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Nr 1, lipiec 2011 

SZANOWNI CZYTELNICY! 
 
Stało się! Jest! 1. nr biuletynu naszego Oddziału. 
Dlaczego „Granicznym szlakiem”? Bo to były, są i będą 
szlaki, trasy, kierunki, jakimi podążamy.  
My, Warmińsko  -Mazurski Oddział Straży Granicznej.  
 

Pierwszy numer celowo i świadomie poświęciliśmy 
naszym Koleżankom i Kolegom.  
 

Straż Graniczna w ciągu 20 lat istnienia przeszła ogrom 
zmian. Dysponujemy wyspecjalizowanym sprzętem  
na miarę najwyższych standardów, a nowe obiekty 
zapewniają komfort pracy. Jednak na szczególną 
uwagę zasługują Ludzie – Funkcjonariusze  
i Pracownicy wypełniający swoje zadania, działający  
w zespole dla bezpieczeństwa wszystkich. 
 
Służba w mundurze przenika w sfery życia osobistego. 
Od naszych rodzin oczekujemy zrozumienia 
realizowanych przez nas zadań. Bieżący numer 
biuletynu jest również ukłonem w stronę naszych 
najbliższych, którzy wielokrotnie „byli” z nami  
na służbie.  
 
Wielką przyjemność sprawiło nam zdobywanie 
informacji na temat opisanych osób. Szalenie trudno 
było zdecydować o wyborze bohaterów pierwszego 
numeru. Co jest dobrą wiadomością! W naszej 
społeczności jest wiele osób interesujących, z pasją  
i charyzmą, które z pewnością wciąż będą nas 
inspirować do tworzenia kolejnych opracowań. 
 
Tacy właśnie jesteśmy! 
 
Zatem zapraszamy do lektury.  
 
Przed Państwem kompendium wiedzy o nas samych. 
 

SPIS TREŚCI 

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY 

GRANICZNEJ – 20 LAT 

INICJATOR O NIESPOŻYTEJ ENERGII 

OBCUJĄCY Z PRZYRODĄ 

PARTNERSKA SŁUŻBA 

ŹRÓDLANA WALECZNOŚĆ 

TYTAN SPORTU 

STRAŻNIK HISTORII 

MŁODY CZŁOWIEK Z WIELOMA ODZNACZENIAMI 

CZŁOWIEK GRANICY 

PRZETARŁA SZLAKI 

KOBIECA DŁOŃ NA TROPICIELA 

FINANSOWIEC KOBIETA CYWIL 

POŻERACZ WOLNEGO CZASU 
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Redakcja: 

Rzecznik Prasowy Komendanta Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału Straży Granicznej 

Zespół do Spraw Komunikacji Społecznej 

 

Teksty przygotowali: 

mjr SG Dorian Burdyło 

por. SG Justyna Szubstarska 

ppor. SG Arkadiusz Rutkowski 

Ewelina Bloch 

chor. SG Anna Mauch 

chor. SG Jolanta Wojnowska 

mł. chor. SG Tadeusz Cewkowicz 

sierż. SG Marcin Bełczącki 

plut. SG Kamila Kraczaj 

 

W biuletynie użyto zdjęć dobrowolnie przekazanych  
przez funkcjonariuszy i pracowników W-MOSG oraz z kroniki  
i archiwum W-MOSG. 
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Tacy jesteśmy 

Pisząc o istnieniu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na przestrzeni ostatnich 20-tu lat trudno jest 
zapomnieć o jego poprzednikach i tworzeniu, po II wojnie światowej północnej, granicy państwowej. 

1945-1991 

Definitywnie polsko-radziecka granica państwowa została ustalona  10 września 1958 r. po podpisaniu dokumentów 
delimitacyjnych przez PRL i ZSRR. 

We wrześniu 1945 r. rozpoczęto organizację nowej formacji do ochrony tworzących się granic państwowych.  
Na terenie okręgu mazurskiego w październiku 1945 r. utworzono 5. Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza, któremu 
przyporządkowano 4 komendy odcinków z podległymi strażnicami i przejściowe punkty kontrolne w Korszach 
(kolejowy), Bartoszycach (kolejowy), w Braniewie (drogowy przeniesiony w 1947 r. do Gronowa), Warszkajtach 
(rozformowany 27 marca 1947 r.). Pierwsze miejsce postoju Komendy Oddziału znajdowało się w Olsztynie, po czym 
w maju 1947 r. przeniesiono do Kętrzyna do przedwojennych koszar przy ul. Bolesława Chrobrego. W 1946 r.  
5. Oddział otrzymał nową nazwę pochodzącą od miejsca postoju „Oddział Mazurski”. W maju 1948 r. w miejsce 
dotychczasowego Oddziału Mazurskiego utworzono 7. Brygadę Ochrony Pogranicza, a w miejsce komend odcinków 
samodzielne bataliony. W maju 1949 r. Sztab Brygady przeniósł się do koszar przy ul. Sikorskiego w Kętrzynie. 
Kolejne zmiany reorganizacyjne miały miejsce w 1950 r., gdy na bazie 7. Brygady powołano 19. Brygadę Wojsk 
Ochrony Pogranicza, która przetrwała do 1956 r. W tym czasie Dowódca Wojsk Wewnętrznych, uwzględniając 
większość postulatów dowództwa WOP, zarządził reorganizację Wojsk Ochrony Pogranicza. Wskutek tych zmian 
została zlikwidowana 19. Brygada WOP w Kętrzynie. Na jej miejsce utworzono dwie odrębne jednostki: Grupę 
Manewrową WOP, której zadaniem było przeprowadzanie akcji granicznych na wypadek nielegalnego przekraczania 
granicy w kierunku do Polski, Samodzielny Oddział Zwiadu WOP, któremu podporządkowano nowo utworzone 
cztery placówki kadrowe w Gronowie, Szczurkowie, Ołowniku, Gołdapi. W kwietniu 1957 r. stwierdzono,  
że wprowadzona zmiana nie jest skuteczna i dokonano kolejnej reorganizacji formacji polegającej na połączeniu 
Grupy Manewrowej i Samodzielnego Oddziału Zwiadu i utworzeniu 19. Oddziału WOP. W 1959 r. dokonano zmiany 
nazwy oddziału na 19. Kętrzyński Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza, pod który podporządkowano placówki w: 
Braniewie, Szczurkowie (przeniesiona w 1961 r. do Bartoszyc), Ołowniku (przeniesiona w 1961 r. do Węgorzewa), 
Gołdapi, Świątkach Iławeckich (przeniesiona w 1961 r. do Górowa Iławeckiego), Żabinie (przeniesiona w 1963 r.  
do Bań Mazurskich). Dodatkowo w 1964 r. utworzono placówkę WOP w Barcianach. Oddział obsługiwał ruch 
graniczny w granicznych placówkach kontrolnych w Braniewie (drogowe przejście graniczne), Bartoszycach  
i Skandawie (kolejowe przejścia graniczne).  

W 1976 r. Dowództwo WOP rozformowało Kętrzyński Oddział WOP, a podległe jednostki podzielono pomiędzy 
Kaszubską Brygadę WOP i Białostocki Oddział WOP. Sztandar jednostki przekazano do Muzeum Wojska Polskiego. 
Ostatecznie Kętrzyński Oddział WOP zakończył swoje funkcjonowanie w dniu 9 kwietnia 1976 r. 

 

222000   lllaaattt   
 

WWWaaarrrmmmiiińńńssskkkooo---MMMaaazzzuuurrrssskkkiii      
OOOddddddzzziiiaaałłł   SSStttrrraaażżżyyy   GGGrrraaannniiiccczzznnneeejjj   
 

3 

 

Nr 1, lipiec 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tacy jesteśmy 

1991-2011 

Zapoczątkowane w 1989 r. zmiany ustrojowe w Polsce wpłynęły między innymi na decyzję władz odnośnie 
przebudowy i przystosowania systemu ochrony granic do nowych warunków społeczno-politycznych państwa. 
Uchwalona przez Sejm RP 12 października 1990 r. Ustawa o Straży Granicznej zapoczątkowała budowę nowej 
formacji oraz rozformowywanie Wojsk Ochrony Pogranicza. W oparciu o Ustawę o Straży Granicznej Komendant 
Główny Straży Granicznej w dniu 14 lutego 1991 r. wydał Zarządzenie Nr 6/91 w sprawie terytorialnego zasięgu 
działania organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, strażnic, granicznych placówek 
kontrolnych i dywizjonów tworząc m.in. Komendę Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, która objęła zasięgiem 
terytorialnym odcinek granicy państwowej od znaku granicznego nr 2417, stanowiącego rozgraniczenie z odcinkiem 
służbowej odpowiedzialności Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, do znaku granicznego nr 1988 (wyłącznie), 
stanowiącego rozgraniczenie z Oddziałem Straży Granicznej w Białymstoku. 
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Równolegle Komendanci Oddziałów w Straży Granicznej otrzymali zalecenia do działalności kadrowej  
i organizacyjno-etatowej w nowo tworzonych Oddziałach. W związku z utworzeniem Komend Oddziałów Straży 
Granicznej w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie ochrony granicy państwowej  
i kontroli ruchu granicznego oraz uwzględniając tradycje jednostek Wojsk Ochrony Pogranicza Komendant Główny 
Straży Granicznej Rozkazem Specjalnym Nr Pf 30 z dnia 18 lutego 1991 r. rozkazał przyjąć i stosować z dniem  
15 lutego 1991 r. nazwę Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w miejsce dotychczasowego Oddziału Straży 
Granicznej w Kętrzynie. 

Minister spraw wewnętrznych w dniu 16 maja 1991 r. wydał Zarządzenie Nr 47/91 w sprawie zorganizowania Straży 
Granicznej i rozformowania Wojsk Ochrony Pogranicza, w którym z dniem 16 maja 1991 r. została zorganizowana 
Straż Graniczna i dzień ten ustanawia się uroczyście obchodzonym co roku Dniem Straży Granicznej.  

W-MOSG przejął do ochrony lądowy odcinek granicy państwowej z Federacją Rosyjską, który wcześniej ochraniała 
15. Kaszubska Brygada WOP i 16. Podlasko-Mazurska Brygada WOP. Z tej pierwszej włączono do struktury W-MOSG 
Strażnicę w Braniewie,  Górowie Iławeckim, Bartoszycach, Barcianach. Natomiast z drugiej strażnicę  
w Węgorzewie, Baniach Mazurskich, Gołdapi. Ponadto utworzono graniczne placówki kontrolne w Braniewie  
(z drogowym przejściem granicznym w Gronowie i kolejowym w Braniewie), Bartoszycach (z drogowym przejściem 
granicznym w Bezledach i kolejowym w Bartoszycach) oraz w Skandawie obsługującą kolejowe przejście graniczne. 

