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alka fizyczna – to pewna umiejętność, pewna wiedza,
którą posiąść trzeba, by potem przez ćwiczenie odpowiednie dojść do wprawy stosowania jej w czynach”1.
„Odrodzona Rzeczpospolita Polska szuka dróg własnych,
by wychować nowe pokolenie dzielnych obywateli, którzy by
Jej wielkość i chwałę szerzyć i utrwalić zdołali. Chcąc drogi te
odnaleźć, musi sięgnąć do tradycji wielkich przodków i oprzeć
się na powołanych przez nich do życia instytucjach wychowawczych, które ongiś, po politycznym naszej Ojczyzny upadku,
zdrowego ducha polskiego zachować umiały”2.
Marszałek Józef Piłsudski (1867–1935)
J. Piłsudski, Dzieje pomnika Mickiewicza w Warszawie, pismo ulotne wydane w tajnej drukarni PPS, rozpowszechnione na początku 1899 r. Cyt. za: B. Urbankowski,
Józef Piłsudski. Myśli, mowy i rozkazy, Kwadryga, Warszawa 1989, s. 48.
2
Tenże, Rozkaz o otwarciu liceum w Krzemieńcu, [w:] Pisma zbiorowe, t. 5, Warszawa
1937, s. 159–160.
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Umiejętność prowadzenia fizycznej walki w obronie ojczyzny
jest potrzebna obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie
z art. 85. Konstytucji RP z 1997 r.: „Obowiązkiem obywatela
polskiego jest obrona Ojczyzny”. Wyszkolenie w prowadzeniu
tej walki jest zaś sztuką wymagającą twórczego wysiłku ze strony kadry instruktorskiej. Marszałek Józef Piłsudski, podobnie
jak wielu najwybitniejszych przywódców państw i dowódców
wojskowych w historii świata, uważał historię za nauczycielkę
życia i podstawę do kształcenia obywatelskiego. Znamienne
pozostają jego słowa: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa
do przyszłości”3. Polecał on sięgać do najlepszych tradycji oręża
polskiego oraz stworzonych w naszym kraju instytucji wychowawczych kształcących obywateli będących obrońcami Ojczyzny. Nie ograniczył się do wskazania chlubnych kart historii,
z których dzisiejsza Polska może brać przykład. Sam pozostawił
dzisiejszemu pokoleniu Polaków wyjątkową spuściznę w postaci tradycji wychowawczo-szkoleniowej Związku Strzeleckiego
i Legionów Polskich, z których bierze swój rodowód odrodzone po 123 latach niewoli Wojsko Polskie. Silny w II Rzeczypospolitej Związek Strzelecki, liczący w 1939 roku ok. pół miliona
członków, został rozwiązany po II wojnie światowej. Zakazy
narzuconych nam po wojnie przez ZSRR władz nie były jednak
w stanie złamać ducha Polaków ani wymazać ze zbiorowej pamięci tradycji strzeleckiej. Upadek PRL przyniósł ze sobą odrodzenie ruchu strzeleckiego w całym kraju. Stowarzyszenia nawiązujące do tradycji przedwojennego Związku Strzeleckiego są
obecnie najliczniejszą grupą spośród organizacji proobronnych
w Polsce4. Tym ważniejsze jest czerpanie z bogatej skarbnicy
Tamże, s. 32.
W. Chełchowski, A. Czuba, Militarni. Już wojskowi czy jeszcze cywile. Polskie organizacje proobronne, Muza, Warszawa 2016, s. 11.
3
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gotowych rozwiązań szkoleniowych i wychowawczych opracowanych jeszcze przed I wojną światową, a następnie rozbudowanych w okresie międzywojennym. W myśl maksymy Bernarda z Chartres: „Jesteśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona
olbrzymów. W ten sposób widzimy więcej i dalej niż oni, ale nie
dlatego, ażeby wzrok nasz był bystrzejszy lub wzrost słuszniejszy, ale dlatego, iż to oni dźwigają nas w górę i podnoszą o całą
gigantyczną wysokość”5.
Celem działalności szkoleniowej w zakresie obronności jest
zapewnienie narodowi bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe to: „naczelna, egzystencjonalna wartość i potrzeba narodowa oraz priorytetowy cel państwa dla zapewnienia przetrwania
i tworzenia sprzyjających warunków rozwoju obejmujące: ochronę i obronę wartości i interesów narodowych przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, zewnętrznymi i wewnętrznymi;
budowę siły (potęgi) narodowej: moralnej, gospodarczej, organizacyjnej, obronnej, demograficznej, kulturalnej, naukowej, itd.”6.
Zgodnie z przyjętym kryterium gwarantem bezpieczeństwa jest
własny potencjał obronny połączony z układami sojuszniczymi7. Dzięki temu możliwe jest skuteczne odstraszanie przeciwnika. Ryzyko agresji musi być dla przeciwnika na tyle wysokie,
by stała się ona nieopłacalna8. W tym celu należy przyjąć skuteczną strategię obronną umożliwiającą pokonanie przeważającego liczebnie i technicznie agresora zgodnie z dyrektywą Sun
Tzu: „Zwyciężaj strategię strategią”9. Podstawą strategii obronnej
jest wykorzystanie atutów obrony własnego terytorium. Obrońca może przeciwstawić sile wroga swoje wojska operacyjne
T. Michałowska, Średniowiecze, PWN, Warszawa 1999, s. 17.
K. Gąsiorek i in., Działania nieregularne, AON, Warszawa 2010, s. 185.
7
Tamże.
8
Jan Nowak-Jeziorański, Polska z bliska, Znak, Kraków 2003, s. 127.
9
R. Jakubczak, J. Marczak, Obrona terytorialna Polski na progu XXI wieku, Bellona,
Warszawa 1998, s. 49.
5
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i terytorialne, walory obronne i przygotowanie terytorium, pomoc ludności oraz działania nieregularne w masowej skali. Przenosząc na warunki współczesne klasyczne środki obrony wg
Clausewitza, zawarte w O wojnie w ks. VI, rozdz. VI: Zakres środków obrony, R. Jakubczak i J. Marczak wymieniają10:
1. ducha i wolę walki społeczeństwa oraz jego powszechne
przygotowanie obronne do prowadzenia walki zbrojnej;
2. siły zbrojne składające się z wojsk operacyjnych, będących
mobilną siłą uderzeniową, oraz masowych Wojsk Obrony
Terytorialnej (OT), będących formą powszechnej organizacji wojskowej narodu;
3. wiarygodną strategię obrony, zakładającą zorganizowany
opór w formie działań regularnych i nieregularnych, wspartych powszechnym oporem niezbrojnym;
4. masowe działania nieregularne, prowadzone przez Wojska OT;
5. operacyjne przygotowanie obszaru kraju11 (OPOK) i wykorzystanie naturalnych walorów obronnych;
6. pomoc zagraniczną.
Tamże, s. 50–51.
W znaczeniu strategicznej kategorii obrony narodowej operacyjne przygotowanie
obszaru kraju „obejmuje obszar wiedzy i sztuki oraz realizacji i utrzymania stałych
i polowych obiektów, urządzeń i instytucji infrastruktury zapewniającej systemowi
obronnemu dogodne warunki przygotowania i prowadzenia ochrony i obrony narodowej oraz obrony wspólnej NATO”; R. Jakubczak i in., Podstawy bezpieczeństwa
narodowego Polski w erze globalizacji, AON, Warszawa 2008, s. 215.
