
PROTOKÓŁ 

 

Z posiedzenia Stron Porozumienia z 30.05.2022 r. o partnerskiej współpracy i współdziałania 

Stowarzyszeń Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP w dniu 18.10.2022  roku. 

 

W dniu 18.10 2022  r. w budynku Ermitaż w zespole parkowo-pałacowym Muzeum Łazienki 

Królewskie w Warszawie  odbyło się posiedzenie Stron Porozumienia z 30.05.2022 r. o 

partnerskiej współpracy i współdziałania Stowarzyszeń Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb 

Granicznych RP 

W spotkaniu wzięli udział: 

Waldemar Bocheński i Andrzej Olichwiruk – reprezentujący Stowarzyszenie Weteranów 

Polskich Formacji Granicznych, 

Sławomir Matusewicz – reprezentujący Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 

Andrzej Adamczyk -reprezentujący Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb 

Granicznych „GRANICA”, 

Bogdan Bartosiński reprezentujący Koło 42 Związku Żołnierzy WP im. WOP oraz Mazowiecki 

Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy WP, 

Piotr Kuśtowski i Grzegorz Zawadko reprezentujący Stowarzyszenie Byłych Funkcjonariuszy i 

Pracowników SG „WISZTYNIEC”, 

Marian Kasiński i Leszek Elas reprezentujący Klub Generałów i Admirałów SG RP. 

Gościem spotkania był Pan dr Antoni Krzysztof Sobczak – Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania 

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 

Spotkanie prowadził jako jego przewodniczący  kol. Waldemar Bocheński 

Agenda spotkania obejmowała  

1. Omówienie działań związanych z utworzeniem muzeum formacji granicznych  

2. Przedyskutowanie potrzeby utworzenia zespołu którego zadaniem byłoby 

prowadzenie działań w zakresie, o którym mowa w pkt 1.  

3. Przedyskutowanie działań niezbędnych do powołania fundacji, której celem będzie 

niesienie pomocy byłym żołnierzom i funkcjonariuszom formacji granicznych 

znajdującym się w potrzebie oraz spraw z tym związanych. 

4. Uroczyste potwierdzenie wstąpienia Stowarzyszenia „WISZTYNIEC” do grona 

sygnatariuszy porozumienia z dnia 30.05.2022. 

5. Wolne wnioski. 

W punkcie pierwszym Przewodniczący przekazał głos panu Sobczakowi, który przedstawił 

dotychczasowy przebieg zabiegów, przygotowanych we współpracy z SWPFG procedur 

i opracowanej dokumentacji organizacyjnej i techniczno-ekonomicznej muzeum formacji 

granicznych oraz wymogi formalne dotyczące powołania i funkcjonowania takiego podmiotu. 

Przypomniał też znaczenie dla upamiętnienia formacji granicznych i osób w nich 



funkcjonujących działań mających na celu ochronę posiadanych i zbieranych indywidualnie 

artefaktów oraz potrzebę uchronienia ich przed utratą, zniszczeniem lub rozproszeniem. 

Wskazał, że realnie jedyną możliwą perspektywą powołania i funkcjonowania takiej jednostki 

muzealnej jest uzyskanie poparcia, a co najmniej istotnego wsparcia administracji państwowej 

– ministra spraw wewnętrznych oraz/lub kultury i dziedzictwa narodowego. 

W puncie drugim ustalono, że spośród sygnatariuszy Porozumienia z 30.05.2022 r. wiodącą 

rolę w działaniach na rzecz powołania muzeum będzie mieć Stowarzyszenie Weteranów 

Polskich Formacji Granicznych, które wsparte zostanie wydelegowanymi przedstawicielami 

pozostałych sygnatariuszy. Powołany został zespół roboczy pod przewodnictwem 

kol. Waldemara Bocheńskiego. Sygnatariusze Porozumienia delegują do tego zespołu po 

dwóch przedstawicieli, przy czym w spotkaniach zespołu winien uczestniczyć jeden z nich. 

Zespół ten do początku wiosny przyszłego roku dokona podsumowania dotychczasowych 

działań i ewentualnie uzupełni wymagane dokumenty założycielskie, w tym programowe. 

W punkcie trzecim podniesiono, że ewentualne powołanie fundacji do niesienia pomocy 

emerytom i rencistom formacji granicznych poprzedzone powinno być analizą i rozważeniem 

źródeł jego finansowania. Biorąc pod uwagę formalne wymogi (księgowość, obsługa biurowa 

itp.), przy niewielkich wpływach, koszty funkcjonowania funduszu mogłyby pochłonąć 

większość ewentualnie uzyskanych środków. Sprawie należy się nadal przyglądać 

w oczekiwaniu na ewentualny korzystną konfigurację okoliczności.  

Równocześnie na kolejnym spotkaniu Sygnatariuszy Porozumienia omówione zostaną 

sposoby niesienia pomocy potrzebującym weteranom formacji granicznych w ramach 

działalności poszczególnych organizacji.  

W punkcie czwartym miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia z 30 czerwca 2022 r 

przez kol Piotra Kuśtowskiego oraz zakomunikowanie uczestnikom spotkania faktu 

przystąpienia do wskazanego wyżej Porozumienia przez Stowarzyszenie Byłych Funkcjonariuszy 

i Pracowników SG „WISZTYNIEC” 

W punkcie piątym przekazana została prośba Prezydenta Federacji SSM RP o składanie 

propozycji spraw i oczekiwań, którymi Federacja mogłaby się zająć. 

Następnie kol. Marian Kasiński, w imieniu uczestników, złożył na ręce pana Antoniego 

Krzysztofa Sobczaka pisemne podziękowanie dla Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie 

za umożliwienie odbycia spotkania w obiektach Muzeum oraz przekazał, na jego pamiątkę 

znaczek Klubu Generałów i Admirałów SG RP. 

Po zamknięciu przez Przewodniczącego Spotkania została wykonana pamiątkowa fotografia.   