Terytorialny zasięg działania W-MOSG w 1991 r. obejmował obszar województwa olsztyńskiego  
i suwalskiego (za wyjątkiem obszaru miast i gmin przyległych do granicy z Federacją Litewską) oraz obszar miast  
i gmin przyległych do granicy państwowej z Federacją Rosyjską, w granicach administracyjnych województwa 
elbląskiego, olsztyńskiego i suwalskiego.  

Prace nad zmianami pierwszej struktury organizacyjnej Oddziału rozpoczęto już w 1991 r., w wyniku których obsadę 
etatową zwiększono do 1168 funkcjonariuszy służby stałej, przygotowawczej i kandydackiej oraz 175 pracowników 
cywilnych. Od tego momentu Oddział przechodzi ciągłe zmiany etatowo-strukturalne dostosowujące się do zakresu 
realizowanych zadań przez Straż Graniczną. W latach 90-tych ubiegłego stulecia jedną z kluczowych kwestii było 
zwiększenie etatu i jego ukompletowanie oraz uzawodowienie formacji. 

Ukompletowanie W-MOSG na dzień 1 VIII 1991 r. wynosiło: 

 267 funkcjonariuszy, 

 pracowników cywilnych – 26 osób. 

Ukompletowanie w 2011 r.: 

 1188 funkcjonariuszy, 

 pracowników cywilnych – 312. 

* * * 

Do 1991 r. ochrona granicy między Polską a byłym ZSRR oparta była na systemie strażnic skadrowanych  
w niewielkiej liczebnie sile kadrowej. Ochroną fizyczną granicy właściwie zajmował się nasz sąsiad,  
a żołnierze WOP skupiali się głównie na pracy rozpoznawczo/operacyjnej. Powyższe przekładało się również  
na minimalne potrzeby lokalowe. Strażnice w Braniewie, Górowie Iławeckim nie posiadały własnych obiektów, a ich 
siedziby mieściły się w pomieszczeniach wypożyczanych od policji. Nie nastrajało optymizmem wyposażenie 
techniczne, od łączności począwszy na pojazdach, sprzęcie specjalistycznym oraz indywidualnym kończąc.  

Strażnice ochraniały średnio po 30 km granicy państwowej.  

Wobec takiego stanu rzeczy Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, podobnie jak inne oddziały tzw. ''ściany 
wschodniej'', został włączony do harmonogramu prac organizacyjnych, technicznych i finansowych mających  
na celu poprawę „uszczelniania” granicy państwowej.  
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W 1992 r. przewidywano utworzenie Strażnicy SG w Lelkowie i w Dubeninkach w sile po 62 funkcjonariuszy. Jednak 
w wyniku słabej kondycji finansowej kraju prace opóźniały się w czasie. Ostatecznie graniczna jednostka 
organizacyjna w Lelkowie została włączona do systemu ochrony granicy państwowej W-MOSG z dniem 1 stycznia 
1994 r. przejmując od Strażnicy SG w Braniewie odcinek granicy o długości 13,5 km. Natomiast Strażnicę  
w Dubeninkach włączono do ochrony granicy państwowej z dniem 1 września 1995 r. powierzając do ochrony 
odcinek  o długości 19,90 km, wcześniej ochraniany przez Strażnicę SG w Gołdapi.  

Kolejnym krokiem „uszczelniania” granicy z Federacją Rosyjską było włączenie do systemu ochrony granicy 
państwowej z dniem 1 marca 1997 r. Strażnicy SG w Sępopolu. W owym czasie była to jedna z najnowocześniejszych 
Strażnic SG na odcinku W-MOSG. Długość przyjętego do ochrony odcinka wynosiła 22 km.  

W latach 1995 – 2002 w strukturze W-MOSG w systemie ochrony granicy państwowej funkcjonowała Strażnica SG  
w Świadkach Iławeckich (Świątkach), która ochraniała odcinek granicy o łącznej długości 7,4 km. Obecnie jednostki 
organizacyjne W-MOSG ochraniają średnio po 18 km granicy państwowej.  

Po zgłoszeniu akcesu wstąpienia Polski do UE, następnie do Schengen rozpoczęto budowę nowych  
lub przebudowę istniejących obiektów W-MOSG a finansowanych w głównej mierze ze środków UE oraz Schengen.           
I tak: wybudowano nowe placówki w Węgorzewie i Baniach Mazurskich. Przebudowano Placówkę w Gołdapi. 
Obecnie trwa budowa nowej placówki w Górowie Iławeckim i przebudowa obiektu placówki w Braniewie.  
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* * * 

W-MOSG jako jedyny nie posiadał tradycji w kontroli ruchu granicznego. Do 1991 r. odprawy graniczne realizowano 
w przejściach uprawnionych do służbowego ruchu granicznego w Gronowie i Bezledach, towarowych przejściach 
kolejowych w Braniewie, Bartoszycach i Skandawie. Ruch graniczny w tym czasie był znikomy. W praktyce 
odprawiano jedynie delegacje przedstawicieli władzy rządowej i lokalnej wyjeżdżających służbowo do ZSRR. Na taki 
stan rzeczy miało wpływ między innymi ówczesne znaczenie Obwodu Kaliningradzkiego, zarówno jego położenie 
geograficzne, jak i województwa olsztyńskiego oraz infrastruktura komunikacji międzynarodowej w tej części Polski. 
Wspomniane wyżej przejścia graniczne znajdowały się bowiem na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych 
prowadzących z zachodu Europy na wschód i dalej w kierunku Azji. 

Transformacja ustrojowa Polski, jej sąsiadów oraz systematycznie wzrastający ruch graniczny spowodował 
konieczność budowy i rozbudowy przejść granicznych.  

Obecnie W-MOSG jest pięć placówek odpowiedzialnych za kontrolę graniczną.  

Placówka SG w Braniewie odpowiada za:   

 Drogowe przejście graniczne w Gronowie, 

 Kolejowe przejście graniczne w Braniewie. 

Ponadto w okresie od 26 czerwca 1993 r. do 17 listopada 1995 r. placówka odprawiała ruch graniczny  
w morskim przejściu granicznym we Fromborku.  

Placówka SG w Lelkowie odpowiada za: 

 Drogowe przejście graniczne w Grzechotkach.  

Placówka SG w Bezledach odpowiada za: 

 Drogowe przejście graniczne w Bezledach. 

 Kolejowe przejście graniczne w Bartoszycach/Głomnie.  

 Lotnicze przejście graniczne w Szymanach k/Szczytna. 

Placówka SG w Barcianach odpowiada za: 

 Kolejowe przejście graniczne w Skandawie czynne całodobowo dla ruchu pociągów towarowych.  

Placówka SG w Gołdapi odpowiada za: 

 Drogowe przejście graniczne w Gołdapi.  

Oprócz omówionych placówek w latach poprzednich w strukturze W-MOSG funkcjonowały graniczne jednostki 
organizacyjne odpowiedzialne za kontrolę ruchu granicznego.  

W okresie od 16 maja 1991 r. do 30 listopada 1999 r. funkcjonowała Graniczna Placówka Kontrolna  
w Skandawie. Międzynarodowy ruch pociągów w Skandawie odbywał się od zakończenia II wojny światowej.  
Przy czym do 1949 r. siedziba ówczesnego przejściowego punktu kontrolnego znajdowała się w Korszach. W latach 
80-tych ubiegłego stulecia ze względu na ogromną ilość odprawianych pociągów z węglem z Polski do ZSRR 
nazywano ją żartobliwie „elektrownią Skandawa”. Przez przejście wyjeżdżały także eszelony wojsk radzieckich 
wycofujących się z terytorium Polski i byłego NRD. W 1998 r. firma BIO-AGRO-TRANS rozpoczęła starania  
o uruchomienie wybudowanej na potrzeby „zimnej wojny” rampy przeładunkowej w Kotkach – Wielewie 
dysponującej torowiskiem o rozstawie 1520 mm. Po przygotowaniu infrastruktury pierwszy pociąg techniczny 
wjechał do Polski 6 czerwca 1999 r.  W punkcie odprawiano gaz ziemny, nawozy sztuczne oraz węgiel.  
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W okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2003 r. funkcjonowała Graniczna Placówka Kontrolna  
w Elblągu, która wcześniej znajdowała się w strukturze Morskiego Oddziału SG. Jednostka odpowiedzialna była  
za morskie przejścia graniczne w Elblągu i we Fromborku.   

* * * 

Po złożeniu przez Polskę akcesu wstąpienia do grupy Schengen otrzymaliśmy do spełnienia pewne warunki 
przygotowania się do członkowstwa. Było to również przejęcie obowiązków w zakresie organizacji pobytu 
cudzoziemców i zapewnienia im określonych międzynarodowych norm. Nowe ośrodki dla cudzoziemców 
zaplanowano przy zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, w tym przy polsko-rosyjskiej.  

Plany budowy obiektu przeznaczonego na Strzeżony Ośrodek i Areszt w Kętrzynie zatwierdzono w sierpniu 2004 r. 
Ośrodek budowano w latach 2005 – 2008. Na mocy Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych  
i administracji z dnia 27 września 2007 r. z dniem 1 listopada 2007 r. utworzono Strzeżony Ośrodek  
dla Cudzoziemców w Kętrzynie. 

W tym samym roku powstał Wydział do Spraw Cudzoziemców przejmujący zadania w zakresie cudzoziemców, 
realizowane dotąd przez Wydział Graniczny i Wydział Operacyjno-Śledczy.  

Proces przygotowania do ochrony zewnętrznej granicy UE i Schengen z Federacją Rosyjską dodatkowo objął 
działania modernizacyjne sprzętu transportowego, sprzętu techniki specjalnej, umundurowania, uzbrojenia, 
informatyki, łączności, systemów informatycznych. Wprowadzono nowe techniki ochrony granicy państwowej 
(m.in. termowizja i noktowizja). 

Na szkoleniach zawodowych m.in. z kontroli ruchu granicznego, problematyki operacyjno-śledczej, zwalczania 
nielegalnej migracji, prawa Unii Europejskiej, obsługi sprzętu obserwacyjnego, nauki języków obcych oraz innych 
specjalistycznych kadra Oddziału zdobyła niezbędną wiedzę merytoryczną.  

