Już po raz siódmy uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w
Białymstoku w dniach 02-07.07.2017 roku wzięli udział w obozie szkoleniowym zorganizowanym w
Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Po
dotarciu do Kętrzyna, zakwaterowaniu w obiekcie CSSG i pierwszym posiłku w koszarowej stołówce
uczniowie udali się na spacer „szlakiem fontann” w Kętrzynie. Obejrzeli zamek krzyżacki,
średniowieczne mury obronne, zabytkowe kościoły i pięknie odrestaurowane kamienice. Wieczorem
rozegrany został mecz piłki nożnej pomiędzy grupami, który zakończył się sprawiedliwym wynikiem
2:2. Kolejny dzień, podobnie jak wszystkie następne, rozpoczął się od zaprawy porannej. Po apelu
porannym rozpoczęły się zajęcia szkoleniowe m.in. z granicznego i musztry. Następnie uczestnicy obozu
szkoleniowego udali się na strzelnicę, gdzie rywalizowali w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego.
Najlepsze wyniki uzyskali: Karol Mróz (I miejsce), Natalia Dąbrowska (II miejsce) i Diana Marchiel (III
miejsce). Po południu odbył się rejs statkiem „Szlakiem Łabędzim” po jeziorach Niegocin i Kisajno.
Następnie młodzież korzystała z atrakcji przygotowanych dla turystów na nadbrzeżu portowym w
Giżycku. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się wesołe miasteczko. Trzeci dzień rozpoczął się od
zmagań sportowych. Uczniowie zaliczyli konkurencje testu sprawności fizycznej dla kandydatów do
służby w SG. Najlepsze wyniki uzyskali Damian Borkowski i Karol Mróz. Następnie odbyły się
wyczerpujące zajęcia z technik interwencji na macie w hali sportowej. Po południu uczestnicy obozu
szkoleniowego zwiedzili Sanktuarium w Świętej Lipce, gdzie wysłuchali także koncertu organowego.
Kolejnym etapem wycieczki była Gierłoż i zwiedzanie „Wilczego Szańca”. Kolejny dzień to wyjazd do
placówek Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. W pierwszej kolejności odbyła się
wizyta w Placówce SG w Grzechotkach. Tam młodzież zapoznała się z zadaniami, wyposażeniem oraz
systemem odprawy granicznej w drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach. Było też spotkanie z
komendantem tej placówki Panem płk SG Tomaszem Chwietkiewiczem. Kolejnym etapem była wizyta
na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Braniewie. Dzięki uprzejmości
funkcjonariuszy z Morskiego Oddziału SG uczniowie zobaczyli i „dotknęli” jednostek pływających
stacjonujących w Starej Pasłęce, które są wykorzystywane do ochrony granicy państwowej na Zalewie
Wiślanym. Następnym przystankiem był Frombork. Tam młodzież zwiedziła Wzgórze Katedralne i
miała okazję podziwiania pięknych widoków z wieży widokowej. W drodze powrotnej było jeszcze
zwiedzanie atrakcji turystycznych Braniewa. Przedsięwzięcia czwartkowe rozpoczęły się od zajęć z
kryminalistyki. Następnie był marsz z wykorzystaniem mapy po pięknych mazurskich terenach w
okolicy Srokowa. W dn. 06.07.2017 r. obóz szkoleniowy wizytował Dyrektor SZO Nr 9 w Białymstoku
Pan Leszek Kochanowski wraz z Panią Wicedyrektor Dorotą Lewończuk. Dyrekcja spotkała się z
uczniami oraz kadrą pedagogiczną. Tego dnia obóz szkoleniowy wizytowała także Pani Katarzyna
Ludwiniak z upoważnienia Rzecznika Praw Dziecka. Miłym wydarzeniem było wręczenie wszystkim
uczestnikom obozu szkoleniowego przez Komendant CSSG w Kętrzynie Pan płk SG Romana
Łubińskiego Certyfikatów ukończenia szkolenia. Odbyło się to podczas uroczystej zbiórki w obecności
Pana Leszka Kochanowskiego dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Wielu
niezapomnianych chwil dostarczył spływ kajakowy rzeką Krutynia z Babięt do Spychowa. Po
pokonaniu ok. 15 km. na wyczerpanych kajakarzy czekało w Stanicy Wodnej w Spychowie ognisko, na
którym pieczone kiełbaski smakowały wyśmienicie. Nie zabrakło też wspólnego śpiewania. Ostatniego
dnia odbył się uroczysty apel, podczas którego dokonano podsumowania obozu szkoleniowego. W apelu
tym wziął udział Pan mjr SG Czesław Świdwa, który z ramienia CS SG sprawował opiekę nad
uczestnikami obozu szkoleniowego. Dyplomami i nagrodami książkowymi uhonorowani zostali
uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu sprawności fizycznej i strzelaniu. Ponadto
uczestnicy obozu szkoleniowego dokonali wyboru najsympatyczniejszej dziewczyny i
najsympatyczniejszego chłopaka, którymi zostali Natalia Dąbrowska i Adam Sokołowski. Wyróżnieni
również otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. W drodze powrotnej do Białegostoku uczniowie mieli
okazję zobaczenia najstarszego zachowanego na terenie Polski słupa granicznego w pobliżu
miejscowości Prostki. Kronikę obozu szkoleniowego na bieżąco prowadzili Damian Borkowski i Adam
Sokołowski. Kadrę obozu szkoleniowego stanowili: Komendant Obozu Szkoleniowego mjr rez. SG
Krzysztof Strankowski, wychowawca grupy I kpt. rez. SG Mirosław Laskowski i wychowawca grupy II
mgr Dorota Kościuk. Pomimo tego, że pogoda nie zawsze rozpieszczała uczestników obozu
szkoleniowego dobre humory nigdy ich nie opuszczały. Kolejny obóz szkoleniowy już za rok!

