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W listopadzie minęły właśnie 2 lata, gdy KRS w Rzeszowie 
zarejestrował nasz Związek pod numerem 483809. To niedługo, choć 
czas płynie wartko i nieubłaganie, co sprawia, że dramaturgia i emocje 
determinujące wtedy nasze decyzje, tracą dziś swoją ostrość. Miniony 
czas zachęca jednak do próby dokonania bilansu dotychczasowej 
działalności. Związek zrzesza ludzi przywiązanych mocno do naszej 
Ojczyzny i Boga. Doskonale widać to w przyjętej przez Komendę 
Główną „Deklaracji Ideowej”. Nie boimy się także używać takich słów 
jak: Patriotyzm czy Niepodległość. I zupełnie też nie wstydzimy się być 
Polakami, a nawet być z tego powodu dumnymi. Zachowujemy także 
pamięć o naszych bohaterach i to, co o Niepodległości mówił Józef 
Piłsudski – Egzamin, który zdaje się całe życie.

Związek tworzy dziś 25 jednostek, liczących w sumie nieco ponad 
1 800 ludzi. Liczbowo najsilniejszy w Polsce jest Okręg Południowo – 
Wschodni (Małopolska, Podkarpacie i Lwów), osiągając liczbę 1500 
strzelców. W lipcu br. podpisaliśmy umowę o współpracy z MON, 
co umożliwiło nam pozyskanie 1000 kompletów mundurów i kurtek. 
Zaawansowane są rozmowy ze Związkiem Strzeleckim w sprawie 
zjednoczenia obu organizacji. Należymy też do Federacji Organizacji 
Proobronnych. Współpracujemy ze szkołami różnych typów, władzami 
wszystkich szczebli, instytucjami i Kościołem. Naszym podstawowym 
wyzwaniem jest wychowanie młodych ludzi ku i dla Polski. I mamy 
nadzieję, że nowe władze naszego Państwa docenią korzyści płynące 
z działań Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego oraz 
spróbują nam realnie pomóc.

Marek Matuła
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SŁOWO WSTĘPNE

Przed nami święta Bożego Narodzenia, czas, gdy po raz kolejny 
obchodzimy rocznicę wydarzenia sprzed dwóch tysiącleci, które i dziś 
determinuje nasze życie. Proszę zatem o przyjęcie życzeń wesołych 
i radosnych świąt - Wam Strzelcy, Waszym Rodzicom i Wszystkim Bliskim. 
Życzę także, byście dokładali wszelkich starań pozostania w zgodzie 
z prawem ludzkim i boskim. I nam wszystkim niezakłóconego rozwoju, 
sukcesów, pielęgnowania tradycji i poświęcenia dla naszej Ojczyzny.

insp. ZS Marek Strączek dowódca 
Południowo - Wschodniego  

Okręgu im. gen. bryg. 
Mieczysława Wałęgi
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Początki organizacji strzeleckiej 
w Tarnowie należy wiązać z zało-
żeniem przez Juliusza Góreckiego 
w 1910 roku Zarzewia. Organiza-
cja ta na wzór powstałego w 1908 
roku we Lwowie Związku Walki 
Czynnej doprowadziła do stworze-
nia w 1911 roku przez Juliusza Gó-
reckiego tajnej organizacji również 
w Tarnowie. Tarnowski Związek 
Strzelecki, którego oficjalna nazwa 
brzmiała Towarzystwo Sportowo-
-Gimnastyczne Strzelec, powstał 
w listopadzie 1912 roku, chociaż 
działalność swoją rozpoczął już 
przynajmniej pół roku wcześniej. 
Pierwszym prezesem został ad-
wokat dr Eliasz Schinke, później 
Gabriel Dubiel, ale faktycznymi 
organizatorami byli: Jan Styliński, 
Władysław Dziadosz, Józef Mikul-
ski. Związek Strzelecki w Tarnowie 
w krótkim czasie utworzył oddziały 
w Krzyżu, Wierzchosławicach, Bo-
brownikach Małych, Lisiej Górze 
i Pawęzowie. Strzelcy spotykali 
się przynajmniej dwa razy w tygo-
dniu kolejno w lokalu przy ulicy św. 
Anny, Nowodąbrowskiej, a później 
Tuchowskiej. Stałe ćwiczenia te-
renowe i manewry wojskowe od-
bywali w Podlipiu, Skrzyszowie, 
Czarnej, Porębie Radlnej, Krzyżu 
i Zgłobicach. W maju 1913 roku Jó-
zef Piłsudski wizytował tarnowskie 
ćwiczenia strzeleckie, w których 
udział wzięło 120 w pełni umun-
durowanych strzelców. Po ćwicze-
niach wojskowych, defiladzie, jak 
informowała prasa, strzelcy wspól-
nie z komendantem spożyli skrom-
ny posiłek. Tarnowski Strzelec po 
raz kolejny lustrowany był przez 
komendanta tuż przed wojną w lip-
cu 1914 roku.

