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Drodzy czytelnicy!
Za oknem jesień – zimno i mokro. Patrząc na spadające pożółkłe liście i coraz bardziej ogołocone konary drzew, aż trudno sobie wyobrazić, że jeszcze miesiąc
temu cieszyliśmy się końcem lata. Wszystko jednak ulega zmianom. Zmienia się także nasza formacja. W chwili, w której oddajemy w Wasze ręce ten numer Magazynu, nie istnieje już Lubuski Oddział Straży Granicznej
zastąpiony przez Oddział Nadodrzański, który stopniowo przejmuje także jednostki Łużyckiego i Pomorskiego
Oddziału, mające zakończyć swoje działanie 31 grudnia.
W Lubaniu od 1 października działa już Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych, którego bazą jest dotychczasowy
Ośrodek Tresury Psów Służbowych i Komenda Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej. OTPS także zakończy pracę 31 grudnia.
Zmiany będące wynikiem restrukturyzacji nie ominęły także Komendy Głównej Straży Granicznej. W miejsce trzech komórek organizacyjnych 1 listopada powstaje jedna nowa – Sztab Komendanta Głównego SG. Ma
on być podstawowym narzędziem pracy Komendanta
Głównego, któremu będzie dostarczał informacje i analizy, konieczne do podejmowania decyzji, a następnie koordynował wdrażanie wydanych już dyspozycji. Sztab
będzie miał też możliwość kierowania do zadań specjalnych uzbrojonych jednostek KGSG, które do niedawna
wchodziły w skład Zarządu Zabezpieczenia Działań.
Wszystkie powyższe zmiany są skutkiem wejścia
Polski do strefy Schengen i zmian priorytetów, wyznaczających kierunki naszej służby. I chociaż mogą się
nam wydawać nieprzyjemne, tak jak dżdżyste jesienne
dni, pamiętajmy, że po jesieni przychodzi zimowy czas
stabilizacji, a po nim – wiosna nowych koncepcji i lato,
kiedy zbiera się owoce wspólnego wysiłku.
REDAKCJA
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września w Koszalinie odbyła się
promocja 56 absolwentek i 192
absolwentów Kursu Oficerskiego
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
w Koszalinie oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.
Uroczystego aktu promocji absolwentów kursu dokonali: Komendant Główny Straży Granicznej
ppłk SG Leszek Elas oraz Zastępca Komendanta Głównego płk SG Marek Borkowski. Akt promowania poprzedziło odczytanie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego o mianowaniu na pierwsze stopnie oficerskie w Straży Granicznej.

zdj. Krzysztof Niemiec

zdj. Krzysztof Niemiec

W uroczystości uczestniczyli m.in: Podsekretarz Stanu w MSWiA Piotr Stachańczyk, Senator
RP Grażyna Sztark, Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski, Zastępca
Szefa BOR płk Jerzy Matusik, Zastępca Szefa Zarządu Planowania Logistyki Sztabu Generalnego
WP gen. Jan Dziedzic, przedstawiciele władz wo-
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jewództwa zachodniopomorskiego, miasta Koszalina, władz Starostwa Powiatu Ziemskiego, dowódcy, komendanci i szefowie Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Ochrony Kolei, a także rodziny promowanych
i mieszkańcy Koszalina.
Spośród absolwentów Kursu Oficerskiego obu szkół Straży Granicznej najlepsze wyniki
w szkoleniu uzyskali: mł. chor. SG Dariusz Szlachta z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
– prymus Centrum Szkolenia Straży Granicznej im.
Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie (średnia ocen 4,84) i chor. SG Jarosław Stanisławczuk z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – prymus Centralnego Ośrodka Szkolenia
Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie (średnia ocen 4,82).
ppor. SG Katarzyna Tomczak

7

wydarzenia

zdj. Agnieszka Szczepańska

zdj. Krzysztof Niemiec
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zadań należy również przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP,
kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, organizowanie i realizacja czynności związanych z przyjmowaniem od cudzoziemców wniosków o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczpospolitej Polskiej, ochrona szlaków komunikacyjnych
o znaczeniu międzynarodowym oraz prowadzenie
czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania
zagrożeniom terroryzmem.
mł. chor. SG Agnieszka Golias
zdj. Piotr Niemiec

P

okazy sprzętu i technik interwencyjnych oraz tresury i wyszkolenia psów
służbowych, wystawa historycznych
mundurów oraz musztra paradna
kompanii reprezentacyjnej to atrakcje pikniku z okazji piątej rocznicy utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. W imprezie wzięła udział
Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Stołecznej
Policji.
Nadwiślański Oddział SG jest jedyną jednostką organizacyjną Straży Granicznej, która nie ma
bezpośredniego styku z granicą państwa. Działa na terytorium czterech centralnych województw
i jest odpowiedzialny za kontrolę ruchu granicznego, ujawnianie i zapobieganie przestępstwom związanym z nielegalnym przekraczaniem granicy, przemytem towarów akcyzowych, broni i zabytków w lotniczych przejściach granicznych w Warszawie, Bydgoszczy, Łodzi i Kielcach. Do jego najważniejszych
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statniego dnia września komendanci Placówek SG w Zgorzelcu i Jeleniej Górze po raz ostatni złożyli dobowy meldunek z działań podległych im funkcjonariuszy Komendantowi Łużyckiego Oddziału SG. Od 1
października br. obie placówki SG zmieniły swoje
podporządkowanie.
Placówkę Straży Granicznej w Jeleniej
Górze włączono do Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku,
a Placówka w Zgorzelcu
administrowana jest obecnie przez Nadodrzański
Oddział Straży Granicznej
w Krośnie Odrzańskim.
Jednocześnie na bazie Ośrodka Tresury Psów Służbowych i Komendy Łużyckiego Oddziału SG powstał
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.
Komendantem nowej placówki szkoleniowej została dotychczasowa komendant OTPS, ppłk SG Halina Panczenko.
OTPS i Łużycki Oddział Straży Granicznej, któremu obecnie podlega jedynie placówka w Lubaniu, działać
będą do końca bieżącego
roku. Z dniem 31 grudnia
Placówka SG w Lubaniu
znajdzie się w rejonie odpowiedzialności służbowej
Sudeckiego Oddziału SG,
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który przejmie nadzór nad całą granicą polsko-czeską. Tego samego dnia zakończy działanie zarówno Ośrodek Tresury, jak i Oddział.
30 września,
po 27 latach działalności, została rozwiązana Placówka SG w Lubieszynie. Funkcjonariusze i pracownicy zatrudnieni w tej jednostce zostali przeniesieni do nowej Placówki SG Szczecin oraz istniejących już
jednostek Szczecin-Port
i Szczecin–Goleniów.
25 września
2009 w Mielniku otwarzdj. Sudecki OSG
ty został nowy obiekt Placówki SG w Mielniku. Prace budowlane trwały ok.
18 miesięcy. Całość sfinansowano w ramach „Programu modernizacyjnego Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”.
Koszt obiektu (z wyposażeniem) wyniósł niecałe 15 mln zł.

zdj. Sudecki OSG

22 października 2009 otwarta została nowoczesna Placówki
SG w Bohukałach. Placówka jest jedną z najnowocześniejszych placówek na granicy wschodniej – posiada doskonałe zaplecze i jest w pełni
przystosowana do reali-
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zacji zadań związanych z ochroną granicy państwa,
odpowiadając naszym wymogom oraz standardom
UE. Do systemu ochrony granicy została włączona
15 października 2009 r. Funkcjonariusze tej placówki strzegą blisko 30 kilometrowego odcinka granicy
rzecznej z Białorusią.
Zmiany te są realizacją „Koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009 – 2015”,
która jest odpowiedzią na zmianę priorytetów oraz
zadań Straży Granicznej po wstąpieniu Polski do
Strefy Schengen. Polega ona na dalszym uszczelnianiu granicy zewnętrznej UE przy jednoczesnym
przeniesieniu ciężaru służby funkcjonariuszy z granicy wewnętrznej do środka kraju i przeciwdziałaniu przestępczości granicznej w miejscu jej powstawania.
Pierwszy etap realizacji „Koncepcji” dotyczy
granicy zachodniej. Do końca 2009 r. pozostanie tu
jeden – Nadodrzański Oddział SG z siedzibą w Kro-

zdj. Pomorski OSG

śnie Odrzańskim, który przejmie administrację od
znoszonych Oddziałów SG – Łużyckiego i Pomorskiego.

zdj. Krzysztof Niemiec
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listopada rozpoczyna działalność nowa
komórka organizacyjna Komendy Głównej SG – Sztab Komendanta Głównego
Straży Granicznej. Jej utworzenie jest wynikiem realizacji „Założeń nowej struktury organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej”, zaakceptowanych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej 2 czerwca 2009 r.
Sztab przejmie zadania realizowane dotychczas przez Biuro Analiz Strategicznych, Centrum
Koordynacji Działań Straży Granicznej oraz w dużej
części przez Zarząd Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej, kończące swoją działalność 31 października.
Celem utworzenia Sztabu jest sformowanie
komórki organizacyjnej, wspierającej Komendanta
Głównego Straży Granicznej w procesie decyzyjnym. Szczególnie ważnym zadaniem będzie dostarczanie Komendantowi informacji, opinii i analiz, dotyczących działalności Straży Granicznej, w tym bieżących lub prognozowanych zagrożeń bezpieczeństwa granicy państwowej oraz projektów o charakterze strategicznym dla działalności Straży Granicznej. Sztab będzie pełnił również istotną rolę w systemie przekazywania poleceń do realizacji i koordynacji działań, a także wypełniał zadania punktu kontaktowego dla podmiotów krajowych i zagranicznych,
w przypadku konieczności podjęcia przez Straż Graniczną pilnych działań, współdziałania lub wymiany
informacji. W kompetencjach Sztabu znajduje się
również standaryzacja obiegu informacji, odzwierciedlającej wyniki działań formacji.
Sztab dysponuje możliwościami prowadzenia
lub zabezpieczania własnymi siłami działań wymagających specjalistycznego wyszkolenia, przygotowania i wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego (w tym uzbrojenia).
W ramach nadzoru służbowego Sztab monitoruje działalność wydziałów koordynacji działań, za-
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bezpieczenia działań i samodzielnych sekcji analizy ryzyka w oddziałach SG.

