Rzeszów, 1.08.2019, Rocznica Wybuchu Powstania
Warszawskiego.

Rzeszów, 9.09.2019 Poświęcenie tablicy
gen. Stanisława Maczka.

Rzeszów, 17.09.2019, Rocznica Napaści Sowieckiej na Polskę.

Rzeszów, 12.09.2019, Święto Matki Bożej Rzeszowskiej.

Jamy, 6.08.2019, Nabożeństwo za Ojczyznę.

Rzeszów, 12.09.2019 Święto Matki Bożej Rzeszowskiej.
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Wymarsz Pierwszej Brygady
z Oleandrów nie zdarza się w każdym pokoleniu. To bez wątpienia
prawda, z którą nie sposób dyskutować. I dlatego też musimy
popracować – zarówno starsi, jak
i młodsi – by w obecnym się wydarzył. To jest przecież jak najbardziej wykonalne. Stąd Związek
Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego kładzie ogromny nacisk na pracę i działania wychowawcze. Bo przecież wychowanie
to poświęcenie uwagi młodemu
człowiekowi i uczenie go wybierania dobra w realnym świecie, który
nas otacza. Młodzi ludzie potrzebują wszak wskazywania drogi,
którą warto, a czasem po prostu
podążać należy. A nikt chyba nie
zaprzeczy, że dziś na młodych ludzi czeka dużo niebezpieczeństw
– i to różnego rodzaju. W Polsce
nadszedł czas mocnego konfliktu ideologicznego. To po prostu
starcie świata tradycji i konserwatywnych wartości z lewicą Zachodu i Wschodu. To starcie przybrało
wymiar prawdziwej wojny kulturowej, gdzie najczęściej burzyciele
tradycji i normalności stroją się
w piórka mądrości, umiaru, demokracji, konstytucji, Europy (tej
urzędniczo – brukselskiej), św.
Jana Pawła II i mnóstwa innych
haseł, mających tylko jeden cel:
skutecznie zamącić młodym ludziom w głowie. Idealnie określa te
starania staropolskie przysłowie:
„Diabeł ubrał się w ornat i ogonem
na mszę dzwoni.” Stąd też sprawy
wychowawcze, rozumiane szeroko, mówiąc językiem nowomody
- holistycznie, stanowią najistotniejszą część związkowej pracy.
Jednym z podstawowych narzędzi
w tym obszarze jest nasza Świetlica „Strzelec”. Jej wychowawcy
i kadra strzelecka poświęcają wiele
uwagi młodym ludziom biorącym
udział pięć dni w tygodniu w zajęciach świetlicowych. Spędzają
z nimi możliwie najwięcej czasu,
rozmawiają, dając im przykład, jak
radzić sobie w życiu, jak odnaleźć

się w dzisiejszym, oględnie mówiąc, trudnym świecie. Skupiają
się też na coraz bardziej widocznej
słabości dzieci i młodzieży oraz
braku odporności w trudniejszych
życiowych momentach. Staramy
się także zadbać o przekazywanie młodym ludziom elementarnych zasad dobrego wychowania,
o których to wielu dorosłych już
dawno zapomniało lub uważa je za
całkowicie zbędne. Ogromny wysiłek wkładamy także w to, by nasi
Strzelcy lepiej znali historię swojego Państwa i Małej Ojczyzny, choć
trochę radząc sobie przy tym bez
pomocy życzliwych (?) „Google”
czy „Wiki”. Dbamy zatem o dobrą
i sprawdzoną edukację, o więzy
rodzinne i pokoleniowe, o szacunek dla swojego Państwa, dumę
z naszej przeszłości i o obowiązkach każdego dla jego przyszłości
oraz o zrozumienie dla innych. Od
lat prawie 10 umożliwiają nam tę
działalność Prezydent i Rada Miasta Rzeszowa, ponosząc koszty
finansowe utrzymania Świetlicy,
utwierdzając nas w przekonaniu,
że wybraliśmy dobrą drogę dla
Rzeszowa i Polski, przygotowując „Wymarsz Pierwszej Brygady
z Oleandrów”.
Marek Matuła
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STRZELEC
100 LAT PÓŹNIEJ ...
7 marca 2019 roku Rzeszów obchodził 100. Rocznicę
śmierci płk. Leopolda Lisa – Kuli. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 mszą św. koncelebrowaną, której
przewodniczył ks. dr Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski, w licznej asyście księży i kapelanów. Podczas mszy
św. przyrzeczenie złożyły 124 Orlęta Związku, a rotę przyrzeczenia odczytał szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, pan Jan Józef Kasprzyk, zaś
okolicznościową homilię wygłosił ks. prałat Władysław
Jagustyn.
O godz. 13.00 na placu Farnym rozpoczęła się, uroczystym apelem, druga część rocznicowych uroczystości. W skład wojskowej asysty honorowej tradycyjnie
wchodziła 21. BSP oraz 3. PBOT. Dowódca uroczystości złożył meldunek Dowódcy Garnizonu Rzeszów oraz
przywitał się z żołnierzami i strzelcami. Następnie podniesiono flagę RP na maszt oraz odegrano i odśpiewano
Hymn Państwowy. Po powitaniu przybyłych gości, Orląt
i Strzelców, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP,
pan Adam Kwiatkowski, odczytał list od Prezydenta RP
skierowany do Uczestników i Organizatorów Obchodów
100. Rocznicy Śmierci płk. Leopolda Lisa – Kuli i składających Przyrzeczenie Orląt i Strzelców Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie.
Niesamowicie wybrzmiał fragment listu, w którym Prezydent opisał znajdujący się na placu Farnym Pomnik Pułkownika: Pomnik przedstawia go w chwili, gdy dobywając
szabli, rusza do ataku. Widzimy tylko jego. Choć wiadomo, że podążają za nim jego podkomendni, to najpierw
on sam wyrywa się do przodu. To ważny symbol. … Nie
czekał, aż wszystko ułoży się tak pomyślnie, że jedyne,
co by mu pozostało, to dołączyć do zwycięzców. Z własnej inicjatywy poszukiwał środków i okazji, aby nie tylko
myśleć i mówić o wolnej Ojczyźnie, ale też walczyć o nią
z bronią w ręku i realnie odmieniać jej los. Przez chwilę
można było odnieść wrażenie, że Pułkownik rzeczywiście
prowadzi do boju zebrane na Placu pododdziały strzeleckie. Następnie pan Minister Adam Kwiatkowski odznaczył
przyznanym przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości „Polonia Rediviva” inspektorów
ZS Marka Matułę, Piotra Panka i Marka Strączka.
W dalszej części przekazał na ręce Komendanta
Związku nadany „Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania
Niepodległości nad Obchodami 100. Rocznicy Śmierci
Pułkownika Leopolda Lisa – Kuli w Rzeszowie w dniu 7
marca 2019 roku”. Okolicznościowe listy przysłali także:
marszałek Sejmu RP - pan Marek Kuchciński, prezes Rady
Ministrów - pan Mateusz Morawiecki, sekretarz stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej – pan Wojciech Skurkiewicz. Tradycyjnie porywające przemówienie wygłosił
pan Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Odznaczył także panów: Marka Matułę i Marka Strączka Medalem Pro Bono
Poloniae, a Medalem Pro Patria panów: Jakuba Czerwiń-
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skiego, Mirosława Sobieckiego, ks. prałata Władysława
Jagustyna, Damiana Bieńkę, Dawida Biśtę, Krystiana
Terlikowskiego, Henryka Klimka, Zbigniewa Sycza, Pawła
Rejmana, Leopolda Kulę i Krzysztofa Kulę. Głos zabrali
także: marszałek Województwa Podkarpackiego – pan
Władysław Ortyl i zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa
– pan Stanisław Sienko, a przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – pan Jerzy Borcz- odczytał
Uchwałę Sejmiku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie
ogłoszenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
roku 2019 na Podkarpaciu Rokiem Pułkownika Leopolda
Lisa – Kuli. Bezpośrednio po odczytaniu Uchwały zaproszeni goście, władze wojewódzkie i miejskie, a także trzej
wyróżnieni inspektorzy ZS uderzyli w specjalnie ustawiony na tę okazję Dzwon Niepodległości, by podkreślić tym
samym doniosłość i znaczenie chwili.
Przyrzeczenie Strzeleckie złożyło 450 strzelców,
a przyrzekali na pochodzący z 1927 roku Sztandar Związku Strzeleckiego z Leżajska, sztandar, którego jednym
z fundatorów był marszałek Józef Piłsudski. Uroczystości zakończyły: Apel Pamięci, Salwa Honorowa oraz złożenie wieńców i wiązanek kwiatów, a także odegranie
I Brygady. Podczas przegrupowania pododdziałów do
defilady pokaz umiejętności i sprawności zaprezentowali
Strzelcy Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. L. Lisa – Kuli
w Rzeszowie, natomiast uczennice klasy mundurowej
Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie zachwyciły
pokazem musztry paradnej. W defiladzie wzięły udział 34
pododdziały strzeleckie z: Leżajska, Przeworska, Zamościa, Jarosławia, Paradyża, Piotrkowa Tryb., Lubaczowa, Mielca, Przemyśla, Dąbrowy Tarnowskiej, Kołaczyc,
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Trzcinicy, Sędziszowa Małopolskiego, Dębicy, Krosna,
Kolbuszowej, Strzyżowa, Sokołowa Młp., Niska, Torunia, Ząbek k. Warszawy, Jasionki i Rzeszowa. Defilowały
także cztery pododdziały młodzieży klas mundurowych
z: X LO i Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie, Zespołu Szkół Budowlanych w Jarosławiu oraz Zespołu
Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 r. z Włocławka. Polaków z zagranicy reprezentowała strzelecka
Jednostka ze Lwowa (Ukraina) oraz strzelcy z Limerick
(Irlandia). W sumie udział wzięło ok. 250 orląt i ok. 1 200
strzelców Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. W obchodach wzięli także udział ważni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, chociaż same uroczystości trwały dłużej niż zwykle, każdy

