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SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA CZŁONKÓW ORGANIZACJI
PROOBRONNEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW UZYSKANYCH
PRZEZ STRZELCÓW JEDNOSTKI STRZELECKIEJ 1313
PHYSICAL FITNESS OF MEMBERS OF PRO-DEFENcE
ORGANIZATION IN THE LIGHT OF RESULTS OBTAINED
BY THE RIFLEMEN'S UNIT 1313

Abstract: Members of pro-defence organizations increasingly cooperate with the Anned
Forces of the Republic of Poland. They participate in various types of training organized
by the mili tary. These trainings are occasional or systematic. In addition, since 2016,
members of pro-defence organizations participate in the mili tary exercises.
The aim of the study was analyzed of physical fitness of members of pro-defence organization - Riflemen's Unit 1313.
Materiał and method: The research conducted on 32 subjects, in the age 26, I ± 3,6 years.
There were conducted following physical fitness attempts: pull ups, sit ups, push up,
IOxlOm sprint. Evaluation was made on the base of the criteria which are use in theArmy
for professional soldiers.
Findings: In individual attempts obtained results: pull ups 5, 7 ± 4, 7 (0-16) repetitions, sit
ups 44,3 ± 16,8 (O-79) repetitions, push ups 26, 7 ± 13,5 ( 4-50) repetitions, l Ox l Om sprint
- 33,2 ± 3,0 (31-40) s. According to military criteria there was obtained sufficient marks
for: pull ups, sit ups, lOxlOm sprint. The mark insufficient received for push ups.
Conclusions: It was found that the subjects represent significantly lower levels of physical fitness than the professional soldiers in the trials of shoulder muscle strength and
abdominal muscle strength. It is suggested to conduct physical education training for
people who teach physical education in pro-defense organizations.
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Wstęp

