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STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono noty biograficzne czterech kolejnych komendantów Oddziału Straży Granicznej (SG) w Gdańsku, którzy kierowali tą jednostką w latach 1991–2012:
ppłka SG Tadeusza Kaczyńskiego, kontradmirała SG Stanisława Lisaka, kontradmirała
SG Konrada Wiśniowskiego i kontradmirała SG Piotra Stockiego.
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Formacje ochrony granic na polskim wybrzeżu morskim od 1945 r.
do czasów współczesnych przeszły liczne zmiany organizacyjne. W ich
przygotowaniu i wprowadzaniu szczególną rolę odgrywała kadra kierownicza jednostek. Do roku 1991 kiedy to zadania w ochronie granicy morskiej
realizowali żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP) byli to podobnie jak
w całym ówczesnym Wojsku Polskim dowódcy jednostek. Z chwilą powstania nowej formacji – Straży Granicznej (SG) kierownictwo granicznych jednostek organizacyjnych przejęli komendanci oddziałów.
Oddziałem SG w Gdańsku, którego funkcjonariusze ochraniali granicę na całym polskim wybrzeżu w pierwszych dwóch dekadach (1991–2012)
kierowało czterech komendantów oddziału. Większość z nich (trzech) swoje
doświadczenie zawodowe uzyskało pełniąc służbę na różnych stanowiskach
we wcześniejszych formacjach ochrony granic – do roku 1991.
Zgodnie z Ustawą o Straży Granicznej z 12 października 1990 r. komendanci oddziałów SG byli terenowymi organami tej formacji. Komendantów oddziałów powoływał i odwoływał minister właściwy do spraw
wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego SG. Komendanci oddziałów byli przełożonymi wszystkich podległych im funkcjonariuszy. Swoje
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zadania wykonywali przy pomocy podległych im urzędów – komend oddziałów1.
Komendanci oddziału SG m.in.:
− podlegali bezpośrednio Komendantowi Głównemu SG, wykonywali
jego decyzje i polecenia, składali meldunki i sprawozdania z wykonania zadań własnych oraz zadań podległych placówek i dywizjonów;
− podejmowali decyzje w sprawach osobowych i organizacyjno-etatowych,
w stosunku do podległych im funkcjonariuszy i pracowników;
− zapewniali sprawne funkcjonowanie komendy oddziału, właściwe warunki służby i pracy, ustalali sposób wykonywania zadań, a także zapewniali
właściwe wykorzystanie posiadanych sił i środków do ich realizacji;
− kontrolowali działania podległych placówek i dywizjonów, komórek
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk służbowych komendy
oddziału, a także wykonywanie czynności służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników tych placówek, dywizjonów i komórek;
− organizowali i ustalali sposób współdziałania podległych im placówek
i dywizjonów z organami, jednostkami i instytucjami współdziałającymi
oraz ludnością przebywającą w terytorialnym zasięgu działania oddziału,
w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań;
− zapewniali warunki do prawidłowego prowadzenia postępowań
w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;
− sprawowali nadzór w zakresie zatrzymywania osób przez funkcjonariuszy, przestrzegania ustawowych zasad postępowania z osobami zatrzymanymi, w tym zapewnienia praw tym osobom, w czasie pobytu
w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych;
− prowadzili postępowania administracyjne na podstawie ustawy
z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
− organizowali, prowadzili oraz wykorzystywali w realizacji zadań analizę ryzyka i zagrożeń;
− organizowali i wykonywali czynności administracyjne z zakresu
przebiegu i oznakowania granicy państwowej, oznakowania zasięgu
strefy nadgranicznej oraz pasa drogi granicznej;
− planowali, organizowali, przeprowadzali i nadzorowali wykonywanie
zadań w ochronie szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie nale1
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−
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ży do właściwości SG, w tym organizowali współdziałanie w tym zakresie z Policją, Służbą Celną, Inspekcją Transportu Drogowego,
Strażą Ochrony Kolei oraz zarządcami dróg, portów oraz obszarów
kolejowych, w zakresie ich właściwości;
wykonywali zadania SG wynikające z umów międzynarodowych oraz
aktów prawa miejscowego;
wykonywali zadania SG wynikające z przepisów prawa wspólnotowego na zasadach w nich określonych;
odpowiadali za realizację zabezpieczenia logistycznego oddziału
w zakresie gospodarki: transportowej, mundurowej, żywnościowej,
uzbrojenia i techniki specjalnej, nieruchomości i mieszkaniowej, inwestycyjno-remontowej, paliwowo-energetycznej, opieki zdrowotnej
i działalności socjalnej;
organizowali i zapewniali, w uzgodnieniu z właścicielem, zarządzającym lub współużytkownikiem lotniska, możliwość stacjonowania
oraz zabezpieczenia logistycznego załóg i statków powietrznych SG,
a także utrzymanie całodobowej gotowości do lotów;
zapewniali ciągłość funkcjonowania systemów łączności, informatyki, optoelektroniki i zautomatyzowanego systemu radarowego nadzoru, a także gromadzenia, przetwarzania oraz transmisji
i kryptograficznej ochrony informacji;
realizowali zadania administratora danych w odniesieniu do danych
osobowych przetwarzanych w komórkach organizacyjnych komendy
oddziału, placówkach i dywizjonach;
odpowiadali za ochronę informacji niejawnych, w szczególności za
zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania tej ochrony;
zapewniali obsługę prawną;
zapewniali nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa
i higieny służby (pracy);
zapewniali nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
organizowali i zapewniali fizyczne i techniczne zabezpieczenie obiektów i terenów komend oddziałów, podległych placówek i dywizjonów
oraz urządzeń służących do ochrony granicy państwowej;
zapewniali realizację zadań z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania w sytuacjach kryzysowych;
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− organizowali i zapewniali prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem2.
Komendanci Morskiego Oddziału SG sprawowali też nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki
przepisów obowiązujących na tych obszarach.
Ponadto do szczegółowych zadań komendantów oddziałów SG należało m.in.:
− planowanie, organizowanie i nadzorowanie ochrony granicy państwowej, w tym pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań
granicznych, a także wydawanie wytycznych (zaleceń) do organizacji
ochrony granicy;
− opracowanie planu, przygotowanie i organizowanie ochrony granicy
państwowej, w czasie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy wewnętrznej;
− planowanie, organizowanie i nadzorowanie czynności operacyjnorozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej;
− nadzorowanie prowadzenia przez placówki i dywizjony rozpoznania
granicznego terenu i zjawisk mogących mieć wpływ na wykonywanie
zadań należących do SG;
− zapewnienie gotowości wydziału właściwego do zabezpieczenia działań lub pododdziału do:
•
•
•
•