W 1911 roku akademicy tar-
nowscy wspólnie z kolegami z Kra-
kowa i Lwowa podejmowali próby 
stworzenia Polskich Drużyn Strze-
leckich. Oficjalnie 15 lutego 1913 
roku powstała największa organi-
zacja niepodległościowa i parami-
litarna w Tarnowie - XIV Polska 
Drużyna Strzelecka, która swoją 
siedzibę miała przy ulicy Katedral-
nej. Skupiała w swoich szeregach 

blisko czterystu uczniów z tar-
nowskich szkół średnich, studen-
tów oraz młodzieży rzemieślniczej 
zrzeszonej w Czytelni Robotniczej 
Towarzystwa Szkoły Ludowej im. 
Kilińskiego. Pierwszym preze-
sem został Stanisław Machalski, 
a w czerwcu zastąpił go Józef 
Andrzej Zając, który od 3 sierpnia 
1914 roku został komendantem 
połączonych Drużyn i Związków 
Strzeleckich. 

Z końcem 1912 roku politycz-
ne kierownictwo nad organiza-
cjami strzeleckimi objęła Komisja 
Tymczasowa Skonfederowanych 
Stronnictw Niepodległościowych. 

Powierzyła ona 15 grudnia 1912 
roku Józefowi Piłsudskiemu ko-
mendę nad Związkiem Strzeleckim 
i Polskimi Drużynami Strzeleckimi. 
Obie organizacje zachowały odręb-
ność organizacyjną, jednakże ćwi-
czenia wojskowe i manewry często 
odbywały się wspólnie. Tarnowska 
XIV PDS rozszerzała swoją dzia-
łalność na inne ośrodki, prowadząc 
ćwiczenia wojskowe, odczyty, po-
gadanki i kursy samarytańskie. 
Przyniosło to oczekiwane skutki, 
ponieważ w latach 1913–14 po-
wstały prężne Drużyny Strzeleckie 
w Ryglicach, Bobowej, Zbylitow-
skiej Górze, Koszycach Wielkich, 

Zaczarniu, Lisiej Górze i Wierzcho-
sławicach. W lipcu 1912 roku po-
wstała XXXIX Drużyna Strzelecka 
w Dąbrówce Tuchowskiej i Tucho-
wie, zrzeszająca 13 kobiet, która 
cieszyła się poparciem OO. re-
demptorystów w Tuchowie.

Najpiękniejszą kartę zapisał  
tarnowski Strzelec w sierpniu 1914 
troku, gdy na rozkaz komendanta 
Józefa Piłsudskiego masowo wy-
ruszył do walki o wolną Polskę. 
Jako pierwszy wyruszył z Tarno-
wa 4 sierpnia 1914 roku oddział 
43 drużyniaków, dowodzony przez 
sierżanta Władysława Złom-Lan-
gnera, późniejszego generała bry-

gady i obrońcy Lwowa z 1939 roku. 
Wszedł on w skład I kampanii ka-
drowej. Drugi oddział, w liczbie 41 
strzelców, wyjechał na Oleandry do 
Krakowa 8 sierpnia 1914 roku pod 
komendą Tadeusza Michniewicza. 
Trzeci zaś w liczbie 43 strzelców 
wymaszerował 14 sierpnia pro-
wadzony przez Stanisława Firlita. 
Natomiast Związek Strzelecki wy-
ekwipował oddział 70 strzelców  
6 sierpnia 1914 roku pod komendą 
Romana Korzeniowskiego, zaś 12 
sierpnia 48 ochotników dowodzo-
nych przez Jana Stylińskiego i Bo-
lesława Korzeniowskiego. Łącznie 
z Tarnowa i okolic do Legionów 

