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w Chełmie

PATRON STRAŻNICY
25 września 2004 roku Strażnica SG w Dołhobrodach po prawie
trzyletnim okresie działania w systemie ochrony granicy państwowej,
otrzymała zaszczytne imię bohatera walk z Rosjanami ppor. Jana Bołbotta.
W uroczystości nadania imienia uczestniczyli: zastępca komendanta
głównego Straży Granicznej gen. brygady Tadeusz Frydrych, komendant
Bieszczadzkiego Oddziału SG gen. brygady Henryk Majchrzak, zastępca
komendanta Podlaskiego Oddziału SG płk Zdzisław Łukowicz, komendant Nadbużańskiego Oddziału SG płk Marek Dominiak wraz z zastępcami płk Edwardem Gochem i ppłk Dariuszem Klimkiem.
Zaproszeni zostali również goście z sąsiednich jednostek organizacyjnych SG, funkcjonariusze Policji, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz władze samorządowe. Przybyli wójtowie gmin,
sołtysi okolicznych miejscowości, uczniowie szkół i mieszkańcy pobliskich terenów. Uroczystość uświetniła obecność kombatantów – byłych
żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza – naocznych świadków tamtych
zdarzeń z 17 września 1939 roku, którzy tak jak patron stawiali czynny
opór sowieckiemu najeźdźcy.
W części oficjalnej głos zabrał zastępca komendanta głównego Straży Granicznej gen. brygady Tadeusz Frydrych oraz komendant Nadbużańskiego Oddziału SG płk Marek Dominiak. Wystąpił również prezes
Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Mirosław
Rubas, który swoim przemówieniem przybliżył zebranym postać patrona.
Jan BOŁBOTT, syn Janusza i Bronisławy z domu Wilczyńskich,
urodził się 28 kwietnia 1911 roku w Wilnie. W 1930 roku zdał maturę
w państwowym Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta. W latach
1935--1939 studiował na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Katolic-
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kiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zmobilizowany został w sierpniu 1939
roku i wysłany na tzw. Linię Sosnkowskiego, zostając dowódcą plutonu
„Tynne” 4 Kompanii Baonu „Sarny” Korpusu Ochrony Pogranicza.
Była to jak na owe czasy nowoczesna linia żelbetonowych fortyfikacji
biegnąca wzdłuż granicy sowieckiej na północnym Wołyniu, obsadzona
przez baony dowodzącego tym odcinkiem ppłk Nikodema Sulika. Pluton
ppor. Bołbotta bronił się przed przeważającymi siłami Rosjan w miejscowości Tylne.
Bołbott posiadał 49 ludzi przeciwko świetnie wyposażonemu przeciwnikowi posiadającemu sprzęt ciężki. Rosjanie nie mogli złamać ducha poświęcenia i odwagi, jaką posiadali obrońcy. Wróg nie mogąc
przełamać zażartej obrony, nie bacząc na własne straty w ludziach,
obłożył całość bronionej fortyfikacji materiałem łatwopalnym – paląc
żywcem obrońców. Walki trwały od godzin popołudniowych 19 września
do świtu 20 września, kiedy to wszyscy obrońcy fortyfikacji wraz z dowódcą polegli śmiercią bohaterów.
W atmosferze refleksji nad wrześniowymi wydarzeniami z 1939 roku oficjalnego nadania imienia Strażnicy SG w Dołhobrodach dokonał
zastępca komendanta głównego SG gen. brygady Tadeusz Frydrych wraz
z komendantem Nadbużańskiego Oddziału SG płk Markiem Dominiakiem i komendantem Strażnicy. Odsłonięto tablicę pamiątkową, którą
poświęcił kapelan NOSG w Chełmie ppor. Wiesław Kondraciuk.
Uroczystość zakończyła się defiladą kompanii honorowej NOSG,
występem orkiestry wojskowej oraz pokazem sprzętu i wyposażenia
będącego w strażnicy.
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