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Polowa Drużyna Sokola  

TG „Sokół” w Sanoku 
1912-2021 

 
Po wielu próbach utworzenia odpowiedniej organizacji, we Lwowie w 1867 r., powstaje 
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, które 
wzbudzało coraz to większe zainteresowanie młodzieży i wielu 
dorosłych zainteresowanych walką o niepodległość Ojczyzny. 
Towarzystwo rozrastało się w całym zaborze austriackim, a także 
w pozostałych zaborach oraz w skupiskach polonijnych w bardzo 
wielu krajach Świata. 
 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku utworzone 
zostało 22 lata później, tj. 28 czerwca 1889 r.  
 
Głoszono wówczas hasła:  

 podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej,  
 podnoszenie rozwoju życia umysłowego i sportowego 

w społeczeństwie,  
 kształtowanie postaw patriotycznych,  
zgodnie z sokolim zawołaniem „W zdrowym ciele, zdrowy 
duch".  

 
Powołanie Towarzystwa w Sanoku zainicjował w 1888 r. lekarz 
miejski dr. Karol Zaleski wraz z dyrektorem gimnazjum 
dr. Karolem Petelenzem i starostą powiatowym sanockim 
dr. Leonem Studzińskim.  
 
Bardzo ważnym zadaniem „Sokoła” było szkolenie młodzieży. 
 
1909-1914 – Intensywne przygotowania Polowych Drużyn 
Sokolich (PDS) do walki o niepodległość Ojczyzny. Inicjatorem 
powołania PDS w 1909 r. w Krakowie był Stanisław Rowiński. We 
Lwowie od połowy 1912 r. PDS organizował kpt. Józef Haller. 
 
Specjalnie dla pokazu ćwiczeń wojskowych w 1912 r. zorganizowano Zlot Dzielnicowy 
w Sanoku. W ćwiczeniach brało udział 46 druhów z Rymanowa, Brzozowa, Zagórza, 
Leska, Pisarowiec, 62 z Sanoka, 60 skautów z sanockiej sokolej drużyny skautowej. 
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Decyzję o powołaniu Stałych Drużyn Sokolich (SDS później PDS), podjęto we 
Lwowie w dniu 10 grudnia 1912 r. SDS były integralnym elementem w strukturze 
organizacyjnej „Sokoła”, a których funkcjonowanie oparto na regulaminie uchwalonym 
również 10.12.1912 r. uzupełnionym o „Instrukcję do organizacji stałych drużyn 
sokolich”.  
 
Powołano Komendę Związkową SDS w składzie: Ksawery Fiszer, Kazimierz 
Wyrzykowski, Włodzimierz Godlewski (niebawem zastąpili go Stanisław Biega 
i Kazimierz Panek) i Stanisław Haller jako instruktor wyszkolenia wojskowego (w roku 
1914 zastąpił go ppłk Piotr Fiałkowski). W okręgu lwowskim szkoleniem wojskowym 
kierował mjr Roman Albinowski, a w krakowskim płk Zygmunt Zieliński. 
 
Przyjęto zasadę, że gimnastyka wychowawcza miała poprzedzać gimnastykę wojskową, 
a podstawą wyszkolenia była: 

 nauka musztry wojskowej,  
 strzelanie ćwiczebne z broni małokalibrowej,  
 topografia i budowa broni.  

 
Stała Drużyna Sokola liczyła:  
 
Drużyna Sokola miała się składać z: 
3 plutonów, każdy z nich z 3 zastępów a zastęp z 9-13 druhów.  
W skład plutonu wchodzili: komendant, zastępca komendanta, trzej pionierzy, trzej 
sanitariusze, 35-47 żołnierzy. 
Drużyna mogła liczyć: 1 komendanta, 5 podoficerów, 1 lekarza i 129-165 szeregowców.  
 
Poza tym w drużynie miano tworzyć patrole sanitarne, saperskie, łączności 
i gospodarcze (wóz prowiantowy z kuchnią). Trzy (cztery) drużyny tworzyły hufiec 
(batalion), trzy bataliony pułk, trzy pułki brygadę, trzy brygady dywizję, trzy dywizje 
korpus. 
 
W gnieździe sanockiego „Sokoła" zabiegi o utworzenie SDS podjęto po wizycie Józefa 
Hallera. Naczelnik Marian Szajna zobowiązał sanockich majstrów, by skierowali swych 
czeladników i terminatorów do tworzonej SDS. W 1913 r. z inicjatywy Naczelnika 
Mariana Szajny, zwerbowano jako pierwszych 22 ochotników do mających się 
utworzyć Stałych Drużyn Sokolich.  
 
„Sokół” ufundował sanockiej SDS furgon z kompletnym wyposażeniem (kotły, skrzynia 
na prowiant, namioty, siekiery, łopaty), mundury i obuwie, karabiny, plecaki, łopatki, 
nosze dla patrolu sanitarnego.  
 
Koszt wyposażenia jednego żołnierza z bronią wynosił około 200 K (mundur 50 K, 
płaszcz 20 K, oporządzenie 30 K, karabin Mannlichera 100 K).  
 
Już 17 lutego 1913 roku Szajna zorganizował w Zagórzu ćwiczenia zespołowe oddziałów 
paramilitarnych w składzie 200 członków SDS z Sanoka i Zagórza oraz Drużyn 
Skautowych z tych miejscowości, a także 100 członków sanockiego ZS, PDS i DB. 
 
Stałe Drużyny utworzone zostały w Bukowsku, Baligrodzie, Lesku, Tyrawie Wołoskiej, 
Rymanowie i Brzozowie. Liczba członków organizacji wzrosła gwałtownie od chwili, 
gdy w program ćwiczeń wcielono ćwiczenia typu wojskowego. 



