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SŁOWO WSTĘPNE

Świetlica „Strzelca” ma 7 lat
Od 2011 roku, dzięki uprzejmości władz Rzeszowa i Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rzeszowie, rozpoczęła swoje funkcjonowanie świe-
tlica profilaktyczno-wychowawcza „Strzelec” dla dzieci i młodzieży. Bezpo-
średnio odnosimy się do historii świetlic istniejących i działających w okre-
sie międzywojennym w Polsce, a prowadzonych przez Związek Strzelecki. 
To właśnie w  świetlicach strzeleckich można było pożytecznie spędzać 
czas. Prowadzono w nich wiele ciekawych zajęć. To przy świetlicach Związ-
ku Strzeleckiego organizowano różne kursy, w których pogłębiano wiedzę 
m.in. z zakresu „nowinek” technicznych, jak np. radio, czy różnego rodzaju 
urządzeń elektrycznych, gazowych, popularyzowano kulturę, czy też orga-
nizowano zajęcia społeczno-towarzyskie. Prowadzono naturalnie szkolenia 
wojskowe. Piorytetowym jednak celem było wychowanie młodego człowie-
ka na światłego i zaangażowanego w życie Rzeczypospolitej obywatela.

Staramy się, aby nasza świetlica pełniła podobną rolę. Przez te siedem 
lat istnienia świetlicy w kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 6 w Rzeszowie z na-
szej oferty skorzystało ponad 1000 dzieci i młodzieży. Odbywają się regular-
nie spotkania „kółka dziennikarskiego”, szkolenia z zakresu proobronnego 
(m.in. terenoznawstwo, strzelectwo, musztra), zajęcia ze wspinaczki wyso-
kogórskiej, nauka jazdy na nartach, kursy udzielania pomocy przedmedycz-
nej. Organizowaliśmy pogadanki, prelekcje, wykłady pogłębiające wiedzę 
o  naszej historii. Przez te 7 lat mogliśmy zorganizować dla naszych pod-
opiecznych ponad 70 ciekawych wyjazdów edukacyjnych i  rekreacyjnych 
m.in. do Warszawy, Krakowa, w Bieszczady, do Puław Górnych. Ponadto co 
roku na wakacjach wyjeżdżaliśmy na 14 dniowy strzelecki obóz w Ośrodku 
Szkoleniowym 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Trzciańcu, czy kilku-
dniowy wyjazd na Kresy, gdzie mogliśmy być na Cmentarzu Łyczakowskim, 
cmentarzu „Orląt” oraz zwiedzać miasto Lwów. Ponadto od poniedziałku do 
piątku od godz. 16 do 20 dzieci i młodzież mogą skorzystać z wyposażenia 
świetlicy, Internetu na czterech stanowiskach, zagrać w  tenisa stołowego, 
piłkarzyki stołowe, bilard, poćwiczyć na ściance wspinaczkowej, na drąż-
kach i innych urządzeniach do ćwiczeń.

Przy tej okazji trzeba podziękować za zaangażowanie wolontariuszom 
wychowawcom, opiekunkom i  instruktorom świetlicy, za serce i  troskę 
o dzieci i młodzież. Ta praca poniesiona na rzecz funkcjonowania świetlicy 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, przynosi owoce, bo 
przecież formuje młodego człowieka, pozwala mu znaleźć odpowiedź kim 
jest, przygotowuje go do pełnienia ról w społeczeństwie, uczy odpowiedzial-
ności za wspólne losy, nadaje wartość wszystkiemu, co wiąże się z pojęciem 
„Ojczyzna”.

Insp. ZS Marek Strączek



STRZELEC

2 Nr 1/2018

7 marca br. o godz. 12 mszą św. 
w  kościele św. Krzyża w  Rzeszowie 
rozpoczęły się uroczystości związa-
ne z 99. rocznicą śmierci płk. Leopol-
da Lisa-Kuli. Uroczystej mszy świętej 
przewodniczył  JE ks. bp Kazimierz 
Górny, a  okolicznościowe kaza-
nie wygłosił kapelan Akademii Wojsk 
Lądowych z Wrocławia ks. por. Mak-
symilian Jezierski. Swoją obecnością 
na uroczystości zaszczycili nas go-
ście:  Minister Jan Józef Kasprzyk  – 
szef Urzędu do spraw Kombatantów 
i  Osób Represjonowanych, dyrektor 
gabinetu wicepremier RP Beaty Szy-
dło – pan Jarosław Rybak, Dyrektor 
Biura do Spraw Proobronnych MON 
– pan Waldemar Zubek, wojewoda 
podkarpacki – pani Ewa Leniart, wi-
cemarszałek pan Stanisław Kruczek, 
wiceprezydent Rzeszowa –  pan An-
drzej Gutkowski, – starosta rzeszow-
ski – pan Józef Jodłowski, wicestaro-
sta – pan Marek Sitarz, przedstawi-
ciele duchowieństwa, wojska, burmi-
strzowie miast, powiatów, dyrektorzy 
szkół. 

Podczas mszy św. miało miejsce 
przyrzeczenie „Orląt” Związku Strze-
leckiego. W tym roku złożyło je około 
100  orląt m.in: Orlęta z SP14 w Rze-
szowie, SP Sióstr Pĳarek w  Rzeszo-
wie, SP w Tyczynie, SP w Kamionce, 
SP z  Wólki Podleśnej, Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w  Żelazówce k. 
Tarnowa, SP z  Warszawy oraz orlęta 
z  IV kompanii JS 2021 ZS „Strzelec” 
Rzeszów.

Po zakończonej mszy św. wszyst-
kie pododdziały strzeleckie i orląt wraz 
z kompanią honorową 21. BSP w Rze-
szowie i  orkiestrą przemaszerowały 
na plac Farny. Przed pomnikiem puł-
kownika Lisa-Kuli odbył się uroczysty 
apel, podczas którego ponad cztery-
sta dziewcząt i chłopców złożyło swo-
je pierwsze patriotyczne zobowiąza-
nie wobec Ojczyzny. Towarzyszyli im 
starsi koledzy – w sumie ponad tysiąc 
umundurowanej młodzieży. Byli to 
adepci wojskowego rzemiosła zarów-
no z Podkarpacia, jak i z wielu miejsc 
w  Polsce. Ślubowanie odbyło się na 
sztandar Okręgowy Związku Strzelec-
kiego „Strzelec”, a  Rotę Przyrzecze-
nia Strzeleckiego odczytał Minister 
Jan Józef Kasprzyk – szef Urzędu do 
spraw Kombatantów i  Osób Repre-
sjonowanych, w  asyście komendan-
ta Związku Strzeleckiego Strzelec 

Józefa Piłsudskiego insp. ZS Marka 
Matuły oraz dowódcy południowo-
-wschodniego Okręgu insp. ZS Marka 
Strączka. 

Po ceremonii zaprzysiężenia 
strzelców wręczono medale Pro-Pa-
tria, osobom które  w  sposób szcze-
gólny są zasłużone w  kultywowanie 
pamięci o walce o niepodległość Rze-
czypospolitej Polskiej. Medale z  rąk 
ministra otrzymali: insp. ZS Marian 
Milewski, insp. ZS Waldemar Tłuczek, 
mł. insp. ZS Miłosz Elgass, mł. insp. ZS 
Bartłomiej Feret, mł. insp. ZS Roman 
Głowacki. Przemówienie okoliczno-
ściowe wygłosił Jan Józef Kasprzyk. 
Zostały odczytane listy okolicznościo-
we skierowane do uczestników uro-
czystości od premiera RP Mateusza 
Morawieckiego, marszałka Sejmu RP 
Marka Kuchcińskiego, wicepremiera 
RP Beaty Szydło oraz ministra obrony 
narodowej Mariusza Błaszczaka. 

Uroczystości zakończył apel pa-
mięci z  salwą honorową, złożenie 
wieńców przed pomnikiem płk. Le-
opolda Lisa-Kuli i defilada pododdzia-
łów strzeleckich. W  trakcie przefor-
mowania pododdziałów do defilady 
odbyły się pokazy wyszkolenia strzel-
ców; pokaz musztry paradnej z bronią 
w  wykonaniu pododdziału reprezen-
tacyjnego dziewcząt z  Liceum Ogól-
nokształcącego nr XIV przy Zespole 
Szkół Technicznych w Rzeszowie pod 
dowództwem st. sierż. ZS Mateusza 
Dziepaka oraz pokaz dynamiczny  
– uwolnienia VIP-a  przygotowany 
przez strzelców JS 2021 w Rzeszowie.

Redakcja

99. ROCZNICA ŚMIERCI PŁK. LEOPOLDA LISA-KULI
Uroczyste przyrzeczenie Orląt i Strzelców ZS „Strzelec” JP
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W każdy wtorek od godz. 16 do 20 
na swoich zajęciach w  świetlicy ZS 
„Strzelec” spotyka się młodzież z  IV 
kompanii przy Zespole Szkół Tech-
nicznych w Rzeszowie. Zajęcia prowa-
dzone są przez doświadczoną kadrę 
instruktorów ze Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” oraz żołnierzy zawodowych 
z 21. batalionu dowodzenia w Rzeszo-
wie, który patronuje młodzieży strze-
leckiej uczącej się w Liceum Ogólno-
kształcącym nr XIV (klasom wojsko-
wym). W  skład IV kompanii wchodzą 
3 plutony, które przez cały rok szkolny 
w  świetlicy realizują szkolenie ogól-
nowojskowe. Pluton1. (Szkolny) – to 
strzelcy (kadeci), którzy rozpoczynają 
szkolenie unitarne, pluton 2. (Rozpo-
znanie) – złożony ze strzelców, którzy 
realizują szkolenie dotyczące działań 
taktycznych i rozpoznania oraz pluton 
3. (Orlęta) – najmłodsi członkowie ZS 
„Strzelec”, którzy w przyszłości będą 
kontynuować działania strzeleckie. 
Są to dzieci w  wieku 11-15 lat. Na 
swoich zajęciach uczą się historii Pol-
ski, poznają tajniki rzemiosła wojsko-
wego takie jak: musztra, regulaminy 
wojskowe, pierwsza pomoc czy topo-
grafia oraz jak zachować się podczas 
różnych zagrożeń. Szeroka gama za-
jęć programowych IV kompanii (szko-
lenie ogólnowojskowe, regulaminy, 
musztrę, pierwszą pomoc, taktykę, 
obronę przed bronią masowego ra-
żenia, szkolenie inżynieryjno-sa-
perskie, strzeleckie czy topografię) 
jest uzupełniana poprzez cykliczne 
szkolenia specjalistyczne z  zakresu 
wspinaczki wysokogórskiej, technik 
linowych, kursu spadochronowe-
go, narciarskiego, strzeleckiego czy 
samoobrony, na których młodzież 
dodatkowo zdobywa uprawnienia 
instruktorskie. Uzupełnieniem cyklu 
szkolenia wojskowego są ćwiczenia 