W obowiązującym stanie prawnym, funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej  
z siedzibą w Kętrzynie zostało określone w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych  
i administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej. Zgodnie z przepisami  
ww. rozporządzenia Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie imienia gen. bryg. Stefana 
Pasławskiego obejmuje swoim zasięgiem województwo warmińsko-mazurskie z wyłączeniem: powiatu elbląskiego, 
miasta na prawach powiatu Elbląg, z powiatu braniewskiego gminy Frombork, a także morskich wód wewnętrznych 
Zalewu Wiślanego. Oddziałowi powierzono odpowiedzialność za ochronę lądowego odcinka granicy państwowej  
z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej o długości 198 km 697 m.  

„Serce Oddziału” – sztandar jednostki i patron 

Wręczenie sztandaru, symbolu najwyższych wartości, sławy i tradycji oraz wierności, honoru  

i męstwa – których Ojczyzna wymaga od swych funkcjonariuszy strzegących granic – jest najważniejszą chwilą          

w życiu każdej jednostki. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej przeżywał ją w dniu 14 listopada 1992 r.  

W uroczystościach uczestniczyli mieszkańcy Kętrzyna oraz zaproszeni goście, m.in. Komendant Główny Straży 

Granicznej dr Jan Wojcieszczuk, bp Wojska Polskiego i Straży Granicznej Leszek Sławoj Głodź, metropolita 

warmiński bp dr Edmund Piszcz, ksiądz prałat Henryk Jankowski, posłowie i senatorowie ziemi warmińsko-

mazurskiej, reprezentanci urzędów państwowych w osobach wojewodów i burmistrzów, przedstawiciele władz 

samorządowych, członkowie fundacji sztandarów, kombatanci, przedstawiciele wojska i policji, funkcjonariusze  

W-MOSG z Komendantem mjr. SG Janem Olszewskim. 
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Z dniem 16 maja 2010 r. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej nosi zaszczytne imię gen. bryg. Stefana 
Pasławskiego, pierwszego przedwojennego Komendanta Straży Granicznej.  

Straż Graniczna na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest patronem dwóch szkół.  
W 1991 r. imię Straży Granicznej przyjęła Szkoła Podstawowa w Barcianach. Była to swojego rodzaju kontynuacja 
patronatu, gdyż więź z „zielonymi otokami’ trwa od 1968 r., kiedy patronem zostały Wojska Ochrony Pogranicza. 
Kolejną placówką oświatową jest Gimnazjum w Bezledach noszące zaszczytne imię Straży Granicznej od września 
2006 r. Taką nazwę wybrali uczniowie, nauczyciele i rodzice. 

 

Komendanci W-MOSG 
 

mjr SG Jan Olszewski   od 15 lutego 1991 r. do 5 listopada 1993 r. 

kpt. SG Wiesław Wieczorek   od 15 marca 1994 r. do 28 sierpnia 1995 r. 

ppłk SG Stanisław Mika   od 28 sierpnia 1995 r. do 22 września 1997 r. 

mjr SG Lech Czech    od 23 września 1997 r. do 28 listopada 1997 r. 

płk SG Jerzy Stec    od 27 lutego 1998 r. do 31 stycznia 2000 r. 

płk SG Józef Biegun    od 1 grudnia 2000 r. do 30 czerwca 2007 r. 

płk SG Przemysław S. Kuźmiński   od 1 lipca 2007 r. 

 mjr SG Dorian BURDYŁO   

 

 
Źródło: Kronika W-MOSG 1991-1993 
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dogodne warunki rozwoju w obszarze komunikacji 

społecznej. 

Uświadamiał młodym ludziom w ramach autorskiego 

programu „Narkotyki i inne nałogi”, że zażywanie 

narkotyków prowadzi do osobistej zguby. Wspierali go 

każdorazowo funkcjonariusze braniewskiej placówki. 

Nikt nie wie, jak to się stało, że zaczęły spływać 

zaproszenia z innych powiatów z prośbą o tego 

rodzaju prezentację. Każde zostało przyjęte. 

Funkcjonariusze Straży Granicznej odwiedzili 

dodatkowo młodzież w Elblągu, Pasłęku, Młynarach,  

a w roli głównej zawsze występował st. chor. sztab. SG 

Bogdan Kisiel, głoszący naukę, w której przygotowanie 

włożył całe serce.  

Pan Bogdan nie ukrywa, że jego całe życie kręci się 

wokół oświaty. Społecznie udziela się w szkołach,  

do których uczęszczają jego córki. Na emeryturze 

chciałby się poświęcić pracy z trudną młodzieżą, a kto 

miał z nim kontakt osobisty potwierdzi, że misję 

pedagogiczną mógłby wypełnić z powodzeniem. 

Należyta dbałość o kontakty z funkcjonariuszami 

zaprzyjaźnionych służb, przedstawicielami organizacji  

i lokalnymi mediami nacechowana profesjonalizmem, 

merytorycznym przygotowaniem oraz 

zaangażowaniem osobistym st. chor. sztab. SG 

Bogdana Kisiela znajduje wyraz w szeregu publikacji, 

czy to na portalach społecznościowych ziemi 

braniewskiej czy też w prasie lokalnej poświęconych 

szeroko rozumianej służbie w Straży Granicznej.  

Nie ma przedsięwzięcia, uroczystości, które odbyłyby 

się bez jego udziału lub asysty. Żywo angażuje się  

w organizację turniejów sportowych z ramienia 

Placówki SG w Braniewie, a podczas rozgrywek 

zagrzewają współgraczy do walki gromkie okrzyki 

Pana Bogdana. 

Z każdego zadania wykonywanego przez st. chor. 

sztab. SG Bogdana Kisiela wyłania się pasja, energia, 

zapał, fascynacja pracą i nowymi doświadczeniami. 

Postępowanie budzi podziw, szczególnie że 

towarzyszy formacji od początku jej powstania –  

od 1991 roku. 

 

„Bogdan, tak trzymać!!! Gratulacje Bogdan” – takie 

komentarze znajdują się na portalach internetowych 

przy komunikatach prasowych przygotowanych 

przez Pana Bogdana.  

Jest znaną postacią wśród przedstawicieli 

zaprzyjaźnionych służb, w każdej szkole, przedszkolu  

i instytucji oświatowej, położonej w terytorialnym 

zasięgu działania Placówki Straży Granicznej  

w Braniewie, w której pełni służbę od 1992 roku.  

Początkowo w cieniu, pochłonięty zadaniami 

właściwymi dla Zespołu Ewidencji i Przetwarzania 

Danych, do którego należał.  

Od września 2009 roku rozwinął skrzydła jako 

funkcjonariusz do spraw kontaktów z organami 

samorządowymi. Początkowo badał grunt: poznawał 

środowisko działaczy lokalnych, przedstawicieli 

władzy samorządowej, rzeczników prasowych, 

dziennikarzy, a potem zaczął po prostu inicjować 

przedsięwzięcia, które miały niebagatelny wpływ  

na budowanie integracji w środowisku lokalnym  

i służbowym.  

Emanuje pozytywną energią. Nie mógł zrozumieć,  

jak komuś może się tak zwyczajnie nie chcieć. Jego 

wigor do działania wpływa na kolegów z granicznej 

jednostki organizacyjnej i już dziś Placówka Straży 

Granicznej w Braniewie ma bogate kalendarium 

autorskich przedsięwzięć. 

Nazywany żartobliwie dyrektorem gabinetu 

komendanta      placówki.    St. chor. sztab. SG Bogdan 

Kisiel podkreśla, że wsparcie kierownictwa, stwarza  
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OOOBBBCCCUUUJJJĄĄĄCCCYYY      
 ZZZ   PPPRRRZZZYYYRRROOODDDĄĄĄ      

 

PPOR. SG ARKADIUSZ RUTKOWSKI  
PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W LELKOWIE 

 

 

"Kto chce naprawdę odnaleźć samego siebie, musi 
nauczyć się obcowania z przyrodą, bo oczarowanie jej 
pięknem wprowadza bezpośrednio w ciszę 
kontemplacji" Jan Paweł II 

 
Ppor. SG Arkadiusz Rutkowski uczy się samego siebie 
od najmłodszych lat, obcując z przyrodą. Poznał 
tajemnicze i najbardziej oddalone zakątki przyrody po 
wstąpieniu do Straży Granicznej. W Placówce  
w Lelkowie pełni służbę od 12 maja 1997 roku. 
Środowisko elektroniczne stanowi jego służbowy 
świat, a w czasie wolnym… 
 
Zaczynał jak większość fotografujących w latach 90., 
od Smieny i Zenita. W domu miał ciemnię, koreks, 
powiększalnik, suszarkę i kilka innych drobiazgów. 
Przyszedł czas na bardziej zaawansowany sprzęt, 
najpierw analogowy, a obecnie cyfrowy. Komputer 
zastępuje tradycyjną ciemnię. 
 
Pana Arka najbardziej pasjonuje fotografia 
przyrodnicza, na którą poświęca najwięcej czasu. Ptaki 
– to na nie poluje z obiektywem bohater artykułu.   
Nie jest to jednak proste zadanie. Do każdego gatunku 
musi podejść „indywidualnie”. Na udane   zdjęcia   
ptaków    składają    się:    poszukiwania,    
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znajomość zwyczajów, opracowanie strategii i metod 
wtopienia w tło, by być zaakceptowanym elementem 
przyrody. Żmudne czynności. 
 
Wykonanie zdjęcia czajki w dużym zbliżeniu wymagało 
poświęcenia 15-dniowego urlopu. Pobudka o godz. 2. 
lub 3. nad ranem. Powrót z łowów dopiero  
po południu. Zmęczony, ale usatysfakcjonowany, jeśli 
osiągnął upragniony cel. 
 
W przypadku walki krogulca z kawką znalazł się  
w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu. 
Daleko nie musiał iść. Zdjęcia zrobił nieopodal domu 
rodzinnego. Musiał działać szybko, by nie stracić 
okazji. Był tak podekscytowany, że na kilkustopniowy 
mróz wybiegł w obuwiu, ale bez skarpetek.  
 
Dla dobrych zdjęć jest w stanie się mocno poświęcić. 
Bywało już, że stał kilka godzin po pas w wodzie. 
Bywało, że siedział na gałęzi. Wspinaczka na drzewo 
przypomina zmagania alpinistów. Każdy krok jest na 
wagę złota i niesie ryzyko. Wdrapywanie po pniu 
drzewa nie należy do najprostszych, gdy na ekwipunek 
dzielnego łowczego chwili w przyrodzie składają się 
dwa plecaki z aparatem, statywem i dodatkowym 
sprzętem. Brodzenie po wodzie – choć przyjemne  
w upalny dzień – do takich nie zaliczymy,  gdy ciało 
ugina bagaż z bronią fotografa.  
 