3 
 

 
Stroje polowe posiadało 60 druhów. Odbyto w terenie kilkanaście mniejszych i kilka 
większych ćwiczeń w tym dwa nocne. Strzelanie ostrymi nabojami odbywało się 4 razy, 
tak, że każdy z druhów miał sposobność strzelać. Co niedzielę odbywały się ćwiczenia 
w strzelaniu pokojowym.  
 
Po każdych ćwiczeniach gimnastycznych odbywały się ćwiczenia musztry wojskowej 
lub wykłady teoretyczne, które prowadził druh komendant kpt. Franciszek Stok. 
Druhowie nabyli przez ten czas wiele wiadomości, świadczą o tym trafne odpowiedzi 
w czasie wykładów, nawet takich druhów, którzy zupełnie takich ćwiczeń nie znali.   
 
Komendę SDS tworzyli druhowie dr Emil Gaweł jako prezes, Marian Szajna jako 
naczelnik i kpt. Franciszek Stok jako komendant z przydzielonym zakresem działania.  
 
Pierwsze ślubowanie na sztandar sokoli w dniu 29 czerwca 1913 r. złożyło 
kilkudziesięciu druhów Stałej Drużyny Sokolej w Sanoku (SDS później PDS),  
Uroczystość zorganizowano na boisku przy Domu Sokoła. Dla zebranej publiczności 
przygrywała orkiestra sanockiego „Sokoła" i DB. Drużyna wystąpiła w pełnym 
umundurowaniu, oporządzeniu i z bronią. Obok niej stanęły sanockie drużyny 
skautowe męskie i żeńska. 
 
Naczelnik Marian Szajna zwracał się do Druhów w następujący sposób: 
stawajcie z nami do pracy – rozwijajmy siły – hartujmy ciało i ducha nie 
wtedy, gdy czasowy zapał nas ogarnie, lecz wytrwale i statecznie, bo nie 
wiemy, kiedy nadejdzie chwila, gdy nas Ojczyzna wezwie na służbę. 
 
19 września 1913 roku drużyna przeprowadziła publiczną zbiórkę datków na cele 
militarne. Pochodowi przygrywała sokola orkiestra. Na Placu św. Michała i Rynku 
zatrzymywano się dla wygłoszenia apelu o wstępowanie do drużyny ochotników. Liczba 
jej członków była nadal niewielka. Jednak uczestniczyli oni we wspólnych ćwiczeniach 
ZS, PDS, DB, OS organizowanych w Sanoku i okolicznych powiatach. 
 
W Zlocie Doraźnym Sokolstwa Polskiego we Lwowie wzięła udział sanocka SDS w ilości 
36 uczestników pod komendą dh. Franciszka Stoka, który zamianowany został przez 
Naczelną Komendę Związkową komendantem 21 Hufca.  
Dla wypróbowania sił przed zlotem zorganizowano w dniu 8 czerwca 1913 r. w Sanoku 
dzielnicowe ćwiczenia polowe, w których brały udział drużyny sokole ze wszystkich 
gniazd należących do dzielnicy sanockiej, Skauci, Oddział Samarytanina Sokolego pod 
przewodnictwem druha dr. Józefa Kurasiewicza oraz zaproszone do wzięcia udziału: 
Sanocka Drużyna Bartoszowa, Polska Drużyna Strzelecka i Związek strzelecki. 
 
Z inicjatywy Wydziału sanockiego „Sokoła” z początkiem 1913 r. zawiązał się 
„Samarytanin Sokoli” pod przewodnictwem dh. Heleny Ślączkowej.  
Staraniem Zarządu Samarytanina odbył się  kurs samarytański, w którym wzięło udział 
40 uczestniczek. Kurs prowadzili: lekarz dr Włodzimierz Pajączkowski prymariusz 
szpitala powszechnego i dh dr Józef Kurasiewicz. Uczestniczki kursu wyszkolone 
zostały teoretycznie i praktycznie na dzielne sanitariuszki.  
 
Wydział złożył gorące podziękowanie dr. Włodzimierzowi Pajączkowskiemu, który nie 
będąc członkiem „Sokoła” ofiarował bezinteresownie swój wolny czas i trudy dla dobra 
sprawy i z wielkim poświęceniem prowadził kurs teoretyczny i ćwiczenia praktyczne 
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w szpitalu. Za gorliwe zajęcie się kierownictwem „Samarytanina” Wydział złożył 
również podziękowanie dh. Helenie Ślączkowej. 
 
Wydział poświęcał wiele czasu sprawie wychowania młodzieży polskiej zorganizowanej 
w skautingu, udzielał jej lokalu na odbywanie pogadanek, wspierał materialnie 
i moralnie. Po pokonaniu problemu z wyłonieniem drużynowego drużyny skautowej, 
drużynowym został dh Franciszek Olearczyk, dawniejszy członek sanockiej drużyny 
skautowej, który gorliwie zajął się sprawami drużyny.  
Sanocka Sokola Drużyna Skautowa wzięła udział razem ze starszymi druhami w Zlocie 
Doraźnym we Lwowie w liczbie 30 członków. Dwóch członków Drużyny brało udział 
w Zlocie Skautów Angielskich w Birmingham, jednemu z nich udzielił Wydział 
subwencji na pokrycie części kosztów podróży. 
 
W 1913 r. nie zorganizowano kolonii skautowej z powodu ciągłych deszczów, które 
uniemożliwiały pobyt w lesie w budynku nie przysposobionym na stałą słotę i wilgoć. 
Przygotowania do kolonii spotkały się z uznaniem Rady Miasta Sanoka i Wydziału 
Powiatowego, które udzieliły subwencji na cele kolonii, która została jednak 
odmówiona z powodu zaniechania organizacji kolonii. 
 
