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SŁOWO WSTĘPNE

PODZIĘKOWANIA

PRZEKAZAĆ DZIEDZICTWO
To tak, jak z zapisem w testamencie… Mó-

wimy: „z ojca na syna”. Mieć coś, posiadać – by 
później przekazać to tym, co przyjdą po nas, 
aby otrzymane dobro przejęli i je pomnożyli. Sły-
szę w tym roku często powtarzane w kapłańskim 
przepowiadaniu – i staram się sam to czynić – sło-
wa hasła: „Wierzę w Syna Bożego”. Podejmuję 
nad tym re eksję i stawiam także m.in. takie oto 
pytania: Co to znaczy być synem? Synem/dziec-
kiem Boga? Synem/córką swoich Rodziców? Sy-
nem/córą Ojczyzny? I myślę, że oznacza to także przyjąć dziedzictwo! Nie zmar-
notrawić tego, co zostało mi dane – przekazane. Bo wcześniej przecież musiało 
być budowane, zdobywane, często okupione wielkim wysiłkiem, nawet przelaną 
krwią. Dziedzictwo wiary, najszerzej rozumianej kultury, tradycji, historii… Czyż 
nie to także mieli na myśli ci, którzy pisali na sztandarach hasło: „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”? I byli gotowi za to umrzeć; umierali. Wbrew pozorom wcale nie chodzi 
tu o patos. Dla syna/córki to po prostu wierność, posłuszeństwo i zobowiązanie. 
Ale słowa te – istotnie – są nabrzmiałe głęboką treścią.

Jesteśmy pod wrażeniem uroczystości kanonizacji Wielkiego Syna naszej zie-
mi, Papieża Jana Pawła II. Wychowany w domu rodzinnym, w oparciu o zasady 
miłości do Boga i do człowieka, a tym samym miłości do Ojczyzny, temu dziedzic-
twu zawsze był wierny, tego dziedzictwa strzegł i z ogromnym oddaniem przeka-
zywał go innym – młodym. To jest to pomnożone dobro i przekazane następnemu, 
czyli naszemu już pokoleniu. On sam powiedziałby, że to jest dar i zobowiązanie. 
Czy je tak naprawdę rozumie pokolenie Jana Pawła II, jak zwykło się mówić? Czy 
jest to może jedynie określenie mające właśnie nieco patosu w sobie?  

Pokolenie, które rodziło się przed czy tuż po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości, wydaje się, że było kształtowane wyraźniej w duchu patriotyzmu – umiło-
wania Ojczyzny i stawania do walki w obronie tego, co polskie. Takich synów wy-
dała i nasza rzeszowska ziemia. Oddawany czytelnikom obecny numer „Strzelca” 
przybliży nieco historię tych, którzy na ziemi ropczycko–sędziszowskiej podjęli wal-
kę z okupantem niemieckim, a potem sowieckim i zapłacili za to prześladowaniem, 
cierpieniem, a niektórzy nawet śmiercią. Podejmując w Sędziszowie Małopolskim 
obok kościoła pw. Miłosierdzia Bożego budowę memoriału Żołnierzom Armii Kra-
jowej wywiezionym w latach 1944–1945 do łagrów w Związku Sowieckim, pra-
gniemy przywołać w pamięci synów tej ziemi i ukazać ich wierność ojczyźnianemu 
dziedzictwu, za które płacili niejednokrotnie cenę najwyższą. To kosztowało ich 
zbyt wiele, byśmy o tym mieli zapomnieć. To jest dziedzictwo, które trzeba nam – 
poznane i przemyślane – z wdzięcznością przyjąć i przekazać dalej. Bo na czym 
będzie budować swoją polskość przyszłe pokolenie Polaków, które dziś rodzi się 
w Anglii, Irlandii i w innych krajach Europy, dokąd „Pokolenie JP II” naszych Roda-
ków „wyemigrowało za chlebem”? Podejmijmy to zobowiązanie; niech ono służy 
umacnianiu tego, co polskie w Europie Ojczyzn, jak mówimy…

Ks. Krzysztof Gac
Kapelan JS 2051 Sędziszów Młp.

insp. ZS Marek Strączek
Dowódca Płd.-Wsch. Okręgu

mł. insp. ZS Marek Matuła 
Komendant
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Inicjatywa budowy w Sędziszowie 
Małopolskim memoriału poświęconego 
żołnierzom Armii Krajowej zesłanym w la-
tach 1944-1945 do łagrów w Związku So-
wieckim, stała się przyczyną wznowienia 
badań nad uzupełnieniem listy sybiraków. 
Na liście tej są również strzelcy ze Związku 
Strzeleckiego II RP.

Rok 1944 był dla Polski tragiczny. Zbli-
żająca się do przedwojennych granic II RP 
ofensywa sowiecka zmuszała dowództwo AK 
do opracowania planu działania oddziałów 
polskich dla momentu wycofywania się Niem-
ców i wkraczania Armii Czerwonej. Rząd 
polski oraz władze Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, nie widząc możliwości wybuchu 
powstania powszechnego poleciły przygoto-
wanie planu akcji „Burza”. Plan ten zakładał, 
że zadaniem żołnierzy Wojska Polskiego, 
skupionego w szeregach Armii Krajowej, 
będą działania dywersyjne na tyłach wojsk 
niemieckich, obrona miejscowej ludności 
przed represjami okupanta i występowanie 
przed wkraczającymi oddziałami sowiecki-
mi w roli gospodarzy. 

W zakresie militarnym „Burza” okaza-
ła się sukcesem. Świetnie przygotowane 
operacje AK i współdziałanie z Sowietami 
doprowadziły do odbicia z rąk niemieckich 
kresowych miast Wilna i Lwowa, które urato-
wano przed zniszczeniem. Jednak po okresie 
wspólnych walk i współdziałania na linii fron-
tu nastąpiła radykalna zmiana. Ujawniają-
ca się według wytycznych z Londynu Armia 
Krajowa powoływała instytucje i urzędy legal-
ne, podlegające Rządowi Polskiemu. Stalin 
zaplanował jednak zupełnie inny scenariusz 
wydarzeń, posiadając zgodę aliantów za-
chodnich na włączenie Polski do sowieckiej 
strefy wpływów. Decyzje związane z utwo-
rzeniem polskiego ośrodka władzy politycznie 
mu podporządkowanego zapadały między 
18 a 20 lipca 1944 r. w Moskwie. Wówczas 
sowiecka agentura skupiona w Centralnym 
Biurze Komunistów Polski i Związku Patrio-
tów Polskich w Związku Sowieckim powo-
łała do życia kolaboracyjny Polski Komitet 
Wyzwolenia Narodowego, który nie posiadał 
żadnej legitymizacji prawnej poza poparciem 
Józefa Stalina i siły w postaci Czerwonej Ar-
mii. Po ogłoszeniu 22 lipca tzw. Manifestu 
Lipcowego PKWN podpisał 26 lipca umo-
wę z ZSRS o stosunkach między sowieckim 
Wodzem Naczelnym, a tylko z nazwy „polską” 
administracją po wkroczeniu wojsk sowiec-
kich na terytorium Polski. Dzięki tej umowie 
Armia Czerwona i NKWD wkraczając na te-
reny Państwa Polskiego miały przygotowany 
grunt pod swobodne działania i dowolną inter-
pretację prawa. Już w połowie lipca 1944 r. 
na Kremlu zapadły główne decyzje dotyczące 
losów żołnierzy AK. Na wniosek Berii, Stalin 
zgodził się, aby szeregowych żołnierzy AK 
wcielać do armii Berlinga, o cerów natomiast 
internować w głąb Rosji po to, aby nie kon-
spirowali. W związku z tą decyzją do dowódz-
twa 1 Frontu Ukraińskiego (operującego na 
terenie Rzeszowszczyzny) dotarła dyrektywa: 

„w żadne stosunki i porozumienie z polskimi 
oddziałami nie wchodzić. Niezwłocznie po 
ujawnieniu składu osobowego tych oddziałów 
rozbroić i odstawić je do specjalnie zorgani-
zowanych punktów”, a w przypadku oporu ze 
strony polskich oddziałów „zastosować siłę 
zbrojną”.

Po pierwszych o cjalnych rozmowach 
pomiędzy dowództwem Podokręgu AK Rze-
szów z przedstawicielami Armii Czerwonej, 
płk Kazimierz Putek ps. „Zworny” 5 VIII 1944 r. 
wydał rozkaz o ponownym zejściu do konspi-
racji, oraz bojkotowaniu wszelkich zarządzeń 
PKWN i NKWD, w tym przypadku chodziło 
głównie o bojkot poboru do Armii Berlinga 
ogłoszony na początku sierpnia 1944 r. Po-
nowne zejście do konspiracji okazało się bar-
dzo trudne, ponieważ większość z AK-owców, 
zarówno dowódców, jak i zwykłych żołnie-
rzy, w czasie akcji „Burza” w większym lub 
mniejszym stopniu miała styczność z oddzia-
łami Armii Radzieckiej. Biorąc pod uwagę taki 
stan rzeczy NKWD z łatwością aresztowało 
żołnierzy AK, teren naszego obecnego po-
wiatu został poddany brutalnym działaniom. 
Pierwsze aresztowania miały miejsce już pod 
koniec sierpnia. Sowieckie NKWD i Smiersz 
zatrzymywało zdekonspirowanych żołnie-
rzy AK powracających z akcji „Burza”. Na 
terenie Sędziszowa więzienie zorganizowa-
ne było w budynku poczty, w Ropczycach 
areszt zorganizowano w budynku sądu. 
Poza tym NKWD organizowało doraźne 
więzienia w ziemiankach, piwnicach i in-
nych zabudowaniach gospodarczych, w któ-
rych pobliżu akurat stacjonowali. 4 września 
pierwszymi z aresztowanych przez NKWD 
byli między innymi Józef Łotocki ps. „Łata” 
– dowódca kompanii AK z Góry Ropczyc-
kiej, Tadeusz Wilk ps. „Orwid” – dowódca 
oddziału dywersyjnego Placówki Sędziszów 
II „Strzała” i Kazimierz Gniewek ps. „Strza-
ła” – dowódca plutonu z Wiercan. NKWD 
podczas przesłuchań chciało znać członków 
AK z tego terenu, kadrę dowódczą, lokali-
zację magazynów broni i stan uzbrojenia. 
9 września 1944 r. w ręce NKWD wpadł por. 
Mieczysław Stachowski dowódca Obwodu 
AK Dębica – części znajdującej się pod oku-
pacją sowiecką. Koniec września i początek 
października to okres, w którym aresztowania 
AK-owców były sporadyczne, zatrzymywani 
byli aktywniejsi lub ci, na których NKWD miało 
„dowody”. W tym czasie trwały działania ope-
racyjne. Smiersz przeczesywało teren, zdoby-
wało kon dentów, zbierało doniesienia i mate-
riały operacyjne. 7 października 1944 r. Stalin 
zdecydował o zwiększeniu liczebności wojsk 
NKWD na tyłach frontów. Do Lublina skie-
rowano wówczas 64 Zbiorczą Dywizję 
NKWD o ogólnej liczebności 8850 osób z za-
daniem zwalczania „bandytyzmu” w Polsce. 
Na teren Rzeszowszczyzny tra ł wówczas 
98 Pułk Pograniczny NKWD. Na koniec 
października 1944 r. Stalin kazał również za-
ostrzyć represje wobec AK. 8 listopada do na-
czelników grup operacyjnych Smiersz i Frontu 
Ukraińskiego dotarł rozkaz o podjęciu wszel-

kich możliwych przedsięwzięć agenturalno-
-operacynych w celu zabezpieczenia ob-
chodów Święta Niepodległości 11 listopada. 
Smiersz przypuszczając, że Armia Krajowa 
może przeprowadzać w tych dniach prowo-
kacyjne wypady przystąpiła do aresztowań 
ludzi znanych z przynależności do AK. W tym 
czasie NKWD i Smiersz na naszym terenie 
aresztowało kilkudziesięciu AK-owców. Ostat-
nie aresztowania to grudzień 1944 r. i począ-
tek stycznia 1945 r. Wówczas w ręce NKWD 
wpadali żołnierze AK dobrze ukrywający 
się, na których ktoś „życzliwy” doniósł, któ-
rych aresztowano podstępem lub w wyniku 
wspólnych działań operacyjnych „polskiego” 
UB z NKWD i Smiersz. Aresztowania, po któ-
rych żołnierzy AK z naszego terenu wywożo-
no do ZSRS, ustały w połowie stycznia 1945 
r. Miało to częściowo związek z podpisaniem 
umowy płk. Kazimierza Putka ps. „Zwor-
ny” z Sowietami o ujawnieniu się żołnierzy 
Podokręgu AK Rzeszów i utworzeniu 24 Dy-
wizji Piechoty AK oraz z ruszeniem ofensywy 
zimowej. Spore siły Armii Czerwonej, NKWD 
oraz UB przesunięto na zachodnie ziemie 
Polski. Żołnierzy AK rzeczywiście nie deporto-
wano, aresztowania jednak nie ustały, tak jak 
przewidywała umowa. Współpraca pomiędzy 
UB i NKWD była ścisła, wystarczy prześledzić 
losy Tadeusza Wilka i Mieczysława Stachow-
skiego, aresztowanych na początku września 
1944 r. Przekazywani oni byli kilkukrotnie z rąk 
do rąk w celu przesłuchiwania. Ostatecznie 
osadzeni na zamku w Rzeszowie, skąd UB 
16 listopada (po prawie dwóch miesiącach) 
przekazało ich stronie sowieckiej w celu wy-
wózki do łagrów.