TARNOWSKI STRZELEC POWRACA
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Polskich poszło 812 strzelców. Za-
wsze wyruszali z placu Katedral-
nego sprzed figury Matki Boskiej, 
gdzie żegnał ich przemówieniem 
burmistrz i poseł dr Tertil. Po od-
śpiewaniu pieśni Boże coś Polskę 
i Jeszcze Polska nie zginęła na-
stąpił wymarsz ulicami Katedralną 
i Krakowską do dworca kolejowe-
go. Wyruszających na front żegna-
ły śpiewem patriotycznych pieśni 
tłumy mieszkańców Tarnowa. Tar-
nowscy Strzelcy masowo zasilali 
wszystkie trzy Brygady Legionów, 
wpisując się chwalebnie w dzieje 
walki o niepodległość. Dostąpili za-
szczytnego dzieła wyzwolenia ro-
dzinnej ziemi spod Austriaków.

Jan Styliński i Władysław Dzia-
dosz na rozkaz płk. Bolesława Roji, 
zorganizowali w mieście w 1918 

roku komórkę Polskiej Organiza-
cji Wojskowej. W nocy z 30 na 31 
października 1918 roku strzelcy, 
członkowie Pogotowia Narodowe-
go, POW-cy przy współudziale pol-
skich oficerów i żołnierzy 20. pułku 
piechoty, dokonali przewrotu i oba-
lili władze austriackie. Tarnów 31 
października 1918 r. stał się pierw-
szym wolnym miastem w Polsce, 
a rozkaz rozbrajania Austriaków 
wydał strzelec POW-iak Jan Sty-
liński.

W dwudziestoleciu międzywo-
jennym tarnowski Związek Strze-
lecki był największą organizacją 

paramilitarno-wychowawczą. Po-
mimo, że w założeniach miała być 
to organizacja apolityczna, to nie 
do końca udało się zachować ten 
statutowy zapis. Do 1926 roku była 
pod silnym wpływem PPS, a po 
przewrocie majowym środowisk 
piłsudczykowskich i BBWR. Szcze-
gólnie na wsi dochodziło do niepo-
trzebnej rywalizacji z organizacjami 
wiejskimi ZMW. Jaskrawym przy-
kładem upolitycznienia organiza-
cji była próba utworzenia Strzelca 
w Wierzchosławicach i otwarcia 13 
maja 1934 roku świetlicy w Domu 
Ludowym w dawnym gabinecie 
Wincentego Witosa. Mimo przyby-
cia starosty, władz państwowych 
i BBWR, ludność gminy Wierzcho-
sławice całkowicie zbojkotowała tę 
uroczystość.

Do charakterystycznych dzia-
łań Strzelca tarnowskiego zali-
czyć należy marsze pamięci do 
Łowczówka na groby legionistów 
i do Pilzna na grób legionisty por. 
Stanisława Króla Kaszubskiego. 
Ogromny wysiłek w rozwój Strzel-
ca wnieśli nauczyciele, którzy w tej 
organizacji upatrywali doskonały 
sposób na wychowanie młodzieży 
w duchu obywatelskim i przyspo-
sobienia obronnego. Tarnowski 
oddział Strzelca liczył blisko 100 
strzelców, od 1932 roku funkcjono-
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ka. Tarnowska jednostka liczy 30 
strzelców, a od ponad pół roku 
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oraz czcić ich miłość i wierność dla  
NIEPODLEGŁEJ.

Roman Głowacki
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Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości i rocznicy śmierci puł-
kownika Leopolda Lisa-Kuli to czas, 
kiedy plac Farny w Rzeszowie ema-
nuje zielenią mundurów strzeleckich. 
Podobnie było 26.01.2015 r. W ów 
poniedziałek gościł u nas pełnomoc-
nik ministra obrony narodowej ds. 
społecznych inicjatyw proobronnych 
– gen. dyw. prof. Bogusław Pacek, 
przebywając w stolicy województwa 
podkarpackiego. Towarzyszył Gene-
rałowi płk Witold Gniecki.