prowadzenia działań granicznych;
wsparcia placówek i dywizjonów oraz właściwych komórek
organizacyjnych komendy oddziału w realizacji zadań
związanych z ochroną granicy;
zabezpieczenia czynności operacyjno-rozpoznawczych lub
dochodzeniowo-śledczych;
przeciwdziałania nielegalnej migracji;

− gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy
państwowej i kontroli granicznej oraz ich udostępniania właściwym
organom państwowym;
− organizowania współdziałania z komendami sąsiednich oddziałów;
2

Zarządzenie Komendanta Głównego Straż Granicznej nr 28 z 6.07.2011 r.
w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów, § 6.
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− organizowania współdziałania z organami ochrony granic państwa sąsiedniego;
− kontrolowanie sposobu planowania służby granicznej w podległych
placówkach i dywizjonach;
− prowadzenie czynności wyjaśniających, w przypadku przekroczenia
granicy państwowej wbrew przepisom;
− organizowanie technicznego zabezpieczenia granicy państwowej,
zwłaszcza w miejscach dogodnych do przekroczenia jej pojazdem,
poza przejściami granicznym;
− organizowanie przekazywania właściwym jednostkom Sił Powietrznych Sił Zbrojnych RP informacji o wykrytych przelotach przez granicę państwową statków powietrznych i obiektów latających na
małych wysokościach3.
***
Ppłk SG mgr Tadeusz Kaczyński