rozumiał, że co 100 lat tak po prostu wypada. Gościem
specjalnym uroczystości był pan płk Otton Hulacki. Urodzony we Lwowie przed prawie 100 laty, działał w latach
30. ub. wieku jako instruktor w Związku Strzeleckim.
Wywieziony wraz z rodziną przez okupantów sowieckich
na Sybir, uratował swoje życie, ewakuując się z armią
gen. W. Andersa do Iranu. Przeszedł szlak bojowy z II Korpusem, a nie mając do kogo wrócić (rodzice zginęli na
nieludzkiej ziemi), pozostał w Londynie. 7 marca 2019 r.
stał się w Rzeszowie łącznikiem pomiędzy starymi a nowymi laty, widomym znakiem wiary, wierności i gotowości
do poświęcenia dla „tych paru myśli, co nie nowe”.
Redakcja

NARODZINY WOJSKA POLSKIEGO 1918 – 1921 (CZ. 2)
Francuski gen. Joseph Barthélemy, stojący na czele misji alianckiej mającej doprowadzić do zakończenia
konfliktu między Polakami a Ukraińcami, zaproponował
na początku 1919 r. władzom Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej podział ziem dawnej Galicji Wschodniej.
Przestrzegał Ukraińców, że wkrótce przyjedzie z Francji
armia Hallera i wzmocnione Wojsko Polskie ich pokona. Po
stronie polskiej miał pozostać Lwów i borysławsko – drohobyckie zagłębie naftowe. Linia graniczna zaproponowana przez niego dawała szansę na zbudowanie państwa
ukraińskiego. A Józef Piłsudski, naczelnik państwa,
godził się na podział Galicji Wschodniej. Nie czynił
tego, bo np. jakoś szczególnie Ukraińców lubił. On
myślał już o następnych krokach: federacyjnym
związku Polski i Ukrainy – jako tamie na drodze
agresji bolszewickiej Rosji i stworzeniu związku niepodległych państw, który gwarantowałby bezpieczeństwo narodom znajdującym się pomiędzy Niemcami a bolszewicką Rosją. Ukraińcy nie zgodzili się na linię
Barthélemy’ego. Dufni byli w siłę swojego
oręża. Jeden z ich polityków miał wtedy powiedzieć: „Niech nas rozsądzi krew i żelazo”.
I tak się stało. Do czerwca zostały pokonane wojska zachodnioukraińskiego państwa,
Polacy doszli do rzeki Zbrucz i wstrzymali działania wojenne. Ukraińcy wraz z przegraną stracili ziemię, na której mogliby budować swoje
państwo, chociaż nie tak wielkie, sięgające za
Bug i San, jak marzyli. Lepsze jednak małe niż
żadne. Wielka szkoda dla obu naszych narodów,
że się tak nie stało. Józef Piłsudski wiedział, że
to tylko krótka chwila przerwy. 1 września podjęliśmy pertraktacje z ukraińskim rządem S. Petlury
w celu pozyskania przyszłego państwa ukraińskiego
jako naturalnego sprzymierzeńca przeciw wszelkim
wszechrosyjskim zakusom. A 11 dni później polskie
oddziały sforsowały Berezynę i zajęły Borysów.
Nadszedł czas ostatniej próby uzgodnienia
wspólnej polityki europejskiej wobec agresji
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sowieckiej Rosji. Desperacko próbował to uczynić premier
I. J. Paderewski podczas posiedzenia Rady Najwyższej
Konferencji Pokojowej 15 września w Paryżu. Niestety, zachodni alianci odrzucili dyplomatyczne zabiegi Polaków.
Chcieli pozostawić jak najwięcej terenów białej Rosji A. Denikina, który po pokonaniu wojsk ukraińskich S. Petlury zajął Kijów i kierował się na Moskwę. Na fiasko dyplomatycznych zabiegów zareagował J. Piłsudski – już 22 września
Polacy zdobyli Połock, odrzucając bolszewików. Dopiero w kontekście tych wydarzeń zrozumieć można
główny polityczny cel naczelnika Józefa Piłsudskiego – odbudowa Polski skonfederowanej z wolną
Ukrainą oraz niezależnymi państwami, powstałymi na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Temu i tylko temu podporządkowane były polskie działania wojskowe
i dyplomatyczne. Armia polska liczyła wówczas ponad 500 000 oficerów i żołnierzy.
Była nieźle uzbrojona, miała czołgi, samoloty, intensywnie tworzono nowe struktury operacyjne, taktyczne i strategiczne.
A przecież jeszcze w styczniu 1919 r. Wojsko
Polskie liczyło ok. 110 000 żołnierzy, uzbrojonych głównie w karabiny. Dzięki Błękitnej
Armii i francuskim dostawom broni Polacy
wykorzystali ten rok na zbudowanie możliwie silnej armii, bo nikt myślący nie
miał złudzeń: wydarzenia roku
1919 na Wschodzie to tylko
wstęp
do tego, co nieuchronne,
choć nieznane. Tak czy inaczej, czaiło się tam zło,
jeszcze niewiadome: białe czy
czerwone, choć równie
śmiertelnie niebezpieczne dla Polski i tej
części
Europy. Polska przypominała pływaka nabierającego oddechu przed skokiem na głęboką wodę.
Redakcja
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STRZELEC
W ŚWIETLICY „STRZELCA” W RZESZOWIE
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do
20 jest do dyspozycji dzieci i młodzieży świetlica profilaktyczno-wychowawcza „Strzelec” w Rzeszowie przy
ul. Jagiellońskiej 6. Dzieci i młodzież korzystają z wyposażenia świetlicy, i internetu na czterech stanowiskach,
można zagrać w tenisa stołowego, piłkarzyki stołowe
itd. Biorą udział w zajęciach i przedsięwzięciach prowadzonych na podstawie: „minimum programowego
realizowanego w ramach innowacyjnych programów
przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych - Decyzja Nr10/Szkol/P7 Ministra
Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2015 r.
Podpatrzyliśmy, co dzieje się w świetlicy we wtorek
15.10.2019 r. Zajęcia w tym dniu z dziećmi i młodzieżą
(większość wchodząca w skład IV kompanii JS 2021
przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie) nadzorowała mł. insp. ZS Barbara Gajewska.
Instruktorzy, opiekunowie prowadzili zajęcia: ze
wspinaczki z wykorzystaniem ścianki świetlicowej,
przybliżono uczestnikom budowę broni wojskowej
oraz podczas szkolenia strzeleckiego uczono łącznych
czynności do strzelania. Oczywiście nie zabrakło chwili musztry i nauki z dziedziny regulaminów. Najmłodsi,
którzy brali udział w zajęciach - „Orlęta” - mieli również przybliżone zasady z musztry i regulaminów. Wzięli
udział w grach i zabawach ruchowych. Natomiast w poniedziałek 21 października 2019 r. w świetlicy środowiskowej „Strzelca” odbyły się zajęcia dla „Orląt” Związku Strzeleckiego ze Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły
Podstawowej nr 17 i IV komp. JS 2021 w Rzeszowie.
Zajęcia nadzorował insp. ZS Henryk Klimek – zastępca dowódcy Płd.-Wsch. Okręgu Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego ds. Orląt w Rzeszowie. W tym
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dniu przeprowadzono ciekawe zajęcia dla dzieci. Były
podstawy wspinaczki na ściance wspinaczkowej, była
nauka pierwszej pomocy przedmedycznej, musztra, zajęcia proobronne, pogadanka itp.
Oprócz codziennych zajęć świetlicowych, między innymi wymienionych wcześniej, nasi podopieczni korzystają z bogatej oferty przedsięwzięć wyjazdowych.
W ramach świetlicy młodzież mogła wyjechać do
Puław Górnych do ośrodka narciarskiego Kiczera Ski,
gdzie pod okiem instruktorów uczyła się stawiać pierwsze szusy na nartach. Natomiast osoby, które już pojęły
umiejętność jazdy na nartach, mogły skorzystać z wyciągów i tras zjazdowych ośrodka. Była to wspaniała
zabawa i aktywnie spędzony czas.
To nie koniec wyjazdów w ramach świetlicy „Strzelec”. Razem z instruktorami Związku Strzeleckiego
„Strzelec” Józefa Piłsudskiego i żołnierzami z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich nasza młodzież uczestniczyła w trzydniowym poligonie w Ośrodku Szkolenia
Górskiego w Trzciańcu. Podczas trwania tego obozu
poligonowego w dniach 22 - 24 kwietnia br. zorganizo-
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wano blok szkolenia medycznego i blok szkolenia taktycznego, wojskowego.
Nie mogło też zabraknąć typowego strzelania do
tarcz z broni palnej na strzelnicy „Anna” w Maleniskach
koło Jarosławia. Przedsięwzięcie odbyło się 5 czerwca
br. W ramach treningu strzeleckiego młodzież odbyła
podstawowe szkolenie z karabinków „Beryl” na odległość 100 metrów oraz z pistoletu Glock. Zajęcia odbyły się pod fachowym i czujnym okiem instruktorów.
Ponadto uczestnicy mogli posilić się wspaniałym żurkiem i upieczoną na grillu kiełbaską. Strzelcy, uczestnicy świetlicy, mogli odbyć trening strzelecki również na
strzelnicy bojowej piechoty w Nowej Dębie. Zajęcia były
prowadzone przez instruktorów z 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Podczas szkolenia
młodzież strzelała na dystansie 100 metrów z karabinka
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szturmowego wz. 96 „Beryl” oraz na dystansie 25 metrów z pistoletu „Wist”.
Ponadto dla chętnych dzieci i młodzieży, przychodzącej do świetlicy „Strzelec”, zostały zorganizowane
wycieczki wyjazdowe do Puław Górnych i Krakowa.
Uczestnicy świetlicy mogli także wziąć udział w rajdzie
turystycznym w Bieszczadach.
Nie zabrakło również przeprowadzonych pogadanek
na tematy związane z naszą historią, ważnych rocznic
oraz przybliżono naszych bohaterów narodowych. Nie
mogło zabraknąć też zagadnień z szeroko rozumianej
profilaktyki prozdrowotnej.
Celem działalności świetlicy „Strzelec” jest pomoc
dzieciom i młodzieży w zapewnieniu opieki wychowawczej, organizacji czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, gier, zabaw, zajęć sportowych,
turystycznych oraz szkolenia proobronnego. Świetlica mieści się w lokalu Towarzystwa Przyjaciół Związku
Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 6. Świetlica jest przeznaczona dla uczniów
szkół podstawowych oraz szkół średnich z miasta Rzeszowa. Opiekę sprawują i zajęcia prowadzą wychowawcy/instruktorzy, którzy posiadają wykształcenie pedagogiczne lub ukończyli odpowiedni kurs wychowawców
wypoczynku.
Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi przebywającymi w świetlicy oraz wykonywaniu czynności związanych
z realizacją zadań placówki korzysta się wyłącznie z pomocy wolontariuszy. Pod opieką jednego wychowawcy
w świetlicy przebywa nie więcej niż 15 dzieci. Świetlica
pełni rolę profilaktyczną i socjoterapeutyczną, gdyż
podopieczni zostaną objęci programami realizowanymi
w placówce, a każdy wychowawca zwracać będzie uwagę na indywidualne problemy i potrzeby wychowanków.
Warto podkreślić, że w świetlicy „Strzelec” wszyscy instruktorzy, wychowawcy i opiekunowie pracują
społecznie. Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez
Gminę Miasto Rzeszów – Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rzeszowie.
Marek Strączek
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99. ROCZNICA BITWY POD ZADWÓRZEM
Jak co roku w pierwszych godzinach 17 sierpnia rozpoczęła się
tradycyjna już strzelecka wyprawa
do Zadwórza, w kolejną rocznicę
Bitwy Zadwórzańskiej z 17 sierpnia 1920 r. bitwy, która zatrzymała
natarcie bolszewickie na Froncie
Południowym, ogromnie przyczyniając się do oszałamiającego sukcesu polskiej ofensywy znad Wieprza. Tym razem wyjechała grupa
150 – osobowa (3 autokary – dwa
„strzeleckie” i jeden „harcerski”).
Koszty poniósł – jak corocznie –
Podkarpacki Urząd Marszałkowski,
wydatnie poszerzając możliwości
finansowe organizatorów. Tradycyjnie rozpoczęliśmy obchody Apelem
Pamięci na Cmentarzu Obrońców
Lwowa, zwanym też Orląt Lwowskich. Rangę tego wydarzenia podniosła obecność i uczestnictwo szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, pana ministra
Jana Józefa Kasprzyka, który od
chwili objęcia tego stanowiska powagą Ministra Państwa Polskiego
swoją obecnością podkreśla znaczenie ofiary polskich Obrońców
Lwowa i Małopolski Wschodniej
z lat 1918 – 1921. Trzeba przyznać,
że zastępy 150 strzelców i harcerzy, a także jak zawsze Polaków
z Przemyśla oraz mimo wczesnej
pory licznych rodaków, przybyłych
tu prywatnie, robiły imponujące
wrażenie, świadcząc niezbicie, że
dla wielu polskość jest nadal normą, a nienormalność zaś domeną
tego sławnego „polityka” z Brukseli
i jemu podobnych. Podczas uroczystości komendant Związku, insp. ZS
Marek Matuła i dowódca Okręgu
Południowo – Wschodniego, insp.
ZS Marek Strączek, uhonorowali
Pana Ministra najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia – Złotym
Krzyżem Strzeleckim. Niewielu go
dotąd otrzymało, ale minister Jan
Józef Kasprzyk zasłużył po stokroć.
Następnie udaliśmy się na dawne
pole bitwy w Zadwórzu – i wtedy,
i dziś nieduża wioska przy linii kolejowej, odległej nieco ponad 30 kilometrów od Lwowa. 99 lat temu wy-
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cofywał się tędy Batalion Ochotniczy dowodzony przez kapitana Bolesława Zajączkowskiego, liczący
318 lwowskich ochotników. Wszyscy byli Polakami, synami polskich
rodzin. W okolicach dworca kolejowego Polacy natknęli się na jedną
z dywizji Konnej Armii S. Budionnego i frontalnym atakiem zmusili do
odwrotu ostrzeliwującą ich baterię
sowieckich dział. Droga odwrotu
do miasta stanęła otworem. Po początkowym zaskoczeniu bolszewicy
otrząsnęli się i rozwinęli linię ataku
na polski batalion. I wtedy na niebie pojawiły się 3 samoloty z biało – czerwonymi szachownicami,
które bez zwłoki zaatakowały Rosjan bombami i ogniem karabinów
maszynowych. Były to pilotowane
przez Amerykanów, samoloty Eskadry Kościuszkowskiej startujące
z lotniska w Lewandówce pod Lwowem. Atak spowodował brzemienne w skutkach następstwa. I nie
dotyczyło to strat zadanych przez
samoloty 5-tysięcznemu zgrupowaniu kawalerii, bo nie były wielkie. Zaskoczenie polskim atakiem,
wspartym przez polskie samoloty,
stało się przyczyną wstrzymania
przez Budionnego marszu całej Armii Konnej na Lwów. Bolszewicy nie
znali liczby atakujących ich Polaków
i bojąc się o swoje tyły, wstrzymali
marsz dywizji, do wyjaśnienia sytu-

