
Współpraca Związku Strzeleckiego z Liceum Ogólnokształcące w Urlach. 

Współpracujemy od 2010 roku. Porozumienie w 2011 roku podpisali: 

Z ramienia LO Dyrektor Pani Maria Łopuska, a ZS Roman Burek i Leszek Marcinkiewicz. 

Przez kilka lat na podstawie porozumienia o współpracy w zakresie krzewienia wiedzy 

proobronnej zrealizowano wiele zamierzeń, szkoleń, spotkań oraz wspólnych inicjatyw. 

Warto przypomnieć, choćby: 

MAZOWIECKIE MANEWRY STRZELECKIE URLE 2015 

W dniach 12 i 13 czerwca w Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 

w Urlach odbyły się :"MAZOWIECKIE MANEWRY STRZELECKIE - URLE 2015 ." w 

których łącznie w (2) turach wzięło udział 46 osób. W części teoretycznej zaprezentowano 

prezentację multimedialną pt. "Wojsko Polskie w działaniach poza granicami państwa", które 

poprowadził Kierownik Zespołu Edukacji i Promocji - Centrum Weterana Działań Poza 

Granicami Państwa, Pan Andrzej Korus. 

Po prezentacji rozpoczęły się ćwiczenia polowe Manewrów Strzeleckich- Urle 2015 

z następującym programem: terenoznawstwo i medycyna ratunkowa pola walki (TCCC), 

poruszanie się w szykach bojowych, czerwona, czarna i zielona taktyka, następnie musztra 

oraz wyszkolenie fizyczne (WF). ze strony ZS kadrę stanowili: 

st. insp. ZS Roman Burek- Komendant Główny ZS 

komp. ZS Jacek Giers - Komendant Oddziału ZS 

pchor. ZS Mariusz Matla- Instruktor ZS 

 

2016 rok 

W dniu 10.12.2016 (sobota) w Urlach odbyło się szkolenie z taktyki zielonej. 

Uczniowie i strzelcy przerobili podstawy topografii. Jak została podzielona ziemia i czemu to 

służy. Nauczyli się zgrywania mapy z terenem. Orientacji w terenie i wskazywanie 

charakterystycznych punktów na mapie i terenie bez użycia kompasu. Wykład w klasie 

z materiałami typu mapy 30 szt i jedna mapa duża poglądowa do sprawdzenia przyswojenia 

materiału przez uczniów. W czasie wykładu przerobiono też zasady poruszania się po lesie 

i używania znaków werbalnych (czemu służą). Strzelcy zostali także zapoznani ze sposobami 

planowania marszów na mapie i wyborze dróg optymalnych i bezpiecznych przejść do celu. 

Następnie podzieleni na grupy wyszliśmy w teren, gdzie rozpalaliśmy małe ogniska 

w trudnych warunkach (niska temperatura, wysoka wilgotność, opady deszczu) za pomocą 

jedynie krzesiwa magnezowego, noża i dostępnych materiałów palnych takich jak wióry, kora 

brzozy. 

Ogromnie przydatnym w takich warunkach, jak się okazało stał się tampon. Taki zwykły 

tampax – odpowiednio rozdrobniony od krzesiwa zajmuje się ogniem momentalnie. 

Później również w podgrupach ćwiczyliśmy maskowanie. Tzn.: każda grupa miała 

zamaskować strzelca w lesie tak, aby nie był widziany w dzień przez grupę patrolującą. 

Te zajęcia odbyły się w lesie obok szkoły. Uczniowie i strzelcy zapoznali się ze sposobami 

cichego marszu po lesie, oraz poznali szyki marszowe w lesie. 

Zajęcia poprowadził żołnierz z Gromu oraz była obecna telewizja z Holandii. 


