Przedstawiciel MON wizytował wągrowieckiego "Strzelca"
W piątek, 30 stycznia br. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu odbyła
się wizytacja wągrowieckiego oddziału Związku Strzeleckiego „Strzelec” której - w imieniu
pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych gen.
Bogusława Packa - dokonał pułkownik Witold Gniecki.
Spotkanie w gościnnych murach ZSP nr 1 rozpoczęli gen. Stanisław Chomko – komendant
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Wągrowiec oraz panowie Krzysztof Drewicz i Jarosław
Bejm, którzy przedstawili, historię i działania wągrowieckiego „Strzelca” w ostatnich latach,
cel odbywanych szkoleń oraz plany na najbliższe 3 lata.
W wizytacji wzięło udział ok. 200 osób, w tym – oprócz strzelców - m.in. zaproszeni goście:
burmistrz Wągrowca Krzysztof Poszwa oraz starosta wągrowiecki Tomasz Kranc,
przedstawiciele służb mundurowych oraz młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2, w której od kilku lat funkcjonuje klasa mundurowa. Zarówno burmistrz Krzysztof Poszwa,
jak i starosta Tomasz Kranc zgodnie podziękowali wągrowieckim „Strzelcom” za ich
dotychczasową działalność, podkreślając wagę szkolenia, które odbywają młodzi mieszkańcy
naszego miasta i powiatu w ramach tej organizacji.
Głównym zadaniem „Strzelca” jest wychowywanie młodzieży w duchu patriotycznym,
budowanie społeczeństwa obywatelskiego, podnoszenie sprawności fizycznej jego członków,
uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, a w konsekwencji – przygotowywanie kadr do
pracy w służbach mundurowych. Podczas zajęć młodzieży bardzo mocny akcent jest
kładziony na umiejętności ratownictwa medycznego oraz zachowania się w sytuacjach
kryzysowych.
Po oficjalnej części spotkania pułkownik Witold Gniecki podziwiał pokazy sprawności i
umiejętności nabytych przez wągrowieckich strzelców, a na zakończenie wizytacji odbył się
pokaz odbijania zakładników z rąk porywaczy.
Związek Strzelecki "Strzelec" Wągrowiec jest patriotycznym stowarzyszeniem, skupiającym
w swoich szeregach głównie młodzież. Kontynuuje ono tradycje istniejącego w okresie
międzywojennym Związku Strzeleckiego. Początki działalności organizacji sięgają 15 marca
1986 roku. Działa w Polsce i za granicą. Dowódcą oddziału wągrowieckiego „Strzelca” jest
ppor. ZS Krzysztof Drewicz. W Wągrowcu działa ponad 40 strzelców zaprzysiężonych, wielu
młodych ludzi odbywa też szkolenie, a organizacja ma ponadto kilkudziesięciu sympatyków.
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