Podczas obozu uczestniczyliśmy w licznych zajęciach praktycznych i teoretycznych prowadzonych
przez kadrę dydaktyczną Ośrodka SG, podczas których poznaliśmy między innymi: zasady
postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego w stosunku do kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, przebieg i oznakowanie granicy lądowej, zasady
bezpiecznego posługiwania się bronią, zagadnienia kryminalistyki związane z ujawnianiem
i zabezpieczaniem śladów, techniki interwencji i podstawy samoobrony, a także elementy musztry
zespołowej.
Zapoznani zostaliśmy też z 64-letnią historią szkolenia formacji granicznych w Kętrzynie.
W Placówkach SG w Grzechotkach i Braniewie zapoznaliśmy się z warunkami pracy i służby
funkcjonariuszy SG, sprzętem technicznym wykorzystywanym do służby i kontroli granicznej.
W trakcie patrolu pieszego poznaliśmy przebieg i oznaczenie granicy państwa przy i na Zalewie
Wiślanym między Rzeczypospolitą Polską a Rosją.
Czas wolny uczestników Obozu szkoleniowego wypełniały liczne wycieczki historyczno-krajoznawcze
po Warmii i Mazurach. Zwiedziliśmy między innymi: Zamek w Kętrzynie, kwaterę Hitlera w Gierłoży,
Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce oraz Frombork. Odbyliśmy także rejs statkiem po jeziorze
Niegocin oraz przejażdżkę terenową (w strugach deszczu i gradu) w „Wilczym Szańcu” opancerzonym
wozem bojowym z okresu II wojny światowej. Nie mniejsze zainteresowanie młodzieży wzbudził
marsz według mapy po polach i lasach w okolicach m. Srokowo.
Na obozie mieliśmy wizytację ze strony Dyrekcji Szkoły w osobach Pana Leszka Kochanowskiego i Pani
Doroty Lewończuk. Dyrekcja zapoznała się z warunkami zakwaterowania i wyżywienia uczniów,
a także spotkała się z Zastępcą Komendanta CS SG w Kętrzynie Panem ppłk. SG Dariuszem Lutyńskim.
Wspaniałym zwieńczeniem Obozu szkoleniowego była integracja młodzieży przy ognisku nad
jeziorem Dejnowo w m. Staniewo. W czasie tej wieczornicy młodzież i kadra pedagogiczna
prezentowała swoje możliwości artystyczne. Wspólne odśpiewanie, specjalnie na ten cel napisanego,
„hymnu obozowego”(w załączeniu) potwierdziło zintegrowanie grupy oraz zainspirowało super
zabawę do późnych godzin wieczornych.
Kolejnym miłym akcentem integracji grupy była „dyskoteka” uczniów i wychowawców,
zorganizowana w dniu wyjazdu na korytarzu budynku zakwaterowania.
Podsumowania Obozu szkoleniowego dokonał Pan mjr SG Czesław Świdwa. Dyplomy za najwyższe
wyniki w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego otrzymali: Anna Dziemian, Magdalena Wiercińska,
Łukasz Kunowski. Dyplomy za najwyższe wyniki w teście sprawności fizycznej otrzymali: Małgorzata
Szypcio, Kamil Kolesiński, Kamil Miłek. Aktywni społecznie i wyróżniający się w różnych kategoriach
uczniowie, tj.: Zuzanna Puchalska, Marta Ptaszyńska, Magdalena Wiercińska, Karolina Kuźmicka,
Justyna Rogalska, Ernest Milewski, Łukasz Kunowski, Natalia Gromotowicz, Jakub Czudzinowicz,
Małgorzata Szypcio, Anna Dziemian, otrzymali pamiątkowe książki lub albumy o historii i zabytkach
Ziemi Warmińsko-Mazurskiej. Natomiast wszyscy uczniowie otrzymali Certyfikaty uczestnictwa na
Obozie szkoleniowym z podpisem Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej
w Kętrzynie.