praktyczne i  szkolenia poligonowe 
realizowane z  żołnierzami 21. bata-
lionu dowodzenia (kompanii rozpo-
znawczej) na terenie Ośrodka Cen-
trum Natura 2000 Budy Głogowskie, 
Ośrodka Sportów Zimowych Puławy 
– Kiczera, GOS Staroniwa Rzeszów 
m.in.: ćwiczenia dzienno-nocne, 
Manewry Zimowe „IRBIS – 18”, je-
sienne, wiosenne a także letnie szko-
lenie poligonowe „Feniks – 18” oraz 
szkolenia strzeleckie. Ponadto mło-
dzież uczestniczy w  wielu uroczy-
stościach patriotycznych, religĳnych 
i  świętach wojskowych, wyjeżdża 
na wycieczki i  rajdy, a  także udziela 
się charytatywnie, zabezpieczając 
różnego rodzaju imprezy kulturalno-
-sportowe (Koncert Jednego Serca 
Jednego Ducha, Światowe Dni Mło-
dzieży, Wyścig Rowerowy Przełomy 
Wisłoka – Puławy,  Mistrzostwa Eu-
ropy w Karate w Łańcucie, Otwarcie 
Muzeum im. Ulmów w Łańcucie, Wi-
zyta Pani Premier w G2 Arena Jasion-
ka, Kongres Chórów Rzeszów i wiele 
innych).

Oprócz proponowanych zajęć 
programowych, świetlica ZS „Strze-
lec” jest miejscem naszych spotkań, 
nawiązywania nowych więzi koleżeń-
skich oraz przyjaźni. U nas panuje miła 
 i  serdeczna atmosfera. Jeśli chcesz 
zdobyć nowe umiejętności, poznać 
fajnych ludzi, spędzić aktywnie czas – 
zapraszamy na nasze zajęcia w świe-
tlicy w każdy wtorek. 

Barbara Gajewska

Rok szkoleniowy 2017/18 dobiegł 
końca, więc czas na krótkie pod-
sumowanie. Zgodnie z  założeniami 
programowymi 1. kompanii lekkiej 
piechoty Jednostki Strzeleckiej 2021 
w  Rzeszowie w  czasie roku szkole-
niowego realizowane były jednocze-
śnie trzy etapy szkolenia tj. szkolenie 
podstawowe, specjalistyczne oraz 
zgrywające. Każdy z pododdziałów 1 
klp realizował jeden konkretny zakres 
szkolenia wraz z  przedsięwzięciami 
uzupełniającymi, i  tak 1. pluton roz-
poznawczy dowodzony przez chor. 

CO SIĘ DZIEJE W ŚWIETLICY „STRZELEC”
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ZS Marcina ZYCHA zakończył zgry-
wanie na szczeblu plutonu. W  związ-
ku ze zmianami kadrowymi rozpo-
czął działanie przede wszystkim jako 
pododdział wspierający szkolenie 
pozostałych pododdziałów. 2. pluton 
lekkiej piechoty dowodzony przez st. 
sierż. Mateusza WRISCHKE prowadził 
szkolnie z zakresu zgrywania na szcze-
blu plutonu. Na zajęciach w  ramach 
środowych zbiórek doskonalone były 
przede wszystkim umiejętności zwią-
zane z topografią i terenoznawstwem, 
szkoleniem strzeleckim, a  w  głównej 
mierze systemem bezpiecznego po-
sługiwania się bronią, czyli tzw. BLOS 
(Broń, Lufa, Otoczenie, Spust), szko-
leniem survivalowym z  elementami 
SERE, czyli umiejętnościami prze-
trwania strzelca pozostawionego za 
liniami przeciwnika w  jego ugrupo-
waniu, a  także doskonaleniem taktyk 
i  technik działania w  ramach wypra-
cowanych standardowych procedur 
operacyjnych dla 1 klp. Ponadto do-
skonalono pracę dowódców poprzez 
przygotowywanie dokumentacji bojo-
wej, tj. zarządzeń przygotowawczych, 
szkiców działania oraz rozkazów bo-
jowych. W  ramach cotygodniowych 
zbiórek realizowano również obsługi-
wanie sprzętu. W  zakresie szkolenia 
zgrywającego plutonu w różnych śro-
dowiskach walki zrealizowano warsz-
taty CQB oraz ćwiczenia w obserwa-
cji, w  Ośrodku Szkolenia Górskiego 
przeprowadzono ćwiczenie taktycz-
ne, gdzie zadaniem plutonu było 
opanowanie miejscowości. W okresie 
zimowym realizowano działanie pluto-
nu w  warunkach niskich temperatur, 
gdzie strzelcy przeprowadzili patrol 

na dystansie 32 km zakończony opa-
nowaniem obiektu bronionego przez 
3. pluton 1. kompanii. W  warunkach 
zimowych przeprowadzono również 
szkolenie z  zakresu przetrwania, 
strzelcy budowali schronienia, uczyli 
się walczyć z  wyziębieniem oraz jak 
przygotować posiłek w  trudnych wa-
runkach. Wiosenną porą, zbliżając 
się do końca etapu szkolenia strzel-
cy odbyli zajęcia w  OSG Trzcianiec 
gdzie wykorzystywali całą wiedzę, 
którą do tej pory zdobyli ich zadaniem 
było działać w  terenie zalesionym, 
otwartym a także zabudowanym. Jak 
na swoje możliwości strzelcy spisa-
li się bardzo dobrze. 3. pluton lekkiej 
piechoty dowodzony przez sierż. ZS 
Dominika SZELĘ realizował szkole-
nie zgrywające na poziomie drużyny 

i sekcji. W ramach środowych zbiórek 
strzelcy szkolili się z  zakresu taktyki, 
łączności, SERE, maskowania, topo-
grafii i terenoznawstwa, a także wspi-
naczki skałkowej. W  głównej mierze 
3. pluton wykonywał zadania typowe 
dla piechoty lekkiej, gdzie prowadzili 
działania patrolowe mające na celu 
wsparcie procesu szkolenia 2. plu-
tonu, który wykonywał działania nie-
regularne. 4. pluton lekkiej piechoty 
dowodzony przez sierż. ZS Dawida 
DZIMIRĘ zrealizował dwa etapy szko-
lenia, tj. szkolenie podstawowe oraz 
szkolenie specjalistyczne. Szkole-
nie podstawowe rozpoczyna się zło-
żeniem deklaracji przez kandydata 
na strzelca w  Związku Strzeleckim. 
Okres szkolenia podstawowego trwa 
6 miesięcy. Strzelcy w  tym okresie 
szkolą się z  wojskowego rzemio-
sła. Rozpoczynają swoją przygodę 
z  musztrą, regulaminami, budową 
broni, działaniami na polu walki, za-
sadami strzeleckiego zachowania się. 
Jest to chyba najcięższy okres, który 
przetrwają tylko najlepsi kandydaci na 
strzelca. Okres szkolenia jest podsu-
mowany egzaminem teoretycznym 
i  praktycznym, które realizowany jest 
na pasie taktycznym udostępnionym 
przez 21.  BSP. Po pozytywnym zali-
czeniu egzaminu strzelcy przystępują 
do Przyrzeczenia. Przyrzeczenie od-
bywa się 7 marca w  rocznice śmier-
ci patrona Jednostki Strzeleckiej 
2021 płk. Leopolda Lisa-Kuli. Kolej-
ny okres szkolenia to ciężkie cztery 
miesiące szkoleń specjalistycznych, 
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które w  następnych etapach szkole-
nia będą bardzo ważnym elementem 
każdego pododdziału Związku. Szko-
lenie te rozpoczyna się od specjaliza-
cji „Łącznościowiec”. Prowadzą je wy-
soko wykwalifikowani specjaliści, któ-
rzy swoje doświadczenie zdobywali, 
wykonując zadania związane z nawią-
zywaniem łączności. Kolejną ważną 
specjalizacją jest, „MEDYK” – została 
ona wybrana, ponieważ umiejętności 
związane z ratowaniem życia przydają 
się nie tylko w działaniach zbrojnych, 
ale też w  środowisku cywilnym. Już 
nieraz strzelcy, którzy ukończyli tę 
specjalizację brali udział w ratowaniu 
życia ludzkiego. Instruktorzy, którzy 
prowadzą tę specjalizację są ratow-
nikami wojskowymi, jak i  pracujący-
mi w  środowisku cywilnym. Kolejną 
już trzecią specjalizacją jest, „SZPE-
RACZ” – tutaj strzelcy rozpoczynają 
już działania w  terenie, poznają taj-
niki działań patrolowych, nawigacji 
w trudnym terenie, maskowania indy-
widualnego, jak i  zespołowego, pro-
wadzenia obserwacji i rozpoznawania 
miejsc niebezpiecznych. Instruktorzy 
swoje doświadczenie i  umiejętności 
zdobywają przez wiele lat działalności 
w Związku Strzeleckim. Najważniejszą 
z  tych wszystkich specjalizacji jest, 
„STRZELEC” – tutaj strzelcy zdoby-
wają, umiejętności, jak doświadczenie 
związane z prawidłową pracą na broni. 
Każdy z naszych strzelców przechodzi 
szkolenie strzeleckie, które zapoznaje 
go z systemem bezpiecznego posłu-
giwania się bronią (BLOS), rodzaja-
mi broni i amunicji. Podsumowaniem 
szkolenia jest strzelanie prowadzone 
przez strzelców posiadających odpo-
wiednie  uprawniania, jak i  doświad-
czenie.  Każda z  wymienionych spe-
cjalizacji jest sprawdzana egzaminem 
teoretycznym i  praktycznym. Każdy 

z uczestników kursu, który pozytywnie 
zaliczy egzaminy, jest przydzielony do 
sekcji i  drużyn, w  których  będzie się 
szkolił przez kolejne lata działalności 
w  Związku Strzeleckim.    Komplek-
sowe szkolenie 1. kompanii lekkiej 
piechoty JS 2021 nie byłoby możliwe 
bez zaangażowania strzelców, którzy 
całym swoim sercem poświęcają się 
działalności nie tylko szkoleniowej ale 
również patriotycznej. W  niniejszym 
artykule pozwoliłem sobie ograniczyć 
się tylko do przedsięwzięć szkolenio-
wych ale jednak uroczystości, obcho-
dów, rocznic, w których strzelcy mani-
festują swoją miłość do ojczyzny jest 
o wiele więcej. 