Z terenu Rzeszowszczyzny do ZSRR 
zorganizowano trzy transporty: pierwszy ru-
szył w nocy z 4 na 5 października 1944 r. do 
obozu w Riazaniu, do którego tra ł Kazimierz 
Gniewek. W transporcie drugim, z 24 listopa-
da 1944 r. do Borowicz, dwoma pociągami 
wyjechało już około setki AK-owców z ów-
czesnego powiatu dębickiego. W ostatnim 
transporcie, z 13 stycznia 1945 r. do Stalino-
gorska, znalazło się kilkudziesięciu areszto-
wanych w grudniu 1944 r. i na początku stycz-
nia 1945 r. Transport ten organizowany był 
naprędce przed wyżej wspomnianą umową 
płk. „Zwornego”. Transporty aresztowanych 
zaczynały się na dziedzińcu więzień. W Rop-
czycach według relacji uczestników wyglą-
dało to tak: na zewnątrz stały podstawione 
samochody ciężarowe. Aresztowanych usa-
dzono w nich na ławkach okrakiem, aby 
uniemożliwić im ucieczkę. Po zapakowaniu 
wszystkich i zawiązaniu plandek, ciężarówki 
ruszyły na wschód w kierunku Rzeszowa i da-
lej Przemyśla. Każdego samochodu pilnował 
uzbrojony NKWD-zista. Po kilku godzinach 
jazdy, konwój dotarł do miejscowości Bakoń-
czyce, gdzie w barakach stajennych po artyle-
rii zlokalizowano obóz przejściowy dla żołnie-
rzy AK. Po szczegółowej rewizji, przewieziono 
ich na stację kolejową, gdzie pod szczególnie 
silną eskortą zostali oni załadowani do przy-
gotowanych wagonów bydlęcych po około 
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Inicjatywa budowy w Sędziszowie 
Małopolskim memoriału poświęconego 
żołnierzom Armii Krajowej zesłanym w la-
tach 1944-1945 do łagrów w Związku So-
wieckim, stała się przyczyną wznowienia 
badań nad uzupełnieniem listy sybiraków. 
Na liście tej są również strzelcy ze Związku 
Strzeleckiego II RP.

Rok 1944 był dla Polski tragiczny. Zbli-
żająca się do przedwojennych granic II RP 
ofensywa sowiecka zmuszała dowództwo AK 
do opracowania planu działania oddziałów 
polskich dla momentu wycofywania się Niem-
ców i wkraczania Armii Czerwonej. Rząd 
polski oraz władze Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, nie widząc możliwości wybuchu 
powstania powszechnego poleciły przygoto-
wanie planu akcji „Burza”. Plan ten zakładał, 
że zadaniem żołnierzy Wojska Polskiego, 
skupionego w szeregach Armii Krajowej, 
będą działania dywersyjne na tyłach wojsk 
niemieckich, obrona miejscowej ludności 
przed represjami okupanta i występowanie 
przed wkraczającymi oddziałami sowiecki-
mi w roli gospodarzy. 

W zakresie militarnym „Burza” okaza-
ła się sukcesem. Świetnie przygotowane 
operacje AK i współdziałanie z Sowietami 
doprowadziły do odbicia z rąk niemieckich 
kresowych miast Wilna i Lwowa, które urato-
wano przed zniszczeniem. Jednak po okresie 
wspólnych walk i współdziałania na linii fron-
tu nastąpiła radykalna zmiana. Ujawniają-
ca się według wytycznych z Londynu Armia 
Krajowa powoływała instytucje i urzędy legal-
ne, podlegające Rządowi Polskiemu. Stalin 
zaplanował jednak zupełnie inny scenariusz 
wydarzeń, posiadając zgodę aliantów za-
chodnich na włączenie Polski do sowieckiej 
strefy wpływów. Decyzje związane z utwo-
rzeniem polskiego ośrodka władzy politycznie 
mu podporządkowanego zapadały między 
18 a 20 lipca 1944 r. w Moskwie. Wówczas 
sowiecka agentura skupiona w Centralnym 
Biurze Komunistów Polski i Związku Patrio-
tów Polskich w Związku Sowieckim powo-
łała do życia kolaboracyjny Polski Komitet 
Wyzwolenia Narodowego, który nie posiadał 
żadnej legitymizacji prawnej poza poparciem 
Józefa Stalina i siły w postaci Czerwonej Ar-
mii. Po ogłoszeniu 22 lipca tzw. Manifestu 
Lipcowego PKWN podpisał 26 lipca umo-
wę z ZSRS o stosunkach między sowieckim 
Wodzem Naczelnym, a tylko z nazwy „polską” 
administracją po wkroczeniu wojsk sowiec-
kich na terytorium Polski. Dzięki tej umowie 
Armia Czerwona i NKWD wkraczając na te-
reny Państwa Polskiego miały przygotowany 
grunt pod swobodne działania i dowolną inter-
pretację prawa. Już w połowie lipca 1944 r. 
na Kremlu zapadły główne decyzje dotyczące 
losów żołnierzy AK. Na wniosek Berii, Stalin 
zgodził się, aby szeregowych żołnierzy AK 
wcielać do armii Berlinga, o cerów natomiast 
internować w głąb Rosji po to, aby nie kon-
spirowali. W związku z tą decyzją do dowódz-
twa 1 Frontu Ukraińskiego (operującego na 
terenie Rzeszowszczyzny) dotarła dyrektywa: 

„w żadne stosunki i porozumienie z polskimi 
oddziałami nie wchodzić. Niezwłocznie po 
ujawnieniu składu osobowego tych oddziałów 
rozbroić i odstawić je do specjalnie zorgani-
zowanych punktów”, a w przypadku oporu ze 
strony polskich oddziałów „zastosować siłę 
zbrojną”.

Po pierwszych o cjalnych rozmowach 
pomiędzy dowództwem Podokręgu AK Rze-
szów z przedstawicielami Armii Czerwonej, 
płk Kazimierz Putek ps. „Zworny” 5 VIII 1944 r. 
wydał rozkaz o ponownym zejściu do konspi-
racji, oraz bojkotowaniu wszelkich zarządzeń 
PKWN i NKWD, w tym przypadku chodziło 
głównie o bojkot poboru do Armii Berlinga 
ogłoszony na początku sierpnia 1944 r. Po-
nowne zejście do konspiracji okazało się bar-
dzo trudne, ponieważ większość z AK-owców, 
zarówno dowódców, jak i zwykłych żołnie-
rzy, w czasie akcji „Burza” w większym lub 
mniejszym stopniu miała styczność z oddzia-
łami Armii Radzieckiej. Biorąc pod uwagę taki 
stan rzeczy NKWD z łatwością aresztowało 
żołnierzy AK, teren naszego obecnego po-
wiatu został poddany brutalnym działaniom. 
Pierwsze aresztowania miały miejsce już pod 
koniec sierpnia. Sowieckie NKWD i Smiersz 
zatrzymywało zdekonspirowanych żołnie-
rzy AK powracających z akcji „Burza”. Na 
terenie Sędziszowa więzienie zorganizowa-
ne było w budynku poczty, w Ropczycach 
areszt zorganizowano w budynku sądu. 
Poza tym NKWD organizowało doraźne 
więzienia w ziemiankach, piwnicach i in-
nych zabudowaniach gospodarczych, w któ-
rych pobliżu akurat stacjonowali. 4 września 
pierwszymi z aresztowanych przez NKWD 
byli między innymi Józef Łotocki ps. „Łata” 
– dowódca kompanii AK z Góry Ropczyc-
kiej, Tadeusz Wilk ps. „Orwid” – dowódca 
oddziału dywersyjnego Placówki Sędziszów 
II „Strzała” i Kazimierz Gniewek ps. „Strza-
ła” – dowódca plutonu z Wiercan. NKWD 
podczas przesłuchań chciało znać członków 
AK z tego terenu, kadrę dowódczą, lokali-
zację magazynów broni i stan uzbrojenia. 
9 września 1944 r. w ręce NKWD wpadł por. 
Mieczysław Stachowski dowódca Obwodu 
AK Dębica – części znajdującej się pod oku-
pacją sowiecką. Koniec września i początek 
października to okres, w którym aresztowania 
AK-owców były sporadyczne, zatrzymywani 
byli aktywniejsi lub ci, na których NKWD miało 
„dowody”. W tym czasie trwały działania ope-
racyjne. Smiersz przeczesywało teren, zdoby-
wało kon dentów, zbierało doniesienia i mate-
riały operacyjne. 7 października 1944 r. Stalin 
zdecydował o zwiększeniu liczebności wojsk 
NKWD na tyłach frontów. Do Lublina skie-
rowano wówczas 64 Zbiorczą Dywizję 
NKWD o ogólnej liczebności 8850 osób z za-
daniem zwalczania „bandytyzmu” w Polsce. 
Na teren Rzeszowszczyzny tra ł wówczas 
98 Pułk Pograniczny NKWD. Na koniec 
października 1944 r. Stalin kazał również za-
ostrzyć represje wobec AK. 8 listopada do na-
czelników grup operacyjnych Smiersz i Frontu 
Ukraińskiego dotarł rozkaz o podjęciu wszel-

kich możliwych przedsięwzięć agenturalno-
-operacynych w celu zabezpieczenia ob-
chodów Święta Niepodległości 11 listopada. 
Smiersz przypuszczając, że Armia Krajowa 
może przeprowadzać w tych dniach prowo-
kacyjne wypady przystąpiła do aresztowań 
ludzi znanych z przynależności do AK. W tym 
czasie NKWD i Smiersz na naszym terenie 
aresztowało kilkudziesięciu AK-owców. Ostat-
nie aresztowania to grudzień 1944 r. i począ-
tek stycznia 1945 r. Wówczas w ręce NKWD 
wpadali żołnierze AK dobrze ukrywający 
się, na których ktoś „życzliwy” doniósł, któ-
rych aresztowano podstępem lub w wyniku 
wspólnych działań operacyjnych „polskiego” 
UB z NKWD i Smiersz. Aresztowania, po któ-
rych żołnierzy AK z naszego terenu wywożo-
no do ZSRS, ustały w połowie stycznia 1945 
r. Miało to częściowo związek z podpisaniem 
umowy płk. Kazimierza Putka ps. „Zwor-
ny” z Sowietami o ujawnieniu się żołnierzy 
Podokręgu AK Rzeszów i utworzeniu 24 Dy-
wizji Piechoty AK oraz z ruszeniem ofensywy 
zimowej. Spore siły Armii Czerwonej, NKWD 
oraz UB przesunięto na zachodnie ziemie 
Polski. Żołnierzy AK rzeczywiście nie deporto-
wano, aresztowania jednak nie ustały, tak jak 
przewidywała umowa. Współpraca pomiędzy 
UB i NKWD była ścisła, wystarczy prześledzić 
losy Tadeusza Wilka i Mieczysława Stachow-
skiego, aresztowanych na początku września 
1944 r. Przekazywani oni byli kilkukrotnie z rąk 
do rąk w celu przesłuchiwania. Ostatecznie 
osadzeni na zamku w Rzeszowie, skąd UB 
16 listopada (po prawie dwóch miesiącach) 
przekazało ich stronie sowieckiej w celu wy-
wózki do łagrów.