Mimo nie zorganizowania kolonii, podziękowania za obywatelskie stanowisko wobec 
celów podejmowanych przez „Sokoła” skierowano do Rady Miasta Sanoka, Wydziału 
Powiatowego i druhów Tadeusza i Eugeniusza Nowaków (właścicieli dóbr 
w Olchowcach), którzy nie tylko udzielili pozwolenia na urządzenie kolonii w lasach 
należących do dóbr Olchowce ale też za wybudowanie baraku, oraz obietnicy budowy 
drugiego budynku na cele kolonii.  
 
Sanocka Sokola Drużyna Skautowa im. Karola Chodkiewicza  
liczyła z końcem 1913 r. 55 członków.  
Inwentarz drużyny: 14 łopatek saperskich, 2 toporki, 3 kotły, 3 nakrywy na kotły, 
3 chochle, 6 płacht na namioty, 3 wiadra na wodę, 1 lina, 6 chorągiewek 
sygnalizacyjnych i 4 latarnie do sygnalizacji. Biblioteka drużyny liczyła 163 tomy. 
 
Dużo wysiłku i pieniędzy (1639 K) włożonych przez Sokołów w budowę Łazienek na 
Sanie w 1912 r., z których skorzystało już 449 osób, poszło na marne – Łazienki poszły 
z wodą w czasie powodzi.  
 
1914 – Sala sanockiego „Sokoła” w 1914 roku była przede wszystkim zdominowana 
przez ruch ćwiczebny Stałej Drużyny Sokolej (SDS, później PDS) i innych organizacji. 
Ćwiczenia SDS ograniczały się prawie wyłącznie do ćwiczeń wojskowych. 

 
1914-07-28 – Wybuch I wojny światowej. 
Członkowie „Sokoła” wszystkie swoje działania organizowali z myślą o odzyskaniu 
niepodległości przez Polskę. Na czas wojny, „Sokół” zawiesza działalność, a Sokoli biorą 
czynny udział w działaniach wojennych. 
 
1914-09-6/19 – Przyjęcie w Sanoku Legionu Wschodniego pod dowództwem płk.  
Józefa Hallera (~7 tys. osób). Podkomendni J. Hallera wyruszyli w drogę ze Lwowa do 
Sanoka 29 sierpnia 1914 r. Szlak wiódł przez Lubień Wielki, Rudki, Sambor 
(Sąsiadowice), Chyrów (Tarnawa), Ustrzyki Dolne, Lesko. W szeregach żołnierzy był 
również ppor. Stanisław Biega s. Stanisława, ur. w Sanoku. 
Byli to ochotnicy z organizacji niepodległościowych takich jak: Polowe Drużyny Sokole, 
Samarytanin Sokoli, Skauci, Drużyny Bartoszowe, Jednostki Strzeleckie, i inne. 
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Groby poległych Sokołów w tej wielkiej wojnie rozproszone są na bardzo dużym 
obszarze odzyskanej II Rzeczypospolitej. 
 

 

 

 

2015 

Polowa Drużyna Sokola TG „Sokół” w Sanoku (PDS) 

Sanocki „Sokół” przestał istnieć w okresie 1939-1945, a następnie na okres 59 lat (od 
1946 aż do 2005 r.). Utworzony w 1889 r. „Sokół” – zlikwidowany w trybie 
administracyjnym z rażącym naruszeniem prawa w 1949 roku – postanowiono 
reaktywować na zebraniu 11.07.2004 r., co doprowadziło do wpisania Towarzystwa 
w dniu 25.05.2005 r. do KRS pod numerem 234935. 
 
Po pokonaniu wielu przeszkód administracyjno-prawnych „Sokół” przejął DOM 
SOKOŁA w dniu 1 maja 2010 r. i coraz widoczniej realizuje zadania statutowe 
Towarzystwa. 
Jednym z głównych zadań „Sokoła” jest prowadzenie Polowej Drużyny Sokolej. 
 
Zarząd TG „Sokół” w Sanoku podjął Uchwałę o utworzeniu Polowej Drużyny Sokolej 
w dniu 18 czerwca 2015 r.  

Komendę PDS tworzą:  
 prezes TG „Sokół” w Sanoku,  
 naczelnik szkolenia sokolego TG „Sokół” w Sanoku,   
 komendant PDS. 

 
Funkcję pierwszego komendanta PDS sprawował dh mgr Radosław Broniewski 
(18.06.2015-30.06.2017). 

PDS swą działalność rozpoczęła udziałem 4/5.07.2015 r. w „Warsztatach 

wojskowych drużyn sokolich” w Rymanowie, prowadzonych przez dh. prezesa  
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Kazimierza Cetnarskiego. Uczestniczyli nasi druhowie: Radosław Broniewski, Maciej 
Hunia, Paweł Stach. 

Organizując PDS, Zarząd „Sokoła” przygotował lokal, dokumentację, sprzęt 
i zorganizował rekrutację. 

Pierwszym lokalem była wyremontowana przez nas piwnica w Domu Sokoła o pow. 
20 m2, która służyła jako miejsce zbiórek przed zajęciami oraz jako magazyn sprzętu. 
Przygotowaliśmy następnie większe pomieszczenie (111 m2 – Oranżeria), które obecnie 
służy również dla PDS. 
 
Opracowaliśmy dokumentację PDS, która jest zawieszona na stronie: 
http://www.sokolsanok.pl/3-4-druzyna-sokola 
 
Są to:  

1. 10 przykazań sokolich 
2. Regulamin Polowej Drużyny Sokolej w Sanoku 
3. Rota przysięgi Członka Polowej Drużyny Sokolej  
4. Musztra (paradna) Polowej Drużyny Sokolej 
5. Terenoznawstwo 
6. Strzelanie 
7. Rzut granatem 
8. Łączność 
9. Pierwsza pomoc (kurs, zawody) 
10. Biegi 
11. Regulamin zawodów w trójboju obronnym, Polowej Drużyny Sokolej w Sanoku 
12. Musztra  

 

 

 

Sprawozdanie 
Polowej Drużyny Sokolej TG „Sokół” w Sanoku 

za okres: 1.01.2016 r. – 31.12.2016 r. 
 