  Pan gen. dyw. prof. Bogusław 
Pacek, przed wizytacją naszych 
strzelców, na zaproszenie marszał-
ka województwa podkarpackiego 
Władysława Ortyla i Przewodniczą-
cego Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego Bogdana Romaniuka, 
spotkał się z radnymi podczas sesji 
sejmiku wojewódzkiego. Następnie 
spotkał się ze strzelcami Południo-
wo- Wschodniego Okręgu Strzelec-
kiego. Nastąpiło to na placu Farnym. 
Owo miejsce – niemy świadek dzie-
jów tworzenia „Strzelca” w wymie-
nionym mieście nad Wisłokiem, za-
jęła brać strzelecka z XIV LO ZST, 
X LO ZSKU, ZS Samochodowych, 
Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rze-
szowie, Strzyżowa, Boguchwały, Sę-
dziszowa Młp., Tyczyna, Jasionki, 
Bratkowic i Tarnowa. Przy pomniku 
Lisa-Kuli zgromadzili się dyrektorzy 
szkół ze wspomnianych miejsco-
wości, a także kadra dowódcza Po-
łudniowo-Wschodniego „Strzelca”. 
Był tam również gen. Pacek. Przy-
witał Go Komendant ZS „Strzelec”  

Józefa Piłsudskiego, mł. insp. ZS 
Marek Matuła. Po wciągnięciu na 
maszt flagi państwowej i odegraniu 
„Mazurka Dąbrowskiego”, gen. Pa-
cek przemówił do strzelców. Wyraził 
słowa uznania dla ich działalności. 
Następnie doradca Ministra Obrony 
Narodowej odebrał defiladę podod-
działów strzeleckich idących spręży-
stym, marszowym krokiem. Uroczy-
stość uświetnił dynamiczny pokaz 
umiejętności strzelców. Występujący 
w nim zademonstrowali akcję pacy-
fikowania poczynań terrorystów. Po 
jego zakończeniu - generał udał się 
do ratusza, gdzie zaprezentowano 
w krótkim filmie działalność Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Pił-
sudskiego. Aspekty szkoleniowe krót-
ko przedstawił insp. ZS Piotr Panek, 
a wymiar wychowawczy zreferował 
mł. insp. ZS Marek Matuła. Następ-
nie cel swojej wizytacji przedstawił 
w swoim wystąpieniu gen. dyw. prof. 
Bogusław Pacek - doradca Ministra 
Obrony Narodowej. W dyskusji za-
brali głos: wiceprezydent Rzeszowa 
Henryk Wolicki, burmistrz Tyczyna 
Jan Skotnicki, dyrektor ZST w Rze-
szowie Edyta Niemiec, ks. prałat Wła-
dysław Jagustyn, płk rez. Stanisław 
Adamczyk, przewodniczący Pod-
karpackiej Rady ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Stanisław 
Micał, przewodnicząca KM Pracow-
ników Oświaty NSZZ „Solidarność” 
Bogusława Buda i wiceprzewodni-
czący Dariusz Zięba. 

Paweł Rejman

WIZYTA GENERAŁA
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Wzięło w nich udział tysiąc 
dziewcząt i chłopców ze Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Pił-
sudskiego z Podkarpacia. To naj-
większe zgromadzenie strzelców 
od 1939 r.

Dwudniowe uroczystości rozpo-
częły się we czwartek o godz. 17 
w ratuszu rzeszowskim spotkaniem 
pana Adama Komorowskiego, syna 
gen. dyw. Tadeusza Bora Komo-
rowskiego, gdzie wziął udział rów-
nież prezydent miasta Rzeszowa 
Tadeusz Ferenc oraz młodzież har-
cerska i strzelecka. Następnie na 
cmentarzu Pobitno odbyła się krót-
ka uroczystość złożenia kwiatów 
i wieńców przy grobie płk. Leopolda 
Lisa – Kuli.

Drugi dzień obchodów rozpo-
czął się od okolicznościowego spo-
tkania z panem Adamem Komo-
rowskim w auli II LO w Rzeszowie.