Damian Bieńko

Pluton 5. jest w  strukturach ZS 
Strzelec nazywany studenckim. Jest 
tak ze względu na jego przekrój wie-
kowy. Są w nim w większości studen-
ci. Zajęcia tego plutonu odbywają się 
w  czwartki w świetlicy JS 2021. Pro-
wadzone tam zajęcia cieszą się za-
interesowaniem ze strony członków 
plutonu. Prowadzone są tam zajęcia 
z  regulaminów i  musztry, ale także 
z  terenoznawstwa, łączności, taktyki 
zielonej, CQB, ratownictwa pola walki, 
OPBMR, budowy broni i zasad jej bez-
piecznego posługiwania się. Ponadto 
raz w  miesiącu odbywają się zajęcia 
terenowe, zwykle w  pierwszą sobotę 
miesiąca, kiedy to doskonalone są już 
nabyte przez strzelców umiejętności. 
Te kilkugodzinne zajęcia pozwalają na 
lepsze zgranie plutonu zarówno pod 
względem działania taktycznego, jak 
i interpersonalnym. 

Maria Knapik

ŚWIETLICA 
„STRZELEC” DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY

Od poniedziałku do piątku w  go-
dzinach od 16 do 20 jest do dyspo-
zycji dzieci i młodzieży świetlica pro-
filaktyczno-wychowawcza „Strzelec” 
w  Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 
6. Dzieci i młodzież mogą skorzystać 
z  wyposażenia świetlicy, Internetu 
na czterech stanowiskach, zagrać 
w  tenisa stołowego, piłkarzyki sto-
łowe itd. Wziąć też udział w  zaję-
ciach i  przedsięwzięciach prowa-
dzonych na podstawie: „minimum 
programowe realizowane w ramach 
innowacyjnych programów przy-
sposobienia obronnego lub eduka-
cji dla bezpieczeństwa oraz progra-
mów szkolenia członków organiza-
cji pozarządowych – Decyzja Nr10/
Szkol/P7 Ministra Obrony Narodo-
wej z dnia 21 stycznia 2015 r. Warto 
podkreślić, że w świetlicy „Strzelec” 
wszyscy instruktorzy, wychowawcy 
i opiekunowie pracują społecznie.

Przedsięwzięcie jest dofinanso-
wane przez Gminę Miasto Rzeszów 
– Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Rzeszowie. 

Redakcja
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OPŁATEK STRZELECKI

W środę, 24 stycznia br., w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. ks. Stanisława 
Konarskiego w  Rzeszowie, odbył się 
Opłatek Jednostki Strzeleckiej 2021 im. 
płk. Leopolda Lisa-Kuli. Uczestniczyli 
w  nim strzelcy, orlęta oraz zaproszeni 
goście, którzy przez wiele lat aktywnie 
pomagają w działalności JS 2021. 

Spotkanie opłatkowe poprowadziły 
druż. ZS Patrycja Fangor z  I  Kompanii 
Lekkiej Piechoty i  sek. ZS Magdalena 
Dąbrowska z  IV Kompanii. Rozpoczęło 
się od oficjalnego przywitania przyby-
łych gości, po nim nastąpiła część arty-
styczna, podczas której strzelcy zapre-
zentowali swoje pasję i zainteresowania.

Szczególną uwagę przykuł występ 
Kamila Łobody i  jego partnerki Wikto-
rii Rzucidło, którzy w  strojach Beskidu 
Śląskiego, zatańczyli elementy tańców 
górali Beskidu Żywieckiego i  Lachów 
Sądeckich. Swoje umiejętności wokal-
ne przedstawiły :

Anna Maria Śliwa w  piosence Anny 
German pt.: „Tańczące Eurydyki”, Ju-
styna Strzępka wykonując pastorałkę 
„Mario, czy już wiesz“ oraz „Kolędę dla 
nieobecnych” Urszula Megiera, która 
zagrała na gitarze pastorałkę „Skrzy-
pi wóz”, część artystyczną zakończyły 
Lidia Kość i  Bogusława Nizioł pasto-
rałką „Znak pokoju”. Następnie odbyła 
się krótka projekcja filmu pt. „Strzelcy 
o Sobie” wykonanego przez pana cho-
rążego Pawła Bożka, w którym wykorzy-

stano urywki z  reportaży pani redaktor 
Mirosławy Filipczyk z  TVP3 Rzeszów. 
Po wszystkich występach rozpoczęła 
się część liturgiczna spotkania opłat-
kowego, poprowadził ją ksiądz kape-
lan Stanisław Szcząchor. Błogosławiąc 
zgromadzonych oraz opłatki, przekazał 
jednocześnie życzenia – najważniejsze 
dotyczyły zdrowia, aby wszyscy w  nie-
zmienionym składzie, mogli się spo-
tkać w przyszłym roku. W dalszym ciągu 
spotkania wszyscy zgromadzeni zaczęli 
wzajemnie dzielić się opłatkiem, skła-
dać życzenia oraz wymieniać się swoim 

refleksjami. Panowała bardzo radosny 
i życzliwy nastrój, odbył się również po-
częstunek, podczas którego na stołach 
nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilĳ-
nych. 

Serdeczna atmosfera minionego 
spotkania pozwala liczyć, iż w przyszłym 
roku jeszcze liczniejsze grono strzelców 
i  gości połamie się opłatkiem z  okazji 
świąt Narodzenia Pańskiego i  Nowego 
Roku.

Patrycja Fangor 
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Analizując sytuację ZS „Strzelec” 
należy zaznaczyć również jego miejsce 
w systemie obronnym państwa. Jest on 
bowiem jedną z  jego ważnych części 
składowych. Miejsce to opisuje Koncep-
cja doskonalenia współpracy Minister-
stwa Obrony Narodowej z organizacjami 
proobronnymi na rzecz wsparcia syste-
mu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej 
z 2015 roku, opracowana przez gen. dyw. 
prof. dr. hab. Bogusława Packa.

Już na wstępie podkreślona jest waż-
na rola takich organizacji jak ZS „Strze-
lec”: „Biorąc pod uwagę systematyczny 
wzrost liczby organizacji proobronnych 
i ich zaangażowanie w sprawy obronno-
ści wskazane wydaje się tego potencjału 
w  procesie przygotowania rezerw oso-
bowych na potrzeby podsystemu mili-
tarnego tj. uzupełniania Sił Zbrojnych 
na czas „W”, a także podsystemu niemi-
litarnego (reagowanie w kryzysie o cha-
rakterze militarnym i niemilitarnym). (...) 
Działania organizacji proobronnych na 
rzecz wsparcia systemu obronnego RP 
mogą istotnie uzupełnić źródło przygo-
towania rezerw osobowych na potrzeby 
obronności państwa po zwieszeniu obo-
wiązkowej służby wojskowej.”

Generał Pacek odwołuje się także do 
doświadczeń działań zbrojnych i sytuacji 
kryzysowych: na Ukrainie, gdzie to wła-
śnie społeczeństwo musiało zacząć się 
organizować zbrojnie oraz w  zakresie 
pomocy humanitarnej, czy w Iraku, Afga-
nistanie, gdzie żołnierze niejednokrotnie 
musieli opierać się na wiedzy lokalnych 
mieszkańców o  ukształtowaniu terenu, 
czy informacjach o terrorystach. O sku-
teczności działań zbrojnych nie decydu-
je tylko i wyłącznie zawodowa armia, ale 
także komponent terytorialny, czyli wy-
korzystanie znajomości terenu, uzbroje-
nia i wyposażenia do lokalnych zagrożeń 
własnego miasta, rejonu zamieszkania. 
I także w tym względzie organizacje pro-
obronne odgrywać będą istotne rolę.

Kolejnym założeniem współpracy 
MON z organizacjami proobronnymi jest 
włączenie ich w podsystem militarny po-
przez przygotowywanie kandydatów do 
służby wojskowej. Ze względu na system 
szkolenia w  takich organizacjach, ich 
członkowie mają dużo łatwiejszy start 
w  służbach mundurowych ze względu 
na posiadaną już wiedzę i  umiejętno-
ści. Jest to inwestycja w  przyszłość za-
plecza osobowego Sił  Zbrojnych, gdyż 
będą one przyjmować już przynajmniej 
po części przeszkolonych ochotników. 
Obecnie do Wojsk Obrony Terytorialnej, 
to właśnie członkowie takich organizacji 
mają prawne pierwszeństwo ubiegania 
się o służbę w stosunku do innych osób, 
nieposiadających przeszkolenia.

Następnym obszarem możliwości 
organizacji proobronnych jest możli-
wość ich wykorzystania w czasie sytuacji 
kryzysowych dla wsparcia podsystemu 
niemilitarnego. Mogą one być użyte na 
wszystkich etapach zarządzania kry-
zysowego, zarówno w  zapobieganiu, 
reagowaniu, usuwaniu skutków i  od-
twarzania infrastruktury. Dla  przykładu, 
JS 2021 bierze udział w  tego typu za-
daniach. Było to między innymi układa-
nie umocnień wałów w  czasie powodzi 
w  Tarnobrzegu (2010 rok), czy pomoc 
w  gaszeniu pożaru w  Budach Głogow-
skich (2017 rok).