Polowa Drużyna Sokola od 1 stycznia 2016 roku, liczyła 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. 
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Tabela przedstawiająca tematy spotkań, ich cele oraz zdobyte przez 

Druhów Polowej Drużyny Sokolej, umiejętności. 
 

Data 
Temat 

spotkania 
Prowadzący 

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 

22-29. 
12.2016 r. 

Przerwa  
Święta Bożego 

Narodzenia 

  

 

Poza cotygodniowymi spotkaniami, członkowie PDS 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 PDS. 
 
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  
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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 Sanoku, 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.  
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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 
 

 

Kolejnym komendantem PDS został dh Paweł Stach, który pełnił funkcje od 1.09.2017 
r. do 28.02.2019 r. 

Funkcję zastępcy komendanta pełnił dh Brajan Kowal (1.03.2019-30.06.2019).   

Funkcję sekretarza pełniła dh. Klaudia Tkacz (1.09.2017-30.06.2019).  

Drużyna liczyła od 12 do 20 Druhen i Druhów.  

Zakupiliśmy 4 szt. karabinów laserowych, 10 granatów ćwiczebnych, mundury 
polowe i inny sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć PDS. 

Zajęcia w roku szkolnym 2017/2018 odbywały się w każdy czwartek o godz. 1700, 
a często okazjonalnie w innym terminie, a prowadzili je instruktorzy: 

1. dh Paweł Stach – komendant PDS – Musztra paradna, organizacja zawodów 
i uroczystości, prowadzenie dokumentacji, 

2. por. r. mgr Wacław Borowy – Musztra, topografia, zajęcia polowe – zawody, 
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3. mgr Paweł Stefański – instruktor strzelectwa – strzelanie laserowe, śrutowe, 
kulowe, zawody, 

4. dh mgr Damian Dziewiński – Musztra, marszobiegi, ćwiczenia 
wytrzymałościowe, gry i zawody.                                                                                                                      

 
Zajęcia strzeleckie prowadzone były na strzelnicach w:  

1. Brzozowie i Rymanowie – strzelanie kulowe na różnych odległościach, 
2. ZS nr 2 w Sanoku – strzelanie z kbks, 
3. TG „Sokół” w Sanoku – strzelanie z karabinów laserowych, 
4. lokalu „Pod Arkadami” – strzelanie laserowe. 

Organizujemy systematycznie zawody strzeleckie wewnętrzne, z karabinów 
laserowych.  
Bierzemy udział w różnych zawodach 
strzeleckich zewnętrznych. 
Organizujemy raz w roku zawody 
w „Trójboju obronnym” (bieg, strzelanie, 
rzut granatem). 
Bierzemy udział w zawodach „Trójboju 
obronnego” organizowanych przez TG 
„Sokół” w Rymanowie. 
 
Należy nadmienić, że prowadzenie zajęć 
i zawodów strzeleckich wiąże się 
z dużymi kosztami. (sprzęt, dojazd, 
wynajem strzelnicy, zakup kul, opłata 
instruktora). 
Koszt zajęć polowych czy treningów 
siłowych jest znacznie mniejszy.  
 
Rotacja młodzieży zobowiązuje nas do 
zwiększania wysiłków, związanych 
z naborem młodzieży zastępującej 
odchodzących. 
 
Uroczystą, pierwszą przysięgę dwóch druhen i dziesięciu druhów PDS TG „Sokół” 
w Sanoku, połączoną ze „Spotkaniem opłatkowym” zorganizowaliśmy 28.01.2017 r. 
 
Przysięgę odebrał prezes Bronisław Kielar, w obecności braci Sokolej i  zaproszonych 
gości, którą złożyli dh. dh: Mateusz Cipora, Andrzej Łuszcz, Dawid Karbowiak, Brajan 
Kowal, Krystian Kurzydło, Paweł Stach. Paweł Szul, Klaudia Tkacz, Jakub Trznadel, 
Józef Zajdel, Justyna Zajdel, Zbigniew Zimoń.  
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Rota przysięgi  
Członka Polowej Drużyny Sokolej TG „Sokół” w Sanoku  

 (składana na Sztandar, przyjmowana przez prezesa). 
 

„Wstępując w szeregi Polowej Drużyny Sokolej, 
w obliczu Boga Wszechmogącego i Braci Sokolej, 

przysięgam służyć wiernie Bogu 
i Ojczyźnie mojej Rzeczpospolitej Polskiej, 
stać na straży jej honoru, tradycji i wiary.  

Przysięgam przestrzegać Przykazania Sokole, 
być posłusznym zwierzchnikom, 

a także dochować tajemnic organizacji. 
Tak mi dopomóż Bóg!" 

 
Kilka zdań skierowanych przez prezesa do nowo zaprzysiężonych: 
     
  Kochani: Druhny i Druhowie! 

 
Jesteście już po uroczyście złożonej przysiędze,  
która jest aktem ślubowania, 
jest zobowiązaniem druhów wobec „Sokoła” oraz Państwa. 
Stanowi również źródło siły moralnej druhów. 
 
Przypomnijcie sobie drogę dojścia do przysięgi:  
najpierw podjęliście decyzję, że trzeba iść do „Sokoła”, 
następnie trzeba było zostawić zajęcia domowe,  
zrezygnować z wielu innych zajęć i wybrać się na zajęcia PDS. 
 
