cja Straży Granicznej, by mogła ona skutecznie wy-
konywać swoje ustawowe zadania w nowych wa-
runkach.

Straż nad Odrą
 Dnia 1 czerwca 2009 roku Lubuski Oddział 
Straży Granicznej przeszedł do historii, a w jego miej-
sce został powołany Nadodrzański Oddział Straży Gra-
nicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Zmiana na-
zwy była początkiem reformy na całej granicy zachod-
niej. Od 1 stycznia 2010 r. to właśnie Nadodrzań-
ski Oddział Straży Granicznej, mający w swym zasię-
gu terytorialnym województwa lubuskie, wielkopolskie,                             
zachodniopomorskie i część dolnośląskiego, będzie je-
dyną na tym obszarze jednostką Straży Granicznej. 
 Lubuski Oddział Straży Granicznej w Krośnie 
Odrzańskim powstał 16 maja 1991 roku. W jego tery-
torialnym zasięgu działania znajdowało się wojewódz-
two lubuskie, a w późniejszym czasie też wielkopolskie. 
W 2007 r. oddział został poszerzony o placówki w Po-
znaniu-Ławicy oraz w Kaliszu. 
 W 2008 r. funkcjonariusze Lubuskiego Oddzia-
łu Straży Granicznej udaremnili przemyt na łączną kwo-
tę 10.466.984 zł. Wśród przemycanego towaru znajdo-
wały się m.in. papierosy, samochody, narkotyki, alkohol, 
jak również broń i amunicja. Tego samego roku zatrzy-
mano łącznie 885 cudzoziemców, m.in. za przekrocze-
nia granicy państwowej wbrew przepisom oraz nielegal-
ny pobyt na terytorium naszego kraju. Od stycznia do 
końca października 2009 r. funkcjonariusze Lubuskiego 
Oddziału SG ujawnili przemyt o wartości 5.817.646 zł 

i zatrzymali łącznie 1888 osób (w tym 721 cudzoziem-
ców). 
 Od 1 października 2009 r. w zasięgu terytorial-
nym Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zna-
lazła się Placówka SG w Zgorzelcu, a wraz z nią kolejne 
kilometry granicy z Republiką Federalną Niemiec oraz 
niemalże 69 kilometrów granicy z Czechami. 
 Od 1 stycznia 2010 r. realizacja ustawowych 
zadań przez NoOSG będzie się odbywać w oparciu 
o 10 placówek Straży Granicznej:  
• Placówkę SG w Olszynie
• Placówkę SG w Zielonej Górze-Babimoście (grani-

ca zewnętrzna – lotnisko)
• Placówkę SG w Świecku
• Placówkę SG w Kostrzynie nad Odrą
• Placówkę SG w Poznaniu-Ławicy (granica ze-

wnętrzna – lotnisko)
• Placówkę SG w Kaliszu
• Placówkę SG w Zgorzelcu
• Placówkę SG w Szczecinie
• Placówkę SG Szczecin-Port
• Placówkę SG w Goleniowie (granica zewnętrzna - 

lotnisko).
 Nadodrzański Oddział Straży Granicznej bę-
dzie ochraniał ponad 505 km granicy oraz obejmował 
swoim działaniem wiele powiatów wewnątrz kraju.
 Zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji „Założeniami wieloletniej 
koncepcji funkcjonowania  Straży Granicznej (2009-
2015)” w ciągu najbliższych dwóch lat przewidziane 
jest zniesienie Placówki Straży Granicznej w Kostrzy-
nie nad Odrą i utworzenie grupy zamiejscowej w Gorzo-
wie Wlkp. Planowane jest również utworzenie Placówki 
Straży Granicznej w Pile. 
Ponadto, na początku 2010 r., przewidziane jest prze-
niesienie siedziby Placówki Straży Granicznej w Zielo-
nej Górze-Babimoście z Komendy Oddziału do Zielo-
nej Góry. 

mł. chor. SG Anna Galon
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Pożegnanie z Łużyckim 
Oddziałem SG
 Z dniem 31 grudnia 2009 r. Łużycki Oddział 
Straży Granicznej w Lubaniu przejdzie do historii, zamy-
kając tym samym ponad osiemnastoletni okres chlub-
nej służby na południowo-zachodnim odcinku granicy 
państwowej. Przez kilkanaście lat łużyccy strażnicy gra-
niczni, wykonując ustawowe zadania, dbali jednocze-
śnie o bezpieczeństwo osób przebywających w tym re-
gionie. 
 Od początku bieżącego roku strażnicy granicz-
ni z Lubania, prowadząc działania w zakresie kontroli 
legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na tery-
torium Polski, zatrzymali oraz przyjęli w ramach readmi-
sji 435 cudzoziemców – głównie obywateli Ukrainy, Ro-
sji, Gruzji i Chin.  
 Efektem działań, prowadzonych na terenie 
czternastu powiatów województwa dolnośląskiego, był 
ujawniony i zabezpieczony przemyt towarów i pojaz-
dów o wartości ponad 4.000.000 złotych. W ręce łużyc-
kich strażników granicznych wpadł przemyt wyrobów 
tytoniowych o wartości ponad 2.700.000 zł, luksusowe 
pojazdy pochodzące z kradzieży o wartości blisko milio-
na złotych. Mobilne patrole straży granicznej udaremni-
ły nielegalny wywóz przedmiotów zabytkowych, a także 
zapobiegły wwozowi odpadów do naszego kraju.  
 Łużycki Oddział Straży Granicznej jako jeden 
z pierwszych objął patronatem klasy szkolne o profi-
lu obronnym. Przez siedemnaście lat łużyccy strażnicy 
graniczni wspierali także brać harcerską, towarzysząc 
jej na szlakach Górskiego Ogólnopolskiego Harcerskie-
go Rajdu Granica. W dowód uznania harcerze nadali łu-
życkim funkcjonariuszom w zielonych otokach Honoro-
wą Odznakę Przyjaciół Harcerstwa.  
 Obecnie lubańscy strażnicy graniczni rozpo-
częli nowy rozdział w historii formacji granicznych, 
wchodząc w skład Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych 
Straży Granicznej w Lubaniu. 

