
Związek Strzelecki współpracuje między innymi z klasami mundurowymi 

w częstochowskich szkołach: Gimnazjum nr 19 im. gen. Leopolda Okulickiego oraz 

Technikum nr 12 im. Jana Pawła II.  

Klasy mundurowe w gimnazjum były do niedawna rzadko spotykane na mapie 

placówek na terenie Polski. Innowacja pedagogiczna klas sportowo-obronnych 

w częstochowskim Gimnazjum nr 19 jest realizowana od 2012 roku. Była to wówczas 

pierwsza tego typu szkoła w województwie śląskim, a trzecia w Polsce. W ramach innowacji 

klasy realizują dodatkowe zajęcia z zakresu samoobrony oraz edukacji strzeleckiej. Uczniów 

obowiązują odpowiednie regulaminy, a do szkoły przychodzą w mundurach. W pracy 

wychowawczej nauczyciele starają się zaszczepić młodzieży takie cechy, jak: uczciwość, 

odwaga, odpowiedzialność, obowiązkowość, odporność na stres, umiejętność pracy w grupie, 

umiejętność podejmowania decyzji, dbałość o powierzone mienie, wysoką sprawność 

fizyczną, zdolność do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach ekstremalnych. Ich 

młode charaktery kształtowane są w sposób patriotyczny. Możliwe jest to między innymi 

dzięki dodatkowej godzinie lekcji historii, a także przez częsty udział uczniów szkoły 

w uroczystościach patriotycznych w Częstochowie i okolicach oraz spotkaniach z weteranami 

II wojny światowej. Uczniowie-kadeci trzy razy w roku jeżdżą na obozy szkoleniowe.  

Właśnie podczas organizacji tych obozów dostrzegalna jest największa współpraca 

Związku Strzeleckiego ze szkołą. Istniejący w Częstochowie Oddział Związku Strzeleckiego 

dowodzony jest przez st. komp. Adama Dłużniaka, który jednocześnie jest nauczycielem 

i wychowawcą we wspomnianych klasach mundurowych. Dwudziestoosobowa grupa 

Oddziału Częstochowa Związku Strzeleckiego stanowi kadrę dla niemal setki uczniów 

podczas obozów szkoleniowych oraz różnych ćwiczeń w czasie trwania roku szkolnego. 

Młodzież może bezpłatnie korzystać ze sprzętu należącego do Związku Strzeleckiego oraz 

z wiedzy i doświadczenia instruktorów, natomiast w zamian członkowie naszej organizacji 

korzystają z bazy szkoły, gdzie organizują spotkania i szkolenia, mają magazyn sprzętu 

i broni. Obopólna współpraca zaowocowała podpisaniem porozumienia ze szkołą w marcu 

2014 roku. 

Podczas wspólnie organizowanych szkoleń i obozów uczniowie początkowo poznają 

musztrę i regulaminy wojskowe, natomiast później przechodzą cały cykl szkolenia 

obejmującego sztukę przetrwania, taktykę, łączność, pierwszą pomoc, strzelectwo sportowe 

i wiele innych. W ubiegłych dwóch latach liczba chętnych kandydatów na uczniów w klasach 

sportowo-obronnych Gimnazjum nr 19 w Częstochowie była na tyle duża, że musiano 

wprowadzić dodatkowe zasady rekrutacji w postaci konkursu świadectw, egzaminów 

sprawnościowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Miasto wielokrotnie doceniło uczniów 

i nauczycieli realizujących innowację: między innymi otrzymali nagrodę podczas uroczystej 

Sesji Rady Miasta Częstochowy 28 sierpnia 2014 roku oraz podziękowanie od Prezydenta 

