
Sanok, 17.03.2017 r. 
Sprawozdanie 

Polowej Drużyny Sokolej TG „Sokół” w Sanoku  
za okres: 1.01.2016 r. – 31.12.2016 r. 

 
Polowa Drużyna Sokola została założona 1 stycznia 2016 roku, liczyła wówczas 
8 druhów, następnie w ramach działań rekrutacyjnych do drużyny dołączyło kolejne 
8 druhów, odeszło natomiast 2 druhów. Na uroczystym spotkaniu opłatkowym 
(28.01.2017 r.) miało miejsce pierwsze zaprzysiężenie członków. 
 
Po przekazania części budynku Domu Sokoła na ćwiczenia Polowej Drużyny Sokolej 
ówczesna drużyna postanowiła wykorzystać dogodne warunki i polepszyć swoje 
umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu proobronności, pojawiła się wówczas 
możliwość przeprowadzenia naboru nowych członków i poszerzenie liczby druhów 
w szeregach PDS. W konsekwencji tych działań powstał projekt „Szkolenia 
proobronne”, w ramach którego spotkania drużyny odbywają się w każdy czwartek.  
 
W czasie zajęć członkowie Polowej Drużyny Sokolej, a także osoby aspirujące na 
członków zajmowali się takimi zagadnieniami jak: topografia, strzelanie, musztra 
paradna, zajęcia polowe, pierwsza pomoc, a także rozwijaniem sprawności fizycznej. 
 

Tabela przedstawiająca tematy spotkań, ich cele oraz zdobyte przez 
Druhów Polowej Drużyny Sokolej, umiejętności. 

 
Data 

 
Temat 

spotkania 

Osoba 
prowadząca 

zajęcia 

 
Zdobyte umiejętności 

10.11.2016 r. Strzelanie dh Paweł Stach Członkowie poznali podstawowe 
postawy strzeleckie oraz zapoznali 
się z bronią laserowa jaką dysponuje 
TG „Sokół” Sanok 

17.11.2016 r. Musztra 
paradna 

dh Paweł Stach członkowie zapoznali się 
z podstawowymi komendami 

24.11.2016 r. Szyki 
bojowe 

(zielona taktyka) 

Drużynowy ZS 
Wojciech Chrobak 

Członkowie poznali podstawowe 
szyki bojowe oraz utrwalali poznane 
wcześniej postawy strzeleckie 

1.12.2016 r. Pierwsza 
pomoc 

P. Jelinek Członkowie zapoznali się z zasadami 
postępowania w przypadku złamań 
i skręceń kończyn, krwotoków, 
a także w razie utraty przytomności 

8.12.2016 r. Szyki 
bojowe, 
musztra 
paradna 

Drużynowy ZS 
Wojciech Chrobak 

Członkowie utrwalali teoretyczne 
wiadomości na temat szyków oraz 
ćwiczyli je w praktyce, uczyli się 
reakcji na zagrożenie, a także 
szlifowali podstawy musztry 
paradnej 

15.12.2016 r. Zajęcia 
fizyczne 

dh Paweł Stach Członkowie pracowali nad siłą 
fizyczną grając w gry zespołowe 



22.12.2016 r. Przerwa z powodu 
Świąt 

Bożego 
Narodzenia 

  

29.12.2016 r. Przerwa z powodu 
Świąt 

Bożego 
Narodzenia 

  

 
Poza cotygodniowymi spotkaniami we własnym gronie członkowie Polowej drużyny 
Sokolej nawiązali kontakt w celu doskonalenia swoich umiejętności również z innymi 
organizacjami proobronnymi w rejonie takimi jak: Jednostka Strzelecka 2210, 
Jednostka Strzelecka 2088, Związek Strzelecki 2210 Sanok, Sanockim 
Stowarzyszeniem Strzeleckim „Sagittarius” oraz TG „Sokół” Rymanów. 
 
Zawody oraz wydarzenia, w których uczestniczyli członkowie Polowej 
Drużyny Sokolej 
 
W ramach współpracy z Jednostkami Strzeleckimi z Sanoka członkowie PDS brali 
udział w zajęciach terenowych organizowanych zarówno przez PDS jak i JS.  
Odbyło się kilka (4 z JS) takich spotkań:  

� 27 lutego 2016 r. – zajęcia z musztry indywidualnej, pozycji strzeleckich oraz  
formacji patrolowych (JS), 
 

� 24 marca 2016 r. – ćwiczenia reakcji na kontakt z przeciwnikiem (JS), 
 

� 29 kwietnia 2016 r. – strzelectwo sportowe – ćwiczenia przy użyciu broni  
laserowej (PDS), 
 

� 14 maja 2016 r. – szkolenie z zakresu topografii (PDS). 
 

� 19 lutego 2016 r. – odbyły się II zawody strzeleckie sprawdzające umiejętności  
strzeleckie członków TG „Sokół”. Druhowie z PDS zdominowali wszystkich 
uczestników zajmując pierwsze 5 miejsc, zaś reszta uczestników uplasowała się 
następująco: 1. Mateusz Cipora, 2. Radosław Broniewski, 3. Paweł Stach, 4. 
Dawid Karbowiak, 5. Krystian Kurzydło, 6. Henryk Sobolak, 7. Witold 
Sebastiański, 8. Zdzisław Skrzypczyk. Zwycięzców nagrodzono pucharami, 
medalami oraz nagrodami. 