Nowy oficer łącznikowy…
12 października płk SG Joanna Mikołajczyk
została mianowana nowym Oficerem Łącznikowym Straży Granicznej w Kijowie. Dwa dni później
w obecności Zastępcy Komendanta Głównego SG
płk SG Marka Borkowskiego oraz Dyrektora Biura
Współpracy Międzynarodowej KGSG kpt. SG Aleksandry Świąteckiej dotychczasowy Oficer Łącznikowy gen. bryg. Włodzimierz Gryc przekazał następczyni swoje obowiązki.

…i nowi komendanci oddziałów
Z dniem 1 października br. przeszedł na emeryturę Komendant Karpackiego Oddziału SG płk SG
Wojciech Szczygieł. Obowiązki komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zostały czasowo powierzone dotychczasowemu zastępcy komendanta, płk. SG Wojciechowi Wołochowi.
Miesiąc później decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisko Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu został powołany ppłk SG Wojciech Skowronek. Zastąpił on płk. SG Piotra Pysza, który objął stanowisko Dyrektora Inspektoratu Nadzoru i Kontroli
Komendanta Głównego Straży Granicznej.
oprac. por. SG Maciej Pietraszczyk
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H

andel ludźmi, czyli uprowadzanie,
przetrzymywanie i zmuszanie wbrew
woli do pracy, często w domach publicznych, jest możliwy między innymi w wyniku
działalności gangów, zajmujących się przemytem ludzi i fałszerzy dokumentów, umożliwiających im nielegalne przekraczanie granicy i legalizację pobytu.
Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej (Morski Oddział Straży Granicznej) zatrzymali 56-letniego mieszkańca Stegny,
który wystawiał fikcyjne zaświadczenia o zamiarze
powierzenia pracy. Umożliwił przez to otrzymanie
polskich wiz pobytowych 62 obywatelom Ukrainy.
Mężczyzna od lat nie prowadził żadnej firmy. Z czasu, gdy był właścicielem zakładu pracy pozostała
mu pieczątka, którą posługiwał się wystawiając zaświadczenia.
W ciągu ośmiu miesięcy bieżącego roku
w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej zdemaskowano ponad 600 prób posługiwania się fałszywymi dokumentami. Najwięcej było fałszerstw
stempli granicznych – 200 i paszportów – 33. Funkcjonariusze SG w Bieszczadach ujawnili również 23
fałszywe wizy, 19 przerobionych dowodów osobistych, 21 sfałszowanych dowodów rejestracyjnych
i praw jazdy oraz łącznie 40 podrobionych i przerobionych kart pobytu, „zielonych kart” i pozwoleń na
pobyt.
We wrześniu Straż Graniczna i Policja Federalna RFN (BPol) we wspólnej akcji rozbiły gang
zajmujący się organizowaniem nielegalnej migracji.
W tym samym czasie na podstawie europejskich
nakazów aresztowania w Polsce, Niemczech, Fran-

14

cji i Austrii zatrzymano grupę obywateli Federacji
Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej.
Akcja była skutkiem niezależnych śledztw prowadzonych przez służby polskie i niemieckie, które

zdj. Nadodrzański OSG
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z czasem powołały wspólna grupę operacyjno-śledczą. Ustalono, że gang zajmował się przerzutem
nielegalnych imigrantów narodowości czeczeńskiej
z Polski do Niemiec. Za podróż inkasowano nawet
13 tysięcy euro od osoby. W ten sposób w 50 turach
do Niemiec trafiło pół tysiąca osób.
W wyniku dochodzenia nakazy aresztowania
wystawiono wobec 15 osób, w tym 12 nakazów europejskich.
Kilka dni później funkcjonariusze Podlaskiego
i Nadbużańskiego oddziałów SG rozbili grupę obywateli RP, którzy od 2000 roku zajmowali się przemytem przez granicę do Polski osób pochodzenia
azjatyckiego pobierając od kilku do kilkunastu tysięcy dolarów od osoby. Zatrzymano w tej sprawie
łącznie 30 osób.
Nie ma możliwości ustalenia, ilu spośród przemyconych w ten sposób ludzi trafiło do niewolniczej pracy lub do domów publicznych. Nie ulega jednak wątpliwości, że taki los mógł spotkać większość
z nich.
oprac. por. SG Maciej Pietraszczyk

W nocy z 14 na 15 września funkcjonariusze
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie
z policjantami z Centralnego Biura Śledczego weszli do willi w Nowym targu, w której prowadzony
był nocny klub z agencją towarzyską. Szukając nielegalnych imigrantów znaleźli… mieszkankę województwa śląskiego, uprowadzoną i przetrzymywaną przez szefa agencji.
Jej wygląd, a także fatalna kondycja psychiczna wskazywały na fakt, że może być ona
ofiarą przemocy. Rzucało się w oczy nienaturalne wychudzenie organizmu, liczne obrażenia na
całym ciele, ślady przypalań papierosami.
Gehenna 35-letniej kobiety trwała rok. Najpierw przetrzymywana była w jednym z mieszkań
w Sosnowcu. Potem oprawca przewiózł ja do willi w Nowym Targu. Upijanie, gwałcenie, bicie metalowym prętem, głodzenie i przypalanie papierosami było niemal codziennym rytuałem samozwańczego „pana”.
Ślady katowania kobiety, w tym plamy krwi
na łóżku, funkcjonariusze znaleźli zarówno w willi w Nowym Targu, jak i w mieszkaniu w Sosnowcu.
Sprawcą tych bestialskich przestępstw
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okazał się 46-letni mieszkaniec Sosnowca, który
został niezwłocznie zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i policjantów z Centralnego Biura Śledczego.
Oprawca kobiety usłyszał zarzuty prokuratora, m.in. gwałcenia oraz znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu na wniosek Prokuratury Okręgowej w Nowym
Sączu zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres
3 miesięcy.
Niecały miesiąc później w agencji towarzyskiej w Zakopanem funkcjonariusze Karpackiego
Oddziału SG, podczas kontroli legalności pobytu
cudzoziemców, zatrzymali 16-latkę, która uciekła
z Domu Dziecka. Według zeznań dziewczyny i właściciela lokal, w agencji przebywała ledwie dobę,
a właściciel nie znał jej prawdziwego wieku.
mjr SG Marek Jarosiński
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„Podstawą statecznego i sprawiedliwego
obchodzenia się z psem, stanowi polubienie
i zrozumienie psa, jak również całkowite oddanie się służbie z psem, aż do zaparcia się własnej
osoby.”
„Psy służbowe” - skrypt pomocniczy przeznaczony dla
uczestników kursu tresury psów granicznych.
Góra Kalwaria 1929 r.

16

W ramach programu HUREMAS II delegacja
służb prasowych PSGU ponownie przyjechała do
Polski, by wziąć udział w „Szkoleniu specjalistycznym z zakresu strategii skutecznego komunikowania się jako głównego narzędzia kreowania wizerunku funkcjonariuszy Państwowej Służby Granicznej
Ukrainy”. Tym razem szkolenie odbywało się na
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terenie Ośrodka Tresury Psów Służbowych Straży
Granicznej w Lubaniu.
Do OTPS-u przyjechaliśmy 20 września –
w przeddzień wielkich zmian, związanych z restrukturyzacją Straży Granicznej, zmian, których przeprowadzenie stało się konieczne po otwarciu granic
i które bezpośrednio dotknęły Łużycki Oddział SG
i szkołę w Lubaniu, kończące swoją działalność
31 grudnia 2009 roku. Był to zatem tak naprawdę
ostatni moment, by zobaczyć jak funkcjonuje OTPS
zanim zostanie „wchłonięty” przez nowy Ośrodek
Szkoleń Specjalistycznych, utworzony na bazie Łużyckiego OSG.
OTPS jest jedynym ośrodkiem w Straży Granicznej, który prowadzi szkolenia w zakresie tresury psów służbowych. Jego początki sięgają okresu
międzywojennego, a dokładnie 1929 roku, kiedy to
w ramach Centralnej Szkoły Straży Granicznej powołano Zakład Tresury Psów Służbowych w Górze
Kalwarii. Wielokrotnie przenoszony, w 2001 roku
został umieszczony w Lubaniu Śląskim i tu prawdopodobnie już pozostanie, gdyż unikalny mikroklimat
tego regionu Polski (łagodne zimy i mało uciążliwe
lata) najlepiej odpowiada jego potrzebom szkoleniowym. Wyszkolony pies potrafi się dostosować i pracować bez względu na okoliczności, ale pies, który
dopiero zaczyna się uczyć, powinien przechodzić
szkolenie w jak najbardziej dogodnych warunkach,
także klimatycznych.
Komendantem Ośrodka jest płk SG Halina
Panczeko – jedyna kobieta na tak wysokim stanowisku w Straży Granicznej. Ponieważ całe życie zawodowe Pani Komendant – zarówno służba w SG, jak
i wcześniejsza praca – była i jest związana z kynologią, ten wybór był świadomy i w pełni uzasadniony.
Ośrodek prowadzi dwa rodzaje szkoleń.
Pierwsze – w zakresie szkoły chorążych dla przewodników psów służbowych trwa 5,5 miesiąca i przy
pozytywnym wyniku egzaminu kończy się promocją
na stopień młodszego chorążego dla przewodnika
oraz atestem dla psa służbowego. Drugie – szkolenie specjalistyczne z zakresu kynologii służbowej, trwa 4,5 miesiąca. Przewodnik, jeśli ukończy
je z pozytywnym wynikiem, otrzymuje odpowiednie
zaświadczenie, a jego podopieczny atest.
Psy służbowe Straży Granicznej, w zależności od predyspozycji, są szkolone jako: patrolowoobronne, tropiące i specjalne – do wyszukiwania
osób, narkotyków, wyrobów tytoniowych oraz ma-
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teriałów wybuchowych i broni.
W trakcie dwóch dni, które spędziliśmy
w Ośrodku Tresury Psów Służbowych, mieliśmy
okazję nie tylko zapoznać się z jego bazą dydaktyczną i szkoleniową, ale także zobaczyć psy służbowe
w akcji, czyli w trakcie szkolenia. które odbywa się
zawsze w warunkach jak najbardziej zbliżonych do
tych, w których będzie przebiegać praca psa. Baza
dydaktyczna OTPS zapewnia takie warunki, dzięki
czemu mogliśmy obserwować jak psy specjalne,
które rozpoznają zapach, a następnie odnajdują
i oznaczają miejsca ukrycia, przeszukują: pomieszczenia mieszkalne, kabinę samolotu pasażerskiego, samochody osobowe i ciężarowe, samolot transportowy czy wagon kolejowy.