i cel pracy

Organizacje proobronne pon1imo braku ich formalnego zdefiniow;
nia, od dawna funkcjonują w polskiej rzeczywistości społecznej . Jedny:
z rodzajów organizacji proobronnych, są organizacje paramilitarne. Definic
wane są jako „typ organizacji, które swoją strukturą, dyscypliną, wewnąt
organizacyjną, szkoleniem i formaini wychowania upodabniają się do an11
chociaż formalnie nie wchodzą w jej skład" (Mała encyklopedia wojski
wa 1970). Według innej definicji, ,,organizacja paramilitarna to organizac_
bardziej lub mniej zorganizowana na sposób wojskowy, ale niewchodzą(
oficjalnie w strukturę wojskową, której sfera zainteresowań i działa11 obe
muje przedsięwzięcia będące użyteczne w silach zbrojnych, tzn. kształcen
potrzebnych w wojsku umiejętności i sprawności" (Skrabacz 2006).
W ostatnich latach nastąpił renesans organizacji proobronnych w Pe
sce. Cieszą się one szczególnym zainteresowaniem Ministerstwa Obror
Narodowej (MON), które w celu skoordynowania współpracy organizac
proobronnych i klas mundurowych ze środowiskiem wojskowym, pow
łało w roku 2015 Biuro do Spraw Proobronnych. Uwaga MON prawd
podobnie związana jest tym, że od roku 2009 mamy w Polsce zawieszo1
pobór do zasadniczej służby wojskowej i w naturalny sposób ubywa prz
szkolonych rezerw osobowych. Pewien wzrost zainteresowania organiz
cjami proobronnymi spowodowało także powołanie Wojsk Obrony Ter
torialnej (WOT),jako piątego rodzaju wojsk w resorcie obrony narodow<
Według P. Wywiała, ,,dużą i ważną w kontekście budowy nowoczesnei
systemu Obrony Terytqrialnej grupę organizacji proobronnych stanow
oczywiście organizacje parainilitarne" (Wywiał 2016). Oczekuje si
że członkowie organizacji proobronnych będą chętni do zasilenia szer
gów WOT. Formą sformalizowaną przygotowania organizacji proobro
nych do współdziałania z jednostkami SZ RP są realizowane od początl
2017 roku szkolenia pod nazwą „Paszport do współpracy pododdziałć
organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych R
(w skrócie „Paszport"). ,,Paszport" ma stanowić zaświadczenie, że k01
ponent organizacji proobronnej uczestniczący w programie, pozytywr
zdał sprawdzian z zakresu przedmiotów i zagadnień szkoleniowych uj
tych w „Minimum programowym dla organizacji proobronnych" (http
//bdsp.wp.mil.pl/pl/25.html).
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W grupie organizacji proobronnych, które uczestniczą w programie
,,Paszport" są jednostki strzeleckie, a wśród nich Jednostka Strzelecka
1313 (JS 1313). Jednostka ta jest kontynuatorką tradycji ruchu strzeleckiego, którego twórcą i komendantem był Józef Piłsudski. Celem działalności
jednostki jest:
• działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej
.
.
umacniania,
• propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej,
• przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej , a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo narodowe,
• wychowywanie obywatelskie członków w duchu patriotycznym,
• podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
• uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,
• prowadzenie działalności naukowej i badawczej w dziedzinach
związanych z historią i wojskowością,
• działanie na rzecz stworzenia powszechnej Obrony Terytorialnej, jako elementu składowego systemu obronnego państwa, prowadzenie kampanii społecznej na rzecz powołania do życia powszechnej Obrony Terytorialnej,
• przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnie
niom oraz patologiom,
• niesienie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia
i życia,
• prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami państwowymi
oraz organizacjami społecznymi(http://jsl3l3 . pl/stowarzyszenie/).
Podnoszenie sprawności fizycznej wśród swoich członków organizacje proobronne realizują zarówno dla celów hedonistycznych i prozdrowotnych, oraz dla uzyskania poziomu sprawności fizycznej, który umoż1iwiałby „proobronnym" współdziałanie z żołnierzami podczas realizacji
zadań o podobnym poziomie obciążenia fizycznego.
W wojskowych aktach normatywnych określono, że żohńerz powinien
być sprawny fizycznie, aby realizować na właściwym (optymalnym) poziomie
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zadania służbowe (Ustawa służbie żomierzy zawodowych ... 2013, Regulamin
kultury fizycznej SZ RP 2011 ). W wielu opracowaniach naukowych podejmowano tematykę określenia wpływu służby wojskowej na poziom sprawności
fizycznej oraz wydolności fizycznej (Asienkiewicz, Kwapisz 2015, Tomczak
200 I, Tomczak i in. 2012, Witkowski i in. 2006, Zawadzki i in. 1996).
Celem niniejszego opracowania była analiza sprawności fizycznej
członków organizacji proobronnej - Jednostka Strzelecka 1313, w odniesieniu do norm sprawności fizycznej żołnierzy.

Materiał

i metody

badań

Badaniami objęto 32 osoby (mężczyźni), w pracy będą oni określa
ni również jako „strzelcy", stosując nazewnictwo właściwe dla członków
jednostek strzeleckich. Dane antropometryczne zestawiono w Tab. I.
Tabela 1. Ogólna charakterystyka badanych osób

(mężczyźni)

(n = 32)

Zmienna

Średnia± SD

Zakres

Wiek [lata]

21,6 ± 3,6

19,0-38,0

Masa ciała [kg]

78,2 ± 12,5

55,0-116,0

Wysokość ciała[ cm]

181,9 ± 8,0

171,0-196,0

BMI [kg/m 2 ]

23,6 ± 2,9

19,9-26,1

Źródło: badania własne .

Wyniki badań przedstawiono również dokonując podziału strzelców
na dwie grupy. Pierwsza to „rekruci-R", czyli osoby które zostały przyjęte
do jednostki strzeleckiej i przechodzą szkolenie unitarne. Szkolenie unitarne trwa zazwyczaj około 6 miesięcy i odbywa sie w systemie weekendowym. Obejmuje ono następującą tematykę: musztrę, regulamin, wiedz2
o SZ RP, taktyka zielona i czerwona, znaki i szyki taktyczne, topografię:
bronioznawstwo, szkolenie strzeleckie, marsze kondycyjne, podstawy survivalu. Druga grupa, to „strzelcy-S", czyli osoby które odbyły szkolenie
unitarne i złożyły przyrzeczenie. Ich staż działalności w jednostce wojskowej wynosi 1,76 lat± 1,59 (0,5-6,0).
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Próby sprawności fizycznej przeprowadzono wg ćwiczeń i norm obowiązujących w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Tab. 2). Przeprowadzono następujące próby:
• uginanie ramion w podporze przodem
• podciąganie na drążku,
• skłony tułowia w przód,
• bieg wahadłowy 1O x 1Om.
Oceny wyników testów sprawności fizycznej dokonano według kryteriów stosowanych w SZ RP dla żołnierzy zawodowych, zajmujących
pozostałe stanowiska służbowe oraz będący w rezerwie kadrowej lub
w dyspozycji (tzw. 4 kolumna) (Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2014 roku .. .).
Wyniki badań przedstawiono jako średnie arytmetyczne, podano odchylenia standardowe oraz zakresy zmienności. Zastosowano także test
t-Studenta w celu porównania grup badanych.
Tabela 2. Wykaz