Różne ćwiczenia odbywaliście w waszej piwnicy, 
na Sali gimnastycznej G-2, na siłowni II LO, 
byliście na ściance spinaczkowej ZHP, na strzelnicy ZS-2, 
uczestniczyliście także w ćwiczeniach polowych, również ze „Strzelcami”. 
 
Pokonaliście wiele trudności, osiągnęliście następny etap życiowy, 
jesteście bardziej dojrzałymi, lepszymi ludźmi. 
Przed Wami następne wyzwania, następne zadania. 
Życzę Wam sukcesów w pokonywaniu kolejnych etapów życiowych! 

 
Czołem! 
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Kolejną przysięgę odebraliśmy od druhen i druha PDS w dniu 9 czerwca 2017 r.  
– na uroczystości zorganizowanej z okazji:  

– 150. rocznica utworzenia TG „Sokół” we Lwowie – 1867-2017 
– 128. rocznica utworzenia TG „Sokół” w Sanoku – 1889-2017 

http://www.sokolsanok.pl/aktualnosc/150-lat-sokola. 
 
Przysięgę złożyli dh. dh: 1. Jagoda Stach, 2. Ula Pawłowska, 3. Dominik Kruczek, 
4. Jagoda Szmyd. 

 
W roku 2017 druhny i druhowie PDS wzięli udział w 4 imprezach okolicznościowych 
tj.: 

 „Piknik dla zdrowia” Gimnazjum im. Jana Pawłą II w Tarnawie Dolnej, gdzie 
przeprowadziliśmy pokaz umiejętności bojowych oraz mini turniej „Bieg 
z przeszkodami” w ramach których zagwarantowaliśmy również nagrody. 

 „Piknik wojskowy” Szkoła Podstawowa im. Świętego Kazimierza i Jana Pawła II 
w Zagórzu gdzie przeprowadziliśmy warsztaty z samoobrony dla rodziców, 
uczniów oraz rywalizacje sportową dla dzieci z najmłodszych klas, w ramach 
których zagwarantowaliśmy również nagrody. 

 ,,lm twierdzą był każdy próg” widowisko historyczne w auli PWSZ gdzie 
wspomogliśmy druhów seniorów z naszego gniazda w odegraniu sceny VII. 

 „Bieg Sokoli-Niepodległościowy” gdzie zabezpieczaliśmy trasę, rozdawaliśmy 
medale oraz zorganizowaliśmy loterie fantów. 
 

1. Wzięliśmy udział również w uroczystościach: 
 3. Maja, 
 11 Listopada, 
 Zjazd Sokolstwa Polskiego na Jasnej Górze. 

 
2. Na „Sokolich Zawodach Trójboju Obronnego” organizowanych przez TG „Sokół” 

w Sanoku (7.10.2017) uzyskaliśmy następujące miejsca warte zaznaczenia: 
 Krystian Kurzydło 2 miejsce indywidualnie, 
 Justyna Zajdel 3 miejsce indywidualnie. 

 
3. Mistrzostwa Polski Sokołów w biathlonie letnim w Rymanowie (22.10.2017) 

udały nam się zdecydowanie najlepiej z wszystkich zawodów w tym roku.  
Wygraliśmy BIATHLON LETNI, a Paweł Stach zajął 2 miejsce indywidualnie. 

STRZELECTWO:  
 Paweł Stach – 1 miejsce indywidualnie, 
 Brajan Kowal – 2 miejsce indywidualnie, 
 Dominik Kruczek – 3 miejsce indywidualnie. 
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W XIII. Biegach Sokolich Druhowie PDS również uczestniczyli jako zawodnicy, 
a pozostali pomagali przy zabezpieczaniu trasy biegu wraz z druhami z Jednostek 
Strzeleckich.  

Członkowie PDS co roku uczestniczą w „Opłatku Sokolim” organizowanym na 
początku roku.  

 
Niektóre linki:  

 http://www.sokolsanok.pl/3-4-druzyna-sokola, 
 http://www.sokolsanok.pl/aktualnosc/zajecia-polowe-druzyn-proobronnych, 
 http://www.sokolsanok.pl/aktualnosc/sokoli-wystapili-w-widowisku-historycznym-im-twierdza-

byl-kazdy-prog-, 
 http://www.sokolsanok.pl/aktualnosc/mistrzostwa-polski-sokolow-w-biathlonie-letnim-i-

strzelaniu, 
 http://www.sokolsanok.pl/aktualnosc/sokoli-na-jasnej-gorze, 
 (http://www.sokolsanok.pl/aktualnosc/zjazd-sokolstwa-polskiego-na-jasnej-gorze-21-maja-2016-r-

), 
 http://www.sokolsanok.pl/aktualnosc/turniej-strzelecki-sokola-o-puchar-prezesa, 
 http://www.sokolsanok.pl/aktualnosc/zawody-strzeleckie-w-zs-nr-2-zorganizowane-przez-

sagittarius-1, 
 http://www.sokolsanok.pl/aktualnosc/-iii-sokoli-turniej-strzelecki-1, 
 http://www.sokolsanok.pl/aktualnosc/wyniki-sokolich-zawodow-proobronnych, 
 http://www.sokolsanok.pl/aktualnosc/zawody-proobronne-w-mielcu, 
 http://www.sokolsanok.pl/aktualnosc/ii-mistrzostwa-polski-w-trojboju-obronnym-w-sanoku-juz-

za-nami, 
 http://www.sokolsanok.pl/aktualnosc/warsztaty-wojskowe-w-rymanowie, 
 http://www.sokolsanok.pl/aktualnosc/ii-mistrzostwa-polski-w-trojboju-obronnym-w-sanoku, 
 http://www.sokolsanok.pl/zdjecia. 
 https://drive.google.com/folderview?id=0B7ShSroa-P9VYUR5b2tFWE9zRGc&usp=sharing  – Rymanów 
 http://www.sokolsanok.pl/3-4-b-regulamin-zawodow-w-trojboju-bojowym – Sanok 
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Od  1 grudnia 2019 r. funkcję instruktora PDS TG „Sokół” w Sanoku 
sprawuje chor. ZS mgr Wojciech Chrobak. 