Źródło: materiały własne autora.
3

Tamże, § 7.
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Był pierwszym komendantem lądowego oddziału nowo utworzonej SG
jaki powstał w Gdańsku. Tadeusz Piotr Kaczyński urodził się 27 kwietnia 1941 r.
w Wilnie jako syn Dominika i Walerii. W latach 1948–1955 ukończył Szkołę
Podstawową nr 3 w Gdyni. Następnie w latach 1955–1956 był słuchaczem Korpusu Kadetów w Warszawie. Liceum Ogólnokształcące nr 49 w Warszawie
ukończył w latach 1956–1959. Od 25 września 1959 r. do 9 września 1962 r. był
podchorążym Oficerskiej Szkoły Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP) w Kętrzynie.
Następnie pełnił służbę w 16. Kaszubskiej Brygadzie WOP
(KBWOP) w Gdańsku jako oficer operacyjny Granicznej Placówki Kontrolnej Rybołówstwa (GPKR) w Gdyni (od 11 października 1962 r. do 14 październik 1965 r.). Od 15 października 1965 r. do 31 stycznia 1971 r. był
oficerem – kontrolerem GPKR w Gdyni. Następnie służył jako inspektor
wydziału Kontroli Ruchu Granicznego w J.W. nr 1913 w Gdańsku (1 luty
1971 – 28 luty 1972 r.). Od 1 do 31 marca 1972 r. w dyspozycji Dowództwa
WOP. Od 1 kwietnia 1972 r. do 31 maja 1976 r. pełnił służbę jako starszy
kontroler Granicznej Placówki Kontroli (GPK) WOP w Gdyni.
W latach 1974–1980 studiował na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego gdzie 24 czerwca 1980 r. uzyskał tytuł magistra
prawa. Na stanowisku pomocnika szefa wydziału Zwiadu Kaszubskiej
BWOP pełnił służbę od 1 czerwca 1976 r. do 14 października 1980 r. Pomocnik szefa wydziału II Zwiadu od 15 października 1980 r. do 14 listopada
1984 r. Od 15 listopada 1984 r. do 30 listopada 1986 r. był starszym oficerem
operacyjnym wydziału II Zwiadu KBWOP. Następnie w Bałtyckiej BWOP
(później Bałtyckim Oddziale Straży Granicznej był dowódcą GPK w Kołobrzegu (1 grudzień 1986 r. – 14 luty 1991 r.).
Z zawodowej służby wojskowej został zwolniony 14 lutego 1991 r.
i przeniesiony do rezerwy, w związku z podjęciem służby w Straży Granicznej.
O 15 lutego do 15 maja 1991 r. ponownie w KBWOP. Funkcję komendanta Kaszubskiego Oddziału SG w Gdańsku pełnił od 16 maja do 15 września 1991 r.
W grupie rezerwowej Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej SG
w Warszawie od 16 września 1991 r. do 15 stycznia 1992 r. Zwolniony ze
służby w SG – 15 stycznia 1992 r. Mianowany na kolejne stopnie wojskowe:
podporucznika (ppor.) – 9 września 1962 r., porucznika (por.) – 12 października 1965 r., kapitana (kpt.) – 22 lipca 1971 r., majora (mjr) – 12 października 1982 r., podpułkownika (ppłk) – 12 października 1987 r.4.
4

Relacja ppłka SG rez. mgra Tadeusza Kaczyńskiego z 14.10.2003 r. (odpis w zbiorach autora), s. 1-2; zobacz też G. Goryński, Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku, [w:] Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991–2011 (materiały
poseminaryjne), t. 2, Wydawnictwo COSSG w Koszalinie, Koszalin 2011, s. 188-189.
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Kontradmirał SG Stanisław Lisak

Źródło: materiały własne autora.