W koncepcji przygotowanej w 1992 roku przez Sztab Generalny Wojska Polskiego zastosowano następującą definicję: operacyjne przygotowanie obszaru kraju
(OPOK) „jest elementem mobilizacyjno-obronnego przygotowania państwa. Stanowi ono zespół określonych przedsięwzięć organizacyjno-inwestycyjnych realizowanych w okresie pokoju, zapewniających dogodne warunki dyslokacji wojsk, ich
mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia oraz prowadzenia działań bojowych,
a także funkcjonowania gospodarki narodowej i społeczeństwa w okresie zagrożenia
i wojny”. Za: J. Marczak, i in., Operacyjne przygotowanie obszaru kraju do obrony,
AON, Warszawa 1994. s. 7. Por. J. Marczak, J. Pawłowski, O obronie militarnej Polski
przełomu XX-XXI wieku, Bellona, Warszawa 1995.
10
11
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Zagadnienie dotyczące siły obronnej Polski przedstawia szkic
na stronie 239. Rola organizacji proobronnych, w tym Jednostki Strzeleckiej 1313, będzie widoczna w trzech z wymienionych
filarów: pierwszym, drugim i czwartym. Powszechne przygotowanie społeczeństwa do prowadzenia walki zbrojnej jest jednym
z najważniejszych aspektów funkcjonowania ruchu strzeleckiego od czasu jego powstania. Zadaniem szkolenia i wychowania
strzeleckiego jest przygotowanie obywatela pod kątem odbycia
służby wojskowej, a także przekazanie podstawowych umiejętności żołnierskich, m.in. zdyscyplinowanego działania w zespole, znajomości broni, taktyki, musztry i regulaminów, pierwszej
pomocy, topografii i survivalu – również u osób które nie odbędą
służby wojskowej. Szkolenie pod kątem przyszłej służby w Wojskach Obrony Terytorialnej jest obecnie dominujące w polskich
organizacjach proobronnych, w tym w Jednostce Strzeleckiej
1313. Należy podkreślić, że „atrakcyjność szkolenia wyrażająca
się w dominacji indywidualnego szkolenia żołnierza OT w posługiwaniu się: całą gamą broni strzeleckiej, lekkiej broni ppanc,
lekkiej broni plot, środkami minowania oraz sprzętem inżynieryjnym i ratowniczym, a także szkoleniem parakomandoskim
w składzie drużyn i plutonu OT”12. Organizacje proobronne
mają wreszcie możliwość działania w trzecim filarze: prowadzeniu działań nieregularnych w czasie „W”. Tak jak strzelcy
w czasie I wojny światowej, podczas późniejszych walk o granice
odrodzonej RP, wojny z bolszewicką Rosją w latach 1919–1921
i II wojny światowej13, obecne pokolenie strzelców musi być gotowe do walki z bronią w ręku w obronie Ojczyzny.
J. Marczak, R. Jakubczak, Raport strategiczny: Siły Zbrojne RP w drugiej dekadzie
XXI wieku. Koncepcja strategiczna Obrony Terytorialnej RP, AON, Warszawa 2014,
s. 83.
13
Zob. P. Wywiał, Związek Strzelecki w wojnie obronnej 1939, http://zs.mil.pl/inne/
zwiazek-strzelecki-w-wojnie-obronnej-1939-roku/ [dostęp: 15.05.2016].
12
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Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie syntezy doświadczeń Jednostki Strzeleckiej 1313 (JS 1313) działającej
w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Główny przedmiot dociekań zawiera się w pytaniu: jak należy zorganizować
pracę jednostki strzeleckiej (organizacji proobronnej), działającej w środowisku uczelni wyższej, tak aby nie zakłócając
możliwości skutecznego studiowania, zapewnić wysoki poziom
atrakcyjnego szkolenia. Rozwinięcie powyższego problemu
zostało sformułowane w następującej tezie: podstawowym wyznacznikiem skuteczności szkolenia i wychowania proobronnego jest konsekwentna realizacja prawa strzeleckiego. Sformułowane w nim zasady stanowią dziedzictwo II Rzeczypospolitej
i są kwintesencją myśli wychowawczo-szkoleniowej marszałka
Józefa Piłsudskiego – twórcy ruchu strzeleckiego, do którego
należały organizacje strzeleckie działające przed I wojną światową w Galicji, istniejący w okresie międzywojennym w II RP
Związek Strzelecki, a którego współczesną kontynuacją są istniejące dzisiaj organizacje strzeleckie, w tym Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza, z którego
wywodzi się Jednostka Strzelecka 1313.
Prawo strzeleckie zawiera się w dziesięciu punktach:
1 Dobro i pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i najwyższym prawem strzeleckim.
2. Strzelec służy Rzeczypospolitej i jest dla niej gotów do wszelkich poświęceń.
3. Strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba – żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne.
5. Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego
kształtuje swoją osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny, śmiały.
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6. Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest
uczynny, koleżeński i ofiarny.
7. Strzelec sumiennie wypełnia polecenia swych przełożonych
i władz Związku, wkładając w ich wykonanie całą swoją
inicjatywę.
8. Strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje w swym środowisku ideały braterstwa i służby.
9. Strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku organizacyjnego.
10. Strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali
sprawność fizyczną i umiejętności.
Prawo strzeleckie stanowi fundament, na którym można budować jednostkę strzelecką i organizować szkolenie. Krótka,
dobitna forma, w jakiej zostały przedstawione te najważniejsze
w życiu strzelca treści, pozostaje wzorem dla tworzenia instrukcji i regulaminów. Jego zapis stanowi najważniejszy punkt statutów organizacji nawiązujących do przedwojennego Związku
Strzeleckiego. Znajomość i realizacja poszczególnych punktów
prawa strzeleckiego stanowi klucz do pomyślnej realizacji zadań
stojących przed każdą jednostką strzelecką. „Szkolenie sięgnąć
musi do zjawisk życia uczuciowego, instynktów i woli. Szkolenie pomijające dziedzinę ducha nigdy nie doprowadzi do zwycięstwa”14. Pierwsze dwa punkty odnoszą się do najważniejszej
kwestii – umiłowania ojczyzny i gotowości do służby Polsce.
Trzeci punkt wspomina o esencji szkolenia strzeleckiego: przygotowaniu szkoleniowym i wychowawczym wzorowego obywatela gotowego do pracy na rzecz kraju, a także do jego obrony jako żołnierz, jeśli zajdzie taka konieczność – „Wychowanie powinno zespolić żołnierza z państwem i społeczeństwem
Instrukcja szkolenia kawalerii, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1937,
s. 3.
14
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cywilnym, budząc w nim i utrwalając pełną świadomość jego
powołania i powinności, zarówno podczas pokoju jak i w czasie
wojny”15. Czynnik moralny wymieniony w czwartym punkcie
jest bardzo ważny do prawidłowego funkcjonowania człowieka
w społeczeństwie, zaś dla działania w patriotycznej organizacji
proobronnej staje się wręcz niezbędny. Kształtowanie osobowości i charakteru musi odbywać się zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym. Elementy te nie mogą być rozdzielane, tak jak całość stanowią szkolenie i wychowanie. Istotnymi
zapisami kształtującymi bezpośrednio działalność jednostki
strzeleckiej jest m.in. konieczność rozwoju strzelców – nie tylko poprzez działanie zbiorowe, np. podczas zajęć, lecz także
indywidualne. Ma to kluczowe znaczenie przy pracy z ochotnikami, dobrowolnie szkolącymi się w czasie wolnym, łącząc
działalność w „Strzelcu” ze studiami i pracą. Zgodnie z zapisami prawa strzeleckiego duży nacisk musi zostać położony na
koleżeństwo w oddziale oraz godne zachowanie strzelców poza
ćwiczeniami, także wówczas, gdy nie występują w mundurze.
