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W dniach 18–19 grudnia 2021 r. w Sali Konferencyjnej LOK w Poznaniu przy ul. Niezłom-
nych 1 zostało przeprowadzone doroczne spotkanie członków Rady Krajowej Ligi Obrony 
Kraju. Oprócz członków RK w roboczym spotkaniu brali udział dyrektorzy Oddziałów Woje-
wódzkich LOK oraz dyrektorzy Biur Zarządów Wojewódzkich LOK.

W trakcie obrad Rady Krajowej poruszono wiele tematów związanych z problematyką 
funkcjonowania naszego Stowarzyszenia. Dominującym tematem były przedsięwzięcia doty-
czące realizacji planów poszczególnych ogniw LOK w nowych trudnych warunkach ogranicze-
nia przez COVID-19. 

Prezes LOK Jerzy Salamucha, dokonując oceny wyników pracy całej Ligi Obrony Kraju, stwier-
dził, że dzięki zaangażowaniu i otwarciu na innowacje nawet przy ograniczeniach COVID-19 
należy rok 2021 zaliczyć do dobrych. Zrealizowaliśmy szereg zaplanowanych przedsięwzięć. 
Pomimo trudności udało nam się dokończyć rozpoczęte inwestycje związane z budową nowych 
obiektów takich jak:

– budowa budynku administracyjno-szkoleniowego w Żyrardowie,
– zakończenie i oddanie do eksploatacji Bazy Nurkowej LOK Machów w Tarnobrzegu. 
(Fotografia bazy nurkowej znajduje się na stronie 8)
Oprócz tego dokończony został remont min. przystani żeglarskiej w Szczecinie Dąbiu. Pod-

jęliśmy także wiele nowych działań związanych z rozbudową stacji diagnostycznej w Siemiaty-
czach, budową strzelnicy w Warszawie, czy też remontem obiektów LOK Krakowie. Spory wy-
siłek dający pozytywne efekty wizerunkowe i ekonomiczne został skierowany na prowadzenie 
prac remontowych w ośrodku w Jastarni.

Z dużym zainteresowaniem członków Rady Krajowej LOK spotkało się wystąpienie w spra-
wie planu budżetowego LOK na 2022 r. Plan ten zakłada dalsze zwiększenie wysiłku całego 
Stowarzyszenia w realizację założeń szkoleniowych oraz w wykorzystanie już dobrze funkcjo-
nujących obiektów. 

W dyskusji najczęściej poruszanym tematem była problematyka współpracy z młodzieżą 
szkolną w celu kształtowania właściwych postaw proobronnych, jak też fakt zmiany mentalno-
ści niektórych członków LOK z biernej na czynną. 

Podczas posiedzenia Rada Krajowa przyjęła szereg uchwał mających na celu zapewnienie 
właściwej realizacji zamierzeń i planów na 2022 r. Jedną z nich jest uchwała Rady Krajowej 
nadająca godność Członka Honorowego Ligi Obrony Kraju.

Posiedzenie członków Rady Krajowej LOK zakończył Prezes Jerzy Salamucha, dziękując 
wszystkim członkom LOK za pracę w trudnych warunkach oraz składając życzenia pomyślności 
w realizacji zadań w 2022 roku.

JANUSZ CHWIEJCZAK

Z OBRAD RADY KRAJOWEJ LOK
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§ 1

Zgodnie z postanowieniami Statutu Ligi Obrony Kraju § 44 ust. 3 pkt. 12, za szczególne 
zasługi dla Ligi Obrony Kraju w realizacji zadań statutowych oraz wyróżniająca się działalność 
społeczną, Rada Krajowa Ligi Obrony Kraju nadaje godność Członka Honorowego Ligi Obrony 
Kraju:

–  Panu Eugeniuszowi ORMANOWI  –  Poznań
–  Panu Andrzejowi MICHALSKIEMU  –  Poznań
–  Panu Januszowi REICH   –  Poznań
–  Panu Pawłowi WÓJCIKOWI  –  Płock
–  Panu Andrzejowi SOBOLEWSKIEMU –  Warka
–  Panu Andrzejowi MADEJSKIEMU  –  Żyrardów
–  Panu Tadeuszowi MAŁKOWSKIEMU –  Szczecin
–  Panu Michałowi BARDASZOWI  –  Szczecin
–  Panu Czesławowi STANKIEWICZOWI –  Olsztyn
–  Panu Andrzejowi JABŁOŃSKIEMU   –  Kraków
–  Panu Jerzemu KRYGIRE   –  Kraków
–  Panu Krzysztofowi GOZDECKIEMU –  Kraków
–  Panu Stanisławowi CZARNOBIL  –  Katowice
–  Panu Tadeuszowi ZEMCZAKOWI  –  Katowice
–  Panu Andrzejowi STAROSTKA  –  Kędzierzyn-Koźle
–  Panu Jarosławowi TOBISZEWSKIEMU –  Gdańsk 
 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   ZA RADĘ KRAJOWĄ 

UCHWAŁA NR 5 /2021
RADY KRAJOWEJ LIGI OBRONY KRAJU

z dnia 18.12.2021 r.

w sprawie wniosku o nadanie godności  
„Członka Honorowego Ligi Obrony Kraju”

Prezes
Ligi Obrony Kraju

JERZY SALAMUCHA
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Działając w oparciu o § 44 ust. 3 pkt. 5 Statutu LOK, a także uwzględniając opinie terenowego 
aktywu społecznego, na wniosek Zarządu Głównego, Rada Krajowa uchwala wysokość minimalnej 
składki dla członków zwyczajnych zrzeszonych w klubach (kołach) oraz członków wspierających 
LOK w 2022 roku. Wysokość składki dla:

1. Członków zwyczajnych zrzeszonych w:
 a)  klubach (kołach) szkolnych  3,00 zł miesięcznie
 b)  klubach specjalistycznych (w tym KŻR LOK) dla: 
      – młodzieży 10,00 zł miesięcznie
      – dorosłych (powyżej 23-go roku życia) 20,00 zł miesięcznie
 c)  pozostałych klubach (kołach) jak w pkt. b)  
 d)  klubach KŻR LOK nieprowadzących działalności specjalistycznej  5,00 zł miesięcznie
2. Członków wspierających:
 a)  klubów specjalistycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 500 zł rocznie
 b)  klubów specjalistycznych prowadzących działalność gospodarczą 2000 zł rocznie
 c)  uczniowskich Klubów Sportowych 200 zł rocznie
 d)  innych osób prawnych lub fizycznych – zgodnie z § 26 Statutu LOK
 e)  podporządkowanie klubów wymienionych w pkt. 2 ppkt. a, b, co określa § 10 ust. 1 i 5 Statutu LOK. 
3. Instruktorów  płetwonurkowania 150,00 zł rocznie
4. Klubów płetwonurkowania 200,00 zł rocznie
5. Składki wymienione w pkt. 3 opłacają również centra nurkowe oraz instruktorzy prowadzący 

działalność gospodarczą.
6. Składki wymienione w pkt. 3 i 4 należy wpłacać na rachunek BZG LOK nr 57 1249 6074 1111 

0000 4995 1211.
7. Członkowie wspierający nabywają członkostwo zgodnie z § 21, 22 i 26 Statutu LOK. 
8. Członek wspierający uiszcza składkę, a także wywiązuje się z zadeklarowanych zobowiązań na 

rzecz jednostki, której jest członkiem lub której jest podporządkowany,
9. Wspierające kluby specjalistyczne i UKS-y, korzystające ze sprzętu i obiektów LOK ponoszą po-

nadto koszty amortyzacji sprzętu i obiektów, właściwych podatków i danin oraz mediów, z któ-
rych korzystają. Wysokość i zasady uiszczania tych opłat ustalają i określają w umowie prezesi 
klubów wspierających z dyrektorami BZW LOK, w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu lub wła-
ścicielem sprzętu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku, a uchwała Nr 38/2020 z dnia 18.12.2020 r. 
traci ważność.

   ZA RADĘ KRAJOWĄ

UCHWAŁA NR 3/2021
RADY KRAJOWEJ LIGI OBRONY KRAJU

z dnia 18 grudnia 2021 r.
w sprawie wysokości minimalnej składki członkowskiej w 2022 roku

Prezes
Ligi Obrony Kraju

JERZY SALAMUCHA
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Na podstawie § 44 ust. 3 pkt. 18 Statutu Ligi Obrony Kraju, Rada Krajowa Ligi Obrony Kraju
uchwala, co następuje:

§ 1

W celu uhonorowania w 2022 r. członków Ligi Obrony Kraju wyróżniających się w realizacji 
zadań statutowych, a także sympatyków i instytucji współpracujących z Ligą, Rada Krajowa Ligi 
Obrony Kraju ustala następujące limity odznaczeń dla organizacji wojewódzkich LOK:

•  „Za Wybitne Zasługi dla LOK”  –  150 
•  „Za Zasługi dla LOK” – złote –  200
 – srebrne –  300
 – brązowe  –  400
 – zbiorowe –   50
•  Krzyże „Za Zasługi dla KŻR LOK”  – białe (porcelanowe)  –   50
 – złote –   50
 – srebrne –  100
 – brązowe  –  100
 

§ 2

Rada Krajowa LOK upoważnia Prezesa LOK do dysponowania odznaczeniami wymienionymi 
w § 1, w ilości przedstawionej w tymże paragrafie zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez 
zarządy wojewódzkie, przy spełnieniu wymaganych warunków na zasadzie odpłatności, a także 
nieodpłatnie – zgodnie z ilościami wyszczególnionymi w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   ZA RADĘ KRAJOWĄ

UCHWAŁA NR 4/2021
RADY KRAJOWEJ LIGI OBRONY KRAJU

z dnia 18 grudnia 2021 r.
w sprawie limitu odznaczeń organizacyjnych Ligi Obrony Kraju  

dla organizacji wojewódzkich LOK

Prezes
Ligi Obrony Kraju

JERZY SALAMUCHA
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Załącznik do Uchwały nr 4/2021

Przydział medali na Wojewódzkie Organizacje LOK w 2022 roku

Otwarta w listopadzie br. Baza Nurkowa LOK Machów nad Jeziorem Tarnobrzeskim Fot. Wioletta Wojtkowiak

Lp. Nazwa ZW LOK
Medal

złoty srebrny brązowy zbiorowy
1. DOLNOŚLĄSKI 4 6 8 2
2. KUJAWSKO-POMORSKI 2 4 4 2
3. LUBUSKI 2 3 4 2
4. LUBELSKI 2 4 4 2
5. ŁÓDZKI 2 4 4 2
6. MAŁOPOLSKI 8 9 12 4
7. MAZOWIECKI 4 7 8 3
8. PODKARPACKI 5 7 10 2
9. PODLASKI 1 1 2 1

10. POMORSKI 4 5 6 2
11. ŚLĄSKI 6 9 12 3
12. ŚWIĘTOKRZYSKI 1 2 2 1
13. WARMIŃSKO-MAZURSKI 4 5 6 2
14. WIELKOPOLSKI 7 9 11 4
15. ZACHODNIOPOMORSKI 1 2 3 2
16. OPOLSKI 1 2 2 1
17. DYSPOZYCJA LOK 21 33 35 16
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Hrubieszów gościł uczestników Ogólnopolskie-
go Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska 
Polskiego, który odbył się w dniach 18–21 listopa-
da. W tym roku był on wyjątkowy z uwagi na jubi-
leuszową 25. edycję. Wydarzenie jest kontynuacją 
nieistniejącego już Festiwalu Piosenki Żołnierskiej 
w Kołobrzegu. Z chwilą, gdy zapadła decyzja o li-
kwidacji festiwalu w Kołobrzegu, władze wojskowe oraz ordynariat polowy postanowiły, że 
będzie on kontynuowany w Hrubieszowie, w najdalej wysuniętym mieście na wschód, gdzie 
stacjonuje 2. Pułk Rozpoznawczy. 

Jest to największe wydarzenie artystyczne Wojska Polskiego. Każdego roku do Hrubieszowa 
przyjeżdżają artyści amatorzy działający w klubach wojskowych na terenie całego kraju, z organi-
zacji współpracujących z wojskiem oraz innych placówek kulturalnych. Województwo święto-
krzyskie, powiat starachowicki i miasto Starachowice po raz trzeci na festiwalu reprezentował 
zespół estradowy „Wiarusy” Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Starachowicach.  

Tegorocznym przesłaniem festiwalu są słowa Prymasa Wyszyńskiego „Kocham Ojczyznę wię-
cej niż własne serce”. Hrubieszowski festiwal istnieje już 25 lat. Buduje współpracę między środo-
wiskiem wojskowym i cywilami. W tym roku był realizowany jako zadanie publiczne, zlecone 
przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Do Hrubieszowa przyjechali wykonawcy z 51 placówek, 
63 solistów i 14 zespołów z całej Polski – łącznie 150 uczestników. W skład jury wchodzili: Wanda 
Kwietniewska – wokalistka i  kompozytorka, założycielka zespołu Banda i Wanda; Mieczysław 
Jurecki – wokalista, kompozytor, współtwórca największych sukcesów zespołu Budka Suflera; 
Sławomir Wierzcholski – wokalista, autor tekstów, założyciel grupy Nocna Zmiana Bluesa; Robert 
Zapora – teatrolog, muzyk, kompozytor; Andrzej Sar – muzyk instrumentalista oraz ksiądz prałat 
ppłk Andrzej Puzon, pomysłodawca i założyciel festiwalu w Hrubieszowie.

W ocenie przewodniczącej jury Wandy Kwietniewskiej, już po pierwszych przesłuchaniach 
koncertowych okazało się, że uczestnicy tegorocznego konkursu prezentują wysoki poziom. Ze-
spół „Wiarusy” wykonał dwa utwory – piosenkę religijną „Duszo ma Pana chwal” oraz wojskową 
„Piosenko ma”. Na koncercie galowym wśród 17 nagrodzonych solistów i zespołów znalazł się 
zespół „Wiarusy”, był w gronie 9 solistów i zespołów nagrodzonych wyróżnieniem. To już drugie 
wyróżnienie zespołu na tym festiwalu. Pierwsze otrzymał on w 2019 r. Można stwierdzić, że ze-
spół utrzymuje się w czołówce wykonawców. Pozostali laureaci zajęli miejsca od pierwszego do 
trzeciego, główna nagroda Grand Prix wynosiła 1000 euro. Na koncercie galowym „Wiarusy” 
zaprezentowały piosenkę „Duszo ma Pana chwal”. 

Przed zespołem kolejny rok, aby przygotować się i wziąć udział w kolejnej 26. edycji festiwa-
lu. Ambicją zespołu jest zdobycie wyższych laurów. Zespół wystąpił w składzie: Dariusz Dygas – 
kierownik zespołu, Elżbieta Tokarska – solistka, Krzysztof Sarzyński, Maciej Bachurski, Karol Cygan, 
Zbigniew Jędrzejczyk, Maciej Jagieło, Dariusz Grunt. Wyjazd na festiwal był możliwy dzięki środ-
kom pozyskanym z dotacji Starostwa Powiatu Starachowickiego oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego. DARIUSZ GRUNT

SUKCES ZESPOŁU „WIARUSY”  
NA FESTIWALU W HRUBIESZOWIE

Zespół „Wiarusy” podczas występu  
na XXV Festiwalu Pieśni Patriotycznej  

i Religijnej w Hrubieszowie
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75 LAT POWIATOWEJ ORGANIZACJI LOK W GRYFINIE

Z okazji jubileuszu 75-lecia powstania Ligi Obrony Kraju w powiecie gryfińskim 13 listopa-
da br. w sali kinowej Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego odznaczo-
no Powiatową Organizację LOK w Gryfinie medalem „Bohaterów forsowania Odry”. Zasłużo-
nych działaczy i sympatyków LOK odznaczono również medalami Ligi Obrony Kraju i innych 
organizacji.

Po wprowadzeniu sztandarów Wojewódzkiej i Powiatowej Organizacji LOK, Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji i Bractwa Kurkowego „Gryf” 
odegrano hymn państwowy.