Jednym z celów jest też przygotowa-
nie proobronnych organizacji pozarzą-
dowych do funkcjonowania w  systemie 
militarnym państwa jako oznakowane 
organizacje paramilitarne. Taką moż-
liwość daje bowiem międzynarodowe 
prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, 
a  w  szczególności Protokół dodatkowy 
do konwencji genewskich z  12 sierpnia 
1949 roku i  Konwencja dotycząca praw 
i zwyczajów wojny lądowej. Zawierają one 
zapisy mówiące, że osoby dorosłe z orga-
nizacji paramilitarnych mogą zostać włą-
czone do działań wojennych. Warunkiem 
tego jest posiadanie przez nich dowódcy, 
oznak organizacji na umundurowaniu, 
jawne noszenie broni oraz przestrzega-
nie prawa wojennego. W przypadku cza-
su „W”, czyli stanu wojny, taka możliwość 
daje systemowi obronnemu kilkadziesiąt 
tysięcy przeszkolonych ludzi. Jest to zna-
cząca liczba. 

Miejsce ZS „Strzelec” w  systemie 
obronnym RP doskonale pokazują też 
Wojciech Chechłowski i  Andrzej Czuba 
w swojej książce: „Militarni – już wojsko-
wi czy jeszcze cywile. Polskie organizacje 
proobronne”. Na potrzeby tej pracy pytali 
także o opinie innych ekspertów w dzie-
dzinie obronności. Byli to gen. bryg. prof. 
dr hab. Stanisław Koziej czy dr hab. Ro-
muald Szeremietiew. Właśnie ich wy-
powiedzi mogą być wskazaniem roli ZS 
„Strzelec” w systemie obronnym kraju.

Generał Koziej za przyczynę rozwo-
ju ruchu strzeleckiego w  Polsce uważa 
wzrost poczucia zagrożenia w  społe-
czeństwie. I to właśnie obywatele oddol-
nie wychodzą z  inicjatywą wzmocnienia 
systemu obronnego państwa i mają wiel-
ką wolę współpracy oraz chęć aktywne-
go uczestnictwa w obronie kraju. Dlatego 
też ważne jest, aby nie popaść w żadną 
z dwóch skrajnych idei wykorzystania or-
ganizacji proobronnych: z  jednej strony 
nie można pozwolić, aby tworzyć z nich 
małe lokalne armie, ale z  drugiej, nie 
można zmarnować ich ogromnego po-
tencjału i  zawieść zaufania społeczeń-
stwa w stosunku do nich.

Zauważa on również, że w  tego ro-
dzaju organizacjach jest bardzo dużo ro-
mantyzmu, nawiązań do historii: postaci 
Józefa Piłsudskiego czy tradycji Armii 
Krajowej i  przeświadczenia strzelców, 
iż w razie konfliktu zbrojnego będą pro-
wadzić działania partyzanckie. Jednak-
że realizacja takiej idei nie jest dobrym 
pomysłem, a  wręcz prawie niemożli-
wym. Wszystko ze względu na zmianę 
pola walki spowodowaną znacznym 
postępem technologicznym ostatnich 
lat. Dlatego też powtórzenie historii jest 
nierealne. Trudno sobie wyobrazić teraz 
tak masowe działania w  partyzantce, 
tak jak to było w czasie II wojny świato-
wej. Przy współczesnym zaawansowaniu 
technologii, nie sposób ukryć się w  le-
sie, nie rzucając się w oczy w noktowizji, 
a  zwłaszcza w  termowizji. To spostrze-
żenie odnosi się zarówno do mniejszych 
grup „partyzanckich”, nie mówiąc już 
nawet o większych oddziałach, bo jest to 
po prostu niewyobrażalne.

Nie jest też jednak tak, że w tej dzie-
dzinie organizacje proobronne nie będą 
miały miejsca. Wielu jej członków ma 
duży potencjał, który może zostać wy-
korzystany, ale muszą być oni szkoleni 
na „specjalsów”. Ze względu, że takie 
szkolenie jest wymagające, nie pozwoli 
to na przeszkolenie wszystkich członków 
takich organizacji. Jednakże i  dla nich 
znajdzie się miejsce w  systemie obron-
nym. Będzie to rola głównie wspierająca, 
uzupełniająca, np. pomoc ludności cy-
wilnej, usuwanie skutków prowadzonych 
akcji zbrojnych, czy służba pomocnicza 
w stosunku do regularnego wojska.

Tradycje patriotyczne w  takich or-
ganizacjach są ważne ze względu na 
poczucie tożsamości narodowej, wy-
chowanie obywatelskie czy szacunek 
dla własnych przodków, weteranów, czy 
kombatantów, ale mimo to powinien to 
pozostać wymiar pamięci. Wprowadza-
nie rozwiązań historycznych do jakże 
zmienionego już pola walki jest nieroz-
sądne i może przynieść wiele ofiar, a  to 
byłaby ogromna strata dla społeczeń-
stwa ze względu na zapał i zaangażowa-
nie członków organizacji proobronnych.

Maria Knapik

ROLA ORGANIZACJI PARAMILITARNYCH W POLSCE
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30.05.2018 r. w OSPWL Nowa Dęba 
gościł prezydenta RP pan Andrzej Duda 
oraz minister obrony narodowej pan 
Mariusz Błaszczak. Wizyta miała na 
celu pokazać możliwości współdziała-
nia Brygady Podhalańskiej oraz Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Dodatkowym 
elementem było szkolenie klas o  pro-
filu wojskowym oraz Związku Strzelec-
kiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. 
Strzelcy nasi w  liczbie 60 uczestniczyli 
w  zorganizowanym szkoleniu z  jedno-
stek strzeleckich z  Rzeszowa, Kolbu-
szowej i  Nowej Dęby. Szkolenie doty-
czyło ewakuacji rannego z  pojazdów 
typu Honker i  Rosomak oraz transport 
do pojazdów ratunkowych. Kolejne za-
gadnienia dotyczyły nauki celowania 
z  wykorzystaniem trenażerów, szko-
lenia z  systemu bezpiecznego posłu-
giwania się bronią BLOS, strzelanie 
z  trenażerów ASG, udzielanie pomo-
cy rannym w  przypadku wystąpienia 
krwotoków oraz składanie i  rozkłada-
nie broni. Szkolenie było realizowane 
z  dużym rozmachem i  mogło dostar-
czyć bardzo wiele ciekawych informa-

cji, których strzelcy na co dzień w Jed-
nostce Strzeleckiej nie mogą zdobyć. 
Na koniec bardzo miłym akcentem 
była możliwość zrobienia zdjęcia ra-
zem z  Panem Prezydentem i  Panem 
Ministrem. Wszyscy strzelcy byli bardzo 
zainteresowani szkoleniem, co potwier-
dzali w  późniejszej rozmowie wszyscy 
instruktorzy. Szczególnym zaintereso-

waniem cieszyły się punkty nauczania 
dotyczące ewakuacji z  pojazdów, na 
co dzień nie można niestety skorzystać 
z  takiego sprzętu w  szkoleniu strze-
leckim. Była to nieoceniona okazja do 
podniesienia swoich umiejętności oraz 
niecodziennego spotkania. 

Damian Bieńko

SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z NASZYMI STRZELCAMI

Wraz z rozpoczęciem bieżącego roku 
strzelcy pierwszej kompanii Jednostki 
Strzeleckiej 2021 w  Rzeszowie rozpo-
częli udział w programie Biura do Spraw 
Proobronnych Ministerstwa Obrony 
Narodowej nazwanym „Paszportem 
dla proobronnych”. Program ten ma na 
celu przygotowanie komponentów do 
współdziałania z  jednostkami wojsko-
wymi w  zakresie szkolenia, wybranych 
obszarów zadań kryzysowych i  bojo-
wych, ujednolicenie procesu szkolenia 
organizacji proobronnych, zapewnienie 
zgodności ich wyszkolenia ze standar-
dami obowiązującymi w SZ RP, przygo-
towanie wartościowych kandydatów do 
terytorialnej i zawodowej służby wojsko-
wej, a  także certyfikacja komponentów 
organizacji według norm wojskowych. 
Pododdział wydzielony z naszej jednost-
ki składa się z 24 strzelców, którzy ukoń-
czyli co najmniej 2. etap szkolenia – lek-
kiej piechoty. W ramach programu odby-
ły się szkolenia z zakresu m.in. łączno-
ści, terenoznawstwa, inżynieryjsko-sa-
perskie, ratownictwa pola walki, SERE, 
logistyki, strzelectwa czy dowodzenia 
drużyną. Kursy odbywały się w tak reno-
mowanych centrach szkoleń jak Wojsko-
we Centrum Kształcenia Medycznego 
w  Łodzi, Centrum Przygotowań do Mi-

sji Zagranicznych w  Kielcach, Centrum 
Szkolenie Wojsk Lądowych w  Pozna-
niu i  Centrum Szkolenia Logistycznego 
w Grudziądzu. Należało, także stworzyć 
opracowanie terenu działania podod-
działu, obejmującego teren powiatu rze-
szowskiego, które finalnie było niezwy-
kle obszernym tekstem obejmującym 
150 stron. Jako komponent „Paszportu 
2018” zostaliśmy również zaproszeni do 
uczestnictwa w ćwiczeniu Anakonda-18,  
w planach są również szkolenia w Cen-
trum Szkolenia Żandarmerii Wojsko-
wej w  Mińsku Mazowieckim i  Centrum 
Szkolenia Łączności i  Informatyki w Ło-
dzi. Program generuje dla strzelców 
pierwszej kompanii możliwość szkole-
nia się w  niezwykle szerokim spectrum 
i  w  miejscach trudno dostępnych dla 

ludzi spoza wojska. Dodatkowo efektem 
uzyskania odpowiedniej liczby punktów, 
jest ukończenie programu i  uzyskanie 
certyfikatu „Paszportu” świadczącego, 
iż komponent organizacji proobronnej 
uczestniczący w  programie, osiągnął 
wymagane cele i  odpowiednią liczbę 
punktów szkoleniowych wynikających 
z aktywności w programie oraz różnych 
form sprawdzianów wiedzy i umiejętno-
ści. Tym samym otrzymany „Paszport” 
będzie zaświadczał o  przygotowaniu 
komponentu (pododdziału proobron-
nego) do współdziałania z Siłami Zbroj-
nymi RP. Strzelcy świadomi możliwości, 
które otwiera jego uzyskanie są niezwy-
kle aktywni na polu szkoleń i kursów, co 
przekłada się na ich wyniki.