Niniejsza praca składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiona jest historia Jednostki Strzeleckiej 1313, w drugiej zaprezentowana została specyfika jej działania w Akademii Obrony Narodowej, zaś trzecia dotyczy prowadzonego w jednostce
strzeleckiej (JS) programu szkolenia.
Historia Jednostki Strzeleckiej 1313
Jednostka Strzelecka 1313 Warszawa-AON16 została oficjalnie powołana w maju 2009 roku, jednakże grupa regularnie
Tamże, s. 6.
Akademia Obrony Narodowej (AON) w Warszawie-Rembertowie, utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 1990 roku z Akademii Sztabu Generalnego. Od lipca 2016 roku uczelnia przekształci się w Akademię Sztuki Wojennej.
15
16
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trenujących – na podstawie zasad szkolenia przyjętych wówczas
w Związku Strzeleckim „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej – studentów wykształciła się już w roku akademickim 2007–2008. Dzięki inspiracji ze strony płk. (r.) prof. AON
dr. hab. Józefa Marczaka postanowiono zacząć działać w sposób
bardziej zorganizowany, mający na celu nie tyle wspólne spędzanie czasu na poligonie przy Akademii Obrony Narodowej
(AON), lecz także szkolenie mogące pomóc w rozwoju osobistym i przygotowaniu do ewentualnej przyszłej służby na rzecz
ojczyzny.
Jednym z najważniejszych czynników, który zaważył na ówczesnym dużym zainteresowaniu powstającą jednostką, było
zawieszenie możliwości odbywania 3-miesięcznej służby wojskowej przez studentów w okresie letnim. Zebrała się wówczas
duża grupa studentów, przede wszystkim studiów licencjackich, która ukończyła prowadzony na studiach przedmiot przysposobienie obronne i podobnie jak wcześniejsze roczniki, wysłała zgłoszenia w sprawie chęci dobrowolnego odbycia służby
wojskowej, jednak możliwość ta została zawieszona. Przyczyną była przeprowadzona wówczas reforma Wojska Polskiego
związana z jego pełnym uzawodowieniem. Indywidualne motywacje wśród grupy założycielskiej JS 1313 były zróżnicowane, jednak znaczna część planowała podjęcie służby w Wojsku
Polskim lub w innych służbach mundurowych po zakończeniu
studiów. U wszystkich jednak, bez względu na to, czy wiązali swoją dalszą karierę zawodową ze służbami, widoczna była
chęć szkolenia się w „żołnierskim rzemiośle”. Za najważniejsze
umiejętności, jakie powinien zdobyć strzelec w tym zakresie,
uznano szkolenie ogniowe i obsługę broni, taktykę oraz medycynę pola walki.
Szansą dla rozwoju JS 1313 było zlokalizowanie jej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Cywilno-wojskowe
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środowisko AON oraz gros kadry naukowej uczelni będące
wysokiej rangi żołnierzami umożliwiało uzyskanie wsparcia
w dziedzinie współpracy szkoleniowej z jednostkami WP, a także możliwość uczestnictwa w zajęciach na terenie AON prowadzonych przez żołnierzy będących jednocześnie doświadczonymi nauczycielami akademickimi. Zgodnie z maksymą gen.
W. Sikorskiego, celem wojskowego przysposobienia młodzieży
powinno być „usunięcie przepaści, jaka istnieje często w krajach o powszechnej konskrypcji, pomiędzy służbą wojskową
i życiem cywilnym obywatela”17. Akademia była doskonałym
miejscem na praktyczną realizację tej koncepcji.
Władze ZS „Strzelec” OSW dostrzegły w JS 1313 potencjał
na stworzenie jednostki kadrowej Związku. Koncepcja kadrowych jednostek strzeleckich ma w Związku długą tradycję, zaś
studenci odgrywali ważną rolę w tradycji strzeleckiej. Budując
siłę wojskową mającą walczyć o odzyskanie niepodległości, Józef Piłsudski wiedział, że priorytetem jest wyszkolenie kadry.
Mieli ją stanowić oficerowie i podoficerowie wyszkoleni w jawnie działającym w zaborze austro-węgierskim Związku Strzeleckim oraz funkcjonującym na terenie zaboru rosyjskiego
konspiracyjnym Związku Walki Czynnej18; „Głównej masy ćwiczących się i szkolących na podoficerów i oficerów kandydatów
dostarczała młodzież akademicka, młodzież szkół średnich, jak
również młodzież rzemieślnicza i robotnicza”19. Po zakończeniu I wojny światowej ich znaczenie bynajmniej nie zmalało.
Jednostki akademickie Związku Strzeleckiego, podobnie jak
Legia Akademicka, pełniły ważną funkcję w przysposobieniu
wojskowym obywateli w II RP. W Związku Strzeleckim jednostki akademickie podlegały osobnemu okręgowi strzeleckiemu
W. Sikorski, Przyszła wojna, Universitas, Kraków 2008, s. 169.
W. Lipiński, Wielki Marszałek, Tinta, Bydgoszcz 2011, s. 30.
19
Tamże.
17
18
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(okręgowi akademickiemu) zamiast jednemu z trzynastu okręgów terytorialnych20.
Na bazie powszechności szkolenia w Związkach Strzeleckich oraz Polskich Drużynach Strzeleckich w Galicji przed
I wojną do organizacji tych należało od 7239 do 8290 osób21
(całkowita liczba osób, które przeszły szkolenia strzeleckie od
1910 do 1914 roku, wynosiła 24 358)22, możliwe było zmobilizowanie w chwili wybuchu wojny 4500 strzelców i drużyniaków. Spośród nich wybrano 164, którzy utworzyli pierwszą
kompanię kadrową, wsławioną marszem na Kielce. Mobilizacja
strzelców w Galicji umożliwiła powołanie na ich podstawie Legionów Polskich. Wyzwanie stojące przed Jednostką Strzelecką
1313 miało być jednak innego typu. Jako jednostka działająca
w uczelni wyższej, na której studiują ludzie z całego kraju, miała
stać się katalizatorem rozwoju jednostek strzeleckich na obszarze całej Polski. W zamyśle przybywający na uczelnię studenci
pochodzący z różnych rejonów Polski powinni wstępować do
„Strzelca” w celu odbycia podczas studiów szkolenia zakończonego złożeniem przyrzeczenia strzeleckiego. Część wyszkolonych w Akademii strzelców mogłaby następnie wykorzystać
zdobyte know-how do wsparcia istniejących JS lub zakładania
nowych. W takim wypadku JS 1313 lub najbliższa terenowa
jednostka strzelecka mogłaby zaoferować wsparcie szkoleniowe, szczególnie na etapie początkowym działalności nowych
JS. Jednocześnie, jeśli JS 1313 miała stać się sprawnie działającą jednostką strzelecką, musiała wyszkolić swoje własne kadry.
W tym celu kluczowe znaczenie miało mieć pozostanie części
P. Wywiał, Związek Strzelecki w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski.
Tradycja i wyzwania XXI wieku, Związek Strzelecki (Biuro Wydawnicze), Łódź 2009,
s. 21.