Uroczystość otworzył i powitał gości prezes Wojewódzkiej Organizacji LOK w Szczecinie 
Franciszek Bąk. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: wicestarosta Ewa Dudar, prze-
wodniczący Rady Powiatu Roman Michalski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  
Paweł Nikitiński, przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga, prezes zarządu Wojewódzkiego 
Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego generał Andrzej Selega, mjr Jarosław 
Forsztek, mjr Straży Granicznej Adam Cybort, sekretarz Zarządu Głównego LOK płk(r) Janusz 
Chwiejczak, dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK Adam Świderski, przewodniczący 
Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Tadeusz Małkowski, sekretarz Wojewódzkiej Organizacji 
LOK Waldemar Świeciak, komendant Komendy Powiatowej Policji podinsp. Radosław Purtak, 
komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej bryg. Sławomir Michalski, ofi-
cerowie 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie płk Zdzisław Wrona, mjr Wojciech Karabin, 

Rys historyczny Ligi Obrony Kraju przedstawił prezes Zachodniopomorskiej Organizacji  
Wojewódzkiej LOK Franciszek Bąk
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Gen. Andrzej Selega odznacza sztandar LOK medalem „Bohaterów forsowania Odry”

Wicestarosta Ewa Dudar wręcza od Starostwa Powiatowego prezesowi Franciszkowi Bąkowi 
okolicznościowy tablet z gratulacjami, podziękowaniami i życzeniami dalszych sukcesów  
w kolejnych latach działalności
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Marek Gabzdyl, a także byli prezesi LOK w Gryfinie: Franciszek Mikołajko, Franciszek Kaczor, 
Jerzy Boratyński i Marek Woś.

Następnie prezes Franciszek Bąk przedstawił krótki rys historyczny Ligi Obrony Kraju.
Liga Obrony Kraju jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, skupiającym 

w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz gotowych do jej obrony. Kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego oraz na-
wiązuje do dorobku swoich poprzedniczek – Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligi Przyjaciół 
Żołnierza. W drugiej połowie 1944 r., kiedy znaczna część Polski znajdowała się pod okupacją, 
w Siedlcach zrodził się ruch społeczny inicjujący powstawanie pierwszych ogniw Towarzystwa 
Przyjaciół Żołnierza. Na przełomie lat 1944/45 ogniwa tej organizacji zaczęły tworzyć się w in-
nych miejscowościach na wyzwolonych spod niemieckiej okupacji terenach. Ogniwa TPŻ na 
Pomorzu Zachodnim rozpoczęły swoją działalność pod koniec 1945 r. Trzeba było czekać, aż 
ustabilizuje się administracja polska i zaczną osiedlać się zdemobilizowani żołnierze z rodzina-
mi oraz osadnicy cywilni. Nasilone organizowanie oddziałów i kół TPŻ miało u nas miejsce 
w latach 1946–47 wraz ze stabilizowaniem się sytuacji społecznej i administracyjnej. W 1950 r. 
powstała Liga Przyjaciół Żołnierza, której zadaniem było patriotyczne wychowanie młodzieży 
i przygotowanie jej do służby wojskowej. W 1960 r. do Ligi Przyjaciół Żołnierza włączono Kluby 
Oficerów Rezerwy. W listopadzie 1962 r. na IV Krajowym Zjeździe Ligi Przyjaciół Żołnierza pod-
jęto uchwałę o zmianie nazwy organizacji na Ligę Obrony Kraju. Ustalono program działania 
Ligi w dziedzinie patriotyczno-obronnego wychowania społeczeństwa, szkolenia dla Sił Zbroj-
nych i gospodarki narodowej oraz dalszego rozwoju sportów obronnych. W ramach zadań 
wychowawczych LOK organizowała marsze patrolowe, rajdy motorowe i piesze, masowe im-
prezy patriotyczno-obronne i turnieje marynistyczne.

Odznaczeni medalami 75-lecia LOK. Aktu dekoracji dokonuje sekretarz Zarządu Głównego LOK  
płk(r) Janusz Chwiejczak
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Obchodząc piękny jubileusz 75-lecia LOK, z wielkim szacunkiem i uznaniem odnosimy się 
dzisiaj do zasłużonych i czcigodnych działaczy naszej Organizacji. Wielu z nich nadal efektyw-
nie pracuje społecznie, pełniąc zaszczytne funkcje organizacyjne. Organizacja, realizując swoje 
statutowe zadania na przestrzeni 75-letniego istnienia jednoczyła wysiłki członków i sympaty-
ków, bez których osiąganie zamierzonych celów byłoby niemożliwe, także, gdyby nie życzli-
wość i zrozumienie ze strony władz administracyjnych i samorządowych, wojska, policji, straży, 
placówek szkolno-oświatowych i wielu przyjaciół, z którymi łączą nas ścisłe związki. 

Dzisiaj Liga Obrony Kraju w powiecie gryfińskim liczy 200 członków zrzeszonych w 3 klu-
bach i 8 kołach. Członkowie LOK biorą udział w zawodach strzeleckich, konkursach maryni-
stycznych, zawodach latawcowo-balonowych czy konkursach modelarskich, zajmując czołowe 
miejsca. Aktywnie też działa Klub Żołnierzy Rezerwy. Naszą Organizację tworzą ludzie czynu i du-
żego zaangażowania społecznego.

W kolejnym punkcie uroczystości sztandar Powiatowej Organizacji LOK w Gryfinie meda-
lem „Bohaterów forsowania Odry” odznaczył prezes zarządu Wojewódzkiego Związku Wetera-
nów i Rezerwistów Wojska Polskiego gen. Andrzej Selega wraz z towarzyszącymi mu majora-
mi Jarosławem Forsztkiem i Adamem Cybortem.

Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego odznaczył medalami „Pamięci tym,  
co forsowali Odrę i Nysę Łużycką 14–20.04.1945 r.” Franciszka Bąka i Pawła Trzaskosia.

Podziękowania, gratulacje i słowa uznania dla Powiatowej Organizacji LOK w Gryfinie  
od Starostwa Powiatowego
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Złotymi medalami „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” odznaczeni zostali: Adam Cybort, 
Zdzisław Wrona i Wojciech Karabin; srebrnymi: Wiesław Lubiński, Maciej Ostrowski i Krzysztof 
Chojnacki oraz brązowymi: Julia Gorzkiewicz, Paweł Trzaskoś i Michał Wróbel. 

Medalami 75-lecia LOK „Za Zasługi” odznaczeni zostali: Ewa Dudar, Andrzej Selega, Franci-
szek Mikołajko, Jerzy Boratyński, Marek Woś, Franciszek Kaczor, Marek Gabzdyl, Sławomir Mi-
chalski, Mateusz Koszur i Andrzej Szczepaniak. Medale te wręczali sekretarz ZG LOK Janusz 
Chwiejczak i prezes Franciszek Bąk.

Porcelanowym krzyżem „Za Zasługi dla KŻR LOK” odznaczony został Tadeusz Szpura. Zło-
tym krzyżem „Za Zasługi dla KŻR LOK” odznaczony został Krzysztof Cieciuch, srebrnymi Andrzej 
Grenda i Tomasz Kulesza oraz brązowym Tadeusz Krajewski. Krzyże wręczali sekretarz ZG LOK 
Janusz Chwiejczak i wiceprezes Wojewódzkiej Organizacji LOK Adam Świderski.

W imieniu wszystkich odznaczonych z podziękowaniami za uznanie ich zasług przez pre-
zesa LOK w Gryfinie Franciszka Bąka, Zarząd Główny LOK oraz zarząd Wojewódzkiego ZW i RWP 
i wyróżnienie ich odznaczeniami wystąpił Andzrzej Szczepaniak.

Z podziękowaniami dla Powiatowej Organizacji LOK za dotychczasową działalność, gratu-
lacjami i życzeniami samych sukcesów w kolejnych latach wystąpili: prezes zarządu Wojewódz-
kiego ZW i RWP gen. Andrzej Selega, wicestarosta Ewa Dudar oraz zastępca burmistrza Paweł 
Nikitiński.

Na zakończenie uroczystości goście wysłuchali kilku utworów w wykonaniu Orkiestry Dętej 
Zespołu Elektrowni Dolna Odra i kapeli ludowej „Borzymianka”.

Tekst i zdjęcia: ANDRZEJ SZCZEPANIAK

Na zakończenie uroczystości wystąpiła kapela ludowa „Borzymianka”
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Z inicjatywy dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” Ministerstwa Obrony Na-
rodowej oraz Prezesa Ligi Obrony Kraju w dniach 13–16 września 2021 r. przeprowadzono 
czterodniowe szkolenie doskonalące dla nauczycieli i koordynatorów ze szkół prowadzących 
klasy mundurowe – uczestników pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych z północno-wschodniej 
Polski w wybranym zakresie programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu 
„Edukacja wojskowa” – wydanie 2, znowelizowane dla drugiej edycji programu (lata szkolne 
2019/2020 – 2020/2022) – zatwierdzonym przez sekretarza stanu MON w dniu 17.08.2018 r.”.

Celem szkolenia było przyswojenie umiejętności proobronnych oraz podniesienie zdolności 
w zakresie przydatnym dla przyszłych kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Brali w nim 
udział nauczyciele, koordynatorzy oraz uczniowie ze szkół prowadzących wojskowe klasy mun-
durowe z:

–  Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku  
z siedzibą w Suwałkach,

– Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej,
– Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim,
– Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie.

„ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ”
Realizacja programu  

Ministerstwa Obrony Narodowej

Uczestnicy biorący udział w czterodniowym szkoleniu doskonalącym dla nauczycieli i koordynatorów  
ze szkół prowadzących klasy mundurowe
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Czterodniowe szkolenie doskonalące odbywało się na terenie ośrodka wypoczynkowego 
„Karmuszka” w Łopkajnach w gminie Gietrzwałd oraz na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Olsz-
tynie. W ramach programu realizowane były zajęcia m.in. ze szkolenia medycznego, podstaw 
musztry, terenoznawstwa, taktyki, survivalu, rozpoznania, obrony przed bronią masowego 

Rozpoczęcie szkolenia doskonalącego – przemawia Prezes LOK płk(r) Jerzy Salamucha

Szkolenie pododdziału biorącego udział w szkoleniu doskonalącym z taktyki
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rażenia, obrony przeciwlotniczej, kształcenia obywatelskiego oraz budowy broni strzeleckiej 
zgodnie z „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu – Edukacja woj-
skowa wydanie 2, znowelizowane – dla drugiej edycji programu (lata szkolne 2018/2019–
2019/2020) – zatwierdzonym przez Sekretarza Stanu MON w dniu 17.08.2018 r.”.

Najlepszy pododdział biorący udział w szkoleniu – Zespół Szkół Technicznych z Rzeszowa.  
Dowódca pododdziału Barbara Gajewska.

Pododdziały po zakończeniu szkolenia – zdjęcie pamiątkowe
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Natomiast na strzelnicy przeprowadzono najbardziej rozbudowany punkt programu, pod-
czas którego uczniowie i nauczyciele zapoznali się z różnymi rodzajami broni i amunicji, ze 
strzelaniem bojowym włącznie. Uczestnicy strzelali z broni pneumatycznej, małokalibrowej 
oraz broni centralnego zapłonu. W trakcie szkolenia strzeleckiego przeprowadzono rywaliza-
cję pomiędzy szkołami – tzw. trójbój strzelecki w strzelaniu z broni małokalibrowej kbks, pisto-
letu centralnego zapłonu Glock 17 kal. 9 mm oraz karabinu centralnego zapłonu Bushmaster  
kal. 5,56 mm. W wyniku tej rywalizacji następujący uczniowie zajęli miejsca na podium: 1. Miro-
sław Szul z Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie, 2. Kacper 
Zarzecki z Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, 3. Jan Ślęzak z Ze-
społu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie. Otrzymali oni nagrody 
rzeczowe ufundowane przez firmę „Kaliber” z Warszawy oraz puchary.

Ponadto wszyscy uczestnicy szkolenia doskonalącego otrzymali certyfikaty – zaświadczenia 
o ukończeniu szkolenia, dyplomy, puchary oraz odznaki „Sprawności Obronnej LOK”.

Organizatorem przedsięwzięcia, które przeprowadzono w formie zadania zleconego przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej, było Biuro Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego 
LOK w Olsztynie.

ANDRZEJ ZUBA

Celem obozu było przyswojenie umiejętności proobronnych oraz podniesienie zdolności  
w zakresie przydatnym dla przyszłych kandydatów do zawodowej służby wojskowej
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Minęło 70 lat ciągłej działalności Warszawskiego Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju – Za-
rządu Stołecznego, mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 17. To już trzecie 
pokolenie łącznościowców – krótkofalowców, którzy dzięki swojemu zamiłowaniu do radio-
techniki przeprowadzają na swoich urządzeniach łączności radiowe z innymi stacjami w kraju 
i  za granicą, posługując się mikrofonem do przekazywania mowy, kluczem telegraficznym, 
nadając znaki alfabetu Morse’a, a w ostatnich latach różnymi emisjami cyfrowymi z użyciem 
programów komputerowych. Wychowało się w nim wielu znakomitych krótkofalowców, sze-
reg nowych osób uzyskało kwalifikacje na organizowanych kursach i otrzymało upragnione li-
cencje. Znak stacji SP5KAB Warszawskiego Klubu Łączności LOK jest dobrze znany w eterze i stał 
się symbolem wśród polskich stacji. Warto zatem przybliżyć historię powstania i działalności 
Warszawskiego Klubu Łączności SP5KAB. 

Odradzający się po II wojnie światowej ruch krótkofalarski w Polsce zapoczątkowali krót-
kofalowcy przedwojenni, żołnierze łączności oraz sympatycy radia zrzeszeni w organizacjach 
PZK (Polski Związek Krótkofalowców), ZHP (Związek Harcerstwa Polskiego) i LPŻ (Towarzy-
stwo Przyjaciół Żołnierza). Dużym wysiłkiem i dzięki znajomościom miłośników krótkofalarstwa 

70 LAT WARSZAWSKIEGO  
KLUBU ŁĄCZNOŚCI LOK SP5KAB

Złota Księga Klubu i trofea SP5KAB z lat pięćdziesiątych  Fot. Zygmunt SP5AYY
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udało się doprowadzić do wydania w 1948 r. Rozporządzenia Ministra Poczty i Telegrafów, 
opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 52 z dnia 30 października 1948 r., ustanawiające spo-
sób uzyskania zezwolenia na radiostację amatorską. 

Kto mógł wówczas uzyskać zezwolenie na posiadanie i użytkowanie amatorskiej doświad-
czalnej radiostacji? Musiały to być osoby zaufane, kluby zrzeszone w organizacjach, dlatego 
w miejscach zamieszkania zainteresowanego otrzymaniem zezwolenia (licencji) milicja prze-
prowadzała wywiad środowiskowy u sąsiadów i dozorcy budynku; pytano, czy dana osoba 
posiada rodzinę za granicą, jaką prowadzi korespondencję, wszystko po to, aby krótkofalowiec 
nie używał radiostacji do przekazywania niewłaściwych informacji. 

Pierwsze zezwolenia indywidualne wydano w 1949 r., a pierwsze zezwolenie klubowe 
otrzymała w 1949 r. stacja SP5ZPZ w Poznaniu, która w 1950 r. zmieniła znak na SP3KAU 
z przynależnością do LPŻ. W tym samym roku zezwolenie otrzymała stacja SP5KAB Warszaw-
skiego Radioklubu. Do dziś jednak nie odnaleziono żadnych dokumentów stwierdzających 
przydzielenie tych znaków. 

W „Radioamatorze” nr 8 z 1955 r. w rubryce „Współzawodnictwo nadawców i nasłuchow-
ców” podano wykaz znaków stacji oraz datę otrzymania licencji KF (pasma fal krótkich) i w nim 
istnieje zapis stacja SP5KAB – data 07.1950 r. Tę datę przyjęto jako datę utworzenia Warszaw-
skiego Radioklubu SP. 

Pierwsza karta QSL SP5KAB (potwierdzenie łączności) ze zbiorów Andrzeja SP6AEG.  
Na karcie projektant przedstawił pierwsze powojenne budowle Warszawy – domy na Krakowskim 
Przedmieściu, kolumnę Zygmunta III Wazy i tunel trasy W-Z; w dali widać wybudowany w 1955 r.  
Pałac Kultury i Nauki. 
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Skąd wziął się znak stacji SP5KAB, który przydzielono Warszawskiemu Radioklubowi LPŻ? 
Każda radiostacja amatorska na świecie posiada swój znak wywoławczy, składający się z dwóch 
członów – pierwszego członu (prefiksu), określającego przynależność państwową zgodnie 
z  oznaczeniem międzynarodowym (dla Polski są to litery SP) i drugiego członu (sufiksu) 
– 5KAB, określającego identyfikację stacji w danym państwie. W Polsce, wzorem stacji radziec-
kich organizacji DOSAAF w Moskwie, przyjęto literę K na początku w sufiksie dla stacji klubo-
wych w organizacji LPŻ – LOK.