Miasta Częstochowy 12 września 2014 roku. Spośród licznych sukcesów uczniów-kadetów 

wymienić można zdobyte mistrzostwo podczas ogólnopolskich zawodów marszowo-

biegowych Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej na trasie Kraków-Kielce w 2016 roku 

oraz wielokrotne miejsca na podium w poprzednich latach, a także drugie miejsce 

w ogólnopolskim konkursie historycznym pt. „100. rocznica powstania Legionów Polskich” 

zorganizowanym pod patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 

Współpraca na linii szkoła – Związek Strzelecki Oddział Częstochowa nie odbywa się 

oczywiście bez stosownego porozumienia z władzami wojskowymi. Związek Strzelecki 

posiada podpisane porozumienie z Ministrem Obrony Narodowej. Również wspomniany 

oddział terenowy oraz szkoła stale współpracują z Wojskową Komendą Uzupełnień 

w Częstochowie. Współpraca odbywa się nie tylko przy okazji uczestnictwa członków 

związku oraz uczniów w uroczystościach patriotycznych, ale również w szerszym wymiarze. 

Wymienić można choćby wspólną organizację Zawodów Strzeleckich o Puchar Komendanta 



WKU w Częstochowie, gdzie młodzież rywalizowała strzelając z karabinków AKMS na 

dystansie 100 metrów. Ważny był także udział i wspólna organizacja stanowiska 

promocyjnego podczas katowickiego festynu z okazji Szczytu NATO w ubiegłym roku. 

Wspólna działalność Związku Strzeleckiego i szkoły we współpracy z władzami 

wojskowymi zaowocowały również szkoleniem wojskowym, a następnie skierowaniem na 

kurs oficerski komendanta częstochowskiego oddziału, a jednocześnie nauczyciela w klasach 

mundurowych – Adama Dłużniaka, który po zdaniu kursu w listopadzie 2016 roku, oczekuje 

obecnie na promocję oficerską. Nie bez znaczenia jest również fakt, że st. komp. Dłużniak nie 

porzucając pracy w Związku Strzeleckim i klasach mundurowych zamierza aplikować na 

stanowisko dowódcy plutonu w ramach mającego tworzyć się również w Częstochowie 

pododdziału Obrony Terytorialnej. To bardzo dobry przykład obrazujący współpracę 

organizacji proobronnych, szkolnictwa oraz Wojska Polskiego na tle kraju. 

Z powodu reformy oświaty i stopniowego wygaszania gimnazjów, na początku 

obecnego roku szkolnego w Częstochowie utworzono nową klasę mundurową, tym razem 

w Technikum nr 12 – jako kontynuację dotychczasowego dorobku. Do chwili obecnej 

młodzież pierwszej klasy już dwukrotnie miała możliwość wzięcia udziału w obozach 

szkoleniowych. Między innymi dzięki zadaniu publicznemu współorganizowanemu przez 

Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Związek Strzelecki uczniowie w dniach 9-14 

październiku 2016 roku pojechali na obóz do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk 

Lądowych w Bemowie Piskim, gdzie zakwaterowani byli na terenie koszar i przeszli 

szkolenie prowadzone zarówno przez żołnierzy, jak i przez członków naszej organizacji. 

Od lat wspomniane klasy mundurowe wraz ze Związkiem Strzeleckim Oddziałem 

Częstochowa biorą udział w imprezach współorganizowanych również przez Jednostkę 

Wojskową Komandosów z Lublińca. Co roku odnotować można liczny udział w Biegu o Nóż 

Komandosa – zarówno młodzieży, która rywalizuje na dystansie 2 km oraz grupy nauczycieli, 

którzy w mundurach biorą udział w biegu głównym na dystansie 10 km. Również co roku 

obecna jest reprezentacja na Biegu Niepodległości w Lublińcu. 

Ścisła współpraca szkoły i związku odbywa się także na polu działalności 

dobroczynnej. Akcja „Szlachetna Paczka”, wizyty w domu dziecka oraz domu pomocy 

społecznej, a także kwesta na rzecz ekshumacji żołnierzy wyklętych są tego dobrymi 

przykładami. 

W ramach podsumowania działalności w Częstochowie można przytoczyć konkretne 

dane statystyczne. Miejscowy oddział Związku Strzeleckiego i klasy mundurowe w ubiegłym 

roku szkolnym 2015/2016 wzięli udział w: 26 uroczystościach, 8 zawodach sportowo-

obronnych i medycznych, 6 treningach na strzelnicy oraz 3 obozach szkoleniowych. 