Złość na przyrodę nie jest mu obca. Kilka razy powrócił 
zrezygnowany z „łowów”, złorzecząc na ptaki, że są 
„głupie…”, bo przecież nie chce zrobić krzywdy.  

 „Chodzi tu o obcowanie z przyrodą, o niezapomniane 

chwile, w których o brzasku „rodzi” się dzień z kojącymi 

duszę odgłosami przyrody…”  Arkadiusz Rutkowski 

 

 

Mówił wówczas sam do siebie, że jego trudy chyba nie 
mają sensu. Jednak za jakiś czas zapał powracał i nie 
trzeba było  namawiać pana Arka do wyjścia w teren.  
 
Bo przecież nie chodzi tylko po to, by robić zdjęcia.  
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 „Chodzi tu o obcowanie z przyrodą, o niezapomniane 

chwile, w których o brzasku „rodzi” się dzień z kojącymi 

duszę odgłosami przyrody…”  Arkadiusz Rutkowski 
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 „Chodzi tu o obcowanie z przyrodą, o niezapomniane 

chwile, w których o brzasku „rodzi” się dzień z kojącymi 

duszę odgłosami przyrody…”  Arkadiusz Rutkowski 
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 „Chodzi tu o obcowanie z przyrodą, o niezapomniane 

chwile, w których o brzasku „rodzi” się dzień z kojącymi 

duszę odgłosami przyrody…”  Arkadiusz Rutkowski 

 

 „Chodzi tu o obcowanie z przyrodą, o niezapomniane 

chwile, w których o brzasku „rodzi” się dzień z kojącymi 

duszę odgłosami przyrody…”  Arkadiusz Rutkowski 

 

ST. CHOR. SZTAB. SG MAREK PAWLAK  
PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W GÓROWIE IŁAWECKIM 

 

Taka sytuacja powtórzyła się jeszcze raz. W końcu 
zwierzę poddało się. Nie o walkę chodziło,  
a o współdziałanie na dobre i na złe. 

 

Dzisiaj Ibor, nazywany przez swojego przewodnika  
i funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Górowie 
Iławeckim – Barym, jest na zasłużonej emeryturze i ciągle 
pod opieką swojego przewodnika na prywatnej posesji 
wśród innych owczarków niemieckich, które Pan Marek 
posiada. 

 

„Jest twoim przyjacielem, partnerem, obrońcą – twoim 
Psem. Jesteś jego życiem, miłością, przewodnikiem. Będzie 
twój – wierny i oddany do ostatniego uderzenia serca. 
Winien mu jesteś zasłużyć na to oddanie”. M. Siegal 
St. chor. sztab. SG Marek Pawlak zasłużył na to oddanie. 
 

Od 1992 roku w służbie, przez 17 lat był przewodnikiem 
psa służbowego. W swojej służbowej karierze 
wytresował dwa patrolowo-obronne owczarki 
niemieckie.  

 

Rzetelny w wykonywaniu obowiązków służbowych, 
ceniony przez kolegów górowskiej placówki. Może być 
przykładem dla niejednego funkcjonariusza. 

 

Pierwszym psem służbowym był Jaro. Wybrany przez 
Pana Marka spośród 30 zakupionych przez Straż 
Graniczną. Razem szkolili się w podwarszawskich 
Sułkowicach. Choć Jaro był największym psem,  
to wydawał się łagodny. Pokazał swoją zwierzęcą naturę 
podczas szkolenia, ale przewodnik z podopiecznym 
„dotarli się” i służyli razem prawie 9 lat. Potem 
patrolowiec odszedł na emeryturę i doczekał sędziwego 
wieku na posesji Pana Marka.  

 

Przewodnik psa służbowego musi się poświęcać dwa 
razy bardziej służbie niż każdy inny funkcjonariusz.  
Nie liczy godzin, które spędził w pracy, a przecież był 
nawet na dniu wolnym, bo w kojcu czekał na niego 
zawsze wierny partner. 
 

Jaro odpoczywał na psiej emeryturze, a przed Panem 
Markiem przełożeni postawili kolejne wyzwanie. Tym 
razem było trochę trudniej, bowiem wziął pod opiekę 
Ibora – psa służbowego wyszkolonego przez zupełnie 
innego funkcjonariusza. Przejęcie czworonoga było 
spowodowane reorganizacją granicznych jednostek 
organizacyjnych, a st. chor. sztab. SG  Marek Pawlak miał 
już doświadczenie. 

 

Pan Marek wspomina dzień, w którym próbował zjednać 
sobie Ibora: Dwa tygodnie trwał okres adaptacji. Jeden 
przyzwyczajał się do drugiego. Pies był karmiony 
początkowo tylko w kojcu, ale to długo nie mogło trwać. 
Nadeszła chwila prawdy. Poprzedni przewodnik siedział 
w obiekcie placówki i obserwował wszystko przez okno. 
Wiedział, że nie może się pojawić w polu widzenia 
owczarka, bo kolega nie zostanie zaakceptowany,  
co więcej zostanie zaatakowany. Pies na widok nowego 
pana najeżył sierść. Nowy opiekun rzucił aport i wydał 
czworonogowi polecenie. Zwierzę pobiegło,  
ale w połowie drogi zatrzymało się. Ibor odwrócił się, 
jakby nagle coś mu się przypomniało. Z impetem skoczył 
na Pana Marka. Oparł łapy na ramionach mężczyzny  
i wbił wzrok w przewodnika. Doświadczony 
funkcjonariusz wiedział, że to było wyzwanie do  walki.   
Nie   miał szans.  Nie  patrzył  w  oczy Ibora.  Nigdy  nie  
wolno tego robić, gdy zagrożenie staje się 
 oczywiste. Pies zrezygnował. 

PPPaaarrrtttnnneeerrrssskkkaaa      
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Przeprawa – przedostanie z pomostu A na pomost  
B z wykorzystaniem opony i liny, bez dotykania ziemi; 
Skakanka Gigant – zawodnicy kręcą skakanką  
na platformach a pozostali przeskakują przez nią  
z elementem; Drwale – cięcie jak największej liczby 
drewnianych plastrów w określonym czasie; Stolarze – 
składanie na czas szafy według wzoru; Strażacy – 
pokonanie toru przeszkód; Mechanicy – wykonanie 
kilku zadań przy samochodzie; Latający dywan – 
przeciągnięcie kolegów na dywanie; Katapulty – 
nakręcanie urządzenia i oddanie strzałów  
do wyznaczonego miejsca; Ryksze – ciągnięcie rykszy 
po określonym torze. 
 
Pierwsze rozgrywki odbyły się w Mrągowie. Panowie 
zgodnie twierdzą, że potraktowali zawody jako próbę  
i zabawę. Nie spodziewali się tak zaciekłej rywalizacji. 
Potem rozpoczęli mocne treningi. Z pomocą Zakładu 
Usług Komunalnych w Bartoszycach wykonali kopie 
kilku przyrządów niezbędnych w konkurencjach. 
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
udostępnił zawodnikom plac ćwiczeń przy jednostce 
pożarniczej i ćwiczyli. Metodą prób i błędów dochodzili 
do wprawy. Potem weryfikowali zdobyte umiejętności  
i sprawność w kolejnych zawodach. 
 
Zawodnicy byli silnie wspierani przez grupę wiernych 
kibiców, z którymi organizowali cykliczne spotkania 
także poza placem ćwiczeń. Pracowali nad zgraniem 
zespołu z Bartoszyc, w skład którego wchodzili oni – 
waleczni zawodnicy i wierni kibice. 
 
Przed zawodami, które odbywały się w Bartoszycach, 
ćwiczyli najbardziej zaciekle. Pragnęli jak najlepiej 
wypaść przed własną publicznością. W finale, który 
miał zadecydować o zwycięstwie, poziom był wysoki. 
Ostatnia konkurencja przeważyła szalę zwycięstwa  
na korzyść Bartoszyczan. Wygrali ze Starogardem 
Gdańskim. 
 
Mieszkańcy Bartoszyc od końca kwietnia br. mogą 
ugasić pragnienie przy pięknym wodopoju, którego 
wybudowanie i uruchomienie było możliwe dzięki 
waleczności grupy Bartoszyczan. Zdobyli tytuł mistrza  
i nagrodę główną  – 100 tys. zł, którą przeznaczono  
na tę właśnie inicjatywę. Choć zawody odbywały się  
od kwietnia do sierpnia 2009 roku, to przedsięwzięcie 
dopiero teraz znalazło swój finał, bowiem 29 kwietnia 
2011 roku Burmistrz Miasta Bartoszyce wspólnie  
z drużyną zawodników Pucharu Miast dokonał 
uroczystego oficjalnego otwarcia punktu wody pitnej.  
 

Chor. sztab. SG Andrzej Arodź i st. sierż. SG Sławomir 
Mandywel z Placówki Straży Granicznej  
w Bezledach mogą się pochwalić „pomnikiem  
za życia”. Ich nazwiska widnieją na tablicy 
pamiątkowej zamocowanej na fontannie z wodą 
pitną w Bartoszycach.  
 
Jako mieszkańcy Bartoszyc i waleczni 30-latkowie – 
takie były wymagania – dwa lata temu weszli w skład 
8-osobowej drużyny Miasta Bartoszyce, która 
walczyła w  Pucharze Miast. W większości drużyna 
składała się z osób pracujących w służbach 
mundurowych: Straży Granicznej, Policji i Straży 
Pożarnej, a także pracownika Urzędu Miasta  
i dwóch przedsiębiorców z Bartoszyc. 
 
Przedstawiciele Placówki SG w Bezledach zostali 
wybrani w castingu, który polegał na wypełnieniu 
ankiety zgłoszeniowej, udzieleniu odpowiedzi na trzy 
losowo wybrane pytania i odbyciu rozmowy 
kwalifikacyjnej. Pan Sławomir został kapitanem 
drużyny. Przywódcze cechy wykazywał jeszcze przed 
utworzeniem teamu. Namawiał do udziału brata  
i kolegę Andrzeja. I udało się. 
 