Aż 90% szkoleń jest jednak prowadzonych
w terenie. Do tego celu ośrodek wykorzystuje swoją bazę w Wielkim Lesie Lubańskim. Tam właśnie
mieliśmy okazję zapoznać się z tajnikami szkolenia psów tropiących i patrolowo-obronnych, których
praca polega na tropieniu i rozpoznawaniu śladów,
przeszukiwaniu terenu, pościgu za uciekającym, za17

wydarzenia
trzymaniu go i pilnowaniu oraz obronie przewodnika. Przy okazji dowiedzieliśmy się, jak trudna i odpowiedzialna jest rola pozoranta, który udając przestępcę nie tylko musi poruszać się w 30-kilogramowym ochronnym kombinezonie, ale broniąc się,
musi uważać, by nieodpowiednią reakcją nie zniechęcić psa ani nie zrobić mu krzywdy. Sam za to
często wraca do domu z siniakami, które – mimo
zabezpieczeń – pozostają po zębach czworonożnych kursantów.
Nie ma ściśle określonej rasy, która najlepiej
nadawałaby się do szkolenia, dlatego wśród psów
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służbowych możemy spotkać zarówno owczarki
niemieckie, jak i labradory, spaniele, teriery a nawet mieszańce. Istnieje za to ściśle określona grupa
ludzi, która może pełnić funkcję przewodnika psa
służbowego – są to osoby, które kochają zwierzęta.
I takich właśnie ludzi mieliśmy przyjemność poznać
w Ośrodku Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej w Lubaniu.
Magdalena Tomaszewska
zdj. Krzysztof Niemiec
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Mój pies.
Na ramię broń biorę i w pole wychodzę.
Deszcz pada i ciemno wokoło.
Pies wierny, „Pomocnik”, przy mej idzie nodze,
We dwóch nam zawsze wesoło.
Idziemy powoli, bo droga daleka;
Do drugiej placówki nie blisko.
Gdy do psa przemawiam on do mnie zaszczeka;
Rozumie poczciwe mnie psisko.
Przeszliśmy przez pole, idziemy do lasu,
Nie widać wąziutkiej ścieżyny.
I puszczyk się ozwie od czasu do czasu
Ukryty w gałęziach drzewiny.
Wtem słyszę pies warczy i do mnie się garnie;
To pewnie przemytnik powraca.
- Czekajno, mój panie, trafiłeś dziś marnie,
I źle się zakończy twa praca.
Już słychać i kroki; to dwóch idzie ludzi,
Z towarem stąpają pomału.
„Pomocnik” drży cały, bo złość się w nim budzi…
Karabin gotowy do strzału.
Już do mnie dochodzą: „Stój! Wołam – Straż Celna!”
Spłoszeni padają na ziemię.
„Pomocnik” już przy nich, pomoc dla mnie dzielna,
Występne schwytaliśmy plemię.
Powrót do placówki – towaru dwa wory
W tej nocnej zdobyte przygodzie.
Ja wziąłem nagrodę, pies dostał gnat spory
A tamci? – Na chlebie i wodzie.

Źródło: „Czaty. Pismo Poświęcone Zagadnieniom
Ochrony Granic”, nr 23,
Warszawa, 20 sierpnia 1926 roku.
Autor wiersza podpisał się „Stary Psiarz”.
Zachowana oryginalna pisownia
i interpunkcja.
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odczas czerwcowej powodzi mieszkańcy Dolnego Śląska przeżyli dramatyczne chwile. Powódź dotknęła tysiące ludzi, którzy do dziś nie otrząsnęli się z tej tragedii. Po
raz kolejny żywioł pokazał swoją siłę. Zalanych zostało setki domów i gospodarstw. Woda wyrządziła
wielomilionowe szkody.
Piątek wieczór, 26.06.2009r.
W godzinach wieczornych rozpętała się burza
z piorunami i bardzo silnymi opadami deszczu. Była
ona tak złowieszcza, że czuło się jak „mówi” – „narobię tutaj niezłego bałaganu”. I rzeczywiście – narobiła. Kiedy zaczęło bardzo mocno padać nikt nie zdawał sobie sprawy, że opady wyrządzą takie szkody.
Spokojne potoki i rzeczki zmieniły się w rwące rzeki. Z minuty na minutę ich nurty zaczęły przybierać
na sile. Starosta Kłodzki wprowadził alarm powodziowy oraz powołał sztab kryzysowy. W jego posiedzeniach każdorazowo brali udział przedstawiciele wszystkich służb na terenie powiatu kłodzkiego,
także funkcjonariusze z Sudeckiego Oddziału SG.
Komendant SOSG podjął natychmiastową decyzję
o włączeniu się Straży Granicznej do akcji ratunkowej, wspierającej działania innych służb.
Piątek/sobota noc, 26/27.06.2009r.
Ulewne deszcze spowodowały wystąpienia
wody z koryt rzek. Wioski od południowego wschodu w kierunku Kłodzka szybko były zalewane. Woda
pustoszyła wszystko, co miała po drodze: drzewa,
ogródki, gospodarstwa domowe. W niektórych miejscowościach spadło nawet 100 litrów wody na każdy metr kwadratowy. Zdezorientowani ludzie uciekali z domów. Osoby, którym woda odcięła drogę
ucieczki, wchodziły na wyższe kondygnacje budynków. Fala kulminacyjna, która przemieszczała się
w stronę Kłodzka, spowodowała najwięcej strat.
Nurt wody był rozległy i silny. Istniało realne zagrożenie życia ludzkiego. Przez całą noc działał sztab
antykryzysowy oraz ludzie w terenie. Funkcjonariusze wszystkich służb wraz z mieszkańcami walczyli z żywiołem.
Sobota rano, 27.06.2009r.
Nad ranem wszyscy oglądali teren po przejściu fali kulminacyjnej. Poziom wody powoli stabilizował się i opadał. O świcie ludzie zaczęli analizować straty. Skrzynka, Trzebieszowice, Ołdrzychowice, Żelazno oraz Jaszkowa i Krosnowice to wio-
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ski, które najbardziej ucierpiały tej nocy. Samo miasto Kłodzko też odczuło skutki ulewy. Po wezbraniu
rzeki Nysy Kłodzkiej, zalało stadion, ulicę Śląską,
Połabską oraz Wyspiańskiego. Okazało się, że ży-

zdj. Sudecki OSG

wioł wyrządził milionowe straty. Woda wtargnęła do
setek mieszkań, pozostawiając muł, fetor oraz wielkie zniszczenia. Pozrywała mosty i kładki, zerwała część ulic i chodników. Tylko w Kotlinie Kłodzkiej
zostało zerwanych ponad 40 mostów i ponad 30 kilometrów dróg. Woda zabrała zwierzęta, zalała maszyny rolnicze oraz ogródki przydomowe. Na szczęście nie było ofiar w ludziach.
Chociaż woda zaczęła powoli opadać, to akcja ratownicza trwała nadal. Ludzie ostrzegani byli
o możliwych kolejnych opadach. Na bieżąco monitorowana była sytuacja powodziowa. Rozdawane
były worki i piasek.
Tak w wielkim skrócie można przedstawić to,
co się działo w ostatnich dniach czerwca w Kłodzku i okolicach. Kolejne dni, sobota i niedziela, były
czasem, w którym wszystko mogło się zdarzyć. Ludzie patrzyli w niebo, bo każda nowa kropla desz-

zdj. Sudecki OSG
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czu mogła spowodować powtórne zagrożenie. Poziom wód był nadal bardzo wysoki i niewiele brakowało, aby rzeki znów wylały.
Przez kilka następnych dni 24 godziny na
dobę obradował sztab kryzysowy, który decydował,
gdzie i do kogo należy dotrzeć w pierwszej kolejności. W niesienie pomocy zaangażowanych było wiele służb, nie tylko miejscowych, ale również z Lublina, Głogowa i Wrocławia. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie z innymi służbami mundurowymi
– Strażą Pożarną, Wojskiem Polskim i Policją, od samego początku pomagali w usuwaniu skutków powodzi na terenie powiatu kłodzkiego. Mundurowi,
przy wykorzystaniu samochodów służbowych, docierali do najbardziej poszkodowanych mieszkańców z pitną wodą i środkami czystości. Wykorzystywano również sprzęt specjalistyczny – pompy, wóz
asenizacyjny, samochód-wywrotkę. Najbardziej potrzebującym przekazano łóżka, materace, koce i pościel. Dzięki operatywności funkcjonariusza Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Starostwo Kłodzkie otrzymało darowizny w postaci m.in. wody, cukru i mąki,
środków do dezynfekcji, pościeli, konserw, mleka,
nabiału oraz serów. Produkty były rozwożone kilka
dni przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
SG. Stacja paliw w Oddziale zaopatrywała w paliwo
bojowe wozy Straży Pożarnej i Policji. Funkcjonariusze pomagali również swoim kolegom, którzy także
ucierpieli podczas wielkiej wody. Tym, którym woda
wyrządziła najwięcej strat, udzielali pomocy sprzątając zalane domy, wynosząc meble i sprzęt gospodarstwa domowego, oczyszczali przydomowe podwórka z naniesionych przez wodę śmieci i błota.
W ocenie, zarówno władz rządowych jak i samorządowych, akcja ratunkowa przebiegła sprawnie w dużej mierze dzięki dobrej współpracy między samorządami gmin oraz służbami mundurowymi. Wójtowie, sołtysi i mieszkańcy zalanych miejscowości, znając aktualny stan zniszczeń poszczególnych domostw, osobiście i telefonicznie wskazywali służbom mundurowym poszkodowane przez powódź gospodarstwa, w których mieszkały osoby samotne, chore i w podeszłym wieku, które nie mogły
liczyć na pomoc bliskich.
Pomoc i zaangażowanie pracowników i funkcjonariuszy SG przy usuwaniu skutków powodzi
docenili sami mieszkańcy oraz Starosta Kłodzki. Krzysztof Baldy podziękował wszystkim za pomoc w walce z żywiołem oraz jego skutkami. Wyra-
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ził ogromne uznanie dla ludzkiej solidarności, jaką
między innymi służby mundurowe okazały poszkodowanym mieszkańcom powiatu. Podziękował także za gotowość niesienia pomocy oraz za ofiarność
i bezinteresowność w ochronie zdrowia ludzkiego
i mienia.