 
Sprawozdanie 

z działalności Polowej Drużyny Sokolej TG „Sokół” w Sanoku 
za okres: 1.01.2020 r.-30.06.2020 r. 

 

Sporządził: instruktor PDS chor. ZS Wojciech Chrobak. 

Przedsięwzięcia zrealizowane w I kwartale 2020 roku: 

 03.01.2020 – szkolenie wspinaczkowe na obiekcie CSE w Sanoku  
 25.01.2020 – uroczyste zaprzysiężenie członków PDS  
 21-23.01.2020 – obóz szkoleniowy w trakcie ferii zimowych organizowany 

w ramach działalności JS w miejscowości Mymoń.  
 06.03.2020 – zabezpieczenie imprezy masowej w Rzeszowie (Przyrzeczenie 

Strzeleckie) 
 10.03-14.05.2020 – zajęcia zdalne* 

 
Przedsięwzięcia zrealizowane w II kwartale 2020 roku:  

 15-16.05.2020 – zajęcia terenowe i marsz kwartalny/kondycyjny szlakiem Gór 
Słonnych (dystans 20 km)** 

 .06.2020 – przygotowanie do uroczystego odsłonięcia odnowionego pomnika 
nagrobnego Adama Pytla w dniu 4.07.2020 r. 

 4.07.2020 – udział w uroczystości odsłonięcia wyremontowanego nagrobka 
Adama Pytla, na Cmentarzu Komunalnym w Sanoku. 

 
Przedsięwzięcia planowane w II kwartale 2020 roku:  

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wszelkie założenia naszej 
działalności w tym kwartale zostały mocno ograniczone, a skupiają się przede 
wszystkim na kontynuacji szkolenia podstawowego i przygotowania osób 
wyróżniających się w sposób szczególny do odbycia kursu dowódców drużyn i kursu 
pierwszej pomocy.   

Przy stałej konsultacji naszych działań z Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną wznowiliśmy szkolenia bazujące na spotkaniach personalnych 
z dostosowaniem się do określonych wymogów. W związku z tym odbywały się one 
do miesiąca czerwca trzy razy w tygodniu przy zmniejszonej liczbie uczestników. 
Tym samym podjęliśmy szkolenie nowych rekrutów w szeregach PDS. 

 
* z uwagi na podwyższony stan epidemiologiczny zajęcia w okresie od marca do maja zostały 

zawieszone w trybie normalnym i odbywały się w sposób zdalny za pośrednictwem video 

wykładów przez platformę komunikacyjną Messenger.  

**wszelkie kwestie organizacyjne zostały uzgodnione i wykonane według wytycznych 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sanoku. 
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Stan liczebny w pierwszym kwartale wynosił dwanaście osób, a w pierwszej połowie 
drugiego kwartału wynosi osiem osób, którzy wykazują wysokie morale i wartości 
szkoleniowe. Zajęcia teoretyczne w Domu Sokoła jak i w terenie są prowadzone metodą 
selektywnego szkolenia, wykluczając osoby podatne na czynniki zewnętrzne, stres, 
brak dyscypliny itp. Stosowanie takiej metody szkolenia pozwalającej na wykształcenie 
osób wartościowych, których umiejętności i doświadczenie będzie można spożytkować 
w przyszłości w formie pomocników instruktora, a następnie wysyłając na kursy 
kształtować kadry pod dalsze rozwijanie organizacji w przyszłości.  

W dniu 7.08.2020 r. druhny i druhowie PDS uczestniczyli ze Sztandarem sokolim 
w uroczystości uhonorowania dh. prezesa Adama Pytla (1856-1928) przy Jego mogile, 
z odnowionym przez TG „Sokół” w Sanoku nagrobkiem. 

Ze względu na Pandemię, pracę PDS musieliśmy na jakiś czas przerwać, a po 
wznowieniu ograniczyliśmy liczbę druhów w ćwiczących zastępach. 
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Sprawozdanie z działalności szkoleniowej 

Polowej Drużyny Sokolej TG „Sokół” w Sanoku 
w III. kwartale 2020 r. 

 
Działania teoretyczno-praktyczne realizowane w Domu Sokoła:  

• nauka regulaminów musztry zespołowej i indywidualnej,  
• BLOS – zasady zachowania bezpieczeństwa posługiwania się bronią palną,  
• zasady postępowania i zachowania zasad bezpieczeństwa na strzelnicy,  
• obsługa i mechanika budowy broni strzeleckiej – KBK AKS,  
• przyjmowanie postaw strzeleckich,  
• postawy strzeleckie – prawidłowe przyjmowanie postaw strzeleckich,  
• podstawy walki wręcz – przyjmowanie podstaw gardy i odpierania przeciwnika 

z bronią i bez, 
• zielona taktyka – podstawy działań w terenie otwartym. 
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Wyjścia terenowe:  
• 21.11.2020 – zasady prowadzenia działań taktycznych i przekazywania 

informacji odnośnie prawidłowej realizacji szkolenia. W trakcie szkolenia na 
terenie tzw. „czołgowiska” starsi członkowie zostali przeszkoleni w zakresie 
przekazywanie informacji dla młodszych członków z zakresu poruszania się 
w terenie otwartym. Podczas szkolenia dokonano szkoleniowej wymiany ognia 
z karabinków ASG w ramach inscenizacji warunków pola walki.  