Paweł Kunysz

PASZPORT DLA PROOBRONNYCH



99. rocznica śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli.



99. rocznica śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli.



Wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy na poligonie w Nowej Dębie.



Wakacyjny poligon w Trzciańcu.
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OTWARCIE STRZELNICY „ANNA” W MALENISKACH

7 maja 2018 r. zainaugurowała swo-
ją działalność strzelnica „Anna” w  Ma-
leniskach (gmina Pawłosiów, powiat 
jarosławski) na Podkarpaciu. Powstała 
w miejscu strzelnicy, działającej jeszcze 
od czasów austriackich. Jej rewitaliza-
cja to efekt wspólnego przedsięwzięcia 
i  zgodnego działania poseł ziemi jaro-
sławskiej, pani Anny Schmidt-Rodzie-
wicz, Ministerstwa Obrony Narodowej, 
Gminy Pawłosiów, Starostwa Jaro-
sławskiego oraz Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Ogrom-
ne wsparcie przedsięwzięcie uzyska-
ło także od 3. Podkarpackiej Brygady 
Obrony Terytorialnej, a szczególnie 34. 
Batalionu Lekkiej Piechoty z Jarosławia.

Powinniśmy zatem podkreślić wagę 
tego, co się wydarzyło: współpra-
ca MON-u, Powiatu Jarosławskiego 
i  organizacji pozarządowej – Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsud-
skiego przy ogromnym zaangażowaniu 
Posłanki ziemi jarosławskiej na Sejm RP 
dała wymierny, bez przesadnej skrom-
ności, sukces. Sukces w skali kraju, bo 
wbrew nieśmiertelnym: nie da się, ja 
bym chciał, ale..., jeszcze nie teraz, ach, 
te przepisy, itp., itd., zwykłe „chcieć to 
móc”, po raz kolejny dowodzi, że moż-
na. Równie ważny, a  może nawet naj-
ważniejszy w  tym przedsięwzięciu jest, 
moim zdaniem, element wzajemnego 
zaufania tych trzech podmiotów. To 
rzeczywisty fundament tego przedsię-
wzięcia. I  jeżeli cokolwiek podkreślić, 
to właśnie to i  tylko to. Dlatego, moim 
zdaniem, powinniśmy podkreślać zna-
czenie współdziałania i  współpracy, 
które przyniosły sukces na Podkarpaciu 
i  stanowią wzorzec postępowania dla 
pozostałych województw. Może warto 
to nagłośnić w  Sejmie – mamy wszak 
znaczącą reprezentację parlamenta-
rzystów. A my możemy przecież służyć 
daleko idącą pomocą tym, którzy chcą 
zaryzykować i potrafią współdziałać. 

Insp. ZS Marek Matuła,
komendant Związku Strzeleckiego 

„Strzelec” Józefa Piłsudskiego

Powrót do zerwanej tradycji

Jeszcze z  końcem XIX wieku armia 
austriacka zbudowała w  tym miejscu 
strzelnicę, z  której korzystały licznie tu 
stacjonujące jednostki austro-węgier-
skiej armii. Po zakończeniu wojny pol-
sko-bolszewickiej przybył do Jarosławia 
39. Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich. 
Początki jego formowania miały miejsce 
w listopadzie 1918 roku we Lwowie, stąd 

też i nazwa. Pułk, razem z 17. pp (rze-
szowskim) i  38. pp (przemyskim) two-
rzył 24. Dywizję Piechoty. Pułk posiadał 
na stanie 56 oficerów i ok. 1500 podofi-
cerów i szeregowych. Co roku koszaro-
wano także 610 rekrutów. Jak w każdym 
pułku piechoty II Rzeczypospolitej, tak 
i  w  39. ppsl wyszkolenie miało bardzo 
istotne znaczenie. Ćwiczenia letnie od-
bywały się cyklicznie m.in. w:  Narolu, 
Lubaczowie, Mościskach, Żołyni. Ostat-
nie przed wybuchem II wojny odbyło się 
w  Grodzisku Dolnym. Dzięki tym szko-
leniom oraz własnemu zaangażowaniu 
na rzecz jednostki, żołnierze 39. Pułku 
Piechoty zdobywali liczne nagrody oraz 
wyróżnienia. Były to m.in. kilkukrotne 
mistrzostwo dywizji w strzelaniu zespo-
łowym czy indywidualnym, mistrzostwa 
oficerów i  podoficerów. W  Jarosławiu 

istniały wtedy dwie strzelnice. Ta, gdzie 
się w tej chwili znajdujemy nazywała się 
„Szczytna”. Żołnierze 39. Pułku Pie-
choty Strzelców Lwowskich zapisali się 
trwale w  pamięci mieszkańców Jaro-
sławia, Lubaczowa, a także przyległych 
gmin i  powiatów. Dziś ciągłość tradycji 
podtrzymuje stacjonujący w Jarosławiu 
34 Batalion Lekkiej Piechoty, wchodzą-
cy w  skład 3. Podkarpackiej Brygady 
Obrony Terytorialnej. I  podobnie jak 
39. ppsl ogromną uwagę zwraca się na 
szkolenie. Dlatego też lokalna społecz-
ność, reprezentowana przez Powiat Ja-
rosławski i Związek Strzelecki „Strzelec” 
Józefa Piłsudskiego razem z   Minister-
stwem Obrony Narodowej podjęły dzia-
łania, które w maju 2018 r. zaowocowały 
inauguracją.
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Podczas majowego weekendu (12-13 
maja 2018 r.) rzeszowskie orlęta, zrzeszo-
ne w Jednostce Strzeleckiej 2021 im. płk. 
Leopolda Lisa-Kuli, wzięły udział w  wy-
cieczce do Krakowa pod opieką instruk-
torów insp. Henryka Klimka, insp. Barbary 
Gajewskie, st. chor. Artura Szarego, druż. 
Michała Stocerza oraz Agaty Czach i Grze-
gorza Gajewskiego. W  sobotnie przed-
południe uczestniczyli w  Majówce Histo-
rycznej pod Kopcem Józefa Piłsudskiego. 
Podziwiali pokazy dynamiczne przygoto-
wane przez krakowskich strzelców i przed-
stawicieli grup rekonstrukcyjnych. Mogli 
dowiedzieć się wielu ciekawych informacji 
o  działaniach zbrojnych polskich legioni-
stów w latach I wojny światowej – dotknąć, 
a nawet przymierzyć umundurowanie i wy-
posażanie polskich żołnierzy, którzy przed 
wiekiem walczyli o Niepodległość Rzeczy-
pospolitej. Ciekawą propozycją dla dzieci 
było wysłanie okolicznościowej kartki do 
domu z zaimprowizowanej poczty polowej.

W  tym dniu udało się zwiedzić ogród 
zoologiczny, odbyć długi spacer Laskiem 
Wolskim, po drodze wstępując na chwilę 
modlitwy i  wyciszenia w  eremie krakow-
skich kamedułów na Bielanach.

Nocleg zorganizowany został w  Szkole 
Podstawowej nr 48 im. Szarych Szeregów 
na Bielanach dzięki wsparciu strzeleckiej 
organizacji z Krakowa i pomocy druż. Barto-
sza Wołkowskiego, który również był współ-
organizatorem wspomnianego wyżej pikni-
ku militarnego. Warto podkreślić, że kolejny 
już raz korzystaliśmy z gościnności dyrekto-
ra bielańskiej szkoły, p. Artura Wierzby.

W  niedzielny poranek orlęta i  strzelcy 
z  Rzeszowa uczestniczyli w  mszy świętej. 
Następnie mundurowa młodzież oddała 
hołd Pierwszemu Marszałkowi Polski Jó-
zefowi Piłsudskiemu przede sarkofagiem 
w  wawelskiej Krypcie Srebrnych Dzwo-
nów. Nieprzypadkowo zbiegło się to z 83. 
rocznicą śmierci Komendanta i  Patrona 
Strzelców.W  drugim dniu pobytu w  Kró-
lewskim Mieście strzelecka młodzież wzię-
ła udział w grze miejskiej, której tematem 

przewodnim był czyn niepodległościowy 
Legionów Polskich. Orlęta, podzielone 
na kilkuosobowe grupy, z  mapą Krakowa 
i  niezbędnymi instrukcjami przemierza-
li ulice miasta odszukując historycznych 
miejsc, gdzie upamiętnieni zostali dowód-
cy i żołnierze Józefa Piłsudskiego. Nagro-
dą dla wszystkich, którzy ukończyli grę 

były lody zasponsorowane przez dowód-
ców i opiekunów wyjazdu.

Cieszy nas fakt, że historyczne, majo-
we wycieczki do Krakowa wpisały się na 
dobre w  kalendarz działań rzeszowskiej 
jednostki Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
Józefa Piłsudskiego.