acji. Jednocześnie wznowili ataki na
wycofujących się Polaków, którzy
pokonali w tym czasie prawie 2-kilometrowy odcinek drogi do Lwowa.
I wtedy dopiero zorientowali się, że
mają do czynienia tylko z niewielkim
polskim oddziałem. Atakowali z furią, więc wynik starcia w otwartym
polu 300 piechurów z 5000 kawalerzystów nie pozostawiał żadnych
złudzeń. Po wystrzelaniu wszystkich pocisków ostatni Polacy polegli obok stojących do dziś, zabudowań domku dróżnika. Rozwścieczeni bolszewicy okrutnie mścili
się na ciałach obrońców Zadwórza. Grali odciętymi głowami Polaków jak w piłkę nożną, profanowali
i bezcześcili ich ciała w bezkształtną krwawą miazgę. Gdy w kilka dni
po bitwie dotarli tam bliscy poległych ochotników ze Lwowa, połowy nie sposób już było rozpoznać
– w sierpniowym upale stało się to
niemożliwe. Pochowano ich zatem
razem, sypiąc nad zwłokami okazały kurhan z obeliskiem i stosowną
tablicą. Resztę pochowano w indywidualnych mogiłach.
Wydawałoby się, że bitwa pod
Zadwórzem nie powinna przejść
do annałów polsko-bolszewickich
zmagań roku 1920. Ot rozbity został
300-osobowy polski batalion, straty bolszewickie nie były duże. Więc
na czym polegało jej znaczenie
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Rzeszów, 7.03.2019 r. – Obchody 100. Rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli.

Rzeszów, 7.03.2019 r. – Obchody 100. rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli.

Lwów, 17.08.2019 r. – uroczystości patriotyczne na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

Zadwórze k. Lwowa, 17.08.2019 r. Rocznica bitwy z 1920 r.