W południe rozpoczęła się uro-
czysta Msza Święta pod przewod-
nictwem JE Ks. Bp Jana Wątroby 
- ordynariusza diecezji rzeszow-
skiej w kościele pw. Świętego Krzy-
ża w Rzeszowie w asyście wielu 
kapłanów Rzeszowa i Kapelanów 
Związku.

Po kazaniu 70 orląt ze SP z Ty-
czyna, ZS i SP 2 z Bratkowic, SP 
w Nawsiu, SP 14 i Sióstr Pijarek 
z Rzeszowa, złożyło swoje przy-
rzeczenie. Rotę przyrzeczenia 
odczytał pan Adam Komorowski, 
w asyście dyrektorów Szkół Pod-
stawowych z których dzieci złoży-

ły ślubowanie. Przed ślubowaniem 
katechizm małego Polaka popro-
wadził Zdzisław Rzepka - bratanek 
mjr Józefa Rzepki, żołnierza wyklę-
tego.

Po zakończeniu Mszy Świętej 
wszyscy uczestnicy przemaszero-
wali na plac Farny przed pomnik Bo-
hatera. Ppłk Jacek Biruś - dowódca 
uroczystości złożył meldunek płk. 
Zbigniewowi Winiarskiemu - sze-
fowi Wojewódzkiego Sztabu Woj-
skowego, który dokonał przeglądu 
pododdziału z 1. bsp i strzeleckich 
z JS 2009 Przemyśl, JS 2021 Rze-
szów, JS 2027 Stalowa Wola, JS 
2033 Lubaczów, JS 2035 Leżajsk, 
JS 2043 Nowa Dęba, JS 2051 Sę-
dziszów Młp., JS 2059 Brzesko, JS 
2090 Brzozów, JS 2091 Trzcinica, 

JS 2092 Tarnów i JS 2093 Mielec 
(1000 orląt i strzelców stało na pla-
cu Farnym). Następnie wciągnięto 
flagę państwową na maszt i ode-
grano hymn RP. Gości i wszyst-
kich zebranych przywitał prezy-
dent Rzeszowa Stanisław Sienko. 
Później odbyło się przyrzeczenie 
strzeleckie młodzieży z Jednostek 
Strzeleckich 2021 Rzeszów, 2027 
Stalowa Wola, 2035 Leżajsk, 2043 
Nowa Dęba, 2051 Sędziszów Młp., 
2059 Brzesko, 2090 Brzozów, 2091 
Trzcinica, 2092 Tarnów i 2093 Mie-
lec Związku Strzeleckiego „Strze-
lec” JP na historyczny sztandar 
Związku Strzeleckiego „Strze-
lec” Leżajsk z roku 1927, którego 
współfundatorem był marszałek 
Polski Józef Piłsudski.

Do przyrzeczenia przystąpiło 
420 strzelców. Przyrzeczenie na 
sztandar złożyli strzelcy: Dominik 
DEC z Zespołu Szkół Licealnych 
w Leżajsku, Mateusz JANDA z X Li-
ceum Ogólnokształcącego Zespołu 
Szkół Kształcenia Ustawicznego 
w Rzeszowie, Józef RUMAK z XIV 
Liceum Ogólnokształcącego Ze-
społu Szkół Technicznych w Rze-
szowie, Ewelina GOLON z Liceum 
Ogólnokształcącego w Sędziszo-
wie Małopolskim, Klaudia SOWIŃ-
SKA z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 w Stalowej Woli, Da-
wid BĄK z Zespołu Szkół Technicz-
nych w Kolbuszowej, Dawid PIĄ-
TEK z Technikum nr 4 w Zespole 
Szkół w Mielcu, Monika MAKSYM 
z Zespołu Szkół w Trzcinicy. 

OBCHODY 96. ROCZNICY ŚMIERCI PŁK LEOPOLDA LISA-KULI W RZESZOWIE
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Okolicznościowe przemówienia 
wygłosili: Maciej Jankowski - Wi-
ceminister Obrony Narodowej. „Pa-
miętając o bohaterstwie naszych 
przodków, którym zawdzięczamy 
kraj, w którym dzisiaj żyjemy, pa-
miętając o takich ludziach jak Le-
opold Lis-Kula(…). Musimy także 
pamiętać o tym, że niezależnie od 
tego jak dziś Polska jest bezpiecz-
na i demokratyczna (...), może być 
taka chwila, kiedy ojczyzna będzie 
wymagała od nas więcej niż co-
dziennego trudu, pracy i zaanga-
żowania. Oby takie chwile jak ta 
dzisiejsza zawsze nam o tym przy-
pominały”. Powiedział w swoim wy-
stąpieniu Wiceminister Jankowski. 
Następnie.zabrał głos pan Adam 
Komorowski, syn gen. dyw. Tade-
usza Bora-Komorowskiego, który 
powiedział, że Jego Ojciec byłby 
dumny z dzisiejszej uroczystości, 
z przyrzeczenia tylu strzelców i or-
ląt.