21
Tamże, s. 14.
22
Tamże.
20
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absolwentów AON w strukturze jednostki. Było to realne założenie, ponieważ znaczna część młodych ludzi przybywających
do Warszawy na studia podejmuje pracę i zostaje w stolicy na
stałe. Choć doświadczenia przedwojennego strzelca wskazywały na dużą rotację osobową, to jednak jednostkom udawało się
utrzymywać stałą kadrę instruktorską. Dawało to podstawy, by
sądzić, że obecnie stworzenie i utrzymanie stałej kadry instruktorskiej, pomimo dużej rotacji strzelców, także jest możliwe.
Warto w tym miejscu podkreślić, że w celu realizacji opisanego
profilu działalności zdecydowano się na stworzenie niejako podwójnej struktury. Jednostka Strzelecka 1313 miała powstać jako
jednostka terenowa (oddział terenowy) ZS „Strzelec” OSW działająca na terenie Warszawy. Jednocześnie w AON zarejestrowano
Koło Naukowe „Strzelec” (następnie przekształcone w organizację
studencko-doktorancką) działające na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym. Było to swego rodzaju „zakotwiczenie” jednostki strzeleckiej w AON. Ochotnik wstępujący w szeregi jednostki
strzeleckiej składałby deklarację członkowską do zarejestrowanego stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim, jednocześnie będąc podczas trwania studiów członkiem organizacji studenckiej.
Zaletą tego rozwiązania było to, że zakończenie studiów, a wraz
z nimi członkostwa w organizacji studenckiej, nie oznaczało jednocześnie zakończenia działalności w JS 1313, zapewniając tym
samym oparcie organizacyjne dla absolwentów AON.
Jednostka Strzelecka 1313 AON-Warszawa została powołana
Rozkazem Organizacyjnym Komendanta Głównego ZS „Strzelec” OSW mł. insp. ZS prof. Janusza Ciska z dnia 3 maja 2009
roku. Numer taktyczny został nadany dla uczczenia gen. Sławomira Petelickiego. Trzynastka była jego ulubioną liczbą, którą
wielokrotnie wybierał na datę dla ważnych wydarzeń. Inspiracją dla nas było to, że gen. Sławomir Petelicki wraz ze swoją
nowo powstałą jednostką również działał na terenie Akademii
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Obrony Narodowej dzięki przychylności ówczesnego rektora-komendanta, gen. Tadeusza Jemioło, kwaterując swoich żołnierzy na terenie internatu AON, jeszcze zanim zdołał uzyskać
obecną siedzibę GROM-u23. „Rodzicami chrzestnymi” JS 1313
zostali prodziekan ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa
Narodowego AON dr Marlena Karnowska-Werner i płk (r)
prof. AON dr hab. Józef Marczak. Jednocześnie na uczelni zarejestrowane zostało Koło Naukowe „Strzelec”, w którym znaleźli
się wszyscy strzelcy naszej JS będący studentami AON, co wówczas stanowiło 100% składu założycielskiego.
Pierwszym dowódcą został druż. ZS Michał Andrzejewski. Początek działalności naszej JS stanowił trening żołnierskich umiejętności, prowadzony jednak głównie „przez cywili
dla cywili”24. Jednakże prowadzony w takiej formie przyniósł
dobre rezultaty. Istotne było odbycie szkolenia unitarnego
w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej, zorganizowane dzięki wsparciu prof. AON płk. dr. hab. Juliusza Tyma,
które pozwoliło jednostce na zgranie pododdziału i zdobycie
przez strzelców podstaw żołnierskiego rzemiosła. W 2010 roku
JS 1313 zyskała patrona – gen. Emila Fieldorfa „Nila” – barwy
M. Komar, Grom. Siła i honor. Z generałem Sławomirem Petelickim rozmawia
Michał Komar, Wyd. Literackie, Kraków 2009, s. 129.
24
Jednostka Strzelecka 1313 dysponowała wówczas jednym strzelcem po ukończeniu zasadniczej służby wojskowej, który odgrywał rolę instruktora musztry, oraz
dwoma wyszkolonymi w innych jednostkach strzeleckich w Polsce, w tym naszym
dowódcą, wyszkolonym w JS 1010 Siedlce. Osoby te musiały zająć się szkoleniem
prawie 40-osobowej grupy ochotników, która stale się powiększała. Należy jednakże zauważyć, że dyscyplina, regularność i metodyczność ćwiczeń jest podstawą dla
sprawnego szkolenia. Niewielka liczba doświadczonych instruktorów okazała się barierą do przezwyciężenia. Podobnie udało się pomyślnie pracować z „trudnym” do
przekształcenia w dobrze zgrany pododdział „materiałem” w postaci ochotników,
dysponujących ograniczonym czasem i pieniędzmi, muszących nadrabiać to entuzjazmem i energią do pracy. Jak wspomina Niccolò Machiavelli, „starożytne przykłady pokazują, jak w dobrym kraju dzięki ćwiczeniom kształci się dobrych żołnierzy”.
N. Machiavelli, O sztuce wojny, Aletheia, Warszawa 2008, s. 40, 54–55.
23

221

i odznakę rozpoznawczą25, a także dewizę: Pro Patria Semper.
W kwietniu tego roku jednostka przeszła swój „chrzest bojowy” – służbę na Krakowskim Przedmieściu w zabezpieczaniu
obchodów żałobnych po katastrofie smoleńskiej oraz asysty honorowe w pogrzebach ofiar. Zadania te wymagały hartu ducha
i ciała. Służby trwały nawet 20 godzin dziennie przez prawie
półtora miesiąca. Krótko po zakończeniu służby przy Pałacu Prezydenckim wzięliśmy udział w likwidowaniu skutków
letniej powodzi na południu Polski. Oba te wydarzenia zintegrowały naszą jednostkę, która okazała się zdolna nie tylko do
skutecznego działania w ramach szkolenia, lecz także do wspierania społeczeństwa w nagłych wydarzeniach.
Opisując tworzoną wówczas strukturę jednostki i związany
z nią program szkolenia, należy wymienić kluczową pozycję
z historycznej literatury wojskowej, na której opieraliśmy naszą
działalność. Stała się nią wydana w 1937 roku Instrukcja szkolenia kawalerii. Jej zapisy, zgodne z duchem prawa strzeleckiego, były łatwe do przełożenia na warunki panujące w jednostce
strzeleckiej, pozwalając na konkretyzację stawianych zadań szkoleniowych, przy uwzględnieniu różnic między skoszarowanymi
żołnierzami odbywającymi zasadniczą służbę wojskową a studentami ochotnikami, dobrowolnie działającymi w organizacji
proobronnej. Kluczowym zapisem, będącym drogowskazem dla
działalności JS, było stwierdzenie o bojowym charakterze szkolenia26, wykorzystaniu wartości indywidualnych, twórczym charakterze wysiłku szkoleniowego27, znaczeniu tradycji, ćwiczeń
fizycznych i rygoru w kształtowaniu postawy szkolonych28.
Odznaką rozpoznawczą Jednostki Strzeleckiej 1313 jest srebrny Orzeł Akademii
Obrony Narodowej w wieńcu wawrzynu na polu biało-czerwonym.
26
Instrukcja szkolenia kawalerii, dz. cyt., s. 1.
27
Tamże, s. 4.
28
Tamże, s. 7.