Artur Szary

WYCIECZKA STRZELECKICH ORLĄT DO KRAKOWA – 12-13.05.2018
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5 maja 2018 roku (wtorek) w Rzeszowie 
odbyły się kolejne obchody upamiętniające 
rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Rozpoczęły się one o  godz. 11.45 
od złożenia wiązanek kwiatów przed tabli-
cą pamiątkową ku czci marszałka Józefa 
Piłsudskiego na elewacji kamienicy przy ul. 
Jagiellońskiej 6 w  Rzeszowie. O  godz. 12 
rozpoczęła się koncelebrowana uroczysta 
msza święta w  kościele Świętego Krzy-
ża przy ul. 3 Maja w  Rzeszowie w  intencji 
ś.p. Marszałka. Mszę świętą odprawiali ks. 
prałat Władysław Jagustyn, który wygłosił 
okolicznościowe kazanie, ks. prałat Stani-
sław Słowik, ks. Stanisław Szcząchor – ka-
pelan JS 2021 Rzeszów, ks. Bogdan Tęcza 
– kapelan Orląt ZS z  Kamionki. Po zakoń-
czonej mszy świętej około godz. 13 nastąpił 
przemarsz pododdziałów Związku Strze-
leckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego 
z Podkarpacia, zaproszonych gości na plac 
Farny przed pomnik płk. Leopolda Lisa-Ku-
li. W uroczystościach wzięli udział: Wojciech 
Buczak – poseł, wiceprzewodniczący Ko-
misji Obrony Narodowej; Stanisław Kru-
czek – wicemarszałek Województwa Pod-
karpackiego; Marek Sitarz – wicestarosta 
rzeszowski; Marcin Zaborniak – dyrektor 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w  Rzeszowie; gen. bryg. Ryszard Pietras 
– dowódca 21. Brygady Strzelców Podha-
lańskich; płk dr Mariusz Stopa – szef Wo-
jewódzkiego Sztabu Wojskowego w  Rze-
szowie. Również uczestniczyli w  uroczy-
stościach przedstawiciele kombatantów, 
Światowego Związku Żołnierzy AK, wojska, 
policji, państwowej straży pożarnej, służby 
więziennej, dyrektorzy szkół i przyjaciele ZS 
„Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Po prze-
marszu do młodzieży strzeleckiej, gości 
i  publiczności w  krótkich przemówieniach 
zwrócili się Wojciech Buczak – poseł na 
Sejm RP; Stanisław Kruczek – wicemar-
szałek Województwa Podkarpackiego oraz 
w  imieniu Wojewody Podkarpackiego list 
odczytał Marcin Zaborniak – dyrektor Pod-
karpackiego Urzędu Wojewódzkiego. War-
to nadmienić, że przed rozpoczęciem zma-
gań turniejowych, zostały złożone uroczy-
ście gratulacje dowódcy 21. BSP gen. bryg. 
Ryszardowi Pietrasowi w związku z nomina-

cją na pierwszy stopień generalski. Podzię-
kowanie za wieloletnią współpracę i w do-
wód uznania złożono Józefowi Wiszowi 
komendantowi Straży Miejskiej w  Rzeszo-
wie. Skład delegacji Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” JP tworzyli: komendant główny 
insp. ZS Marek Matuła, insp. ZS Marek 
Strączek i mł. insp. ZS Barbara Gajewska. 
VIII Turniej Musztry uroczyście otworzył 
gen. bryg. Ryszard Pietras – dowódca 21. 
Brygady Strzelców Podhalańskich. Na-
stępnie rozpoczęła się rywalizacja podod-
działów Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
JP o Puchar Dowódcy 21. Brygady Strzel-
ców Podhalańskich i Nagrodę Szefa Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowego Rzeszowie 
oraz Puchary i  Medale ufundowane przez 
Marszałka Województwa Podkarpackiego. 
O  zwycięstwo walczyły drużyny z  Podkar-
pacia. Prezentacje poszczególnych pod-
oddziałów oceniała Komisja Konkursowa 
w  składzie: mjr Lesław Litwin, mjr Janusz 
Głodowski, por. Ewelina Machucka, por. 
Michał Piecuch, st. chor. sztab. Andrzej Lo-
zia, Adam Panek – dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w  Rzeszowie oraz ks. prałat 
Władysław Jagustyn. Wszystkie drużyny 
zaprezentowały się w  programie obowiąz-
kowym musztry zespołowej. Jury oceniało 
zarówno poszczególne elementy musztry 
prezentowane przez drużynę, jak i sposób 
wydawania komend przez dowódcę, a tak-
że wygląd pododdziału. Wyniki VIII Turnieju 
w  kategorii szkół gimnazjalnych: I  miejsce 
zajęli strzelcy z  Zespołu Szkół w  Bratko-
wicach; II miejsce Orlęta ZS z  Kamionki; 
Wyniki VIII Turnieju w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych: I miejsce zajęli strzelcy z IV 
Kompanii przy Zespole Szkół Technicznych 
w Rzeszowie; II miejsce strzelcy z JS 2090 
przy Zespole Szkół w Trzcinicy; III miejsce 
zaś strzelcy z I Kompanii JS 2021 przy Ze-
spole Szkół nr 2 w  Rzeszowie; III miejsce 
zajęli strzelcy z X LO Zespołu Szkół Kształ-
cenia Ustawicznego w  Rzeszowie; Najlep-
szym dowódcą okazał się st. strz. Dawid 
Sikora z  IV Kompanii przy Zespole Szkół 
Technicznych w Rzeszowie. Turniej spraw-
nie prowadził Marek Grzesik, komentator 
sportowy Radia Centrum. Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy VIII Turnieju Musztry 

posilili się w  specjalnie przygotowanym 
punkcie. Każdy uczestnik otrzymał porcję 
grochówki strzeleckiej, drugie danie, pącz-
ka i herbatę. Przedsięwzięciu towarzyszyła 
wystawa sprzętu, wyposażenia indywidu-
alnego strzelca oraz pojazdów militarnych 
w dyspozycji JS 2021 im. płk. Leopolda Li-
sa-Kuli ZS „Strzelec” JP w Rzeszowie. Pa-
tronaty honorowe: Wojewoda Podkarpacki, 
Marszałek Województwa Podkarpackiego, 
Prezydent Miasta Rzeszowa, Starosta Rze-
szowski, Podkarpacki Kurator Oświaty, Szef 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Pre-
zes Zarządu Okręgu Rzeszów Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Prezes 
Stowarzyszenia Honorowych Podhalańczy-
ków 21. BSP, Komendant Główny Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” JP. Organizato-
rzy: Towarzystwo Przyjaciół Związku Strze-
leckiego „Strzelec” w  Rzeszowie, Parafia 
Świętego Krzyża w  Rzeszowie, 21. Bryga-
da Strzelców Podhalańskich, Wojewódzki 
Sztab Wojskowy w  Rzeszowie, 34. Woj-
skowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszo-
wie, Komitet Budowy Pomnika Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, Związek 
Strzelecki „Strzelec” JP i  JS 2021 im. płk 
Leopolda Lisa-Kuli w  Rzeszowie. Na pu-
charach i  medalach został zamieszczony 
emblemat Województwa Podkarpackiego. 
Przedsięwzięcie zostało dofinansowanie 
z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Marek Strączek

TURNIEJ MUSZTRY W HOŁDZIE MARSZAŁKOWI JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU
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WAKACYJNY OBÓZ STRZELECKI

Najważniejsze przedsięwzięcie szko-
leniowe w roku dla strzelców ze związku 
Strzeleckeigo Strzelec Józefa Piłsud-
skiego to 14-dniowy letni obóz szkole-
niowy. Od wielu lat bazą jest Ośrodek 
Szkolenia Górskiego w Trzciańcu. 

Obóz szkoleniowy organizowany 
byl przy współpracy z 1. batalionem 21. 
Brygady Strzelców Podhalańskich. Za-
bezpieczenie logistyczne oraz kadrę 
instruktorską stanowiło 15 podoficerów 
i żołnierzy z 1. batalionu. 

W ciągu 14 dni strzelcy przechodzą na 
tryb życia koszarowego. Dzień zaczyna się 
o 6 rano pobudką, następnie przeprowa-
dzana zostaje zaprawa dostosowana do 
możliwości fizycznych oraz do planowane-
go na ten dzień szkolenia. Strzelcy reali-
zują równolegle 5 kursów, w tym 4 specja-
listyczne. Kurs podstawowy to oczywiście 
kurs unitarny, który skupia zawsze oko-
ło 50% stanu osobowego uczestników. 
Przeznaczony jest dla strzelców po pierw-
szym podstawowym okresie szkolenia. 
Ma na celu wyrównanie poziomu wiedzy 
i umiejętności uczestników pochodzących 
z  wielu jednostek strzeleckich południo-
wo-wschodniej Polski.

Kursy zaawansowane, których 
uczestnicy są typowani przez swoich do-
wódców jednostek to kurs ratowników 
strzeleckich, Dowódców drużyn, Lekkiej 
piechoty. Najbardziej zaawansowany 
kurs to kurs rozpoznania, najmniej liczny, 
ale też i najbardziej wymagający zarów-
no pod względem sprawnościowym, jak 
i posiadanych już umiejętności. Najstar-
szy uczestnik tego kursu liczył sobie po-
nad 32 lata. 

Kurs ratowników strzeleckich reali-
zowany jest na bazie kursu kwalifiko-
wanego pierwszej pomocy, który liczy 
ponad 120 godzin zajęć szkoleniowych 
teoretycznych i  praktycznych wzboga-
cony o  elementy ratownictwa pola wal-
ki. Dodatkowym sprawdzianem wiedzy 

i umiejętności dla nich jest prowadzenie 
szkolenia z  zakresu pierwszej pomocy 
dla wszyskich uczestników obozu, które 
są realizowane na punktach pod nadzo-
rem instruktorów. Kurs kończy się egza-
minem teoretycznym, a następnie prak-
tycznym. Podczas tego poligonu osoby 
osiągnęły 100-proc. wyniki zdawalności 
na teście teoretycznym, a 8 osób zdało 
egzamin praktyczny, uzyskując tytuł ra-
townika strzeleckiego. Zaliczenie tego 
kursu wymagało wiele czasu poświę-
conego na opanowanie i  powtarzanie 
wiadomości i  ćwiczeń praktycznych 
kosztem czasu przeznaczonego na wy-
poczynek. Podobnie też kandydaci na 
dowódców drużyn przygotowywali się 
do prowadzenia zajęć, pisali konspekty, 
które musiały być przedstawione do za-
akceptowania dowódcy plutonu szkol-
nego. Przyszli dowódcy przeszli egzamin 
wstępny, który zweryfikował posiadaną 
przez nich wiedzę. Na kurs zostało osta-
teczne zakwalifikowanych 10 osób z naj-
lepszymi wynikami po teście wiedzy. 

Dzień szkoleniowy rozpoczyna apel 
poranny o  7.30. W  trakcie apelu przy 
dźwiękach hasła Wojska Polskiego pod-

noszona jest flaga państwowa oraz od-
czytywany rozkaz dzienny. Na zakończe-
nie apelu pododdziały defilują przed in-
struktorami i kadrą obozu. Szkolenie trwa 
z przerwami na posiłki do godziny 20. 

