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W dniach 22-25 lutego odbyło się Zimowe Szkolenie Korpusu Kadetów w 

Częstochowie. W poniedziałek 22 lutego gościliśmy policjanta – technika kryminalistyki, 

który przeprowadził bardzo ciekawy wykład na temat działań policji na miejscu zdarzenia, 

np. włamania lub zabójstwa. Kadeci mieli możliwość zaznajomienia się z technikami 

zabezpieczania śladów oraz zbierania ich do analizy. Ćwiczyli także praktycznie – przy 

pomocy specjalnego proszku i pędzelka magnetycznego ukazywali odciski palców na 

kartkach papieru. Podjęto także próby zdejmowania odcisków palców z broni i z kubka, a 

także odcisków butów z podłogi. Niezwykle ciekawe zajęcia dały kadetom obraz jak wygląda 

ten aspekt służby w policji. Trzeba zaznaczyć, że nasi uczniowie poznają charakter pracy 

różnych służb mundurowych. 

Kolejne ćwiczenia tego dnia dotyczyły technik dobywania i przeładowywania broni 

krótkiej. Zasady bezpiecznej obsługi pistoletu były ćwiczeniem przygotowawczym przed 

planowanym na ten rok szkolny wyjazdem na strzelnicę. Wyćwiczenie techniki i tzw. pamięci 

mięśniowej ma bardzo duże znaczenie, bowiem pozwala na późniejsze bezpieczne 

użytkowanie broni krótkiej na strzelnicy. 

Na koniec przeprowadzono zajęcia z terenoznawstwa i elementów topografii. 

Przypomniano podstawowe informacje z zakresu wyznaczania kierunku północy przy użyciu 

przedmiotów terenowych, Słońca, Gwiazdy Polarnej, zegarka. Przypomniano również zasady 

korzystania z busoli oraz podstawową terminologię. Kadetom przypomniano również wygląd 

najważniejszych znaków topograficznych oraz zasady korzystania z map. Odbyło się także 

ćwiczenie na mapach okolic Częstochowy w skalach od 1:100000 do 1:10000, a zadaniem 

kadetów było wskazywanie i opis wybranych znaków topograficznych. 

We wtorek 23 lutego kadeci rozpoczęli zajęcia z zakresu ratownictwa pola walki 

(TC3). Prowadzone były przez doświadczonych ratowników biorących udział w akcjach w 

różnych miejscach na świecie. Po wykładzie wprowadzającym, grupę niemal 50 osób 

podzielono na dwa zespoły. Jeden ćwiczył zakładanie rannemu stazy taktycznej (CAT i 

SOFTT-W), a drugi zakładanie opatrunku osobistego (m. in. Olaes). Po przerwie nastąpiła 

zmiana grup. Kolejnym etapem ćwiczeń było działanie w zespołach na terenie budynku w 

warunkach ograniczonej widoczności i ze środkami pozoracji pola walki. Miały one 

wprowadzić element stresu i wzmocnić realizm wykonywanych działań. Były liczne 

„wymiany ognia”, w wyniku czego byli także „ranni”, którym trzeba było pomóc (staza, ew. 

opatrunek), a następnie ewakuować do strefy bezpiecznej (przy użyciu noszy jeśli były 

konieczne). Tam odbywały się dalsze czynności. Kadeci ćwiczyli w oporządzeniu taktycznym 

oraz z replikami broni w całkowicie lub częściowo zadymionych pomieszczeniach. Przy 

okazji mieli możliwość przypomnieć sobie zasady taktycznego poruszania się wewnątrz 

budynku i współpracy w zespole. Na koniec odbyło się podsumowanie zajęć przez 

instruktorów oraz omówienie najczęściej popełnianych błędów. Wszyscy kadeci byli bardzo 

zadowoleni z przeprowadzonych ćwiczeń, a zwłaszcza z możliwości sprawdzenia się pod 

okiem doświadczonych ratowników. 

Po emocjach związanych z ćwiczeniami TC3 w sali wykładowej odbyła się 

kontynuacja szkolenia z dnia poprzedniego dotycząca pracy z bronią krótką. Po części 

teoretycznej nie zabrakło oczywiście ćwiczeń przy wykorzystaniu atrap pistoletów. 

