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TRADYCJE I INICJATYWY PROOBRONNE
ZWIĄZKU STRZELECKIEGO
Związek Strzelecki jest bezpośrednim kontynuatorem oraz spadkobiercą
ideowym Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939. Jako stowarzyszenie patriotyczne i proobronne zrzesza liczne grono dzieci, młodzieży oraz
dorosłych w Polsce, a także poza granicami kraju. Jako organizacja z ducha i
czynu apartyjna, służy tylko dobru Rzeczypospolitej Polskiej.
Związek Strzelecki jest organizacją non profit przygotowującą swoich
członków do służby obywatelskiej. Szukamy wsparcia finansowego w otwartych konkursach, różnego rodzaju zadaniach zleconych, dofinansowaniach, itp.
Nasza kadra – opiekunowie, wychowawcy i instruktorzy – nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia (w zasadzie, najczęściej dokłada z własnych pieniędzy),
wykorzystuje często swój czas wolny i urlop, pracując dla Polski nie dla apanaży, lecz z potrzeby serca – stanowiąc być może ostatnie pokolenie działaczy
ideowych.
Historia Związku Strzeleckiego w skrócie: 1910-1914, 1919-1939.
W 1910 r. Józef Piłsudski założył Związek Strzelecki we Lwowie oraz
Towarzystwo Sportowe „Strzelec” w Krakowie. Celem Organizacji było przygotowanie kadr dla przyszłego powstania przeciwko zaborcom. W sierpniu
1914 r. elitarny Oddział Strzelców – Pierwsza Kompania Kadrowa, jako pierwszy wyruszył w bój o niepodległość Ojczyzny. Strzelcy stali się następnie kuźnią kadr Legionów Polskich oraz wojska odradzającej się Rzeczypospolitej
Polskiej, które wywalczyło niepodległy byt naszemu krajowi.
Związek Strzelecki odrodził się ponownie w 1919 r. W okresie II RP stał
się masową organizacją prowadzącą szkolenie wojskowe i wychowanie patriotyczno-obywatelskie młodzieży – zgodnie z hasłem: każdy żołnierz – obywatelem, każdy obywatel żołnierzem. Działalność Związku Strzeleckiego wiązała się
ściśle z ówczesną koncepcją tworzenia „Narodu pod bronią”. W przededniu
wybuchu II wojny światowej (1938-1939) Związek Strzelecki liczył ponad 500
tys. członków. We wrześniu 1939 r. wielu z nich zostało zmobilizowanych do
wojska i obrony Ojczyzny, a inni tworzyli oddziały partyzanckie i brali czynny
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udział w akcjach dywersyjnych przeciwko obu agresorom – niemieckiemu i
sowieckiemu. Strzelcy działali także w konspiracji, tworząc już we wrześniu
1939 r. organizację „Orła Białego”, która następnie weszła w skład Armii Krajowej.
W okresie PRL działalność Związku Strzeleckiego była zakazana.
Związek Strzelecki współcześnie
Związek Strzelecki odrodził się ponownie w 1994 r. Dziś Związek Strzelecki działa na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej i jej umacniania; wychowując dzieci, młodzież oraz dorosłych w duchu patriotycznym w oparciu o
hasło Bóg-Honor-Ojczyzna. Propaguje pozytywne wzorce postaw obywatelskich; rozwija wśród swoich członków i społeczeństwa poczucie służby dla
Polski i odpowiedzialności za jej los. Podczas prowadzonych zajęć szkoleniowych wyrabiane są umiejętności zdyscyplinowanego życia i obowiązku wobec
Ojczyzny. Członkowie kształtują swoje postawy w oparciu o wartości historyczne, o których mowa w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim. Strzelcy są
aktywnymi uczestnikami życia publicznego w swych ,,małych ojczyznach”.
Podnoszony jest poziom sprawności fizycznej; poszerzana jest wiedza
z zakresu wojskowości i bezpieczeństwa publicznego.
Działalność Związku Strzeleckiego realizowana jest w zakresie wychowania patriotyczno-obywatelskiego, przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego.
Aby osiągać lepsze efekty w pracy wychowawczo-szkoleniowej potrzebne jest wsparcie; nietrudno jest zauważyć, iż ,,lwia część członków” wywodzi się w większości z niezamożnych rodzin – są to gimnazjaliści, uczniowie
szkół średnich i studenci.
Nasi członkowie – to świadomi swej przeszłości i pochodzenia, ale i aktualnych obowiązków wobec Ojczyzny. Każdy strzelec jest przeszkolony, niemal
jak żołnierz od stopnia podstawowego do dowódcy drużyny, a niektórzy do
szczebla plutonu. Stanowi pełnowartościowy, ochotniczy, sprawdzony oraz
umocowany w polskości ,,materiał” gotowy by służyć w WP choćby od „zaraz”.
Strzelcy uczestniczą w obchodach świąt i uroczystości państwowych, religijnych oraz o zasięgu lokalnym. Związek Strzelecki realizuje swoje cele poprzez: kultywowanie tradycji walk niepodległościowych; często występuje jako
organizator obchodów i uroczystości. Kadra i członkowie oraz orlęta (wiek 1115) otaczają opieką miejsca pamięci narodowej, prowadzą działalność wydawniczą i informacyjną, służącą popularyzacji Związku Strzeleckiego i idei niepodległościowej. Szkoleniu podlega kadra instruktorska i strzelecka. Podnoszona jest ich wiedza i umiejętności na rzecz obronności kraju, a po przeszkoleniu mogą współpracować ze służbami ratowniczymi na wypadek klęsk ży-