Na podstawie art. 138. Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz ustawy o orderach i odzna-
czeniach, za zasługi w działalności 
na rzecz upowszechniania historii 
Polski oraz upamiętniania tradycji 
wojskowych, na wniosek wojewody 

podkarpackiego pani Małgorzaty 
Chomycz-Śmigielskiej, Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej odzna-
czył:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

KRÓLA Mirosława

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

BIŚTĘ Dawida

GAJEWSKĄ Barbarę

GŁOWACZA Romana

KANTORA Tomasza

REJMANA Pawła

Odznaczenia wręczyli pan  
Maciej Jankowski - Wiceministra 
Obrony Narodowej i pani Małgorza-
ta Chomycz Śmigielska - wojewoda 
podkarpacki.

Kapituła honorowej odznaki  

„Krzyż Strzelecki” postanowi-
ła w dowód uznania i szacunku, 
przyznać „ZŁOTY KRZYŻ STRZE-
LECKI” - najwyższe odznaczenie 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
Józefa Piłsudskiego, panu Adamo-
wi Komorowskiemu. Podobnie jak 
Pana Ojciec gen. Tadeusz Komo-
rowski „BÓR” swoim życiem i pra-
cą daje pan zwłaszcza młodym lu-
dziom godne świadectwo i przykład 

do naśladowania. Aktu uhonoro-
wania dokonał Pan insp. ZS Marek 
Matuła, komendant Związku Strze-
lec „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.

Wręczone zostały również: pa-
miątkowy „medal jubileuszowy” 
dla pana płk Romana DWORNIKA, 
zastępcy Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Rzeszowie oraz 
pamiątkowy ryngraf strzelecki dla 
ppłk. Rafała IWANKA dowódcy 
1. Batalionu Strzelców Podha-

lańskich. Podziękowania wręczyli 
Komendant Związku Strzeleckie-
go „Strzelec” Józefa Piłsudskiego 
i Dowództwo Płd.-Wsch. Okręgu 
Strzeleckiego.

Dla uczczenia 96. rocznicy 
śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli od-
czytano Apel Pamięci i kompania 
reprezentacyjna 21 BSP odda-
ła salwę honorową oraz złożono 
wieńce i kwiaty przed pomnikiem 
płk Leopolda Lisa-Kuli. Następnie 
odbył się dynamiczny pokaz umie-
jętności strzelców ze Stalowej Woli 
i Rzeszowa z użyciem pojazdów 
bojowych, środków pirotechnicz-
nych oraz drona.

Uroczystość zakończyła się de-
filadą pododdziałów: 21. BSP i ZS 
„Strzelec” JP - JS 2009 Przemyśl, 
JS 2021 Rzeszów, JS 2027 Sta-
lowa Wola, JS 2033 Lubaczów, 
JS 2035 Leżajsk, JS 2043 Nowa 
Dęba, JS 2051 Sędziszów Młp., JS 
2059 Brzesko, 2090 Brzozów, 2091 
Trzcinica, 2092 Tarnów i 2093 Mie-
lec oraz Orląt z Tyczyna. 

Redakcja
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lec „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.

Wręczone zostały również: pa-
miątkowy „medal jubileuszowy” 
dla pana płk Romana DWORNIKA, 
zastępcy Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Rzeszowie oraz 
pamiątkowy ryngraf strzelecki dla 
ppłk. Rafała IWANKA dowódcy 
1. Batalionu Strzelców Podha-

lańskich. Podziękowania wręczyli 
Komendant Związku Strzeleckie-
go „Strzelec” Józefa Piłsudskiego 
i Dowództwo Płd.-Wsch. Okręgu 
Strzeleckiego.