Zadwórze k. Lwowa, 17.08.2019 r. Spotkanie strzelców z żołnierzami 101. Dywizji Powietrzno-Szturmowej US Army,
przybyłymi na uroczystości z pobliskiego poligonu w Jaworowie.
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wczoraj i na czym dziś? Wtedy,
przed 99 laty, miało miejsce niesamowite wydarzenie – opór 300
Polaków wstrzymał marsz bolszewickiej Armii Konnej na Lwów! Bolszewicy stracili cały dzień na, z ich
punktu widzenia, nieistotną potyczkę, ale Polacy zyskali bezcenne
wtedy godziny na ściągnięcie do
Lwowa niezbędnych posiłków.
Gdy wieczorem i w nocy 17
sierpnia przez miasto maszerowały oddziały polskiej 13. Dywizji
Piechoty, liczne, dobrze uzbrojone
i co ważne – sprawdzone w bojach,
stało się jasne, że Lwów zostanie
obroniony. I tak też się stało, gdy
następnego dnia bolszewicka kawaleria próbowała zdobyć miasto,
dobrze przygotowane, wyposażone w artylerię i broń maszynową,
dowodzone przez doświadczonych
oficerów polskie linie obrony wokół Lwowa nie pozostawiły napastnikom najmniejszych złudzeń, co
do wyniku ataku. I choć bolszewicy próbowali przerwać w różnych
miejscach polską obronę, nie osiągnęli niczego, oprócz strat w zabitych i rannych. Okazali się za słabi,
by je zdobyć. Ponaglani przez Lenina ruszyli w kierunku Zamościa,
bronionego przez Polaków mjr.
Mikołaja Bołtucia i Ukraińców płk.
Marko Bezruczki. Tam też nie odnieśli sukcesów, by ulec wreszcie
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w Bitwie pod Komarowem kawalerii
płk. Juliusza Rómmla. Interesujące jest, że bolszewickim marszem
na Lwów faktycznie dowodził Józef
Stalin. Wydaje się więc wielce prawdopodobne, że porażki z Polakami
dowodzonego przez niego Frontu,
zaowocowały po latach obsesyjną
wręcz chęcią unicestwienia Polski
w sojuszu z Niemcami Hitlera i wymordowania bezpośrednich sprawców jego klęsk – polskich oficerów
- w Katyniu, Miednoje i Charkowie.
Strzelcy wzięli udział w zadwórzańskich uroczystościach, zgodnie
z wypracowaną przez lata tradycją:
przy polowym ołtarzu stanęły nasze
pododdziały, na kurhanie strzelecka warta honorowa, a strzelcy pomagali delegacjom z Polski nieść
i składać wieńce.
A wracając do postawionego
wcześniej pytania: na czym może
polegać jej znaczenie dla młodych
ludzi A.D. 2019, zwrócić uwagę
należy na motywy i powody, jakimi
się kierowali tego 17 sierpnia 1920
roku. I tu na pierwsze miejsce wysuwa się wola obrony swojego miasta,
ale i Ojczyzny. Następnie wierność
żołnierskiej przysiędze i miłość do
Polski. Można także podkreślić nieustępliwość i gotowość do poniesienia ofiary, nawet kosztem własnego życia. To takie swoiste „nie
pozwalamy”. Z pewnością można

wysnuć jeszcze jeden, natury bardziej ogólnej, wniosek. Jeszcze
99 lat temu żadnemu z Polaków –
może z wyjątkiem polskich komunistów, ale powszechnie traktowani
byli jak bolszewiccy zdrajcy – nie
przychodziło nawet na myśl, że
Lwów to nie Polska. Bo przecież historia licząca przynajmniej 600 lat,
kultura materialna i duchowa, groby
na cmentarzach, krajobraz, powietrze – słowem, wszystko. Jednak
czas II wojny światowej przyniósł
i w tej dziedzinie diametralną zmianę. Okazało się bowiem, że ludność
można wymordować, wypędzić czy
wysiedlić, zmienić nazwę miasta,
jego ulic, placów, gmachów, postawić nowe pomniki, tworzyć nową
historię i wszystko jest w porządku
(!?). I o tym, że ta zasada jest stosowana nadal w naszej części Europy,
od 2014 roku, boleśnie przekonuje
się do dziś Ukraina – a agresorem
jest Rosja, niezmiennie i zawsze.
Każdy powinien wyciągnąć wnioski
z przeszłości i dotyczy to zarówno
pojedynczych osób, jak i całych narodów.
Dla nas, Polaków, płyną dwa
wnioski: trzeba liczyć przede
wszystkim na siebie, przygotowując się na najgorsze sytuacje oraz
oczekiwać tylko na pomoc osób
i państw wiarygodnych, sprawdzonych w momentach próby.
17 sierpnia 2019 r. w uroczystościach Zadwórza czynny udział
wzięło kilku żołnierzy amerykańskich. Oni szkolą dziś na poligonie jaworowskim współczesnych
żołnierzy ukraińskich, a przywiózł
ich do Zadwórza katolicki kapelan
(polskiego pochodzenia) amerykańskiej armii. Chciałoby się tutaj
powiedzieć, że koło historii powróciło w swoje koleiny. Mamy oczywiście inny świat, zupełnie inne czasy
i rzeczywistość, ale główni aktorzy: Amerykanie, Polacy, Ukraińcy
i Rosjanie są, obsadzani w rolach
jakże podobnych - jeżeli nie takich
samych - do tych sprzed 99 lat.
Marek Matuła
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WYJAZD ORLĄT I STRZELCÓW ZWIĄZKU NA KRESY RZECZYPOSPOLITEJ
Po południu w sobotę 17 sierpnia zakończyła się część
oficjalna wyjazdu. Przed nami stanęła druga – sfinansowana przez organizatorów i samych uczestników – edukacyjna i wypoczynkowa. Rozpoczęliśmy ją w niedzielę,
mszą św. w Busku. Tutaj proboszczem jest polski ksiądz,
więc byliśmy właściwie jak u starych znajomych. Następnym przystankiem były Brzeżany. To nieduże miasteczko,
kiedyś prawdziwa perła, uwieczniona w poemacie J. Słowackiego pt. „Jan Bielecki”. Dziś pozostało niewiele śladów dawnej świetności, ale celem naszym był cmentarz,
a przede wszystkim grób matki marszałka E. Śmigłego –
Rydza. Czekał na nas przewodnik, pracownik lokalnego
muzeum, który przedstawił nam historię miasta, mówił
o ludziach, którzy robili różne kariery, m.in. byli profesorami, ale i rektorami, m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Opowiadał także, że postać E. Śmigłego –
Rydza ma swoją salę w tutejszym muzeum, a współcześni
mieszkańcy Brzeżan o nim pamiętają. Pan Mykoła, tak się
nazywał przewodnik, mówił do nas językiem, który można
było bez problemu zrozumieć. Wyjaśnił, że nie jest to język
ukraiński, ale używana kiedyś, swoista mieszanka polsko
– ukraińska, zrozumiała dla Polaków i Ukraińców. Po
krótkiej modlitwie przy grobie Marii Rydz i zapaleniu zniczy, nasz przewodnik zaprowadził nas
jeszcze do odrestaurowanego przez Polaków kościoła katolickiego, po czym wyruszyliśmy w dalszą drogę do klasztoru w Jazłowcu. Po dotarciu do celu, wysłuchaliśmy
pasjonującej i chwilami wręcz niesamowitej
historii tego miejsca i ludzi, którzy brali w niej
udział. Wieczorem przygotowaliśmy ognisko, przy którym piekliśmy kiełbaski, śpiewaliśmy piosenki, wymienialiśmy także opinie
o wrażeniach z dwóch pierwszych dni wyjazdu.
W poniedziałek po śniadaniu wyruszyliśmy do Kamieńca Podolskiego, najsłynniejszej twierdzy polskiego
Podola z czasów I Rzeczypospolitej. Odległość pomiędzy
Jazłowcem a Kamieńcem nie jest może imponująca, ale
stan ukraińskich dróg pozwalał nam najczęściej jechać
z zawrotną prędkością 30 – 40 km/h! To chyba jedna z najbardziej rzucających się w oczy różnic pomiędzy Polską