kpt. SG Joanna Woźniak

Od tresury psów 
do szkolenia specjalistów  
 Ośrodek Tresury Psów Służbowych Straży 
Granicznej im. Ziemi Łużyckiej w Lubaniu, funkcjonu-
jący w strukturach Straży Granicznej od początku jej 
utworzenia w 1991 roku, jest spadkobiercą tradycji po-
wstałego w roku 1928 Zakładu Tresury Psów Granicz-
nych. Zakład zlokalizowany był do 1939 roku w Górze 
Kalwarii, a po II wojnie światowej funkcjonował w struk-
turach Wojsk Ochrony Pogranicza. Przeniósł swą sie-

dzibę do Żarki nad Nysą. 
 W pierwszych dwóch latach istnienia OTPS SG 
szkoleniem zajmowało się zaledwie trzech instruktorów 
tresury, przez których ręce przeszło 297 funkcjonariu-
szy i 279 psów. W 1998 roku kadra Ośrodka liczyła już 
19 funkcjonariuszy, w tym 9 instruktorów tresury. 
 W listopadzie 2001 roku, po przystosowaniu 
bazy dydaktycznej na terenie Komendy Łużyckiego Od-
działu Straży Granicznej oraz przygotowaniu poligo-
nu szkoleniowego w oddalonym od zabudowań Lesie 
Lubańskim, szkoła tresury została przeniesiona z Żar-
ki nad Nysą do Lubania, gdzie funkcjonuje do dziś. Od 
1 stycznia 2010 roku, wraz z przejściem OTPS SG do 
historii, szkolenia w zakresie kynologii służbowej konty-
nuowane będą przez dotychczasową kadrę dydaktycz-
ną OTPS SG w ramach Ośrodka Szkoleń Specjalistycz-
nych Straży Granicznej w Lubaniu, który został utwo-
rzony 1 października 2009 roku. 
 W trakcie osiemnastu lat działalności szkole-
niowej mury Ośrodka Tresury Psów Służbowych Stra-
ży Granicznej opuściło 7370 absolwentów, w tym  3750 
funkcjonariuszy i 3620 psów, przygotowanych do służ-
by w ochronie granicy państwowej. 
 Od 2001 roku baza dydaktyczna szkoły jest 
w pełni przystosowana do realizacji szkoleń na najwyż-
szym europejskim poziomie. To, a także doświadczo-
na i wykwalifikowana kadra dydaktyczna wzmocnio-
na o praktyków z likwidowanego Łużyckiego Oddziału 
Straży Granicznej, stanowiło podstawę do utworzenia 
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Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG. Jest to jedyny 
ośrodek Straży Granicznej posiadający możliwość re-
alizacji szkoleń na wszystkich poziomach i we wszyst-
kich specjalizacjach występujących w Straży Granicz-
nej. 
 Możliwość realizacji szkoleń w niemal każdej 
specjalizacji dała podstawę do rozpoczęcia prac nad 
stworzeniem na bazie szkoły w Lubaniu Akademii Part-
nerskiej Frontexu w Polsce. Bliska współpraca z Fron-
texem jest konsekwencją wieloletniego zaangażowania 
funkcjonariuszy OTPS SG w międzynarodowe projekty, 
mające na celu ujednolicenie procesu szkolenia w całej 
Unii Europejskiej.

por. SG  Wioletta Grabowska

Obelisk na pamiątkę
 Granitowa płyta z trzema mosiężnymi tablica-
mi została uroczyście odsłonięta 18.12.2009 roku w ko-
szarach przy ulicy Żołnierskiej w Szczecinie. Upamięt-
nia ona stacjonowanie w tych obiektach Pomorskiej 
Brygady WOP (w latach 1949-1991) i Pomorskiego Od-
działu Straży Granicznej (w latach 1991-2009) oraz żoł-
nierzy Brygady poległych w ochronie granicy państwo-
wej w latach 1946-1958. 
 Inicjatorami upamiętnienia historii tych formacji 
byli rezerwiści WOP zrzeszeni w Kole Nr 2 Związku By-
łych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska 
Polskiego im. Pomorskiej Brygady WOP przy Pomor-
skim Oddziale Straży Granicznej. 
 Odsłonięcia pamiątkowego obelisku dokona-
li wspólnie: ostatni dowódca PB WOP – płk dypl. rez. 
Henryk Grzybowski, pierwszy Komendant POSG – płk 
rez. Stanisław Głąb oraz obecny Komendant POSG 
– płk SG Mikołaj Gruszczyński. W uroczystości wzię-
li udział licznie zebrani byli żołnierze Brygady, funkcjo-
nariusze i pracownicy POSG, Zastępca Komendanta 
Głównego SG ppłk SG Tomasz Pest, młodzież gimna-
zjalna i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczeci-
nie im. Wojsk Ochrony Pogranicza, które przedstawiły 
krótki program artystyczny.
 W okresie największego rozwoju w POSG 
funkcjonowało łącznie 19 jednostek organizacyjnych, 
w tym 16 przejść granicznych obsługujących wszystkie 
rodzaje ruchu granicznego – morski, drogowy, kolejo-
wy, rzeczny i lotniczy. Przejścia graniczne POSG od-
prawiały co roku średnio 40 mln. podróżnych. Liczba ta 
zmniejszyła się po atakach terrorystycznych w Nowym 
Jorku, jednak utrzymywała się na poziomie 20-24 mln.
 W latach dziewięćdziesiątych XX wieku du-
żym problemem była migracja praktycznie całych ro-
dzin obywateli Rumunii. Zdarzały się przypadki zatrzy-
mywania migrantów tuż przy linii granicy w ilościach na-