W  trakcie poligonu uczestnicy prze-
chodzą kurs SERE, połączony z bytowa-
niem w terenie. W niedzielę odbył się tra-
dycyjny 4. Turniej Piosenki Marszowej. 1. 
miejsce zajęli ratownicy, którzy porwali 
jury entuzjazmem, wyglądem i mocnym 
głosem.

Wieczorem tego samego dnia strzel-
cy spotkali sie z  weteranami, uczestni-
kami polskich wojskowych misji w  Iraku 
i  Afganistanie. Spotkanie, przewidziane 
na 45 minut przeciągnęło sie do cap-
strzyku, do godziny 22. 

Wieczorne godziny 11 lipca poświę-
cono na prezentację multimedialną pa-
mięci polskich ofiar Wołynia.

W nocy z 12 na 13 lipca zrealizowano 
marsz ubezpieczony na odcinku 35 km 
na kierunku Trzcianiec – Iskań w  celu 
odbycia strzelania z broni ostrej, krótkiej 
oraz karabinka kbk akm.

Dzień egzaminacyjny to przedostatni 
dzień poligonu. Uczestnicy kursów re-
alizowali zadania związane z  przebytym 
szkoleniem zaplanowane przez instruk-
torów.

W  trakcie poligonu zostały zreali-
zowane reportaże przez dwie ekipy te-
lewizyjne „Wojsko-Polskie.PL” oraz TV 
„Trwam” . W trakcie trwania obozu uka-
zał się artykuł w Polsce Zbrojnej http://
polska-zbrojna.pl/home/articlesho-
w/25894?t=Strzelcy-cwicza-z-podha-
lanczykami.

Szkolenie wizytował dowódca 21. 
BSP generał brygady Ryszard PIETRAS.

Obóz/poligon w  Trzciańcu to już 
tradycja dla wielu roczników strzelców. 
Powoli w  tę tradycję wpisują sie stałe 
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MIĘDZYNARODOWY OBÓZ SZKOLENIOWY „SPEKTER”

Uczniowie Liceum Ogólnokształ-
cącego Nr XIV w Rzeszowie uczestni-
kami międzynarodowego obozu szko-
leniowego „SPEKTER” w ESTONII 

Od 9 do13 lipca 2018 roku, w ramach 
wyróżnienia za wysoki poziom wyszko-
lenia wojskowego oraz wielkie zaanga-
żowanie szkoły w  proces wychowania 
patriotyczno-obronnego, jako jedna 
z dwóch wybranych szkół – młodzież Li-
ceum Ogólnokształcącym nr XIV, repre-
zentowała Rzeszów, Podkarpacie i Pol-
skę w  międzynarodowym obozie szko-
leniowym „Spekter” w  Lammasmae  
w Estonii. Jego organizatorem była Es-
tońska Liga Obrony „Estonian Defence 
League”, będąca jednocześnie partne-
rem zagranicznym Biura do Spraw Pro-
obronnych MON. 

W  obozie uczestniczyło około 1000 
młodych ludzi, skupionych w organiza-
cjach o charakterze proobronnym z kra-
jów nadbałtyckich. Republika Estoń-
ska, podobnie jak nasz kraj, w tym roku 
obchodzi 100-lecie odzyskania swojej 
niepodległości, dlatego gościem hono-
rowym podczas wieczornego ogniska 
była pani Kersti Kaljulaid –   prezydent 
Republiki Estońskiej. W  czasie 5-dnio-
wego turnusu młodzież ćwiczyła spraw-
ność i  kondycję fizyczną, poznawała 
naturalne dobrodziejstwa estońskich 
lasów, umożliwiające w  wyjątkowych 

sytuacjach przeżycie. Nie brakowało 
również czasu na wycieczki, wspólnie 
zabawy, taniec, śpiew, ognisko czy dys-
kotekę. Ważnym punktem programu 
obozu była wizyta dyrektora Biura do 
Spraw Proobronnych – pana Waldema-
ra Zubka, który spotkał się z młodzieżą 
i wręczył jej upominki. 

Ostatni dzień obozu to przede 
wszystkim egzamin sprawnościowy jego 
uczestników, obserwowany m.in. przez 
żołnierzy wojsk brytyjskich i  duńskich. 
Następnie odbył się uroczysty apel, 
podczas którego nasi uczniowie wręczy-
li komendantowi obozu flagę narodową 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz upominki 
przekazane jej przez Przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
i Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

Spotkanie naszej młodzieży z rówie-
śnikami innych krajów na pewno przybli-
żyło im wzajemną historię, przyczyniło 
się do poznania narodowych i  regio-
nalnych tradycji oraz zwyczajów (w tym 
naszego Podkarpacia). Obóz w Estonii, 
będąc tak dużym wyzwaniem orga-
nizacyjnym, był jednocześnie nowym 
doświadczaniem i znakomitą okazją do 
poznania liderów organizacji proobron-
nych z krajów nadbałtyckich.

Składamy serdeczne podziękowa-
nia za objęcie honorowym patronatem 
oraz życzliwość i  pomoc w  organizacji 
wyjazdu do Estonii Ministerstwu Obrony 
Narodowej, Przewodniczącemu Sejmi-
ku Województwa Podkarpackiego i Pre-
zydentowi Miasta Rzeszowa. 

Barbara Gajewska

przedsięwzięcia realizowana cyklicznie, 
jak dobówka SERE, Konkurs Piosen-
ki Marszowej, spotkania z  weteranami, 
wieczornice poświęcone pamięci ofiar 
Wołynia, marsze kondycyjne, ostre strze-
lanie. Na Trzcianiec się po prostu wraca. 

Kadrę tego obozu stanowili strzelcy 
którzy tutaj właśnie zdobywali swoje szli-
fy strzeleckie, sami kończyli kursy do-
wódców drużyn, ratowników i  inne kursy 
specjalistyczne, a  teraz swoją wiedzę 
i  doświadczenie przekazują młodszym 
rocznikom. 

Na obozie zawierane są nowe znajo-
mości, zawiązywane sa przyjaźnie, które 
trwają i są podtrzymywane. Przyjeżdżają 
z różnych miejscowości: Rzeszowa, Kol-

buszowej, Dębicy, Mielca, Przemyśla, 
Lubaczowa, Leżajska, Sanoka, Trzcinicy, 
Tarnobrzega, a nawet odległego Torunia. 

Obóz finansowany był ze środków na 
wypoczynek Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty w Rzeszowie.

Komendantem obozu był insp. ZS 
Piotr PANEK – zastępca dowódcy ds. 
szkolenia Okręgu Strzeleckiego.

Składamy podziękowania żołnierzom 
1. batalionu na czele ze  st. kpr. Marci-
nem ZYCHEM, który jednocześnie był 
dowódcą kursu rozpoznania. Serdecz-
ne podziękowania za ogromną wiedzę, 
którą młodzi uczestnicy obozu bardzo 
szybko przyswajali, oraz którą podzielą 
się w swych jednostkach, by coraz więcej 

strzelców zaczerpnęło chęć pogłębiania 
jej. Szczególne podziękowania należą 
się obsłudze kuchni, dzięki której uczest-
nicy nie stracili ani grama wagi.

Bez infrastruktury wojskowej i  kon-
kretnej pomocy ze strony kadry i  żoł-
nierzy 21. Brygady nie byłoby szans na 
zrealizowanie przedsięwzięć i  zajęć po-
dobnych do tych, które odbywają się 
w Trzciańcu.

Na zakończenie kierujemy słowa 
podziekowania dla gen. bryg. Ryszar-
da PIETRASA oraz płk. Rafała IWANKA, 
dowódcy 1 batalionu 21 BSP za okazaną 
pomoc, zrozumienie i wsparcie. 

Piotr Panek
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Dowództwo Południowo-Wschod-
niego Okręgu ZS „Strzelec” Józefa Pił-
sudskiego po raz szósty zorganizowało 
KURS DLA WYCHOWAWCÓW WYPO-
CZYNKU na podstawie zgody Podkar-
packiego Kuratora Oświaty. Przez 6 
edycji kursu uprawnienia wychowaw-
ców  wypoczynku otrzymało 128 człon-
ków ZS. W tym roku zajęcia kursu odby-
wały się 1, 2, 3 czerwca, w budynku przy 
ul. Jagiellońskiej 6 w  Rzeszowie.  Kurs 
był prowadzony w  postaci wykładów 
i zajęć praktycznych w liczbie 36 godzin. 

Kursanci zdobywali wiedzę i  na-
bywali umiejętności w  następujących 
blokach tematycznych: organizacja 
wypoczynku dzieci i  młodzieży, orga-
nizacja zajęć w placówce wypoczynku, 
planowanie pracy opiekuńczo-wycho-
wawczej i edukacyjnej, ruch i rekreacja, 
turystyka i  krajoznawstwo, zajęcia kul-
turalno-oświatowe, zajęcia praktycz-
no-techniczne, prace społeczno-uży-
teczne, bezpieczeństwo życia i zdrowia 
uczestników wypoczynku. Kurs prowa-
dzili doświadczeni pedagodzy w  pracy 
w  placówkach kształcenia i  wypoczyn-
ku dzieci i  młodzieży: insp. ZS Henryk 
Klimek, insp. ZS Piotr Panek, mł. insp. 