ppor. SG Renata Sulima

Śmigłowiec PZL Kania Straży Granicznej stacjonujący w Huwnikach, wziął udział we wspólnych
ćwiczeniach desantowo-ewakuacyjnych służb:
Straży Granicznej, Pododdziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji, Bieszczadzkiej Grupy GOPR oraz Państwowej Straży Pożarnej
z Przemyśla, które odbyły się 1 i 2 października. Ćwiczenia te miały miejsce na zaporze wodnej w Solinie. Zapora solińska jest największą tamą w Polsce
- ma 664 m długości i 82 m wysokości.
W trakcie ćwiczeń doskonalono procedury
współdziałania w zakresie prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych, udzielania pierwszej
pomocy oraz technik ewakuacji i desantowania poszkodowanych w razie wystąpienia klęsk żywiołowych. Podstawowym celem wspólnego treningu było przećwiczenie akcji z powietrza z użyciem
liny desantowej i lin alpinistycznych oraz ewakuacji
z wody.
W ćwiczeniach uczestniczył
Komendant
Bieszczadzkiego Oddziału SG płk SG Dominik
Tracz.

kpt. SG Elżbieta Pikor

zdj. Bieszczadzki OSG
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unkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wzięli udział w ćwiczeniach przeciwpowodziowych WODNIK
2009, które odbyły się na terenie Raciborza – miasta zalanego podczas powodzi w 1997 roku. W części praktycznej, 23 września, na akwenie zbiornika
wodnego w dzielnicy Brzezie sprawdzano umiejętności poszczególnych służb ratowniczych w ewakuacji z zalanych terenów ludności cywilnej, z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętu pływającego i śmi-

Z

ałogi SG-215 oraz SG-047 z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej
(Morski Oddział SG) 11 września 2009
roku wzięły udział w ostatniej fazie ćwiczenia ra-

zdj. Antoni Ciejpa (MOSG)
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głowca. Nie zabrakło funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy zabezpieczali rejon ćwiczeń - czuwając nad bezpieczeństwem uczestników oraz wspierali organizatorów logistycznie i medycznie. Celem
WODNIKA 2009, zarówno w części praktycznej jak
i teoretycznej, było doskonalenie zasad współdziałania służb kryzysowych jednostek samorządu terytorialnego ze służbami ratowniczymi.
ppłk SG Cezary Zaborski

towniczego SMER/MEDEX 09, rozgrywanego od
8 września na wodach Zatoki Gdańskiej przez siły
Marynarki Wojennej. Na ich pokłady ewakuowano
z okrętu ratowniczego ORP „Lech” pozorantów, odgrywających rannych marynarzy z uszkodzonego
okrętu podwodnego, których następnie przetransportowano do gdyńskiego portu wojennego, gdzie
udzielono im dalszej specjalistycznej pomocy medycznej.
Wcześniej grupa pozorantów, dryfująca na
powierzchni w ubraniach ratowniczych, podjęta została przez lekkie środki pływające. Na ORP „Lech”
opatrzono ich i przygotowano do dalszej ewakuacji
na ląd. Wtedy do akcji weszły szybkie jednostki Straży Granicznej.
Rannym towarzyszyli lekarze i sanitariusze
służby medycznej MW. Na nabrzeżu czekały sani-
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tarki i personel miasteczka medycznego, który rozwinięto w 3 Flotylli Okrętów.
Ćwiczenia te były częścią polsko-szwedzkich
ćwiczeń CROWN EAGLE. Polskie i szwedzkie siły
ratownicze ćwiczyły operację ratowania załogi zanurzonego okrętu podwodnego. Była to również okazja
do zapoznania uczestników ćwiczenia oraz przedstawicieli mediów z okrętem ratowniczym Marynarki Wojennej Królestwa Szwecji „Belos”.
Scenariusz zakładał, że w czasie działań na
Zatoce Gdańskiej awarii uległ okręt podwodny. Jednostka zaległa na dnie i nie była w stanie samodzielnie się wynurzyć. Na pokładzie znajdowało się 26
marynarzy.
Polskie i szwedzkie siły morskie rozpoczęły
akcję ratowniczą. Manewry Marynarki Wojennej RP
zaplanowano tak, aby przećwiczyć wszystkie możliwe elementy operacji niesienia pomocy załodze zagrożonej jednostki. W trakcie ćwiczenia doskonalono m.in. procedury wzajemnego informowania się

zdj. Antoni Ciejpa (MOSG)

służb dyżurnych operacyjnych Marynarki Wojennej i Morskiego Oddziału SG o wypadku z udziałem okrętu podwodnego oraz sprawdzono współdziałanie ćwiczących sił podczas prowadzenia akcji ratowniczej na morzu.
Tadeusz Gruchalla

zdj. Antoni Ciejpa (MOSG)
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Teoria…
Mobilny patrol Placówki X poddaje kontroli
obywatela Ukrainy, posiadającego włoski tytuł pobytowy Schengen. Data ważności tego dokumentu upłynęła dwa tygodnie temu. Sytuacja w zasadzie jasna… ale podróżny pokazuje na odwrotnej
stronie dokumentu odręczny dopisek w języku włoskim, opatrzony rozmazaną pieczątką i upiera się,
iż dopisek ten oznacza przedłużenie ważności dokumentu. I bądź tu teraz funkcjonariuszu mądry…..
Takie sytuacje zna każdy, kto pracował na
pierwszej linii. Precyzyjna i przede wszystkim szybka informacja jest w takim przypadku na wagę złota. Skąd ją jednak wziąć? Mamy co prawda możliwość dokonywania sprawdzeń poprzez Punkty Kontaktowe, ale Polska posiada takowe jedynie ze swoimi sąsiadami – a co robić, gdy chodzi o Włochy, Danię czy Francję?
Z pewnością wielu ucieszy fakt, iż od niedawna sprawdzenie również tego typu kwestii możliwe jest poprzez działające w całej Europie Centra
Współpracy i Punkty Kontaktowe. W Polsce pionierem w tym zakresie jest Polsko-Niemieckie Centrum
Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, które rozpoczęło realizację tzw.
„zapytań łańcuszkowych” w trybie art. 39 KWUS.
Zapytania te dotyczą informacji uzyskiwanych w sytuacjach pilnych od pozostałych krajów obszaru
Schengen z posiadanych przez nie baz danych.
W przypadku opisywanego na wstępie zda-
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rzenia sprawdzenie przebiegać będzie następująco: kierownik zmiany z Placówki X prześle zapytanie do Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy w Świecku. Następnie polski funkcjonariusz
z PNCW w Świecku przekaże zapytanie niemieckiemu koledze, a ten przetłumaczy je na język niemiecki i wyśle do austriacko-słoweńsko-włoskiego
Centrum Współpracy w Thörl Maglern. Tam kolega
austriacki przetłumaczy zapytanie na włoski i przekaże je swojemu włoskiemu koledze, który dokona
odpowiednich ustaleń (włącznie z niezbędnymi telefonami bezpośrednio do organu wydającego tytuł
pobytowy w Rzymie). Odpowiedź na zasadzie „łańcuszka” przebędzie dokładnie tę samą drogę.
Takie postępowanie wygląda na bardzo skomplikowane, ale w rzeczywistości wszystko przebiega bardzo szybko dzięki standaryzacji dróg przekazu w Centrach Współpracy. Dla sceptyków dodam,
iż sytuacja podobna do opisanej na wstępie zdarzyła się naprawdę, a funkcjonariusz z Placówki X uzyskał pełną odpowiedź w trzy godziny. Odważę się
twierdzić, iż jest to w chwili obecnej czas najkrótszy
z możliwych, szczególnie jeśli uwzględni się bariery językowe i administracyjne, które to samo zapytanie musiałoby pokonać na drodze międzynarodowej pomocy prawnej.
kpt. SG Danuta Łazarczyk
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… i praktyka
Rano, 5 listopada funkcjonariusze z Placówki
Straży Granicznej w Świecku otrzymali informację
z Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb
Granicznych, Policyjnych i Celnych, iż na autostradzie BAB-12 w Niemczech nie zatrzymał się do kontroli samochód marki BMW X5. Strona niemiecka
prowadziła pościg do granicy, do miejsca, w którym
niegdyś było przejście graniczne w Świecku. Po polskiej stronie pościg za uciekającym w stronę Poznania pojazdem podjął patrol Straży Granicznej.
Kierowca BMW jechał z prędkością ok. 200
km/h. Po 10-minutowym pościgu funkcjonariusze
Straży Granicznej znaleźli porzucony pojazd z włączonym silnikiem. Kiedy jeden z funkcjonariuszy zabezpieczał samochód, drugi przeszukiwał pobliski
teren. Do działań dołączyli powiadomieni funkcjonariusze Policji z Rzepina (KPP w Słubicach). Czynności zakończono po około dwóch godzinach od podjęcia pościgu. Kierowcy nie znaleziono.
Po sprawdzeniu okazało się, że samochód został zgłoszony jako skradziony na terenie Niemiec.
Jego wartość oszacowano na 200.000 tys. zł. Zgodnie z właściwością terytorialną i specyfiką zdarzenia samochód przekazano do dyspozycji KPP w Sulęcinie.

11 września o godzinie 7:12 na terytorium RFN
specjalistyczny samochód z wysięgnikiem na niemieckich numerach rejestracyjnych nie zatrzymał
się do kontroli drogowej. Funkcjonariusze niemieckiej policji BPOL powiadomili o tym zdarzeniu Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. Gdy tylko uciekający pojazd znalazł się na terytorium Polski, patrol Straży Granicznej podjął próbę zatrzymania go, a następnie rozpoczął pościg za samochodem w stronę Zielonej Góry. Na wysokości miejscowości Urad uciekinier skręcił na drogę w kierunku Rzepina.
Powiadomiona w tym czasie Policja zablokowała radiowozem drogę. Niemcy ustawili blokadę po
swojej stronie. Tymczasem ścigany kierowca, mając za sobą pojazd Straży Granicznej a przed sobą
radiowóz policyjny, porzucił samochód i spróbował
ucieczki pieszo. O godz. 7:41 został zatrzymany.
W stacyjce ściganego pojazdu funkcjonariusze znaleźli łamak, umożliwiający uruchomienie samochodu bez kluczyków. Z zebranych danych wynika, że pojazd został skradziony z wypożyczalni.
mł.chor. SG Anna Galon