 
� 28 lutego 2016 r. odbył się bieg „IV Bieg Tropem Wilczym ku czci Żołnierzy 

Wyklętych”, w którym na dystansie 1963 m 1. miejsce zajął Krystian Kurzydło, 
2. Paweł Stach, 3. Rafał Kurek. Na dystansie 6000 m 1. miejsce w kategorii do 
lat 18 i 2. miejsce w kategorii open zajął Maciej Hunia. 

 
� 2 i 3 czerwca 2016 r. braliśmy udział w wojskowych warsztatach 

organizowanych przez TG „Sokół” w Rymanowie w składzie: Mateusz Cipora, 
Dawid Karbowiak, Brajan Kowal, Krystian Kurzydło, Paweł Stach, Paweł Szul i 
komendant PDS Radosław Broniewski. Tematem zajęć były ćwiczenia z zakresu 
zielonej taktyki (szyki bojowe oraz patrolowe), samoobrony, musztry oraz 
strzelectwa z karabinków laserowych oraz broni kulkowej (KBKS). 3 czerwca 
odbyły się zawody w trójboju obronnym (bieganie + strzelanie + rzut granatem), 
w których nie osiągnęliśmy znaczących rezultatów jednak świetne wyniki 



w zawodach strzeleckich, które odbyły się tego samego dnia (wygrali nasi 
przedstawiciele na 1. miejscu uplasował się Krystian Kurzydło z wynikiem 88 
pkt, na 2. Mateusz Cipora, który zdobył 87 pkt.) pozwoliły nam na zajęcie 
w klasyfikacji ogólnej 3. miejsca. 

 
� 19 czerwca 2016 r. odbyły się II Mistrzostwa Polski Towarzystw 

Gimnastycznych „Sokół” w Trójboju obronnym i „Pojedynku strzeleckim” - ku 
pamięci gen. Józefa Hallera w ramach serii zawodów o puchar Odrodzonej Rady 
Towarzystw gimnastycznych „Sokół” w Polsce.  
 
Trójbój obronny składał się z następujących zadań: bieg na dystansie 400 m - 
kobiety/800 m - mężczyźni + 5 strzałów z karabinu laserowego do celu 
z odległości 10 m w pozycji leżącej + 400 m biegu + 3 rzuty granatem na 
odległość min. 15 m + 400 m biegu.  
 
Pojedynek Strzelecki polegał natomiast na oddawaniu strzałów z karabinka 
laserowego z odległości 10 m przez dwuosobowe zespoły.  
 
W trójboju indywidualnym mężczyzn nasi druhowie uplasowali się na 
następujących pozycjach: Rafał Kurek - miejsce 3., Krystian Kurzydło - miejsce 
7., Paweł Stach miejsce 8. Drużynowo natomiast TG „Sokół” Sanok zajęło 
2. miejsce. W pojedynku strzeleckim drużyna kobiety w składzie: Klaudia Tkacz 
i Karolina Kantorek zajęły miejsce 2., I drużyna mężczyzn w składzie: Mateusz 
Cipora i Dawid Karbowiak miejsce 1., a II drużyna mężczyzn, w skład której 
wchodzili Paweł Stach i Brajan Kowal - miejsce 3. 
 

� 24 września 2016 r. w Mielcu w ramach kontynuacji serii zawodów o puchar 
Odrodzonej Rady Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, odbyły się 
zawody sportowo obronne, w których uczestniczyli członkowie PDS, do zadań 
jakie musieli wykonać nasi członkowie należało: strzał z pistoletu oraz 
z karabinu pneumatycznego, rzut granatem, bieg na dystansie 1000 m 
dziewczyny i 1500 m chłopcy.  
TG „Sokół” Sanok reprezentowali: Klaudia Tkacz, Karolina Kantorek, Brajan 
Kowal (II miejsce w strzelaniu), Krystian Kurzydło (I miejsce w biegu na 1500 
m), Paweł Stach (III miejsce w biegu na 1500 m), Paweł Szul. 

 
� 1 listopada 2016 r. członkowie PDS wraz z członkami Jednostki Strzeleckiej 

2088 brali udział w kweście na rzecz remontu „Domu samotnej matki" 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. św. ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego w Sanoku. 

 
� 5 listopada 2016 r. odbył się XI Bieg Niepodległościowy, w którym uczestniczyli 

członkowie PDS, Krystian Kurzydło zajął w nich 2. miejsce, Paweł Stach 
4. miejsce, a Rafał Kurek 5. wszyscy oni „ścigali” się na dystansie 2,5 km. 
 

� 17 grudnia 2016 r. odbył się turniej strzelecki o Puchar Prezesa.  
Zwycięzcami konkursu byli: 1. Paweł Stach, 2. Józef Zajdel, 3. Justyna Zajdel, 
4. Zbigniew Zimoń, 5. Dawid Karbowiak, 6. Mateusz Cipora. Nagrodzeni zostali 
oni dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi. 

 



� W listopadzie dotychczasowy komendant druh Radek Broniewski, z powodu 
sytuacji rodzinnej tuż po rozpoczęciu szkoleń organizowanych przez PDS, 
poprosił o tymczasowe zawieszenie w obowiązkach komendanta i zgodnie z jego 
prośbą, jego funkcje przejął druh Paweł Stach. 

 
            Sekretarz PDS: Klaudia Tkacz                                  Komendant PDS: Paweł Stach 
 
 