ZS Barbara Gajewska, chor. ZS Robert 
Pieczonka, mgr Aleksandra Kaplew-
ska, mgr Katarzyna Panek, mgr Marcin 
Olejarski. W  wyniku ukończenia kursu 
uczestnicy zdobyli wiedzę w  zakresie 
organizacji placówki, zasad higieny, 
prawidłowości rozwojowych wycho-
wanków i organizacji odpowiednich dla 
danego wieku zajęć, poznali aktualne 
przepisy prawne regulujące wypoczy-
nek dzieci i młodzieży, a szczególnie do-
tyczące bezpieczeństwa, życia i zdrowia 
uczestników, umiejętności kształtowa-
nia właściwych relacji międzyludzkich, 

praktycznie poznali udzielanie pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

Henryk Klimek

KURS DLA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

W  dniach 25.04.2018 do 
28.04.2018 r. po raz kolejny grupa strzel-
ców z  IV kompanii przy Zespole Szkół 
Technicznych w Rzeszowie wraz ze swo-
im do dowódcą mł. insp. ZS Barbarą Ga-
jewską w ramach podwyższania swoich 
umiejętności i  kwalifikacji wojskowych 
wzięła udział w szkoleniu spadochrono-
wym STATIC LINE. Tego rodzaju skoki 
wykonuje się z  wysokości 1200 – 1500 
m nad terenem lotniska. Jest to bez-
pieczna forma wykonywania samodziel-
nych skoków spadochronowych, gdyż 
po oddzieleniu się od pokładu samolo-
tu lina desantowa natychmiast otwiera 
spadochron.   Szkolenie prowadzone 
było przez bardzo doświadczonych in-
struktorów, a  także byłych żołnierzy 
jednostek powietrzno-desantowych. 

Czterodniowy cykl zajęć teo-
retycznych z  zakresu prawa 
lotniczego, bezpieczeństwa 
skoków, ogólnej wiedzy 
o  spadochronach, a  także 
teorii skoków i  zachowania 
się w sytuacjach awaryjnych 
prowadził instruktor AFF Sta-
tic Line tandem pilot – Paweł 
Panas. Zajęcia te zakończyły 
się dość trudnym egzami-
nem, gdzie trzeba było wy-
kazać się między innymi w  100% zna-
jomością zachowania się w  sytuacjach 
awaryjnych. 

Po zakończonym egzaminie przy-
szła wreszcie pora na szkolenie prak-
tyczne na lotnisku w Laszkach. W sobo-
tę  28.04.2018 r. od wczesnych godzin 
porannych ćwiczyliśmy na podwieszeniu 
sytuacje awaryjne oraz sposób oddania 
skoku z samolotu, a następnie prawidło-
wego lądowania. Tu także trzeba było 
wykazać się zdobytą wiedzą i w sposób 
praktyczny zademonstrować różne wa-
rianty zachowania się sytuacjach awaryj-
nych, czyli przejść pozytywnie ćwiczenia 
dopuszczające do skoku. Nasi strzelcy 
ambitnie wykonali to zadanie i w ustalo-

nej kolejności każdy wykonał swój indy-
widualny skok.  Na koniec szkolenia cała 
grupa przeszła „chrzest bojowy”, czyli 
laszowanie, tj. gratulację i klask w pupę” 
od wszystkich instruktorów, po którym 
skoczkowie otrzymali certyfikaty ukoń-
czenia szkolenia. Emocjom i wrażeniom 
nie było końca.

Organizatorem szkolenia był Ae-
roklub Ziemi Jarosławskiej  SKYDIVE 
CLUB, a  ćwiczyli z  nami instrukto-
rzy: Paweł Panas – instruktor AFF Sta-
tic Line tandem pilot, Tomasz Cierech – 
instruktor Static Line tandem pilot, Je-
rzy Noga –  tandem pilot,  Paweł Do-
bek – mechanik spadochronowy, Jerzy 
Zuliński – szef układalni.

Jerzy Gajewski

PODNIEBNE ASY
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Nasze pasje

– Dlaczego zdecydowałaś się 
wstąpić do „Strzelca”?

– Początkowo byłam ciekawa, jak 
wygląda życie w  takiej organizacji, 
sprawdzić się i  spróbować czegoś no-
wego. Potem z każdym kolejnym dniem 
nabierałam przekonania do idei, na któ-
rej opiera się „Strzelec” i teraz jest to dla 
mnie jeden w  ważniejszych aspektów 
mojego życia.

– Jakie masz zainteresowania 
poza „Strzelcem”?

– Lubię fotografować, ponieważ to 
jest taka zabawa w  łapanie chwil. Wia-
domo lepiej jest się nią cieszyć i zapa-
miętać, ale pamięć ludzka jest dość 
ulotna, a szczególnie teraz, gdy więcej 
jest wszystkiego na głowie. Dlatego 
lubię mieć niektóre momenty na zdję-
ciach, bo wtedy łatwiej mi pamiętać. 
Poza tym nic tak nie uspokaja, jak wy-
branie się gdzieś w jakieś ładne miejsce 
z aparatem i staranie się uchwycić coś, 
co jest niepozornie zwykłe. Brakuje mi 

trochę wprawy w  fotografowaniu ludzi, 
ale myślę, że to kwestia wprawy.

– Czy te pasje mają ze sobą ja-
kieś powiązanie?

– Tak. Zdarza się, że podczas róż-
nych uroczystości czy szkoleń poligo-
nowych wykonuję zdjęcia. Chcę dojść 

do wprawy w  utrwalaniu ludzi i  emocji, 
jakie im towarzyszą. Jest to ważne, po-
nieważ dla wielu takie przedsięwzięcia 
wiążą się z stawaniem w obliczu wyzwa-
nia czy odczuć patriotycznych. 

Rozmawiała Joanna Choma

O SWOJEJ PASJI MÓWI STRZELEC JUSTYNA SOKOŁOWSKA,
UCZEŃ Z ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RZESZOWIE

Pochodzę z  miejscowości Dąbrowa 
k. Trzciany, gdzie członek mojej rodziny 
skrzypek Władysław Łoboda założył ka-
pele. Stała się ona sławna dzięki wielu au-
dycjom muzycznym Redakcji Muzycznej 
Rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie. 
Wraz z nimi w kapeli jako młoda dziewczy-
na śpiewała moja ciocia, więc od małego 
chłopca chłonąłem ten folklor i  muzykę 
ludową. Gdy w  moim gimnazjum miał 
występ promocyjny Zespół Pieśni i Tańca 
„Pułanie” postanowiłem przyjść na próbę 
i  się zapisać. Dużą motywacją była kon-
tynuacja rodzinnych tradycji, ale też chęć 
poznania nowych ludzi oraz podróżowa-
nia po świecie z zespołem. Na początku 
próby były dla mnie kolejną formą spę-
dzania wolnego czasu, ale patrząc z per-
spektywy tych ponad już 6 lat spędzonych 
w zespole mogę stwierdzić, że taniec jest 
pasją na całe życie. Jeśli ktoś pokocha 
folklor, to tym folkiem żyje na co dzień. 
Takie zespoły budują wiele relacji między 
ludźmi. Obecnie mój zespół traktuję jak 
drugą rodzinę, ponieważ z  nimi przeby-
wam, tańczę, uczę się, świętuję wygrane, 
spędzam z nimi święta, wyjeżdżam na fe-
stiwale krajowe i zagraniczne. Gdyby ktoś 
zapytał mnie teraz „Czy mógłbym żyć bez 

folkloru? To moja odpowiedź by brzmiała: 
„Zdecydowanie nie”. Obecnie zauważam, 
że „ludowizna” znowu wraca do mody, 
młodzi ludzie kupują ubrania z motywami 
np. góralskich kwiatów, parzenic, haftu ło-
wickiego czy kujawskiego. Taki zespół jak 
mój uczy wielu przydatnych w życiu rzeczy 
tj. różnych tańców czy to są różne polki, 
walczyki czy tańce narodowe np. polonez, 
uczy gry aktorskiej, która przydaje się na 
scenie oraz współpracy z  innymi ludźmi. 
Poprzez zespoły i spotkania folkowe moż-

na zawierać różne znajomości, przyjaźnie, 
a  czasem nawet miłości. Wielu moich 
znajomych tak właśnie poznało miłość 
swojego życia. Obecnie również czuję się 
odpowiedzialny za kultywowanie tradycji 
ludowych z naszego regionu, jak i z całej 
Polski na różnych pokazach, festiwalach, 
uroczystościach. Myślę, że każdy powi-
nien spróbować przygody z folklorem, bo 
każdy znajdzie coś dla siebie

Opracowała Joanna Choma

O SWOJEJ PASJI – TAŃCU – OPOWIADA STRZELEC – KAMIL ŁOBODA, 
UCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RZESZOWIE
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Krzyżówka

CO NAM W DUSZY GRA…
„Brygadier Piłsudski” – Edward Słoński 

PODARUJ MŁODZIEŻY STRZELECKIEJ!1% PODATKU,
wpisując w formularzu PIT
Numer KRS 0000283993
Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”, 
35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 6,
www.strzelec.erzeszow.pl
konto nr: 57 8642 1126 2012 1122 4749 0001

Kto, jak on — nasz brygadier Piłsudski,
Polskę w sercu, śmierć w tornistrze nosił,
Kto, jak on, tak u Boga wyprosił,
By stąd odszedł najeźdźca kałmucki?

           Kto, jak on, tak się z Bogiem targował
           Pod Łowczówkiem, z krzywą szablą w ręku,
           O tę Polskę, pełną krwi i jęku,
           O tę Polskę, którą wróg rabował?

Kto, jak on? Pamiętajcie to imię,
Co z tęsknoty do Polski wyrosło,
Gdy wróg deptał Ją z butą wyniosłą,
Całą w ogniu stojącą i w dymie.

           Ten żołnierski wysiłek nadludzki
           Wy swym dzieciom w kolebkach przekażcie,
           Bo, jak w burzy kapitan na maszcie,
           Stał dziś w Polsce brygadier Piłsudski.

1. Przez jakiś czas adiutant Józefa 
Piłsudskiego – Bolesław .............. 
Długoszowski

2. Jeden z podstawowych elementów 
wyposażenia strzeleckiego – łopatka 
..............

3. Np. pamięci na uroczystościach
4. Fizyczna, podnoszona przez ćwiczenia 
5. Miejsce odbywania ćwiczeń taktycznych
6. Obok szerokości geograficznej
7. Przyrząd do określania kierunku 

północnego lub wyznaczania azymutu
8. Strzeleckie nakrycie głowy
9. Pojazd wojsk pancernych
10. „Pieśń o ...................... rycerzu” z filmu 

„Pan Wołodyjowski”
11. Akronim od elementów zasad 

bezpiecznego strzelania
12. Zrzeszenie ........................ 

i Niezawisłość
13. Zespół przedsięwzięć organizacyjno-

technicznych oraz sił i środków 
zapewniających wymianę informacji
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Oprac. Maria Knapik
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