wet 93 osób na raz. Funkcjonariusze osiągnęli również 
kilka znaczących sukcesów w zwalczaniu grup przerzu-
cających cudzoziemców (szczególnie z krajów byłego 
ZSRR, Czeczeńców, Chińczyków, obywateli byłej Jugo-
sławii) z Polski do krajów Europy Zachodniej, a także 
skutecznym zwalczaniu nielegalnego zatrudniania cu-
dzoziemców na terenach przygranicznych. 
 Istotnym problemem na zielonej granicy był 
przemyt papierosów do Niemiec oraz przemyt do Pol-
ski kradzionych w Niemczech samochodów i motocy-
kli, szczególnie drogich marek. Oddział zanotował suk-
cesy także w tych dziedzinach. Wielkim osiągnięciem 
funkcjonariuszy POSG było ujawnienie w ładowni kutra 
morskiego w Świnoujściu 4,5 tony haszyszu. W efek-
cie rozbito grupę przestępczą zajmującą się przemytem 
środków odurzających.
 Dobra współpraca ze służbami granicznymi 
Niemiec zaowocowała utworzeniem pierwszego na gra-
nicy zachodniej punktu kontaktowego w Kołbaskowie-
Pomellen, gdzie służby obu państw przekazywały so-
bie ważne informacje, przyczyniając się niejednokrot-
nie do ujęcia osób poszukiwanych czy zatrzymania kra-
dzionych pojazdów. To również w POSG zainicjowano 
wspólne patrole polsko-niemieckie, które pełniły służby 
po jednej i drugiej stronie granicy.
 Na odcinku POSG zainicjowano program mo-
dernizacji oznakowania granicznego, polegający na na-
łożeniu na betonowe słupy graniczne nakładek z włók-
na poliestrowo-szklanego w kolorach biało-czerwonym. 
 Po wejściu Polski do strefy Schengen, dzię-
ki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, zakupiony został samochód spe-
cjalny ZBV, który pozwala prześwietlać przestrzenie ła-
dunkowe innych pojazdów w czasie postoju i w ruchu. 
Dzięki temu przeskanowano już ponad 6,5 tys. pojaz-
dów i kontenerów w porcie morskim. Użycie pojazdu 
pozwoliło zatrzymać kilka transportów używanych czę-
ści samochodowych, uznanych przez biegłych za odpa-
dy i przewożonych przez granice nielegalnie.
 W 2009 roku w POSG zlikwidowano trzy Pla-
cówki SG: w Osinowie Dolnym, Gryfinie i Lubieszynie 
i utworzono w ich miejsce jedną – w Szczecinie. Od 1 
stycznia 2010 r. obecne trzy Placówki SG: Szczecin 
(granica wewnętrzna), Szczecin-Port i Szczecin-Gole-
niów (granica zewnętrzna) zostaną włączone w struktu-
ry Nadodrzańskiego OSG, co zakończy historię Pomor-
skiego Oddziału SG w Szczecinie.

por. SG Piotr Wojtunik
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W 

świątecznym okresie od 24 do 28 grudnia 
ruch w przejściach granicznych na Pod-

karpaciu utrzymywał się na poziomie od ok. 5 do po-
nad 14 tysięcy podróżnych odprawionych w ciągu doby. 
Najmniej osób podróżowało w dzień Bożego Narodze-
nia (5.278), natomiast w Wigilię i niedzielę po świętach 
ruch graniczny wynosił 14,5 tys. podróżnych w ciągu 
doby. Obecnie w przejściach granicznych wzrasta licz-
ba obywateli Ukrainy wracających z Europy Zachodniej 
do swoich rodzin na Święta Bożego Narodzenia, które 
na Ukrainie zaczynają się 6 stycznia. 

Mimo świątecznego okresu funkcjonariusze Straży Gra-
nicznej wykonywali swoje ustawowe zadania. 

W Wigilię Bożego Narodzenia funkcjonariusze SG 
z Medyki, współdziałając z funkcjonariuszami Służby 
Celnej i Straży Ochrony Kolei, zatrzymali mieszkań-
ca Przemyśla, który przewoził 310 paczek papierosów 
pochodzących z przemytu. Kontrabanda, oszacowana 
na kwotę 1.782 zł, uległa przepadkowi na rzecz Skar-
bu Państwa. 

W święta zatrzymano także kilka osób prowadzących 
pojazdy po spożyciu alkoholu. Alkomaty, podane przez 
policjantów przybyłych na miejsca zatrzymań, wskazy-
wały od 0,60 do 2,61 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

W miejscowości Wojtkowa funkcjonariusze tej placówki 
ujawnili w zatrzymanym do kontroli samochodzie marki 
Ford Mondeo pistolet gazowy z amunicją. Kierowca nie 
posiadał pozwolenia na broń. 

W podkarpackich przejściach granicznych funkcjonariu-
sze Straży Granicznej zatrzymali w ciągu dwóch świą-
tecznych dni 6 osób, które posiadały przerobione lub 
podrobione stemple kontrolerskie bądź podrobione 
umowy o pracę.  