Dla chcących skorzystać z drogi „zapytań
łańcuszkowych” poprzez Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy w Świecku kilka uwag praktycznych:
szczególnie szybko można uzyskać informacje
z Francji, Austrii, Szwajcarii, Słowenii, Holandii, krajów
skandynawskich, Włoch, Belgii oraz Luksemburga, potencjalne możliwości współpracy dotyczą także Węgier
i Hiszpanii,w składanym zapytaniu należy powołać się
na art. 39 KWUS,
treść zapytania musi opisywać zdarzenie będące
jego podstawą i uzasadniać przypadek pilny (tj.
bieżące czynności związane z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu karalnego),
przed złożeniem zapytania wskazany jest kontakt
telefoniczny z dyżurnym PNCW w Świecku
(tel. IP 6678270, TP SA 095/7590270).
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Мost dobrosąsiedztwa
„Wszystko mija, ale nie Bóg і nie miłość” –
taki był główny motyw tegorocznych, szóstych już
transgranicznych Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa, które tym razem odbyły się w pobliżu znaku
granicznego 835, niedaleko ukraińskiej miejscowości Krecziw, Wołyńska Obłast) oraz Kryłów (Polska,
Województwo Lubelskie). Stąd nazwa akcji – „Granica 835”.
Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone na
brzegach Zachodniego Bugu, po którym przebiega
granica między Polską a Ukrainą. Polscy żołnierze
specjalnie na tę okazję zbudowali most, który pełnił rolę tymczasowego przejścia granicznego dla
uczestników oraz gości święta. Przekraczanie granicy odbywało się pod czujnym okiem funkcjonariuszy służb granicznych Polski i Ukrainy – Lwowskiego Oddziału Państwowej Służby Granicznej Ukrainy
oraz Nadbużańskiego Oddziału SG.
Pierwsze uroczystości transgraniczne odbyły w 2004 r. pod hasłem „Transgraniczny dialog polskiej i ukraińskiej kultury”. Potem były kolejne: „Od
żelaznej ściany do otwartości” (2005 r.), „Granica,
która łączy” (2006 r.), „Europejski most” (2007 r.)
i „Europejskie partnerstwo” (2008 r.).
- Co roku, oprócz wspólnego programu, akcja ta ma również swoją specyfikę – mówi współorganizator z polskiej strony ojciec Stefan Batruch,
proboszcz parafii greko-katolickiej w Lublinie. – Imprezy odbywają się bezpośrednio przy linii granicy, co sprzyja wcieleniu w życie idei dobrosąsiedztwa oraz propagowania otwartej oraz przyjaznej gra-
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nicy między UE i Ukrainą. Świętowanie na granicy wyraża naszą ideę, aby widzieć Ukrainę w Europie oraz przyłączyć się do budowania mostów,
a nie żelaznych murów między narodami tworzącymi wspólnotę europejską. Przedsięwzięcie jest symbolem pojednania i braterstwa, służy rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy oraz integracji europejskiej, co jest szczególnie ważne w rejonie pogranicza w kontekście rozszerzenia strefy Schengen oraz
w kontekście przygotowań do EURO 2012.
W tym roku w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa odbyło się Forum Współpracy Przygranicznej, Modlitwa Ekumeniczna, występ polskich
oraz ukraińskich zespołów artystycznych, wystawy
i prezentacje, jarmark rzemiosła, zajęcia grupowe,
festiwal kultury sportowej oraz sportu, mecz piłkarski, turniej rycerski, transgraniczny jarmark oraz imprezy integracyjne dla dzieci i młodzieży.
- Podczas Forum Współpracy Transgranicznej uczestnicy (blisko 200 przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców, organów samorządu terytorialnego, władzy państwowej, in-
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stytucji międzynarodowych) omawiali aktualną sytuację, trudności oraz perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej, dzielili się doświadczeniem
prowadzenia efektywnych projektów transgranicznych - opowiada współorganizator festiwalu ze strony ukraińskiej strony, Olena Jaremko. – Szczególną uwagę poświęcono kwestiom realizacji inicjatywy Partnerstwa Wschodniego w Ukrainie, a także
konieczności stworzenia nowych punktów przekraczania granicy oraz uproszczenia reżimu wizowego dla Ukraińców.
Pełniący obowiązki Przewodniczącego Komisji Europejskiej na Ukrainie Dirk Szubel, jeden
z uczestników Forum, zaznaczył, że nie może być
politycznej, ekonomicznej, socjalnej „przepaści” na
granicy UE z Ukrainą. – Byłaby to niepowetowana strata, gdyby Ukraina nie wykorzystała szansy
przeprowadzenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 roku, a tym samym zaprzepaściła szansę
na rozbudowanie własnej infrastruktury i promocję
swojego kraju.
Uczestnicy Forum wypracowali wspólnie Kryłowską Deklarację Dobrosąsiedztwa, postulującą,
aby nowa granica Unii Europejskiej na Bugu nie stała się granicą nowego podziału.
Po polskiej stronie miała miejsce wspólna modlitwa Ukraińców i Polaków z udziałem prawosławnych, katolickich i grekokatolickich duchownych. Na
zakończenie modlitwy odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia statuetki Kapituły Polsko-Ukraińskiego Pojednania. Jej laureatami zostali dwaj młodzi historycy – Ukrainiec Igor Illuszyn oraz Polak
Grzegorz Motyka – za badanie trudnych momentów w polsko-ukraińskich stosunkach.
Podczas festiwalu panowała przyjazna atmosfera - słychać było muzykę i śpiewy, ludzie chodzili w narodowych, historycznych albo rycerskich
kostiumach. Można było wzmocnić nadwątlone upa-
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łem siły – w zależności od potrzeb – szaszłykami,
kotletami, keksami lub lodami.
Organizatorzy przygotowali niespodzianki dla
zwolenników sportu. Chętni mogli też pograć w piłkę nożną lub siatkówkę czy tez wziąć udział w zmaganiach siłowych. Inni – oglądać i kibicować ulubionym dziennikarzom sportowym, którzy zmierzyli się
w meczu między Polską a Ukrainą.
Szczególnie dużo atrakcji przewidziano dla
dzieci, które przyszły ze swoimi rodzicami – czekały na nie różne gry, malowanie i puszczanie ogromnych baniek mydlanych.
Akcentem kończącym Dni Dobrosąsiedztwa
był koncert „Granica 835”, który odbył się po stronie ukraińskiej. Polacy mieli okazję posłuchać ukraińskiej muzyki oraz poznać nieznane dotąd zespoły,
jak „Good Life” z Nowowołyńska, „Ikebana”, „Zbieg
okoliczności” oraz „Outcry” z Łucka czy „Oratania”
z Lwowa. Gwiazdą koncertu była grupa „Druga rzeka”.
Tego dnia na polskiej wyspie Kryłów uczestnicy spotkania „Granica 835” postawili obelisk

z przesłaniem Papieża Jana Pawła II: „Musimy pokonać barierę oraz brak zaufania, aby wspólnie budować harmonijne oraz spokojne życie”.
Naczelnik Lwowskiego Oddziału Granicznego
pułkownik Andrij Bura:
- Przedsięwzięcie, które zostało zorganizowane przez organizacje pozarządowe oraz organy władzy samorządowej Polski i Ukrainy, miało miejsce
na „zielonej granicy” w rejonie znaku granicznego
nr 835. W aspekcie organizacyjnym było ono skomplikowane – musieliśmy stworzyć tymczasowe, ale
funkcjonujące zgodnie z przepisami przejścia graniczne dla uczestników akcji oraz ważnych osobistości. Ponadto należało zadbać o bezpieczeństwo imprezy, co jest szczególnie ważne dla odcinka granicy, który przechodzi rzeką Bug. Do wykonania tych
zadań zaangażowaliśmy blisko 200 funkcjonariuszy, zestawy przenośne do kontroli granicznej oraz
wiele innej sprzętu technicznego.
Razem z swoimi polskimi kolegami w szczegółach opracowaliśmy wspólny algorytm działań,
biorąc pod uwagę wszystkie możliwe komplikacje.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi to ważne przedsięwzięcie zostało przeprowadzone w sposób zorganizowany, precyzyjny, bez większych problemów, co
zostało zauważone nawet przez członków delegacji Unii Europejskiej, którzy brali udział w projekcie.
Sergey Lemeha
Zastępca Redaktora Naczelnego
„Pogranicznika Ukrainy”
zdj. autor
tłum. ppor. SG Michał Ostasz
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P

ierwsze strzały do przekraczających
polską granicę niemieckich żołnierzy
oddali funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. Broń składali jako jedni z ostatnich. Walczyli najdłużej i najdzielniej, wpisując się do kroniki polskiego czynu zbrojnego takimi nazwami
jak Wizna, Węgierska Górka, Mszana Dolna, Warszawa, Szack, Wytyczno, a także Grodno, Lwów,
Hel i Kock.

30

O ile jednak w większości z tych bitew żołnierze KOP współdziałali z innymi jednostkami Wojska
Polskiego, o tyle Szack i Wytyczno są wyłącznym
sukcesem obrońców granic.
Pierwsze strzały do przekraczających granicę polsko-radziecką żołnierzy Wojsk Pogranicznych NKWD żołnierze polskiego Korpusu Ochrony
Pogranicza oddali między godziną 1.00 a 1.30. Na
jeden polski batalion, złożony z rezerwistów, przypadał radziecki korpus, czyli około 27 batalionów

3 (7) 2009

fotoreportaż
złożonych w znacznym stopniu z weteranów niedawnych walk przeciw Japończykom na Dalekim
Wschodzie.
Opór strażnic Korpusu Ochrony Pogranicza,
a także obrona Rejonu Umocnionego „Sarny”, Wilna i Grodna, umożliwiły dowódcy KOP - gen. bryg.

kraczania szosy Włodawa - Trawniki koło wsi Wytyczno, jednostki KOP zostały zaatakowane przez
posuwające się szosą czołgi z radzieckiej 45 Dywizji Strzelców. Atak został odparty. O świcie do natarcia na Polaków ruszyła cała 45 Dywizja, ale i ten
atak odparto. Generał Rückemann chciał przeprowadzić kontratak, ale zmęczeni żołnierze nie byli
w stanie wykonać rozkazu. Dokładnie w południe
na rozkaz Rückemanna oddziały KOP zaprzestały
walki i oderwały się od nieprzyjaciela. W lesie pod
Sosnowicą żołnierze wysłuchali ostatniego rozkazu
dowódcy, zwalniającego ich z przysięgi i nakazującego rozproszyć się oraz kontynuować walkę partyzancką. Większość przedostała się do SGO „Polesie” i zdążyła wziąć udział w bitwie pod Kockiem.
Straż Graniczna od początku swojego istnienia podjęła kontynuowanie tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza, czego wyrazem jest m.in. przyjęcie
imienia twórcy KOP, gen. dyw. Henryka Minkiewicza, przez Podlaski Oddział SG, a także wspieranie działalności stowarzyszeń kombatanckich, opieka nad miejscami upamiętnionymi walką żołnierzy
KOP i prowadzenie w ośrodkach szkolenia SG prac