• 28.11.2020 – wyjście w teren młodego rocznika mające na celu wdrożenie 
działań z zakresu zielonej taktyki i elementów SERE na terenie „czołgowiska”. 
Zajęcia dla grupy 12 osobowej (dwie drużyny 8 osobowe + 4 dowódców sekcji 
do pomocy)  

• 5.11.2020 - wyjście w teren młodego rocznika mające na celu wdrożenie działań 
z zakresu zielonej taktyki i elementów SERE na terenie „czołgowiska”. Zajęcia 
dla grupy 12 osobowej (dwie drużyny 8 osobowe + 4 dowódców sekcji do 
pomocy)  

• 12.11.2020 – PLANOWANE WYJŚCIE TERENOWE W CELU DOKONALENIA 
ZAPOZNANYCH JUŻ UEMIĘTNOŚCI  

 
* Z uwagi na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, zajęcia w III kwartale 2020 r. odbywały się 
z pewnego rodzaju inercją i brakiem możliwości uczestnictwa w uroczystościach patriotycznych 
(święto narodowe 11 listopada). Zajęcia teoretyczno-praktyczne w Domu Sokoła obywały się 
w grupach ograniczonych z zachowaniem zasad sanitarnych, w porozumieniu z odpowiednimi 
służbami sanitarnymi.  

 
Uwagi: 
Z powodu obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych w czasie rekrutacji nie udało się 
zachęcić większej liczby chętnych w wieku szkolnym, jednakże możliwość realizacji 
zagadnień strzeleckich i ogólno-szkoleniowych pozaszkolnych powodowało samoistne 
zainteresowanie młodzieży.  
 
W trakcie szkolenia odpada średnio 20% uczestników, co dało się zauważyć jeszcze 
podczas zeszłorocznej rekrutacji prowadzonej na wiosnę. W raz ze wzrostem 
intensyfikacji zajęć selektywnie pozostają jedynie członkowie pełni zaangażowania, 
a miejsce odchodzących rekrutów zajmują następni w tempie jednej nowej osoby na 
tydzień. Do rezygnacji lub braku zaangażowania niektórych rekrutów przyczynia się 
również brak zgody rodziców na uczestnictwo w zajęciach z ogólnie znanych przyczyn 
reżimu sanitarnego. Możliwe, że lista rekrutów do PDS ulegnie zmianie w I kwartale 
2021 r.  
 
Rozwojowo, istotnym będzie zakup następnych gumowych karabinów i pasów 
wojskowych. Aktualna liczba staje się niewystarczająca do realizacji pełnoskalowych 
ćwiczeń z większą ilością uczestników. Istotnym również będzie po uzyskaniu 
minimum 24 w pełni wyposażonych (mając na uwadze wyposażenie indywidualne) 
i wyszkolonych do poziomu lekkiej piechoty członków PDS, rejestracja w rejestrze 
organizacji proobronnych. Umożliwiłoby to dodatkowe szkolenia na obiektach 
wojskowych i przystąpienie do programu „paszport MON”.  
 

Instruktor PDS: chorąży ZS mgr Wojciech Chrobak  
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Rymanów, 03.10.2016 r. 

Komunikat 

Punktacja w Pucharze Polski TG Sokół w sportach obronnych, z zawodów, które odbyły się w: 
Sanoku (trójbój obronny i pojedynek strzelecki) – ,  
Rymanowie (biathlon letni i strzelectwo kulowe),  
Mielcu (czwórbój obronny).  
Międzybrodziu Bialskim (dwubój strzelecki).  
Punktacja indywidualna mężczyzn i kobiet.  
Punktacja drużynowa M i K. 
Punktacja zespołowa (gniazd sokolich). 
 

Punktacja indywidualna kobiet w Pucharze Polski TG Sokół.  

Mi

ejsc

e 

Nazwisko i Imię Miejscowo

ść 

Sanok  

3-bój 

Obr. 

Rymanów 

Biathlon 

letni 

Rymanów 

Strzelect

wo 

kulowe 

Mielec 

4-bój 

Obr. 

Międzybr.

B 

2-bój 

strzel. 

Pkt 

razem 

1. Sokołowska 

Aneta 

Rym. 13 6,5 8,5 16 9,5 53,5 

2. Jękot Karolina Rym. 5 9 3 10 12 39 

3. Stwora Agnieszka Międz.B. 10,5 1 6 13,5 3 34 

4. Frankowicz 

Karolina  

Rym. 8,5 2 5 11,5 6 33 

5. Kołek Weronika Międz.B. 2 4,5 7 9 7,5 30 

6. Kurylak Weronika  Rym. - - 13 - - 13 

7. Surowiec Ewa  Mielec - - - 7 5 12 

8. Niepokój Paulina Rym. - - 10,5 - - 10,5 

9. Warmuz Gabriela Wado. - - - 8 2 10 

10. Tkacz Klaudia Sanok 4 - - 3  7 

11. Firmanty Anna Sanok 7 - - - - 7 

12. Kantorek Karolina  Sanok 6 - - - - 6 

12. Ramza Wiktoria Wado. - - - 6 - 6 

14. Janeczko 

Margarita 

Mielec - - - 5 - 5 

15. Kantorek Klaudia Sanok - - - 4 - 4 

15. Słabik Paula  Rym. - - 4 - - 4 

15. Helowicz Justyna Mielec - - - - 4 4 
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15. Łapińska Natalia  Krak. - 3 1 - - 4 

19. Pszeniczna 
Ewelina 

Mielec 3 - - - - 3 

20. Gliwa Anna  Miedz.B. - - 2 - - 2 

20. Kołek Edyta  Miedz.B. - - - 2 - 2 

20. Żurek Izabela  Wado. - - - 1 1 2 

23. Marcinko Natalia  Sanok 1 - - - - 1 

 

 

Punktacja indywidualna mężczyzn w Pucharze Polski TG Sokół 

Miej Nazwisko i Imię Miejscowo

ść 

Sanok 

3-bój 

Obr. 