W zbiorach Klubu zachował się jeden z dokumentów z 1951 r. o działalności wyjazdowej, 
w którym: „Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego ... zezwala Klubowi Łączności Ligi Przy-
jaciół Żołnierza na przeprowadzenie zajęć w terenie, polegających na nawiązaniu łączności 
radiowych w pasmach krótkofalowych przez stację SP5KAB zainstalowaną w okolicach Puszczy 
Mariańskiej k. Mszczonowa ze stacją z Warszawy...”.

W dniu 22 lipca 1950 r. odbył się w Warszawie „Zjazd zjednoczeniowy”, przymusowo 
scalający organizacje TPŻ (Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza), Towarzystwo Przyjaciół ORMO, 
PZK (Polski Związek Krótkofalowców) i inne mniejsze. Powstała jedna organizacja pod nazwą 
Liga Przyjaciół Żołnierza – LPŻ. Podczas zjazdu zorganizowano wystawę w budynku YMCA 
przy ulicy Konopnickiej 6, na której Michał Wysokiński, pracownik Instytutu Tele-Radio, zapre-
zentował radiostację krótkofalową z modulacją foniczną AM (modulacja amplitudy), ze stop-
niem końcowym na trzech lampach G807, sterowaną oscylatorem z rezonatorami kwarcowy-
mi oraz odbiornik radiowy komunikacyjny AR88. Ta radiostacja, staraniem Anatola Jeglińskiego 
SP1CM, przedwojennego krótkofalowca, oficera powojennego Ministerstwa Bezpieczeństwa 

Zezwolenie pracy terenowej stacji SP5KA z 1951 r.  Fot. Zygmunt SP5AYY
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Publicznego, zakupiona została przez Zarząd Główny LPŻ. Zainstalowano ją na pierwszym pię-
trze w budynku przy Krakowskim Przedmieściu 6, w siedzibie Zarządu Głównego LPŻ. Antenę 
drutową typu Windom rozciągnięto na tyłach budynku. Pierwszym operatorem stacji był Zenon 
Korsak SP5CF, który później został pracownikiem Biura Łączności ZG LPŻ.

Operatorami stacji Warszawskiego Radioklubu SP5KAB, poza pierwszym operatorem  
Zenonem Korsakiem, byli: Tadeusz Piasecki SP5AW, Wojciech Nietyksza SP5FM, Witold Spława-
-Neuman SP5AU, Ryszard Rossa SP5AR, Janusz Gawałkiewicz SP5BL, Edward Pokropek SP5AA, 
Stanisław Grzyb SP5SG. Nie wszyscy wymienieni od razu otrzymali zezwolenie na posiadanie 
i użytkowanie amatorskiej radiostacji. Procedura była dosyć skomplikowana. Przyszli krótkofa-
lowcy, aby zdobyć to upragnione zezwolenie, musieli spełnić następujące wymagania komisji 
kwalifikacyjnej: każdy powinien zapisać się do klubu łączności lub klubu krótkofalarskiego, 
zdobyć wiedzę w zakresie radiotechniki i nauczyć się procedur prowadzenia łączności, a poza 
tym uzyskać licencję nasłuchowca oraz odbyć staż z prowadzeniem dziennika nasłuchów. Ale 
najważniejsze było szkolenie odbioru i nadawania w tempie 12 grup znaków na minutę alfabe-
tu Morse’a. Nie każdy był w stanie nauczyć się tej sztuki. Dla przypomnienia – Kod Morse’a to 
stworzony w 1838 r. przez Samuela Morse’a sposób reprezentacji alfabetu, cyfr i znaków spe-
cjalnych za pomocą dźwięku, błysków światła, czy też impulsów elektrycznych. Znaki alfabetu 
Morse’a to różny układ krótkich i długich znaków określający literę, cyfrę lub inne funkcje. Na 
początku był stosowany w różnych dziedzinach życia, komunikacji między obiektami, a w szcze-
gólności w kolejnictwie za pomocą nośników prądu elektrycznego, którym była linia drutowa 
i elementy stacji nadawczo-odbiorczej – elektromagnesy. Tym wynalazkiem zainteresowało się 
wojsko do przekazywania różnych meldunków. Rozkwit tego rodzaju komunikacji nastąpił za 

Witold Spława-Neuman SP5AU przy swojej radiostacji UKF. Źródło: Krótkofalowiec Polski 06.1960 r. 
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sprawą wynalezienia radia. Zostały zbudowane aparaty radiowe służące do odbioru i nadawa-
nia na falach radiowych znaków Morse’a. Kod Morse’a jest tak zaprojektowany, aby człowiek 
(radiotelegrafista) bez dodatkowego urządzenia zdekodował odebrane znaki i  mógł wysłać 
wiadomość. Obecnie najczęściej używany jest przez krótkofalowców, mimo że już nie jest wy-
magana znajomość telegrafii alfabetu Morse’a, to jednak ten sposób nawiązywania łączności, 
szczególnie z dalekimi krajami, zwany DX, nadal cieszy się ogromną popularnością.

W początkowym okresie pracy Klubu szczególną uwagę zwracano na szkolenie oraz na 
wyposażenie w lepsze nadajniki i odbiorniki do pracy w pasmach amatorskich. Sprzęt klubowy 
stanowiły bowiem wycofane z wojska odbiorniki US-P, lepsze US-9, Lambda 2 oraz radiostacje 
małej mocy: RBM-1, 10-RT-20, RSI-6K, zestawy zapasowe lamp i części zamiennych. W tamtym 
czasie były to urządzenia lampowe, dodatkowo należało je przystosować do pasm amator-
skich, czyli przestroić i zbudować generator przestrajany zamiast szeroko stosowanych rezona-
torów kwarcowych, nieużytecznych dla amatorów. Najważniejsza była budowa zasilacza sie-
ciowego dostarczającego odpowiednie napięcie, ponieważ większość tych urządzeń była 
przystosowana do zasilania bateryjnego lub do podłączenia przetwornicy. 

Używane radiostacje RBM-1 nie mogły zaspokoić potrzeb rozwijającego się krótkofalar-
stwa. Szkolenia odbywały się na zasadzie przekazywania wiadomości kolegom, zapoznawania 
się ze sprzętem łączności otrzymanym z wojska, symulowania – prowadzenia „na sucho” łącz-
ności fonicznych i oczywiście nauki telegrafii (alfabetu Morse’a), które, jak wynika ze wspo-
mnień Edwarda Pokropka SP5AA, szło opornie. 

Odtwarzanie historii powstania Warszawskiego Klubu Łączności, który miał kilka lokalizacji 
w Warszawie, to duże wyzwanie. Na początku lat 50. ubiegłego wieku był to Warszawski Radio-
klub LPŻ, mieszczący się przy Krakowskim Przedmieściu 6 w siedzibie Zarządu Głównego Ligi 
Przyjaciół Żołnierza. Później stacja SP5KAB została przeniesiona do Młodzieżowego Domu Kultu-
ry „Ognisko” przy ulicy Konopnickiej 6, aż wreszcie, po działaniach wojennych, w 1952 r. w cen-
tralnej części Śródmieścia Warszawy odbudowano Marszałkowską Dzielnicę Mieszkaniową 
(MDM) i szybko przystąpiono do realizacji projektu odbudowy budynków w ramach MDM II. 
W jednym z odbudowanych budynków przy placu Zbawiciela Liga Przyjaciół Żołnierza otrzymała 
duży lokal do swojej działalności. Tam znalazło się miejsce dla Warszawskiego Radioklubu – była 
to dobra lokalizacja w centrum Warszawy, miejsce kontaktów sympatyków i członków SP5KAB, 
a w latach pięćdziesiątych wizytowali je goście zagraniczni, będący często służbowo w Polsce. 

W istniejącej „Złotej Księdze Klubu SP5KAB” znajdują się, już trochę wypłowiałe, wpisy 
i życzenia od krótkofalowców ZSRR, w tym od Kazańskiego UA3AB i innych krótkofalowców 
z krajów socjalistycznych. Klub odwiedzali także koledzy z Zachodu, chętnie Polacy mieszkający 
za granicą, a będący w odwiedzinach w Polsce, między innymi znani krótkofalowcy: misjonarz 
z Brazylii Kazimierz PY5ZHP, czy Richard K1CC, wnuk polskiego przedwojennego krótkofalowca 
SP1CC, po wojnie SP2CC (Emil Jurkiewicz przed II wojną światową był kierownikiem radiostacji 
Gdynia Radio), a ostatnio przebywający czasowo w Polsce kolega Mirek z Kanady VE1 3XIN 
i wielu innych.

Spotkania klubowe odbywały się w czwartki, soboty i w wybrane dni udziału w zawo-
dach krótkofalarskich. Najpierw były to nasłuchy stacji pracujących w paśmie fal krótkich na 
prostych odbiornikach radiowych w paśmie czterdziestometrowym emisją AM (modulacja 
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amplitudy – tego rodzaju modulacji jeszcze do dziś używają radiostacje broadcastingowe) na 
zwykłych odbiornikach radiofonicznych. 

Rozpoczęło się także odzyskiwanie i naprawa starych przedwojennych radioodbiorników, 
wymiana lamp oraz wszędzie, gdzie było można, rozciąganie pasm amatorskich, aby można 
było słuchać łączności amatorskich na nielicznych radiach w domach. Na dachach budynków 
montowano proste anteny drutowe, typu Long wire lub Windom. Rozwijało się radioamator-
stwo. Z opowieści członka Klubu Edwarda Pokropka wiadomo, że większość młodych ludzi 
przychodzących do klubu należało nauczyć podstawowych znajomości radiotechniki, aby po-
znali elementy konstrukcyjne radia, np. jak odróżnić opornik od kondensatora zapoznawano 
ich na sprzęcie otrzymanym z wojska, głównie na sprawnych radiostacjach RBM-1. 

Edward Pokropek SP5AA tak wspomina działalność Klubu w 1954 r.: 
„Podjęliśmy akcję propagandową przeprowadzenia pokazów działalności Warszawskiego 

Radioklubu. Będąc w nowej siedzibie klubu w odbudowanym budynku przy ulicy Nowowiej-
skiej 1 i mając do dyspozycji radiostacje wojskowe RBM-1 wyposażone w komplety baterii 
i akumulatory oraz w anteny prętowe dołączone bezpośrednio do zacisku antenowego trzy 
zespoły krótkofalowców podjęło się zadania przeprowadzenia pokazów łączności radiowych 
między stacjami zlokalizowanymi w Warszawie na placu Konstytucji tuż obok kawiarni – stacja 
SP5KAB1, a stacją przed budynkiem Głównym Politechniki Warszawskiej SP5KAB2 i trze-
cia w pomieszczeniu klubu SP5KAB. Stoliki, krzesła zapewnili nam kawiarnia i Politechnika, 
także zasilanie 220 V do nagłaśniania prowadzonych łączności przez wykorzystanie przedwo-
jennych radioodbiorników z wejściami do gramofonu i odpowiednio podłączonymi do radio-
stacji. Prowadziliśmy między sobą łączności, przekazując fonią lub telegrafią alfabetu Morse’a, 
a wcześniej zapisane na papierze radiogramy. Największe zainteresowanie, a nawet zdziwienie 
sprawiały transmisje telegraficzne. Ludzie nie rozumieli, jak takim sposobem, stukając „jakimś 
kluczem”, można przekazywać informacje. Aby to bliżej wyjaśnić, zapraszaliśmy zainteresowa-
nych do Klubu. Później po pokazach przyszło kilku studentów z Politechniki z różnych wy-
działów i tak zaczynały się nasze pierwsze kontakty z przyszłymi członkami. Nastąpiła nauka 
krótkofalarstwa i zaraz narodził się pomysł organizowania kursów krótkofalarskich. Zaczęto 
organizować kursy w Ośrodku Łączności, rozgłaszane w prasie stołecznych gazet, przeznaczo-
ne dla młodzieży interesującej się radiem. Zainteresowanie było różne, zgłaszało się od kilku do 
kilkudziesięciu osób”. 

Dla początkujących radioamatorów Liga Przyjaciół Żołnierza wydała w 1953 r. napisaną 
przez inż. Michała Kasię broszurę pt. „Co każdy krótkofalowiec znać powinien”, zawierającą: 
wykaz międzynarodowych znaków amatorskich (prefiksów), slang amatorski (skróty z angiel-
skiego do szybkiego porozumiewania się), przykłady podawania raportów o słyszalności, lite-
rowania znaków i przykłady prowadzenia łączności (QSO) fonicznych i bardzo potrzebnych 
łączności telegraficznych, na których obecnie można się wzorować.

Z kolei w 1956 r. pojawiła się pierwsza przetłumaczona na język polski książka J.N. Prozo-
rowskiego pt. „Amatorska radiostacja krótkofalowa”, opisująca jak zbudować amatorskie na-
dajniki na fale krótkie z dostępnymi wówczas lampami radiowymi i lampą wzmacniacza G807 
o mocy 20 W.

Przez wiele lat wszystko w Klubie rozwijało się pomyślnie, doświadczeni operatorzy znający 
telegrafię prowadzili łączności ze stacjami z krajów socjalistycznych, brali udział w zawodach.  
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Klub SP5KAB może pochwalić się osiągnięciami swoich członków w latach 50., 60. i 70.  
ub. stulecia – zdobyli oni wiele pucharów i dyplomów, biorąc udział w zawodach oraz znako-
mitymi wynikami w odległościach z przeprowadzonych łączności na falach UKF. Otrzymali tak-
że prestiżowe dyplomy za potwierdzenie łączności ze wszystkimi krajami Europy WAE (Worked 
All Europe) oraz światowy dyplom WAC (Worked All Continents).

Entuzjazm ogarniał wszystkich, którzy po raz pierwszy wykonali łączność radiową na 
stacji klubowej, ale moc, z którą nadawano zaczęła sprawiać kłopoty innym. Sąsiadujący 
z budynkiem Klubu Teatr Współczesny, po wprowadzeniu nagłośnienia na sali teatralnej szyb-
ko odnotował dziwne zakłócenia w nagłaśnianiu spektakli. Do Klubu przyszedł również, skie-
rowany przez wiernych, ksiądz z sąsiadującego przez ulicę kościoła św. Zbawiciela, który za-
sygnalizował dziwne stukania w głośnikach podczas nagłaśniania kościoła. Wtedy stało się 
jasne, że to klubowy nadajnik krótkofalowy zakłóca inne instalacje, głównie nagłaśniające. 
Szybko należało zmniejszyć moc nadawania. I tak narodził się pomysł przeniesienia urządzeń 
stacji SP5KAB w inne miejsce. Wybrano Ośrodek Szkolenia Wodnego LOK usytuowany nad 
Wisłą przy Wale Miedzeszyńskim 397. Miejsce idealne ze względu na brak sąsiadów i dobre 
warunki do rozwinięcia anten i pracy radiostacji o różnych porach dnia. Różne anteny typu 
Windom, Long wire, o różnych długościach, były zawieszane na pobliskich drzewach i można 
było stosować moce do 750 W zgodnie z licencją, co wystarczało do udziału stacji klubowej 
w zawodach międzynarodowych i przeprowadzania dalekosiężnych łączności. Jednak w dal-
szym ciągu spotkania towarzyskie odbywały się w lokalu LOK przy ulicy Nowowiejskiej 1, 
gdzie można było w sekretariacie, na powieszonych tablicach z przegródkami dla poszczegól-
nych znaków krótkofalarskich członków Klubu, odebrać lub pozostawić karty QSL do wysłania.  

Radiostacja RBM-1  Fot. Bogdan SP3LD
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A szczególnym miejscem do indywidualnych dyskusji, wymiany części i podzespołów radio-
wych, był korytarz przy wejściu do Klubu, tuż przy windzie i pomieszczeniu redakcji miesięcz-
nika „Radioamator”.

 
Przemiany w polskim krótkofalarstwie
W 1960 r. Polski Związek Krótkofalowców wystosował apel o uporządkowanie spraw 

krótkofalarstwa polskiego. W odpowiedzi został zwołany Nadzwyczajny Zjazd Delegatów 
Oddziałów Polskiego Związku Krótkofalowców, który odbył się 26 czerwca 1960 r. Zatwier-
dzono na nim nowy statut PZK oraz podjęto uchwałę, w której znalazły się poniższe stwier-
dzenia: „...z zadowoleniem stwierdza i wita fakt swobodnego zjednoczenia polskiego ruchu 
krótkofalarskiego w jednej sile – organizacji, jaką od tego Zjazdu jest Polski Związek Krótko-
falowców...; ...na szczególne podkreślenie zasługuje zjednoczeniowa rola tego Zjazdu – nie 
ma już rozbicia w polskim ruchu krótkofalarskim; nadawcy i nasłuchowcy zrzeszeni w PZK, 
LPŻ, ZHP i innych organizacjach będą wspólnie pod kierunkiem PZK tworzyć i rozwijać krót-
kofalarstwo polskie”.