Stanisław Lisak s. Jana urodził się 19 listopada 1942 r. w Rzeszowie.
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego rozpoczął studia w Wyższej
Szkole Marynarki Wojennej (WSMW) w Gdyni gdzie studiował w latach
1962–1966. Studia stacjonarne Iº ukończył w tej uczelni w 1966 r. na wydziale pokładowym i otrzymał stopień podporucznika marynarki. Następnie
został skierowany do 6. Brygady Okrętów Pogranicza (6. BOP) w Gdańsku
– Nowym Porcie (późniejszej Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza
– MBOP). Swoją służbę wojskową rozpoczynał w charakterze zastępcy dowódcy okrętu OP-205.
W latach 1967–1975 w MBOP był m. in. dowódcą działu artylerii
i broni podwodnej na okręcie Jamno, zastępcą dowódcy okrętu Szkwał
w Kaszubskim Dywizjonie Okrętów Pogranicza (1968–1970) i dowódcą
ORP Pegaz (1970–1972) w tym dywizjonie. W latach 1975–1977 w WSMW
w Gdyni kontynuował studia stacjonarne IIº. Ukończył je na wydziale do-
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wódczo-sztabowym w specjalności operacyjno-taktycznej MW – jako oficer
dyplomowany.
Od 1977 r. pełnił ponownie służbę w MBOP m. in. jako szef Sztabu Kaszubskiego dOP w Gdańsku (1978–1979), starszy pomocnik szefa sztabu ds.
szkolenia i zastępca szefa sztabu. Zgodnie z rozkazem personalnym dowódcy
Marynarki Wojennej (MW) nr 0100 z 30 listopada 1985 r. kmdr por. Stanisław
Lisak objął od 17 grudnia 1985 r. obowiązki służbowe dowódcy Kaszubskiego
dOP i z tym dniem nabył prawo do pobierania dodatku za służbę na morzu
i dodatku wywiadowczego. Dowódcą tego dywizjonu był w latach 1985–1988.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, zgodnie z wytycznymi szefa
Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego (GZP WP) oraz rozkazem dowódcy MW nr pf 9 z 16 stycznia 1982 r. na szczeblu Dowództwa
MBOP powołano na okres roku nieetatowy zespół lektorski. W jego składzie
kmdr ppor. Stanisław Lisak był przewodniczącym sekcji historycznej.
W 1985 i 1987 r. kiedy dowodził Kaszubskim dOP jednostka ta uzyskała
miano Przodującego Dywizjonu MBOP. Natomiast w 1987 r. dywizjon zdobył tytuł Przodującego Zespołu Okrętów Marynarki Wojennej. Zgodnie
z rozkazem dowódcy MW nr 060 z 5 września 1988 r. kmdr por. Lisak przekazał obowiązki dowódcy KdOP kmdr. ppor. Antoniemu Rudomanowi5.
Kolejnym rozkazem personalnym dowódcy MW został przeniesiony
na stanowisko w Sztabie Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza. Z tej okazji
ówczesny dowódca MBOP kmdr dypl. Ludwik Siwek wyróżnił ww. nagrodą
pieniężną. Jak podkreślono w wydanym okolicznościowym rozkazie kmdr
por. Lisak pełniąc od 1985 r. obowiązki dowódcy KdOP osiągnął na tym
stanowisku znaczące sukcesy. W 1986 r. w czasie kontroli kompleksowej
przeprowadzonej przez Dowództwo MW dowodzony przez niego dywizjon
otrzymał ocenę 3,72. W 1987 r. podczas kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Główny Zarząd Szkolenia Bojowego Wojska Polskiego dowodzony przez niego dywizjon otrzymał ocenę 3,97. Oficera oceniono jako
dobrego organizatora. Wniósł m. in. znaczący wkład w rozbudowę i modernizację SNDW MW Rybitwa w Tleniu oraz w zagospodarowanie obiektów
i terenu po byłej Filii Stoczni MW w Gdańsku – Westerplatte.
W dniu 2 lutego 1990 r. powrócił z Podyplomowego Studium Oficerów Sztabów Operacyjno-Taktycznych Akademii MW w ZSRR6.
5

Archiwum Marynarki Wojennej (dalej AMW) w Gdyni, Akta DMBOP, sygn.
nr 3962/91, t. 76, Protokół zdania i objęcia stanowiska służbowego dowódcy KdOP
z 28.09.1988 r., s. 1.
6
AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3961/91, t. 112, Rozkaz dzienny dowódcy MBOP nr pf 24 z 2.02.1990 r., s. 1.
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W 1991 r. kmdr Lisak został czasowo dowódcą Kaszubkiego Dywizjonu SG, a następnie od 20 marca 1991 r. komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej (MOSG) w Gdańsku.
W dniu 3 maja 1997 r. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył 19. oficerom WP oraz MSWiA nominacje generalskie. Komandor Lisak
został mianowany do stopnia kontradmirała SG. Ze stanowiska komendanta
MOSG został odwołany w 1998 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji – Janusza Tomaszewskiego.
Awanse na kolejne stopnie wojskowe uzyskiwał w następujących
latach: porucznika marynarki (por. mar.) – 1969, kapitana marynarki (kpt.
mar.) – 1973, komandora podporucznika (kmdr ppor.) – 1978, komandora
porucznika (kmdr por.) – 1982, komandora (kmdr) – 1991.
Po odejściu do rezerwy był prezesem okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Gdańsku7.
Kontradmirał SG Konrad Wiśniowski

Źródło: materiały własne autora.