25
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W latach 2012–2014 ważnym wydarzeniem dla naszej JS stał się
powrót szkolenia wojskowego dla studentów w okresie wakacyjnym. Studenci chcący przystąpić do programu i odbyć szkolenie
w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) w Zegrzu szkolili
się podczas roku akademickiego w jednej z dwóch organizacji studenckich: JS 1313 lub w Studenckiej Akademii Polowej. Nie wiązało się to jednak z koniecznością bycia członkiem którejkolwiek
z nich. Nasza jednostka otrzymała zadanie prowadzenia szkolenia
dla tych ochotników m.in. w zakresie topografii czy pomocy medycznej. Trenująca wraz z nami grupa liczyła w 2014 roku ok. 130
osób. Spośród strzelców naszej JS szkolenie w Zegrzu w ramach
służby przygotowawczej NSR odbyło z kolei 25 osób.
W 2015 roku dzięki zaangażowaniu Dyrektora Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku, dr. Roberta Dynaka, pełniącego jednocześnie funkcję wykładowcy na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego (WBN) AON, możliwe stało się utworzenie pododdziału JS 1313 w Pułtusku, składającego się m.in.
z uczniów klas mundurowych, członków Klubu Walki (KW) „Semiramida” oraz Związkowego Klubu Strzeleckiego (ZKS). Możliwość pracy z licealistami stała się nowym doświadczeniem dla
naszej JS przyzwyczajonej do pracy ze studentami. W organizowanych w Pułtusku w latach 2015 i 2016 ćwiczeniach, wspartych
przez wszystkie służby powiatowe, Wojskową Komendę Uzupełnień (WKU) w Wyszkowie oraz jednostki wojskowe (m.in.
2. Mazowiecki Pułk Saperów, 2. Inowrocławski Pułk Inżynieryjny, 22. Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie,
Wojskowe Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu), wzięły
udział pododdziały JS 1313 z AON i Pułtuska, dzięki czemu każdy turnus liczył ok. setki uczestników.
Drugiego marca 2016 roku Jednostka Strzelecka 1313 uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, stając się samodzielnym stowarzyszeniem.
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Specyfika funkcjonowania
jednostki strzeleckiej w wyższej uczelni
Z perspektywy doświadczeń Jednostki Strzeleckiej 1313
w prowadzeniu zajęć ze studentami Akademii Obrony Narodowej (AON) w Warszawie należy ponadto podkreślić szczególne
znaczenie punktów piątego i dziesiątego prawa strzeleckiego.
JS 1313, realizując zasadę Józefa Piłsudskiego: „Każdy może
do nas dołączyć, ale nie każdy może z nami zostać”, prowadzi
otwarty nabór. Studenci są zorganizowani w znacznie luźniejsze grupy niż uczniowie liceów czy techników, z którymi współpracuje wiele jednostek strzeleckich w Polsce. Jest to szczególnie widoczne w wypadku studentów studiów niestacjonarnych
I i II stopnia, studiów podyplomowych oraz doktorantów. Grupy studentów dziennych są zwykle bardziej zintegrowane, jednak nie mogą się w tym zakresie równać z klasami w liceach
czy technikach, z którymi współpracuje większość opartych
na działaniu w placówkach oświatowych jednostek strzeleckich w Polsce. W szkołach, z którymi współpracują jednostki
strzeleckie, uczniowie poszczególnych klas najczęściej obligatoryjnie wstępują do „Strzelca”, zaś szkolenie unitarne i złożenie
przyrzeczenia jest częścią planu skorelowanego z programem
nauczania.
Tego rodzaju działalność wymaga jednak ścisłego porozumienia z daną placówką oświatową i odgórnego planowania
przez dyrekcję. Jednostka Strzelecka 1313, jako oddolna inicjatywa, musiała podejść do rekrutacji w odmienny sposób.
Wprowadzony został otwarty nabór bez podziału na stopnie
(licencjackie, magisterskie, doktoranckie) czy roczniki studiów.
W tym względzie JS 1313 przypominała klasyczną terenową
jednostkę strzelecką, a nie jednostkę opartą na placówce edukacyjnej. Wszyscy ochotnicy, także ci spoza Akademii, zostawali
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rekrutami w plutonie szkolnym. Na początku każdego roku
akademickiego w AON organizowane było spotkanie rekrutacyjne, podczas którego ochotnikom przedstawiany był zakres
szkolenia, a następnie pierwszy poligon dla naboru. Podczas zajęć nie przeprowadzano selekcji pod kątem sprawności fizycznej. Jednak w praktyce wielu rekrutów rezygnuje już podczas
pierwszego poligonu, kiedy to muszą się zmusić do wysiłku,
z jakim do tej pory się nie mierzyli. Jednakże, zgodnie z tezą
klasycznego włoskiego teoretyka nauki o sprawnym państwie
i zarządzaniu Niccolò Machiavellego, lepiej „wziąć wszystkich,
by ich uzbroić i wyszkolić, skoro nie wiadomo, który z nich jest
lepszy, i zachować na później możliwość pewniejszego poboru29, kiedy w trakcie ćwiczeń dadzą się poznać najbardziej odważni i żywi”30.
Według maksymy, iż elitarność można zbudować jedynie na
bazie powszechności, liczne początkowo grupy naboru (300
osób na spotkaniu rekrutacyjnym, 180 na pierwszym poligonie)
stopniowo się zmniejszają, przez co do przyrzeczenia w dniu
3 maja przystępowało zwykle ok. 30 osób. Z tego powodu nie
prowadzi się u nas odgórnej selekcji. Z naboru usuwane są jedynie osoby, które rażąco naruszają regulamin. Rekruci, którzy
nie zaliczyli odpowiedniej liczby godzin szkolenia, otrzymują
możliwość odpracowania opuszczonych zajęć (zakończone są
one sprawdzianem w formie teoretycznej lub praktycznej w zależności od typu ćwiczeń), tak więc dalszy udział w plutonie
szkolnym zależy przede wszystkim od siły woli danego rekruta. Naturalnym rozwiązaniem umożliwiającym szkolenie ludzi
Określeniem „pobór” tłumacz oddał słowo deletto, zaś pojęciem „werbunek” słowo
scelta. W odniesieniu do selekcji do organizacji proobronnych, takich jak strzelec,
należałoby jednak powiedzieć o „wyborze” najlepiej działających ludzi spośród przeszkolonych wśród kolejnych plutonów naboru.
30
N. Machiavelli, O sztuce wojny, dz. cyt., s. 55.
29
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studiujących i pracujących (często jednocześnie) była weekendowa organizacja podstawowego szkolenia. Szkolenie w dni
wolne od pracy to rozwiązanie przyjęte w większości organizacji
proobronnych w Polsce, a także w licznych formacjach wojskowych na świecie mających charakter gwardii narodowej (obrony terytorialnej). Nie jest to oczywiście rozwiązanie nowe –
już Machiavelli pisał, że: „takie zarządzenie bowiem nie odciąga
mężczyzn od ich przedsięwzięć, nie zakazuje im udać się dokądkolwiek, by załatwili swoje sprawy, gdyż zobowiązuje ich,
by zbierali się na ćwiczenia tylko w dniach wolnych. Nie czyni
to szkody ani państwu ani mężczyznom, dla młodzieńców zaś
stanowić może nawet przyjemność, ponieważ w dni świąteczne zwykle siedzą bezczynnie w swych posiadłościach i z chęcią
udadzą się na te ćwiczenia, gdyż posługiwanie się bronią […]
miłe jest młodzieńcom31”.