W tej sytuacji wielu krótkofalowców przyjęło członkostwo w dwóch organizacjach – jedna 
to PZK, będąca członkiem IARU, zapewniająca poprzez swoje biura wymianę kart QSL z innymi 
krajami, a druga to LOK, mająca większe możliwości lokalowe i duże wsparcie techniczne dla 
klubów ze względu na współpracę z wojskiem. Do władz PZK wybrano również członków War-
szawskiego Klubu Łączności SP5KAB: płk. Anatola Jeglińskiego SP5CM, Antoniego Giedrojcia 
SP5ZA i Wojciecha Nietykszę SP5FM.

Rok 1970 rozpoczął przełomowy okres w krótkofalarstwie, nie tylko w Klubie SP5KAB, ale 
i na świecie. Pożegnano starą emisję nadawania AM, istniejącą w nadajnikach typu broadca-
sting (nadawanie rozgłoszeniowe), a którą przed wojną stosowali krótkofalowcy, budując 
własnoręcznie nadajniki lampowe z różnymi rodzajami modulacji, anodowej, czy siatkowej, 
gdzie sygnał akustyczny podawany był na wybraną elektrodę lampy. Urządzenia te wykazywa-
ły się małą sprawnością, emisje zajmowały szerokie pasmo przenoszenia transmisji, miały 
mały zasięg słyszalności i tak... zaprzestano budować amatorskie radioodbiorniki komunika-
cyjne według znanego konstruktora sprzętu lampowego Jerzego Węglewskiego SP5WW, na-
dajniki proste trzylampowe według kolegi Adama Kosiarskiego SP5AY, których schematy zo-
stały opublikowane w książkach Ryszarda Girulskiego SP5QQ „Amatorskie urządzenia 
krótkofalowe” i pracy trzech autorów: L. Kossobudzkiego SP5AFL, J. Ładno SP5XM, W. Kon-
wińskiego SP5KM pt.  „Podręcznik radiooperatora krótkofalowca”. Przywożone z zagranicy 
publikacje amerykańskie „The amateur’s handbook”, wydawane przez The American Radio 
Relay League (ARRL) były drogie i tylko nieliczni mieli do nich dostęp. Witold Spława-Neuman 
SP5AU swoje konstrukcje nadajników i odbiorników na pasma UKF wykonywał, korzystając 
właśnie z tego wydawnictwa.

Cdn.

ZYGMUNT SELIGA
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W dniach 24–26 września 2021 r. 
na strzelnicy Zakładu Karnego w No-
wym Łupkowie w  Bieszczadach, 
w warunkach pięknej bieszczadzkiej 
pogody, odbyły się XLVII Centralne 
Zawody Strzeleckie Klubów Żołnierzy 
Rezerwy Ligi Obrony Kraju o Puchar 
Prezesa Ligi Obrony Kraju. Ich organi-
zatorem, już po raz drugi, było Biuro 
Podkarpackiego Zarządu Wojewódz-
kiego Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie, 
zgodnie z „Planem zamierzeń dzia-
łalności programowej na 2021 r.” 

Zawody swoją obecnością zaszczy-
cili, oprócz Prezesa LOK płk.(r) Jerze-
go Salamuchy, nowy sekretarz ZG 
LOK płk(r) Janusz Chwiejczak, dyrek-
tor Pionu Sportów Obronnych i Poli-
technicznych ppłk(r) Andrzej Zuba 
oraz dyrektorzy Zarządów Woje-
wódzkich ppłk(r) Ryszard Kasprzyk 
z  Katowic i  ppłk(r) Arkadiusz Ka-
niowski z Warszawy. 

W dniu 25 września o godz. 8.30 ppłk(r) Wiesław Karpiuk, dyrektor Biura Podk. ZW LOK, 
złożył meldunek sekretarzowi ZG LOK płk.(r) Januszowi Chwiejczakowi o gotowości do ich 
rozpoczęcia. W tegorocznej rywalizacji wzięło udział 48 zawodników wchodzących w skład 
16 drużyn, reprezentujących poszczególne województwa, w tym jedna drużyna żeńska, repre-
zentująca drugą drużynę Podkarpacia. Nad bezpiecznym przebiegiem rywalizacji czuwali sę-
dziowie I, II i III klasy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, będący pracownikami Biura 
Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego: Janusz Szczepański, Arkadiusz Stanisławski, Edward 
Świątek, Piotr Wójciak, Ryszard Szewczyk oraz społecznicy Krzysztof Bykowski, Maciej Cieślak, 
Michał Jucha i Jan Stanisławski.

Uczestnicy zawodów rywalizowali tradycyjnie, zgodnie z regulaminem, w klasyfikacji indy-
widualnej i drużynowej. Rozegrano trójbój ogniowy w trzech konkurencjach: pistolet central-
nego zapłonu kal. 9 mm, karabinek centralnego zapłonu kal. 7,62 x 39 do tarcz 23p i rzut 
granatem do celu.

Z życia Klubów Żołnierzy Rezerwy

XLVII CENTRALNE ZAWODY STRZELECKIE  
KLUBÓW ŻOŁNIERZY REZERWY LIGI OBRONY KRAJU

Uczestnicy XLVII Centralnych Zawodów Strzeleckich Klubów 
Żołnierzy Rezerwy
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Najlepsi w konkurencji karabinu centralnego zapłonu. Od lewej: prezes Podkarpackiego ZW LOK 
Krzysztof Kawalec, dyrektor Biura Podkarpackiego ZW LOK ppłk(r) Wiesław Karpiuk i zawodnicy  
– Patryk Czapracki, Bogusław Jończak oraz Piotr Warszakowski.

Z medalami i pucharami zwycięzcy w konkurencji pistoletu centralnego zapłonu.  
Od lewej: prezes Podkarpackiego ZW LOK Krzysztof Kawalec, Piotr Mienkina, Eliza Lipniarska,  
dyrektor Biura Podkarpackiego ZW LOK ppłk(r) Wiesław Karpiuk oraz Rafał Mierzwiński.
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Najlepsi w konkurencji rzut granatem. Od lewej: dyrektor Biura Podkarpackiego ZW LOK  
ppłk(r) Wiesław Karpiuk, prezes Podkarpackiego ZW LOK Krzysztof Kawalec i zawodnicy  
– Zbigniew Winiatorski, Paweł Maciaszek oraz Tomasz Walaszczyk.

W środku medaliści w konkurencji dwuboju strzeleckiego. Od lewej: prezes Podkarpackiego ZW LOK 
Krzysztof Kawalec, dyrektor Biura Podarpackiego ZW LOK ppłk(r) Wiesław Karpiuk, Bogusław Jończak, 
Piotr Warszakowski, Piotr Mienkina oraz Prezes LOK płk(r) Jerzy Salamucha.
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Wśród konkurencji zespołowych rozegrano najbardziej emocjonujący i atrakcyjny dla 
obserwatorów pojedynek strzelecki. Jak co roku zastanawiano się, kto może dołączyć do rywa-
lizacji o zwycięstwo pomiędzy Śląską Organizacją Wojewódzką i Podkarpacką Organizacją Wo-
jewódzką. W tym roku poziom rywalizacji był wyrównany i do zakończenia pojedynków strze-
leckich nie było wiadomo, który zespół zwycięży w klasyfikacji generalnej. Rzutem na taśmę 
zespół Podkarpacia I wygrał finał pojedynku z zespołem Śląska i zrównał się z nim punktami 
klasyfikacyjnymi. Zgodnie z regulaminem zawodów KŻR LOK, przy równej liczbie punktów de-
cydują punkty w konkurencji pistolet i tu zespół z Podkarpacia I był lepszy o jeden mały punkt 
i zwyciężył w klasyfikacji generalnej zespołowej. Nadmienić też trzeba, że drugi zespół (kobiet) 
z Podkarpacia zajął w klasyfikacji generalnej czwarte miejsce na 16 zespołów. W rywalizacji 
trójboju ogniowego zwyciężył również zawodnik z Podkarpacia Piotr Warszakowski.

W uroczystym zakończeniu zawodów wzięli udział: Prezes LOK płk(r) Jerzy Salamucha, se-
kretarz ZG LOK płk(r) Janusz Chwiejczak, wicemarszałek województwa podkarpackiego Anna 
Huk  wraz z radnym województwa Adamem Drozdem, skarbnik Urzędu Miasta Rzeszowa Jacek 
Mróz, prezes Podkarpackiego Związku Strzelectwa Sportowego i jednocześnie prezes Podkar-
packiej Organizacji Wojewódzkiej LOK Krzysztof Kawalec.

W rywalizacji wyłoniono następujących zwycięzców poszczególnych konkurencji. 
Pistolet centralnego zapłonu: 1. Piotr Mienkina z Opolskiej Org. Woj. LOK – 98 pkt.; 2. Eliza 

Lipniarska z Podkarpackiej Org. Woj. LOK II – 98 pkt.; 3. Rafał Mierzwiński z Kujawsko-Pomor-
skiej Org. Woj. LOK – 96 pkt.

Karabin centralnego zapłonu: 1. Patryk Czapracki z Opolskiej Org. Woj. LOK – 97 pkt.;  
2. Bogusław Jończak z Kujawsko-Pomorskiej Org. Woj. LOK – 97 pkt.; 3. Piotr Warszakowski 
z Podkarpackiej Org. Woj. LOK I – 96 pkt.

W środku najlepsi zawodnicy w klasyfikacji indywidualnej w trójboju ogniowym. Od lewej: dyrektor Biura 
Podkarpackiego ZW LOK ppłk(r) Wiesław Karpiuk, Prezes LOK płk(r) Jerzy Salamucha, Piotr Warszakowski, 
Adam Kurczyński, Marcin Kurczyński oraz prezes Podkarpackiego ZW LOK Krzysztof Kawalec.
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Zwycięskie zespoły w pojedynku strzeleckim przyjmują gratulacje od Jacka Mroza, sekretarza  
Miasta Rzeszowa, Anny Huk, wicemarszałek województwa podkarpackiego i Adama Drozda,  
radnego województwa podkarpackiego

Sekretarz ZG LOK płk(r) Janusz Chwiejczak wręcza puchar ufundowany przez Fabrykę Broni z Radomia 
dla zwycięskiej drużyny w klasyfikacji generalnej, a puchar odbiera Tomasz Walaszczyk z Podkarpackiej 
Org. Woj. LOK I



– 32 –– 32 –

Puchar od Ewy Leniart, wojewody podkarpackiej wręcza Anna Huk, wicemarszałek województwa 
podkarpackiego zwycięskiej drużynie z Podkarpacia – puchar odbiera Krzysztof Kochanek

Prezes LOK płk(r) Jerzy Salamucha wręcza puchar zwycięskiej drużynie w klasyfikacji generalnej.  
Puchar odbiera Piotr Warszakowski z Podkarpackiej Org. Woj. LOK I.
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Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął zespół z Opolskiej Org. Woj. LOK. Od lewej: dyrektor Biura 
Podkarpackiego ZW LOK ppłk(r) Wiesław Karpiuk, Prezes LOK płk(r) Jerzy Salamucha, Adam Kurczyński, 
Patryk Czapracki, Piotr Mienkina, Anna Huk, wicemarszałek województwa podkarpackiego i Adam Drozd, 
radny województwa podkarpackiego.

Srebrne medale dla zespołu ze Śląskiej Org. Woj. LOK wręcza Adam Drozd, radny województwa 
podkarpackiego 
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Dwubój strzelecki: 1. Bogusław Jończak z Kujawsko-Pomorskiej Org. Woj. LOK – 193 pkt.; 
2. Piotr Warszakowski z Podk. ZW LOK I – 191 pkt.; 3. Piotr Mienkina z Opolskiej Org. Woj. LOK 
– 190 pkt.

Rzut granatem: 1. Zbigniew Winiatorski ze Śląskiej Org. Woj. LOK – 13 pkt.; 2. Paweł Ma-
ciaszek z Małopolskiej Org. Woj. LOK – 13 pkt.; 3. Tomasz Walaszczyk z Podkarpackiej Org. 
Woj. LOK I – 12 pkt.

Klasyfikację indywidualną w trójboju ogniowym wygrał Piotr Warszakowski z Podkarpac-
kiej Org. Woj. LOK I z wynikiem 199 pkt., drugie miejsce zajął Adam Kurczyński z Opolskiej Org. 
Woj. LOK z wynikiem 197 pkt., a trzecie miejsce Marcin Kurczyński ze Śląskiej Org. Woj. LOK 
z wynikiem 197 pkt.

Pojedynek strzelecki drużynowy wygrał zespół Podkarpackiej Org. Woj. LOK I przed Śląską 
Org. Woj. LOK, a trzecie miejsce zajął zespół z Wielkopolskiej Org. Woj. LOK.

W klasyfikacji generalnej drużynowej zwyciężył zespół z Podkarpackiej Org. Woj. LOK I 
z  wynikiem 55 pkt. – Piotr Warszakowski, Tomasz Walaszczyk i Krzysztof Kochanek, drugie 
miejsce zajął zespół ze Śląskiej Org. Woj. LOK z wynikiem 55 pkt. – Jerzy Miś, Marcin Kurczyński 
i Zbigniew Winiatorski, a na trzecim miejscu uplasował się zespół Opolskiej Org. Woj. LOK z wy-
nikiem 52 pkt. – Piotr Mienkina, Patryk Czapracki i Adam Kurczyński.

Zwycięzców poszczególnych konkurencji indywidualnych i drużynowych uhonorowano oko-
licznościowymi dyplomami, pucharami i nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez: Włady-
sława Ortyla, marszałka województwa podkarpackiego, Ewę Leniart, wojewodę podkarpackie-
go, Konrada Fijołka, prezydenta Miasta Rzeszowa, Krzysztofa Kawalca, prezesa Podkarpackiego 
Związku Strzelectwa Sportowego, Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia „Security” Sp. z o.o., spon-
sora Bogdana Ulijasza oraz organizatorów zawodów.

 Tekst i zdjęcia: JANUSZ SZCZEPAŃSKI

Zwycięzcy XLVII Centralnych zawodów KŻR LOK 2021 – zespół z Podkarpackiej Org. Woj. LOK I.  
Od lewej: Prezes LOK płk(r) Jerzy Salamucha, prezes Podkarpackiej Org. Woj. LOK Krzysztof Kawalec, 
Krzysztof Kochanek, Piotr Warszakowski, Tomasz Walaszczyk, Anna Huk, wicemarszałek województwa 
podkarpackiego i Adam Drozd, radny województwa podkarpackiego, sekretarz ZG LOK płk(r) Janusz 
Chwiejczak oraz dyrektor Biura Podkarpackiego ZW LOK ppłk(r) Wiesław Karpiuk.
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Złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości w Myślenicach przez uczniów  
Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach reprezentujących zawodników wraz z wiceprezesem  
Zarządu Powiatowego LOK w Myślenicach Bogdanem Pietrzykiem i kierownikiem zawodów  
Wojciechem Kaźnicą

Wydarzeniem, które przyczyniło się do odzyskania przez Polskę niepodległości był 11 listo-
pada 1918 r., kiedy Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. To wydarzenie 
było momentem zwrotnym dla Polski i przyczyniło się do powstania II Rzeczpospolitej. Dzień 
11 listopada stał się narodowym świętem, które zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwiet-
nia 1937 r., zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r., a przywrócone przez 
Sejm PRL ustawą z 15 lutego 1989 r. pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”.

Z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 10 listopada br. na myślenic-
kiej strzelnicy na Zarabiu, odbyły się XV Powiatowe Zawody Strzeleckie dla szkół podstawo-
wych i szkół ponadpodstawowych. Po raz kolejny zawody odbyły się w nietypowych warun-
kach, zgodnie z reżimem sanitarnym, ze względu na sytuację pandemiczną w kraju i na świecie. 
Ich organizatorem był Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Myślenicach, który działa jako 
organizacja od 1944 r., opiekująca się weteranami wojennymi po II wojnie światowej, a współ-
organizatorem Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Myślenicach, odrodzone 10 lutego 1989 r. 
i kontynuujące działalność z okresu rozbiorów Polski, wówczas jako Towarzystwo Drużyny So-
koła założonego w 1912 r. 

Liga z  młodzieżą

NIEPODLEGŁA I SUWERENNA RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Historia, o której nie można zapomnieć
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Przed otwarciem zawodów uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach wraz z Woj-
ciechem Kaźnicą, nauczycielem tej szkoły i instruktorem strzelectwa sportowego w TG „Sokół” 
w Myślenicach złożyli wiązankę na myślenickim rynku pod Pomnikiem Niepodległości i oddali 
cześć poległym żołnierzom.