a Ukrainą. Po przyjeździe do Kamieńca, najpierw zwiedziliśmy centrum miasta z polską katedrą, stoi przy niej dawny
minaret, na którego szczycie postać Matki Bożej depcze
półksiężyc (symbol muzułmański). Byliśmy także przed
budynkiem, w którym w latach 1919 – 1920 miał swoją
siedzibę rząd wolnej, sprzymierzonej z Polską, Ukraińskiej
Republiki Ludowej prezydenta Symona Petlury. Spacerowaliśmy także urokliwymi, choć często trochę zaniedbanymi uliczkami Starego Miasta. Podziwialiśmy panoramę kamienieckiego zamku. Większość z nas
dotarła do niego, przechodząc przez Most
Turecki, zachwycając się głębokim, o skalistych zboczach porośniętych urokliwymi
żółtymi kwiatami wąwozu, którego dnem
wije się rzeka Smotrycz. Spędziliśmy tam
pół dnia, będąc także świadkami wyruszenia
prawosławnej pielgrzymki do świątyni w Poczajowie na Wołyniu. Podobnie jak u nas szli
wszyscy: dzieci, dorośli, księża – ale każdy z nich niósł lub ciągnął wózek ze swoimi
rzeczami. Wizyta w Kamieńcu Podolskim podobała się wszystkim. Piękno miasta położonego
w równie urzekającym miejscu, do tego tak ważnego
dla polskiej historii i tożsamości, zapadło z pewnością głęboko w pamięć każdemu z nas. Do Jazłowca wróciliśmy
późno, zmęczeni drogą, ale bogatsi o mnóstwo wrażeń,
zdjęć i wspomnień. W ostatnim dniu wyprawy pożegnaliśmy gościnne siostry z Jazłowca i wyruszyliśmy w drogę
powrotną z głównym przystankiem we Lwowie. Tu podzieliliśmy się na dwie grupy: tych, którzy już tu byli i zaopatrzeni
w plany centrum wybrali się „w miasto” w kilkuosobowych
grupach oraz tych, którzy przyjechali tu po raz pierwszy –
ci poszli razem z przewodnikiem zwiedzać najważniejsze
dla Polaków miejsca. Czas mijał szybko, zatem gdy nadeszła chwila odjazdu, wydawało się chyba wszystkim, że
to za wcześnie. Trochę oczekiwania na granicy i jesteśmy
z powrotem w domach, u siebie i z rodziną. Za nami udany wyjazd, mnóstwo wrażeń, wiadomości oraz możliwości
„dotknięcia” naszej przeszłości i choć przez kilka dni móc
przebywać tam, gdzie przez wieki kwitła Rzeczpospolita.
Redakcja
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PIERWSZY MARSZAŁEK POLSKI JÓZEF PIŁSUDSKI
ZAWITAŁ DO RZESZOWA - 11 XI 2019
Bohdan Urbankowski napisał kiedyś proroczo: „Jeśli po wiekach historycy będą wyrokować o istnieniu ludzi
na podstawie zachowanych życiorysów – dojdą być może do wniosku, że
Piłsudski w ogóle nie istniał. Że został
wymyślony przez poetów ku pokrzepieniu serc małego, cierpiącego niewolę narodu.”. Na nasze szczęście
Marszałek istniał naprawdę. Jedyne,
czego winniśmy żałować, to to, że odszedł zbyt wcześnie.
Józef Piłsudski pozostawił po sobie testament, który mniej lub bardziej świadomie rozumieli i rozumieją
wszyscy. Odzyskana niepodległość
to był nie tylko wywalczony od losu
dar, ale także zobowiązanie. Testament Komendanta był zobowiązaniem duchowym, lecz miał także konkretny wymiar – była to wizja Polski.
Polski sprawiedliwej i mądrze rządzonej. Polski, w której ustrój gwarantuje
to, że interes państwa „musi górować
nad interesem jednostki, czy kliki, czy
jakiegoś ugrupowania.”. Jakże te słowa pasują do naszej współczesności.
Najbardziej chyba trafną diagnozę
opisującą źródła agresji wobec Józefa Piłsudskiego postawił Juliusz
Kaden – Bandrowski w książce „Piłsudczycy”. Pisał, że „rozpętał przeciw sobie to wszystko, co było pod
czarem panującej ślepoty czy zacietrzewienia, czy przesądu … Zarzucali
mu właściwie wszyscy wszystko o tyle
słusznie, że czuli w Piłsudskim, jako
w ogromnej potencji, która wszystko,
co polskie w sobie miesza – niebezpieczeństwo prawdy ...”. Powodem
wściekłości wrogów Brygadiera była
zazdrość związana z wybitnym, niezwykłym charakterem Wodza Legionów (nie nominalnego, lecz duchowego, czczonego przez podwładnych). A także wyzwanie, jakie im
rzucił. Takie wyzwanie stawia człowiekowi wypowiedziana na głos prawda.
Tym jest to trudniejsze dla zaakceptowania dla tych, którzy żyją z dnia na
dzień (w czterech ścianach swojego
domu), gdyż prawda taka wiąże się
z podjęciem pewnego obowiązku.
Na przykład obowiązku związanego
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z postawą, z zajęciem jakiegoś stanowiska. A czasem może się wiązać
z ryzykiem, nawet z poświęceniem
własnego życia. To także zwykła reakcja złości powiązanej z lękiem.
Niebezpieczeństwo prawdy …
Piłsudski miał tragiczne szczęście
być srogim wyrzutem spokoju Ojczyzny, bo w wielu budził obawę przed
kimś, kto w imię najwyższego prawa
kiedyś rozkaże …
Niebezpieczeństwo prawdy… Tu
więc leży klucz do zrozumienia tych
ataków, tej wściekłości, którą w stronę Komendanta kierowano aż do jego
śmierci, a nawet i później. Nawet dzisiaj. Bo i dziś jego postać, jednego
z największych Polaków – odbrązawia
się, umniejsza, deprecjonuje. Niszczy się pamięć o Nim, tak jak niszczy
się i inne wartości – Rodzinę, Dom,
Historię, a w końcu Boga. Czemu?
Gdyż i dziś myśl Marszałka, a także
jego niezłomna postawa, stanowią
wyzwanie dla tych, którzy lękają się
prawdy. A że się lękają – widać wyraźnie wokół nas. My, wolni Polacy,
powinniśmy wsłuchiwać się w głos
Komendanta. Pozostawił nam imperatyw wielkości w polityce polskiej.
I pozostawił go nam, współczesnym,
swoim czynem i słowem. Myśl, by wybudować w Rzeszowie pomnik Marszałka, powstała dość dawno temu,
bo z początkiem naszego stulecia. Od
początku też zgodzono się, by stanął
na porośniętej drzewami i krzakami
części placu Wolności. Potraktowano to także jako okazję do całościowego uporządkowania tego miejsca,
obok Dworca Autobusowego, chyba
już ostatniego tak nieszczęśliwie zapomnianego w centrum Rzeszowa.
Powstał Komitet Budowy Pomnika
i rozpoczął swoją działalność. Kamień
węgielny wmurowano jeszcze w 2004
roku. Dynamikę wniosły zmiany personalne w składzie władz komitetu
w roku 2016. Nowy, kierowany przez
pana Dariusza Ziębę, zakończył prace związane z samym pomnikiem.
Marszałek stanął na skrawku wolnego miejsca i nic nie stało już na przeszkodzie, by przekazać Go Miastu

i Mieszkańcom. I tak
też się stało.
11 listopada
2019 roku.
W Dzień Święta Niepodległej uroczyście odsłonięto i poświęcono Pomnik
Pierwszego Marszałka Polski Józefa
Piłsudskiego w Rzeszowie. Ten dzień
stanowi drugą część klamry spinającej najnowszą historię Rzeszowa.
12 lipca 1932 roku rzeszowscy radni z ówczesnym burmistrzem dr R.
Krogulskim podjęli uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa Rzeszowa Józefowi Piłsudskiemu, zaś
w 2019 roku Rada Miasta z obecnym
prezydentem T. Ferencem doprowadziła do finału dyskusje nad celowością jego budowy. Dzień oficjalnego
przekazania pomnika rzeszowianom
to widomy znak naszej pokoleniowej
łączności z Polakami II Rzeczypospolitej. To chyba najważniejsza, płynąca
z tej decyzji, nauka, zwłaszcza dla
nas, związanych ideowo z Marszałkiem i pamiętających o Jego pracy,
sukcesach, porażkach i o tym, co
chciał nam pozostawić. W uroczystościach udział wzięło prawie 200
Orląt i Strzelców oraz Kadry z naczelnymi władzami Związku. Był oczywiście sztandar Okręgu Południowo –
Wschodniego. Specjalnie przyjechali
także byli Strzelcy JS 2021, a dziś
podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych i Wojskowej Akademii Technicznej. A sam pomnik? Podoba się
wszystkim. Jego twórca genialnie
uchwycił podobieństwo, proporcje
oraz nieugiętą siłę woli bijącą z postaci siedzącego na koniu Marszałka. Ta
jakże trafnie wydobyta i uchwycona
w brązie moc jest tym, co magnetyzowało i fascynowało ówczesnych
Jemu twórców. Stawał się On dla nich
personifikacją owej sprawczej siły
zdolnej dokonywać rzeczy niemożliwych. Bo przecież dzięki takim jak On
Polska mogła powstać z grobu niewoli i rozpocząć nowe życie, ruszając
już samodzielnie w nieznane.
Marek Matuła
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STRZELEC
INSPEKTOR ZS LEOPOLD KULA – HONOROWYM STRZELCEM
Decyzją władz Związku Pan
Leopold Kula został Honorowym
Strzelcem Związku.
Ten tytuł otrzymało dotąd niewiele osób, ale Pan Leopold uczestniczy w życiu Strzelców od początku
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku i z pewnością na niego zasłużył. Jest bratankiem płk. Leopolda
Lisa–Kuli, więc gdy przez lata czytał
rotę przyrzeczenia nowych strzelców w rocznicę śmierci Pułkownika
przed Jego pomnikiem, budowało
to niesamowite wrażenie – tak jakby przeszłość w tym dniu fizycznie
przenikała się z dniem dzisiejszym.
Pan Leopold został także Honorowym Inspektorem Związku
Strzeleckiego. Stosowny dokument wręczyli Panu Leopoldowi
insp. ZS Marek Strączek i insp. ZS
Marek Matuła, dziękując za dotychczasowe zaangażowanie, bezinteresowność, życzliwość i cierpli-

wość w wypełnianiu swojej roli.
Jeszcze raz życzymy Panu insp.
ZS Leopoldowi Kuli wszystkiego,
co najlepsze, zdrowia i proszę pa-

miętać, że Strzelcy są Panu bardzo,
ale to bardzo wdzięczni.
Redakcja

NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA – CHWILI ZADUMY I REFLEKSJI
„One Solitary Life” - „Jedno samotne życie”
James Allen Francis
Urodził się w zapadłej wiosce
Jako dziecko chłopki.
Dorastał w innej zapadłej wiosce.
Nigdy nie napisał książki.
Nigdy nie sprawował urzędu.
Nigdy nie uczył się w college’u.
Nigdy nie był w dużym mieście.
Nigdy nie był dalej niż dwieście mil
Od miejsca, w którym się urodził.
Nie robił żadnej z tych rzeczy,
Które zwykle kojarzy się z wielkością.
Nie miał żadnych referencji
poza samym sobą.