Z terenu Rzeszowszczyzny do ZSRR 
zorganizowano trzy transporty: pierwszy ru-
szył w nocy z 4 na 5 października 1944 r. do 
obozu w Riazaniu, do którego tra ł Kazimierz 
Gniewek. W transporcie drugim, z 24 listopa-
da 1944 r. do Borowicz, dwoma pociągami 
wyjechało już około setki AK-owców z ów-
czesnego powiatu dębickiego. W ostatnim 
transporcie, z 13 stycznia 1945 r. do Stalino-
gorska, znalazło się kilkudziesięciu areszto-
wanych w grudniu 1944 r. i na początku stycz-
nia 1945 r. Transport ten organizowany był 
naprędce przed wyżej wspomnianą umową 
płk. „Zwornego”. Transporty aresztowanych 
zaczynały się na dziedzińcu więzień. W Rop-
czycach według relacji uczestników wyglą-
dało to tak: na zewnątrz stały podstawione 
samochody ciężarowe. Aresztowanych usa-
dzono w nich na ławkach okrakiem, aby 
uniemożliwić im ucieczkę. Po zapakowaniu 
wszystkich i zawiązaniu plandek, ciężarówki 
ruszyły na wschód w kierunku Rzeszowa i da-
lej Przemyśla. Każdego samochodu pilnował 
uzbrojony NKWD-zista. Po kilku godzinach 
jazdy, konwój dotarł do miejscowości Bakoń-
czyce, gdzie w barakach stajennych po artyle-
rii zlokalizowano obóz przejściowy dla żołnie-
rzy AK. Po szczegółowej rewizji, przewieziono 
ich na stację kolejową, gdzie pod szczególnie 
silną eskortą zostali oni załadowani do przy-
gotowanych wagonów bydlęcych po około 
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czterdziestu pięciu. Każdy wagon był dobrze 
zadrutowany, na co drugim wagonie na da-
chu w budce wartowniczej jechał uzbrojony 
żołnierz NKWD. Z Bakończyc transport ruszył 
na Wschód. AK-owcy z naszego terenu tymi 
transportami tra ali do obozów w Riazaniu, 
Borowiczach, Stalinogorsku i Swierdłowsku. 
Tam w nieludzkich warunkach pracowali w ko-
palniach, kołchozach, przy wycince i spławia-
niu drewna rzeką oraz na budowach. Przy 
minimalnym wyżywieniu, zawszeni, wycień-
czeni pracą chorowali i umierali. Kwali kacje 
do powrotów rozpoczęły się jesienią 1945 r., 
większość zesłańców powróciła na początku 
1946 r. Część, zdaniem komunistów „najnie-
bezpieczniejszych”, wróciła dopiero końcem 
1947 r. Po powrocie do kraju nie byli pewni 
co ich czeka. Wielu z nich w poszukiwaniu 
zatrudnienia wędrowało po całej Polsce. Nie-
którzy specjalnie wyjeżdżali jak najdalej od 
swojego dotychczasowego miejsca zamiesz-
kania, aby uniknąć piętna zesłańca. UB, a na-
stępnie SB, stale ich obserwowało i inwigi-
lowało. W PRL-u ci Polscy bohaterowie byli 
obywatelami drugiej kategorii.

Sybiracy – żołnierze Armii Krajo-
wej z Podobwodu Sędziszów, aresztowani 
przez Smiersz lub NKWD–UB jesienią 
1944 r., a następnie wywiezieni do ła-
grów w Związku Sowieckim:

1. Ambrozowicz Antoni s. Jana 1914
2. Baran Ludwik s. Wawrzyńca 1918
3. Basara Antoni s. Jana 1906
4. Biedawski Edward s. Aleksandra 1914
5. Bira Mieczysław s. Mikołaja 1911
6. Bira Władysław s. Mikołaja 1906
7. Birkowski Anatol s. Aleksandra 1921
8. Bochenek Wojciech s. Franciszka 1902
9. Drozd Feliks s. Tomasza 1914
10. Filipek Bronisław s. Jana 1910
11. Filipek Ferdynand s. Floriana 1905
12. Filipek Franciszek s. Pawła 1900
13. Filipek Jan s. Walentego 1910
14. Filipek Michał s. Walentego 1910
15. Filipek Mieczysław s. Florian 1913
16. Filipek Stanisław s. Walentego 1921
17. Gawron Konstanty s. Jana 1921
18. Gniewek Kazimierz s. Jana 1916
19. Gniewek Piotr s. Franciszka 1919
20. Grębosz Michał s. Wiktora 1923
21. Grębosz Wiktor s. Michała 1896
22. Grobelny Franciszek s. Tomasza 1913
23. Grobelny Jan s. Tomasza 1911

24. Grzegorski Władysław s. Walentego  
 1910
25. Homala Jan s. Stanisława 1898
26. Jankowski Tadeusz s. Tomasza 1903
27. Jaworek Józef s. Jana 1904
28. Jaworek Wincenty s. Franciszka 1913
29. Jop Antoni s. Jana 1903
30. Jop Józef s. Jana 1916
31. Jop-Stenzel Genowefa c. Jana 1911
32. Juchno Antoni s. Jana 1900
33. Kaczkowski Czesław s. Józefa 1908
34. Karpierz Józef s. Władysława 1914
35. Kiebała Antoni s. Wojciecha 1918
36. Kiebała Michał s. Jana 1914
37. Kiełek Stanisław s. Jana 1920
38. Klich Franciszek s. Andrzeja 1902
39. Kmieć Stanisław s. Jana 1910
40. Kmieć Władysław s. Norberta 1923
41. Kocoń Anna c. Józefa 1915
42. Kocoń Jacenty s. Wincentego 1909
43. Kosiński Marian s. Jana 1924
44. Łukaszewski Feliks s. Jana 1893
45. Łyko Władysław s. Kajetana 1913
46. Malinek Edward s. Michała 1915
47. Matuszkiewicz Tadeusz s. Tomasza  
 1911
48. Marchut Michał s. Franciszka 1915
49. Marszałek Jan s. Tomasza 1920
50. Mianowski Stanisław s. Stanisława 1916
51. Miąso Franciszek s. Franciszka 1909
52. Migała Edward s. Wojciecha 1921
53. Miś Jan s. Jakuba 1919
54. Neciuk-Szczerbiński Zbigniew, s. ? 1918
55. Ochał Józef s. Walentego 1903
56. Opoń Ludwik s. Józefa 1913
57. Opoń Władysław s. Ludwika 1909
58. Ossoliński Władysław s. Piotra 1921
59. Pająk vel Lenczewski Tadeusz s. Józefa  
 1921
60. Pasela Mieczysław s. Walentego 1921
61. Pośko Karol s. Jana 1917
62. Prynda Kazimierz s. Prokopa 1924
63. Przemysławski Tadeusz s. Józefa 1911
64. Przydział Florian s. Józefa 1912
65. Pupa vel Słowiński Kazimierz 
 s. Kazimierza 1919
66. Rataj Czesław s. Antoniego 1915
67. Reguła Tadeusz s. Henryka 1913
68. Rogowski Józef s. Sebastiana 1914
69. Róg Franciszek s. Jana 1917
70. Rusin Leopold s. Antoniego 1915
71. Rzeźnikiewicz Stanisław s. Wojciecha  
 1909
72. Sapet Bronisław s. Andrzeja 1894
73. Sapeta Władysław s. Andrzeja 1910

74. Skoczek Jan s. Andrzeja 1910
75. Sokołowski Mieczysław s. Józefa 1917
76. Stachowski Mieczysław s. Mieczysława  
 1900
77. Stadnik Antoni s. Joachima 1910
78. Stadnik Józef s. Joachima 1915
79. Stanek Marian s. Karola 1918
80. Szczepanek Józef s. Michała 1913
81. Szczurowski Michał s. Józefa 1910
82. Szczurowski Mieczysław s. Józefa 1912
83. Szczurowski Tadeusz s. Józefa 1916
84. Szeliga Jan s. Wawrzyńca 1913
85. Szeliga Zbigniew s. Jakuba 1921
86. Szkotnicki Józef s. Franciszka 1906
87. Targ Ludwik s. Antoniego 1919
88. Wilk Tadeusz s. Władysława 1915
89. Wilk Zygmunt s. Władysława 1923
90. Worek Władysław s. Jacentego 1910
91. Wozowicz Maksymilian s. Józefa 1897
92. Wośko Stanisław s. Tomasza 1900
93. Ziobro Jan s. Jakuba 1923

Powyższa lista nie jest pełna, a ustalenie 
pełnego zestawienia żołnierzy AK z Podo-
bwodu Sędziszów, deportowanych i repre-
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Jacek Magdoń, Szymon Pacyna

Zaświadczenie wystawione Józefowi 
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Leopold Lis-Kula przerósł wszystkich pol-
skich bohaterów, którzy byli przed nim, i tak 
wysoko zawiesił poprzeczkę, że trudno było mu 
dorównać jego następcom. 

Wiele było uroku w tym młodziutkim, szczu-
płym, wysokim legioniście o pięknych sza-
roniebieskich oczach.

Symboliczna jest data urodzin najmłodszego 
pułkownika: 11 listopada 1896 r. Na świat przy-
szedł w pobliskiej Kosinie. Ojciec Leopolda był 
pracownikiem kolei w Łańcucie. Rodzina Kulów 
przeniosła się do Rzeszowa jeszcze zanim 
Poldek rozpoczął naukę w szkole. W rzeszowskim 
gimnazjum od razu dał się poznać jako zdolny 
uczeń o wybitnych zdolnościach przywód-
czych. Wrażliwy, wychowany w duchu patrio-
tycznym przez matkę, od najmłodszych lat 
działał w konspiracji. 

Kiedy napięcie między zaborcami zwiasto-
wało wybuch kon iktu zbrojnego, Leopold zaczął 
organizować strzelców rzeszowskich. Byli to ko-
ledzy ze szkoły, a także o cerowie z pobliskich 
koszar. Popołudniami zbierał ochotników i szkolił 
ich do przyszłej walki. Zadziwiali nauczycieli np. 
na lekcji szermierki popisem fechtunku. Wśród 
żołnierzy I Kadrowej, którzy wyruszyli na szlak 
wolności, rzeszowscy strzelcy byli najlepszy-
mi z najlepszych. Siedemnastoletni komendant 
Lis-Kula od razu dał się poznać jako dowód-
ca o niezwykłym talencie organizacyjnym i wyjąt-
kowej dbałości o podkomendnych. Zadziwiał od-
wagą w czasie walk. Pierwszą zwycięską bitwę 
stoczył z Rosjanami pod Krzywopłotami. Wkrót-
ce stał się postrachem Moskali. Okazało się jak 
trafnie dobrał pseudonim: skradał się jak lis ci-
chutko, szeregiem prowadząc oddział, aby zdez-
orientować przeciwnika, co do liczebności le-
gionistów. Nagły gromki krzyk „hurra” wprawiał 
wroga w prawdziwą panikę. Szlak bitewny ście-
lił się sukcesami legionistów pod jego dowódz-
twem: Łowczówek, Jabłonka, Kamieniucha, Pol-
ska Góra, Baranowicze i Kościuchnówka. 

Prowadził jednocześnie niestrudzoną pracę 
nad wykształceniem żołnierza polskiego, nad bu-
dową jego morale. Wynik tej pracy dał się szybko 
zauważyć – poziom legionistów docenili Niem-
cy i Austriacy. Zaczęła rysować się wizja wolno-
ści, gdyż doskonały żołnierz polski znając swoją 
wartość stawiał warunek: będzie się bić, ale za 
cenę odzyskania Ojczyzny. Wraz z odmową 

złożenia przysięgi na wierność Niemcom przez 
Komendanta Piłsudskiego, legioniści zgodnie 
uczynili to samo. Postawa żołnierzy, była wyni-
kiem niestrudzonej pracy Lisa-Kuli. 

W wyniku kryzysu przysięgowego zdegra-
dowany do szeregowca został wcielony do armii 
austriackiej i wysłany na front włoski. Tu buduje 
rozległe kontakty i robi wszystko, aby pod różny-
mi pretekstami kierować swoich żołnierzy do kra-
ju. W końcu Austriacy zdając sobie sprawę z jego 
możliwości, wyznaczają mu zadanie, któremu 
nie będzie mógł podołać: na czele nieudolnego 
austriackiego oddziału ma zdobyć włoską redutę 
Cordelazzo. Z tego piekielnie trudnego zadania 
wywiązuje się znakomicie: zdobywa okopy, ale 
odnosi jedenaście ran w nogę. 

Na rekonwalescencję powraca do Rze-
szowa. W rodzinnym mieście jest wszystkim 
znany, każdy chce słuchać o jego bohaterskich 
czynach. Jest idolem młodzieży. Nie czuje się 
z tym dobrze. Szybko prosi o możliwość wyjazdu 
na front wschodni. Tam rozpoczyna pracę kon-
spiracyjną. 