W niedzielę, 27 grudnia, w trakcie odprawy granicz-
nej, kontrolerzy Straży Granicznej z Medyki zatrzyma-
li dwie osoby ścigane Europejskim Nakazem Areszto-
wania (ENA). Daria S., 30-letnia mieszkanka Kijowa, 
od dwóch lat była poszukiwana na terenie całej Euro-
py za oszustwa komputerowe, a Rusłan P. – za kradzie-
że i rozboje. 

W przejściu granicznym w Korczowej funkcjonariusze 
wykryli próbę przekroczenia granicy samochodem oso-
bowym marki Mercedes ML 280 o szacunkowej warto-
ści 150 tys. złotych, który figurował w bazie danych SIS 

jako utracony na terytorium Słowenii. Ponadto, kierują-
cy tym pojazdem obywatel Czech, usiłował przewieźć 
przez granicę fałszywy dowód osobisty i prawo jazdy 
na nazwisko innej osoby. W trakcie wszczętego postę-
powania karnego, przyznał się do zarzucanych mu czy-
nów i skorzystał z dobrowolnego poddania się karze 
1-go roku pozbawienia wolności z warunkowym zawie-
szeniem jej wykonania na okres dwóch lat. 

kpt. SG Elżbieta Pikor

zdj. Jarosław Wtorkiewicz
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zdj. Piotr Niemiec
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Dwa lata temu Polska znalazła się w ekskluzyw-
nym klubie państw tworzących strefę Schengen, czy-
li obszar Europy, gdzie nie obowiązują tradycyjne regu-
ły kontroli granicznych. Wiele osób, zarówno w Polsce, 
jak i za granicą wyrażało obawy, czy zniesienie kontroli 
na granicy między Polską a Niemcami, Czechami, Sło-
wacją i Litwą, nie spowoduje lawinowego wzrostu prze-
stępczości granicznej. 
Przedstawiamy przykłady trzech spektakularnych suk-
cesów funkcjonariuszy niedużego, Sudeckiego Oddzia-
łu SG, pokazujące, że wejście do strefy Schengen nie 
osłabiło czujności Straży Granicznej. 

„Złota płyta” za pirackie płyty
 Krótko po wejściu Polski do strefy Schengen 
funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału SG rozbili jed-
ną z największych grup zajmujących się kopiowaniem, 
przemytem i dystrybucją nielegalnie skopiowanych płyt 
zawierających muzykę i filmy. Zatrzymano kilkanaście 
osób, którym przedstawiono zarzut udziału w zorgani-
zowanej grupie przestępczej.
 Proceder rozpoczynał się za wschodnią grani-
cą Polski, a kończył w wielu krajach Unii Europejskiej. 
Transporty gotowych płyt przeznaczone były na rynek 
wewnątrzwspólnotowy. 
 Podczas działań zabezpieczono blisko 66 ty-
sięcy płyt CD i DVD i nagranych CD-R, DVD-R oraz 
duże ilości opakowań. Ujawniono również ponad 108 
tysięcy sztuk gotowych okładek na płyty. Według wstęp-
nej wyceny ekspertów ze Związku Producentów Audio-
Video, wartość zabezpieczonego towaru wyniosła po-
nad 30 milionów złotych. W trakcie działań zabezpie-
czono również całe laboratorium do kopiowania, w któ-
rym znajdował się sprzęt do nielegalnego kopiowania 
płyt: komputery, nagrywarki, drukarki, pamięci przeno-
śne. 
 W przeszukanych mieszkaniach ujawniono 
również 8 sztuk nielegalnie posiadanej broni palnej oraz 

