
 Szanowni Panowie Generałowie i Admirałowie  

 

 W dniu 24 lutego 2022 roku na naszych oczach w sposób barbarzyński i nie 

sprowokowany, Federacja Rosyjska przeprowadziła zbrojny atak na niezależną i wolną 

Ukrainę. 

 W szeregach obrońców Ukrainy walczą również nasi koledzy, znajomi i Przyjaciele 

z którymi współpracowaliśmy w ochronie wspólnej polsko-ukraińskiej granicy państwowej. 

Zapewne od dawna przygotowywali się do zbrojnej i podłej rosyjskiej agresji, nie mniej skala 

i jej rozmiar humanitarny przeraża wielu z Nas. 

 Biorąc ten aspekt pod uwagę, w dniach 3-10 marca została przeprowadzona zbiórka 

funduszy pod hasłem „Pomagam Służbie Granicznej Ukrainy”. 

Spontaniczna akcja jest wyrazem naszej solidarności i poparcia dla  funkcjonariuszy 

Państwowej Służby Granicznej Ukrainy”, którzy stanęli do walki na morzu, lądzie 

i w powietrzu w obronie niepodległości swojej Ojczyzny przed agresorem rosyjskim. 

Na wystosowany apel o pomoc odpowiedziało 98 darczyńców reprezentujących nie tylko 

siebie, ale również mniejsze bądź większe grupy osób służących w Straży Granicznej, 

będących emerytami służb mundurowych - SG , Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojska 

Polskiego - naszych wiernych Przyjaciół i Sympatyków. Wśród darczyńców były również 

osoby nigdy nie związane z formacjami mundurowymi, które odczuły chęć i potrzebę 

niesienia pomocy dla funkcjonariuszy PSGU w walce z najeźdźcą rosyjskim. 

 

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wymienionych osób, udało się zebrać kwotę 29 380 zł. 

Z uzyskanych środków zakupiono apteczki medyczne oraz elementy umundurowania - buty 

i spodnie taktyczne, ciepłe bluzy softshell i szalokominiarki - łącznie na kwotę 25 497 zł. 

Pozostała kwota w najbliższym czasie, również zostanie zmaterializowana i niezwłocznie 

przekazana na Ukrainę, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. 

 

 W dniu 11.03.2022 roku wymienione przedmioty przekazano na terytorium Ukrainy, 

Naszemu Przyjacielowi – byłemu oficerowi łącznikowemu PSGU w Ambasadzie Ukrainy 

w Warszawie Panu Generałowi A.A. Kuczerenko. 

 Pragnę podziękować wszystkim darczyńcom, kolegom którzy służą w SG, emerytom 

formacji mundurowych i zwykłym osobom a sposób szczególny członkom Klubu Generałów 

i Admirałów Straży Granicznej za podjęcie uchwały w sprawie pomocy i przekazanie 

środków.  

 Szanowni Państwo, Panowie Generałowie i Admirałowie, Panie i Panowie 

Oficerowie, Chorążowie i Podoficerowie oraz Przyjaciele SG, jeszcze raz bardzo dziękuję 

za pomoc oraz solidarność z walczącymi ukraińskimi Pogranicznikami. 

 

A do agresorów kieruję jedyne z możliwych przesłań  „…ruski okręt… idź …do piekła…” 

 

                    Komandor  

      Bieszczadzkiego Rajdu Pieszego 

                                                              Weteranów WOP, SG i Ich Przyjaciół    

                                                                     ppłk rez.SG Janusz Sobejko 