Bardzo ważnym zadaniem, którego pod-
jął się Lis-Kula było przekonanie generała Józefa 
Dowbór-Muśnickiego i dowodzonego przezeń 
korpusu do odmowy przysięgi na wierność 
Niemcom. Kiedy generał nie dał się przekonać 
młodemu wysłannikowi Józefa Piłsudskiego, 
Lis-Kula, jako kapitan Kortyn, podejmuje 
działania dywersyjne. Zadaniem Kortyna sta-
je się doprowadzenie do przewrotu, w wyniku 
którego dowództwo miał przejąć pułkownik 
Barthel de Weydenthal zwany „Bartą”. Misterny 
plan nie powiódł się, ale nie pozbawił zapału Le-
opolda Lisa-Kuli. Wkrótce młody major P.O.W. 
trzęsie całym frontem wschodnim. Walczy pod 
Bełżcem, Machnowem, Rawą Ruską, Rudą Żu-
rawicką, Żółkwią, Uhnowem i Sokalem. W cza-
sie walk o wschodnią granicę dociera do niego 
wieść o powstaniu Państwa Polskiego. 

Duma rozpiera młode serce, gdy jako 
adiutant Marszałka Piłsudskiego stoi w loży ho-
norowej podczas uroczystości otwarcia Sejmu 
Rzeczpospolitej. Są to najszczęśliwsze chwi-
le w jego życiu: doczekał wolności i okrzyknię-
cia Naczelnikiem Państwa swego dowódcy. 
Ponadto oświadczył się i został przyjęty przez 
ukochaną. A jednak niespokojne serce goni go 
ku wschodniej granicy, która wciąż jest w ogniu. 

Brawurowo zdobywa Poryck. Kolejne miasta 
do zdobycia to Twerdyń i Torczyn. Podczas kiedy 
na Twerdyń wyprawia swoich podkomendnych, 
osobiście prowadzi natarcie na Torczyn. W tym 
ostatnim boju ukraińska kula tra a go w pachwi-
nę. Najeżone bagnety legionistów nie dopuszczą 
wroga do domu, gdzie złożono ich podpułkow-
nika. Pomimo przeprowadzonej operacji, nie 
odzyskawszy przytomności umiera z upływu 
krwi 7 marca 1919 r. Awansowany pośmiertnie 
na stopień pułkownika spoczął w Rzeszowie na 
Pobitnem. Na trumnie pułkownika Wódz Naczel-
ny złożył wieniec z napisem „Memu dzielnemu 
chłopcu – Józef Piłsudski”.

Wyjątkową osobowość Lisa-Kuli opisała 
jedna z działaczek niepodległościowych H. Hu-
bicka: „Młody, prawie chłopię o przeczystych 
oczach dziecka, które przecież patrzeć umieją, 
jak oczy męża stanu. Dziwią się trochę spiskow-
cy, że taki młody, ale nikt mu się nie sprzeci-
wia. Bije odeń czar przedziwny i moc tak wiel-
ka, że starsi od niego wiekiem i rangą poddają 
mu się bez wahania”. 

Wybitny żołnierz i zdolny polityk, zadzi-
wiał swoją dalekowzrocznością obserwując 
rozwój rewolucji bolszewickiej w Rosji. Wi-
dział w niej zagrożenie dla polskiej młodzieży, pi-
sząc, że należy wychowywać młodych w duchu 
zasad i kultu dla idei Komendanta (Piłsudskiego), 
gdyż w przeciwnym razie „damy pole do popisu in-
nym siłom i dotychczasowy nawet wpływ utracimy” 
(F. Demel, W. Lipiński).

Kula, od której zginął najdzielniejszy żołnierz 
Rzeczpospolitej nie była przeznaczona dla nie-
go. Obok dowódcy biegł jego przyjaciel i adiu-
tant Kazimierz Iranek-Osmecki. Lis-Kula osłonił 
ciałem swojego przyjaciela. Tamta chwila pozo-
stanie na zawsze w pamięci Iranka-Osmeckie-
go, późniejszego szefa wywiadu Armii Krajo-
wej. Idąc drogą swojego sławnego przyjaciela, 
po wybuchu II wojny światowej wraz z rządem 
polskim ewakuuje się do Rumunii, a stamtąd 
do Francji i na Wyspy Brytyjskie. Powróci do 
kraju w roli emisariusza, a potem znajdzie się 
w elicie polskiej dywersji jako cichociemny. Bę-
dąc dowódcą wywiadu AK wejdzie w skład ści-
słego dowództwa Powstania Warszawskiego.

 Anna Styrnik

PUŁKOWNIK LEOPOLD LIS�KULA NAJDZIELNIEJSZY ŻOŁNIERZ 
RZECZPOSPOLITEJ
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W dwudziestoleciu międzywo-
jennym włożono dużo wysiłku w wy-
chowanie młodego pokolenia. W tym 
czasie powstało wiele organizacji pa-
ramilitarnych na czele ze Związkiem 
Strzeleckim (ZS). Organizacja ta 
początkowo skupiała głównie mło-
dzież w wieku przedpoborowym, ale 
już w kwietniu 1926 roku na zjeździe 
delegatów, zdecydowano o utwo-
rzeniu także młodocianych drużyn 
strzeleckich. Kilka lat trwało zanim 
wypracowane zostały formuły ich dzia-
łania. Określił je dopiero nowy statut 
Związku z 1932 roku. W dokumencie 
tym znalazło sie postanowienie, że 
do ZS mogą być przyjmowane także 
osoby poniżej 18 lat – zwane później 
Orlętami. Od samego początku celem 
Związku było wychowanie obywatel-
skie młodzieży, kształtowanie postaw 
patriotycznych, przysposobienie woj-
skowe i rozwój  zyczny. Orlęta musiały 
wykazać się wiedzą o obronie Lwo-
wa, znajomością historii Polski, wie-
dzą z zakresu terenoznawstwa, umie-
jętnością pływania i strzelania, a także 
znajomością musztry. W 1939 roku 
Orlęta ZS liczyły około 40 000 człon-
ków, niestety wybuch wojny przerwał 
tę działalność. Po wojnie w 1945 r. 
założona została szkoła orląt „Orlinek”, 
jednak ówczesne władze już w 1946 
roku podjęły decyzję o jej rozwiązaniu. 

Obecnie na Podkarpaciu środowi-
sko Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
J.P. podjęło próbę odbudowy tego ru-
chu. Dzięki temu coraz więcej młodych 
osób wstępuje do Orląt i Strzelców. 

Kto może należeć do Orląt? Orlę-
tami mogą być chłopcy (orlaki) i dziew-
częta (orliczki) w wieku od 12 do 15 lat. 
Podstawowym pododdziałem orlęcym 
jest drużyna licząca od 5 do 12 osób. 
Drużynę tworzą sekcje liczące po 3-4 
osoby. Dowódcami (wychowawcami) 
muszą być pełnoletni strzelcy o odpo-
wiednich kwali kacjach i predyspozy-
cjach do pracy z nieletnimi. Program 
szkolenia nie może zawierać elemen-
tów militarnych.

Zasady postępowania: Orlę swym 
zachowaniem i postawą daje dowody 
miłości do Polski, jest spadkobiercą 
wartości ubiegłych pokoleń, mowy, 
bohaterstwa i honoru. Wartości te 
pragnie w sobie rozwijać. Orlę zacho-

wuje zwyczaje, czci symbole i znaki 
organizacyjne, jest dobrym synem/cór-
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Ks. Bogdan Tęcza, Alicja Kustra
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W dniach 6-7 marca 2014 r. Rzeszów 
uczcił 95. rocznicę śmierci płk. Leopolda Li-
sa-Kuli. Organizatorami uroczystości, już 
tradycyjnie, byli: ks. prałat Władysław Jagu-
styn – proboszcz para i Św. Krzyża, Tade-
usz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, 
płk Wojciech Kucharski – dowódca 21. Bry-
gady Strzelców Podhalańskich, Andrzej 
Szymanek – dyrektor II LO im. płk. 
L. Lisa-Kuli w Rzeszowie oraz Związek 
Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. 
Patronat honorowy sprawowali: Pani Karoli-
na Kaczorowska – małżonka ostatniego 
Prezydenta II Rzeczypospolitej Ryszarda 
Kaczorowskiego, Ordynariusz Diecezji 
Rzeszowskiej ks. bp Jan Wątroba, Dyrektor 
Departamentu Wychowania i Promocji 
MON płk Jerzy Gutowski, Wojewoda Pod-
karpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, 
Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl, Prezydent Miasta Rze-
szowa Tadeusz Ferenc, Podkarpacki Ko-
mendant Wojewódzki Policji nadinsp. Zdzi-
sław Stopczyk, Prezes Związku 
Piłsudczyków w Polsce Jan Józef Kasprzyk, 
Prezes Zarządu Okręgu Rzeszów ŚZŻAK 
Aleksander Szymański, Starosta Rzeszow-
ski Józef Jodłowski, Przewodniczący Pre-
zydium Podkarpackiej Rady ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych Stanisław 
Micał, Prezes Stowarzyszenia Honorowych 
Podhalańczyków 21 BSP gen. dyw. w st. 
spocz. Fryderyk Czekaj. Inauguracja nastą-
piła w sali obrad Rady Miasta rzeszowskie-
go ratusza, gdy Pani Karolina Kaczorow-
ska, Jan Józef Kasprzyk, komendant 
Związku Strzeleckiego, dowódca Płd. – 
Wsch. Okręgu ZS, dyrektor II LO spotka-
li się z kombatantami, rodziną pułkownika 
oraz licznie zgromadzoną młodzieżą har-
cerską, strzelecką i uczniami II LO. Spotka-
nie rozpoczął prezydent miasta, o cjalnie 

witając Panią Karolinę Kaczorowską, wrę-
czając jej Kronikę Rzeszowa i piękny kosz 
kwiatów. W swoim wystąpieniu podkreślił, 
że docenia i podziwia zaangażowanie mło-
dych ludzi w pracę strzelecką, ich poświę-
cenie oraz głęboki patriotyzm, życząc wy-
trwałości i sukcesów.  W klimat wydarzeń 
sprzed prawie wieku, wprowadziła zebra-
nych młodzież II LO, brawurowo wyśpiewu-
jąc krótki program o Bohaterze i wojnie o nie-
podległość. Pani Karolina Kaczorowska 
życzyła harcerzom i strzelcom, by kochali 
Polskę i nigdy nie pozwalali na jej poniża-
nie, by dla Niej żyli i pracowali, bo to prze-
cież nasza Matka. Pani Prezydentowa 
otrzymała także jubileuszowy medal z oka-
zji 100-lecia powstania Strzelca oraz oko-
licznościowe upominki i szczere życzenia 
od zebranych. Bezpośrednio po spotkaniu 
dostojni goście udali się na cmentarz Pobit-
no, gdzie przy grobie Pułkownika, który 95 
lat temu oddał swoje młode życie za Polskę, 
odmówiono modlitwę za zmarłych, złożono 
kwiaty i zapalono znicze. Drogę od cmen-
tarnej bramy do grobu rozświetlały trzyma-
ne przez strzelców pochodnie, co tworzyło 
niesamowity nastrój i atmosferę. I jak w pio-
sence: „Chorągwie się schyliły nad grobem 
na czci znak”, zaś strzelecka warta w mun-
durach legionistów z 1914 r. prezentowała 
broń. W dniu następnym Pani Karolina 
Kaczorowska i Pan Jan Józef Kasprzyk 
spotkali się z uczniami II LO w auli szkoły. 
Dla młodych ludzi była to niezapomniana 
możliwość spotkania i wysłuchania godnej 
reprezentantki II Rzeczypospolitej, podzi-
wiając to „coś”, co tak zwyczajne, a dziś 
niemal nieosiągalne. Bezpośrednio po spo-
tkaniu w liceum, Pani Karolina Kaczorow-
ska złożyła kwiaty przed tablicą poświęconą 
pamięci strzelców, legionistów i żołnierzy 
POW z Rzeszowa i Podkarpacia umiesz-
czoną na ścianie budynku banku PKO BP 