Mechanizm Pucharu opierał się na rozgrywkach  
w 4 grupach, składających się  z  3 miast.  
Reprezentanci Bartoszyc zmagali się z rywalami  
z miast z Warmii i Mazur oraz Pomorza w trudnych 
konkurencjach: Kierowcy – okrążenia na trójkołowcu; 
Zorba – napędzanie kuli o 3-metrowej średnicy 
własnym ciałem; Rusztowanie – pokonanie odcinka na 
podwieszanych szczudłach; Mocarze – przenoszenie 
piłek przez zawodników spiętych liną bungee; 
Koszykarska karuzela – rzuty do ruchomych koszy; 
Gladiatorzy – walka z użyciem piankowych maczug  
na podwieszonych kładkach; Latające rowery – 
pedałowanie   do   pełnego    obrotu    na    konstrukcji; 

ŹŹŹrrróóódddlllaaannnaaa   wwwaaallleeeccczzznnnooośśśććć   

CHOR. SZTAB. SG ANDRZEJ ARODŹ, 
 ST. SIERŻ. SG SŁAWOMIR MANDYWEL 
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chor. SG Anna MAUCH 
Ewelina BLOCH   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tacy jesteśmy 

 „Chodzi tu o obcowanie z przyrodą, o niezapomniane 

chwile, w których o brzasku „rodzi” się dzień z kojącymi 

duszę odgłosami przyrody…”  Arkadiusz Rutkowski 

 

 
 

TTTyyytttaaannn      
 

 
Od 2005 roku Pan Mariusz jest działaczem  
i zawodnikiem klubu sportowego „Tytan”, a trzy lata 
później zaangażował się w życie zarządu uczniowskiego 
klubu. Posiadany certyfikat ukończenia kursu pierwszej 
pomocy i tytuł ratownika medycznego pozwala  
na sprawowanie opieki medycznej na meczach 
klubowych i imprezach plenerowych w jego rodzinnej 
miejscowości.  

 
Jako instruktor piłki ręcznej od trzech lat opiekuje się 
sekcją przy Uczniowskim Klubie Sportowym „Tytan”. 
Zaraża uczniów Zespołu Szkół w Łankiejmach 
zamiłowaniem do sportu. Dodatkowo wspiera 
działalność sekcji piłki nożnej oraz kajakarstwa. 

 
Pan Mariusz jest od kilku lat współorganizatorem 
Turnieju Siatkarskiego o Puchar Dyrektora Szkoły,  
w którym biorą udział drużyny dorosłych, głównie 
przedstawiciele służb mundurowych. Z jego inicjatywy 
Rada Rodziców cyklicznie organizuje Turniej Dzikich 
Drużyn w Piłkę Nożną o Puchar Przewodniczącej Rady 
Rodziców. Funkcjonariusz Straży Granicznej aktywnie 
uczestniczy w życiu szkoły, jest członkiem Rady 
Rodziców, współpracuje z Sołtysem i Radą Sołecką  
oraz angażuje się w życie tutejszej parafii. 

 
Społeczność lokalna doceniła zaangażowanie  
i    oddanie   pasji    Pana    Mariusza.    Został    wybrany 
prezesem stowarzyszenia Uczniowskiego Klubu 
Sportowego "Tytan" w Łankiejmach. Posiada 
uprawnienia instruktora sportowego o specjalności piłka 
ręczna. Swoje umiejętności wykorzystuje w zajęciach  
z młodzieżą. Wskazuje młodym ludziom  właściwą  drogę 
I nie pozwala im się nudzić.  

  
 

 

ssspppooorrrtttuuu   
 

i lekkoatletykę, w lutym – Litwę i koszykówkę. W marcu 
„odbyli podróż” do kraju piłki ręcznej – Niemiec, a już  
w kwietniu byli w Bułgarii na siatkówce. Maj upłynął pod 
znakiem piłki nożnej i Wielkiej Brytanii, a w czerwcu 
Łankiejmy opanowali Włochy i rajd rowerowy. 

 
Uczniowski Klub Sportowy odniósł kolejny sukces. 
Pozyskał ponad 37 tys. zł z Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej. Pan Mariusz, jego podopieczni  
i mieszkańcy Łankiejm przygotowują się do kolejnych 
działań w ramach zadania „A propos sportu”, który 
potrwa do końca bieżącego roku. Klub sportowy już 
posiada 5 kajaków, a teraz z dodatkowych funduszy 
wzbogaci się o dwa kolejne. 

 
Mł. chor. SG Mariusz Kragiel nie odmawia udziału  
w sportowych inicjatywach. Wiedzą, umiejętnościami  
i doświadczeniem funkcjonariusz służy kolegom  
z Placówki Straży Granicznej w Sępopolu. Prowadzi zajęcia 
z wychowania fizycznego w ramach doskonalenia 
zawodowego funkcjonariuszy. Angażuje się podczas 
służbowych spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną. 
Zawsze jest chętny do reprezentowania formacji i swojej 
placówki w imprezach sportowych, resortowych, a także  
w zawodach organizowanych wśród lokalnej społeczności. 

 
Pan Mariusz potwierdza, że brakuje mu czasu, ale nie 
potrafi inaczej. Chyba urodził się po to, by działać. Jego 
pasja nie pozostawia w cieniu życia rodzinnego. Zarówno 
małżonka, jak i jego dwójka dzieci podzielają miłość  
do aktywności i sportu. Razem trzymają się ramię w ramię. 

 

Służba w Straży Granicznej wymaga 
dyspozycyjności. Funkcjonariusz 
powinien być prawy, dawać dobry 
przykład. 

 
„Głównym powołaniem człowieka 
jest raczej służyć, niż zmuszać  
do posłuchu” – ta myśl Alberta 
Einsteina w zupełności jest zbieżna  
z postawą mł. chor. SG Mariusza 
Kragiel. 

 
Jego miłość do sportu znajduje 
odzwierciedlenie w aktywności. 
Robi to co lubi. Nie chce nic  
w zamian. Satysfakcja z sukcesów 
podopiecznych jest  najlepszą 
nagrodą.  

 

Na działalność 
stowarzyszenia pozyskuje 
środki finansowe z Urzędu 
Miasta Korsze. Poszukuje 
najlepszych rozwiązań. 
Zainicjował cykliczne 
przedsięwzięcia sportowe, 
których organizacja możliwa 
jest dzięki programowi Unii 
Europejskiej "Młodzież  
w działaniu". Młodzież 
zrzeszona w Uczniowskim 
Klubie „Tytan” oraz 
mieszkańcy miejscowości do 
września 2011 roku aktywnie 
biorą udział w autorskim 
projekcie "Europejskie Dni 
Sportu".   Dzięki   inicjatywie 
poszerzają wiedzę na temat 
dyscyplin sportowych oraz 
krajów europejskich.  
W styczniu   poznali   Francję 

MŁ. CHOR. SG MARIUSZ KRAGIEL  
PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W SĘPOPOLU 
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chor. SG Anna MAUCH 
chor. SG Jolanta WOJNOWSKA   
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Postad Doriana Burdyło wprost licuje z funkcjonowaniem Straży Granicznej. 
Bowiem, dzisiaj co prawda w stopniu majora, Pan Dorian zdobywał pierwsze szlify 
jako szeregowy funkcjonariusz dwadzieścia lat temu. Oczywiście lata wysługi z 
tegorocznym jubileuszem to zbieżnośd, która nie wpłynęła na wyjątkowośd 
postaci , chociaż… 

Rodzina Pana Doriana ma korzenie mundurowe i to munduru chroniącego 
granicy paostwowej. Ojciec Doriana był żołnierzem 15. Kaszubskiej Brygady Wojsk 
Ochrony Pogranicza. Dewizą  rodziny Burdyło jest „wiedzied jak najwięcej o ziemi, 
na której się mieszka”. Stąd niewątpliwie zamiłowanie do historii. Wiedza 
historyczna Majora jest iście imponująca.  Szczegóły, z jakimi omawia przeszłe 
zdarzenia z funkcjonowania służb mundurowych na pograniczu Warmii i Mazur, 
dają smaku tym historiom, a prosty i zrozumiały język czyni je fascynującymi.  

Oczywistym zatem jest, że to właśnie mjr SG Dorian Burdyło jako pierwszy 
spisał monografię Warmiosko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. 
Opracowując materiał dotarł niemal do każdego źródła, aby odtworzyd zmiany  
o podłożu strukturalnym, kadrowym i zadaniowym.  

Redakcja: Jakie jeszcze inne pasje towarzyszą Strażnikowi historii Warmiosko-
Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej? 

mjr SG Dorian Burdyło: Oprócz historii to jestem jeszcze współzałożycielem 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyoskiej im. Zofii Licharewej. Interesują mnie 
również motocykle. Ja w ogóle jestem takim typem zabieganego człowieka. Jestem 
członkiem międzynarodowego stowarzyszenia  IPA, a jakiś czas temu założyliśmy  
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Placówce Straży Granicznej w Barcianach. 
Udzielam się również w Barciaoskiej Inicjatywie Oświatowej, której celem jest 
wspieranie drogi edukacyjnej najbardziej uzdolnionej młodzieży z regionu.  

R.: Zatrzymajmy się przy Klubie Honorowych Dawców Krwi. PSG w Barcianach jako 
pierwsza podejmowała inicjatywę oddawania krwi. Dzisiaj w ślad poszły inne 
Placówki. 

D.B.: Tak. Właściwie tą formą pomocy zajmujemy się już od 2009 roku. 
Indywidualnie  organizowaliśmy zbiórki oddawania krwi  na   potrzeby   konkretnych  
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chorych.  Natomiast dopiero w 2011 roku założyliśmy 
Klub Honorowych Dawców Krwi przy PSG w Barcianach.  

R.: A skąd pomysł na Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Kętrzyoskiej? 

D.B.: Kilka lat temu zebrała się grupa ludzi, którzy 
zaprosili nie do tworzenia takiego stowarzyszenia. 
Szukali osób, prawdziwych zapaleoców, właśnie takich 
jak ja i założyliśmy Towarzystwo Ziemi Kętrzyoskiej im. 
Zofii Licharewej. Co prawda swoimi działaniami 
obejmujemy powiat kętrzyoski jednak wychodzimy też 
dalej. Bo naturalnie, każdy z nas robi coś więcej np. 
wielu z nas jest przewodnikami turystycznymi. 