W imieniu organizatorów zawody otworzył Bogdan Pietrzyk, wiceprezes Zarządu Powia-
towego LOK w Myślenicach. W swoim wystąpieniu nakreślił cele XV Powiatowych Zawodów 
Strzeleckich, którymi są: „Popularyzacja strzelectwa sportowego i sportów obronnych oraz wy-
łonienie najlepszego strzelca szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz najlepsze-
go z najlepszych strzelca zawodów, jak również strzelców indywidualnych spośród dziewcząt 
i chłopców (7 miejsc premiowanych) spośród szkół podstawowych (od VI do VIII klasy) i szkół 
ponadpodstawowych oraz wyłonienie trzech miejsc zespołów reprezentujących szkołę podsta-
wową (od VI do VIII klasy) i szkołę ponadpodstawową”.

Kierownikiem zawodów był Wojciech Kaźnica, który udzielił instruktarzu przed rozgrywka-
mi i przypomniał „Regulamin zawodów strzeleckich” oraz „Regulamin obowiązujący na strzel-
nicy podczas epidemii COVID-19”. Sędzią głównym był Marian Węgrzyn, który po zakończe-
niu rywalizacji dokonał podliczenia punktów, a wyniki oficjalne ogłosił kierownik zawodów.

W zawodach udział wzięło 15 zespołów strzeleckich, w tym: uczniowie z Zespołu Szkół 
w Dobczycach, drużyna „Strzelec” przy Zespole Szkół Elektrycznych w Dobczycach, Zespół 
Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach, 

Zaproszeni goście na XV Powiatowe Zawody Strzeleckie dla Szkół Podstawowych i Szkół 
Ponadpodstawowych, w tym od lewej: Stanisław Stożek – wiceprezes Zarządu Powiatowego LOK  
w Myślenicach, inspektor Maciej Kubiak – komendant Powiatowej Policji w Myślenicach,  
podpułkownik Jerzy Krygier – honorowy prezes ZP LOK w Myślenicach, marszałek Iwona Gibas  
– członek Zarządu Województwa Małopolskiego reprezentującą marszałka Województwa Małopolskiego 
Witolda Kozłowskiego, Monika Gubała – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Urzędu Województwa Małopolskiego, Jarosław Szlachetka – burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach, Szkoła Pod-
stawowa w Borzęcie, Szkoła Podstawowa w Sieprawiu, Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach, 
Szkoła Podstawowa w Jaworniku, drużyna reprezentująca „Strzelec RP”, dwie reprezentacje 
Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Myślenicach (szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych) oraz dwa zespoły Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Myślenicach (szkoły pod-
stawowe i ponadpodstawowe).

W konkurencji strzeleckiej rywalizowano w dwóch kategoriach – indywidualnej dziewcząt 
i chłopców oraz zespołowej, na którą składała się suma punktów uzyskanych przez reprezentację 
danej szkoły. Zawodniczki i zawodnicy mieli trzy strzały próbne i dziesięć strzałów ocenianych. 

Zawodnicy szkół podstawowych strzelali z broni pneumatycznej do tarczy do karabinka 
pneumatycznego typu LUX z odległości 10 m, w postawie stojącej, z karabinka pneumatyczne-
go typu wiatrówka Slavia, a szkół ponadpodstawowych z kbks’u do tarczy sportowej PSP, z od-
ległości 50 m, w postawie leżącej, z broni sportowej – karabinek bocznego zapłonu HW66 ka-
liber 22LR. Organizator zapewnił amunicję oraz broń sportową z otwartymi przyrządami 
celowniczymi.

Sklasyfikowano siedem nagradzanych miejsc w konkurencji indywidualnej oraz trzy miej-
sca w konkurencji zespołowej. Komisja sędziowska ustaliła następujące wyniki:

Konkurencja zespołowa szkół podstawowych: 
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach – 400 pkt. (Maja Piesakowska, Oliwia Żądło, 

Agnieszka Hołuj, Filip Ratowski, Błażej Kozieł, Damian Mika); 
2. Reprezentacja Ligi Obrony Kraju w Myślenicach – 337 pkt. (Maria Sośnicka, Sara Suder, 

Zuzanna Steindel, Jakub Bicz, Robert Kosiński, Aleksander Cyrek); 

Najlepsi uhonorowani strzelcy szkół podstawowych w konkurencji indywidualnej dziewcząt  
oraz zaproszeni goście. Zawodniczki: 1. Kornelia Rynkowska, 2. Agnieszka Hołuj, 3. Judyta Kuczera,  
4. Zuzanna Steindel, 5. Katarzyna Górnik, 6. Oliwia Żądło, 7. Maja Piesecka. 
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Najlepsi uhonorowani strzelcy w konkurencji zespołowej szkół podstawowych oraz zaproszeni goście.  
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach – 400 pkt. – Maja Piesakowska, Oliwia Żądło, Agnieszka Hołuj, 
Filip Ratowski, Błażej Kozieł, Damian Mika; 2. Reprezentacja Ligi Obrony Kraju w Myślenicach – 337 pkt.  
– Maria Sośnicka, Sara Suder, Zuzanna Steindel, Jakub Bicz, Robert Kosiński, Aleksander Cyrek;  
3. Reprezentacja Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” w Myślenicach – 326 pkt. – Alicja Kois,  
Katarzyna Górnik, Judyta Kuczera, Samuel Bernecki, Eryk Żądło, Mateusz Malinowski. 

Najlepsi uhonorowani strzelcy szkół podstawowych w konkurencji indywidualnej chłopców  
oraz zaproszeni goście. Zawodnicy: 1. Błażej Ingarden, 2. Błażej Kozieł, 3. Jakub Bicz, 4. Damian Mika,  
5. Andrzej Ratański, 6. Radosław Wójtowicz, 7. Szymon Wrona.
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3. Reprezentacja Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Myślenicach – 326 pkt. (Alicja 
Kois, Katarzyna Górnik, Judyta Kuczera, Samuel Bernecki, Eryk Żądło, Mateusz Malinowski).

Konkurencja indywidualna szkół podstawowych:
Dziewczęta: 1. Kornelia Rynkowska (SP nr 2, Myślenice) – 81 pkt.; 2. Agnieszka Hołuj (SP nr 2, 

Myślenice) – 70 pkt.; 3. Judyta Kuczera (TG „Sokół”, Myślenice) – 69 pkt.; 4. Zuzanna Steindel 
(LOK Myślenice) – 68 pkt. (zdecydowała liczba przestrzelin); 5. Katarzyna Górnik (SP, Siepraw) 
– 68 pkt.; 6. Oliwia Żądło (SP nr 2, Myślenice) – 62 pkt.; 7. Maja Piesecka (SP nr 2, Myślenice) – 61 pkt.

Chłopcy: 1. Błażej Ingarden (SP nr 2, Myślenice) – 77 pkt. (zdecydowała liczba przestrzelin; 
2. Błażej Kozieł (SP nr 2, Myślenice) – 77 pkt.; 3. Jakub Bicz (LOK Myślenice) – 74 pkt. (zdecydo-
wała liczba przestrzelin); 4. Damian Mika (SP nr 2, Myślenice) – 74 pkt.; 5. Andrzej Ratański 
(SP, Krzyszkowice) – 73 pkt.; 6. Radosław Wójtowicz (SP nr 3, Myślenice) – 69 pkt.; 7. Szymon 
Wrona (SP, Borzęta) – 68 pkt.

Najlepszym strzelcem szkół podstawowych została Kornelia Rynkowska.
Konkurencja zespołowa szkół ponadpodstawowych: 
1. I Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach – 391 pkt. (Justyna Serafin, Karlina Ingarden, 

Maja Zakrzewska, Magdalena Gruchacz, Antoni Pawłowski, Roch Czernecki, Piotr Jaśkowiec, 
Patryk Kołodziej); 

2. Reprezentacja TG „Sokół” w Myślenicach – 354 pkt. (Nikola Kazanecka, Weronika Gołąb, 
Agata Ślusarczyk, Dominik Płatkiewicz, Arkadiusz Kutrzeba, Maksymilian Warchoł); 

3. Zespół Szkół w Dobczycach – 336 pkt. (Julia Orzechowska, Magdalena Izworska, Wiktoria 
Kaczor, Adam Mleczek, Hubert Markiewicz, Olaf Bogacz).

Najlepsi uhonorowani strzelcy szkół ponadpodstawowych w konkurencji indywidualnej dziewcząt  
oraz zaproszeni goście. Zawodniczki: 1. Magdalena Gruchacz, 2. Karolina Ingarden, 3. Julia Orzechowska, 
4. Nikola Kazanecka, 5. Julia Chanek, 6. Maja Zakrzewska, 7. Justyna Serafin.
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Konkurencja indywidualna szkół ponadpodstawowych:
Dziewczęta: 1. Magdalena Gruchacz (I LO, Myślenice) – 80 pkt.; 2. Karolina Ingarden (I LO, 

Myślenice) – 62 pkt.; 3. Julia Orzechowska (ZS Dobczyce) – 59 pkt.; 4. Nikola Kazanecka  
(TG „Sokół” Myślenice) – 56 pkt.; 5. Julia Chanek („Strzelec” ZS Dobczyce) – 55 pkt.; 6. Maja 
Zakrzewska (I LO, Myślenice) – 53 pkt. (zdecydowała liczba przestrzelin „9 i 8”); 7. Justyna  
Serafin (I LO, Myślenice) – 53 pkt.

Chłopcy: 1. Arkadiusz Kutrzeba (I LO, Myślenice) – 82 pkt.; 2. Patryk Kołodziej (I LO, Myśle-
nice) – 74 pkt.; 3. Adam Mleczek (ZS Dobczyce) – 72 pkt.; 4. Dominik Płatkiewicz (TG „Sokół” 
Myślenice) – 71 pkt. (zdecydowała liczba przestrzelin „10 i 9”); 5. Antoni Pawłowski (I LO, My-
ślenice) – 71 pkt.; 6. Jakub Teper (LOK Myślenice) – 65 pkt.; 7. Maksymilian Warchoł (TG „Sokół” 
Myślenice) – 62 pkt.

Najlepszym strzelcem szkół ponadpodstawowych został Arkadiusz Kutrzeba.
Organizatorzy XV Powiatowych Zawodów Strzeleckich przyznali nagrodę dla najlepszego 

z najlepszych strzelca XV Powiatowych Zawodów Strzeleckich i został nim Arkadiusz Kutrzeba, 
zdobywając 82 pkt., a statuetkę ufundował komendant powiatowy Policji w Myślenicach in-
spektor Maciej Kubiak.

Na XV Powiatowe Zawody Strzeleckie dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawo-
wych z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przybyli zaproszeni goście, 
w tym: Iwona Gibas, członek zarządu Województwa Małopolskiego, reprezentująca marszałka 
województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Monika Gubała, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice 
Jarosław Szlachetka, komendant powiatowy Policji w Myślenicach inspektor Maciej Kubiak,  

Najlepsi uhonorowani strzelcy szkół ponadpodstawowych w konkurencji indywidualnej chłopców  
oraz zaproszeni goście. Zawodnicy: 1. Arkadiusz Kutrzeba – najlepszy strzelec zawodów,  
2. Patryk Kołodziej, 3. Adam Mleczek, 4. Dominik Płatkiewicz, 5. Antoni Pawłowski, 6. Jakub Teper,  
7. Maksymilian Warchoł.
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Jerzy Krygier, honorowy prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Myślenicach, prezes 
Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Myślenicach Andrzej Kruczek oraz Stanisław Stożek, 
wiceprezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Myślenicach, którzy wręczyli ufundowa-
ne nagrody, medale oraz dyplomy uczestnikom zawodów.

Organizatorzy zawodów uroczyście wręczyli dedykowane „Podziękowania” dla marszałka 
województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego, które zostało odebrane przez marszałek 
Iwonę Gibas, dla burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki, dla komendanta 
powiatowego Policji w Myślenicach inspektora Macieja Kubiaka. Z powodu braku osób wspie-
rających zawody organizatorzy postanowili dedykowane „Podziękowania” wręczyć osobiście.

W trakcie uroczystości kończących obchody XV Powiatowych Zawodów Strzeleckich mar-
szałek Iwona Gibas, decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, udekorowała Srebrną Od-
znaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski Jerzego Krygiera, hono-
rowego prezesa ZP LOK w Myślenicach oraz Andrzeja Kruczka, prezesa ZP LOK w Myślenicach. 
Ponadto w imieniu Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju Andrzej Kruczek odznaczył Stanisława 
Stożka złotym medalem „Zasłużony Działacz na rzecz Ligi Obrony Kraju”, inspektora Macieja 
Kubiak – brązowym medalem „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju” oraz Bogdana Pietrzyka 
– odznaką honorową „Za Wybitne Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”.

Marszałek Iwona Gibas zamknęła uroczystości XV Powiatowych Zawodów Strzeleckich dla 
szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości okolicznościowym przemówieniem.

Najlepsi uhonorowani strzelcy w konkurencji zespołowej szkół ponadpodstawowych oraz zaproszeni 
goście. 1. I Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach – 391 pkt. – Justyna Serafin, Karlina Ingarden, 
Maja Zakrzewska, Magdalena Gruchacz, Antoni Pawłowski, Roch Czernecki, Piotr Jaśkowiec, Patryk 
Kołodziej; 2. Reprezentacja TG „Sokół” w Myślenicach – 354 pkt. – Nikola Kazanecka, Weronika Gołąb, 
Agata Ślósarczyk, Dominik Płatkiewicz, Arkadiusz Kutrzeba, Maksymilian Warchoł; 3. Zespół Szkół 
w Dobczycach – 336 pkt. – Julia Orzechowska, Magdalena Izworska, Wiktoria Kaczor, Adam Mleczek, 
Hubert Markiewicz, Olaf Bogacz.
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Wręczenie przez marszałek Iwonę Gibas srebrnej Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – 
Krzyż Małopolski – Andrzejowi Kruczkowi, prezesowi Zarządu Powiatowego LOK w Myślenicach

Najlepszy strzelec zawodów – Arkadiusz Kutrzeba (w środku) i od lewej: Bogdan Pietrzyk – wiceprezes 
ZP LOK w Myślenicach, inspektor Maciej Kubiak – komendant Powiatowej Policji w Myślenicach, 
marszałek Iwona Gibas – członek Zarządu Województwa Małopolskiego reprezentująca marszałka 
Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, podpułkownik Jerzy Krygier – honorowy prezes  
ZP LOK w Myślenicach, Jarosław Szlachetka – burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
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Organizatorzy XV Powiatowych Zawodów Strzeleckich bardzo dziękują Wojciechowi Kaźni-
cy i Marianowi Węgrzynowi oraz Andrzejowi Kruczkowi za pomoc i sprawne przeprowadzenie 
zawodów.

Za ufundowanie nagród organizatorzy zawodów bardzo dziękują: marszałkowi wojewódz-
twa małopolskiego Witoldowi Kozłowskiemu, posłowi RP Władysławowi Kurowskiemu, staroście 
powiatu myślenickiego Józefowi Tomali, burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice Jarosławowi 
Szlachetce, komendantowi powiatowemu Policji w Myślenicach inspektorowi Maciejowi Kubia-
kowi, prezesowi zarządu Spółki z o.o. Sport Myślenice Michałowi Funce oraz Zarządowi Powia-
towemu Ligi Obrony Kraju w Myślenicach, Markowi Mikosiowi i Zbigniewowi Trzcińskiemu z To-
warzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Myślenicach. Ponadto Maciejowi Bochenkowi z firmy 
„AACar” Jawornik, Jarosławowi Bochenkowi z firmy „Dynamica” Dealer Seata, Państwu Bogumi-
le i Jerzemu Sidorom z Piekarni „Sidor”, Państwu Renacie i Tomaszowi Dyrdom z Hurtowni „Ma-
rek”, Andrzejowi Wójtowiczowi z firmy Handlowo-Usługowej „Familia” oraz firmie „Delikatesy” 
PW Wojtan sp.j. w Myślenicach.

Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego i objęty 
patronatem honorowym marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego, a także 
patronatem honorowym i finansowym posła RP Władysława Kurowskiego, patronatem honoro-
wym i finansowym starosty powiatu myślenickiego Józefa Tomali, patronatem honorowym i fi-
nansowym burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki, patronatem honorowym 
i finansowym komendanta powiatowego Policji w Myślenicach inspektora Macieja Kubiaka oraz 
patronatem honorowym i finansowym prezesa Spółki z o.o. Sport Myślenice Michała Funka.