Program szkolenia
Podobnie jak w wielu innych organizacjach proobronnych,
szkolenie w JS 1313 składa się z etapu unitarnego i specjalistycznego. W plutonie szkolnym funkcję instruktorów pełnią
przydzieleni dowódcy drużyn, dowódca plutonu i jego zastępca,
a rotacyjnie także dowódcy i strzelcy z innych pododdziałów.
W JS 1313 szkolenie unitarne w latach 2009–2016 trwało 6 miesięcy i obejmowało: musztrę indywidualną i grupową, podstawy
taktyki zielonej, czarnej i czerwonej, dyscypliny i zachowania
pojedynczego strzelca, sytuacje, znaki i szyki taktyczne oraz topografię. Największy nacisk szkoleniowy w jednostce kładziony
jest na umiejętności praktyczne, zgodnie z myślą szkoleniową
stosowaną w II RP: „Czynność wykonana praktycznie utrwala
31

Tamże.
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się łatwiej w pamięci od opisanej, a nawet pokazanej”32. Zajęcia
teoretyczne, w tym wykłady, stanowią istotny element działalności szkoleniowej i wychowawczej, jednak pełnią funkcję uzupełniającą wobec zdobywanych przez strzelców umiejętności
praktycznych.
Zgodnie z maksymą: „Aby osiągnąć zwycięstwo nad przeciwnikiem, musi on [żołnierz] znać doskonale swoją broń, po
mistrzowsku władać nią i umiejętnie wykorzystywać w walce”33,
duży nacisk położony jest na obsługę broni. Ponadto szkolenie
obejmuje walkę wręcz i wychowanie fizyczne w postaci ćwiczeń ogólnorozwojowych i marszów kondycyjnych, najczęściej
30 lub 40 km. Na podstawy survivalu składają się: rozpalanie
ogniska, budowa schronień, pozyskiwanie żywności i zachowanie w bazie. Przyjęty na potrzeby szkolenia unitarnego staż
survivalowy wynosi minimum 2 noce w lesie34, z czego druga
z nich odbywa się podczas certyfikacji na organizowanych co
roku wewnętrznych ćwiczeniach „Sosenka”. Naturalną kontynuacją programu szkolenia unitarnego jest szkolenie specjalistyczne kontynuowane w plutonie strzeleckim. Z doświadczeń
Jednostki Strzeleckiej 1313 wynika, że podczas ćwiczeń nie należy unikać wysiłku fizycznego i wykonywania trudnych zadań.
Poza walorami w postaci szybszego przyswajania treści programowych dają one także lepsze wyniki wychowawcze niż w wypadku stosowania łagodniejszych treningów. Prowadzone w ten
Instrukcja szkolenia kawalerii, dz. cyt., s. 46.
Cyt. za: Poradnik szeregowego zawodowego oraz szeregowego Narodowych Sił
Rezerwowych, DWLąd. Wewn. 191/2011, Warszawa 2011, s. 191, http://bochb.
wp.mil.pl/plik/file/Poradnik%20szeregowego.pdf [dostęp: 25.05.2016].
34
Ćwiczenia nocne, szczególnie w trudnym terenie, są jednym z filarów skutecznego szkolenia. Instrukcja szkolenia kawalerii z 1937 roku ujmowała to zagadnienie
w sposób następujący: „Im częściej ćwiczy się żołnierza w nocy lub w ciężkim terenie, tym bliżej celu stoi szkolenie i tym realniejsza jest z niego korzyść”. Cyt. za:
Instrukcja szkolenia kawalerii, dz. cyt., s. 36.
32
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sposób szkolenie zapewnia wysoką satysfakcję szkolonym oraz
ułatwia budowanie i utrwalanie koleżeństwa w pododdziałach.
Zgodnie z wzorcami szkoleniowymi i wychowawczymi z II RP:
„Wartość wychowawcza ćwiczeń wzrasta w miarę zwiększania
się wysiłku. Z punktu widzenia budzenia i utrwalania się koleżeństwa największe znaczenie mają ćwiczenia w polu […].
Powstają przeżycia, których ważności nie można porównywać
z przeżyciami wojennymi, w każdym jednak razie zbliżają one
[…] i wywołują zadzierzgnięcie więzów koleżeństwa”35.
Od roku akademickiego 2016–2017 w JS 1313 wprowadzona zostanie nowa koncepcja szkoleniowa obejmująca standardowe szkolenie nowego naboru oraz strzelców kursu specjalistycznego wraz z uwzględnieniem Kursu Dowódców Drużyn.
Dzień złożenia przyrzeczenia został w tym trybie zmieniony
z 3 maja na 1 marca. W celu ułatwienia możliwości działania
w jednostce osobom pracującym, przede wszystkim studentom niestacjonarnym, wprowadzono drugi tryb szkolenia,
w dwa ustalone weekendy w miesiącu. Zakłada on wyszkolenie
z taktyki, topografii, nawigacji i musztry. Przyrzeczenie będzie
składane 3 maja. Szkolenie specjalistyczne odbywać się będzie
w siedmiu specjalnościach: dowódca, radiooperator, medyk,
logistyk, zabezpieczenie, instruktor i strzelec. Należy zauważyć,
że ostatnia z wymienionych specjalności, strzelec, to przygotowanie merytoryczne i praktyczne strzelców młodego rocznika
do objęcia jednej z wyżej wymienionych specjalizacji. Wiąże
się to z przeprowadzeniem sprawdzianu z posiadanych przez
kandydata umiejętności oraz wiedzy na temat JS 1313 AON
i Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej, jak również z zakresu bronioznawstwa, topografii,
nawigacji, musztry i regulaminów. Zdanie egzaminu skutkuje
35

Tamże, s. 29–30.
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nadaniem specjalności strzelca i możliwością przystąpienia do
dalszego szkolenia w jednej z 6 pozostałych specjalności. Każdy
strzelec ma możliwość uzyskania maksymalnie 3 specjalności,
w których pełnić będzie swoje bieżące obowiązki. Wszystkie
przygotowania kończą się egzaminem, który weryfikuje stan
wiedzy i umiejętności kandydata. Zdanie egzaminu (min. 75%,
wyłączając specjalność strzelec, w której zalicza 65%) uprawnia
do nadania kandydatowi określonej specjalności.
Podsumowanie
Przez sześć lat działalności Jednostki Strzeleckiej 1313 dzięki
ogromnemu wsparciu Akademii Obrony Narodowej udało nam
się przeszkolić ponad 1260 strzelców, około 50 przyszłych podoficerów NSR (z czego połowę w ramach prowadzonego szkolenia w latach 2012–2014). Na każdym etapie naszej działalności za
podstawę skutecznej pracy uważaliśmy konsekwentną realizację
postanowień prawa strzeleckiego. Szczególną uwagę należy zwracać na punkty 5 i 10. Strzelec kształtuje swą osobowość i charakter drogą szkolenia zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego,
tak więc samokształcenie stanowi istotny element służby w JS
1313, która nie może się ograniczać jedynie do obecności na zajęciach. Nieustanne pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie sprawności fizycznej wymagają zdecydowania i siły woli, którą muszą
wykazywać nasi strzelcy. Ze względu na luźny charakter grup studentów niemożliwe jest, poza obozami szkoleniowymi, organizowanie porannych zapraw fizycznych dla wszystkich strzelców,
dlatego też trening ten musi odbywać się indywidualnie i jedynie
być certyfikowany podczas cyklicznych egzaminów w JS, sprawdzających poziom wiedzy i sprawności fizycznej. Jednostka wiele zyskała na służbie wojskowej naszych strzelców – dzięki temu
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możliwe stało się ulepszanie programu szkolenia w JS i dostosowanie go do wymagań służby przygotowawczej. Między innymi
w tym celu wprowadzona została tabela sprawności fizycznej oceniana według zasad przyjętych w Wojsku Polskim.