- pierwszej siedziby rzeszowskiego Strzel-
ca, po czym udała się do kościoła pw. Św. 
Krzyża. Mszy św. w intencji Pułkownika 
przewodniczył JE ks. bp Jan Wątroba – 
Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. 
Podczas mszy św. przyrzeczenie złożyło 80 
Orląt Związku Strzeleckiego, zaś okoliczno-
ściową homilię wygłosił o. Eustachy Rako-
czy. Jasnogórski kapelan Niepodległości 
powiedział, m.in.: „…Polskie drogi ku nie-
podległości, naznaczone zostały o arą 
życia wielu naszych rodaków, znane 
Bogu polecamy naszym modlitewnym 
zamyśleniom. W krótkiej re eksji przy-
wołajmy świadectwo życia obrońcy od-
radzającej się Rzeczpospolitej, bohater-
skiego legionisty, co wiódł naród ku 
niepodległej. Żył on i umierał zgodnie z za-
sadą ujętą w przykazaniach legionisty. 
Najświętszą po Bogu, tak w pokoju 
jak i na wojnie jest ojczyzna! Wszystko 
miłość tę potwierdzał wszelako, najbar-
dziej czyn…” dla porządku należy dodać, 
że Orlęta są uczniami szkół podstawo-
wych z Tyczyna, Bratkowic oraz SP nr 
14 i SP Sióstr Pijarek w Rzeszowie. Po 
mszy św. uczestnicy przemaszerowali 
przed pomnik Pułkownika na Placu Far-
nym. Złożenie meldunku dowódcy 21 BSP 
rozpoczęło uroczystości przed pomnikiem 
Pułkownika. Ministra Obrony Narodowej re-
prezentował ppłk Zbigniew Jedliński. 
Przegląd pododdziałów, hymn narodowy 
oraz podniesienie  agi państwowej na 
maszt poprzedziły o cjalne powitanie ze-
branych przez prezydenta miasta. Przyrze-
czenie strzeleckie złożyło 320 strzel-
ców z Rzeszowa, z Jednostek 
Strzeleckich: 2021 Rzeszów, 2027 Stalo-
wa Wola, 2035 Leżajsk,  2043 Nowa 
Dęba, 2051 Sędziszów Młp. i Lwowa. 
Tym samym po raz pierwszy od 1939 r. Po-
lacy we Lwowie reaktywowali działalność 
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Związku Strzeleckiego. Organizacyjnie na-
leżą do Rzeszowa, ale z czasem, kto wie. 
Wyróżnieni do złożenia przyrzeczenia na 
sztandar Armii Krajowej byli: Michał ŁO-
GIN z Zespołu Szkół Licealnych w Leżaj-
sku, Hubert TOMCZYK z X Liceum Ogól-
nokształcącego Zespołu Szkół Kształcenia 
Ustawicznego, Sebastian RZEŹNIK z XIV 
Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół 
Technicznych w Rzeszowie, Przemysław 
BOROWIEC z Liceum Ogólnokształcące-
go w Sędziszowie Młp., Damian BA-
NACH z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Stalowej Woli, Bartosz 
KRUPA z Zespołu Szkół Technicznych w Kol-
buszowej, Marcin FUDALI z Zespołu Szkół 
Elektronicznych w Rzeszowie, Krystyna 
MATECKA ze Lwowa. Po tej ceremonii 
głos zabrała Pani Karolina Kaczorowska. 
Wdowa po ostatnim Prezydencie II 
RP w swoim przemówieniu apelowała: 
„Kochana polska młodzieży, 
w swoim imieniu i w imieniu wszystkich 
matek Polek, które niestety nie mogły 
wychowywać swoich dzieci w Polsce, i w 
imieniu też naszej młodzieży, która się wy-
chowuje na emigracji serdecznie, ser-
decznie Was pozdrawiam 
i życzę Wam, żebyście byli takimi Pola-
kami jak dzisiaj was widzę i pilnujcie 
swego kraju, bo nie ma nic gorszego niż 
życie całe spędzić poza granicami kra-
ju i tego wam bardzo z wielkiego serca 
życzę. I powiem wam taką jedną opinię, 
nie opowiadanie tylko prawdę którą mi 
mąż opowiadał i bardzo często potem 
młodzieży mówił. Kiedyś w Kanadzie był 
zlot harcerski i taki jest zwyczaj że na ta-
kim zlocie poza granicami kraju zawsze 
wiszą dwa sztandary znaczy sztandar 
Polski i sztandar tego kraju 
(Kanady) i pewnego razu mój mąż był na 
takim zlocie i wieczorem kiedy już wszy-
scy harcerze spali raptem przyjechał po-
licjant na motocyklu i myśleli ci druho-
wie, którzy jeszcze nie spali że na pewno 
jest jakiś pożar, a on mówi „Nie” to nie 
był pożar „Czy wyście zauważyli, że 
nasz sztandar jest o 2 cale niższy od wa-
szego i tego być nie może” i mąż po tym 
pierwszym takim spotkaniu z młodzieżą 
powiedział „i wy też dopilnujcie żeby 
nasz sztandar nigdy, nigdy nie był niżej 
od każdego innego” i tego was bardzo 
proszę, i w imieniu mego męża dopilnuj-
cie, żeby sztandar nigdy Polski nie był 
od innego niżej”. W swoim wystąpieniu 
Prezes Związku Piłsudczyków w Polsce, 
Pan Jan Józef Kasprzyk, ogłosił inaugura-
cję obchodów 100. rocznicy 
wymarszu I Kompanii Kadrowej i zaprosił 
strzelców do wzięcia w nim udziału. Ko-
mendant Marszu Szlakiem I Kompanii Ka-
drowej mówił: „Wielce czcigodna Pani 
Prezydentowo Wielebni Księża na cze-
le z jasnogórskim kapelanem żołnierzy 
niepodległości Ojcem Eustachym Rako-

czym, inaugurujemy dzisiaj Tą przysię-
gą, tym przyrzeczeniem strzeleckim stu-
lecie wymarszu ku wolności. Już za parę 
miesięcy wielu z was wyruszy z krakow-
skich Oleandrów do Kielc, aby przejść 
ten szlak, który przeszli Oni - żołnierze 
komendanta Józefa Piłsudskiego. Był 
wśród nich Leopold Lis-Kula. On w praw-
dzie nie szóstego sierpnia, ale siódme-
go, nazajutrz po wymarszu 
kadrówki z drugą kompanią kadrową 
ruszył na Kielce, aby budzić Polskę do 
zmartwychwstania. W 1975 roku w stycz-
niu, wyniesiony już za miesiąc ku chwa-
le ołtarzy Karol Wojtyła, wówczas 
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Z okazji 220. rocznicy bitwy pod Racławicami 220 lat 
temu, tak jak w bieżącym roku, 4 kwietnia był piątek. W owym 
1794 roku jedenaście dni wcześniej, w poniedziałek – 24 
marca na mocy „Aktu Powstania Obywatelów Mieszkań-
ców Województwa Krakowskiego” Tadeusz Kościuszko 
stal się o cjalnie Najwyższym Naczelnikiem Siły Zbrojnej 
Narodowej. We wspomnianym dokumencie ogłoszono wal-
kę z Rosją o wolność i niepodległość.

Nadszedł 1 kwietnia 1794 r. Tego dnia Tadeusz Ko-
ściuszko, komenderując nielicznym wojskiem, opuścił Kra-
ków. Chciał podążyć w kierunku Warszawy. Tymczasem 
na rozkaz generała Iosifa Igelströma w stronę  Krakowa 
zmierzały dwie kolumny wojsk rosyjskich. Spod Warszawy 
wyruszyła grupa gen. Aleksandra Tormasowa. Pod rozka-
zami tego dowódcy znajdowało się ok. 3 tysiące żołnierzy. 
Ci ludzie dysponowali 12 działami. Z kierunku lubelskiego 
maszerowała formacja komenderowana przez gen. Fiodora 
Denisowa. Miał on, podobnie jak gen. Tormasow, pod roz-
kazami 3 tysiące żołnierzy. Liczba dział, które posiadali ci 
ludzie, wynosiła 18.

Pod Skalbmierzem Rosjanie zablokowali marsz sił Ta-
deusza Kościuszki w stronę Warszawy. W związku z tym 
naczelnik zdecydował się na marsz w kierunku grodu War-
sa i Sawy traktem na Działoszyce. W rejonie Racławic na 
drodze wojsk Kościuszki pojawili się podkomendni Torma-
sowa. Ścigał on polską brygadę gen. Antoniego Madaliń-
skiego. Siły rosyjskie rozlokowały się na Zagórzach Koście-
jowskich. Na prawym skrzydle znalazł się oddział pułkownika 
Pustowałowa. Gen. Tormasow zajął pozycję w środku. Na 
wzgórzach wzdłuż drogi z miejscowości Dziemierzyce do 
Janowiczek ustawili się ludzie Tadeusza Kościuszki. Lewe 
skrzydło polskich sił stanowiła brygada jazdy gen. Madaliń-
skiego. Wspierały ją szwadrony 4. pułku. W centrum przeby-
wała piechota. Na prawym skrzydle znalazła się jazda, którą 
dowodził płk Manget. Przed piechotą, a także na obu skrzy-
dłach, między nią a kawalerią rozmieszczono stanowiska 
artylerii. W okolicy Dziemierzyc stacjonował ukryty oddział 
kosynierów. 

Było to ok 15. Wówczas gen. Tormasow rozkazał, 
by dwie kolumny jego wojsk przystąpiły do szturmu.

Plan rosyjski przedstawiał się następująco:
Płk Pustowałow miał obejść i zaatakować polskie lewe 

skrzydło. Potem planowano połączenie podkomendnych 
rzeczonego o cera z siłami gen. Denisowa w celu natar-
cia na prawe skrzydło polskiego ugru-
powania. Przy czym wymieniony wy-
żej dowódca maszerował ze swymi 
żołnierzami na Proszowice. W rezultacie 
tego zaczął oddalać się od sił Aleksan-
dra Tormasowa.

 Tadeusz Kościuszko skierował 
swych podkomendnych w stronę Słom-
nik – Działoszyc. To posunięcie spo-
wodowało zagrożenie sił gen. Torma-
sowa. Żołnierze komenderowani przez 
gen. Denisowa poszli forsownym mar-
szem w kierunku Racławic. Czyniąc to 
podążali na przełaj przez pola. Wówczas 
Tormasow zaatakował podkomendnych 
pułkownika Mangeta.

 Natarcie Rosjan poprzedziło silne przygotowanie artyle-
ryjskie. Doszło do chwilowego rozbicia stacjonującej na pra-
wym skrzydle polskiej jazdy. Wszakże niebawem ponownie 
zjawiła się na polu bitwy. Żołnierze pułkownika Mangeta za-
atakowali przeciwnika.

W centrum starcia rozgrywał się pojedynek artyleryjski. 
Polska piechota doznała strat. Przy czym skuteczny ogień 
sił podkomendnych Tadeuszowi Kościuszce doprowadził 
do powstrzymania ataku piechoty nieprzyjaciela. Wów-
czas kawalerzyści gen. Madalińskiego ruszyli przeciwko 
żołnierzom pułkownika Pustowałowa. Polską jazdę wsparła 
piechota. Podobnie postąpili, wobec decyzji gen. Tormaso-
wa, Rosjanie. Dlatego nie było dla polskiej strony spodzie-
wanego efektu.

W tym czasie Tadeusz Kościuszko rozkazał kosynie-
rom, a także żołnierzom 4. kompanii piechoty z regimentów 
3. i 6.  szturmować centrum rosyjskich pozycji. Bohater woj-
ny o niepodległość USA osobiście poprowadził atak. Ten ma-
newr został poprzedzony ostrzałem artyleryjskim. Artyleria ro-
syjska, którą zaskoczył szturm, zamilkła. Żołnierze w służbie 
carowej Katarzyny II kontratakowali. Ich działanie zakończy-
ło się niepowodzeniem. Potem Kościuszko skierował do akcji 
chłopską milicję. Polacy pokonali dwa bataliony grenadierów 
 i jegrów. Straty stały się udziałem osłaniającej piechotę ro-
syjskiej jazdy.

W ręce chłopów dostały się działa wroga. Następnie 
ściągnięto je z placu boju. Spośród polskich zdobywców 
dział przeszedł do legendy Wojciech Bartosz. Tadeusz Ko-
ściuszko nadał mu szlacheckie nazwisko Głowacki. Polacy 
ponowili natarcie. Ten kolejny atak spowodował wycofa-
nie się Rosjan z pola walki.

 Tymczasem forsownym marszem docierali żołnierze 
gen. Denisowa. Na wieść o polskim trium e i rzekomo du-
żych siłach wojska Rzeczypospolitej, nie przystąpili do ata-
ku.

 O zmroku starcie pod Racławicami dobiegło końca. Stra-
ty po stronie rosyjskiej wyniosły ok. 1000 ludzi. Kościuszko 
nie zdecydował się na kolejny bój. Bitwa pod Racławicami 
stanowiła sukces taktyczny. Jednakże głównie była zwy-
cięstwem moralnym. To nastawienie umocniło w powstań-
cach wiarę w możliwość wygranej z Rosjanami. Przyczyni-
ło się również do rozszerzenia zasięgu zrywu. 