Wilhelmowi Orlik-Rückemannowi zebranie większości sił Korpusu w liczbie 8,5 tysiąca żołnierzy i podjęcie marszu na zachód, w celu połączenia się z Grupą Operacyjną „Polesie” gen. bryg. Franciszka Kleeberga. W ciągu prawie dwóch tygodni żołnierze
KOP pokonali prawie 500 kilometrów, tocząc wciąż
potyczki zarówno z Armią Czerwoną, jak i uzbrojonymi grupami nacjonalistów ukraińskich, a także
komunistycznymi dywersantami. Tuż przed Bugiem
we wsi Szack żołnierze Korpusu rozbili radziecką 52
Dywizję Strzelecką.
W Szacku pozostawiono część sprzętu, w tym
samochody ciężarowe, których nie dało się przeprawić przez Bug. Oddziały SGO „Polesie” były o krok.
Nad ranem 1 października 1939 roku, w trakcie prze-
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badawczych poświęconych tej formacji.
29 września 1991 roku świeżo utworzona
wówczas Straż Graniczna objęła opieką stojący
w Wytycznie Kopiec Chwały Żołnierzy KOP. Od tej
pory co roku odbywają się tu centralne uroczystości,
upamiętniające służbę i walkę żołnierzy tej formacji.
W tym roku uroczystości pod Wytycznem zostały uświetnione rekonstrukcją bitwy. Oto nasza fotorelacja.
por. SG Maciej Pietraszczyk
zdj. Krzysztof Niemiec
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zdj. Krzysztof Niemiec
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ALARMOWY .
O

BAGAZ

d czerwca do końca września trwał
wzmożony ruch na lotniskach. Funkcjonariusze Straży Granicznej w portach lotniczych, prowadzący kontrolę bezpieczeństwa osób wylatujących z kraju na obu kierunkach
– Schengen i non Schengen, coraz częściej spotykali się z pozostawianymi bagażami na lotnisku.
Redakcja: Jakiego typu bezpańskie pakunki najczęściej znajdowane były na lotnisku we Wrocławiu?
ppor. SG Renata Sulima, rzecznik prasowy Komendanta Sudeckiego Oddziału SG: Podróżni przez pośpiech i roztargnienie w różnych, czasami mało widocznych miejscach, pozostawiali pakunki lub torby.
Były to między innymi nadbagaże, za które należało zapłacić, a podróżny nie chciał ponosić dodatkowych kosztów, bagaże „tylko na chwilę” zostawione bez opieki, gdyż właściciel udał się np. do toalety, reklamówki z resztkami jedzenia, aktówki, teczki,
toby po laptopach i torebki osób, które przyjechały
po osoby przylatujące, bagaże, które pozostawił taksówkarz, bo zapomniał zapakować je do pojazdu.
Zdarzyło się, że strażnicy graniczni znaleźli
tort, który był przeznaczony na powitanie przylatującej, bliskiej osoby, ale z przejęcia i szczęścia został pozostawiony na terminalu. Odnalazł się również pluszowy miś dziecka albo karton po butach,
choć na lotnisku nie ma sklepu z obuwiem.
R: Co się dzieje, jeśli funkcjonariusze znajdą
bezpański bagaż?
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R.S.: Należy pamiętać, że bagaż bez opieki traktowany jest jako potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Każdorazowo wydzielana
jest strefa bezpieczeństwa, uniemożliwiająca osobom postronnym kontakt z bagażem. Za pośrednictwem radiowęzła portowego osoba, która pozostawiła przedmioty, jest wywoływana i proszona o zgłoszenie się do służb lotniskowych. Jeżeli nie przynosi to efektu, zwołuje się sztab kryzysowy, w którym
uczestniczą przedstawiciele wszystkich podmiotów
pracujących w porcie lotniczym. Po analizie i ocenie
sytuacji może być wszczęta procedura, która polega
na usunięciu poza teren portu, na bezpieczną odległość, wszystkich osób będących na terenie lotniska, również pracowników. W tym momencie przerywa się kontrolę bezpieczeństwa.
Po opuszczeniu przez wszystkich terminalu
i zabezpieczeniu go przed dostaniem się osób postronnych, a także po sprawdzeniu, czy nikt nie znajduje się w promieniu rażenia ewentualnego wybuchu, pirotechnik przystępuje do rozpoznania bagażu, używając do tego psa służbowego przeszkolonego do wykrywania materiałów wybuchowych, chemicznych identyfikatorów, przenośnego urządzenia
rtg. Jeżeli pierwsze czynności nie dają stuprocentowej pewności, że pakunek nie stanowi zagrożenia, dokonuje się jego neutralizacji, czyli odstrzału.
R: Czy podróżni nie zdają sobie sprawy z zamieszania, jakie wywołuje ich niefrasobliwość?
R.S: Podczas rozmów z podróżnymi oraz na podstawie obserwacji funkcjonariuszy nasuwają się wnioski, że najczęściej przyczyną takich sytuacji jest
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zdj. Sudecki OSG

bagatelizowanie spraw bezpieczeństwa przez podróżnych, nadmiar emocji i rozkojarzenie związane
z pierwszą w życiu wizytą na lotnisku lub spotkaniem
bliskiej osoby oraz pośpiech.
R: A jakie są skutki tych działań?
R.S.: Trzeba uświadomić sobie, że pozostawienie
bagażu na lotnisku to poważny problem i realne zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego. Skutki takich sytuacji to przede wszystkim opóźnienia w odlotach i przylotach samolotów, zakłócenie prawidłowego funkcjonowania lotniska, ewakuacja terminalu oraz kara finansowa.
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Stąd wniosek, że przez nieuwagę i pośpiech
ludzi dochodzi do niepotrzebnych i stresujących sytuacji. Dlatego we własnym interesie należy pamiętać, że przebywając na lotnisku trzeba być bardziej
skoncentrowanym i dbać o swoje rzeczy, które wywozimy i przywozimy. Dla nas najważniejsze jest
bezpieczeństwo ludzi.
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38. Ogólnopolski Rajd Górski
SPISZ 2009 r.
Ogólnopolski Rajd Górski „Śladami Obrońców Granic” w tym roku odbył się w dniach 21-27
czerwca. Stała baza rajdu została ulokowana w miejscowości Kacwin, położonej malowniczo na pograniczu Spiszu Polskiego i Słowackiego. Miłośnicy gór
i górskich wypraw, jak co roku, nie zawiedli. Łącznie
w rajdzie uczestniczyło 285 osób, spośród których
utworzone zostały 33 drużyny: 21 drużyn z Policji,
w tym jedna rowerowa, 9 drużyn ze Straży Granicznej, 1 drużyna reprezentująca WP i 2 drużyny ZHP
z Olesna Śl. Niestety, w przeciwieństwie do uczestników, pogoda nie dopisała. Praktycznie codziennie
rajdowiczom towarzyszył deszcz. Wyjątek stanowił
dzień, w którym odbył się konkurs piosenki – jedyny słoneczny i ciepły.
Trasy rajdu prowadziły przez Pieniny Spiskie,
Magurę Spiską oraz częściowo przez Tatry Wysokie do Zielonego Stawu. Jednak nieustające opady deszczu zmuszały kierowników drużyn do wprowadzania korekt w zaplanowanych trasach. Najbardziej malownicza była trasa wiodąca przez dolinę
Zielonego Plesa do Schroniska Zielone Pleso i dalej - do Tatrzańskiej Kotliny. Niezapomniane wrażenia pozostawiła burza, która przechodziła doliną pod
wędrującymi rajdowiczami.
Podczas rajdu przeprowadzono sprawdziany z orientacji, z wiedzy o terenie, na którym odbywał się rajd oraz z historii i tradycji Straży Granicznej i Policji.
Konkurs strzelecki przeprowadzili działacze
Zarządu Państwowego LOK w Myślenicach. Najlepszym strzelcem okazał się Stanisław Kociołek z drużyny „MON-iaki” z Jednostki Wojskowej Czarne.
W konkursie piosenki turystycznej (drużyny
układały własne słowa do znanych melodii) pierwsze miejsce zajęły ex aequo drużyny: „Bieluchy”
z KMP w Chełmie, „Damy Radę” CBŚ Białystok
i „Fregata I” z Morskiego Oddziału SG w Gdańsku.
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W sobotę, 27 czerwca, odbyło się uroczyste
zakończenie rajdu, na które przybyli: Komendant
Karpackiego Oddziału SG płk SG Wojciech Szczygieł, I wiceprzewodniczący Zarządu Oddz. NSZZ
Funkcjonariuszy SG przy Karpackim OSG kpt. SG
Piotr Bartosiewicz, Komendant Powiatowej Policji
w Nowym Targu kom. Mariusz Wacław, Przewodniczący Komisji Turystyki w resorcie SWiA Kazimierz Rabczuk oraz Wójt Gminy Łapsze Niżne Paweł Dziuban.
Nagroda główna rajdu – statuetka „Pogranicznka” – przypadła drużynom Fregata
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I i Fregata II z MOSG. Drużyny te otrzymały
również puchar Ministra SWiA.
Puchar Komendanta Głównego SG otrzymała drużyna „Bażanty I” z CSSG w Kętrzynie.
Puchar Komendanta Głównego Policji otrzymała drużyna „Kormoran” z KPP w Giżycku.