7

G. Goryński, Noty biograficzne kadm. Stanisława Lisaka i kadm. Konrada Wiśniowskiego, „Przegląd Morski”, nr 7-8 z 2002, s. 133-143.
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Konrad Romuald Wiśniowski urodził się 19 listopada 1958 r.
w Kraśniku Fabrycznym w województwie lubelskim, jako pierwszy
z dwóch synów Heleny i Eugeniusza Wiśniowskich. Jego ojciec był z wykształcenia technikiem i pracował w biurze konstrukcyjnym w ówczesnych Zakładach Metali Lekkich Kęty. Matka zajmowała się
prowadzeniem domu. Dzieciństwo spędził uczęszczając do Szkoły Podstawowej nr 2 (obecnie im. Bohaterów Monte Casino). Tam wstąpił do
Związku Harcerstwa Polskiego. Następnie kontynuował naukę w klasie
o profilu matematyczno-fizycznym w Liceum Ogólnokształcącym im.
Stanisława Wyspiańskiego w Kętach.
Po zdaniu matury – 14 lipca 1977 r. rozpoczął studia w Wyższej
Szkole Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. W uczelni tej w roku 1982 ukończył stacjonarne, jednolite studia wyższe na wydziale nawigacji i uzbrojenia
okrętowego uzyskując tytuł magistra – inżyniera nawigatora.
Po ukończeniu szkoły i promowaniu na pierwszy stopień oficerski
został skierowany do Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza. Swoją służbę wojskową w ochronie granicy morskiej rozpoczął jako asystent pokładowy na OPa-319 w Pomorskim Dywizjonie Okrętów Pogranicza (PdOP)
w Świnoujściu. Po zaliczeniu asystentury w styczniu 1983 r. objął obowiązki dowódcy działu artylerii i broni podwodnej na OPa-317 (ORP Jupiter), a następnie zastępcy dowódcy tego okrętu. Rok później zdał
egzamin na samodzielne dowodzenie jednostką. Służąc w PdOP w 1985 r.
por. mar. K. Wiśniowski uzyskał w MBOP miano mistrza w specjalności
nawigator.
Na podstawie rozkazu personalnego Oddziału Kadr nr pf 57 z 30 maja
1986 r. został zwolniony z zajmowanego dotychczas stanowiska zastępcy
dowódcy okrętu OPa-317 i skierowany na studia stacjonarne w Akademii
Wojskowej Narodowej Armii Ludowej NRD w Dreźnie.
W 1986 r. rozpoczął trwające cztery lata studia stacjonarne w tej
uczelni na kierunku dowódczo-sztabowym8. Studia te pozwoliły mu na objęcie stanowiska starszego oficera ds. granicznych i rozpoznania w Sztabie
MBOP w Gdańsku – Nowym Porcie.
Zgodnie z rozkazem dziennym dowódcy MBOP nr pf 115 z 19
czerwca 1991 r. w związku z reorganizacją i przejściem w struktury SG zo-