li

if
l

[·

Motoryka

ćwiczeń

oraz norm do sprawdzianu sprawności fizycznej dla
zawodowych - mężczyzn w wieku do lat 40

Ćwiczenia

~

I

Jedn.
miary

I

l

Wytrzymałość

Bieg3000 m

mm.

t

l

Uginanie RR
w podporze
przodem
na ławeczce

!
I
I

I

Siła

ilość
Skłony

w przód
- 2 min.

Grupy
wiekowe

żołnierzy

Pozostali żołnierze
zawodowi
Oceny
5

4

3

do 25 lat

13,00

14,00

15, 10

od 26 do 30 lat

13, 15

14,15

15,25

od 3 l do 3 5 lat

13,30

14,30

15,40

od 36 do 40 lat

14, 10

15, 10

16,20

do 25 lat

58

52

46

od 26 do 30 lat

54

48

42

od 3 l do 3 5 lat

50

44

38

od 36 do 40 lat

44

38

32

do 25 lat

60

55

50

od 26 do 30 lat

55

50

45

od 3 l do 3 5 lat

50

45

40

od 36 do 40 lat

45

40

35
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Szybkość

Bieg
10 X 10m

do 25 lat

30,4

31 ,4

32,4

od 26 do 30 lat

30,7

31,7

32,7

od 31 do 35 lat

31,0

32,0

33,0

od 36 do 40 lat

31,3

32,3

33,3

sekundy

Źródło: Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 roku,
poz. 848)

Opis
■

■
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Bieg

wahadłowy

ćwiczeń

lOxlO m - odbywa

się

w stroju sportowym. Na komendę „Start" (sygnał dźwiękowy) badany rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki
na linii startu, obiega ją i pokonuje trasę pięciokrotnie. Przewrócenie
chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do O, 1 sekundy, od sygnału startu
do momentu przekroczenia linii n1ety. Po każdym okrążeniu oceniający infonnuje o liczbie powtórze11, np. ,,jeszcze cztery razy" ,,jeszcze
dwa .. ." . Do ćwiczenia wykorzystujemy „chorągiewki" o parametrach:
wysokość co najmniej 160 c1n, średnica podstawy nie przekraczająca
30 cm i wadze podstawy do 3,5 kg. Badany (zdający) nie może chwytać (przytrzymywać) chorągiewki podczas próby sprawnościowej.
Skłony tułowia w przód w czasie 2 minut- na komendę „Gotów" badany (kontrolowany) przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z rękami splecionymi na karku, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach
kolanowych (1naksyn1alnie do kąta prostego), w rozkroku a stopy
przytrzymywane przez współćwiczącego lub oparte o szczeble drabinki. Na komendę „Ćwicz!" wykonuje skłon w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej. Oceniający (kontrolujący) głośno wy1nienia kolejno ilość
prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli badany (kontrolowany)
nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: ,,nie dotknie łokciami
kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia, nie dotknie obiema łopatkami i ramionami powierzchni 1nateraca", oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych skłonów.

•

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławecz
ce gimnastycznej - na komendę „Gotów" badany (kontrolowany)
wykonuje podpór leżąc przodem na ławeczce. Na komendę „Ćwicz!"
ugina ra1niona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów
łokciowych (tułów wyprostowany), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość zaliczonych powtórzeń. Jeżeli badany (kontrolowany) wykona ćwiczenie
niezgodnie z opisem np.: nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę powtórzeń.