Team w składzie Jacek Podgórski, Arkadiusz Ogorzałek, Jacek Walkowicz i Janusz Czemarmazowicz
zajął I miejsce w kategorii „drużyna rowerowa”, a IV
miejsce wśród wszystkich drużyn.
ppor. SG Renata Sulima, Tadeusz Gruchalla

Klasyfikacja w kolejności uzyskanych punktów:
I miejsce – „MON-iaki’ JW 4580 Czarne
II miejsce ex aequo – „Kormoran” Z KPP
w Giżycku
„Fregata II” z MOSG w Gdańsku
IV miejsce ex aequo – „Dolnoślązacy” z KWP
we Wrocławiu
„Bażanty I” z CSSG w Kętrzynie
„Sieradzki Szwędaczek I” z KPP w Sieradzu
Aleksander Załęski
zdj. autor

Pieniny 2009

W dniach 22-26 września w Krościenku nad
Dunajcem odbyły się XVII Ogólnopolskie Spotkania Turystyczne Policji „Pieniny 2009’’. Funkcjonariusze i pracownicy wszystkich służb mundurowych
brali udział w rajdach pieszych i rowerowych na różnych dystansach. Trasy wiodły malowniczymi szlakami Pienin i Beskidu Sądeckiego. Średnio, każdego dnia, trasy rowerowe liczyły 60 – 70 kilometrów.
Zawodnicy poruszający się pieszo, mieli za
zadanie przejść dan ą trasę w określonym czasie,
zgłaszając się do punktów kontrolnych. W ramach
rajdu odbywały się również zawody strzeleckie, konkurs piosenki rajdowej oraz test z wiedzy dotyczący terenu, na którym odbywał się rajd. Na starcie
stanęło ponad 230 osób, w tym 3 drużyny rowerowe i 32 piesze.
Reprezentacja Morskiego Oddziału Straży
Granicznej w składzie: kmdr por. Andrzej Bazan,
kmdr ppor. Grzegorz Glista, por. Dariusz Formela, por. Sebastian Moś, ppor. Adam Czystowski, st.
chor. Jan Margol i mł. chor. Ewa Pawlak-Ziętarska
zdobyła Puchar Komendanta Głównego Policji XVII
Ogólnopolskich Spotkań Turystycznych Policji PIENINY 2009, a także zajęła I miejsce w klasyfikacji
generalnej.
Po raz pierwszy w rajdzie wzięli udział przedstawiciele Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej.
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zdj. Sudecki OSG

Mistrzostwa Policji
w Biegu Przełajowym

Reprezentacja Śląskiego Oddziału Straży
Granicznej odniosła sukces w VI Mistrzostwach
Policji w Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza
Załogi. Oprócz Straży Granicznej w Mistrzostwach
wzięły udział reprezentacje Policji, Straży Miejskiej,
a także młodzieży ze szkół o profilu policyjnym i wojskowym.
Trasa biegu została wytyczona na leśnych
duktach w trudnym, piaszczystym i pofałdowanym
terenie. Długość trasy dla poszczególnych grup zawodników wynosiła 2, 4 i 6 kilometrów. Funkcjonariu-
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sze reprezentujący Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu: por. SG Adam Kurek, ppor. SG Eugeniusz Słobodzian, st.chor. SG Krzysztof Dziewit
i chor. SG Paweł Ryś rywalizowali z innymi zawodnikami na dystansie sześciu kilometrów. Reprezentacja Straży Granicznej z czasem 1 godz. 19 min.
41 sek. zajęła drużynowo 2. miejsce, natomiast por.
SG Adam Kurek z wynikiem 24 min. 02 sek., uplasował się na 3. miejscu w klasyfikacji indywidualnej
mężczyzn do lat 45 oraz w kategorii generalnej. Najlepszą drużyną zawodów okazała się reprezentacja
Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego
Policji z Katowic (1 godz. 18 min. 29 sek.)
Zawody sportowe zostały zorganizowane dla
uczczenia pamięci zastrzelonego na służbie policjanta – sierż. Grzegorza Załogi.

cji w Katowicach”. Do sportowej rywalizacji w 3 konkurencjach strzeleckich stanęło 20 drużyn, reprezentujących służby mundurowe, kluby, organizacje
sportowe oraz zawodnicy indywidualni.
Zgodnie z regulaminem drużyny składały się
z 3 strzelców, wśród których musiała być co najmniej
1 kobieta. W skład drużyny reprezentującej Śląski
Oddział Straży Granicznej w Raciborzu weszli: ppor.
SG Tomasz Pielczyk, ppor. SG Sławomir Rasek i mł.
chor. SG Aleksandra Reczek, którzy w strzelaniu do
3 rodzajów tarcz na dystansie 25 i 50 metrów uzyskali łącznie 534 punkty. Ten wynik pozwolił im zająć 6. miejsce w klasyfikacji zespołowej.

ppłk SG Cezary Zaborski

O Nóż Komandosa

Już po raz trzynasty odbył się przełajowy bieg
„O Nóż Komandosa” Do startu w zawodach zgłosiło
się 563 zawodników, wśród których było 98 kobiet.
Wśród 284 mundurowych przedstawicieli Policji, Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Służby Więziennej było 18 uczestników godnie reprezentujących Straż Graniczna.
W kategorii „Straż Graniczna” trzy pierwsze
miejsca zajęli: mł. chor. SG Paweł Bogdał z Sudeckiego Oddziału SG, chor. SG Andrzej Luśnia z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG i por. SG Dominik Krumin, pełniący służbę na wrocławskim lotnisku
(SOSG). Ponadto, przedstawiciele kłodzkich strażników granicznych zajęli drużynowo piąte miejsce
w klasyfikacji OPEN i pierwsze w SG, wśród ponad 30 drużyn. Za tak dobre wyniki otrzymali trofeum oraz gratulacje od generała Romana Polko
i generała Włodzimierza Potasińskiego, którzy tego
dnia także uczestniczyli w biegu. Mundurowi startowali w wojskowych butach i mundurze polowym
bez pasa. Każdy, kto stanął do sportowej rywalizacji, otrzymał pamiątkowy medal i certyfikat ukończenia biegu.
ppor. SG Renata Sulima

Zawody strzeleckie

Drużyna Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wzięła udział w „V Otwartych Zawodach Strzeleckich o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Poli-
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zdj. Śląski OSG

Najlepszą drużyną zawodów okazała się reprezentacja Biura Ochrony Rządu, drugie miejsce
„wystrzelała” drużyna Klubu Strzelectwa Sportowego „Komandor”, a trzecie – reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ilość punktów zdobytych przez poszczególnych zawodników
była równocześnie podstawą do klasyfikacji indywidualnej, osobno kobiet i mężczyzn. Wśród zawodników Śląskiego Oddziału Straży Granicznej najwyżej
w klasyfikacji indywidualnej uplasowała się mł. chor.
SG Aleksandra Reczek, która wśród kobiet uzyskała 5. wynik, zdobywając łącznie 159 punktów. Pozostali dwaj zawodnicy uzyskali w kategorii mężczyzn
odpowiednio 188 i 187 punktów.
Zawody zostały rozegrane 3 października na
strzelnicy Szkoły Policji w Katowicach. Organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Śląska Grupa Wojewódzka IPA i związek
zawodowy policjantów.
ppłk SG Cezary Zaborski
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Trasa nr 5, prowadząca z Poznania do Wrocławia, od wielu lat dużym łukiem obwodnicy omija leżącą już na terenie Dolnego Śląska niewielką
miejscowość Przywsie. Samochody mkną w jej pobliżu ze sporą prędkością. Pasażerowie pojazdów
nie zwracają zazwyczaj uwagi na zabudowę Przywsia. A jest to bardzo interesujące, choć mało, nawet rawiczanom, znane miejsce.
Przywsie, które do 1945 roku nosiło nazwę Grenzvorwerk, jest pierwszą, patrząc od strony Rawicza, miejscowością Dolnego Śląska.
Do 1939 r. istniało tutaj
duże drogowe przejście
graniczne pomiędzy Polską i Niemcami.

Pomiędzy tymi budynkami stara szosa krzyżuje się z dość mocno rozjeżdżoną przez pojazdy polną
drogą. To wzdłuż południowego pobocza tej gruntowej drogi wytyczona była dawna granica państwowa, którą określały postanowienia Traktatu Wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku. Niemym świadkiem
istniejącej w tym miejscu granicy państwowej jest
stojący do dzisiaj granitowy, wysoki słup graniczny,
w kształcie ściętego ostrosłupa. Obecnie wskazuje on linię rozgraniczenia pomiędzy województwami, powiatami (rawickim i trzebnickim) oraz gminami
(Rawicz i Żmigród). Informujące o tym duże tablice można zobaczyć przy
obwodnicy Przywsia oraz
przy drodze wiodącej do
Dębna Polskiego.

Mimo upływu kilkudziesięciu lat, ciągle widoczna jest tutaj zabudowa przejścia granicznego. Po polskiej (rawickiej) stronie dawnej granicy zobaczyć możemy interesujący pod względem architektonicznym budynek dawnego polskiego Urzędu Celnego. Powstał
on krótko po 1920 r. Ten samotnie stojący przy starej szosie biegnącej przez centrum Przywsia dom,
dzisiaj mieszkalny, wyróżnia się ciekawym wejściem
z dwiema kolumienkami. Niegdyś urzędowali w nim
funkcjonariusze Straży Celnej, a od 1928 r. urzędnicy celni wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej.
Po niemieckiej stronie dawnej granicy nietrudno zauważyć okazały, piętrowy budynek, należący
dawniej do niemieckich służb ochrony granicy. Dom
ten, dzisiaj także mieszkalny, w ostatnim czasie jest
starannie remontowany.