R. : Kolejny punkt w katalogu Pana pasji to motory… 

D.B.: … a motory, to tak. Motoryzację zaszczepił we 
mnie ojciec. Ojciec motocyklami jeździł, motory zawsze 
były „obecne” w otoczeniu, w rozmowach. Ja mam 
szczególny motocykl MW 752 to jest typowy motocykl 
wojskowy na poligon czy na pole bitwy. A takim właśnie 
kiedyś ojciec jeździł, tutaj w batalionie Kaszubskiej 
Brygady. O tych maszynach mógłbym długo mówid. 

R.: Które momenty ze swoich kart służby najbardziej Pan 
wspomina? 

D.B.: Najbardziej wspominam szkołę. Zaraz po maturze 
zdałem egzaminy do szkoły chorążych, tutaj w Kętrzynie. 
Ówczesna szkoła kształtowała nas, jako młodych ludzi. 
Dzisiaj widzę, że ten okres miał dużo dobrych cech. 
Kiedyś mówiono, że się nad nami znęcano, ale tak 
naprawdę z perspektywy czasu to zostaliśmy wychowani 
w duchu odpowiedzialności  za siebie i za kolegów. 
„Szkoła chorążych” mówiono „gorzej niż kompania 
karna”, ale to tam kształtowano espirt de corps – co 
prawda różnymi sposobami. 

R.: Jak to się stało, że został Pan autorem opracowania 
historycznego o Warmiosko-Mazurskim Oddziale Straży 
Granicznej?  

D.B.: To się odbyło tak trochę poza mną. W Oddziale 
szukano osoby, która by się podjęła zadnia. I tak drogą 
koleżeoską, ponieważ się znamy i mniej więcej wiadomo 
kto czym się zajmuję i co robi, wytypowano mnie. Moje 
nazwisko pojawiło się właśnie przy takich 
poszukiwaniach. Propozycje złożył mi Zastępca 
Naczelnika Wydziału Prezydialnego.  W pierwszej fazie 
się zgodziłem. Ale potem, gdy doszło do mnie, ile  pracy 
będzie wymagało stworzenie takiego opracowania, 
chciałem odmówid.  Miałem świadomośd tego, że 
dwadzieścia lat to nie jest jeden dzieo.  I przez chwilę 
zwątpiłem.  

R.: Jak wyglądała praca nad opracowaniem? 

 

 

D.B.: Praktycznie trzy miesiące bez życia rodzinnego. 
Dwukrotnie odwiedziłem archiwum w Szczecinie, gdzie 
robiłem kwerendy, ale i tutaj na naszym terenie  
musiałem dotrzed do naocznych świadków rodzenia się 
pewnych decyzji, struktur itp. Do tych, którzy tworzyli 
Oddział. Starałem się odtworzyd ludzi na stanowiskach 
od 1991 roku, ich okresy pełnienia funkcji, stopnie, 
podstawy prawne i przede wszystkim zależało mi na 
zdjęciach. Chciałem zrobid taką dokumentację w formie 
galerii, bo wiem, że jak teraz się tego nie zrobi, to potem 
może byd już za późno. Wymagało to mojego 
zaangażowania. Praca, którą napisałem jest jeszcze 
rozwojowa. Powiedzmy, że obecny kształt jest  ramą, 
którą można jeszcze wypełniad. 

R.: Dwadzieścia lat w służbie, autor publikacji 
historycznej Oddziału. Podsumowując naszą rozmowę – 
co Pan, naoczny świadek powstania i rozwoju naszej 
formacji, najbardziej chwali a co potępia? 

D.B.: Nie podobają mi się sprawy związane z wyglądem 
naszego munduru. Zbyt dużo wersji umundurowania już 
doświadczyliśmy jako dwudziestoletnia służba. Ponadto, 
każda podjęta próba zmiany wyglądu funkcjonariusza nie 
do kooca była przemyślaną. Np. ja sam nie pamiętam już 
ile miałem wzorów czapek. Natomiast niewątpliwym 
dobrem naszej formacji jest stabilizacja.  

 

MJR SG DORIAN BURDYŁO  
PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W BARCIANACH 

 

Rozmawiała: por. SG Justyna SZUBSTARSKA   
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Mariusz Mińczuk młody człowiek z wieloma odznaczeniami. Jest świetnie wykwalifikowanym ratownikiem 
Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tak w skrócie można przedstawić sylwetkę 
funkcjonariusza SG z Węgorzewa. Najcenniejszym jest to, że wszystkie odznaczenia mają rangę najwyższych 
honorów życia ludzkiego. W swoich zbiorach ma m.in. nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Medal za 
Ofiarność i Odwagę oraz Brązowy Krzyż Zasługi. I żeby była jasność, tu nie ma przypadku. Mariusz ma szereg 
uprawnień i pokończonych kursów ratujących najcenniejszą wartość – życie. Opisując postać Mariusza 
zastanawiałam się, czy w tym człowieku jest jakiś magnez ciągnący do akcji ratunkowych. Ale już wiem, ze każdy 
ma swoje przeznaczenie, a przeznaczeniem Mariusza jest być we właściwym miejscu o właściwej porze, tam gdzie 
jest akurat potrzebny. A co jest w nim najfajniejsze? To że jest normalnym, zwykłym kumplem.  

 
 

MMMłłłooodddyyy   ccczzzłłłooowwwiiieeekkk   zzz   wwwiiieeelllooommmaaa   ooodddzzznnnaaaccczzzeeennniiiaaammmiii   

umie. Sadzę , że na pewno charakter kształtuje praca 
z ludźmi. 

R.: Czy osobowość ratownika pomaga w codziennej 
pracy w Straży Granicznej? 

M.M.: Z całą pewnością. Ja pracuję przede wszystkim 
z ludźmi. I co prawda zdarzają się sytuacje, w których 
trzeba kogoś upomnieć bądź ukarać, ale taka jest 
służba. Ludzie są różni i czasami wymuszają twarde 
podejście do sprawy. 

R.: A jak jest w życiu osobistym? 

M.M.: Moje życie osobiste to ja, taki jaki jestem. Przez 
to, że pracuję w służbach porządku publicznego  
i dzięki wiedzy zdobytej na kursach szczególnie 
zwracam uwagę na krzywdę ludzką. Zauważam 
rzeczy, zjawiska, których być może inni nie 
dostrzegają.  

R.: O czym marzyłeś w dzieciństwie? 

M.M: To chyba oczywiste. Zawsze chciałem pływać.  
I chyba jestem szczęściarzem, któremu marzenie się 
spełniło.  

R.: Ilu osobom uratowałeś życie?  

M.M.: W trakcie akcji ratunkowej „Biały szkwał” 
uratowałem 17 osób. Ogółem z takich pamiętnych 
zdarzeń – to około 25 osobom. W mojej pracy 
ratowanie kogoś to norma. Nigdy nie liczyłem, ani się 
nie zastanawiałem ilu ludzi uratowałem. Pamiętam, 
jak kiedyś popłynęliśmy do chłopaka, który skoczył 
na główkę w bardzo płytkim miejscu. Kiedy do niego 
dotarliśmy, nie miał czucia od pasa w dół. Na 
szczęście udało się go uratować i po kilku miesiącach 
odzyskał władzę w nogach. I to są wiadomości, które 
warto pamiętać. 

 

 

Redakcja: Możesz się poszczyć odznaczeniami, które 
mało kto z nas kiedykolwiek otrzyma. Jakie to 
uczucie? 

Mariusz Mińczuk: Nie zastanawiam się nad tym. 
Zrobiłem to co musiałem zrobić. Inni to zauważyli, 
docenili i już. To jest miły akcent. 

R.: A jak rodzina podchodzi do obranej przez Ciebie 
drogi życiowej? 

M.M.: Moja rodzina jest dumna ze wszystkich 
odznaczeń, gdyż one świadczą o niesieniu pomocy 
innym. Bo tak zostaliśmy z siostrą wychowani. To nie 
są jedyne medale w mojej rodzinie. Moja młodsza 
siostra jest również ratownikiem, podobnie zresztą 
jak mój Ojciec.  

R.: Jak się kształtuje taki charakter?  

M.M.: To jest pytanie raczej do mojego Ojca, bo to on 

mnie ukształtował. Odkąd pamiętam, ojciec zabierał 

nas     nad     wodę     i     uczył    wszystkiego    co    sam 

 

 

PLUT. SG MARIUSZ MIŃCZUK  
PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W WĘGORZEWIE 
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Rozmawiała: por. SG Justyna SZUBSTARSKA   
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działaniach  Jan  Werchowicz współpracuje  

z Harcerskim Ruchem Ochrony Środowiska  

im. Św. Franciszka z Asyżu oraz Urzędem Gminy  

w Baniach Mazurskich. 

St. chor. sztab. SG Jan Werchowicz służbę  

w Straży Granicznej rozpoczął 26 września 1991 r. 

Początek jego służby – podobnie jak wielu 

funkcjonariuszy w Straży Granicznej – rozpoczął się 

nauką w Szkole Chorążych Straży Granicznej  

w Kętrzynie. 

Podczas rocznego pobytu w szkole – wówczas kadet 

Werchowicz – miał szczęście być podwładnym legendy 

formacji wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej  

por. SG Ryszarda Wiewióry. Po szkole mł. chor. SG Jan 

Werchowicz dostał przydział na Strażnicę w Baniach 

Mazurskich, gdzie we wrześniu 1992 roku zastał tam 

dosłownie kilkuosobową kadrę, obiekt wraz  

z odziedziczonym po Wojskach Ochrony Pogranicza 

wyposażeniem   i   sprzętem.   Jak   wspomina,   wtedy  

  

 

Jan Werchowicz – nie ma dla niego rzeczy 

niemożliwych i nieznanych jeżeli chodzi   o teren PSG 

w Baniach Mazurskich. Ta postać symbolizuje tę 

placówkę. Dlaczego właśnie Jan Werchowicz? To 

proste – jest to osoba o wyjątkowym, już 

niespotykanym zaangażowaniu i szacunku do tradycji 

oraz drugiego człowieka.  

Jan Werchowicz mieszka w Baniach Mazurskich, ma 

42 lata, jest żonaty z Małgorzatą, dwoje dzieci:  

Ania 7 lat, Maciek 2,5 roku. Pochodzi  

z przygranicznego Żabina w Gminie Banie Mazurskie. 

Tam właśnie od najmłodszych lat miał styczność  

z mundurem chroniącym granicę państwową.  

Z tamtych czasów najbardziej zapamiętał już 

emerytowanego żołnierza WOP, a później 

funkcjonariusza SG Kazimierza Banasiaka, który  

to budził respekt wśród miejscowej młodzieży 

specyficznym ciągle podniesionym i donośnym 

głosem. 