Wszystkie armie,
jakie kiedykolwiek maszerowały,
Wszystkie floty,
jakie kiedykolwiek pływały,
Wszystkie parlamenty,
jakie kiedykolwiek obradowały,
Wszystkie dynastie,
jakie kiedykolwiek panowały,
Wszystko to razem wzięte nie wywarło
na ziemskie życie ludzi
Wpływu równie przemożnego
co tamto jedno samotne życie.
/tłumaczenie: M. Król/
życzy Redakcja kwartalnika „Strzelec”
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STRZELEC
NAJMŁODSI CZŁONKOWIE „STRZELCA” – WYCIĄG Z HISTORII
ORGANIZACJI „ORLĘTA” W LATACH 1932-1933
Był rok 1933. Wówczas władzę w Niemczech objął Adolf Hitler. Tragedia straszliwego
głodu dotknęła należącą do radzieckiego imperium Ukrainę. Ponadto dobiegał końca wielki
kryzys gospodarczo-ekonomiczny, z którym
borykała się spora część świata. Wspomniany
rok był ważny dla Polski, m.in. ze względu na
aspekt patriotyczno-wychowawczy młodego
pokolenia. Wtedy w naszym kraju zaczęła działalność organizacja o nazwie „Orlęta”. Funkcjonowała ona jako znacząca agenda Związku
Strzeleckiego. Warto nadmienić, że pojedyncze
drużyny Orląt powstały jeszcze w 1932 r.
Formacja zrzeszała dzieci i młodzież
w wieku 11-16 lat. Swoim zasięgiem obejmowała całą Rzeczpospolitą. W okresie międzywojnia
organizacja była drugim po Związku Harcerstwa Polskiego najliczniejszym zgromadzeniem
dzieci i młodzieży w naszej ojczyźnie. Do Orląt
należało ponad 40 tys. Osób. Notabene wywodziły się one głównie z rodzin robotniczych.
Pod względem narodowościowym w Orlętach
służyli prawie wyłącznie Polacy. Ten stan rzeczy
wynikał z przekonania, iż głównie na obywatelach Rzeczypospolitej narodowości polskiej
powinno opierać się bezpieczeństwo państwa.
Drużyny orlęce istniały w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, na Śląsku, Kielecczyźnie, Podlasiu, w Małopolsce, na Kujawach i Pomorzu,
a także w województwach: lwowskim, tarnopolskim, jak również stanisławowskim. Nazwa „orlęta” była związana z wydarzeniami, do których
doszło we Lwowie w listopadzie 1918 r. W owym
pamiętnym dla Polski czasie odznaczonego
Orderem VIRTUTI MILTARI „semper fidelis” grodu w kotlinie Pełtwi bronili, m.in. nastolatkowie.
To im nadano zaszczytne miano „Orlęta Lwowskie”. Ponadto nazwa nawiązywała do godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Pojedynczy członek
organizacji określany był jako „orlę”.
Formacja powstała z inspiracji obozu politycznego piłsudczyków. Stawiała sobie za cel
wychowanie młodzieży, kształtowanie patriotycznych postaw, przygotowanie wojskowe,
rozwój fizyczny i upowszechnienie uprawiania
sportu. Odnośnie kształtowania postaw patriotycznych podkreślano znaczenie poświęcania
się idei obrony niepodległości Polski w przy-

padku jej zagrożenia. Dla „orląt” organizowane
były coroczne obozy letnie.
Instruktorską pracę wśród „orląt” doceniła
prasa. Na łamach czasopisma „Strzelec” ukazywały się artykuły na jej temat. Do tego od
1937 r. redagowano nieregularnie dodatek do
wspomnianej gazety. Nosił on tytuł „Orlęta”.
W owym dodatku również zamieszczano informacje o poczynaniach najmłodszej grupy braci
strzeleckiej. I nie koniec na tym. O staraniach
orląt można było przeczytać w gazetce „Głos
Orląt”. Rzeczony periodyk stanowił filię pisma
wojskowego, pt. „WIARUS”.
Wzorując się na zasadach dojrzałego
„Strzelca”, w formacji „Orlęta” wyróżniano trzy
stopnie starszeństwa organizacyjnego. Ich
nazwy brzmiały w hierarchicznej kolejności od
najmłodszego do najstarszego: orlę, starsze
orlę i junak. Nazwę ostatniego z wymienionych
wyżej stopni określano później jako patrolowy. Stopnie te oznaczone były na mundurach.
Wśród nich istniały również szlify instruktorskie.
Szeroką gamę miał zakres umiejętności
tych, którzy należeli do najmłodszego pionu
„STRZELCA”. Orlęta musiały wykazać się wiedzą o obronie Lwowa. Do ich powinności należała znajomość musztry i historii naszej ojczyzny – w tym jej młodych bohaterów. Do tego
orlęta musiały znać dzieje i topografię rodzimej
miejscowości. Strzeleccy nastolatkowie w wieku 11-16 lat mieli obowiązek posiadania wiedzy
z zakresu terenoznawstwa, a także umiejętności strzelania i pływania.
Na uwagę zasługuje krój munduru, jaki nosiły orlęta. W skład tego stroju wchodziła bluza
o barwie khaki. Zawierała ona granatowe elementy. Stanowiły je naramienniki i mankiety rękawów. Stroju dopełniały granatowe spodenki,
bądź spódnice. Wreszcie ważne uzupełnienie
stanowił beret. Widniał na nim metalowy orzeł
strzelecki.
Należy podkreślić, iż u schyłku II Rzeczypospolitej, w Warszawie w 1939 r. funkcjonowało
25 hufców „orląt”. Ich szeregi zasilało ok. 1200
członków.
We wspomnianym bohaterskim mieście
w okresie II wojny światowej część instruktorskiej kadry orlęcej, jak też członków Orląt zor-

ANTOŚ PETRYKIEWICZ
1905-1919

Najmłodszy polski żołnierz, pośmiertnie odznaczony srebrnym Orderem Virtuti
Militari przez Józefa Piłsudskiego. Brał udział
w trudnych walkach o Lwów, był w oddziale „Straceńców”. Został poważnie ranny
podczas obrony „Reduty Śmierci”, zmarł
w szpitalu na Politechnice lwowskiej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PRAWO ORLĄT
Kocham Polskę i pragnę słuzyć
Jej wszystkimi siłami.
Dbam o honor i dobre imię orląt.
Jestem dobrym synem i kolegą.
Pokonuje wytrwale wszelkie trudności.
Liczę tylko na własne siły.
Jestem odważny w słowie i czynie.
Gardzę wszelkim kłamstwem.
Chce byc pozytecznym obywatelem
i ofiarnym żołnierzem.