duże sumy pieniędzy w różnej walucie, w kwocie oko-
ło 200 tysięcy złotych. Zabezpieczono papierosy, tytoń, 
a także samochód osobowy marki Audi A8 o znacznej 
wartości.
 W trakcie przygotowywania materiału dowo-
dowego funkcjonariusze Straży Granicznej korzysta-
li z pomocy ekspertów Związku Producentów Audio-Vi-
deo (ZPAV), Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fo-
nograficznego (IFPI) oraz Fundacji Twórczości Audio-
wizualnej (FOTA). W ocenie tych ekspertów efekt dzia-
łań Straży Granicznej jest jednym z największych osią-
gnięć w tej dziedzinie w krajach Unii Europejskiej w cią-
gu ostatnich 3 lat. Uznali oni, że profesjonalizm oraz 
sprawne działanie funkcjonariuszy Straży Granicznej 
powinny stanowić model szkolenia dla organów ściga-
nia w zakresie ochrony praw własności intelektualnej.
 Działania i osiągnięcia funkcjonariuszy zostały 
docenione przez naszych kolegów w kraju i za grani-
cą. W maju br. IFPI – Międzynarodowe Stowarzysze-
nie Przemysłu Muzycznego z siedzą w Londynie – uho-
norowało Sudecki Oddział Straży Granicznej im. Ziemi 
Kłodzkiej przyznając mu „Złotą Płytę IFPI”. Wyróżnie-
nie za efektywną i zauważalną na skalę Unii Europej-
skiej pracę w zakresie ochrony praw autorskich i praw 
pokrewnych na ręce Komendanta Sudeckiego Oddzia-
łu SG płk. SG Piotra Drużdża przekazał przedstawiciel 
IFPI Tim Ramsay oraz Jan Bałdyga ze Związku Pro-
ducentów Audio Video. Ponadto IFPI wyróżniło indywi-
dualnie „Złotymi płytami” dwóch oficerów SOSG. Jest 
to pierwsze tego typu wyróżnienie w Unii Europejskiej 
przyznane służbom, w których właściwości leży zwal-
czanie przestępczości transgranicznej.
 Miesiąc później, funkcjonariuszy Sudeckiego 
Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku odwiedził Stan 
Borys – legenda polskiej piosenki, który wręczył „Pa-
miątkową Płytę” Komendantowi Sudeckiego Oddziału 
Straży Granicznej.
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Fikcyjna żona dla Wietnamczyka
 W 2008 roku funkcjonariusze Sudeckiego Od-
działu Straży Granicznej w Kłodzku rozbili międzyna-
rodową, polsko-wietnamską grupę przestępczą, która, 
działając głównie na terenie województwa dolnośląskie-
go, trudniła się legalizacją pobytu obywateli Wietnamu 
na terytorium Polski.
 Po trwającym dwa lata śledztwie, nadzorowa-
nym przez Prokuraturę Rejonową Wrocław-Stare Mia-
sto, funkcjonariusze na terenie zatrzymali ponad 20 
osób. Grupa legalizowała pobyt cudzoziemców na te-
rytorium RP poprzez organizowanie pozornych polsko-
wietnamskich związków małżeńskich. Były one zawie-
rane wyłącznie w celu obejścia przez cudzoziemców 
przepisów ustawy o cudzoziemcach.
 Mechanizm działania grupy polegał na znale-
zieniu obywatela Polski, który w zamian za uzyskanie 
korzyści majątkowej godził się zawrzeć pozorny zwią-
zek małżeński z obywatelem Wietnamu. Ponadto wy-
rażał zgodę na szereg czynności, które uwiarygodnia-
ły „małżeństwo”.  Między innymi polscy „małżonkowie”, 
posługując się fałszywymi dokumentami, meldowali 
w swoich mieszkaniach obywateli Wietnamu. „Małżeń-
stwa” zawierano w jednym z dolnośląskich urzędów. 
 W zamian za trzyletni „kontrakt” polski „mał-
żonek” otrzymywał jednorazowo kwotę 1000 dolarów 
amerykańskich. Gdy cudzoziemiec otrzymał kartę po-
bytu na rok, obywatel RP inkasował kolejne 1000 dola-
rów. Ostatnią ratę, także w tej wysokości, dostawał po 
uzyskaniu przez ob. Wietnamu zgody na osiedlenie się 
w Polsce. Końcowym etapem „umowy” był rozwód, za-
raz po zalegalizowaniu pobytu cudzoziemca w RP.
 Trzon grupy stanowili obywatele Wietnamu, 
którzy od kilku, a nawet kilkunastu lat mieszkali w Pol-
sce. Na procederze zarabiali ok. 7 tysięcy zł., czasami 
znacznie więcej. Wysokość stawki zależała od stopnia 
skomplikowania czynności, które musieli wykonać. Na 
potrzeby grupy pracowała m.in. jedna z wrocławskich 
lekarek, która w zamian za uzyskanie korzyści majątko-
wej, wydawała zaświadczenia o ciąży u kobiet (faktycz-
nie nieistniejącej), które chciały zawrzeć bądź zawarły 
pozorny związek małżeński. 
 Podczas działań zabezpieczono kwotę 23.800 
zł. oraz 1.000 dolarów. Zatrzymano kilkanaście pasz-
portów, praw jazdy i kart pobytu oraz inne dokumenty 
należące do obywateli Wietnamu.

15 kilogramów amfetaminy 
w puszkach
 W grudniu bieżącego roku funkcjonariusze Su-
deckiego Oddziału Straży Granicznej przejęli przemyt 
blisko 15 kilogramów amfetaminy o wartości pół miliona 
złotych.

 W Kłodzku, podczas działań mających na celu 
ochronę międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, 
funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierowcę samo-
chodu marki Renault. Strażnikom granicznym towarzy-
szył pies służbowy Ariel, wyszkolony do wykrywania 
substancji narkotycznych. Podczas sprawdzania prze-
strzeni ładunkowej pojazdu, labrador swoim zachowa-
niem „wskazał” miejsce, gdzie prawdopodobnie mogą 
znajdować się środki odurzające. W wyniku przeszu-
kania samochodu funkcjonariusze znaleźli ponad 40 
puszek opatrzonych etykietami produktów żywnościo-
wych. Po otwarciu jednej z nich stwierdzili, że w środku 
znajduje się biały proszek. Test do identyfikacji narkoty-
ków potwierdził, że jest to amfetamina. 
 W wyniku dalszych czynności zatrzymano 3 
mieszkańców województwa łódzkiego, którzy trudnili 
się przemytem amfetaminy z Polski. Narkotyk był ukry-
ty w konserwach i w paczkach z żywnością. Tak zapa-
kowany był wysyłany firmami kurierskimi poza granice 
kraju. 
 W lipcu br. strażnicy graniczni wraz z funkcjo-
nariuszami CBŚ zlikwidowali kanał przerzutowy amfe-
taminy z Polski do Wielkiej Brytanii. Ujawniono wtedy 
11 kilogramów środków odurzających, zatrzymano tak-
że 3 osoby.