Paweł Rejman

NA TO WSZYSTKICH JEDNE GŁOSY DOSYĆ TEJ NIEWOLI

Bitwa pod Racławicami
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W latach 50. ubiegłego wieku w Bloku 
Wschodnim trwał proces przezbrojenia 
żołnierzy na pistolet maszynowy posiada-
jący małe wymiary oraz masę. Był to czas 
kiedy rola klasycznych pistoletów maszy-
nowych, takich jak np. PPSz wz. 41, PPS 
wz. 43 dobiegła końca. Pojawiła się po-
trzeba uzbrojenia ludzi, którzy służyli w si-
łach pancernych, jednostkach specjalnych 
oraz zwiadowców i kierowców w nową 
broń, gdyż karabinek Kałasznikowa AK 47 
był za duży i nieporęczny. W państwach 
Układu Warszawskiego podjęto pracę nad 
własnymi konstrukcjami. W byłej Czecho-
słowacji powstał pistolet maszynowy kon-
strukcji Miroslav Rybař zwany SA vz. 61 
Škorpion. W Związku Sowieckim w Tule 
Igor Jakowlewicz Stieczkin opracował 
pistolet typu APS. W PRL-u pracą nad 
pistoletem nowej generacji kierował zna-
komity przedwojenny konstruktor broni 
prof. Piotr Wilniewczyc, który wcześniej 
wraz z Janem Skrzypińskim stworzył 
pistolet VIS wz. 35, który okazał się jed-
ną z najlepszych konstrukcji w swej klasie 
oraz pistolet maszynowy Mors wz. 39. Ze-
spół konstruktorów pracował na Politech-
nice Warszawskiej w Katedrze Urządzeń 
Mechanicznych Wydziału Sprzętu Me-
chanicznego. Późniejsze prace oraz opis 
patentowy były prowadzone w Zakładzie 
Technologii Mechanicznej Ogólnej i Lot-
niczej, w którego skład wchodził nowo 
powstały Wydział Mechaniczny Energe-
tyki i Lotnictwa – MEL. W dniu 23 grud-
nia 1960 roku zmarł prof. Wilniewczyc. 
Jego następca, prof. Marian Wakalski 
kontynuował pracę nad RAK-iem. W roku 
1962 został zgłoszony projekt PM-63 do 
opatentowania i nadano mu nr 53 724. 
Następnie prototyp RAK-a został zmo-
dernizowany, jego kolba ulega zmianie 
ze składanej obrotowej na wsuwaną, za-
projektowaną przez Ryszarda Chełmic-
kiego i Ernesta Durasiewicza z Zakładów 
Metalowych „Łucznik”, i opatentowana 
jako Nr 65 772. Drewniane łoże zostało 
zastąpione tworzywem sztucznym z ru-
chomym przednim uchwytem. Ulepszo-
no też zatrzask magazynka, by zapobiec 
przypadkowym wpadnięciom. Po licznych 
testach oraz badaniach eksploatacyjnych, 
broń dostała „zielone światło” od władz 
wojskowych i została przyjęta do uzbroje-
nia pod nazwą „9 mm pistolet maszyno-
wy wz.1963 (PM-63)” zwany popularnie 
Rak lub RAK (Ręczny Automat Koman-
dosa – obiegowe tłumaczenie skrótu, 
budzące kontrowersje). Następnie w roku 
1964 Zakłady Metalowe „Łucznik” w Ra-
domiu rozpoczęły przygotowania do jego 
seryjnej produkcji. Był podstawowym 
uzbrojeniem dla polskich czołgistów, ce-
lowniczych granatników ppanc., obsługi 
ciężkiego sprzętu (np. wyrzutni rakiet), 
artylerii, jednostek spadochronowych 

(zwanych też siłami specjalnymi), kie-
rowców pojazdów mechanicznych, MO 
(Milicja Obywatelska) i ZOMO (Zmotory-
zowane Odwody Milicji Obywatelskiej). 
Po 1989 roku RAK był na wyposażeniu 
Policji, Straży Ochrony Kolei oraz Ochro-
ny Poczty, po czym w latach 90. został 
ostatecznie wycofany ze służby. PM-63 
był używany nie tylko w Polsce, używali 
go Milicjanci w NRD (Niemiecka Republi-
ka Demokratyczna) i na Kubie. Zakupił go 
też Wietnam dla swoich czołgistów. Pod-
czas wojny chińsko-wietnamskiej w 1979 
roku, Chińczycy zdobyli kilka egzempla-
rzy RAK-a i koncern Norinco rozpoczął 
bezlicencyjną produkcję dla służb po-
rządkowych i sił specjalnych pod nazwą 
Norinco Type 82 . W Chinach PM-63 pro-
dukowany był w dwóch wariantach: pierw-
szy - to wierna kopia polskiej wersji, drugi 
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Tomasz Maksoń

Pełna wersja artykułu na: 
www.strzelec.erzeszow.pl

W CIENIU VIS A  PM WZ. 63 RAK
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W dniach 28.01.2014-30.01.2014 Jed-
nostka Strzelecka im. gen. bryg. Józefa 
Kustronia w Lubaczowie tradycyjnie zor-
ganizowała i przeprowadziła przedsięwzię-
cie szkoleniowe pod nazwą „Szkolenie 
Unitarne WERCHRATA 2014”. Oprócz 
Strzelców z naszej Jednostki udział wzię-
li Strzelcy z JS 2033 im. gen. bryg. Józe-
fa Kustronia w Lubaczowie. W szkoleniu 
wzięły udział 93 osoby – członkowie Związ-
ku Strzeleckiego „Strzelec”. Zasadniczym 
celem szkolenia było doskonalenie umie-
jętności taktycznych i strzeleckich. Również 
ważne było jednak zrealizowanie zakłada-
nych celów wychowawczych:

1.  Promocję rozwoju  zycznego, jako 
alternatywy dla alkoholu, nikotyny i in-
nych używek.

2.  Pokonywanie własnych słabo-
ści i ograniczeń,  zycznych i psychicz-
nych, w celu podniesienia poczucia 
własnej wartości bez wspomaga-
nia się używkami.

3. Integracja grup rówieśniczych wokół 
wspólnych zainteresowań, wspólnego 
celu, wspólnego zadania, jako element 
wzajemnego motywowania się do wy-
siłku, nawiązywanie nowych znajomo-
ści w pozytywnej grupie młodzieżowej.

4.  Dyscyplina i samodyscyplina, prze-
strzeganie obowiązujących za-
sad w celu wyrobienia nawyku akcep-
tacji dla obowiązujących norm praw-
nych i społecznych.

5. Prezentację walorów przyrodni-
czych i krajobrazowych Ziemi Luba-
czowskiej w celu wzbudzenia ciekawo-
ści poznawczej.

6. Ukierunkowane współzawodnic-
two, w którym ważna jest sprawność 
intelektualna, wiedza i sprawność  -
zyczna, umiejętność współpracy w gru-
pie, wykonywanie poleceń w celu wy-
robienia przekonania, że te elementy 
są bardzo ważne oraz wskazanie bra-
ków w celu wzbudzenia potrzeby ich 
uzupełnienia.

7. Informacja o szkodliwości zdrowot-
nej i społecznej spożywania alkoholu 
oraz innych używek w celu wywołania 
re eksji nad własnym zdrowiem i umie-
jętnością życia w społeczeństwie.

Przebieg szkolenia: Szkolenie rozpo-
częło się w dniu 28.01.2014 o godzinie 
8.40 zbiórką uczestników na stacji kolejo-
wej w Horyńcu-Zdroju. Po krótkim przywi-
taniu i załatwieniu formalności organizacyj-
nych Strzelcy ruszyli, pieszo, w drogę do 
Werchraty. Kilkunastokilometrowa trasa 
pokonana przez Strzelców niosących wła-
sne wyposażenie wstępnie zwery kowa-
ła siły  zyczne i odporność psychiczną. 
Strzelcy po przybyciu na miejsce zostali za-
kwaterowani w Szkole Podstawowej w We-
rchracie, a po apelu zaczęli zajęcia szkole-
niowe. W pierwszym dniu odbyły się zaję-
cia w zakresie: 
- Regulaminy Wojskowe – Szkolenie pro-

wadził st. sierż. ZS Mateusz Szpyt.
- Pierwsza Pomoc – Szkolenie prowadził 

mł. insp. ZS Piotr Panek
- Zasady zachowania żołnierza na polu 

walki – Szkolenie prowadziła druż. ZS 
Aleksandra Nowoświat.

- Terenoznawstwo – Szkolenie prowadzi-
li: st. sierż. ZS Mateusz Szpyt, druż. ZS 
Aleksandra Nowoświat i druż. ZS Sylwe-
riusz Kozłowski.

Drugi dzień szkolenia rozpoczęły o go-
dzinie 6.00 pobudka i zaprawa  zyczna. 
Był on przeznaczony na szkolenie progra-
mowe. Zajęcia rozpoczęły się wykładami, 
które obejmowały następujący zakres te-
matyczny:
- Ogólne zasady prowadzenia działań tak-

tycznych: przemieszczanie i rozmiesz-
czania oraz prowadzenia podstawowych 
rodzajów walki przez pododdziały – Szko-
lenie prowadził st. sierż. ZS Mateusz 
Szpyt

- Ogólne zasady zabezpieczenia bojowego 
– Szkolenie prowadziła druż. ZS Aleksan-
dra Nowoświat

- Łączność – Szkolenie prowadził insp. ZS 
Tomasz Kantor.

W godzinach popołudniowych, kon-
tynuowane były zajęcia prowadzone 
przez druż. ZS Łukasza Maciąga, który 
prowadził działanie żołnierza na polu wal-
ki w dzień i przez st. sierż. ZS Mateusza 
Szpyta który prowadził patrolowanie oraz 
przez mł. insp. ZS Piotra Panka, który pro-
wadził zajęcia z tematu pierwsza pomoc. 
Następnie zostały przeprowadzone zajęcia 
na temat pro laktyki alkoholowej i przeciw-

działania narkomanii, które przeprowadził 
st. sierż. ZS Sławomir Szewczak. W trak-
cie swojego spotkania ze Strzelcami sta-
rał się on przedstawić alternatywy dla spę-
dzania czasu w towarzystwie alkoholu i in-
nych środków odurzających, przypominał 
przy tym o ich wybitnie szkodliwym dzia-
łaniu na organizm człowieka, zarówno 
pod względem  zycznym, jak i psychicz-
nym. Taką alternatywą jest niewątpliwie 
udział w przedsięwzięciach organizowa-
nych przez nas Związek gdzie młodzież ma 
możliwości do rozwoju  zycznego, zmie-
rzenia się z własnymi słabościami, dzia-
łania w grupie i poznania dyscypliny i sa-
modyscypliny. Wieczorem odbyły się zaję-
cia z budowy, przeznaczenia i właściwości 
bojowej broni strzeleckiej i amunicji oraz 
posługiwania się indywidualnymi środkami 
ochrony przed skażeniami, które prowadzi-
li: insp. ZS Tomasz Kantor, druż. ZS Alek-
sandra Nowoświat, druż. ZS Sylweriusz 
Kozłowski, druż. ZS Krystian Szynal.

Trzeci dzień tradycyjnie rozpoczę-
ły o godzinie 6.00 pobudka i zaprawa  -
zyczna. Następnie odbyły się zajęcia prak-
tyczne ze strzelania z broni pneumatycznej 
prowadzone przez: druż. ZS Łukasza Ma-
ciąga. Strzelania były podzielone na trzy 
grupy. Pododdziały nie ćwiczące porządko-
wały sale, rozliczały się ze sprzętu i przygo-
towywały do wymarszu w drogę powrotna 
do Horyńca-Zdroju. Szkolenie zakończy-
ło się na stacji kolejowej w Horyńcu-Zdroju 
około godziny 17.00.

Uznać można, że cele szkolenia zosta-
ły osiągnięte. Strzelcy oprócz doskonalenia 
swoich umiejętności typowo wojskowych 
spędzili trzy dni ferii zimowych w oderwaniu 
od ich typowego środowiska, bez dostępu 
do telewizji, Internetu i w oderwaniu od ty-
powych pokus w postaci alkoholu i innych 
używek. Spędzili czas w kontakcie z przy-
roda w zimowych warunkach, pod nadzo-
rem wykwali kowanych opiekunów. Mieli 
okazje do zorganizowanego wysiłku  zycz-
nego oraz do przełamywania własnych 
słabości a ćwiczenia wymagały odporności 
psychicznej.

Jedynym utrudnieniem mogła być 
pogoda, która czasami potra ła bardzo 
dokuczyć, ponieważ ciągle było bardzo 
zimno, ślisko i śnieżnie. Ale uważam, 
że taka pogoda dodawała uroku całemu 
szkoleniu i można było się wczuć w to, 
co się robi. Według mnie najciekawszymi 
zajęciami było patrolowanie oraz działa-
nie żołnierza na polu walki. Były to cieka-
we zajęcia i dobrze zorganizowane, fajnie 
było w nich uczestniczyć. Podczas tego 
szkolenia Strzelcy dowiedzieli się wielu no-
wych i przydatnych rzeczy i zyskali nowe 
doświadczenia, które na pewno zapamię-
tają i wykorzystają podczas zajęć z tych 
zagadnień. Szkolenie ogólnie uważam za 
udane i bardzo fajne. Na pewno jest co 
wspominać. Czekam na kolejne za rok.