Wyniki
Przeprowadzona analiza wyników badań ujawniła, że poziom sprawności fizycznej oceniony według kryteriów norm sprawdzianu sprawności
fizycznej żołnierzy, jest bardzo niski. Oceny dostateczne, strzelcy Jednostki
Strzeleckiej 1313 uzyskali z następujących prób: skłony tułowia w przód
z leżenia tyłem, bieg szybkościowy l O x l O m oraz podciąganie na drążku
(odpowiednio: 3, 16; 3,20; 2,70). Ocenę niedostateczną, badane osoby uzyskały z próby uginania ramion w podporze przodem leżąc na ławeczce gimnastycznej, badani uzyskali ocenę niedostateczną (2, 1O).
Szczegółową analizę wyników prób sprawności fizycznej przedstawiono w tabeli nr 3.
Tabela 3. Wyniki prób

sprawności

Skłony

Próby

tułowia

w przód
(liczba)

fizycznej strzelców Jednostki Strzeleckiej 1313
(n= 32)

Uginanie ramion
w podporze
przodem (liczba)

Wyniki 44,3 ± 16,8 (0-79) 26,7 ± 13 ,5 (4-50)

Podciąganie

na drążku
(liczba)
5,7 ± 4,7 (0-16)

Bieg 10 x 10m
(w sekundach)
33,2 ± 3,0 (31-40)

Źródło: badania własne

W próbie skłonów tułowia w przód 24, 1% badanych osiągnęło ocenę bardzo dobrą, 31,0% dobrą, 7% dostateczną, a 37,9% niedostateczną.
W biegu szybkościowym 1O x 1Om strzelcy uzyskali następujące odsetki
ocen: bardzo dobra - 20%, dobra - 16,5%, dostateczna - 20%, niedosta137

teczna - 43,3 %. Z próby podciągania na drążku, 6,6% badanych uzyskało
ocenę bardzo dobrą , po 16, 7% dobrą i dostateczną, a 60% niedostateczną.
W próbie uginania ramion w podporze przodem leżąc żaden z badanych nie uzyskał oceny bardzo dobrej oraz dobrej . Ocenę dostateczną
otrzymało 16, 1% badanych, a 83,9% ocenę niedostateczną. Z tej próby
strzelcy uzyskali najgorsze wyniki.
W tabeli 4 przedstawiono zestawienie wyników sprawności fizycznej
grup badanych podzielonych na „rekrutów-R" i „strzelców-S". Wyższy
poziom sprawności fizycznej w analizowanych zdolnościach motorycznych ujawnili „strzelcy-S".
Tabela 4. Wyniki prób sprawności fizycznej strzelców Jednostki Strzeleckiej 1313
z podziałem na grupy zróżnicowane stażem szkolenia (n= 32)
Skłony

Próby
Wyniki
- ,,rekruci-R"
(n= 15)
Wyniki
- ,,strzelcy-S"
(n= 17)

w przód
(liczba)

Uginanie
ramion w podporze
przodem
(liczba)

42,2 ± I 6,7
(0-62)

25,1±11,8
(8-50)

4,5 ± 4,0
(0-11)

32,5 ± 2,2
(30-36,3)

52,2 * ± 16,8
(31 -79)

31 ,6* ± 18,5
(4-50)

6,06* ± 5,3
(0-16)

34,7* ± 3,9
(29,5-40,0)

tułowia

Podciąganie

na drążku
(liczba)

Bieg 10 x 10 m
(w sekundach)

Źródło : badania własne

*

różnice

istotne na poziomie p < 0,05

Podsumowanie
Ze względu na zbyt małą liczebność i brak badanych z innych organizacji proobronnych (np. inne jednostki strzeleckie, Legia Akademicka, FIA,
obronanarodowa.pl), analizowanej grupy badanych nie można uznać za reprezentatywną dla organizacji proobronnych. Jednakże, wyniki przeprowadzonych badań dają pogląd, jak znacznie zróżnicowany jest poziom sprawności fizycznej między członkami organizacji proobronnej a żołnierzami.
Na przestrzeni kilkudziesięciu lat w Polsce przeprowadzono wiele badań dotyczących oceny poziomu sprawności fizycznej żołnierzy w różnych
okresach służby wojskowej oraz różnych specjalności. Badania sprawności fi138

