
STANOWISKO 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 28 września 2020 roku 

 

W 2020 roku przypada 110. rocznica powstania Związku Strzeleckiego. 23 kwietnia 

1910 r. we Lwowie, z inicjatywy m.in. Józefa Piłsudskiego powołano pierwszą oficjalnie 

zarejestrowaną organizację paramilitarną, realizującą cele społeczno-wychowawcze. Związek 

Strzelecki stał się podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich. 

W momencie rozpoczęcia I wojny światowej Związek Strzelecki liczył według różnych danych 

od 6,4 do blisko 8 tys. członków zrzeszonych w dwustu kołach strzeleckich. Istniał 

w różnych formach organizacyjnych aż do roku 1940, kiedy został wcielony do Związku Walki 

Zbrojnej, oddając swoje kadry do dyspozycji Polskiego Państwa Podziemnego. 

Władze II Rzeczypospolitej, która zbrojnym orężem wywalczyła swoje granice 

państwowe, wiedziały, że jedynym gwarantem polskiej państwowości jest silne, dobrze 

zorganizowane, wyszkolone i dowodzone – Wojsko Polskie. Dlatego niezwłocznie powołano 

do funkcjonowania wiele organizacji paramilitarnych, których celem było prowadzenie 

działalności w dziedzinie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego polskiej 

młodzieży. Jedną z takich organizacji – najlepiej zorganizowanych, najdłużej działających 

i najskuteczniejszych był Związek Strzelecki. 

 Już kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oddziały Związku Strzeleckiego 

powstały także na Podlasiu (m.in. w Sokółce i Białymstoku), choć organizacyjnie należały do 

Obwodu Grodno. Związek rozwinął znacznie strzelectwo sportowe poprzez prowadzenie 

intensywnych szkoleń na wybudowanych strzelnicach wojskowych. Związek Strzelecki 

wychował pokolenie ambitnej i patriotycznej polskiej młodzieży, któremu przyszło stanąć 

w obronie Polski w wojnie obronnej 1939, a następnie w szeregach konspiracji. 

Związek Strzelecki został reaktywowany w 1994 r. jako formacja nawiązująca 

bezpośrednio do tradycji przedwojennego ZS. Obecnie działa kilka organizacji paramilitarnych 

odwołujących się do ideałów Związku Strzeleckiego. Tradycje Związku Strzeleckiego 

współcześnie kontynuują organizacje zrzeszone w Federacji Związków i Drużyn Strzeleckich, 

m.in. Związek Strzelecki „Strzelec”, Związek Strzelecki „Strzelec” – Organizacja Społeczno-

Wychowawcza, Związek Strzelecki „Strzelec” Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek 

Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. 

W uznaniu zasług Związku Strzeleckiego w walce o odzyskanie i utrzymanie 

niepodległości Polski, w 110. rocznicę powstania związku Rada Miasta Białystok oddaje hołd 

wszystkim osobom zaangażowanym w ten patriotyczny ruch na przestrzeni lat. 
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