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60. lecie Bundespolizei

22.08.2011

20 sierpnia 2011 Bundespolizei hucznie obchodziła 60.lecie swego
istnienia i służby dla społeczeństwa niemieckiego. Przedstawiciele
służb granicznych z dziewięciu sąsiadujących z Republiką Federalną
Niemiec krajów również zostali zaproszeni, by uroczystość tę
dodatkowo uświetnić. W obchodach uczestniczyła również polska Straż
Graniczna reprezentowana przez funkcjonariuszy naszego Oddziału i
Gabinetu Komendanta Głównego SG. Pod Bramą Brandenburską zebrał
się tłum ponad 250 000 osób, zainteresowanych wydarzeniami zarówno
tego dnia, jak i specyfiką służb granicznych, pojazdami i sprzętem,
którymi dysponujemy. Stoiska informacyjne, koncerty muzyczne i
pokazy skoków spadochronowych grupy GSG-9 z Lubeki cieszyły się
dużym zainteresowaniem. Na uroczystości obecny był Minister Spraw
Wewnętrznych Niemiec Pan Dr. Hans-Peter Friedrich, który przywitał
zaproszonych gości i osobiście złożył życzenia Prezydentowi Policji
Federalnej Matthiasowi Seeger.

20 sierpnia 2011 Bundespolizei hucznie obchodziła 60.lecie swego istnienia i służby dla
społeczeństwa  niemieckiego.  Przedstawiciele  służb  granicznych  z  dziewięciu
sąsiadujących  z  Republiką  Federalną  Niemiec  krajów  również  zostali  zaproszeni,  by
uroczystość tę dodatkowo uświetnić. W obchodach uczestniczyła również polska Straż
Graniczna  reprezentowana  przez  funkcjonariuszy  naszego  Oddziału  i  Gabinetu
Komendanta  Głównego  SG.
Pod  Bramą  Brandenburską  zebrał  się  tłum  ponad  250  000  osób,  zainteresowanych
wydarzeniami zarówno tego dnia, jak i specyfiką służb granicznych, pojazdami i sprzętem,
którymi  dysponujemy.  Stoiska  informacyjne,  koncerty  muzyczne  i  pokazy  skoków
spadochronowych  grupy  GSG-9  z  Lubeki  cieszyły  się  dużym  zainteresowaniem.  Na
uroczystości  obecny  był  Minister  Spraw Wewnętrznych  Niemiec  Pan  Dr.  Hans-Peter
Friedrich,  który  przywitał  zaproszonych  gości  i  osobiście  złożył  życzenia
Prezydentowi  Policji  Federalnej  Matthiasowi  Seeger.
Na  stoisku  informacyjno  -  promocyjnym  Straży  Granicznej  można  było  otrzymać
pamiątkowy  paszport,  ulotki  informacyjne,  kolorowanki   i  wykonać  odciski  palców.
Atrakcją były także pojazdy służbowe naszej formacji (Jeep Cheerokee i Schengenbus)
oraz możliwość zrobienia sobie zdjęcia w kamizelce kuloodpornej i hełmie, wchodzących
w skład umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy SG.
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