Prywatnie Jan Werchowicz interesuje się przede 

wszystkim historią terenów obecnej gminy Banie 

Mazurskie do roku 1944. W ramach swoich 

zainteresowań gromadzi materiały archiwalne  

oraz przedmioty o wartości muzealnej. Dodatkowo 

ciekawi go ochrona środowiska, przyrody  

oraz turystyka. Społecznie bierze udział  

w opracowywaniu projektu rozwoju turystyki dla 

gminy Banie Mazurskie, który jest jednym  

z elementów działań zmierzających do uruchomienia 

przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego kampanii „Dzikie Mazury”. 

Przedsięwzięcie ma na celu popularyzowanie turystyki 

dla kilku gmin północno-wschodniej części 

województwa z jednoczesnym zachowaniem walorów 

przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych 

regionu. Takie działania wymagają ogromnej wiedzy  

o terenie, kulturze i tradycji.   To   jest   zajęcie    

dla    pasjonaty.    Ponadto w swoich społecznych 

 

 

CCCzzzłłłooowwwiiieeekkk      

 

GGGrrraaannniiicccyyy   

ST. CHOR. SZTAB. SG JAN WERCHOWICZ  
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Głównego SG oraz Komendanta PSG w Baniach 

Mazurskich. Jan Werchowicz, po 20 latach nienagannej 

służby, może powiedzieć, że dokonał właściwego 

wyboru ścieżki zawodowej.  

 
 
 

placówka       dysponowała       jednym      samochodem 

służbowym marki UAZ, kilkoma motocyklami marki 

WSK i MZ. Dzisiaj taka służba wydaje się niemożliwa. 

Dzisiaj realia służby są diametralnie różne. 

Przede wszystkim każda placówka SG w swoim 

asortymencie posiada dużo więcej pojazdów oraz 

nowinek technologicznych. Ale jak podkreśla Pan Jan 

– obecnie służy w najładniejszej placówce  

na pograniczu polsko-rosyjskim.  

Pierwszy etat, na którym służył był  

to Dowódca Plutonu służby kandydackiej  w W-MOSG. 

Po czym była służba na etatach strażnika granicznego  

i starszego strażnika granicznego. Teraz jest na etacie 

starszego kontrolera grupy służby granicznej i jest 

odpowiedzialny za jeden z rejonów służbowej 

odpowiedzialności placówki. 

Wyjątkowość Pana Jana Werchowicza 

potwierdzają wielokrotne wyróżnienia przez 

Komendanta   W-MOSG    w   Kętrzynie,   Komendanta  

 

 „Chodzi tu o obcowanie z przyrodą, o niezapomniane 

chwile, w których o brzasku „rodzi” się dzień z kojącymi 

duszę odgłosami przyrody…”  Arkadiusz Rutkowski 
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C.O.: Tego nie da się tak prosto porównać. Dzisiaj przede 
wszystkim jest inna rzeczywistość. Kiedyś wszyscy się 
znali nie tylko na gruncie zawodowym, ale i prywatnie. 
Byliśmy mniejszą społecznością lecz silnie zżytą. Dzisiaj  
w PSG w Gołdapi pracuje znacznie więcej ludzi niż 
wówczas, są inne priorytety społeczne, co odbija się na 
integracji.  
 

R.: Czym się Pani zajmowała podczas całego okresu 
służby? 
 

C.O.: Przeszłam chyba wszystkie możliwe szczeble 
(śmiech). Z całą pewnością doświadczyłam pracy na 
każdym stanowisku w mojej placówce. Trzeba było 
pracować na szyfrach – pracowałam, trzeba było być  
w ewidencji – byłam itd. Byłam też kierownikiem zmiany 
przez kilka lat. Teraz jestem kierownikiem Zespołu 
Postępowań Granicznych Grupy ds. Cudzoziemców. 
Wszystko co trzeba było robić po prostu się robiło i już.  
 

R.: Co najmilej Pani wspomina? 
 

C.O.: Wszystko. Całą swoją służbę. Właściwie każdy dzień 
na swój sposób był szczególny. Tak jak wcześniej 
wspomniałam, najfajniejszym było to, że byłam 
obsadzana na tylu stanowiskach i że na każdym dałam 
sobie radę. To świadczy o kompetencjach człowieka  
i zaufaniu do niego. 
 

R.: Jaka jest Celina Ostrowska na co dzień, kiedy zdejmie 
mundur? 
 

C.O.: Po części mundur jest moim życiem. I nie da się tak 
prosto tych dwóch płaszczyzn rozgraniczyć. Teraz 
studiuję, mam możliwości rozwoju i to mnie cieszy. Nie 
dla prestiżu tylko dla samej siebie.  

 

 
Celina Ostrowska: Właściwie tę decyzję ukierunkowała 
sytuacja życiowa. Wcześniej pracowałam w Policji.  
Gdy zamieszkałam w Gołdapi okazało się, że tu  
na miejscu formują placówkę Straży Granicznej. 
Wydawało się to dosyć interesujące i postanowiłam 
poczekać do odpowiedniego momentu, po czym 
złożyłam dokumenty. I stało się. 
 
R:. Jak Pani decyzję przyjęli najbliżsi, rodzina, otoczenie.  
 
C.O.: Rodzina mnie wspierała a zwłaszcza mój wujek, 
który był ściśle związany z mundurem. Przepracował – 
przesłużył 36 lat wówczas jeszcze w WOP-ie. Tak 
naprawdę niemal wszyscy z mojego najbliższego 
otoczenia byli związani z mundurem i nikogo nie dziwił 
fakt, że chcę być w szeregach Straży Granicznej. Miałam 
pełne poparcie. Pamiętam, że aplikacje złożyłam 
jednocześnie do Urzędu Celnego w Białymstoku   
i Warmińsko-Mazurskiego OSG. Odpowiedź przyszła 
tego samego dnia z dwóch jednostek. Chyba nie muszę 
tłumaczyć co wybrałam, to widać (śmiech).  
 
R.: Jak Pani wspomina „pierwszy dzień” w pracy, 
przyjęcie przez kolegów – środowisko męskie. 
 
C.O.: Super!!! Naprawdę! Pamiętam, że przywitał mnie 
komendant Stanisław Kręcisz, którego wspominam  
z największym sentymentem. Dużym szacunkiem darzę 
swojego byłego i pierwszego przełożonego – 
fantastyczna postać! Ze strony kolegów było 
zaskoczenie. Bo wiedzieli, że przychodzi kobieta –  
w dodatku w stopniu sierżanta, zatem wyobraźnia 
podpowiadała im, że to pewnie postać stara i zgrzybiała. 
A tu przyszła młoda „babka”, z którą jak się okazało 
można się dogadać i jest normalna. 
 
R.:  Jakby Pani  porównała służbę z początków  Placówki 
Straży Granicznej w Gołdapi a dzisiaj.  
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Celina Ostrowska w służbie od 1994r.  
W historię Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału Straży Granicznej wpisała się 
jako pierwsza kobieta przyjęta w szeregi 
Straży Granicznej na Warmii i Mazurach. 
Dzisiaj mija 17 lat służby. Jedna  
z najbardziej charyzmatycznych postaci  
w Oddziale, twardy charakter, wulkan 
energii, naoczny świadek wielu zmian 
strukturalnych, technicznych 
i legislacyjnych – krótko mówiąc 
skarbnica wiedzy.  

 
Redakcja: Cofnijmy się do 1994 roku. Skąd 
decyzja o wstąpieniu do SG? 

 

ST. CHOR. SZTAB. SG CELINA OSTROWSKA 
PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W GOŁDAPI 

 

 

23 

 

Nr 1, lipiec 2011 

Rozmawiała: por. SG Justyna SZUBSTARSKA   
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KKKooobbbiiieeecccaaa         DDŁŁOOŃŃ  NNAA  TTRROOPPIICCIIEELLAA    

osoby tropionej, idąc średnim i górnym wiatrem  
oraz zapachem podłoża w dolnym wietrze. 

Na dobre i na złe. Obok świetnego wyszkolenia,  
Pani Monika musi dbać o kondycję swojego psa 
służbowego, zapewnić opiekę na czas urlopu i w dniu 
wolnym, przygotować posiłki. Przewodnik musi 
reagować na niepokojące sygnały podopiecznego, 
pilnować godzin podawania lekarstw, gdy jest chory, 
prowadzić na okresowe przeglądy weterynaryjne. 
Szczególnie o niego dbać, również o dietę, by stan 
sierści, skóry, zębów, paznokci był nienaganny.  
Pod troskliwą, żeńską ręką Brams jest bezpieczny. 
Wydawałoby się, że kobieta mogłaby sobie nie 
poradzić z dużym owczarkiem niemieckim.  
Nic bardziej mylnego. Mł. chor. SG Monika Wilczewska 
staje się tego najlepszym przykładem.  

Razem mogą zdziałać w służbie dużo więcej. 
Wytrwałość i sumienność Pani Moniki w wykonywaniu 
powierzonych jej obowiązków sprawia, że pies ma już 
na koncie wiele sukcesów. Brams jest dla Moniki 
powodem do dumy. Jak mówi: „Służba z Bramsem jest 
przyjemnością” i skutecznie walczy ze stereotypami. 
Ważny jest hart ducha i zapał do pracy.  

Miłość do zwierząt mł. chor. SG Monika Wilczewska 
przejawiała od najmłodszych lat. Dziś odzwierciedlana 
jest w codziennej służbie. Szczęśliwy ten, kto łączy 
przyjemne z pożytecznym w pracy! 
 

 

Funkcjonariuszka z Placówki Straży Granicznej  
w Dubeninkach jest przewodnikiem psa służbowego 
zaledwie od listopada 2010 r., ale już wpisała się  
w karty kroniki formacji jako pierwsza kobieta –
przewodnik psa tropiącego. 

Służba przewodnika psa służbowego polega na pracy 
w terenie. Nie należy do najłatwiejszych. Pani Monika 
wiedziała o tym, decydując się na takie zadanie  
i na Bramsa. Czy słota, czy wiosenne słońce 
funkcjonariuszka będzie na stałe „wmalowana”  
w krajobraz gminy Dubeninki. 

Cztery miesiące pod uważnym okiem specjalistów  
w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu 
Pani Monika i jej podopieczny uczyli się współdziałania 
w zaufaniu na dobre i na złe. Od psa tropiącego 
wymaga się bardzo dużej precyzji pracy na śladzie. 
Przewodnik musi utrzymywać odpowiedni poziom 
wyszkolenia, by czworonóg prawidłowo i efektywnie 
rozpracowywał przede wszystkim zmiany zapachu 
podłoża, by długotrwale się koncentrował, właściwie 
analizował i podejmował decyzje co do ścieżki 
zapachowej. 

