
Maria Pragłowska (57 pkt.); męż-

czyźni: I m. Przemysław Walawen-

der (132 pkt.), II m. Czesław Jagiełło 

(130 pkt.), III m. Dariusz Froń (129 

pkt.) Marian Wójcik (129 pkt.),  

IV m. Antoni Jodłowski (123 pkt.), 

V m. Józef Walawender (121 pkt.) 

 Strzelanie prowadził instruk-

tor strzelectwa sportowego i prak-

tycznego Franciszek Fedorowicz z 

pomocą członków KSS Iglica oraz 

młodzieży ze „Strzelca”, natomiast 

mini strzelnicę pneumatyczną przy-

gotowaną dla dzieci obsługiwali Ma-

riusz Nazar dowódca leżajskiego 

„Strzelca „ oraz członkinie tej jed-

nostki. Na strzelnicy obecni byli pre-

zesi Zarządu Rejonowego LOK w 

Żołyni: Tadeusz Śliż oraz jego po-

przednicy Bronisław Dudek i Leon 

Janusz. Przy przeprowadzeniu tur-

nieju pomagała również przewodni-

cząca Klubu Motorowego LOK w 

Żołyni Stanisława Leja. 

 Wszyscy uczestnicy turnieju 

otrzymali pamiątkowe, ceramiczne 

medale z biało-czerwoną wstęgą,  

przygotowane przez Stowarzyszenie 

Kolekcjoner Stalowa Włócznia spe-

cjalnie na ten dzień. Na awersie 

umieszczono napis „Żołnierze Nie-

złomni, Pamiętamy, Żołynia 2016”, 

na rewersie symbol Żołnierzy Wy-

klętych – odcisk wilczej łapy. Strzel-

cy, którzy wywalczyli miejsca na 

podium otrzymali książki poświęco-

ne Żołnierzom Wyklętym, ufundo-

wane przez Dariusza Fronia, dyrek-

tora ochrony w firmie Security Offi-

ce z Rzeszowa. 

 Po zawodach, tradycyjnie już, 

chętni mogli postrzelać z pistoletów 

kalibru 9 mm oraz karabinka sztur-

mowego MP15. 

Waldemar Natoński 

(… ) Ponieważ żyli prawem wilka 

Historia o nich głucho milczy 

Pozostał po nich w kopnym śniegu 

Ich gniew, ich rozpacz  

i ślad ich wilczy. 

Zbigniew Herbert 

 

U stanowione w 2011 roku świę-

to – Narodowy Dzień Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych”, honoruje i 

upamiętnia żołnierzy polskiego pod-

ziemia antykomunistycznego i anty-

sowieckiego działającego w latach 

1944 – 1963 w obrębie przedwojen-

nych granic Rzeczypospolitej Pol-

skiej. W latach 1944-1956, według 

ciągle niepełnych danych, z rąk pol-

skich i sowieckich komunistów  zgi-

nęło prawie 9 tysięcy żołnierzy pod-

ziemia niepodległościowego, wyko-

nano ponad 4  tysiące wyroków 

śmierci na polskich patriotach.  

 W celu uczczenia pamięci 

Żołnierzy Wyklętych w pierwszą 

niedzielę marca na strzelnicy w Żo-

łyni zorganizowano okolicznościo-

wy tur-niej strzelecki. Zawody roze-

grano niespełna tydzień po święcie, 

tak aby wydarzenie to nie kolidowa-

ło z biegami pamięci Żołnierzy Wy-

klętych, które odbyły się 28 lutego w 

Leżajsku i Przeworsku.  Zawody 

zorganizowali: Zarząd Rejonowy 

LOK w Żołyni,  Klub Sportów 

Strzeleckich „Iglica” LOK, Stowa-

rzyszenie Kolekcjoner Stalowa 

Włócznia oraz  Jednostka Strzelecka 

„Strzelec” nr 2035 z Leżajska. Pięk-

na, słoneczna pogoda sprzyjała orga-

nizatorom i uczestnikom. Na liście 

startowej zarejestrowało się 34 za-

wodników, natomiast przez stanowi-

sko z karabinkami pneumatycznymi, 

popularnie określanymi wiatrówka-

mi, przewinęło się kilkanaścioro 

dzieci. Zmagania turniejowe obej-

mowały strzelanie z karabinka spor-

towego kalibru 5,6 mm, z dystansu 

25 metrów. Po trzech strzałach prób-

nych strzelcy oddawali po pięć strza-

łów ocenianych, z trzech postaw – 

leżącej, klęczącej i stojącej. Do zdo-

bycia było maksymalnie 150 punk-

tów.  Klasyfikacja końcowa, kobie-

ty:  

I m. Aleksandra Marcinek (94 pkt.), 

II m. Anna Kocan (68 pkt.), III m. 

Turniej „Żołnierzom Wyklętym” 

Od lewej: Marian Wójcik, Antoni Jodłowski, Dariusz Froń,  

Przemysław Walawender,Józef Walawender, 

Aleksandra Marcinek, Tadeusz Śliż, Czesław Jagiełło 