Za dobrą praktykę wprowadzoną w naszej jednostce uważamy łączenie praktycznych zajęć poligonowych z zajęciami
teoretycznymi oraz proste rozwiązanie szkoleniowe, polegające
na obowiązku prowadzenia przez rekrutów podczas szkolenia
unitarnego zeszytów, w których zapisują oni poszczególne zagadnienia i wykonują szkice (uzbrojenia, znaków taktycznych,
znaków dowodzenia itp.). Jednocześnie dowódcy drużyn i plutonów prowadzą swoje zeszyty, w których zapisują informacje
na temat działań swoich pododdziałów. To proste narzędzie pozwala uczyć systematyczności oraz samodzielnej pracy i jednocześnie ułatwia kontrolę postępów.
Sukces szkolenia ochotników do Narodowych Sił Rezerwowych dowodzi, że możliwości wojskowego szkolenia studentów
we współpracy z organizacjami proobronnymi mogą przynieść
pozytywne efekty. Jednocześnie stosunkowo niewielka część
studentów jest zainteresowana wstąpieniem do organizacji
o charakterze proobronnym w stosunku do liczby ochotników
chcących odbyć wraz z nimi szkolenie będące przepustką do
służby wojskowej. Praktyka zajęć dydaktycznych realizowanych
na uczelniach wyższych, z uwagi na swój luźny charakter, nie
pozwala na tworzenie grup „mundurowych” funkcjonujących
podobnie jak klasy mundurowe w liceach. Wizją funkcjonowania Jednostki Strzeleckiej 1313 jest dalsze działanie na rzecz powszechności szkolenia. Za preferowaną sytuację należy uznać
taką, w której większość lub nawet ogół studentów przechodziłby w ramach studiów przeszkolenie obronne profilowane pod
kątem służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, którego realizację wspierałaby jednostka strzelecka. Naturalną kontynuacją
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szkolenia podczas roku akademickiego byłoby odbycie służby
wojskowej podczas wakacji letnich.
Dotychczasowa działalność Jednostki Strzeleckiej 1313
w Akademii Obrony Narodowej pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków końcowych:
Funkcjonowanie organizacji proobronnej
w wyższej uczelni
1. Wykorzystanie sprzyjającej dla budowy powszechnej Obrony Terytorialnej koniunktury społecznej w Polsce jest wyzwaniem stojącym przed naszym krajem w XXI wieku.
2. Uczelnie wyższe stanowią dobrą bazę dla działania organizacji proobronnych.
3. Działalność organizacji proobronnych w uczelniach wyższych powinna wykorzystywać doświadczenia historyczne,
ze szczególnym uwzględnieniem dorobku szkoleniowego
i wychowawczego II RP: działalności akademickich jednostek Związku Strzeleckiego oraz Legii Akademickiej.
4. Należy zwrócić uwagę na formę prawną działalności. Optymalnie organizacja powinna być samodzielnym stowarzyszeniem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, mającym
porozumienia podpisane z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz z uczelnią, na której będzie funkcjonowała. Jednocześnie doświadczenie Jednostki Strzeleckiej 1313 w Akademii Obrony Narodowej świadczy o tym, że możliwe jest też
funkcjonowanie jako organ terenowy stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym i (lub) organizacja wewnątrzuczelniana
(koło naukowe, organizacja studencka czy doktorancka).
5. Niewielka liczba lub wręcz brak doświadczonych instruktorów na początku działalności organizacji proobronnej
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w uczelni wyższej jest poważnym utrudnieniem, jednak jest
możliwe do przezwyciężenia dzięki utrzymaniu dyscypliny
i regularności ćwiczeń przy zachowaniu odpowiedniej liczby
szkoleń zewnętrznych (z Wojskiem Polskim lub innymi organizacjami proobronnymi).
6. Specyfika uczelni wyższej nie pozwala na bezpośrednie
przenoszenie doświadczeń JS opartych o placówki edukacyjne w postaci liceów z klasami mundurowymi. Jednostka Strzelecka funkcjonująca na uczelni wyższej powinna
przyjmować ochotników spośród wszystkich studentów
i absolwentów uczelni, bez dzielenia ich na stopień studiów
(I stopnia – dawniej inżynierskie (licencjackie), II stopnia –
dawniej magisterskie, III stopnia – dawniej doktoranckie)
czy roczniki. W tym względzie jej praca jest podobna do
terenowych jednostek strzeleckich nieopartych o placówki
edukacyjne.
Działalność wychowawczo-szkoleniowa
1. Bezwzględne przestrzeganie prawa strzeleckiego jest podstawą do skutecznej realizacji działalności szkoleniowej
i wychowawczej.
2. Szkolenie nie może się ograniczać do czynnika fizycznego.
Czynnik moralny, szkolenie i wychowanie odnoszące się do
warstwy uczuciowej są koniecznością.
3. Zgodnie z myślą wychowawczo-szkoleniową marsz. Józefa
Piłsudskiego tradycja jest fundamentem, na którym buduje
się sprawną organizację. Jej pielęgnowanie stanowi obowiązek kadry instruktorskiej. Poszanowanie tradycji jest podstawowym środkiem wychowawczym, pozwala na rozwój
zbiorowej ambicji w JS oraz krzewienie idei strzeleckiej.
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4. W celu poszanowania tradycji niezbędne jest bezwzględne
oddawanie honorów sztandarom i uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych. Jednostka powinna mieć swojego
patrona i wskazywać go jako przykład do naśladowania dla
strzelców.
5. Prawidłowy ceremoniał strzelecki ma ogromne znaczenie
wychowawcze. Najważniejszym wydarzeniem dla strzelca
kończącego szkolenie unitarne jest złożenie przyrzeczenia
strzeleckiego. Ceremonia powinna mieć odpowiednią oprawę i zostać przeprowadzona z największym staraniem.
6. Strzelcy muszą odczuwać dumę z przynależności do jednostki, kluczem do sukcesu jest utrzymywanie esprit de
corps – poczucia koleżeństwa i ducha solidarności między
strzelcami.
7. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której jeden ze strzelców
lub rekrutów, zwykle najsłabszy fizycznie, będzie dyskryminowany przez kolegów. Wszelkie przejawy tego typu zachowania muszą być bezwzględnie zwalczane przez kadrę
instruktorską. Jednostka strzelecka jest tak silna jak jej najsłabsze ogniwo.
8. Współpraca z Siłami Zbrojnymi RP ma kluczowe znaczenie dla jakości szkolenia w organizacji proobronnej. Dzięki
współpracy i wymianie informacji możliwe jest przyznawanie pierwszeństwa tym elementom szkolenia, które okażą
się najbardziej przydatne w późniejszej służbie wojskowej.
9. Kwestie szkoleniowe, które mogą być skorelowane ze standardami przyjętymi w Wojsku Polskim, powinny zostać do
nich dostosowane. Dotyczy to np. tabeli poziomu sprawności fizycznej czy czasu częściowego rozłożenia i złożenia
broni, załadowania i rozładowania magazynka itp.