Kamila Kawa

ZIMOWE SZKOLENIE
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W pogodną sobotę, 29 marca 2014 roku, na obiekcie 
szkoleniowym GOS Staroniwa odbyły się ćwiczenia strzel-
ców z JS 2021 w Rzeszowie. Zajęcia dotyczyły przerobio-
nych już tematów z zakresu szkolenia wojskowego i miały 
na celu sprawdzenie poziomu wiedzy oraz umiejętności 
uczestników. 

W działaniach wzięli udział uczniowie z rzeszowskich 
szkół: X LO ZSKU, XIV LO ZST, ZSS, ZS Tyczyn, a także 
strzelcy z plutonu miejskiego. Ćwiczenia były prowadzone 
na kilku punktach i dotyczyły: zakładania odzieży ochron-
nej oraz maski przeciwgazowej MP-5, wykonywania oko-
pów do pozycji leżącej, przemieszczania się na polu walki, 
udzielania pierwszej pomocy, rozkładania i składania broni. 
Wszyscy biorący udział w zajęciach zostali też przeszko-
leni w przyjmowaniu postaw strzeleckich. Sobotnie działa-
nia zostały poprowadzone przez doświadczonych strzel-
ców, a porządek całego przedsięwzięcia nadzorowała ka-
dra JS 2021 w Rzeszowie. Kierownictwo szkolenia objął st. 
chor. ZS Dawid Biśto. 

Ćwiczenia na pasie taktycznym były dla strzelców  
okazją do zdobycia kolejnych doświadczeń i wiedzy 
o tematyce wojskowej, a także ciekawym sposobem na 
aktywne spędzenie wolnego czasu. 

Agnieszka Bieniek

Wykucie niepodległości Polski po 123 latach niewoli nie było 
prostą rzeczą i nie obyło się bez o ar... Wydawać by się mogło 
że gdy „Wielka Wojna” dogasła to waleczny żołnierz polski nie 
będzie musiał ponosić już więcej o ar. Los chciał jednak inaczej.
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wem proklamowanej 1 listopada 1918 roku Zachodnioukraiń-
skiej Republiki Ludowej, której granice miały zawierać tereny od 
Zbrucza do Sanu. 
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zowane po zdobyciu Przemyśla. Szybko sytuacja obróciła się na 
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Mateusz Wrischke

WIOSENNE SZKOLENIE STRZELCÓW NA PASIE TAKTYCZNYM STARONIWA

„Z NASZEJ BOGATEJ HISTORII...”
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Dowódca drużyny, dowódca 
średniego szczebla, lider, przywód-
ca, instruktor. Określenia stosowa-
ne w odniesieniu do personelu śred-
niego szczebla odpowiedzialnego za 
przygotowanie oraz dowodzenie pod-
oddziałami w terenie, odpowiedzial-
nych za wykonanie zadania, pojedyn-
czej czynności lub układu czynności 
składających się na osiągnięcie celu, 
inaczej koń pociągowy plutonu. 

Poradnik dowódcy drużyny wydany 
przez DWLąd w 2011r. mówi: „Dowód-
ca drużyny ma do spełnienia szcze-
gólną rolę w procesie wychowania 
żołnierzy. Z jednej strony, jest starszym 
kolegą, często przyjacielem, z dru-
giej – przełożonym i wychowawcą. 
Kierując działalnością służbową swo-
ich podwładnych, odpowiada za ich 
dyscyplinę, atmosferę służby i pracy, 
poziom kultury współżycia społeczne-
go, porządek wojskowy i wyszkolenie 
podwładnych”.

Określenie roli dowódcy druży-
ny w odniesieniu do żołnierzy i strzel-
ców ma szczególne znaczenie w ujęciu 
funkcjonowania pododdziałów zmilita-
ryzowanych wojskowych i strzeleckich. 
Stąd istotność rozwoju oraz wpływania 
na poziom wyszkolenia dowódców 
drużyn, przygotowania do realizacji za-
łożonych celów szkoleniowych. 

Jednostka Strzelecka 2021 już od 
5 lat prowadzi swoje wewnętrzne kur-
sy dowódców drużyn, przygotowujące 
młodych przywódców do roli lidera, 
instruktora, dowódcy. Przez ten okres 
udało się wyszkolić wielu bardzo do-
brych i dobrych strzeleckich podo ce-
rów sekcyjnych, drużynowych i sier-

żantów, którzy nierzadko w tej chwili 
realizują swoją pasję w szeregach 
Wojska Polskiego na różnorakich sta-
nowiskach, a także spełniają się w pra-
cy w  rmach cywilnych. 

Przez ten okres, podczas realiza-
cji tego typu kursów dało się bardzo 
szybko zauważyć jednostki posiadają-
ce wrodzony zmysł dowódczy, mene-
dżerski, pozwalający w sposób bardzo 
szybki przestawić się z roli dowodzo-
nego w dowodzącego. Co jeżeli było 
umiejętnie wykorzystane przez kierow-
nika kursu, dowódcę plutonu pozwa-
lało na uformowanie bardzo dobrego 
dowódcy drużyny. Dało się również 
zaobserwować odwrotny skutek w mo-
mencie, gdy za umiejętnościami do-
wódczymi nie szła chęć nauki nowych 
zagadnień z zakresu szkolenia ogólno 
wojskowego. Wiedza i umiejętności są 
podstawowymi elementami wpływają-
cymi na wizerunek i autorytet dowódcy 
drużyny w świetle jego podwładnych 
oraz przełożonych. Dlatego też tak 
ważne jest przejście przez młodego 
strzelca kompleksowego szkolenia 
podstawowego, które przygotuje go, 
nauczy zasady działania na polu walki, 
umiejętności współdziałania w grupie, 
wykorzystywania swojej wiedzy do 
radzenia sobie w terenie, przygotowy-
wania schronienia, pożywienia itp. a co 
najważniejsze odpowiedzialności za 
ludzi. Za swoich kolegów. Po rzetelnie 
zrealizowanym etapie podstawowym 
przez strzelca droga do zostania do-
wódcą drużyny jest już bardzo krótka. 

Model struktury drużyny lekkiej 
piechoty do strzeleckiego wykorzy-
stania zaproponowany przez Pana 
insp. Pawła Makowca wykorzystywa-
ny w strzeleckiej działalności w sposób 
naturalny umożliwia przejście młodego 
strzelca do roli dowódcy. Rozpoczy-
nając swoją wędrówkę, młody adept 
sztuki wojennej zostaje przydzielony 
do sekcji, która dowodzona jest przez 
dowódcę drużyny bądź jego zastęp-
cę. Dowodzenie i działanie w małym 
pododdziale jest świetnym poligonem 
przygotowującym do tej roli. 

W mojej ocenie wszystkie orga-
nizacje strzeleckie cierpią na jedną 
najważniejszą chorobę, dużą rotację 
młodzieży w niej działającej. Powoduje 
to ciągłą zmianę na stanowiskach do-
wódczych, co również w efekcie bardzo 
często zmusza do awansowania i wy-
znaczania na dowódców drużyn czy 
sekcji strzelców nie do końca przygoto-
wanych do powierzanych im ról. W tym 

momencie pojawia się bardzo ważna 
rola dowódcy plutonu, przełożonego 
który będzie potra ł w sposób umie-
jętny i właściwy pokierować w temacie 
przygotowania oraz samodoskonale-
nia młodego dowódcy. W tym wzglę-
dzie okazują się być bardzo użytecz-
ne narzędzia z arsenału działalności 
szkoleniowo-metodycznej wykorzysty-
wane w wojsku polskim. Są to m.in. za-
jęcia instruktorsko-metodyczne mają-
ce na celu doskonalenie umiejętności 
dowódców i występowania ich w roli 
instruktora na punkcie nauczania, rów-
nież zajęcia instruktażowo-metodycz-
ne, czyli ujednolicenia sposobów 
prowadzenia zajęć na przykładzie 
najbardziej doświadczonego dowódcy 
drużyny, metodyczne zajęcia grupowe, 
metodyczne zajęcia instruktażowe, in-
struktaże. W gronie instruktorów z ma-
łym doświadczeniem oraz potrzebą 
wskazania im kierunku doskonalenia 
jest to bardzo dobry środek do osią-
gnięcia celów szkoleniowych. 

Na zakończenie to co daje nam 
strzelcom ogromną przewagę to, to 
że każdy z nas realizuje swoją służ-
bę z własnej nieprzymuszonej woli. 
Nikt nam nie każe się uczyć, dosko-
nalić, nikt nas również nie chce spraw-
dzać, to my sami chcemy to robić, po-
nieważ służba strzelecka jest naszą 
pasją, dlatego też dowódcy drużyn we 
wszystkich organizacjach strzeleckich 
wykazują się tak świetnym przygoto-
waniem do wypełniania swojej roli lide-
ra, przywódcy i oby było tak dalej.

Damian BIEŃKO

DOWÓDCA DRUŻYNY � NAJWAŻNIEJSZY FILAR DOWODZENIA
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W niniejszym cyklu prezentuje-
my pamiątki strzeleckie, przecho-
wywane w prywatnych kolekcjach. 
Przedstawimy orły, odznaki, gu-
ziki, naszywki, legitymacje, cza-
sopisma, druki, medale i zdjęcia, 
dokumentujące służbę w Związku 
Strzeleckim w okresie międzywo-
jennym. W dalszych częściach cy-
klu ukażemy oznaczenia strzelec-
kie z okresu odrodzonego ruchu 
strzeleckiego po 1990 roku...

W drugim odcinku prezentujemy 
trzy fotogra e: dwie zbiorowe w po-
pularnym wówczas formacie 85x130 
mm oraz indywidualną 55x78 mm. 
Ukazany na niej Strzelec wyraź-
nie prezentuje haftowaną nicią tar-
czę naramienną na lewym rękawie 
munduru organizacyjnego i wężyki 
strzeleckie na kołnierzu. Widoczny 
doskonale jest pas skórzany żoł-
nierski z klamrą stalową jednobol-
cową i kurtka mundurowa starszego 
typu (zakładana przez głowę), za-
pinana na 4 strzeleckie guziki. Za-
gadką pozostaje rodzaj dystynkcji 
umieszczonych na naramiennikach 

anonimowego Strzelca z początku 
lat 30.

Kolejna fotogra a, wykonana za-
pewne po lokalnych uroczystościach, 
ukazuje grupę Strzelców z dwoma 
instruktorami w bryczesach, uzbro-
jonymi w szable piechoty w oprawie 
polskiego typu - prawdopodobnie wz. 
21 i ich przełożonym, rozpoznawal-
nym po pasie o cerskim z koalicyjką. 
Jednakowo umundurowani strzel-
cy z dumą dzierżą karabiny z charak-
terystycznie wystającymi z loża ma-
gazynkami z otworami na ładowniki 
– są to najprawdopodobniej karabiny 
Mannlichera wz. 1890 na amunicję 
8x50R - długość tej pięciostrzałowej 
broni bez bagnetu siecznego wyno-
siła blisko 130 cm. Na wyposażeniu 
ZS były najczęściej karabiny francu-
skie Lebela, Berthiera oraz austriac-
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Dariusz Kaszuba 
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 Ważne wydarzenie dla rzeszowskiego Zespołu Szkół Sa-
mochodowych miało miejsce w przedostatni dzień 2013 r. W ów 
poniedziałek o godzinie 12.00 doszło do podpisania porozumie-
nia o współpracy między Zarządem Koła Nr 2 Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego im. majora Henryka Sucharskiego, a wspo-
mnianą placówką oświatową, której patronują Obrońcy Wester-
platte. Umowę zawarto w Sali Tradycji Wojskowych Rzeszowskich 
Warsztatów Technicznych. Warto nadmienić, iż na obiektach 
rzeczonej jednostki odbywa praktykę część uczniów klasy 2CTW 
ZSSam. Maja oni m.in. zajęcia o charakterze wojskowym. Należą 
też do Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

W tym szczególnym spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes Za-
rządu Wojewódzkiego ZŻWP- Pan płk dyplomowany Józef Mrocz-
ka i dowódca 3 Rejonowej Bazy Logistycznej – Pan ppłk Sławomir 
Chłopik. Koło nr 2 reprezentowali, m.in. jego prezes pan st. chor. 
sztab. Stanisław Łutczyn oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Koła – Pan ppłk Marian Milewski. Obecny był również dowódca 
Południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego, zarazem rad-
ny miasta Rzeszowa - Pan inspektor Marek Strączek. W imieniu 
Zespołu Szkół Samochodowych w wydarzeniu wzięli udział Pan 
dyrektor Zbigniew Pinkowski i Pan Mirosław Kwaśniak – honorowy 
profesor oświaty, a także radny miasta Rzeszowa.