BOGDAN PIETRZYK
Fot. Andrzej Rubiś i autor

Organizatorzy zawodów wręczyli na ręce marszałek Iwony Gibas „Podziękowanie” dla marszałka 
Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego za wsparcie finansowe i objęcie patronatem 
honorowym XV Powiatowych Zawodów Strzeleckich 
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24 września br. przed budynkiem 
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Sze-
regów w Lublinie1 odbyła się uroczystość 
symbolicznego odsłonięcia nagrobka po-
święconego hm. Tadeuszowi Kozłowskie-
mu ps. Jan, pierwszemu komendantowi 
tajnej Chorągwi ZHP Szarych Szeregów 
w  Lublinie (1939–1941), zamordowane-
mu w Auschwitz 23 września 1941 r. oraz 
ponownego odsłonięcia pomnika2 „Szare 
Szeregi są wśród nas” wzbogaconego 
o cokół z napisem: W hołdzie harcerzom 
Szarych Szeregów, żołnierzom Armii Kra-
jowej, członkom Stowarzyszenia Szarych 
Szeregów – Oddział Lublin. 

Gospodarzami uroczystości byli dy-
rekcja Szkoły na czele z Małgorzatą Bie-
lecką i zarząd Oddziału Stowarzyszenia 
Szarych Szeregów w Lublinie.

W uroczystości wzięli także udział: 
przedstawiciele władz administracyjnych 
i samorządowych województwa i Miasta 
Lublin – Sebastian Trojak, członek Zarzą-
du Województwa; dyrektor Waldemar 
Podsiadły, pełnomocnik wojewody lubel-
skiego; Anna Augustyniak, przedstawi-
ciel prezydenta Lublina; dyrektor Miro-
sław Jarosiński z Kuratorium Oświaty 
i  Wychowania; komendant Chorągwi  
Lubelskiej ZHP dh hm. Tomasz Sych; 

W Lubelskiej LOK

SZARE SZEREGI SĄ WŚRÓD NAS

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”.
Ks. kard. Stefan Wyszyński

1   27 września szkoła obchodzi święto Patrona 
Szkoły – Szarych Szeregów.

2   Pierwsze odsłonięcie pomnika bez cokołu 
miało miejsce 27.09.2008 r. Cokół, jak i sym-
boliczny nagrobek ufundowali członkowie 
Stowarzyszenia ze składki celowej.
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ks. Zdzisław Zając, proboszcz Parafii pw. Św. Marcina w Lublinie-Zemborzycach; komendant 
Kręgu Instruktorów i Seniorów im. Aleksandra Kamińskiego z Lublina dh hm. Edward Nako-
nieczny; członkowie Oddziału Stowarzyszenia z jego najstarszymi szaroszeregowcami, m.in. 
dh. Marią Pietraszewską, poczty sztandarowe Szkoły i Stowarzyszenia, harcerze i delegacje 
młodzieży starszych klas.

Zdarzenie stanowiło zamknięcie obchodów XXX rocznicy powstania Stowarzyszenia Szarych 
Szeregów, 100. rocznicy powstania Chorągwi Lubelskiej ZHP oraz uczczenie 80. rocznicy tragicz-
nej śmierci hm. Tadeusza Kozłowskiego.

Inicjatorem postawienia cokołu3, jak i symbolicznego nagrobka był przewodniczący Od-
działu Stowarzyszenia, Prezes Honorowy Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK im. Tade-
usza Kościuszki – Stanisław Dąbrowski, który zapoznał zebranych z sylwetką komendanta 
Kozłowskiego4.

Poświęcenia pomników dokonał ks. Zdzisław Zając, lubiany przez wiernych i młodzież pro-
boszcz miejscowej parafii.

Jak zwykle – dyrekcja szkoły, nauczyciele i młodzież, w tym zuchy i harcerze stanęli na wy-
sokości zadania, przygotowując piękną oprawę scenograficzną i wzruszający montaż słowno-
-muzyczny poświęcony Szarym Szeregom, który zainspirował gości do licznych wystąpień pod-
kreślających walory patriotyczno-wychowawcze przedstawienia.

Po części oficjalnej członkom Stowarzyszenia wręczono okolicznościowe Dyplomy XXX-lecia 
przyznane przez Zarząd Główny, a także okolicznościowe wydawnictwa Chorągwi Lubelskiej, 
wydane z okazji ww. rocznic, przygotowane przez przewodniczącego Oddziału Stowarzyszenia.

Kończąc spotkanie głos zabrał dh hm. Stanisław Dąbrowski, który podziękował członkom 
Zarządu Stowarzyszenia i dyrekcji Szkoły za krótką, ale bardzo owocną współpracę i przedsta-
wił nowego przewodniczącego Oddziału dh. Lubomira Kalinowskiego, syna szaroszeregowca 
Stefana ps. Głaz, a także przekazał pozdrowienia od nieobecnych szaroszeregowców, m.in. od 
red. Leszka Gzelli, uczestnika powstania warszawskiego.

 SJD

3   Sam pomnik powstał w 2008 r. z inicjatywy ówczesnej dyrektor szkoły dh. hm. Grażyny Daniewskiej – wice-
przewodniczącej Oddziału Stowarzyszenia.

4   Kozłowski Tadeusz Eugeniusz (1904–1941), ps. Jan, por. WP, harcmistrz (1935). Urodzony 1.07.1904 r. w Lubli-
nie. W ZHP od 1917 r., członek II LDH im. Zawiszy Czarnego przy Gimnazjum im. S. Batorego w Lublinie 
(1917–21), członek VII LDH im. A. Małkowskiego przy Szkole Kolejowej w Lublinie (1921–23), przyboczny 
w III KDH przy Państwowej Szkole Mierniczej i Drogowej w Kowlu w 1923 r., zastępca i drużynowy IV KDH 
im. Stefana Czarnieckiego przy Szkole Technicznej w Kowlu (1923–24), drużynowy II KDH im. J. Poniatowskiego 
przy Szkole Kolejowej w Kowlu (1924–25), członek komendy, skarbnik, przyboczny komendanta Hufca w Kow-
lu (1925–27). Po uzyskaniu dyplomu technika jesienią 1927 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby 
wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5 w Krakowie, którą ukończył w stopniu kaprala pod-
chorążego. Jesienią 1928 r. powrócił do rodzinnego Lublina i podjął pracę, jako technik drogowo-wodny 
w Zarządzie Miasta. Zastępca komendanta Lubelskiej Chorągwi (1930–32), komendant Hufca Lublin Powiat 
(1932–33), przyboczny komendanta Lubelskiej Chorągwi, kierownik Wydziału Organizacyjnego KCh (1933–36), 
p.o. komendanta Lubelskiej Chorągwi (1936), komendant Chorągwi (VI 1936 – V 1938). 10 czerwca 1939 r. 
mianowany na wypadek wojny Komisarzem Pogotowia Harcerskiego w Lubelskiej Chorągwi ZHP. W sierpniu 
zmobilizowany do 8. pp. Legionów w Lublinie. Po 9 września ewakuował się z pułkiem w kierunku granicy 
rumuńskiej. Brał udział w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim; dostał się do niewoli rosyjskiej, z której uciekł 
i powrócił do okupowanego przez Niemców Lublina. Pod koniec października 1939 r. przyjmuje od GKH nomi-
nację na komendanta Chorągwi. W dniu 31.03.1941 r. „Jan” otrzymuje wezwanie do Schutzpolizei, gdzie zo-
staje aresztowany. Po śledztwie w siedzibie Gestapo „Pod Zegarem” zostaje osadzony na Zamku Lubelskim. 
5 kwietnia 1941 r. wywieziony do Auschwitz (nr obozowy 14 766). Zagazowany i spalony 23.09.1941 r.
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Autor: Jan Chojnacki – harcmistrz, Harcerz Rzeczpospolitej, mgr inż. arch. płk WP, poeta, 
kompozytor, grafik, malarz, piosenkarz, recytator, gawędziarz i… wspaniały człowiek. Redaktor: 
Stanisław Jan Dąbrowski.

Za jedno ze swych najwybitniejszych dzieł słowno-muzycznych uważa Hymn Chorągwi Ma-
zowieckiej ZHP, ustanowiony 21.09.2002 r., rozkazem Komendanta Chorągwi hm. Grzegorza 
Woźniaka, dziś Naczelnika ZHP. 

1.  Urzekły nas Mazowsza piaski,  
dolina Wisły, za Wisłą las,  
rodzinnej ziemi cienie, blaski 
– wszystko, co wokół nas... 

Refren
By częściej śpiewać, 
by mocniej żyć, 
by wiedzieć, że – i co – należy, 
związała nas serdeczna nić, 
w Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy... 

2.  Kochamy nasze miasta, wioski,  
Wszystko, co człowiek;  
wszystko, co czas 
– na Tumskim Wzgórzu ślad piastowski 
– wszystko, co łączy nas...

Refren
By częściej śpiewać, by mocniej żyć... 

3.  Nasze obozy i ogniska  
zaniosą w Polskę, że my, że tak,  
że chcemy lepiej, mądrzej, z bliska,  
by poznać dokąd, jak... 

Refren
By częściej śpiewać, by mocniej żyć... 

Jest to pieśń bogata, zarówno w urodę słowa, jak i melodii, bo zawiera zarówno liryczne, 
jak i mocne akcenty służby, a do tego zmianę rytmu z walca na marsz oraz zmianę tempa, 
w nawiązaniu do treści słów. Hymn ten powstał, kiedy Jan Chojnacki w latach osiemdziesiątych 
współorganizował w Warszawie Krąg Instruktorski „Z Tumskiego Wzgórza”, składający się 

W HARCERSKIM OGRODZIE PRZEPIĘKNOŚCI
– książka wydana pod auspicjami 

Klubu Rotary Lublin Centrum
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z dawnych płocczan. Druh Jan należy doń do dziś, a przez jedną kadencję był nawet jego ko-
mendantem. 

Będącego tuż przed dyplomem studenta architektury na Politechnice Gdańskiej i już asy-
stentem w katedrze Budownictwa Utylitarnego, Jana Chojnackiego nagle – pomimo reklama-
cji rektora i Biura Projektów, wcielono w 1951 r. do wojsk lotniczych w celu budowy lotnisk 
dla samolotów odrzutowych (wówczas odrzutowce to była nowość, a właśnie toczyła się 
wojna koreańska). Dyplom uzyskał rok później, będąc już porucznikiem i budowniczym lotni-
ska w Radomiu. 

Po przejściu do rezerwy, korzystając z doświadczenia harcerskiego, napisał omal równie 
piękną pieśń dla Związku Żołnierzy WP: To przecież nie tak dawano mundur i hełm i broń… 
Zaś w ślad za nią, ułożył również znakomitą piosenkę dla Ligi Obrony Kraju. Obydwie zostały 
wydrukowane i rozpowszechnione w całym kraju. Zobaczcie, jak literacko piękne słowa ma 
piosenka LOK: 

1.  Bywamy pod wodą, pod żaglem na wietrze, 
Pod słońcem, co w biegach rumieni nam twarz,  
W kabinie pojazdu, z modelem w powietrzu,  
A w krótkofalówce świat cały jest nasz. 

Refren
Zaśpiewaj razem z nami, 
równajmy wspólnie krok, 
Płyńże piosenko ulicami, 
gdy maszeruje LOK. 
Niech tę piosenkę swojską 
przyjazny pojmie wiatr, 
I niech ją niesie poprzez Polskę, 
gdzieś aż po zbocza Tatr. Hej! Hej! 
I niech ją niesie poprzez Polskę, 
przyjazny ciepły wiatr. 

2.  Czy błękit czy słota wesoło śpiewamy, 
Bo młodość w nas kipi i barwne ma sny. 
O prymat walczymy w dziesiątkę strzelamy. 
Stań z nami w zawody kolego i Ty.

Refren
Zaśpiewaj razem z nami…

3.  W tych naszych sportowo – obronnych zmaganiach, 
Nie obca i troska serdeczna o kraj. 
Więc nawet gdy spiętrzą się trudne zadania, 
Najlepiej jak umiesz egzamin ten zdaj.

Refren
Zaśpiewaj razem z nami…
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Obydwa utwory zostały nagrane przez chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego i obydwa głęboko już wrosły w tradycję. Bywają odtwarzane podczas wszyst-
kich ważniejszych wydarzeń, uroczystości, zawodów oraz imprez tych organizacji. 

Z Druhem harcmistrzem Jankiem Chojnackim znamy się od ponad 30 lat. Spotykamy się na 
Ogólnopolskich Złazach Seniorów Harcerstwa, na zlotach, zjazdach, konferencjach ZHP. Słu-
chałem i podziwiałem wykonywane przez niego ciepłe, pełne prawdy wewnętrznej recytacje, 
ale... nigdy nie skojarzyłem, że ten przesympatyczny „starszy Pan” (mógłby być moim Tatą) jest 
również autorem słów i melodii organizacji związanych z wojskowością.1 

Muszę zaznaczyć, że Jan Chojnacki wieloma nićmi jest związany z Płockiem. Stąd pocho-
dziła jego rodzina, tu zdał maturę w jednej z najstarszych szkół w Polsce – płockiej „Małacho-
wiance”. W latach dziewięćdziesiątych był w Zarządzie Towarzystwa Przyjaciół i Wychowan-
ków tej szkoły. Wówczas został autorem słów i muzyki jej monumentalnego „Plurimos annos 
Małachowianko”. 

Jest on również członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego (TNP), autorem publikacji 
w „Notatkach Płockich” oraz słów hymnu TNP. Zarówno w siedzibie TNP, jak i w „Małachowian-
ce”, znajdują się – ofiarowane – obrazy olejne Jana Chojnackiego. 

Działając na gruncie historyczno-naukowym opracował monografię ojca, noszącą tytuł 
„Bronisław Chojnacki. Pedagog, Społecznik, Polityk” – Sierpc 1998. Opracował też monografię 
stryja „Płocczanin Zdzisław Chojnacki. Dowódca Kompanii 8 PP Legionów w Lublinie”. 

Jego pasją i żywiołem jest jednak harcerstwo, które w 1936 r. rozpoczynał w gimnazjum 
w Sierpcu, a kontynuował w Płocku. W 1945 r. odtwarzał i prowadził macierzystą 98 Mazo-
wiecką Drużynę Harcerzy. Był członkiem komendy hufca ZHP w Sierpcu a następnie w Płocku. 
Przez wiele lat był członkiem Rady Chorągwi Płockiej i delegatem na trzy krajowe Zjazdy ZHP. 
Harcmistrz, Harcerz Rzeczypospolitej. Autor opracowania „Druhu Drużynowy, pogadajmy 
o harcerskim sposobie bycia”. Przez wiele lat pełnił w Warszawie funkcję wiceprzewodniczące-
go Krajowej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów. Brał udział w konferencjach międzynarodowe-
go ruchu skautów dorosłych (ISGF). 

Bogatym dorobkiem Druha Chojnackiego jest autorstwo kilkudziesięciu pieśni harcerskich, 
w tym tak znanej (już od 1946 r.) jak „W nadwiślańskim grodzie”, która w śpiewnikach nosi 
nawet miano Hymnu Mazowsza. 

Jan Chojnacki jest również autorem licznych utworów prozatorskich oraz poetyckich, po-
święconych głównie Mazowszu, lotnictwu oraz harcerstwu, o lirycznym charakterze, zabarwio-
nych lekkim dowcipem literackim. Wiele z tych utworów ukazało się w periodykach, m.in. 
w almanachu „Malowane ciszą”, Warszawa 2003. Zasadniczy wybór jego wierszy został pięk-
nie wydany (z rysunkami autora) w 1997 r. przez Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej 
w Sierpcu i nosi tytuł „A dlaczego Pan koniecznie karetą”. 

1   Harcmistrz Jan Chojnacki – mgr inż. arch. płk WP, urodził się 18.09.1923 r. na Mazowszu, we wsi Susk. 
Oprócz udziału w budowie kilkudziesięciu lotnisk, jego największym osiągnięciem jest pierwsze naukowe 
opracowanie historii polskich lotnisk. Posiada m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1957), 
Złoty Krzyż ZHP (1990), Srebrny (1986) i Złoty (2011) Medal „Za Zasługi dla LOK”, Odznakę Zasłużonego 
Działacza Lotnictwa Sportowego (1975) i Złotą Odznakę Za Zasługi dla Aeroklubu PRL (1975), Srebrną 
Odznakę Honorową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (1978), Odznakę Za Zasługi dla 
Województwa Płockiego (1987) oraz Medal Za Zasługi dla Miasta Płock (1990).
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Niniejsza książka ma charakter niekomercyjny i jest swobodnym wyborem z twórczości 
autora, zapisanej w witrynach internetowych starszyzna.zhp.pl i mazowiecka.zhp.pl. 