8

AMW w Gdyni, Akta PdOP w Świnoujściu, sygn. nr 3986/91, t. 583, Rozkaz
dzienny dowódcy PdOP nr 185 z 23.09.1986 r., s. 2.
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stał skierowany od 19 czerwca do 31 lipca 1991 r. do pełnienia obowiązków
służbowych w Pomorskim dOP9.
Służbę w MOSG pełnił od 1 sierpnia 1991 r. Początkowo przez trzy
lata był zastępcą komendanta Pomorskiego dSG w Świnoujściu. Następnie
od 15 marca 1994 r. do października 1998 r. był komendantem tego dywizjonu. W tym czasie pododdział ten zaliczano do najlepszych granicznych jednostek organizacyjnych MOSG.
Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Janusza
Tomaszewskiego od 21 października 1998 r. kmdr por. Konrad Wiśniowski
został powołany na stanowisko komendanta MOSG w Gdańsku. W latach
1999–2000 zainicjował i przeprowadził reorganizację oddziału oraz dostosował jego strukturę organizacyjną do potrzeb wynikających z ochrony granicy morskiej.
W latach 2000–2001 kontynuował naukę na studiach podyplomowych
w Uniwersytecie Gdańskim w zakresie integracji europejskiej i zarządzania
przedsiębiorstwami w świetle jednolitego prawa Unii Europejskiej.
W 2001 r. ukończył również wyższy kurs obrony w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 23 maja 2002 r.
– kmdr Konrad Wiśniowski otrzymał awans do stopnia kontradmirała. Biegle
włada językiem niemieckim. Interesuje się literaturą marynistyczną i modelarstwem, lubi piesze wędrówki i przebywanie na łonie natury. Publikował na
łamach „Przeglądu Morskiego” i biuletynów wydawanych w Straży Granicznej. Żona – Anna jest nauczycielką. Posiada dwójkę dzieci – córkę Martę
(ur. 1986) i syna Piotra (ur. 1989).
Działalność na stanowisku komendanta MOSG kontradmirał K. Wiśniowski zakończył 30 czerwca 2007 r. Zgodnie z decyzją Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji – Janusza Kaczmarka nowym komendantem
MOSG został kmdr SG Piotr Stocki.
Kontradmirał SG K. Wiśniowski był wyróżniony m. in. odznaczeniami: „Złotym Krzyżem Zasługi” (5 kwietnia 2002 r.), „Złotym Medalem za
Zasługi dla Obronności Kraj” (20 października 1998 r.), „Złotym Medalem
za Zasługi dla Straży Granicznej” (11 maja 2005 r.), „Odznaką Straży Granicznej RP” (27 października 1994 r.) i „Odznaką Zasłużony Pracownik Morza” (20 maja 2004 r.).

9

AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3961/91, t. 122, Rozkaz dzienny dowódcy MBOP nr pf 115 z 19.06.1991 r., s. 1.
Nr 2 (6)/2012

35

Ireneusz Bieniecki

Został również uhonorowany odznakami resortowymi i stowarzyszeniowymi w tym m.in.: Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”, Odznaką „Zasłużonego dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Medalem „Za Zasługi dla
Policji”, Odznaką „Za Zasługi dla Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych
i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego”, Odznaką „Za Zasługi w Rozwoju
Sportu Zapaśniczego w Polsce” i Odznaką Honorową Ligi Morskiej i Rzecznej „Pro Mari Nostro”10.

Kontradmirał SG Piotr Stocki

Źródło: materiały ze zbiorów T. Gruchalla.