Na terenie Przywsia, przy bocznej drodze
do Dębna Polskiego (dolnośląski asfalt kończy się
dokładnie na granicy) zobaczyć można pozostazdj. Janusz Hamielec
łości dawnej niemieckiej
masywnej stalowej zapory granicznej. Dzisiaj są to
już jedynie przyczółki tej zapory. Mimo to, ich wielkość robi wrażenie. Podobna zapora istniała także na dawniej głównej trasie, a obecnie starej szosie prowadzącej przez Przywsie. Do dzisiaj zachowały się tylko ślady tej bariery w bezpośrednim sąsiedztwie asfaltu.
I tutaj uważny obserwator może dostrzec coś
interesującego. Po jednej i drugiej stronie starej szosy zobaczyć można pozostałości zapory przeciwpancernej. Jest to rząd stalowych, obetonowanych
słupków – kilka z nich znajduje się pomiędzy szosą i niewielkim, starym lecz starannie utrzymanym
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budynkiem mieszkalnym, kilkanaście zaś znajduje
się wśród zarośli nad przydrożnym rowem i w granicy pobliskiego przydomowego ogródka. Widać je
szczególnie dobrze w czasie, gdy nie ma liści i wysokich traw.
Warto dodać, że stalowa zapora znajdowała
się także po polskiej stronie granicy. Usytuowana
była mniej więcej w rejonie skrzyżowania trasy nr 5
z drogą do Dębna Polskiego i dawną szosą do Rawicza. Usunięto ją przypuszczalnie w latach sześćdziesiątych XX w. Być może starsi rawiczanie wiedzą, że przy tej zaporze stała biało-czerwona budka, w której dyżurował zawsze funkcjonariusz polskiej Straży Granicznej.
Miejsca te zostały opisane przez kuriera, który w 1939 r. przewoził pocztę dyplomatyczną z Konsulatu RP we Wrocławiu do Rawicza:
„...Zabudowania niemieckiej placówki granicznej znajdowały się po prawej stronie drogi. Nikt
tu na nas nie czekał. Strażnik wyszedł z budynku,
dopiero kiedy zauważył zbliżający się nasz samochód. Odprawa trwała bardzo krótko i w moim paszporcie jest oczywiście stempel z datą przekroczenia
granicy w dniu 26 lipca. Po stronie polskiej, kilkaset
metrów od punktu granicznego, stał żołnierz polski
przy biało-czerwonej budce. Byłem bardzo wzruszony tym spotkaniem sam na sam, w szczerym polu...
24 sierpnia, miałem znowu jechać jako kurier...
Na granicy niemieckiej uderzyła mnie wyraźna szorstkość zachowania strażników. Bez słowa ostemplowali paszport i po prostu odrzucili go.
W drodze powrotnej było to samo. Moja wizyta na
poczcie trwała bardzo krótko. Ani ja, ani kierownik
poczty nie okazywaliśmy specjalnej chęci do rozmowy, na inne niż służbowe tematy. Żegnając się, uścisnęliśmy sobie serdecznie dłonie.
- Może się jeszcze zobaczymy, jak Bóg da –
powiedział – jak Bóg da...
Nasi strażnicy nie ukrywali obaw. Zauważyłem
ich zwiększoną ilość i wyraźne podniecenie. Czekali, aby im ktoś nareszcie otwarcie powiedział, czy
wojna będzie, czy nie.
- Jest źle, bardzo źle – oświadczył dowódca
placówki – chyba nie może Pan temu zaprzeczyć ?
Byłem pewny, że był to mój ostatni przyjazd do
Rawicza i przypuszczałem, że strażnicy byli również
tego samego zdania, bo tym razem żaden z nich nie
pożegnał mnie słowami: „Zobaczymy się za tydzień,
do widzenia.”
Nie spieszyłem się jednak z odjazdem. Od-
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kładałem z minuty na minutę ostatnie podanie ręki.
Czułem, że w tym momencie będę się żegnał nie
tylko z nimi, ale również z całą Polską. Przejeżdżając obok żołnierza, który stał w polu przy budce, zatrzymałem samochód. Wysiedliśmy i zasalutowaliśmy mu. On też zasalutował. To było moje ostatnie spotkanie na polskiej ziemi z polskim żołnierzem
w 1939 roku...”
Janusz Hamielec
(Cytaty pochodzą z książki M. Długołęckiego pt. „Ostatni
raport, wspomnienia byłego oficera polskiego wywiadu we Wrocławiu” – Wrocław 1995).

Narodowej w skład Oddziału Wydzielonego Kartuzy.
Przez pięć pierwszych wrześniowych dni placówki
i patrole żołnierzy SG atakowane przez Niemców,
stawiały im zbrojny opór. Walcząc często z przeważającymi siłami, cofali się, wykonując niszczenie dróg i mostów. Na polsko-niemieckiej granicy
w Skrzeszewie pierwszym, którego o godzinie 17.00
dosięgły kule wroga był strzelec Leon Wenta. Dzień
później ukończyłby 30 rok życia. Był synem Leona
i Marii z domu Myszk. Był żonaty. Osierocił syna,
Jana. Obecnie jego wnuk, Zdzisław Wenta, mieszkający nadal w Kamienicy Królewskiej, jest listonoszem.
Tadeusz Gruchalla

Do Przywsia można z Rawicza dojechać samochodem, motocyklem lub rowerem. Można także dotrzeć pieszo i wcale nie trzeba wędrować bardzo ruchliwą szosą.
Przyjemniej jest dojść w to miejsce od strony Dębna Polskiego (Szymanowa) czy pobliskich Kątów (droga ułożona z płyt betonowych to dawna droga graniczna).

Obelisk ku czci pierwszej ofiary

W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej, na
Kaszubach, w niewielkiej miejscowości Skrzeszewo, uczczono pamięć o szeregowym Leonie Wencie, funkcjonariuszu Straży Granicznej, który poległ
1 września 1939 roku, w ochronie polskiej granicy
państwowej.
W miejscu, gdzie szeregowego Leona Wentę
dosięgły kule wroga, nieopodal ówczesnej granicy
polsko-niemieckiej, odsłonięty został obelisk, oddający należną cześć i szacunek temu przez lata zapomnianemu żołnierzowi.
Leon Wenta nie ma grobu. Jego mogiła przez
lata zaniedbywana, najprawdopodobniej została zaorana. Pozostała za to pamięć w sercach żyjących
Kaszubów.
Uroczystość zgromadziła delegacje okolicznych samorządów, szkół, instytucji, urzędów, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, wojska, policji,
stowarzyszeń i organizacji kombatanckich i zakładów pracy z powiatów kartuskiego i lęborskiego.
Przybyło na nią wielu mieszkańców okolicznych wsi.

zdj. Antoni Ciejpa

Straż Graniczna II RP chroniła północną,
zachodnią i południową granicę kraju. Formacja ta nie była duża, a jej liczebność
uzależniono od przydzielanego budżetu.
Stan osobowy SG wahał się od 260 do
280 oficerów i 5100 do 5500 szeregowych. Od ich wyszkolenia uzależnione
były efekty działalności tej formacji.

Zgodnie z planem mobilizacyjnej rozbudowy
Sił Zbrojnych Komisariaty SG: Sierakowice, Sulęczyno i Kartuzy weszły wraz z IV Batalionem Obrony
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magia

zielonego otoku

Koniec wakacji i początek nowego roku szkolnego
były okazją do pokazania dzieciom i młodzieży na
czym polega praca funkcjonariuszy Straży Granicznej i jak funkcjonują przejścia graniczne.

Harcerze na granicy…

Ponadto harcerze zwiedzili Muzeum Ikon w Supraślu oraz meczet w Kruszynianach, dzięki którym
mogli poznać specyfikę wielokulturowej społeczności Podlasia.
por. SG Maciej Pietraszczyk

…i na górskich szlakach

zdj. Śląski OSG

Pod koniec sierpnia Podlaski Oddział Straży Granicznej gościł harcerzy zrzeszonych w drużynach
Inspektoratu Harcerskiej Służby Granicznej i Ruchu Drogowego Chorągwi Stołecznej ZHP. Wycieczkę zorganizowała Komenda Główna Straży
Granicznej dla środowisk wspierających formację
w działaniach edukacyjnych.
W trakcie wycieczki harcerze mieli okazję nie tylko
zwiedzić Salę Tradycji Podlaskiego Oddziału SG,
ale także poznać pracę Placówki SG w Krynkach
na odcinku zielonej granicy oraz funkcjonowanie
przejścia granicznego w Bobrownikach. Najwięcej
emocji dostarczył młodzieży spacer wzdłuż pasa
kontrolnego na granicy, gdzie funkcjonariusze SG
przeprowadzili pozorowane działania graniczne.
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W dniach 18-20 września po raz 17. na trasach
Ogólnopolskiego Górskiego Harcerskiego Rajdu
„Granica” stanęło ponad 500 druhen i druhów, by
wędrując przez cztery dni górskimi szlakami wzdłuż
polsko-czeskiej granicy wspólnie pracować nad
sobą, pokonując własne słabości.
Honorowy patronat nad rajdem objął Komendant
Główny Straży Granicznej ppłk SG Leszek Elas,
który ufundował nagrodę za zdobycie I miejsce
w kategorii harcerskiej i starszoharcerskiej. W tym
roku nagroda ta trafiła do Drużyny Siódmego Szlaku z Hufca Lubin. Drugą nagrodę, ufundowaną

zdj. Łużycki OSG
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magia

zielonego otoku

przez Komendanta Łużyckiego Oddziału SG, zdobyli harcerze z 294 SDS Linoskoczki Hufiec Legnica.
Niezwykle podniosłym momentem było uroczyste
nadanie Złotej Honorowej Odznaki Przyjaciół Harcerstwa Łużyckiemu Oddziałowi Straży Granicznej
oraz Komendantowi Oddziału – płk. SG Grzegorzowi Budnemu.
kpt. SG Joanna Woźniak

Dwa tygodnie później, od piątku 2 października do
niedzieli 4 października, na odcinku służbowej odpowiedzialności Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odbywał się XXVI Harcerski Rajd Jesienny Głubczyce 2009 „Granicznym Szlakiem”. Głównym celem imprezy była integracja środowisk harcerskich, w tym zacieśnienie współpracy z czeskim
skautami oraz doskonalenie umiejętności i technik
harcerskich. Organizatorem rajdu była Komenda
Hufca ZHP w Głubczycach. Wspierali ją m.in. funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
z Placówki Straży Granicznej w Opolu, którzy pomagali w zabezpieczaniu trasy rajdu, a także zorganizowali jeden z punktów kontrolnych. Uczestnicy mogli się wykazać m.in. wiedzą na temat zasad przekraczania granicy państwowej oraz zadań Straży Granicznej po wejściu Polski do strefy Schengen. Była też okazja do obejrzenia sprzętu używanego przez funkcjonariuszy w codziennej
służbie.
W imprezie wzięło udział 150 harcerzy z województwa opolskiego i śląskiego, a także kilkunastoosobowa grupa czeskich skautów z Krnova. Funkcję
komendanta rajdu pełnił phm. Daniel Bartusik, który na co dzień jest funkcjonariuszem Straży Granicznej.
Najlepsi okazali się harcerze z drużyny Harcerskiej
Służby Granicznej „Czarne Pantery” z Raciborza,
którzy na uroczystej zbiórce kończącej rajd odebrali dyplom i puchar ufundowany przez Komendanta
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.
ppłk SG Cezary Zaborski

zdj. Śląski OSG

Strzelcy na strzelnicy
15 września komendę Śląskiego Oddziału Straży
Granicznej odwiedzili członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Jednostki Strzeleckiej 3009
w Głubczycach. Młodzi ludzie mogli wypróbować
swoje umiejętności strzeleckie na najnowocześniejszej w regionie krytej strzelnicy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym, oddany do
użytku rok temu obiekt Straży Granicznej jest przystosowany zarówno do prowadzenia strzelań statycznych - do tarcz nieruchomych, jak i strzelań dynamicznych - do celów ukazujących i przemieszczających się z różnymi prędkościami i w różnych
kierunkach. Strzelnica jest dodatkowo wyposażona
w multimedialny trenażer strzelecki – system wspomagający szkolenie strzeleckie, który wykorzystując technikę laserową, komputer i projektor pozwala nabywać umiejętności, które skutkują potem celnością strzałów oddawanych na strzelnicy. Odwiedziny w raciborskiej komendzie były też okazją do
zapoznania młodych gości ze zmianami jakie zaszły w funkcjonowaniu Straży Granicznej w związku z przyłączeniem Polski do Strefy Schengen.
ppłk SG Cezary Zaborski
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