Na wstępie prezes Koła nr 2 przywitał gości. Potem wysłucha-
li oni krótkiego wywodu o znaczeniu dziejów obrony Westerplatte 
we wrześniu 1939 r. w przeszłości, jak również dla teraźniejszości 
Polski. Następnie głos zabrał pan dyrektor Pinkowski. Podkreślił, 

iż współpraca między ZŻWP a ZSSam stanowi ważny element 
edukacyjno-wychowawczy.

Kolejnym punktem spotkania stało się podpisane porozumie-
nia. Ze strony Koła nr 2 uczynił to ppłk. Marian Milewski, natomiast 
szkoły, autor niniejszego artykułu. Parafowali umowę st. chor. 
sztab. Stanisław Łutczyn i dyrektor Zbigniew Pinkowski. Na za-
kończanie tej o cjalnej części spotkania jego uczestnicy stanęli do 
wspólnej fotogra i. Potem prezes koła nr 2 zaprosił wszystkich na 
poczęstunek smacznym ciastkiem i wyborną kawą. 

Zawarte 30 grudnia 2013 r. porozumienie otwiera przed Ze-
społem Szkół Samochodowych i działającym w nim Szkolnym 
Kołem ZS „Strzelec” (wchodzącym w skład Jednostki Strzeleckiej 
2021) nowe możliwości. Jest elementem ciekawych i różnorod-
nych form pracy pedagogicznej. Uczniowie, wśród nich strzelcy 
z „Samochodówki”, zyskują okazję do udziału w interesujących za-
jęciach z historii, geogra i, edukacji dla bezpieczeństwa i przyspo-
sobienia wojskowego przez udział w wycieczkach, a także innowa-
cyjnych lekcjach, odbywających się nie tylko w budynku szkolnym. 

Ponadto współpraca między Kołem nr 2 Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego a Zespołem Szkół Samochodowych w Rzeszo-
wie należy do działań w ramach wychowania patriotycznego, które 
przez 1054 lat naszej historii było i jest jednym z gwarantów istnie-
nia polskiej tożsamości.

Paweł Rejman 

W pierwszy piątek Wielkiego Postu 
odbyła się Droga Krzyżowa ulicami mia-
sta Rzeszowa. Wśród uczestników nabo-
żeństwa nie zabrakło strzelców JS 2021.
Szli oni z pochodniami na czele procesji. 
Część strzelców niosła krzyż od pierw-
szej do drugiej stacji. Inni zaś pilnowali 
porządku podczas trwania procesji.

Pięć tygodni później młodzież strze-
lecka poprowadziła patriotyczną Dro-
gę Krzyżową w kościele pw. Świętego 
Krzyża w Rzeszowie. Treść rozważań tej 
rzewnej modlitwy przygotował pan dr Da-
riusz Zięba. Pobudziła ona wielu z nas do 
zadumy nad postawą polskiego narodu.

Dwa dni później, około sześćdzie-
sięciu strzelców zebrało się pod pomni-
kiem wówczas błogosławionego, a od 
27 kwietnia br. świętego Jana Pawła II 
na błoniach nieopodal katedry. Wzięli 
oni udział w obchodach Niedzieli Palmo-
wej i światowego Dnia Młodzieży. Spod 
pomnika Największego z Rodu Słowian 
prowadzili procesję do rzeszowskiej 
świątyni diecezjalnej pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. W kościele zajęli 
miejsca w ławkach blisko ołtarza. War-
to nadmienić, że drugie czytanie prze-
czytał st. strz. Konrad Leśniak z XIV LO 
ZST. O obecności strzelców mówił pod-
czas liturgii ks. bp Jan Wątroba.

Nadeszły Wielki Piątek i Wielka So-
bota. W obchody tych dni, stanowiących 
część Triduum Paschalnego, włączy-
li się strzelcy. Byli tacy, którzy wczesnym 
rankiem 18 kwietnia wyruszyli autoka-
rami na bieszczadzki szlak. Gdy dotarli 
na miejsce, z Wołosatego ruszyli na naj-
większy szczyt Bieszczad. Ich wyprawa 
była formą Drogi Krzyżowej na Tarnicę.

Ponadto w Wielki Piątek i Wielką 
Sobotę strzelcy pełnili straż przy Grobie 
Pańskim w rzeszowskim Kościele pw. 
Świętego Krzyża.

Wielki Post daje nam okazję do roz-
woju duchowego oraz  re eksji. Ma to 
zasadnicze znaczenie dla młodych ludzi. 
Strzelcy powinni tak czynić, dając przy-
kład swoim koleżankom i kolegom oraz 
ukazując, że siła ducha jest fundamen-
tem człowieczeństwa.

Anna Maria Śliwa, 
Agnieszka Mazurak

HISTORIA, TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ DLA ROZWOJU 
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻY STRZELECKIEJ PODCZAS 
WIELKIEGO POSTU
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Nasze pasje

Agnieszko, Twoją pasją jest rysowanie. 
Co jest w nim fascynującego?

- Fascynującego? To tak, jakby zapytać, 
co jest fascynującego w świecie, który nas 
otacza. Który mijamy często bez zastano-
wienia, w pośpiechu. I tu pojawia się odpo-
wiedź: zatrzymanie się. Dostrzeżenie rze-
czy tak zwykłych, że aż banalnych, a jednak 
kryjących w sobie coś więcej. Zaczy-
na się skupiać uwagę na szczegółach, któ-
re zwykle umykają, a potra ą zaciekawić. 
Sam szkic, dla przeciętnego człowieka, 
nie jest wart analizowania wzrokiem dłu-
żej niż kilka sekund. Jednak to właśnie na 
jego podstawie dowiadujemy się najwięcej. 
Reszta, to już tylko studium. Lub aż. To 
zależy. Studium pozwala skupiać się na 
każdym fragmencie przedmiotu, który pra-
gnie się przedstawić, dogłębnie analizować 
jego charakter, budowę, strukturę.

Co sprawia największą trudność w ryso-
waniu?

- Najtrudniej uchwycić moment. Chwilę, 
która wdrukowała się w pamięć, mimo że 
trwała kilka krótkich sekund. Ciężko przelać 

ją na papier w taki sposób, żeby nie straciła 
swojej wartości. Jest to chyba najbardziej 
irytujące w całej pracy.

We współczesnym świecie dominują 
obrazy powstałe w wyniku  lmowa-
nia i fotografowania. Czy obraz przed-
stawiony na rysunku może z nimi kon-
kurować?

- Oczywiście! Przede wszystkim rysunek 
stworzony na bazie fotogra i nie posiada 
już tego „czegoś”. Tutaj ważna jest inter-
pretacja. Postrzeganie świata na własny 
sposób i przekazanie tego dalej. Rysunek 
nie polega na idealnym przedstawieniu ob-
razu. Od tego jest fotogra a. Ważne jest 
podkreślenie tego, co nas najbardziej inte-
resuje. Mówią, że można odczytać z prac 
stan, w jakim artysta aktualnie się znajdo-
wał lub nawet, jakim jest człowiekiem.

Dlaczego zdecydowałaś się wstą-
pić w szeregi Strzelca?

- Czym się kierowałam, nie potra ę powie-
dzieć. Być może dlatego, że miałam taką 
możliwość. Nie wierzę w przypadki. Do-
piero z każdą kolejną zbiórką, zaczęłam 

dostrzegać coraz większy sens mojego za-
angażowania w Związku Strzeleckim. A tak 
patrząc od zupełnie innej strony, nawet 
nie przypuszczałam, że spotka mnie przy 
tym tyle dobrej zabawy, tak wielu sympa-
tycznych ludzi i przyjazna atmosfera, którą 
tworzymy zarówno w trakcie szkoleń, jak 
i w przerwach pomiędzy nimi.

O swoich pasjach mówi Anna Maria 
Śliwa, uczennica VII LO w Rzeszowie 
Aniu, czym jest dla Ciebie śpiew?
- Śpiew to całe moje życie. W ten sposób, 
robiąc to, co kocham, wyrażam siebie. 

Śpiew jest dla mnie jak tlen , którego ciągle 
potrzebuję. Bez muzyki moje życie nie 
miałoby sensu, ponieważ to ona koloruje 
świat i zaburza monotonię codziennego 
życia.

Tańczyłaś (tańczysz) też w balecie. 
Czy to trudna sztuka?
- Balet jest jedną z najtrudniejszych 
form tańca. Żeby tańczyć balet, trzeba 
spędzić wiele lat na ciężkich ćwiczeniach, 
ponieważ oprócz tego, że trzeba 
być w wysokim stopniu rozciągniętym, 
przede wszystkim należy mieć bardzo silne 
mięśnie nóg i brzucha. Tańczenie baletu 
wydaje się być z pozoru lekkie i proste, lecz 
wymaga ogromnego skupienia i siły mięśni, 
które nieustannie muszą pracować.

Występujesz w Centrum Sztuki 
Wokalnej kierowanym przez Panią 
Annę Czenczek. Czy masz jakieś 
ulubione pieśni lub piosenki, spośród 
tych, które śpiewasz?
- Tak, mam bardzo wiele piosenek, 
które kocham śpiewać. Są to między 
innymi piosenki Anny German oraz 
piosenki w stylu jazzowym. Lubię też 
śpiewać piosenki w języku rosyjskim.

Występując z okazji różnych 
okoliczności, zachwycasz pięknem 
tańca i słowiczym głosem. Czy 
odczuwasz wówczas tremę?

- Pamiętam mój pierwszy występ w teatrze, 
podczas którego czułam tak wielką tremę, 
że nie byłam w stanie nic zaśpiewać. Po 
czterech latach ciężkiej pracy u Pani Anny 
Czenczek to się zmieniło. Po dziesiątkach 
koncertów, wielu spektaklach oraz trzech 
festiwalach zyskałam pewność siebie na 
scenie i występowanie nie powoduje już 
tremy. Jeśli człowiek otworzy się na innych, 
jest w stanie osiągnąć wszystko, czego 
tylko zapragnie.

Co skłoniło Cię, by ubrać 
mundur i działać w Strzelcu?
- Przede wszystkim wielki patriotyzm, który 
jest dla mnie jedną z najważniejszych 
rzeczy oprócz muzyki. Wstępując w szeregi 
Strzelca, liczyłam na poznanie ludzi, którzy 
mają w życiu wyznaczone cele, wyższe 
wartości i tak się stało. Bardzo lubię 
przychodzić na zbiórki i spotykać się z tymi 
ludźmi, wymieniać poglądy. Czuję, że czas 
spędzony w Strzelcu nie jest zmarnowany.

ROZMOWA Z AGNIESZKĄ MAZURAK, STUDENTKĄ UNIWERSY�
TETU RZESZOWSKIEGO

O SWOICH PASJACH MÓWI ANNA MARIA ŚLIWA, UCZENNICA 
VII LO W RZESZOWIE
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1. Zawiera opis dziejów.
2. Bohater powieści H. Sienkiewicza, pogromca 
 tura germańskiego.
3. Stają przed nią poborowi.
4. Nosi się w niej zupę, jest też nazwiskiem 
 3 polskich monarchów.
5. Może być wielkości lub prześladowcza.
6. Zrobiona na ksero lub rodzaj broni rycerskiej.
7. Szara, w „Pierwszym szeregu podąża na bój”.
8. Nazwa zespołu muzycznego lub samodzielna 
 formacja wojskowa.

Opracowała: Kamila Kawa
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Szarpie nam kraj germański adler
Oni się przeciwstawili, podejmując walkę,
ze sztandarem w dłoni stawiając życie na 
szale w wojennym szale, poświecenie ku 
polskiej chwale.
Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy,
śpiewali głośno, broniąc polskiej ziemi,
broniąc własnych żon i własnych dzieci,
nie bojąc się przegranej i nie bojąc się 
śmierci.

Nie stłamsił nas atak ani na chwilę,
Niemiec za Niemcem padał, w jedną stronę 
bilet.
Nikt nie szczędził kul na germańską głowę
I w krwawym odwecie oręż odbierał im 
mowę.
To Wasze piersi broniły polskiego godła,
stawiając granice tam, gdzie płynie Odra.
Świst wrogich kul nie ustał na chwilę,
byliśmy sami, gdy odbierano w nas życie.

Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć 
latem prosto do nieba czwórkami szli żoł-
nierze z Westerplatte (x6)

Wybrała: Agnieszka Budz

Żołnierzom Westerplatte
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