ganizowała formację konspiracyjną, włączoną
potem do Armii Krajowej. Osoby należące do
powstałej z inicjatywy działaczy „Orląt” organizacji konspiracyjnej uczestniczyły w boju przeciw niemieckiemu okupantowi. Walczyły w Powstaniu Warszawskim 1944 r. W tym względzie
na uwagę zasługuje zaangażowanie w zmaganiach bitewnych Kompanii Motorowej „Orląt”.
Pododdział ten wchodził w skład Batalionu
„Gozdawa”.
W szczególnie okrutnych czasach II wojny
światowej tworzył orlęcą konspirację i dowodził
nią Stanisław Srzednicki. Wcześniej zorganizował on orlęcy hufiec „Praga”.
Swoisty epilog pierwszej w historii formacji „Orląt” stanowiło funkcjonowanie w latach
1945-1946 placówki oświatowej w Karpaczu.
Była to szkoła Orląt „Orlinek”. Jej formalna
nazwa brzmiała „Szkoła Orląt Grunwaldzkich”.
Chodziło o odwrócenie uwagi władz komunistycznych od tradycji Orląt Lwowskich. Pracami
owego ośrodka edukacyjnego kierował instruktor harcerski i orlęcy – Zygmunt Pytliński. W Orlinku istniały dwie kompanie orląt. Obowiązywał
regulamin wojskowy i takie umundurowanie.
W gronie uczniów szkoły znalazły się, m. in.
osierocone dzieci oficerów wojskowych i żołnierzy Armii Krajowej. Uczyli się w niej również
młodociani więźniowie niemieckich więzień
i obozów koncentracyjnych. Nota bene od nazwy owej szkoły pochodzi nazwa istniejącej
obecnie w Karpaczu skoczni narciarskiej.
Paweł Rejman
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STRZELEC
WYCIECZKA ORLĄT ZS DO PUŁAW GÓRNYCH
W dniach 8-9 czerwca 2019 r.
Orlęta
Związku
Strzeleckiego
„Strzelec” Józefa Piłsudskiego
z Rzeszowa wzięły udział w wycieczce szkoleniowo-turystycznej
do Ośrodka Sportów Zimowych
Kiczera Ski w Puławach Górnych.
Wycieczka miała na celu spędzenie
aktywnego wypoczynku na świeżym
powietrzu poprzez gry i zabawy ruchowe oraz zapoznanie z przyrodą
Beskidu Niskiego. Po przyjeździe
instruktorzy ZS oraz orlęta zakwaterowali się w 10-osobowych namiotach wojskowych. Po rozpakowaniu
ekwipunku wyjechaliśmy wyciągiem
krzesełkowym na szczyt Kiczery
(827 m n.p.m.). Ze szczytu góry widok był prześliczny. Po zapoznaniu
młodzieży z zasadami bezpiecznego zachowania się podczas zajęć,
podzielono orlęta na cztery zespoły.
Po omówieniu zasad gry na przygotowanym polu z przeszkodami
naturalnymi, dwie grupy rozpoczęły rywalizację w grę terenową „PAINTBALL ELEKTRONICZNY” . Każdy uczestnik gry otrzymał pistolet
elektroniczny wraz z niezbędnym
oprzyrządowaniem. Grupa dziewcząt i grupa chłopców rywalizowała
o zwycięstwo, przestrzegając obowiązujących zasad. Dwie następne
grupy rywalizowały w grze „PODCHODY” wyruszyły na profesjonalnie przygotowane trasy z zadaniami, przygodami i niespodziankami

po drodze. W trakcie zabawy orlęta
przypominały sobie zasady posługiwania się kompasem, zdani byli
na swoją intuicję, a także sprawdzały swoją precyzję oraz refleks.
Wykonując kolejne zadania, orlęta
uczyły się współpracy w grupie oraz
wspólnego rozwiazywania napotkanych problemów. Po pierwszej turze
nastąpiła zmiana gier. Następną
atrakcją była „TYROLKA” znajdująca
się na szczycie Kiczery, która składa się z pięciu odcinków liny o łącznej długości 211 m. Tyrolka polega
na zjeżdżaniu kolejnymi odcinkami
liny w podwieszeniu w specjalnej
uprzęży. Pomiędzy kolejnymi odcinkami liny znajdują się platformy, na
których przepinamy się na następny odcinek zjazdowy. Orlęta, które
chciały pokonać „lęk wysokości”
przechodziły teoretyczne i praktyczne szkolenie obsługi specjalistycznego sprzętu oraz zachowania
się podczas zjazdu. Wszystkie orlęta wykazały się odwagą i roztropnością. Po zakończeniu rywalizacji
zjechaliśmy wyciągiem krzesełkowym do ośrodka na pyszny obiad.
Po obiedzie był czas na indywidualny odpoczynek. Po południu orlęta
rywalizowały w „BUDOWANIU WIEŻY
ZE SKRZYNEK” – dla tych, którzy nie
boją się wyzwań i chcą pokonywać
swoje słabości, był element wspinaczki. Wychodząc po szczeblach
postawionej przez siebie wieży,

z pełną asekuracją, mogły zmierzyć się z lękiem przed przestrzenią.
Równocześnie była możliwość na
zjazd specjalnymi rowerami „MOUNTAINBOARD”. Aby zjechać na
dół, orlę musiało wprowadzić rower na miejsce startu (około 500
m). Zjazd pojazdami to zabawa
z odrobiną adrenaliny i dreszczykiem emocji. Po zakończeniu zabaw
była kolacja – przepyszne naleśniki z farszem do wyboru. Po kolacji
w stołówce odbyła się pogadanka
na temat „Zagrożeń uzależnieniami”, a po niej był pisemny indywidualny konkurs wiedzy o zwierzętach
żyjących w Polsce. Po całym dniu
orlęta otrzymały nagrody rzeczowe.
Drugi dzień to spotkanie z przyrodą
Beskidu Niskiego podczas przejścia
odcinka szlaku turystycznego. Odwiedziliśmy miejsce, gdzie biskup
Karol Wojtyła spędzał wakacje.
Pan przewodnik ciekawie opowiadał o tamtych czasach. Wycieczkę
do Puław Górnych orlęta uznały za
bardzo udaną i chcą w przyszłym
roku powrócić do Ośrodka Sportów Zimowych Kiczera Ski. Przedsięwzięcie dofinansowane przez
Miasto Rzeszów w ramach zadania
pn. „Zachowaj Orientację. Azymut
-Zdrowie”.
Redakcja
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STRZELEC
STRZELCY UHONOROWANI KRZYŻAMI ZASŁUGI NADANYMI
PRZEZ PREZYDENTA RP
W dniu 21.05.2019 r. wojewoda podkarpacki pani Ewa Leniart
wręczyła ordery, odznaczenia
państwowe oraz wyróżnienia honorowe zasłużonym mieszkańcom województwa. Wśród odznaczonych byli mł. insp. ZS Miłosz
Elgass szef Sztabu Komendy
Głównej i mł. insp. ZS Bartłomiej
Feret dowódca Jednostki Strzeleckiej 2051 im. mjr. Władysława
Rudolfa-Wilka w Sędziszowie Małopolskim Związku Strzeleckiego
„Strzelec” Józefa Piłsudskiego.
Odznaczenia państwowe zostały
nadane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wojewoda podkarpacki pani Ewa
Leniart skierowała do wszystkich
odznaczonych
podziękowania
i słowa uznania. – Chcemy dziś
symbolicznie podziękować wyjątkowym osobom, które – poprzez
pełną poświęcenia aktywność na
różnych płaszczyznach – podej-

mują cenne działania dla dobra
państwa i społeczeństwa – podkreśliła wojewoda podczas uroczystości. W imieniu wszystkich

odznaczonych zabrał głos mł.
insp. ZS Miłosz Elgass.
Redakcja

WYRÓŻNIENIE DLA INSP. ZS BARBARY GAJEWSKIEJ
W dniu 10.10.2019 r. kapituła
Wojewódzkiego Konkursu Podkarpackiego Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie przyznała pani mł.
insp. ZS Barbarze Gajewskiej,
zastępcy
Dowódcy
Jednostki
Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda
Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku
Strzeleckiego „Strzelec” Józefa

Piłsudskiego, dowódcy IV Kompanii przy XIV LO Zespołu Szkół
Technicznych w Rzeszowie i nauczycielowi wcześniej wymienionej
szkoły, tytuł „Nauczyciela wychowującego do wartości” oraz
nagrodę Podkarpackiego Kuratora
Oświaty w Rzeszowie. Wyróżnienie oraz nagrodę wręczyła pani