ppor. SG Renata Sulima
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Święta Bożego Narodzenia należą do najbardziej 
oczekiwanych i wyjątkowych świąt w roku. O ich nieco-
dziennym charakterze decyduje niezwykły nastrój jaki 
wywołuje zapach i światło choinki, udekorowany stół, 
przygotowane przez naszych bliskich prezenty, tradycja 
zasiadania do stołu przy pierwszej gwiazdce, słucha-
nie kolęd, aromat potraw. Oczekujemy, że chwile spę-
dzone w rodzinnym gronie będą czasem wypoczynku 
i radości, przeżywanym w wyjątkowym, niepowtarzal-
nym klimacie ostatnich grudniowych dni. Dlatego też 
podejmujemy wiele działań, które pozwalają nam się do 
świąt dobrze przygotować. Przeprowadzamy gruntow-
ne sprzątanie, robimy większe zakupy, przygotowujemy 
rodzinne przyjęcia oraz podarunki. Często nie zdajemy 
sobie jednak sprawy, że wszystkie te czynności, sku-
mulowane w krótkim przedświątecznym okresie czynią 
Święta Bożego Narodzenia jednymi z najbardziej stre-
sujących świąt, obchodzonych w ciągu roku. Naraże-
ni jesteśmy wówczas na działanie licznych stresorów 
takich jak: presja czasu, zawyżone oczekiwania rodzi-
ny co do sposobu obchodzenia świąt i wcielania w ży-
cie związanej z nimi rodzinnej tradycji, zwiększone wy-
datki, czasem jest to konieczność spędzenia czasu przy 
świątecznym stole z osobami, z którymi nasze relacje 
nie układają się najlepiej. 
 Funkcjonariuszom pełniącym służbę, docho-
dzi jeszcze stres związany z pracą, narażającą ich na 
trudne sytuacje, pracą wykonywaną w ramach 12 czy 
24-godzinnych, również  nocnych dyżurów, co dodat-
kowo obarcza organizm fizycznie. W czasie, kiedy inni 
członkowie rodziny wreszcie odpoczywają po przed-
świątecznej gonitwie, zasiadając do przygotowane-
go stołu, funkcjonariusz spieszy na swoją służbę, nie-
jednokrotnie odczuwając niezadowolenie okazywane 
przez rodzinę. A przecież dla niego samego koniecz-
ność wyłączenia się ze wspólnego, świątecznego bie-
siadowania jest już wystarczająco stresująca.
 Jak więc nie dać się zwariować, jak uporać się 
z sytuacjami stresującymi, występującym przeciąże-
niem emocjonalnym i fizjologicznym, żeby Święta Bo-
żego Narodzenia oraz czas je poprzedzający upłynęły 
w spokoju i radości, na budowaniu więzów rodzinnych 
w klimacie serdeczności i szczególnego nastroju?

 W trudnym, przedświątecznym okresie należy 
przede wszystkim wykorzystać różne rozwiązania orga-
nizacyjne, które odciążyłyby nas fizycznie i psychicznie.
 Przede wszystkim należy zaplanować rodzinne 
spotkania i efektywnie zorganizować przedświąteczne 
przygotowania. Warto zapisać sobie w kalendarzu ko-
nieczne do wykonania prace. Należy zaplanować do 
zrobienia tylko rzeczy niezbędne, odpuszczając sobie 
niekonieczne do wykonania czynności. 
 W miarę możliwości zaplanujmy spędzenie 
części świąt u rodziny. To w znacznym stopniu ograni-
czy zakres przygotowań. Jeśli zaś zdecydujemy się za-
prosić rodzinę do nas, możemy umówić się, że część 
potraw, które będą serwowane, przyniosą krewni. Je-
śli zaś planujemy spędzić święta tylko w wąskim gronie 
najbliższej rodziny, by móc pospać i pospacerować, to 
zachowajmy się asertywnie, odmawiając złożenia wizy-
ty zapraszającym nas kuzynom, czy znajomym. 
 Przystępując do realizacji przedświątecznych 
przygotowań postarajmy się równomiernie je rozłożyć, 
włączając w prace z nimi związane członków naszej ro-
dziny. Odciążymy w ten sposób nieco siebie oraz unik-
niemy pośpiechu i chaosu. W drobne prace domowe 
można również zaangażować dzieci, (np. powierza-
jąc im ubranie choinki, wyprowadzenie psa czy wysła-
nie świątecznych kartek). Zakupy możemy zrobić od-
powiednio wcześnie lub przez Internet, unikając w ten 
sposób kolejek. Kupując nie dajmy się uwieść rekla-
mom, które powodują, że nabywamy rzeczy zupełnie 
niepotrzebne. Jeśli będziemy pilnować budżetu, nie bę-
dziemy narażeni na stres związany z brakiem lub nie-
ekonomicznym wykorzystaniem środków. 
 W czasie świąt dużym stresem może być dla 
nas powrót do domu z trudnej, obciążającej emocjonal-
nie służby. W tym szczególnym czasie rodzina oczeku-
je, że włączymy się aktywnie do wspólnego biesiado-
wania. Pamiętajmy, że można pogodzić w takiej sytu-
acji interesy obu stron i nie rezygnujmy w żadnym wy-
padku z własnego wypoczynku (snu czy dotleniającego 
spaceru). Głośno rozmawiający goście, biegające i ba-
wiące się dzieci, obowiązki związane z podejmowaniem 
krewnych, wszystko to może spowodować, że poczu-
jemy się przeciążeni psychicznie działającymi na nas 
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bodźcami. Jeżeli nałoży się na to stres przeżyty w pra-
cy podczas zakończonego dopiero co dyżuru, należy 
jak najszybciej uporać się z nagromadzonym napięciem 
emocjonalnym. Jak to zrobić?
 Po pierwsze: nie należy bagatelizować do-
świadczanego stresu i wzbudzić w sobie chęć do upo-
rania się z nim. Warto pamiętać, że nadmierny stres po-
zbawia nas nie tylko radości życia, ale i zdrowia (osła-
bia nasz układ immunologiczny w skutek czego łatwiej 
zapadamy na infekcje i przeziębienia, jest jedną z przy-
czyn powstawania wielu chorób takich jak: nowotwory, 
nadciśnienie tętnicze, zawały, choroby skóry). 
 Po drugie: musimy uświadomić sobie fakt, 
że mamy wpływ na poziom przeżywanego stresu, po-
nieważ to nie same sytuacje (świątecz-
ny okres, konieczność rozłąki z rodziną, 
stresująca służba) w jakich się znaleźli-
śmy są przyczyną przeżywanego stre-
su, ale fakt jak je postrzegamy. To tak jak 
z przysłowiową szklanką, która dla jed-
nych jest do połowy pusta a dla innych 
do połowy pełna. 
  Po trzecie: podejmijmy 
niezwłocznie działania zmierzające do 
odreagowanie nagromadzonego nad-
miernego napięcia. W tym celu wyko-
rzystajmy uleczającą moc oddechu. Po-
nieważ istnieje zależność między oddy-
chaniem a stanem emocjonalnym czło-
wieka, wyjdźmy na krótki spacer, a je-
śli na to brak czasu, wyjdźmy na chwilę 
na balkon i pooddychajmy przez 10 mi-
nut rytmicznie i głęboko. Potem powtórz-
my to jeszcze kilkakrotnie w domu, robiąc krótkie prze-
rwy w świątecznej krzątaninie. Przyjmijmy zasadę, że 
zawsze w sytuacji doświadczania nadmiernych emocji 
skorzystamy z dobrodziejstwa głębokiego i rytmiczne-
go oddechu (w stresie mamy tendencję do automatycz-
nego spłycania oddechu). W celu zwiększenia efektu 
pogłębionego oddechu, możemy jeszcze wykonać krót-
ki, intuicyjny automasaż okolic szyi i karku. Dla redukcji 
wzmożonego napięcia emocjonalnego konieczny jest 
chociaż krótkotrwały wysiłek fizyczny. W zależności od 
tego, na co pozwala nam sytuacja możemy wykonać 
kilka ćwiczeń fizycznych (np. z hantlami lub z ciężarka-
mi) lub pobiegać dookoła bloku podczas wyprowadza-
nia psa.
 Po czwarte: uporządkujmy nasze myśli. 
Przede wszystkim musimy uświadomić sobie swoje my-
śli na temat spraw i okoliczności, które nas zestresowa-
ły i zrezygnujmy z takich, które generują nadmierne na-
pięcie emocjonalne. Mogą to być myśli dotyczące sytu-
acji trudnych związanych z pracą, ale również ze świę-
tami. Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, składanie ży-

