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Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystych obchodach Święta Straży 

Granicznej, które odbywają się dzisiaj w Augustowie. Żałuję, że ze względu na obowiązki 

poselskie i rządowe nie mogę bezpośrednio uczestniczyć w obchodach Waszego Święta. Proszę 

więc o przyjęcie chociaż tą drogą kilku słów osobistej refleksji. 

Straż Graniczna od 25 lat spełnia ważną rolę w systemie bezpieczeństwa naszego 

państwa. Zachowała ona, co jest powodem do radości i dumy, dobrą kondycję i sprawność      

w działaniu, nie ulegając destrukcji i kryzysowi, które dotknęły za czasów rządów koalicji   

PO-PSL wiele innych instytucji w Polsce, chociaż nieodpowiedzialna polityka poprzedniego 

rządu doprowadziła do likwidacji niektórych placówek, a nawet całego Karpackiego Oddziału 

Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu. Został on odtworzony 16 maja 2016 roku na 

mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Zadaniem Straży Granicznej jest ochrona granicy państwowej, która polega na 

eliminowaniu przypadków bezprawnego jej przekraczania przez osoby i środki transportu oraz 

niedozwolonego przemieszczania towarów. Kryzys migracyjny, który dotknął Unię Europejską 

stawia przed Strażą Graniczną wyjątkowo odpowiedzialne zadanie. Problem dotyczący 

uchodźców i przyjmowania ich przez niektóre państwa europejskie przybiera coraz większą 

skalę. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dąży do umocnienia Straży Granicznej, jej 

unowocześnienia i doposażenia. Jest to niezbędne również w obliczu zagrożenia terroryzmem, 

na które nasze państwo musi być przygotowane.  

Doroczne Święto Straży Granicznej jest szczególną okazją, aby pogratulować  

i podziękować za Waszą służbę Rzeczypospolitej i codzienne działania na rzecz jej 

bezpieczeństwa. Straż Graniczna to służba niełatwa, wymagająca poświęcenia, pozostawania  

w nieustannej gotowości bojowej na stanowisku. Wymaga ona patriotycznej postawy, 

specjalistycznej wiedzy, wielu predyspozycji i umiejętności, a także gotowości do działania     

w warunkach narażających na niebezpieczeństwo. 

Współczesna formacja Straży Granicznej jest spadkobierczynią chlubnych tradycji 

przedwojennego Korpusu Ochrony Pogranicza, który zapisał piękną bohaterską kartę w czasie 

II wojny światowej. To żołnierze KOP-u przyjęli na siebie pierwszy atak wojsk sowieckich    

17 września 1939 roku. 
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Dziś na szczęście historia nie stawia Was przed taką próbą, ale niechaj czujność  

i gotowość poświęcenia Ojczyźnie nadal charakteryzuje Waszą postawę. Choć zmieniają się 

warunki, w których funkcjonuje obecnie Straż Graniczna, a nawet po części jej zadania  

w związku z naszą obecnością w Unii Europejskiej i strefie Schengen, wciąż spoczywa na Was 

wielkie zadanie ochrony bezpieczeństwa państwa i jego granic. Współczesny świat i nasze 

otoczenie nie zapewniają nam bezpieczeństwa raz na zawsze, o czym świadczy odradzający się 

imperializm rosyjski, który daje o sobie znać niedaleko od polskich granic, czy zagrożenia 

związane  z  falą uchodźców przekraczających  bez  kontroli granice krajów  

Unii Europejskiej. Nie raz udowodniliście, i gdy zajdzie potrzeba zapewne znowu 

udowodnicie, że jesteście gotowi do walki z zagrożeniami tak jak byli gotowi żołnierze 

Korpusu Ochrony Pogranicza zgodnie ze słowami swego hymnu:  

 

„Nie wtargnie wróg przez polski próg, 

Bo go żołnierskich piersi łańcuch strzeże”. 

 

Niech mottem szczególnym Waszej codziennej służby będą słowa wypowiedziane  

w 2009 roku na uroczystości Straży Granicznej w Kętrzynie przez Śp. Księdza Biskupa 

Polowego Wojska Polskiego i Straży Granicznej Tadeusza Płoskiego: „Służba Graniczna  

to służba całemu Narodowi i Ojczyźnie, jest działaniem dla jej dobra. Wierność własnemu 

powołaniu i sumieniu to zadanie dla Służby Granicznej na dzisiejsze czasy”.  

Gratuluję Wam wszystkich Waszych sukcesów. Niech to, co przyniesie przyszłość, 

będzie dobre, pomyślne i szczęśliwe, a z pomocą Bożą - owocne i służy jak najlepiej 

Rzeczypospolitej i jej obywatelom. Życzę Wam zadowolenia ze służby, należnych  

i zasłużonych awansów oraz akceptacji dla Waszej misji ze strony najbliższych i całego 

społeczeństwa. Słowa uznania kieruję do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników, którzy   

w ciągu minionego 25-lecia dbali o pozycję i ethos polskiej Straży Granicznej. 
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