Małgorzata Rauch, podkarpacki
kurator oświaty w dniu 18.10.2019 r.
podczas jubileuszu 60-leia Zespołu
Szkół Technicznych w Rzeszowie.
Podczas ceremonii byli obecni:
ks. bp Jan Wątroba – ordynariusz
Diecezji rzeszowskiej, Stanisław
Sienko – zastępca Prezydenta Rzeszowa, Jan Bury – dyrektor Wydziału Edukacji UM Rzeszowa, płk
Mariusz Stopa – szef Wojskowego Sztabu Wojewódzkiego, ppłk
Zbigniew Cabała – dowódca 21.
Batalionu Dowodzenia 21. BSP,
insp. ZS Marek Strączek – dowódca
Płd.-Wsch. Okręgu Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, dyrektorzy rzeszowskich
szkół, nauczyciele i uczniowie ZST
w Rzeszowie. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy Pani
Inspektor dużo zdrowia oraz dalszych sukcesów w życiu osobistym
i zawodowym.
Redakcja
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3 KROKI ZE STRZELCEM DO WOLNOŚCI OD UZALEŻNIEŃ
W okresie od 5.09.2019 r. do 30.11.2019 r. zgodnie z zawartą umową nr 183/2018 z dnia 28.08.2018 r. pomiędzy
Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznej w Rzeszowie a Towarzystwem Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie został
zrealizowany projekt pn. „3 kroki ze Strzelcem do Wolności
od Uzależnień”. Celem zadania było propagowanie wśród
młodych ludzi zdrowego stylu życia opartego na aktywnych sposobach spędzania wolnego czasu, poszukiwaniu
wartości takich jak: przyjaźń, szczęście, miłość, wolność,
opartych na wartościach wspólnotowych, czyli poszanowanie drugiego człowieka, praca dla dobra wspólnego,
budowanie szacunku dla tradycji oraz promowanie autorytetów, które swoim życiem potwierdziły zasadność stosowania tych wartości w życiu. Poprzez wskazane cele nasz
związek zrealizował swoje zadania statutowe polegające
11-13.10.2019 r. został przeprowadzony trzydniowy obóz
w Ośrodku Szkolenia Górskiego 21. BSP w Trzciańcu,
gdzie młodzież strzelecka podnosiła własną sprawność,
kształciła umiejętności i współpracę, a także uczyła się
pracować w zespole. Podczas przedsięwzięcia przeprowadzono szkolenie wojskowe, m.in. zagadnienia z taktyki, nauki przyjmowania pozycji strzeleckiej, budowy broni,
musztry, elementy rozpoznania i survivalu.
5.11.2019 r. odbyło się spotkanie w świetlicy „Strzelca”
w Rzeszowie z dr. Dariuszem Ziębą, pracownikiem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie,
który wygłosił prelekcję na temat uzależnień od alkoholu,
narkotyków i nikotyny, połączoną z zajęciami aktywnymi
dla uczestników budującymi wspólnotę, grupę, zespół.
Dziękujemy młodzieży strzeleckiej za udział w tych powyższych przedsięwzięciach. Bardzo dziękujemy prelegentom oraz wszystkim opiekunom i instruktorom Związm.in. na wychowaniu młodych ludzi w trosce o ich rozwój
fizyczny, psychiczny i duchowy, którzy budują swoje życie
w wolności od uzależnień, natomiast sensu życia poszukują w ofiarności i służbie drugiemu człowiekowi.
Projekt składał się z trzech działań, które łącznie pozwoliły zintegrować wszystkie wymienione cele. W dniach
27 - 29.09.2019 r. odbył się rajd szlakiem kurierskim płk.
Kazimierza Iranka Osmeckiego w Bieszczadach. Była to
wspaniała promocja aktywnego wypoczynku, aktywności
fizycznej jako przeciwwagi dla życia opartego na skłonności do nałogów, promowanie współpracy i wzajemnej
pomocy w grupie, kształcenie charakteru poprzez przełamywanie własnych słabości i poszukiwanie wzorów
osobowych takich jak Iranek Osmecki. W tym roku bazą
wypadową dla strzelców był Zespół Szkół w Jaśliskach.
Młodzież m.in. pokonała trasę marszu z Duszatynia do Jeziorek Duszatyńskich, a następnie na Chryszczatą i z powrotem. Po powrocie ze szlaku strzelcy odwiedzili klasztor
sióstr Nazaretanek, gdzie był więziony przez władze PRL
kardynał Stefan Wyszyński - prymas Polski. Również odwiedziła pustelnię św. Jana z Dukli w Trzcianie. W dniach
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ku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Województwo
Podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie.
Marek Strączek
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Nasze pasje
O SWOICH PASJACH OPOWIADA GABRIELA OSTRASZEWSKA
Z KLASY O PROFILU WOJSKOWYM ZESPOŁU SZKÓŁ
TECHNICZNYCH W RZESZOWIE
Gabriela, skąd się wzięło u Ciebie
zamiłowanie do muzyki?

W takim razie, skąd się wzięło
u Ciebie zamiłowanie do munduru?

Pochodzę z rodziny, gdzie mój dziadek grał na różnych instrumentach. Potem
przekazał tę umiejętność mojemu tacie i to
zamiłowanie zrodziło się również u mnie.
Najpierw uczyłam się grać na gitarze, jednak od zawsze podobały mi się skrzypce.
Dlatego też postanowiłam zrealizować
to marzenie i podjęłam się nauki gry na
skrzypcach.

Widzę swoją przyszłość jako osoba pracująca w służbach mundurowych.
Szczególnie podoba mi się dyscyplina,
która tutaj obowiązuje.

Czy gra na skrzypcach to trudne
wyzwanie?
Skrzypce nie należą do najłatwiejszych
instrumentów, początki są trudne. Przede
wszystkim trzeba to lubić, ale z biegiem
czasu staje się to łatwiejsze.
Ile czasu poświęcasz na grę? Czy
przeszkadza Ci to w zajęciach szkolnych i domowych?
Staram się ćwiczyć co dwa dni, uczęszczam także na kapelę ludową w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Trzcianie. Nie przeszkadza mi to w niczym, staram się podzielić czas tak, abym
mogła poświęcić go również na naukę.

A co z muzyką?
Muzyka nie przeszkadza mi, aby dalej
grać. Robię to z pasją. Być może w służbach mundurowych również będę mogła
uświetnić swoją grą uroczystości.
A strzelec? Co dla Ciebie znaczy?
Strzelec? To przede wszystkim ludzie,
szkolenia, miła atmosfera, która wychowuje nas w duchu patriotyzmu, umiłowania ojczyzny i przygotowuje do pracy w służbach
mundurowych.
Cieszę się, że mogę uczestniczyć
w tych zajęciach, szkolić się, uczestniczyć
w konkursach strzeleckich, wyjeżdżać na
poligony.
Wszystkie te działania sprawiają, że
będę mogła realizować swoje plany na
przyszłość.
Rozmawiała Redakcja

O SWOJEJ PASJI MÓWI STARSZE ORLĘ MIKOŁAJ DZIUSZYŃSKI
Od kiedy należysz do Orląt i co
skłoniło cię do wstąpienia do
organizacji?
Do Orląt należę już od 3 lat. Zacząłem chodzić w 4 klasie Szkoły Podstawowej nr 21 przy ulicy
Miodowej w Rzeszowie. Głównym
czynnikiem, który skłonił mnie do
dołączenia do tej formacji, była
chęć zdobycia nowych, ciekawych
doświadczeń oraz pogłębienia patriotyzmu.
Czy poza Orlętami masz jakieś
inne zainteresowania?
Lubię czytać książki. Uważam, że
czytanie książek rozwija naszą wyobraźnię, a także bardzo kształtują one nasz charakter. Najbardziej
lubię czytać książki fantastyczne
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i przygodowe. Zdaję sobie sprawę
z faktu, że rzeczywistość przedstawiona w tego rodzaju książkach jest
fikcyjna, a wydarzenia tam przedstawione nie miały nigdy miejsca.
Mam w domu biblioteczkę książek
i często wracam do ulubionych bohaterów.
Jaką książkę poleciłbyś znajomym?
Najbardziej lubię książkę pt. „Percy
Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej pioruna”. Pokazuje ona potęgę przyjaźni, ponieważ główny bohater został oskarżony o kradzież,
a najbliżsi pomogli mu się oczyścić
z zarzutów. Uważam, że ta książka
jest warta polecenia.
Rozmawiała Kinga Dziuszyńska
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CO NAM W DUSZY GRA…
„Lis-Kula” – utwór zespołu Horytnica z płyty pt.: „Szlakiem przelanej krwi”
Na czapce Orzeł Biały
Najdroższy sercu skarb
Lis-Kula jest tu z nami
Lis-Kula jest wśród nas
Nieprawda, że dziś poległ
Że w ciężkim boju padł
Lis-Kula jest tu z nami
Lis-Kula jest wśród nas
Wyszedłeś wczesnym rankiem
Za płaszczem kryjąc broń
By pójść żołnierskim szlakiem
Na stos swój kładąc los
tak wielu dałeś przykład
jak trzeba kochać ją

Przez pola wielu bitew
Przez ból krwawiących ran
Zawzięcie maszeruje
Bo drogę dobrze zna

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ref.:
Na czapce Orzeł Biały
Najdroższy sercu skarb
Lis-Kula jest tu z nami
Lis-Kula jest wśród nas

W nieustającej walce
Twój duch wciąż krzepi nas
Bo nigdy nie zwątpiłeś
W zwycięstwo wiecznych barw

Nieprawda, że dziś poległ
Że w ciężkim boju padł
Lis-Kula jest tu z nami
Lis-Kula jest wśród nas

Ktoś twierdził, że on poległ
gdy płomień świecy zgasł
Przemija noc rozbiorów
Za horyzontem brzask

Krzyżówka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Powiedzcie legioniści
Czy może wie ktoś z Was
Gdzie żołnierz, który Polsce
Swe młode serce dał...
Swe młode serce dał...

Wśród ognia kanonady
Bez lęku gnając w mrok

1
2

Eugeniusz ... - inicjator budowy portu w Gdyni
Drugie imię generała Rozwadowskiego
Tam zesłany Bronisław Piłsudski
Roman ... – antagonista polityczny Józefa Piłsudskiego
„... i bronią” – hasło ze sztandarów chłopskich z wojny 1920 roku
Pseudonim Józefa Piłsudskiego
Kazimierz ... - został premierem po przewrocie majowym
Wojciech ... – słynny Ślązak walczący o niepodległość
Imię psa marszałka Piłsudskiego
Miejsce uwięzienia działaczy opozycji od 1930 roku
Miejsce internowania polskich legionistów, kolebka polskiej piłki ręcznej
Pociąg międzywojenny, który ma niepobity dotąd rekord czasu przejazdu
na trasie Kraków – Zakopane
Jeden z ulubionych lokali oficerów lat 30.
Loda ... – słynna tancerka czasów międzywojnia
Krótkie wesołe piosenki ułańskie
Władysław ... – reformator polskiej waluty
„Pierwszy ułan II RP” – Bolesław Wieniawa ...
Generał Lucjan ... – zajął dla Polski Wilno i okolice w 1920 roku
Polski chemik i prezydent – Ignacy ...
Józef ... – jeden z pułkowników BBWR
21
Aleksander ... – premier czasów II RP, pochodzący z Zagórzan

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Rzeszów, 11 Listopada 2019 r. - Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