czeń i dzielenie się opłatkiem jest czasem szczególnej 
refleksji, może więc nas skłaniać do sięgania w prze-
szłość i wspominania przeżywanych dawniej niepo-
rozumień i problemów. Święta zaś są okazją do wie-
lu kontaktów społecznych, podczas których niejedno-
krotnie dokonujemy porównania siebie z innymi w za-
kresie swojego statusu materialnego, wyglądu, czy ob-
ranego systemu wartości. Nigdy nie postrzegajmy sytu-
acji trudnej jako takiej, na którą nie mamy wpływu, a je-
dynie możemy jej się podporządkować, ponieważ jest 
to najbardziej stresogenna sytuacja, jakiej możemy do-
świadczać.
 Nie rozmyślajmy o problemach, gdyż powodu-
je to, że sytuacje trudne rozrastają się w naszym umy-

śle i nabieramy wtedy przekonania, że 
nic nie da się już z nimi zrobić. Narzeka-
nie, rozpamiętywanie potęguje stres. Za-
miast rozmyślać, podejmijmy więc działa-
nie ukierunkowane na rozwiązanie trud-
ności. Takie posunięcia wyzwolą w nas 
pozytywne emocje. By wyciszyć umysł, 
jeśli okoliczność świątecznych spotkań 
na to pozwoli, możemy oddzielić się na 
chwilę od rodziny, usiąść wygodnie i po-
słuchać przez chwilę ulubionej, relaksu-
jącej muzyki, zamykając oczy, rozluźnia-
jąc mięśnie ciała i przenosząc się myśla-
mi w nasze ulubione miejsce.
  Jeśli podczas świątecznych 
biesiad coś w danej chwili wzbudzi w nas 
emocje, nie udawajmy że ich nie przeży-
wamy, wypierając je, ale odłączmy się na 
chwilę od pozostałych członków rodziny, 

zapiszmy je na kartce, przeczytajmy, a następnie kartkę 
zniszczmy.
  Pielęgnujmy pozytywne myślenie i na-
stawienie do innych. Starajmy się dostrzegać optymi-
styczne aspekty tego, co się zdarza. Budujmy w sobie 
przekonanie, że każdy, nawet bardzo złożony problem, 
można rozwiązać. Uśmiechajmy się nawet wtedy, gdy 
nie czujemy radości. Wyzwalamy w ten sposób wydzie-
lanie endorfin (hormonów szczęścia). 
 Hans Selye powiedział, że „bez stresu nie było-
by życia”. To prawda, ale dobrze byłoby, żebyśmy umieli 
tak sobie z nim radzić, by nie osiągał nadmiernych roz-
miarów. Ten szczególny okres Świąt Bożego Narodze-
nia może nam w tym pomóc, ponieważ to, co w istot-
ny sposób rozładowuje nasz stres, to dotyk bliskiej nam 
osoby. Ten właśnie kontakt fizyczny z bliską nam oso-
bą, powoduje wydzielanie oksytocyny, która hamuje 
wydzielanie kortyzolu – hormonu stresu.
 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia tego dotyku 
życzę sobie i Państwu jak najwięcej.

psycholog 
Eliza Przybyłko
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magia zielonego otoku

