
 

 

Wystąpienie Prezesa Związku Kol. Adama Miksiewicza podczas centralnych 

obchodów święta Związku w dniu 13.09.2014r. w Nowym Sączu.  

 

Szanowni Goście, 

Koleżanki i Koledzy Związkowcy ! 

 W dniu Weterana Służby Granicznej, 13 września, obchodzimy święto Związku Emerytów i 
Rencistów Straży Granicznej. Dzień ten wybraliśmy  i zapisaliśmy w naszym Statucie nie 
przypadkowo. Jednym z kanonów naszej działalności jest bowiem poszanowanie i kontynuowanie 
chlubnych tradycji , zarówno naszych poprzedników z okresu II Rzeczypospolitej,  jak żołnierzy 
Wojsk Ochrony Pogranicza, z których się w większości wywodzimy. Cenimy również i darzymy 
szacunkiem ciężką, odpowiedzialną, choć obecnie mało docenianą wieloletnią służbę naszych 
Koleżanek i Kolegów w ochronie granicy państwowej w czasach wolnych już od wichrów 
wojennych, ale również trudnych i wymagających trudu i poświęcenia. 
 Podstawowymi celami działania naszego Związku są również: integracja środowiska 
emerytów, rencistów i pracowników Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, utrzymywanie i 
pogłębianie więzi z organizacjami pokrewnymi służb mundurowych i z jednostkami 
organizacyjnymi Straży Granicznej oraz współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego. Jest 
to niezmiernie istotne w obecnych, trudnych czasach. Wydawało się, że żyjemy w oazie pokoju i 
spokoju, tymczasem rzeczywistość każe nam odczuwać realne zagrożenia dla naszych granic, dla 
naszych rodzin. 
 Dlatego cieszymy się z obecności w dniu naszego święta przedstawicieli wspomnianych 
organizacji i środowisk, że są razem z nami i jak sądzę, podzielają nasze poglądy i obawy, a także 
utożsamiają się z celami, do których dążymy. Tylko działając wspólnie, możemy pomóc sobie i 
innym, potrzebującym wsparcia. 
 
 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy ! 
 
 Związek nasz powstał kilkanaście lat temu, przede wszystkim z myślą o przyszłych 
członkach, emerytach i rencistach, którzy nabędą uprawnienia emerytalne w trakcie służby w 
Straży Granicznej. Naturalne było, że pierwszy trzon Związku stanowili byli Wopiści, którzy przeszli 
do służby w tej nowej formacji.  
 Obecnie coraz liczniej witamy w naszych szeregach  emerytów i rencistów wywodzących się 
ze Straży Granicznej, zwłaszcza po zmianach restrukturyzacyjnych w tej formacji , likwidacji szeregu 
oddziałów i placówek.  
 Aktualnie funkcjonują nasze organizacje terenowe, Regiony: w Cieszynie, Głubczycach, 
Lubaniu, Słubicach, Kostrzynie, Ustce, Koszalinie, Hrubieszowie, Krakowie i Nowym Sączu. 
Przedstawiciele prawie wszystkich Regionów są z nami tutaj obecni, z czego się bardzo cieszymy. 
Jesteśmy, jako Związek. członkiem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, której Prezydenta 
dzisiaj  gościmy, przez co czujemy się bardziej dowartościowani, licząc oczywiście na pomoc 
Federacji w realizacji naszych celów. Mamy nadzieję, że w wyniku aktywnych działań Zarządu 
Federacji, władze państwowe i resortowe będą się liczyć z naszymi opiniami i postulatami, 
zwłaszcza w sprawach dotyczących środowiska emerytów i rencistów mundurowych. 



 Jesteśmy Związkiem rozwojowym. Przykładem tego może być powstanie ostatnio naszej 
nowej organizacji terenowej w Krakowie, której przedstawiciele są tutaj obecni. Liczymy na to, że 
nasi Koledzy, szczególnie z tzw. ściany wschodniej też do nas wkrótce dołączą.  
 Centralne obchody Święta naszego Związku organizujemy po raz pierwszy. Mam nadzieję, 
że stanie się to już tradycją i będziemy co roku spotykać się w kolejnych Regionach, aby przy okazji, 
tak jak dzisiaj, podziwiać piękno naszych polskich krajobrazów. 
 
Szanowni Goście, Koleżanki i Koledzy ! 
 
 Święto jest okazją do udzielania wyróżnień, składania podziękowań i życzeń. Nie 
dysponując jeszcze możliwością uhonorowania odznaką Związku, chcemy przynajmniej wręczyć 
naszym Gościom i przedstawicielom Regionów skromne plakietki upamiętniające to spotkanie. 
 Dziękuję serdecznie  naszym Gościom oraz członkom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i 
członkom naszego Związku za udział w dzisiejszym spotkaniu. Szczególne podziękowanie kieruję 
pod adresem Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, Pana Pułkownika 
Mieczysława Kurka, za aktywną pomoc w organizacji tej uroczystości. Podziękowanie to znajdzie 
swój wyraz w dodatkowej formie. 
 Kończąc, życzę wszystkim zebranym przede wszystkim dużo zdrowia, wzajemnego 
zrozumienia i życzliwości na co dzień, ciepła rodzinnego oraz satysfakcji z działalności społecznej i 
związkowej. 
 Uczestnikom drugiej części obchodów naszego święta życzę natomiast dobrej pogody i 
miłych wrażeń ze spotkania z górską przyrodą w trakcie spływu łodziami flisackimi przełomem 
Dunajca przez Pieniny. 
  
   
  

 