Rymanó

w 

Biathon 

letni 

Rymanó

w 

Strzelani

e 

kulowe 

Mielec 

4-bój 

obr. 

Międz. 

2-bój 

strzel 

Pkt 

razem. 

1. Wojtasik Artur  Rym. 8 13 9 13 15,5 58,5 

2. Kurzydło Krystian Sanok 7 11 23 15 - 56 

3. Foltyn Mateusz Międz B. - - 17 16 18 51 

4. Jaśkowiec Kacper Międz B. 5 16,5 1 11 10 43,5 

5. Stach Paweł Sanok 6 12 13 12 - 43 

6. Śliwiak Paweł Rym. 15 - - 25 - 40 

7. Kołek Maciej Międz B. - 2 15 8 8 33 

8. Błasiak Tomasz  Międz B. 2 19 6 - 4 31 

9. Kaleta Tomasz  Krak. - 14,5 16 - - 30,5 

10. Cipora Mateusz  Sanok 3 6 20,5 - - 29,5 

11. Niemczyk 

Mateusz  

Rym. - 10 18,5 - - 28,5 

12. Gomulak Michał Międz B - 3 11 - 9 23 

13. Penar Wiktor Rym. - - - 22,5 - 22,5 

14. Martynik Andrzej Międz B  - 1 12 9 - 22 

15. Ryłko Szymon Wad. - - - 14 6 20 

16. Tarlak Radosław Mielec  - - - 19,75 - 19,75 

16. Nycek Mateusz Mielec  - - - 19,75 - 19,75 
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18. Wojdyła Mikołaj Mielec  - - - 18 - 18 

18. Pasela Patryk  Mielec 12,5 - - 5,5 - 18 

20. Handzel Adrian Krak. - 7 10 - - 17 

20. Palarczyk Adam Krak. - 9 8 - - 17 

20. Kuździał 

Sebastian 

Mielec  - - - 17 - 17 

23. Maśnik Mateusz  Rym. - 8 7 - - 15 

24. Kowal Brajan Sanok - - 14 - - 14 

24. Karbowiak Dawid  Sanok 4 5 5 - - 14 

26. Piątek Dawid  Mielec - - - 13,5 - 13,5 

27. Lak Grzegorz Rym. - - - - 12 12 

28. Olszewski Patryk Mielec - - - - 11 11 

28. Gołąb Tomasz  Międz B. - - 4 - 7 11 

30. Kurek Rafał Sanok 10,5 - - - - 10,5 

31. Góra Bartosz  Wado. - - - 10 - 10 

32. Skoroś Patryk Mielec 9 - - - - 9 

33. Śliwa Józef Wado. - - - 3 5 8 

34. Talkowski Kacper Krak. - - - 7 - 7 

35. Gierat Kacp Krak. - 4 2 - - 6 

36. Cebulak Adrian Mielec - - - 5,5 - 5,5 

37. Wędzina Dominik Wado. - - - 2 2 4 

37. Tomasiewicz 
Dawid 

Mielec  - - - 4 - 4 

39. Szul Paweł  Sanok - - 3 - - 3 

39. Haręźlak Łukasz Międz B. - - - - 3 3 

41. Knapik Mateusz  Wado - - - 1 1 2 

42. Smyka Dominik  Mielec  1 - - - - 1 
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Punktacja drużynowa kobiet  w sportach obronnych 
do Pucharu Polski TG „Sokół” 2016 

                                                    Sanok                    Rymanów                            Mielec         Międz. B                               

Mie

jsce 

Miejscowość Trójbój 

obronny 

Pojedyne

k 

strzelecki 

Biathlon 

letni 

Strzelect

wo 

Kulowe  

4-bój 

ob. 

2-bój 

strzel

. 

Pkt 

razem 

1. Rymanów 5 5 7 7 8 7 39 

2. Międz. B. 1 1 4,5 4,5 5,5 2,5 19 

3. Sanok 2,5 2,5 1 1 1 - 8 

4. Mielec - - - - 2 4,5 6,5 

5. Kraków - - 2,5 2,5 - - 5 

6. Wadowice - - - - 3,5 1 4,5 

 

Punktacja drużynowa mężczyzn w sportach obronnych do Pucharu Polski  
TG „Sokół” 2016 

                                             Sanok                 Rymanów                     Mielec                Międz. B 

Miejsce Miejsc. 3-bój 

Obronny 

Pojed. 

Strzelecki 

Biathon 

letni 

Strzelect 

kulowe  

4-bój 

Obronny  

2-bój 

strzelecki 

Pkt 

razem  

1. Rymanów 7 4,5 2,5 2,5 9 7 32,5 

2. Sanok 2,5 7 4,5 7 3 - 24 

3. Międz. B 1 2,5 7 4,5 4,5 2,5 22 

4. Mielec 4,5 1 - - 6,5 4,5 16,5 

5. Kraków - - 1 1 1 - 3 

5. Wadowice - - - - 2 1 3 

 
Punktacja ogólna (zespołowa M+K) Pucharu Polski 

TG „Sokół” w sportach obronnych 2016 
Miejsce Miejscowość Kobiety  Mężczyźni Pkt razem 

1. Rymanów 39 32,5 71,5 

2. Sanok 8 24 32 

3. Międzybrodzie B  19 22 31 

4. Mielec 6,5 16,5 23 

5. Kraków 5 3 8 

6. Wadowice 4,5 3 7,5 

Kazimierz Cetnarski  