Dziękuję Druhowi Chojnackiemu za powierzenie mi redakcji Jego dokonań twórczych. To dla 
mnie zaszczyt i wyróżnienie. 

STANISŁAW JAN DĄBROWSKI
Członek Honorowy LOK, Prezes Honorowy

Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej im. Tadeusza Kościuszki

Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Poznaniu, zgodnie z tradycją, zor-
ganizował 12 października br. spotkanie z okazji 78. rocznicy bitwy pod Lenino.

Obchody rozpoczęły się uroczystością pod pomnikiem gen. Tadeusza Kościuszki, na 
skwerze u zbiegu ul. Grunwaldzkiej i Bukowskiej w Poznaniu. O godz. 12.00 otworzył ją 
Edward Skrzypczak, podkreślając: „Spotykamy się jako Poznański Oddział Powiatowy Związ-
ku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego przy pomniku generała Tadeusza Kościuszki 
w rocznicę bitwy pod Lenino, która miała miejsce 12 października 1943 r. Generał Kościuszko 

W Wielkopolskiej LOK

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW  
WOJSKA POLSKIEGO W POZNANIU  

OBCHODZIŁ 78. ROCZNICĘ BITWY POD LENINO

Uczestnicy obchodów 78. rocznicy bitwy pod Lenino pod pomnikiem gen. Tadeusza Kościuszki
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jest patronem 1 Dywizji Piechoty. Dywizja ta stała się zaczątkiem Pierwszego Korpusu i 1 Armii 
Wojska Polskiego”.

Następnie rozbrzmiał wiersz pt. „Tamte dni – Lenino” z tomu „Prolog tamtych dni” autor-
stwa poety, kronikarza i falerysty Bogusława Gralińskiego z Wielkopolskiej Organizacji Woje-
wódzkiej Ligi Obrony Kraju im. Powstańców Wielkopolskich.

Kolejnym punktem spotkania było wspomnienie Edwarda Skrzypczaka o Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie. Uczestnicy obchodów mogli również zabrać okolicznościowy głos. 
Na zakończenie pierwszej części uroczystości delegacje: Związku Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego, Nowej Lewicy, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Ligi Obrony Kraju i in. 
oddały hołd poległym w tej bitwie żołnierzom składając kwiaty pod pomnikiem gen. Tade-
usza Kościuszki.

Drugą część obchodów stanowiło spotkanie integracyjne ze Związkiem Żołnierzy Wojska 
Polskiego z okazji 40-lecia istnienia tego Związku, które odbyło się w restauracji „Pod Sosenką” 
na Golęcinie. Rozpoczęła je o godz. 13.15 prelekcja historyka prof. Artura Kijasa pt. „Historycz-
ne znaczenie bitwy pod Lenino i powstania Wojska Polskiego”. Na zakończenie spotkania 
płk Zygmunt Maciejny wręczył „Medale 40-lecia” przedstawicielom Kół ZWiRWP przybyłych: 
z Witkowa, z Gniezna, ze Śremu, a także Koła Lotników, Koła Żandarmerii Wojskowej, Koła 
„Pancerniak” w Poznaniu oraz naszemu koledze Edwardowi Skrzypczakowi z ZWiRWP.

ALEKSANDER DZIURZYŃSKI
Fot. Kazimierz Seredyński

Delegacja Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu.  
Od lewej: Dariusz Korczyński, Ireneusz Jabłoński i Bogusław Graliński.



– 51 –

TAMTE DNI – LENINO

Historia to dowód istnienia narodu
Lat wzwyż siedemdziesiąt wstały pierwsze mgły
Żołnierz polski przywdział upragniony mundur
Widoczny znak orła sam wyciskał łzy.

Duża wola walki w szeregach istniała
Setki kilometrów niejeden przemierzył
Chociaż głód i zimno nie były mu obce
W pozytywny finał prawie każdy wierzył.

Piastujmy więc pamięć o Tych których nie ma
Szanujmy Tych wszystkich, którzy jeszcze żyją
Co krew swą i życie poświęcali dla nas
Których drogie szczątki liczne groby kryją.

Nie patrzmy przeto na sztuczne podziały
Które przez lat tyle wzbudzały emocje
Wróg był tylko jeden – został pokonany
Pragnienie żołnierza było bardzo mocne…

Powrócić do kraju, zacząć nowe życie
Mieć poczucie dumy z końcowej przewagi 
Kolejny raz z rzędu naród udowodnił
Że ważny był finał – i to właśnie taki!

BOGUSŁAW GRALIŃSKI

Bogusław Graliński z Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju wygłasza wiersz  
pt. „Tamte dni – Lenino”
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17 listopada br. na strzelnicy ZP LOK w Krotoszynie odbyły się XXI Mistrzostwa Szkół Powia-
tu Krotoszyńskiego w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej. Organizatorem zawodów był Zarząd 
Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Krotoszynie przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta i Gminy 
Krotoszyn oraz Starostwa Powiatowego. 

Uczestników zawodów i ich opiekunów powitali prezes ZP LOK Leszek Ostojski i sędzia 
główny Antoni Azgier. Ogółem w zawodach udział wzięło 49 uczniów z następujących szkół: 
SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 7 oraz ZSP nr 2 i ZSTiO w Krotoszynie. Ponadto w trakcie zawo-
dów rozegrano dwa turnieje z udziałem 40 zawodników.

Uczniowie ze szkół podstawowych strzelali z karabinu pneumatycznego w klasyfikacji dru-
żynowej i indywidualnej w dwóch grupach wiekowych, tj. młodzik (kl. IV–VI) i junior młodszy 
(kl. VII–VIII). Młodzież ze szkół ponadpodstawowych strzelała w dwóch konkurencjach, tj. ka-
rabin i pistolet pneumatyczny i tylko w konkurencji indywidualnej (uczestniczyły tylko dwie 
szkoły). Wyniki zawodów poniżej.

Młodzicy, drużynowo: 1. SP nr 7, Krotoszyn (Magdalena Linke, Martyna Kempa, Maja 
Włodarczyk – opiekun Jacek Paszkier); 2. SP nr 1, Krotoszyn (Kalina Tobolska, Julia Matyba, 

XXI MISTRZOSTWA SZKÓŁ POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 
W STRZELANIU Z BRONI PNEUMATYCZNEJ

Zwycięzcy w konkurencji młodzicy indywidualnie 
– Kalina Tobolska, SP nr 1 (II m.), Magdalena Linke, 
SP nr 7 (I m.), Maciej Matyjewicz, SP nr 4 (III m.)

Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Krotoszynie 
zajęła I miejsce w konkurencji młodzicy – Maja 
Włodarczyk, Martyna Kempa, Magdalena Linke, 
opiekun Jacek Paszkier
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Grzegorz Wyrwas – opiekun Wiesław Wciór-
ka); 3. SP nr 4, Krotoszyn (Maciej Matyjewicz, 
Fabian Piskorz, Gabriel Młynarz – opiekun 
Sławomir Kramarz).

Młodzicy, indywidualnie: 1. Magdalena 
Linke SP nr 7; 2. Kalina Tobolska, SP nr 1;  
3. Maciej Matyjewicz, SP nr 4. 

Junior młodszy, drużynowo: 1. SP nr 4, 
Krotoszyn (Szymon Walendowski, Kamil Do-
lata, Wiktor Gorecki – opiekun Sławomir Kra-
marz); 2. SP nr 1, Krotoszyn II (Jakub Stelma-
szyk, Wiktor Pietraszewski, Oskar Błaszczyk); 
3. SP nr 1, Krotoszyn I (Jan Szydłowski, Wik-
tor Orwat, Jakub Młynarz – opiekun Wiesław 
Wciórka).

Junior młodszy, indywidualnie: 1. Kamil 
Dolata, SP nr 4; 2. Jakub Stelmaszyk, SP nr 1; 
3. Jan Szydłowski, SP nr 1. 

Junior, kpn-10: 1. Miłosz Marszałek, 
ZSTiO; 2. Marek Nowak, ZSP nr 2; 3. Borys 
Staszewski, ZSP nr 2. 

Najlepsi w konkurencji junior młodszy, 
indywidualnie: od lewej – Jan Szydłowski  
z SP nr 1 (III m.), Kamil Dolata z SP nr 4 (I m.)  
i Jakub Stelmaszyk z SP nr 1 (II m.)

Drużyny z SP nr 1 w konkurencji junior młodszy (I i II m.) z opiekunem Wiesławem Wciórką
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Junior, ppn-10: 1. Borys Staszewski;  
2. Marek Nowak; 3. Michał Poczta, wszyscy 
z ZSP nr 2, Krotoszyn.

Turniej rzutów lotkami wygrał Patryk 
Matysiak przed Marcelem Chmielarzem, 
obaj z SP nr 3, Krotoszyn.

Turniej 1-strzału wygrała Gosia Ćwik z SP 
nr 4 przed Kacprem Skrzypczakiem z ZSTiO, 
Krotoszyn.

Na zakończenie zawodów najlepsze dru-
żyny otrzymały dyplomy i puchary, a ich opie-
kunowie medale. Indywidualnie najlepszym 
zawodnikom ze szkół podstawowych prezes 
Leszek Ostojski wręczył pamiątkowe dyplomy 
i medale. Juniorzy w obu konkurencjach tak-
że otrzymali dyplomy i medale, a puchary 
otrzymali najlepsi zawodnicy w klasyfikacji 
łącznej (kpn+ppn). Puchary i medale zaku-
piono z funduszy Urzędu Miasta i Gminy Kro-
toszyn oraz Starostwa Powiatowego w ra-
mach ofert dla organizacji pozarządowych.

 
ANTONI AZGIER

Najlepsi zawodnicy w konkurencji junior, 
klasyfikacja łączna (kpn+ppn): od lewej – Marek 
Nowak (II m.), Borys Staszewski (I m.), obaj z ZSP 
nr 2 i Miłosz Marszałek z ZSTiO (III m.) 

26 listopada na strzelnicy ZP LOK w Krotoszynie odbyły się ostatnie w 2021 r. zawody strze-
leckie zaliczane do klasyfikacji Szkolnej Ligi Strzeleckiej powiatu krotoszyńskiego pn. „Wielobój 
obronny”. Organizatorami zawodów był Zarząd Powiatowy LOK oraz Szkolne Koło LOK przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Krotoszynie im. Powstańców Wielkopolskich, przy finansowym 
wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz Starostwa Powiatowego.

Celem zawodów było uczczenie 103. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, inte-
gracja młodzieży szkolnej oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich. W zawodach udział 
wzięło 12 drużyn i 52 zawodników z SP nr 1, SP nr 4, SP nr 7, ZSTiO, ZSP Zduny, ZSP nr 3 oraz 
SOSW z Borzęciczek i Konarzewa. Niestety, nie wszystkie szkoły mogły wziąć udział w zawo-
dach ze względu na brak opiekuna lub z powodu chorób.

Zawodników i opiekunów na strzelnicy powitali prezes ZP LOK Leszek Ostojski i sędzia 
główny zawodów Antoni Azgier. Przedstawili oni regulamin zawodów i ich przebieg oraz zale-
cili dezynfekcję rąk i założenie masek. Zawody składały się z trzech konkurencji dla uczniów 
szkół podstawowych i specjalnych, tj. strzelanie z karabinka, rzutów lotkami i rzutów granatami 

XXIII ZAWODY STRZELECKIE „WIELOBÓJ OBRONNY”
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Kategoria junior młodszy, indywidualnie – Maks Bondzior, Oskar Błaszczyk z SP nr 1, Wiktor Gorecki z SP nr 4

Kategoria młodzik, indywidualnie – Kalina Tobolska, SP nr 1; Magdalena Linke, SP nr 7;  
Grzegorz Wika, SP nr 1
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do celu, a juniorzy, czyli ucznio-
wie szkół ponadpodstawowych 
strzelali jeszcze z pistoletu 
pneumatycznego. W trakcie 
rozgrywek zawodnicy mogli 
częstować się gorącą herbatą, 
szczególnie po konkurencji od-
bywającej się na zewnątrz, czyli 
rzutów granatami. 

Po blisko trzech godzinach 
zmagań podsumowano i ogło-
szono wyniki oraz wręczono 
dyplomy, puchary, medale i na-
grody rzeczowe. Oto wyniki za-
wodów.

Szkoły podstawowe – kat. 
młodzik, drużynowo: 1. SP nr 1 
(Gracjan Wika, Maciej Stefaniak, 
Grzegorz Wyrwas); 2. SP nr 1 II dru-
żyna (Zofia Paszek, Kalina Tobolska, 

Drużyny z SP nr 1, kategoria młodzik – I i II miejsce drużynowo z opiekunem Wiesławem Wciórką

Juniorzy – Miłosz Marszałek, ZSTiO; Martyna Wasielak, ZSP nr 3; 
Damian Wawrzyniak, ZSP Zduny
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Drużyna SOSW Borzęciczki – Kacper Drzewiecki, Patryk Hamulski, Patryk Szkopiński i opiekun Piotr Woźny

Oliwia Gniazdowska), opiekun Wiesław Wciórka; 3. SP nr 7 (Martyna Tadel, Maja Włodarczyk, 
Dominika Roszczak), opiekun Jacek Paszkier. Kategoria młodzik, indywidualnie: 1. Magdalena 
Linke, SP nr 7; 2. Kalina Tobolska, SP nr 1; 3. Grzegorz Wika, SP nr 1. 

Szkoły podstawowe – kat. junior młodszy, drużynowo: 1. SP nr 1 II drużyna (Jakub 
Młynarz, Witold Pietraszewski, Maksymilian Bondzior); 2. SP nr 1 I drużyna (Oskar Błaszczyk, 
Wiktor Orwat, Jakub Stelmaszyk), opiekun obu drużyn Wiesław Wciórka; 3. SP nr 4 (Wiktor 
Gorecki, Szymon Walendowski, Kamil Dolata), opiekun Sławomir Kramarz. Kategoria junior 
młodszy, indywidualnie: 1. Oskar Błaszczyk; 2. Maks Bondzior, obaj z SP nr 1; 3. Wiktor Go-
recki, SP nr 4.

Juniorzy – tylko klasyfikacja indywidualna: 1. Martyna Wasielak, ZSP nr 3; 2. Miłosz 
Marszałek, ZSTiO; 3. Damian Wawrzyniak, ZSP Zduny. 

Szkoły specjalne – drużynowo: 1. SOSW Borzęciczki (Patryk Hamulski, Kacper Drzewiecki, 
Patryk Szkopiński), opiekun Piotr Woźny; 2. SOSW Konarzew (Roman Zachwyc, Maciej Orpi-
szak, Dominik Haładaj), opiekun Szymon Szkudłapski; 3. SOSW Borzęciczki II drużyna (Patryk 
Gabrysiak, Paweł Pieszak, Mateusz Bartkowiak). Indywidualnie: 1. Roman Zachwyc z SOSW 
Konarzew, 2. Patryk Hamulski, 3. Paweł Pieszak, obaj z SOSW Borzęciczki.

Te ciekawe i emocjonujące zawody zakończyły się wręczeniem uczniom szkół ponadpod-
stawowych i specjalnych pucharów, dyplomów i nagród ufundowanych przez Starostwo Po-
wiatowe, oraz uczniom szkół podstawowych pucharów dla drużyn i medali ufundowanych 
przez UMiG Krotoszyn (w ramach ofert dla organizacji pozarządowych), a także nagród rzeczo-
wych ufundowanych przez SK LOK SP nr 1 w Krotoszynie. 

ANTONI AZGIER
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Na strzelnicy ZP Ligi Obrony Kraju w Krotoszynie odbyły się 25 listopada 2021 r. Mistrzostwa 
Hufca Pracy 15-02 w strzelectwie sportowym. Ich organizatorem była Komenda Hufca 15-02 
przy wsparciu krotoszyńskiej Ligi Obrony Kraju. 

Zawody rozegrano tylko w klasyfikacji indywidualnej w dwóch konkurencjach, tj. strzela-
nia z karabinka pneumatycznego i rzutów lotkami do tarczy. Przybyłą na strzelnicę młodzież 
powitała Iwona Łuczak, zastępczyni komendanta Hufca 15-02 w Krotoszynie, a regulamin 
i sprawy bezpieczeństwa przedstawił sędzia główny zawodów Antoni Azgier. Po załatwieniu 
spraw regulaminowych rozpoczęły się strzelania i rzuty. W trakcie zawodów organizatorzy 

przygotowali dla uczestników gorące na-
poje i słodkie pieczywo. 