W 

dniach 13-16 grudnia br. delegacja funkcjo-
nariuszy i pracowników Centralnego Ośrodka Szkole-
nia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Pił-
sudskiego odwiedziła polską szkołę w Pikieliszkach 
na Litwie. Głównym celem wizyty było przekazanie 
uczniom szkoły prezentów, 
które ufundowali funkcjona-
riusze i pracownicy Ośrod-
ka, wierni z Parafii Straży 
Granicznej pod wezwaniem 
Św. Faustyny w Koszalinie 
a także liczne koszalińskie 
firmy. 
 Sytuacja w szko-
le w Pikieliszkach jest tra-
giczna – brakuje praktycz-
nie wszystkiego począw-
szy od opału, na przybo-
rach szkolnych i środkach 
czystości skończywszy. Po-
nadto szkole cofnięto dota-
cje samorządowe dla placó-
wek dydaktycznych, a na-
uczycielom obniżono pobo-
ry. 
 Znając trudną sy-
tuację szkoły, Niezależny 
Samorządny Związek Za-
wodowy Funkcjonariuszy 
SG oraz Związki Zawodo-
we Pracowników Cywilnych 
MSWiA przy Centralnym 
Ośrodku Szkolenia SG przy 
współpracy lokalnych dzien-
nikarzy zwrócili się z proś-
bą do społeczeństwa Koszalina o pomoc i materialne 
wsparcie dla tej placówki. Ich apel spotkał się z szero-
kim odzewem. Do akcji przyłączyli się właściciele wie-
lu koszalińskich firm, przekazując na rzecz szkoły w Pi-
kieliszkach słodycze, artykuły szkolne, środki czystości, 
materiały niezbędne do remontu szkoły, ubrania, sprzęt 
biurowy i obuwie. Wierni z Rzymskokatolickiej Parafii 

Straży Granicznej pod wezwaniem Św. Faustyny w Ko-
szalinie ufundowali dla uczniów ze szkoły w Pikielisz-
kach wyprawki szkolne. Wśród przekazanych rzeczy 
znalazły się również: laptop, rzutnik multimedialny, kurt-
ki zimowe dla każdego dziecka, a także materiały biuro-

we dla szkoły. 
 Dzięki wsparciu i po-
mocy władz Koszalina zorga-
nizowano transport darów na 
Litwę, którego koszty zostały 
pokryte przez: Miejski Zakład 
Komunikacji, Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunal-
nej oraz Miejskie Wodociągi 
i Kanalizację w Koszalinie.
 15 grudnia 2009 r., 
podczas pobytu polskiej de-
legacji na Litwie, podpisano 
porozumienie o współpracy 
pomiędzy Szkołą Podstawo-
wą w Pikieliszkach a Szko-
łą Podstawową w Sarbino-
wie, która w czerwcu 2010 r. 
przyjmie imię Straży Granicz-
nej. Dzięki niemu dzieci z Pi-
kieliszek w czerwcu 2010 r. 
przyjadą na kolonię do Sar-
binowa, a koszty z tym zwią-
zane pokryje Stowarzyszenie 
Wspólnota Polska. 
 Wizyta w Pikielisz-
kach na długo pozostanie 
w naszej pamięci. Pozwoli-
ła bowiem nie tylko wspomóc 
mieszkających tam Polaków, 

ale także umocnić ich wiarę, że w walce o przetrwanie 
szkoły nie są sami, że mogą liczyć na swoich rodaków 
mieszkających w Polsce.

ppłk SG Jacek Mikołajun
zdj. autora
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 tradycja

Do ciebie Roku Nowy!

My pierwsi na granicy witamy Cię żołnierskim pozdrowieniem „Cześć”!
Podczas gdy inni na salach balowych w odświętnych szatach, w sztucznym, dusznym nastroju, przy dźwiękach 

muzyki oblewać Cię będą jakąś wodą życia czy innym szampanem, - My prości, jak Ty w swojej naturze, stanie-
my przed Tobą na naszym codziennym posterunku przy słupie granicznym, w asyście miljonowej plejady gwiazd 
i rogatego miesiąca, - staniemy by zdać Ci raport i zameldować o naszych sprawach, którymi Ty interesujesz się 

przecież, wyróżniając się swoją szesnasto-miesięczną dla nas długością.
Wiemy, że Ty nas zrozumiesz i wysłuchać raczysz.

Sądź nas zresztą według wielkości i sprawiedliwości swojej.
Powołamy się więc na Ciebie.

Każdy Twój rok przynosi Ci awans w postaci nowego krzyżyka, nowej liczby.
Spraw zatem, byśmy i My – strażnicy – nie pozostawali na wieki rekrutami – strażnikami.

A że jesteśmy mniej od Ciebie zasłużeni, niechaj więc przynajmniej co trzy lata każdy z nas dostanie już nie krzy-
żyk, ale jakiś inny kącik.

Wszak wiesz, że wszyscy mamy ambicje choć nie koniecznie do kierowniczych stanowisk, - broń Boże, - lecz 
wiecznie w martwym stać punkcie – to nie strażnik, ale ofiara losu, co przyznasz chyba sam.

Nie potrzebujesz Kochany Proroku, - pardon! – Roku, ponosić przytem żadnych wydatków, - da się to pomieścić 
w ramach szczebli.

Więc widzisz wilk syty będzie i koza cała.
Tak wygląda meldunek i tak brzmi nasza prośba.

Żyj nam i spełnij nasze życzenia Roku Nowy!

Gnosowski, st. str.

Powyższy artykuł pochodzi z czasopisma Straży Granicznej CZATY nr 1-2 z 1931 roku. (Pisownia oryginalna)
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KŁADKA KTOŚ 
SPOZA 
RODZINY
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