10. Myślą przewodnią towarzyszącą szkoleniu musi być jego bojowy charakter. Celem szkolenia strzelca jest przygotowanie
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go do wojny. Należy pamiętać, że nawet najbardziej wymagające ćwiczenia w czasie pokoju są jedynie wstępem do surowej rzeczywistości, z jaką strzelec (żołnierz) zetknie się na
polu walki.
11. Odbywający szkolenie strzeleckie muszą mieć świadomość
znaczenia jednostki na współczesnym polu walki i swojej roli
w oddziale. Pomimo rozwoju technologicznego czynnik ludzki ma kluczowe znaczenie dla powodzenia walki zbrojnej.
12. Szkolenie, choć powinno się opierać na tradycji, musi
uwzględniać nowoczesne sposoby walki i zmiany zachodzące w technice wojskowej. Kadra instruktorska, strzelcy
i rekruci muszą bezustannie poszerzać swoją wiedzę w myśl
prawa strzeleckiego. Brak zajęć teoretycznych, na których
omawiane byłyby nowości techniczne w uzbrojeniu i wyposażeniu żołnierza, nie może być argumentem na rzecz ignorancji strzelców.
13. Szkolenie strzeleckie uczy zdyscyplinowanego działania
w zespole. Jednocześnie nie może zabijać wartości indywidualnych strzelców, lecz powinno je rozwijać w myśl prawa
strzeleckiego.
14. Jakość szkolenia zależy od twórczego wysiłku kadry instruktorskiej. Ponieważ drużyny stanowią podstawową komórkę organizacyjną, szczególna uwaga kadry powinna być
skierowana na ich prawidłową pracę.
15. Dobra organizacja pracy umożliwia łatwiejsze przyswajanie treści programowych i jednocześnie kontrolę postępów.
Za dobrą praktykę w JS 1313 przyjmuje się regularne prowadzenie zeszytów pracy przez rekrutów, strzelców i kadrę
instruktorską.
16. Na każdym etapie szkolenia należy wpajać przestrzeganie
ścieżki służbowej. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której strzelec będzie występował bezpośrednio do dowódcy
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plutonu czy dowódcy JS, pomijając swojego dowódcę
drużyny, z wyjątkiem przypadków rażącego naruszenia
regulaminu przez swojego bezpośredniego przełożonego.
Pomijanie ścieżki służbowej osłabia proces szkoleniowy
i prowadzi do wyrabiania złych nawyków, których eliminacja na późniejszych etapach kształcenia jest znacznie
utrudniona.
17. Kluczowym zadaniem jednostki strzeleckiej działającej na
uczelni wyższej jest wyrobienie rygoru i dyscypliny stanowiących podstawę skutecznego szkolenia.
18. Ćwiczenia fizyczne pomagają w utrzymaniu właściwej dyscypliny, a ponadto pozwalają strzelcom na wszechstronny
rozwój, wyrabianie siły charakteru i pewności siebie. Tak
jak zaznaczono w punkcie trzynastym, zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem JS 1313 warto wprowadzić dla
strzelców tabelę ocen z wychowania fizycznego zgodną
z wymaganiami przyjętymi w Wojsku Polskim.
19. Działalność wychowawcza nie może zostać oddzielona od
szkoleniowej.
20. Niezbędnym elementem wychowania strzeleckiego jest pogłębianie wiedzy historycznej o tradycji oręża polskiego,
Związku Strzeleckiego oraz życiu i idei Józefa Piłsudskiego.
Wykłady, pogadanki i dyskusje nie powinny jednak mieć
formy podawczej ani się skupiać na kulcie minionych wydarzeń lub marszałka Józefa Piłsudskiego. Należy zachęcać
strzelców do wypowiedzi, nie obawiać się poruszania tematów trudnych i kontrowersyjnych.
21. Dowódca powinien być wzorem dla strzelców. Powinien
bezwzględnie przestrzegać regulaminów i przodować wszędzie tam, gdzie wymagane jest zaangażowanie. W akcjach
ratowniczych, np. przeciwpowodziowych, powinien znajdować się na czele i stanowić przykład dla strzelców.
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22. Modułowość szkolenia jest bardzo istotna, ponieważ pozwala łatwo określić, na jakim etapie wyszkolenia znajduje się dany strzelec i jakie kursy powinien przejść w danym
momencie.
23. Wybór określonych specjalności szkoleniowych pomaga
w zapewnieniu skuteczności i atrakcyjności szkolenia.
24. Należy utrzymywać kontakt z absolwentami uczelni, którzy ukończyli szkolenie strzeleckie. Warto zapraszać ich
na ceremonie przyrzeczenia strzeleckiego i wydarzenia
integracyjne.
25. Szczególnie cenne jest organizowanie spotkań strzelców,
którzy ukończyli szkolenie w ramach jednostki strzeleckiej
i podjęli zawodową służbę wojskową lub w innych formacjach
mundurowych. Ich udział w szkoleniach lub wydarzeniach
organizowanych przez JS, nawet okazjonalny, ma duże znaczenie dla tworzenia właściwego ducha jednostki i pozwala
na wymianę doświadczeń między kolejnymi rocznikami.
26. „Elitarność” szkolenia jest możliwa jedynie na gruncie powszechności. Doświadczenie funkcjonowania jednostek
strzeleckich w Polsce w latach 1991–2016 pokazuje, że najważniejsze dla przetrwania JS jest organizowanie corocznego naboru. Jednostki strzeleckie, które stały się „zamkniętymi klubami” dla nielicznych, lecz bardzo dobrze wyszkolonych strzelców, wraz z upływem czasu się rozpadały.
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Wykaz skrótów
AON – Akademia Obrony Narodowej
ASW – Akademia Sztuki Wojennej
CLS – Kurs Ratowników Pola Walki (ang. Combat Lifesaver)
JS – Jednostka strzelecka
LA – Legia Akademicka
NSR – Narodowe Siły Rezerwowe
OPOK – operacyjne przygotowanie obszaru kraju
OT – Obrona Terytorialna
WKU – wojskowa komenda uzupełnień
WP – Wojsko Polskie
ZS – Związek Strzelecki
ZS „Strzelec” OSW – Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza
ZWC – Związek Walki Czynnej

Siła obronna Polski. Przewaga strategiczna obrony własnego terytorium
nad zdolnościami ofensywnymi potencjalnych agresorów. Wg J. Marczak
(na podst. C. V. Clausewitz, Księga VI, rozdz. VI: Zakres środków obrony
[w:] O wojnie, Lublin 1995, s. 443–450).

Odznaka rozpoznawcza Jednostki Strzeleckiej 1313
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Strzelcy JS 1313 podczas ceremonii złożenia przyrzeczenia strzeleckiego
na placu apelowym Akademii Obrony Narodowej, 3 maja 2016 roku. Fot.
Adrian Dubaniewicz (AON.TV)

Strzelcy JS 1313 podczas ćwiczeń obronnych, Pułtusk 2015
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Strzelcy podczas uroczystości z okazji 100-lecia Związku Strzeleckiego
w Pałacu Prezydenckim w obecności rektora-komendanta AON, gen. dyw.
Romualda Ratajczaka. Od lewej: pierwszy dowódca JS 1313 sierż. ZS Michał
Andrzejewski i jego następca na tym stanowisku, sierż. ZS Zbigniew Kowalski, wymieniający uścisk dłoni z ministrem Stanisławem Stasiakiem
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Strzelcy JS 1313 podczas otwarcia wystawy „Zanim uderzył GROM”