zycznej wśród żołnierzy służby zasadniczej przeprowadzali między innymi
J. Eider, A. Tomczak, J. Bertrandt, K. Witkowski, E. Jaskólski, R. M. Kalina.
Dlatego też wyniki sprawności fizycznej członków organizacji proobronnej
można porównać zarówno do tych uzyskanych przez żołnierzy służby zasadniczej, jak i żołnierzy zawodowych.
Uważa się, że najistotniejszą zdolnością motoryczną, jaką powinien
charakteryzować się żołnierz jest, obok wytrzymałości biegowej , siła mięśni
obręczy barkowej (Tomczak i in. 2012). W wielu opracowaniach opublikowano wyniki badań siły mięśni obręczy barkowej mierzonej próbą podcią
gania na drążku wysokim, którą wykonywali żołnierze sh1żby zasadniczej
(Eider 1998, Tomczak 2001 , Tomczak i in. 2012). W badaniach przeprowadzonych przez Tomczaka i in. (2012) stwierdzono, że żołnierze służby
zasadniczej jednostki zmechanizowanej uzyskali 4,39 powtórzenia podczas podciągania na drążku. W badaniach przeprowadzonych przez Eidera ( 1998) stwierdzono, że żołnierze służby zasadniczej jednostki artylerii
uzyskali średnio 7 podciągnięć na drążku. Wyniki badań przeprowadzonych
wśród żołnierzy shtżby zasadniczej obsługujących samoloty ujawniły, że na
początku służby wojskowej nie byli oni w stanie podciągnąć się choćby jeden raz (15,63 pkt. wg punktacji Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej) (Tomczak 2001). Witkowski i in. (2005) na podstawie przeprowadzonych badań oceny sprawności fizycznej u żołnierzy służby zasadniczej
kawalerii powietrznej stwierdzili, że żołnierze pododdziału szturmowego
wykonali 10,16 podciągnięcia na drążku, a pododdziału przeciwlotniczego
5,7. Przeprowadzona analiza wyników badań siły mięśni obręczy barkowej
wśród żołnierzy służby zasadniczej w latach 1967-2007 wykazała, że zakres
ich rezultatów wynosił 4,5-6, l powtórzenia (Zawadzki i in. 1996). Podsumowując tę część analizy porównawczej, można stwierdzić, że w świetle
wyników badań sprawności fizycznej żołnierzy służby zasadniczej, siła mię
śni obręczy barkowej strzelców jest na porównywalnym poziomie. Znaczna
różnica w wynikach badaó. występuje jedynie n1iędzy żołnierzami poddziału
szturmowego a strzelcami. Analizy innych prób sprawności fizycznej nie
przeprowadzono, gdyż w przeszłości oceny sprawności fizycznej żołnierzy
służby zasadniczej przeprowadzano innymi próbami sprawnościowymi.
W dalszej części pracy, zostanie dokonane porównanie wyników prób
sprawności fizycznej strzelców i kandydatów na żołnierzy zawodowych
oraz żołnierzy zawodowych. Kandydaci do Wyższej Szkoły Oficerskiej
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Powietrznych, którzy zostali przyjęci na studia uzyskali następujące
wyniki w próbach sprawności fizycznej: podciąganie na drążku - 12,8 powtórzenia, bieg na dystansie l 00 m - 13,36s, bieg na dystansie 1OOO m
- 202,04s, pływanie na dystansie 50 m - 44,93s. Z tych prób, strzelcy wykonywali jedynie podciąganie na drążku, stąd też tylko te wyniki zostaną
porównane z wynikami podchorążych. Okazali się oni zdecydowanie silniejsi niż strzelcy (różnica 7, 1 podciągnięcia).
Wyniki sprawności fizycznej strzelców można również porównać
do wyników trzech prób sprawności fizycznej uzyskanych przez pilotów
wojskowych. Ogół pilotów wojskowych, którzy zostali poddani sprawdzianowi sprawności fizycznej podczas pobytu w wojskowych ośrodkach
szkolenia kondycyjnego uzyskał średnio 9, 1 podciągnięcia na drążku, 54
skłony tułowia w przód w czasie 2 minut oraz czas 37,3s w biegu l0xl0m
(Tomczak, Haponik 2016). Jedynie w próbie szybkości l0xl0m strzelcy
uzyskali lepsze rezultaty. Wynika to najprawdopodobniej z tego, że są oni
znacznie młodsi niż piloci wojskowi, co predysponuje ich w sposób naturalny do wyższego poziomu zdolności szybkościowych. W pozostałych
próbach sprawnościowych, piloci wojskowi osiągnęli lepsze wyniki niż
strzelcy. Asienkiewicz i Kwapisz (2015) dokonali charakterystyki somatycznej i motorycznej żołnierzy zawodowych z batalionu saperów. W gn1pie
żołnierzy do lat 25 i grupie żołnierzy w przedziale wieku 35-40 lat uzyskano
odpowiednio następujące wyniki: w próbie skłonów tułowia w przód 57,70
i 52,57 powtórzenia; podciąganiu na drążku 10,73 i 9,68 powtórzenia; biegu 1O x 1Om 29 ,41 s i 31,28 s. Porównanie tych wyników z osiągniętymi
przez strzelców wskazuje, że żołnierze zawodowi z batalionu saperów reprezentują znacznie wyższy poziom sprawności fizycznej niż strzelcy.
Przeprowadzona analiza wyników badań ujawniła, że strzelcy Jednostki Strzeleckiej 1313 reprezentują zdecydowanie niższy poziom sprawności fizycznej niż żołnierze zawodowi (w zakresie przeprowadzonych
prób). Członkowie organizacji proobronnych chcąc podejmować zadania wojskowe o porównywalnym obciążeniu fizyczny1n jak żołnierze,
powinni prowadzić systematyczny trening fizyczny wzorowany na wojskowych zajęciach z wychowania fizycznego. Siły Zbrojne RP mając na
względzie osiągnięcie zdolności k01nponentów organizacji proobronnych
do współdziałania z jednostkami wojskowyn1i, prowadzą cykl szkoleń
z następujących przedmiotów: musztra, szkolenie ogniowe, taktyka, roz140