10

List K. Wiśniowskiego do autora z 2.03.2008 r. (w zbiorach autora); zobacz też
T. Gruchalla, Odchodzę... z kontradmirałem Konradem Wiśniowskim rozmawia Tadeusz
Gruchalla, „Biuletyn COSSG w Koszalinie”, 2007, nr 3, s. 46-54; oraz G. Goryński, Zmiana
komendantów w Morskim Oddziale Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza, „Biuletyn
COSSG w Koszalinie”, 2007, nr 3, s. 43-45.
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Piotr Stocki urodził się 16 maja 1964 r. w Gdańsku. Ojciec – Lesław,
matka – Zuzanna. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę
w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Gdańsku. Po ukończeniu szkoły
i zdaniu matury – 5 września 1984 r. rozpoczął studia na wydziale dowódczym w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu pod Warszawą. Po ukończeniu tej uczelni – 6 października 1988 r. rozpoczął służbę
jako żołnierz zawodowy w Kaszubskim Dywizjonie Okrętów Pogranicza
w Gdańsku – Westerplatte na stanowisku oficera – specjalisty łączności
i obserwacji w sztabie dywizjonu. Z chwilą przekształcenia dywizjonu
w 1991 r. w Kaszubski Dywizjon SG kontynuował służbę w tej jednostce na
stanowisku kierownika sekcji łączności i informatyki (od 2 sierpnia 1991
r.). Następnie w latach 1996–1998 pełnił służbę na stanowisku kierownika
sekcji radiokomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki Komendy
Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku – Nowym Porcie. Od
1999 r. do 14 kwietnia 2002 r. był w MOSG kierownikiem nieetatowego
Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej. Z dniem 15 kwietnia 2002 r.
został wyznaczony na stanowisko kierownika sekcji współpracy międzynarodowej wydziału morskiego Komendy Morskiego Oddziału Straży
Granicznej11.
Od 1 grudnia 2003 r. rozpoczął służbę w Komendzie Głównej Straży
Granicznej w Warszawie na stanowisku głównego specjalisty Biura Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej. Następnie od 22 czerwca
2004 r. pełnił służbę na stanowisku dyrektora tego biura. Podczas swojej
służby w Warszawie reprezentował Straż Graniczną RP w komitetach i grupach roboczych Rady Europejskiej m. in. SCIFA (Strategic Cometee on Immigration, Frontiers and Asylum – Strategiczny Komitet ds. Imigracji, Granic
i Azylu), Grupie roboczej Scheval, a także reprezentował Polskę w Radzie
Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Operacyjnego Zarządzania Granicami
Zewnętrznymi UE – FRONTEX. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji 1 lipca 2007 r. został powołany na stanowisko komendanta
Morskiego Oddziału Straży Granicznej. W dniu 15 sierpnia 2010 r. z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymał nominację na stopień
kontradmirała SG.
Podczas służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej kontradmirał
P. Stocki podwyższał swoją wiedzę ogólną i specjalistyczną. W latach 199511

G. Goryński, Komendant MOSG admirałem, „Morza Statki i Okręty”, 2010, nr 9,
s. 16; zobacz też G. Goryński, Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza
w Gdańsku, [w:] Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991–2011 (materiały poseminaryjne),
t. 2, Wydawnictwo COSSG w Koszalinie, Koszalin 2011, s. 145-194.
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1997 studiował na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, a następnie w latach 2000–2001 ukończył
studia podyplomowe w Katedrze Jean Monnet (Integracji Europejskiej) Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się muzyką klasyczną, historią wojen
i akwarystyką. Jest żonaty i posiada dwoje dzieci.
Odznaczony m.in.: „Brązowym Krzyżem Zasługi”, „Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Straży Granicznej”, „Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla
Obronności Kraju”, „Odznaką Straży Granicznej” oraz „Złotym Medalem Za
Zasługi Dla Służby Granicznej Ukrainy”12.

***

Podsumowując powyższe ustalenia dotyczące komendantów oddziałów Straży Granicznej w Gdańsku w latach 1991–2012 należy stwierdzić, że
w grupie czterech osób piastujących tę funkcję tylko jedna zakończyła służbę
w stopniu ppłka (ppłk T. Kaczyński), a aż trzech awansowało na tym stanowisku do stopnia kontradmirała. Z grupy komendantów oddziału w Gdańsku
najmłodszymi kontradmirałami zostali: K. Wiśniowski (mając 44 lata),
P. Stocki (mając 46 lat) i S. Lisak (mając 55 lat).
Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku (do 2012 r.) najdłużej kierowali: kontradmirał K. Wiśniowski (9 lat), kontradmirał S. Lisak (7 lat)
i kontradmirał P. Stocki (5 lat – do 2012 r.). Najkrócej obowiązki komendanta sprawował ppłk T. Kaczyński (4 miesiące).
Najmłodszymi komendantami oddziału zostali: kontradmirał K. Wiśniowski (w wieku 40. lat), kontradmirał P. Stocki (w wieku 43. lat) i kontradmirał S. Lisak (w wieku 49. lat). Najpóźniej komendantem został ppłk
T. Kaczyński (w wieku 50. lat).
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COMMANDANTS OF THE MARITIME
REGIONAL UNIT OF BORDER GUARD
IN GDAŃSK (1991–2012)

ABSTRACT
In the article there are biographies of four consecutive commandants of the Maritime
Regional Unit of Border Guard in Gdańsk who commanded the Unit since 1991 until 2012:
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Lieutenant Colonel BG Tadeusz Kaczyński, Rear Admiral BG Stanisław Lisak, Rear Admiral
BG Konrad Wiśniowski and Rear Admiral BG Piotr Stocki.
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