W Straży Granicznej pełnią służbę przewodnicy – 
kobiety, ale szkolą psy specjalne. Praca z tropicielem 
jest o tyle trudna, że nie można psa ukierunkować  
na konkretny cel, np. środki odurzające, wyroby 
tytoniowe. Pies tropiący potrafi na długo zapamiętać  
i rozpoznać podany zapach wśród wielu innych. 
Pracuje węchowo w terenie na śladzie,  nie  na 
określonej powierzchni. Posługuje się zapachem 
 

 

O kobietach mówią, że to słaba 
płeć, zarówno w życiu prywatnym 
jak i zawodowym. Trudniej  
im przebrnąć przez męskie 
poglądy i stereotypy. Muszą 
pracować dużo więcej niż 
mężczyźni, by dowieść, że warto 
im zawierzyć. W Straży Granicznej 
kobiety pracują od 1991 roku 
Większe umiejętności do osiągania 
kompromisów, stanowczość  
i dyscyplina sprawiają, że kobiety  
z naszej formacji  coraz częściej 
dostają stanowiska, które jeszcze 
niedawno były zarezerwowane  
dla mężczyzn.  

MŁ. CHOR. SG MONIKA WILCZEWSKA  
PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W DUBENINKACH 
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chor. SG Anna MAUCH 
plut. SG Kamila KRACZAJ   
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FFFiiinnnaaannnsssooowwwiiieeeccc      utartych szlaków, bowiem już wówczas była 

jedynym pracownikiem cywilnym na stanowisku 

kierownika w W-MOSG. Ten trend utrzymuje  

do dzisiaj. Pani Małgorzata jest jedyną nie noszącą 

munduru   osobą   wśród    naczelników   Wydziałów 

Finansów na odprawach w Komendzie Głównej.  

A na co dzień oprócz tego, iż jest Naczelnikiem 

Wydziału Finansów w Warmińsko-Mazurskim 

Oddziale Straży Granicznej w bezpośredniej 

rozmowie ujmuje skromnością i elegancją. 

Redakcja: Staropolskim zwyczajem przyjęło się,  

że to mężczyzna nosi sakiewkę z pieniędzmi,  

czyli rządzi finansami w domu. Dlaczego Pani 

wybrała zawód finansowca? 

 

Pani Małgorzata w Warmiosko-Mazurskim Oddziale 

Straży Granicznej jest od 2004 r. Swoją karierę 

zaczynała w Sekcji Księgowości i Rozliczeo Wydziału 

Finansów, po czym została kierownikiem tejże 

komórki. I tak zapoczątkowała falę przecierania  

KKKooobbbiiieeetttaaa      

MAŁGORZATA PUCER 
KOMENDA W-MOSG 
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M.P.: Wcale mi to nie przeszkadza. Ponadto myślę, że 

to środowisko nie różni się niczym od innych poza 

wyglądem, bo mundur niewątpliwie jest piękny. 

Jeżeli chodzi o Oddział, to w swojej karierze  

od strony zawodowej w żaden sposób nie odczułam, 

że jestem pracownikiem cywilnym. Ponadto mój 

Wydział niemal w całości jest obsadzony etatami 

cywilnymi i sadzę, że moja osoba w ten system jest 

idealnie wkomponowana.  

R.: Czy ma Pani świadomość tego, iż już teraz wpisała 

się Pani w historię Straży Granicznej? 

Małgorzata Pucer: Przede 

wszystkim zamiłowanie  

do matematyki, które to 

pchnęło mnie do zdobycia 

wykształcenia ekonomi- 

cznego. I tak od szkoły 

średniej aż po studia, które 

ugruntowały moją 

dotychczasową wiedzę  

z zakresu finansów,  

ale także upewniły mnie  

o dalszej drodze życiowej.  

R: Czy kiedykolwiek 

rozważała Pani obranie 

innego zawodu? 

M.P. Nie. I dzisiaj nawet 

moje córki mówią, że 

„..mama najlepiej umie 

liczyć”. Więc w zasadzie nie 

mam innego wyboru i mam 

prostą drogę. Pozostanę 

przy finansach i nadal będę 

zarządzała portfelem.  

R: Pracuje Pani w organizacji 

mundurowej a tym samym 

shierarchizowanej. Jak się 

Pani odnajduje w takim 

systemie? 

 

 

M.P.: Już teraz mam (uśmiech). Do tej pory nie 

patrzyłam na swoje życie w ten sposób. Tak naprawdę 

ja do tego tak nie podchodzę, ja po prostu robię to co 

do mnie należy.  

R.: Zajmuje Pani bardzo odpowiedzialne, wysokie 

stanowisko w hierarchii Oddziału. Pani historię można 

porównać do Kopciuszka. Osoba znikąd dzisiaj kieruje 

finansami Oddziału. Pani nominacja na stanowisko 

przełamała przyjęte stereotypy. Pokazała Pani innym 

koleżankom i kolegom, że w Straży Granicznej można 

wiele osiągnąć.  

M.P.: Tak. Myślę, że jestem świetnym przykładem 

tego, że można. I jednocześnie jest to świetny 

przykład motywacji dla innych. Przede wszystkim jest 

to wynik ciężkiej pracy – bo inaczej się nie da.  

R.: Jak Pani wspomina ten czas przełomu – nominacji 

na Naczelnika Wydziału Finansów? 

M.P.: Nie zauważyłam nic szczególnego. Ja po prostu 

robię swoje i już! 

R.: Czy myślała Pani kiedykolwiek o „ubraniu” 

munduru? 

M.P.: Kiedyś mnie fascynowała powaga munduru, 

bardzo chciałam być w mundurze. Kobieta  

w mundurze wygląda ponadczasowo i szykownie. 

Jednak z czasem, trochę z przyczyn zewnętrznych,  

ale i własnych doświadczeń, podjęłam pracę  

na stanowisku cywilnym i tak jest do dziś. 

Zauważyłam, że nie muszę być funkcjonariuszem, 

żeby do czegoś dojść. 

R.: Jakimi zasadami w życiu się Pani kieruje? 

M.P.: Po pierwsze zasadą prawdy, bo ona jest 

najważniejsza. Jest taka myśl, którą wielokrotnie 

powtarzam, że prawda rodzi prawdę a kłamstwo 

zawsze wróci do ciebie z podwójną siłą.  

R.: Jakie ma Pani zainteresowania poza matematyką? 

M.P.: Podróże, a ostatnio – ogród. Tworzenie 

egzotycznego ogrodu to moja nowa pasja.  

R.: Czy jest jeszcze jakieś niespełnione zawodowe 

marzenie? 

M.P.: No cóż… (śmiech). Myślę, że osiągnęłam 

wszystko, co mogłam. 

 Rozmawiała: por. SG Justyna SZUBSTARSKA   

 

MAŁGORZATA PUCER 
KOMENDA W-MOSG 
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SIERŻ. SG MARCIN BEŁCZĄCKI 
KOMENDA W -MOSG 

 

 

 

 

PPPooożżżeeerrraaaccczzz   wwwooolllnnneeegggooo   ccczzzaaasssuuu   

Sierż. SG Marcin Bełczącki jest cennym członkiem 
zespołu w Wydziale Prezydialnym, w którym 
organizacja i zarządzanie czasem są bezcenne. 

„Człowiek bez celów to jak okręt bez żagli – nie 
płyniemy tam gdzie chcemy, tylko tam, gdzie niesie nas 
przypadek. Weź ster życia we własne ręce, obierz cel  
i co sił podążaj ku swoim celom, spełniaj marzenia. 

Wyobraźmy sobie sytuację: 12 godzin w pracy, system 
zmianowy, żadnych zainteresowań – tylko praca – dom 
– sen. Przecież tak można zapomnieć jak się nazywamy! 

Wnikliwe spojrzenie na siebie, porzucenie TV – 
największego pożeracza czasu i energii, uruchomi 
kreatywność i ukierunkuje na rozwój nowych  
lub nabytych już umiejętności. Samorozwój nie polega 
na śledzeniu kolejnego odcinka tasiemcowatego serialu 
ukazującego pseudodramatyczne losy miłości 
bohaterów. Zwiększenie pewności siebie i rozwijanie 
talentów pozwoli osiągnąć większe sukcesy w każdej 
sferze życia.  
 
Bierz z życia pełnymi garściami!” sierż. SG Marcin Bełczącki  
  
 

Do Straży Granicznej wcielony w 2007 roku. Zawsze 
uśmiechnięty, życzliwy, z dowcipem. Pełnił służbę  
w sekcji ochrony w komendzie Oddziału. Dziś 
wykonuje zadania w Wydziale Prezydialnym, który jest 
komórką organizacyjną odpowiadającą za organizację 
pracy komendanta Oddziału, współpracę 
międzynarodową i komunikację społeczną.  

System pracy w sekcji ochrony wymusił na Panu 
Marcinie poszukiwanie siebie. Znalazł swoje  
ja w Internecie… i wśród książek, ale to 
niestandardowa opowieść. 

Któż z nas nie surfuje po Internecie? Pan Marcin 
pewnego dnia beztrosko otwierał kolejne witryny 
internetowe. Tak natknął się na centrum szkoleniowe, 
zajmujące się kształtowaniem umiejętności szybkiego 
czytania i zarządzania czasem. Skorzystał ze szkolenia 
szybkiego czytania. W ciągu dwóch weekendów  
(w sumie 16 godzin) zwiększył swoją prędkość 
czytania z 200 do 1 400 słów na minutę, co ułatwiło 
szybsze i bardziej efektywne zgłębianie swojego 
hobby. Nagle liczba „wchłoniętych” książek  
i artykułów zwiększyła się dwukrotnie. Pan Marcin 
czyta i uczy się korzystniej i nie narzeka na brak czasu. 
Dziś, będąc franczyzobiorcą firmy szkoleniowej, 
naucza szybkiego czytania innych i doskonali swoje 
umiejętności w tym zakresie.  

 

 

chor. SG Anna MAUCH 
sierż. SG Marcin BEŁCZĄCKI 
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SSStttrrraaażżż   GGGrrraaannniiiccczzznnnaaa      

WWWaaarrrmmmiiiiii   iii   MMMaaazzzuuurrraaaccchhh      
nnnaaa   