poznanie, łączność, szkolenie inżynieryjno-saperskie, obrona przed bronią
masowego rażenia, powszechna obrona przeciwlotnicza, obrona i ochrona
obiektów, szkolenie medyczne (Program „Paszport", 2016). Po zakończe
niu szkolenia zostaną przeprowadzone egzaminy ze znajomości zagadnień
przez poszczególne k01nponenty. W programie „Paszport", jest również
zapisane szkolenie fizyczne, jednakże ograniczone jest ono tylko do podania
norm sprawności fizycznej. Nie są to normy w pełni tożsame z wojskowymi
(dla żołnierzy zawodowych). W zakresie oceny dostatecznej są one łagod
niejsze. Wydaje się, że oprócz podania samych norm sprawności fizycznej, członkowie organizacji proobronnych powinni otrzymać informację
o sposobach treningu fizycznego realizowanego w Siłach Zbrojnych RP.
Podanie tylko norm sprawności fizycznej owszem, wskazuje strzelcowi na
jakie zdolności motoryczne powinien zwrócić uwagę, jednakże nie mamy
pewności, że strzelec podejmie właściwe działania treningowe, aby poprawić sprawność fizyczną. Być może dobrym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie instruktorskich zajęć dla liderów organizacji proobronnych,
którzy w organizacjach (np. jednostkach strzeleckich) prowadzą zajęcia
z wychowania fizycznego.
1. Przyjmując kryteria Sil Zbrojnych RP dla żołnierzy zawodowych,
strzelcy Jednostki Strzeleckiej 1313 w próbach sprawnościowych takich jak skłony tułowia w przód z leżenia tyłem, bieg szybkościowy
1O x 1O m oraz podciąganiu na drążku uzyskali ocenę ogólną dostateczną. Z próby uginania ramion w podporze leżąc przodem, osiągnę
li ocenę niedostateczną.
2. Siła mięśni obręczy barkowej strzelców Jednostki Strzeleckiej 1313
jest na poziomie siły jaką reprezentowali żołnierze służby zasadniczej
pełniący służbę w Wojsku Polskim w latach 1967 - 2012.
3. Wskazane jest przeprowadzenie przez Siły Zbrojne RP szkoleń instruktorskich z wychowania fizycznego, dla liderów organizacji proobronnych prowadzących zajęcia z wychowania fizycznego w swoich
organizacjach.
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