Na środę 24 lutego zaplanowano wyjazd do Krakowa. Autokar wyruszył z 

Częstochowy punktualnie o godzinie 8 rano. O 10 zameldowaliśmy się przy biurze przepustek 

8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach. Nasze zwiedzanie tej szczególnej 

Jednostki Wojskowej rozpoczęliśmy od wizyty w sali tradycji. Kadeci mogli zaznajomić się z 

historią i dziedzictwem jednostki, wykonali pamiątkowe zdjęcia, a także obejrzeli film 

prezentujący bliżej charakter służby żołnierzy i pracowników 8. BLTr. Następnie kadeci mieli 

możliwość obejrzenia starszych samolotów AN-2 oraz AN-26, wycofanych już z użytku w 



polskich Siłach Powietrznych. AN-26 dostępny był do zwiedzania także od środka. Główną 

atrakcją dla kadetów była jednak wizyta w nowym hangarze bazy oraz możliwość wejścia na 

pokład samolotu CASA C-295. Z możliwościami maszyny zaznajomił kadetów technik 

zajmujący się na co dzień obsługą tych samolotów. Kadeci mieli także możliwość zasiąść za 

sterami wojskowej CASY. Po dokładnym obejrzeniu samolotu od środka i z zewnątrz, 

uczniowie udali się na płytę lotniska, gdzie mogli podziwiać start CASY pilotowanej przez 

dawnego absolwenta Liceum Wojskowego w Częstochowie. Tuż po starcie CASY kadeci 

mieli okazję zobaczyć piękny gest – pilot pomachał skrzydłami samolotu, czyli kilkukrotnie 

przechylił maszynę na prawy i lewy bok. Pozostając na płycie wojskowej części lotniska 

Balice, nasi uczniowie obejrzeli jeszcze start oraz lądowanie samolotów pasażerskich: 

Boeinga 737-300 w barwach Lufthansy (lądowanie) oraz Boeinga 737-800 w barwach 

Ryanair (start). Ostatnim punktem zwiedzania była możliwość wejścia na pokład polskiego 

samolotu PZL-M28 Bryza. Na koniec wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie i dziękując za 

możliwość zwiedzenia jednostki udaliśmy się do autokaru.  

Po obiedzie pojechaliśmy do Muzeum Armii Krajowej, gdzie zaplanowano 

zwiedzanie z przewodnikiem o godz. 15. Podzieleni na dwie grupy kadeci mieli okazję 

zwiedzić bardzo ciekawe i w nowoczesny sposób zorganizowane muzeum. Naszych kadetów 

najbardziej zainteresowała oczywiście broń z okresu II wojny światowej. Równie ciekawe 

były eksponaty prezentujące, w jaki sposób żołnierze AK fałszowali dokumenty. Spore 

wrażenie zrobiła ogromna makieta rakiety V-2. Uczniowie byli zaskoczeni, kiedy w jednej z 

gablot muzeum zobaczyli oryginalny mundur przedwojennego kadeta Korpusu Kadetów nr 1 

we Lwowie. Spore wrażenie zrobił też mundur i proporzec Junackiej Szkoły Kadetów z 

czasów ich pobytu na Bliskim Wschodzie (w armii gen. Andersa). Można zatem stwierdzić, 

że wizyta naszych kadetów z symboliką, jaką noszą na beretach i naszywkach mundurów 

(półsłońce kadeckie) zatoczyła pewne koło wspaniałej i bogatej historii korpusów kadetów, 

którą mają zaszczyt kontynuować. Na koniec uczniowie zobaczyli ciekawą kolekcję broni 

zgromadzonej przez dr. Stanisława Wcisło, a część z nich miała okazję spróbować swych sił 

w elektronicznej strzelnicy, gdzie między innymi z karabinu ppanc. Ur wz. 35 likwidowali 

niemieckie czołgi. Do Częstochowy wróciliśmy około godziny 20. 

Ostatni dzień szkolenia w czwartek 25 lutego został zorganizowany pod hasłem sztuki 

przetrwania. Na początku kadeci zostali zaznajomieni z teorią w sali wykładowej, gdzie m. in. 

wyjaśniono i rozgraniczono takie pojęcia, jak „survival”, „buschcraft” i „SERE”. Omówiono 

sposoby budowania prostych schronień, pozyskiwania i filtracji wody, przygotowania 

materiału na ognisko oraz metod rozpalania ognia. Dokładnie scharakteryzowano i omówiono 

także sprzęt zgromadzony przez kadetów. Po przerwie przyszła kolej na ćwiczenia 

praktyczne. Z braku innej możliwości odbyły się one na boisku i terenie wokół szkoły. Mimo 

to udało się zrealizować zajęcia: zbudowano prowizoryczne schronienia, pozyskiwano wodę, 

zebrano materiał na ognisko i rozpalono ogień.  

Na końcowym apelu Komendant Korpusu podsumował cztery dni działania, 

podziękował wszystkim za udział w zajęciach i w ten sposób zakończono szkolenie. 

Wychowawcy i opiekunowie Korpusu Kadetów w Częstochowie pragną w tym 

miejscu podziękować wszystkim, bez których nie udałoby się zorganizować szkolenia, a 

zwłaszcza pracującym społecznie: p. Arturowi ADAMCOWI, p. Michałowi 

WIECZORKOWI, p. Arturowi OBSTOJOWI, strzelcom Związku Strzeleckiego Oddziału 

Częstochowa oraz dyrekcji i nauczycielom Gimnazjum nr 19 w Częstochowie za pomoc w 

opiece nad kadetami. Dziękujemy! 
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