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Uroczyste obchody 27. rocznicy utworzenia Ośrodka.

Ewelina Świtała
19.03.2019

19 marca 2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyły się
obchody 27. rocznicy utworzenia koszalińskiej Szkoły.

Uroczystości  rozpoczęła msza św. w intencji  funkcjonariuszy i  pracowników Ośrodka,
którą celebrował ks. Henryk Romanik - Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie. Uczestników nabożeństwa do modlitwy zaprosił
kapelan Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej – ks. ppłk SG Lucjan Dolny.

Następnie w auli Ośrodka odbył się uroczysty, okolicznościowy apel.

Podczas wystąpienia, Komendant COSSG płk SG dr Piotr Boćko podkreśli m.in.: Święto
Ośrodka to święto wszystkich pracowników oraz funkcjonariuszy pracujących i służących
w Szkole, ale to również święto wszystkich, którzy nasz Ośrodek tworzyli (..) Jakkolwiek
nie podkreślałbym Państwa roli,  moje słowa i  tak nie  oddałyby tego jaką wyjątkową
społeczność  tworzycie,  chociaż  często  sami  tego  nie  dostrzegamy,  dlatego  dziękuję
wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom (…) Życzę wszystkim Państwu tego, co tworzy
społeczność, naszą społeczność – relacji opartych na szacunku, wzajemnej pomocy, ale i
tego by spełniały się Państwa oczekiwania, aspiracje, (…). Życzę, by w sposób jeszcze
głośniejszy wybrzmiało w każdym z nas, że ten Ośrodek jest każdego z nas (…)

Dzisiejsza uroczystość stanowiła  doskonałą okazję  do przyznania zaszczytnego tytułu:
„Wykładowcy Roku 2018”,  który otrzymał chor.  szt.  SG Radosław Wiśniewski.  Drugą
lokatę ex aequo zajęli: kpt. SG Anna Chachaj oraz chor. szt. SG Rafał Jankowski.

Święto było także okazją do tego,  aby podziękować funkcjonariuszom i  pracownikom
Ośrodka, którzy w tym roku obchodzili jubileusze 20, 25, 30, 35 oraz 40 lat służby lub
pracy.

Podczas akademii Komendant Ośrodka płk SG dr Piotr Boćko podziękował za szczególne
wsparcie Ośrodka oraz życzliwość podczas realizacji  wspólnych działań Panu Piotrowi
Jedlińskiemu  –  Prezydentowi  Miasta  Koszalina,  Panu  Aleksandrowi  Ostaszowi  -
Dyrektorowi  Muzeum  Oręża  Polskiego  w  Kołobrzegu,  ks.  Henrykowi  Romanikowi  –
Proboszczowi Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie,
Panu  Januszowi  Rynkiewiczowi  –  Przewodniczącemu  Zarządu  Okręgowego  Polskiego
Związku Łowieckiego w Koszalinie oraz ppłk. SG rez. dr. Wojciechowi Grobelskiemu -



byłemu  funkcjonariuszowi  naszego  Ośrodka,  obecnie  Kierownikowi  Muzeum  Obrony
Przeciwlotniczej w Koszalinie. Wyróżnione osoby, to przyjaciele naszej Szkoły, na których
przychylność  oraz  wsparcie  możemy  niezmiennie  liczyć,  które  ze  zrozumieniem  i
zaangażowaniem współpracują z Ośrodkiem, co w swej istocie ukierunkowane jest na
kształtowanie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych.

Komendant pogratulował również nowo mianowanym Komendantom ośrodków szkolenia
Straży Granicznej,  którzy zaszczycili  nas dzisiaj  swoją obecnością – płk. SG Adamowi
Pacukowi  oraz  płk.  SG  Jackowi  Wysokińskiemu,  podkreślając  istotę  tego,  że  razem
będziemy współtworzyć społeczność szkoleniową naszej formacji.

Dzisiejszą akademię uświetnił koncert okolicznościowy w wykonaniu Orkiestry Morskiego
Oddziału Straży Granicznej.

Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego - Patrona COSSG.
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