Wyniki zawodów:
1.  Mateusz Szafraniak z Kobylina  

(po dogrywce).
2. Jakub Napierała, ZSTiO. 
3. Miłosz Marszałek, ZSTiO.
Najlepszą zawodniczką spośród startu-

jących dziewcząt została Klaudia Pługow-
ska, dla której nagrodę ufundował sędzia 
główny zawodów. Na zakończenie zawo-
dów Iwona Łuczak i Daniel Kulawski wręczy-
li wszystkim drużynom dyplomy za uczest-
nictwo, a najlepszym zawodnikom dyplomy 
i nagrody rzeczowe ufundowane przez Ko-
mendę Wojewódzką OHP w Poznaniu. 

ANTONI AZGIER

MISTRZOSTWA HUFCA PRACY 15-02

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Mistrzostw OHP w strzelectwie z organizatorami i opiekunami

Na zdjęciu najlepsi zawodnicy w strzelectwie sportowym. 
Od lewej: organizator Daniel Kulawski, najlepsza 
zawodniczka Klaudia Pługowska, Miłosz Marszałek  
z ZSTiO (III m.), Mateusz Szafraniak z Kobylina (I m.),  
Jakub Napierała z ZSTiO (II m.) i Iwona Łuczak, 
wicekomendant HP 15-02 w Krotoszynie.
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Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morze łez.
I są takie osoby, na których myśl zawsze zasypie nas lawina wspomnień.
I Ty byłeś taką osobą Franiu.
Pomocny, towarzyski, rzeczowy, skrupulatny – po prostu perfekcjonista. 

I ten twój uśmiech z pytaniem – druhu może trzeba pomóc? 
W Twoich rękach wszystko było proste.
Zabrakło nam Ciebie z dnia na dzień. Jeden moment, tylko jedna chwila i… zostało tylko wspo-
mnienie…

16 września 2021 r. zmarł Franciszek Pawłowski – współzałożyciel i wieloletni prezes Klubu 
Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju, członek XI Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Za-
wadzkiego „Zośki”, prowadzonej przez słynną w polskim środowisku harcerskich wodniaków parę 
małżeńską hm.hm. Halinę i Wojciecha Brzechowskich przy Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku 
Fabrycznym (1957–1990), współzałożyciel Klubu Jachtowego „Zjawa” XI Kraśnickiej Żeglarskiej 
DH przy Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku Fabrycznym (1964–2000). W latach 1994–2016 był 
członkiem Harcerskiego Kręgu Morskiego przy Chorągwi Podkarpackiej w Rzeszowie. Odznaczony 
m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1985), złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 
(2000), medalem „Za Wybitne Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” (2006), Krzyżem Zasługi dla ZHP 
(1984), Honorową Odznaką Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego (1978) i innymi. Franciszek 
Pawłowski został pochowany 21.09.2021 r. na cmentarzu parafialnym pw. Św. Józefa w Kraśniku.

Franio zawsze był osobą pełną życia, radości, ciepła, miłości. Zawsze życzliwy, zawsze po-
godny, zawsze potrafiący się wsłuchać w cudze problemy. Niejednokrotnie podawał swą po-
mocną dłoń każdemu, kto tylko pomocy potrzebował.

Miał wiele pasji i potrafił się nimi dzielić z innymi. Żyjąc dla innych, dla rodziny, dla licznych 
przyjaciół, wypełniał swoją społecznikowską służbę. Trudno jest nam pogodzić się z myślą, że 
odszedł ktoś, kogo lubiliśmy, kochaliśmy i szanowaliśmy. Franiu… dołączyłeś do swoich przyja-
ciół na Wieczną Wartę. Będziemy tęsknić za Tobą.

Miarą wartości człowieka, jest rozmiar pustki, jaką po sobie zostawia. Pustki, która została 
po Tobie nie zapełni nic i nikt. Możemy tylko podziękować Bogu, że byłeś z nami, że mogliśmy 
uczyć się od Ciebie optymizmu, wytrwałości w harcerskim działaniu. Dla wielu z nas byłeś i po-
zostaniesz wzorem i autorytetem.

Powtórzę za naszą noblistką: „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”.
Będziemy pamiętać o Tobie Franiu, nie tylko Tu i Teraz.

STANISŁAW JAN DĄBROWSKI
Prezes Honorowy Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju

Lubelscy Działacze LOK i Seniorzy ZHP
Środowisko lokowskich i harcerskich Żeglarzy i Wodniaków

Z żałobnej karty

POŻEGNANIE  
PHM. FRANCISZKA PAWŁOWSKIEGO
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Na gryfińskim nabrzeżu 9 października br. odbyły się VIII Wojewódzkie Integracyjne Zawo-
dy Latawcowo-Balonowe LOK Gryfino, których organizatorami byli: Zarząd Powiatowy Ligi 
Obrony Kraju w Gryfinie, Koło LOK „Dzik” w Moryniu oraz Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Gryfinie. Od strony rzeki Odry imprezę zabezpieczali strażacy ochotnicy 
z OSP „Raffer”, którzy również zapewnili bezpieczeństwo podczas startów balonów. 

Po przygotowaniach informacyjnych i technicznych przybyłych gości i uczestników zawo-
dów przywitał Franciszek Bąk, prezes Zarządu Wojewódzkiego LOK w Szczecinie, a przewodni-
czący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski ogłosił oficjalne otwarcie zawodów. Ponieważ 
organizatorzy nie mieli wpływu na pogodę – siłę wiatru, podczas prób z latawcami występo-
wały pewne trudności. Mimo to wiele z latawców osiągnęło doskonały pułap wysokości i dłu-
gości lotu. Natomiast balony latały wspaniale i cieszyły oczy nie tylko uczestników tej zabawy. 

W zawodach wzięło udział 60 uczennic i uczniów z gryfińskich placówek oświatowych. 

W poszczególnych kategoriach wyniki przedstawiają się następująco: 
Latawce płaskie – szkoły podstawowe (indywidualnie): 
1. Elena Nowak, SP nr 1; 2. Amelia Groszewska, SP nr 1; 3. Oskar Paździor, SP nr 2.

Ze sportu

VIII WOJEWÓDZKIE ZAWODY  
LATAWCOWO-BALONOWE LOK  

GRYFINO 2021

Pamiątkowe zdjęcie uczestników VIII Wojewódzkich Zawodów Latawcowo-Balonowych LOK
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Latawce płaskie – szkoły podstawowe (drużynowo): 
1. Maja Stroka, Malwina Uroda, SP nr 1; 2. Kinga Staszak, Matylda Gała, SP nr 2; 3. Hanna 

Figlarz, Zuzanna Kamińska, SP nr 1.

Latawce płaskie – szkoły ponadpodstawowe: 
1. Krzysztof Rosiak, Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin.

Latawce płaskie – osoby z niepełnosprawnością (indywidualnie): 
1. Jakub Kowalski, SP nr 1; 2. Zuzanna Warkowska, SP nr 1.

Latawce skrzynkowe – szkoły podstawowe (indywidualnie): 
1. Mikołaj Rosiak, SP nr 3; 2. Mateusz Kaczmarczyk, SP nr 2; 3. Cebrail Alici, SP nr 1.

Latawce skrzynkowe – szkoły podstawowe (drużynowo): 
1. Daniel Mikołajczyk, Emin Can Kaya, SP nr 1; 2. Dominika Brelik, Elena Nowak, SP nr 1.

Latawce skrzynkowe – osoby z niepełnosprawnością (drużynowo): 
1. Jakub Kowalski, Bartłomiej Szala, SP nr 1.

Balony – szkoły podstawowe (indywidualnie): 
1. Jan Bodys, SP nr 1; 2. Agata Byczkiewicz, SP nr 1; 3. Mikołaj Rosiak, SP nr 3.

Moment napełniania balonu gazem Lot balonu w całej okazałości
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Balony – szkoły podstawowe (druży-
nowo): 

1. Karolina Barward, Dominika Brelik,  
Julia Góra, SP nr 1; 2. Matylda Gała, Oskar 
Gałek, Kinga Staszak, SP nr 2; 3. Jakub Graf, 
Wiktoria Zalewska, Amelia Zych, Bartosz  
Żukowski, SP nr 2.

Balony – osoby z niepełnosprawnością 
(drużynowo): 

1. Jakub Kowalski, Bartłomiej Szala,  
Zuzanna Warkowska, SP nr 1.

Za naszym pośrednictwem organizatorzy 
serdecznie dziękują sponsorom zawodów: 
Starostwu Powiatowemu w Gryfinie, Urzędo-
wi Miasta i Gminy Gryfino, cukierni „Kruszyn-
ka” i Hurtowni Południe. Dziękują również 
opiekunom szkolnym i rodzicom, którzy za-
angażowali się w przygotowanie latawców 
do zawodów oraz wspaniale kibicowali ich 
uczestnikom. 

Tekst i zdjęcia: ANDRZEJ SZCZEPANIAK 

Latawiec skrzynkowy po wykonanym locie

Uhonorowanie zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach
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l Pancernik Hiei – 35 zł
l Samolot P-11C – 9/2003 MM – 15 zł
l Żaglowiec Bounty – 25 zł
l Niszczyciel Piorun – 15 zł
l Pancernik Bismarck – 35 zł
l Samolot Camel – 15 zł
l Samolot Łoś – 30 zł
l Samolot A-10 – 25 zł
l Samolot MiG-29 – 3/2006 MM – 15 zł
l Samolot Zero – 15 zł
l Samolot Spitfire – 12 zł
l Samolot F-16C – 15 zł
l Czołg Twardy – 40 zł
l HMS Victory – 35 zł
l Niszczyciel Błyskawica – 10 zł
l Samolot Me 109 G-2 – 15 zł
l Samolot Bryza – 20 zł
l Samolot Karaś – 20 zł
l Samolot Su-22 – 30 zł
l Samolot F-14 Tomcat – 7-8-9/2004 MM – 25 zł
l Dar Młodzieży – 30 zł
l Krążownik Hood – 35 zł
l Czołg T-34/85 Rudy 102 – 25 zł
l Samolot Bf-110 C-1 – 15 zł
l Śmigłowiec Apache  – 25 zł

l MS Batory – 35 zł
l ORP Orzeł – 30 zł
l Śmigłowiec Westland Sea King – 35 zł 
l Galeon Golden Hind – 35 zł
l Samolot Heinkel He-111H6 – 30 zł
l Pancernik Dreadnought – 45 zł
l Galeon Mayflower – 35 zł
l Samolot Mosquito – 30 zł
l Samolot Halifax – 40 zł
l Galeon Smok – 30 zł
l RMS Titanic – 100 zł
l Dornier Do 17 Z-1 – 35 zł
l Lotniskowiec Ark Royal – 35 zł
l Pancernik Bismarck – 35 zł
l Boeing B-17G – 40 zł
l Galeon Vasa – 60 zł
l Jak-9M & Fw 190 A-8 – 25 zł
l B-25C Mitchell Mk II – 40 zł
l HMS Endeavour – 40 zł
l Samolot MiG-29 – 7-8-9/2013 MM – 25 zł
l Samolot F-14A Tomcat – 1-2-3/2014 – 45 zł
l Lotniskowiec Essex – 40 zł
l Galeon Wodnik – 40 zł
l CANT Z-506B Airone – 60 zł
l Szkolny żaglowiec Lwów – 80 zł

WRĘGI CIĘTE LASEROWO do modeli z „Małego Modelarza”

Zamówienia: 

tel. 22 849-86-27
tel. 512 473 683

e-mail: modelarz.redakcja@o2.pl

PROMOCJA NADAL TRWA – NIE PRZEGAP OKAZJI!!!

Modele w cenie 10, 20, 30 i 45 zł

Atrakcyjne modele

Najwyższy poziom

Najniższe ceny

 Zalecany do szkół na zajęcia 
z przedmiotu „Technika”

4-5-6/2015
Okręt Jego 
Królewskiej Mości 
„Wodnik”
25,00 zł

4-5-6/2014
Samolot myśliwski 
PZL P.11c
20,00 zł

7-8-9/2014
Szwedzki 
okręt wojenny 
„Vasa”
30,00 zł

1-2-3/2013
HMS „Endeavour” 
Okręt kapitana 
Jamesa Cooka
20,00 zł

1-2-3/2014
Amerykański 
samolot myśliwski 
F-14A „Tomcat”
40,00 zł

10-11-12/2014
Amerykański 
lotniskowiec „Essex”
30,00 zł

1-2-3/2015
Samolot 
PZL-23B „Karaś”
30,00 zł

1/1973
Lekki bombowiec 
nocny Po-2
30,00 zł

4-5-6/2007
Samolot 
wielozadaniowy 
PZL M-28B „Bryza”
10,00 zł

3/1958
Samolot Zlin-26
25,00 zł

1/1957
Flota desantowa
Pierwszy 
numer„MM”
20,00 zł
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Wodnosamolot CANT 
Z-506 B „Airone”

10-11-12/2015
Wodnosamolot 
CANT Z-506 B 
„Airone”
45,00 zł
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POLSKI SZKOLNY ŻAGLOWIEC 
STS „LWÓW”

POLSKI SZKOLNY ŻAGLOWIEC 
STS „LWÓW”

44--55--66//20162016

4-5-6/2016
Szkolny żaglowiec 
STS „Lwów”
40,00 zł
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NIEMIECKI
PANCERNIK
NIEMIECKI

PANCERNIK „BISMARCK”„BISMARCK”

1-2-3/2016
Niemiecki pancernik 
„Bismarck”
45,00 zł

5/1958
Naddźwiękowy 
samolot odrzutowy 
Su-2
25,00 zł

4/1958
Okręty podwodne 
„Orzeł” i „Nautilus”
25,00 zł

4a/1958
Samochód 
małolitrażowy 
P-70 „Zwickau”
25,00 zł

10/1958
Samobieżna 
wyrzutnia rakietowa
30,00 zł

6/1959
Lodołamacz 
atomowy „Lenin”
20,00 zł

MODEL KARTONOWY • MODELLBAUBOGEN • PAPER MODEL
PL ISSN 0137-883X  Nr ind. 365106

Cena 38 zł
(w tym 8% VAT)
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7-8-9/2015
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HMS „HOOD”

7-8-9/2015
Krążownik liniowy 
HMS „Hood”
35,00 zł

6/1958 
Kuter torpedowy 
„Dark”
30,00 zł

1/1959
Parowóz Pt-47 
i wagon osobowy
20,00 zł

3/1959
Samochód Star-21
20,00 zł

9/1958 
Drobnicowiec 
„Marceli Nowotko”
25,00 zł

7-8/1967
Samochód 
pożarniczy
30,00 zł

9/1967
Śmigłowiec Mi-4
30,00 zł

6/1967
Stawiacz min 
ORP „Gryf”
30,00 zł

12/1961
Opancerzony 
transporter BTR-152
20,00 zł

11/1963
Samolot TS-11
„Iskra”
25,00 zł

3/1962
Samolot myśliwski 
„Spad” 51 C1
25,00 zł

10/1963
Angielski czołg 
„Churchill III”
25,00 zł

5/1964
Plac budowy
30,00 zł

11/1961
Radziecki 
Sputnik III
20,00 zł
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Wykaz Zarządów Wojewódzkich
LIGI OBRONY KRAJU

Zarząd Główny LOK
ul. Chocimska 14
00-791 Warszawa

Dolnośląski
Zarząd Wojewódzki LOK 
ul. Świdnicka 28
50-068 Wrocław

Kujawsko-Pomorski 
Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Toruńska 155 lok. 305
85-023 Bydgoszcz

Lubelski Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Nałęczowska 25
20-701 Lublin

Lubuski 
Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Kosynierów Gdyńskich 15
66-400 Gorzów Wlkp.

Łódzki Zarząd Wojewódzki LOK
al. Tadeusza Kościuszki 71
90-432 Łódź

Małopolski 
Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Pomorska 2
30-039 Kraków

Mazowiecki 
Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Chocimska 14
00-791 Warszawa

Opolski Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Św. Jacka 1
45-591 Opole

Podkarpacki 
Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Gołębia 10
35-205 Rzeszów

Podlaski
Zarząd Wojewódzki LOK 
ul. Lewandowskiego 5
15-124 Białystok

Pomorski 
Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Tamka 19a
80-627 Gdańsk 

Śląski Zarząd 
Wojewódzki LOK 
ul. Grabowa 3c
40-172 Katowice

Świętokrzyski 
Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Legnicka 1
25-328 Kielce

Warmińsko-Mazurski 
Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Westerplatte 1
10-446 Olsztyn

Wielkopolski 
Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Niezłomnych 1
61-894 Poznań

Zachodniopomorski 
Zarząd Wojewódzki LOK
ul. Św. Wojciecha 12
70-410 Szczecin






