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Rycerka Górna dnia 4 czerwca 2022 r.  

 

 

 

Czcigodni Kombatanci i Weterani! 
Drodzy Towarzysze Służby i Pracy! 
Dostojni Goście! 
Szanowni Zebrani! 
 
 
 
   Dzień 4 czerwca na zawsze zapadnie w naszej pamięci i naszych sercach!!  
 
   Dzisiaj Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej dostąpił zaszczytu 
otrzymania sztandaru. Czym jest sztandar dla każdej formacji o tym my, byli 
żołnierze i funkcjonariusze dobrze wiemy. Od zarania sztandar był symbolem 
naszego państwa, naszej ziemi. Sztandar wzmacniał ducha walki o wolność tak 
wśród  służb mundurowych jak i wśród ludności cywilnej. Sztandar po prostu 
jednoczył.   
 
   W obecnych czasach symbol sztandaru nie stracił swego znaczenia, swej wartości. 
Dlatego  zarówno ja, jak i wszyscy członkowie z ogromnym wzruszeniem odbieramy 
jego wręczenie dla naszej organizacji.  - To nasz honor i duma!!  
 
   Pragnę wskazać z satysfakcją, że na gwoździach honorowych umieszczonych na 
drzewcu sztandaru widnieją nazwy wszystkich Regionów tworzących Nasz Związek 
to znak jedności którą tworzymy. 
 
   Cieszymy się, że wraz z nami, w tak doniosłych wydarzeniach biorą udział 
przedstawiciele duchowieństwa, którym za poświęcenie sztandaru serdecznie 
dziękujemy. 
  
      W dzisiejszym dniu dokonamy odsłonięcia i poświęcenia pomnika, którego 
pomysłodawcą i siłą napędową Komitetu Budowy jest kolega Tadeusz Kwiędacz.  
 
W realizację tego wspaniałego  dzieła nieoceniony wkład pracy wnieśli byli żołnierze  
i funkcjonariusze byłej Strażnicy Wojsk Ochrony Pogranicza i rozformowanej w 2004 
roku Strażnicy Straży Granicznej w Rycerce Górnej, a także mieszkańcy Rycerki 
Górnej i terenów przygranicznych Żywiecczyzny. 
 
Odsłaniany pomnik oddaje hołd wszystkim, którzy od 1918 roku pełnili służbę  
w ochronie i obronie granicy państwowej oraz pracowali na rzecz Naszej 
Niepodległej Rzeczypospolitej.  
 
Ten pomnik jest wyrazem wdzięczności i należnego szacunku dla tych, którzy  
w formacjach granicznych służyli Polsce i pracowali dla niej najlepiej jak potrafili,  
a przede wszystkim jest wyrazem hołdu dla tych, którzy w tej służbie zostawili 
zdrowie a często ofiarę najwyższą. 
 
 
 



 2 

 
Na tablicy pomnika wyryto zaledwie kilkanaście słów. Pod tym krótkim tekstem - kryje  
się znój niełatwej, codziennej służby i pracy, krew przelana w potrzebie oraz setki 
nazwisk ludzi, których nie chcemy zapomnieć. 
 
Na takich podwalinach zrodził się Komitet Społeczny Fundacji Pomnika Pamięci 
jednoczący wokół wspólnej idei i we wspólnym wysiłku członków związków  
i stowarzyszeń weteranów służby granicznej, żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, 
funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.   
   
     Inicjatywa Komitetu spotkała się z szerokim wsparciem oraz płynącą ofiarnością 
wielu naszych przyjaciół, znalazła zrozumienie i nieocenioną pomoc ze strony władz 
Gminy Rajcza i Powiatu Żywieckiego.  
 
Wielką pomocą przy organizacji obchodów dzisiejszej uroczystości wykazały się 
regiony naszego Związku, w tym Region cieszyński, szczeciński, koszaliński, 
kołobrzeski, nowosądecki. 
 
Tym wszystkim, których nie sposób wymienić, a  których zrozumienie, dobra wola, 
wysiłek, entuzjazm przyczyniły się do powstania pomnika i zorganizowania jakże 
podniosłej uroczystości jego odsłonięcia a także wręczenia sztandaru dla Związku 
Emerytów i Rencistów Straży Granicznej składam w imieniu Społecznego Komitetu 
oraz swoim własnym wyrazy szacunku i serdeczne podziękowania. 
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