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wiołowych i katastrof; podejmowane są działania w zakresie ochrony dóbr kultury i sztuki oraz tradycji historycznej.
Związek Strzelecki w niektórych regionach Kraju stał się organizacją
uznaną, o niekwestionowanym autorytecie, w innych radzi sobie gorzej, ale
wszędzie jest rozpoznawalny. W istocie rzeczy sam wypracował swoją pozycję,
nie otrzymując nigdy od nikogo kredytu na tzw. początek. Niestety nigdy też III
Rzeczpospolita nie wyraziła przesadnego zainteresowania Jego działalnością.
Jesteśmy organizatorami historycznych marszy, tj:
 Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom – Laski (jest to najstarszy marsz po „kadrówce” z Krakowa do Kielc 6-12 sierpnia); Marsz
Radom – Laski organizowany jest od 1991 r., w październiku, w rocznicę bitwy pod Laskami (22-26 października 1914 r.);
 Marszu Szlakiem Powstania Styczniowego Łódź – Dobra;
 Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Szydłowiec – Wąchock,
od 2007 r. (najbliżej rocznicy wybuchu powstania 22/23 stycznia);
 Marszu Szlakiem Hubala na trasie Szydłowiec – Gałki, organizowanego od 2014 r.
Inicjatywy szkoleniowe kursy i szkolenia
Nasi członkowie uczestniczą w kursach organizowanych we współpracy z
Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, zawsze w okresie
letnim (lipiec, sierpień). Szkoli się tam 30 uczestników w 3 turnusach. Są to
kursy Combat Livesaver (CLS) oraz SERE poziom A ( Survival, Evasion, Resistance, Escape – Przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka). Korzystamy z tej możliwości od 2011 r., podpisaliśmy w tym celu porozumienie
w 2012 r. WCKMed zaproponowało nam również kształcenie się na wyższym
poziomie na tzw. Kursach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, których realizację rozpoczęliśmy w tym roku.
W latach poprzednich z dużym powodzeniem nasi członkowie organizowali kursy spadochronowe, które były dodatkowym wymagającym szkoleniem
choćby ze względu na przygotowanie fizyczne i dobry stan zdrowia (były przypadki 2012 roku o nie dopuszczeniu przez lekarza).
Organizujemy z dużym powodzeniem Kurs działań nieregularnych –
icjatywa ta przyjęła się zwłaszcza na terenie Dolnego Śląska. Od 4 lat kurs ma
dofinansowanie od MON. Kurs odbywa się jako formuła zamknięta dla członków ZS z określonym potencjałem. Kierunki szkoleniowe to SERE poziom A,
dodatkowo zielona taktyka, terenoznawstwo i wspinaczka górska. uczestnicy
po egzaminach otrzymują certyfikaty, dyplomy i nagrody.
Nasi członkowie uczestniczą także z wielkim powodzeniem w kursach i
ćwiczeniach zewnętrznych tj.: kurs walki w mieście, kurs dowódców drużyn,
kurs działań rozpoznawczych, kurs lekkiej piechoty.
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Oprócz tego strzelcy biorą udział w uroczystościach rocznicowych i patriotycznych, często tworząc poczty sztandarowe wraz z kombatantami przejmując
w ten sposób tradycje ich walki o wolność Ojczyzny. W działaniach statutowych współpracujemy z administracją państwową, samorządową i wojskiem
polskim. Od 2009 roku pomagamy przy zabezpieczeniu AIR SHOW (w 2017 r.
będzie to już nasz 5 udział).
Po wielu latach wytrwałej pracy strzeleckiej, kilku próbach zawarcia porozumienia z MON przez moich poprzedników, wreszcie się udało - w dniu 6
marca 2012 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Obrony
Narodowej a Związkiem Strzeleckim. Po czternastu miesiącach oczekiwania od
chwili złożenia wniosku (18 stycznia 2011) z ramienia Zarządu ZS porozumienie podpisali: Roman Burek – Komendant Główny i Leszek Marcinkiewicz –
członek Komendy Głównej.To porozumienie motywuje nas do jeszcze większego wysiłku i zaangażowania w pracę strzelecką oraz sprawia, że Związek
Strzelecki jest sprawdzoną i godną zaufania organizacją proobronną oraz jest
gotów do ponoszenia ofiar.
Posiadamy wiele podpisanych umów i porozumień z instytucjami państwowymi, jednostkami wojskowymi, uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli oraz szkołami o różnym profilu nauczania, wychowania i szkolenia.
Komendanci Związku Strzeleckiego w okresie międzywojennym:
Władysław Malski
Kazimierz Kierzkowski
Władysław Jaksa-Rożen
Władysław Rusin
Marian Frydrych
Józef Tunguz-Zawiślak

1919
1923
1929
1931
1934
1938

- 1923
- 1929
- 1931
- 1934
- 1938
- 1939

Komendanci Główni Związku Strzeleckiego od 1994 roku:
Leszek Marcinkiewicz
Dariusz Nowiński
Grzegorz Filipek
Roman Burek
Dariusz Nowiński
Roman Burek

1994
2002
2007
2009

- 2002
- 2007
- 2009
- 2012
2012
od 2012