Dla uczczenia 96. rocznicy 
śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli od-
czytano Apel Pamięci i kompania 
reprezentacyjna 21 BSP odda-
ła salwę honorową oraz złożono 
wieńce i kwiaty przed pomnikiem 
płk Leopolda Lisa-Kuli. Następnie 
odbył się dynamiczny pokaz umie-
jętności strzelców ze Stalowej Woli 
i Rzeszowa z użyciem pojazdów 
bojowych, środków pirotechnicz-
nych oraz drona.

Uroczystość zakończyła się de-
filadą pododdziałów: 21. BSP i ZS 
„Strzelec” JP - JS 2009 Przemyśl, 
JS 2021 Rzeszów, JS 2027 Sta-
lowa Wola, JS 2033 Lubaczów, 
JS 2035 Leżajsk, JS 2043 Nowa 
Dęba, JS 2051 Sędziszów Młp., JS 
2059 Brzesko, 2090 Brzozów, 2091 
Trzcinica, 2092 Tarnów i 2093 Mie-
lec oraz Orląt z Tyczyna. 
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15 sierpnia br. podczas uroczystości 
dożynkowych w parafii pw. Św. Mikołaja 
w Zgórsku, mieleckiej Jednostce Strze-
leckiej im. gen. Władysława Sikorskiego 
został nadany sztandar.

Jednostka Strzelecka 2093 jest na-
stępcą Związku Strzeleckiego działają-
cego w Mielcu w okresie międzywojnia. 
Obecna struktura powstała w oparciu 
o ideę i tradycję legionowych związków 
paramilitarnych kilka miesięcy temu. 
W grudniu ub. roku odbyła się uroczy-
stość inauguracyjna, podczas której ko-
mendant Związku Strzeleckiego „Strze-
lec” Józefa Piłsudskiego, insp. ZS Marek 
Matuła, wręczył akt powstania jednostki 
mieleckiemu dowódcy - Łukaszowi Przy-
było. Od tamtej chwili jednostka rozwija 
się dynamicznie, skupia już 80 strzelców 
w trzech pełnych kadrowo plutonach. 
Pierwsze przyrzeczenie strzeleckie 
mieleckich strzelców odebrane zostało 
podczas uroczystości upamiętniających 
najsławniejszego Strzelca Rzeczypo-
spolitej, pułkownika Leopolda Lisa-Kulę, 
w dniu 6 marca br. w Rzeszowie, kolejne 
zorganizowane w dniu 3 maja br. odbyło 
się już na rodzimej ziemi. Mieleccy strzel-
cy aktywnie włączają się w wydarzenia 
społeczno – patriotyczne, uczestnicząc 
w wielu wydarzeniach i współorganizu-
jąc je. Charakterystyczne wojskowe uni-
formy zaznaczyły swoją obecność pod-
czas miejskich obchodów świąt narodo-
wych, pikników osiedlowych, wydarzeń 
patriotycznych i społecznych. Aktywnie 
współdziałają z innymi stowarzyszenia-
mi o współbieżnych celach edukacyj-
nych i patriotycznych.

Mieleccy strzelcy systematycznie 
szkolą się w militarnym rzemiośle, odby-
wając liczne szkolenia. Co dwa tygodnie 
odbywają się regularne zajęcia oparte 
o program szkolenia strzelców. Musztra, 
strzelanie, szkolenia pierwszej pomocy 
przedlekarskiej, poruszanie się w tere-
nie, marsze kondycyjne, zajęcia z walki 
wręcz i samoobrony oraz inne okazały 
się atrakcyjne dla młodych ludzi, którzy 
garną się w szeregi Strzelca. Podczas 
wakacji kilkunastu mieleckich strzel-
ców odbyło kurs unitarny na poligonie 
w Trzciańcu – mówi dowódca JS 2093 
Łukasz Przybyło.

Zwieńczeniem kilkumiesięcznej 
działalności jest uroczyste poświęcenie 

i nadanie sztandaru mieleckim strzel-
com. 

Sztandar jest dla nas symbolem cią-
głości tradycji strzeleckiej oraz przywią-
zania do ponadczasowych wartości oraz 
miłości do Ojczyzny. Honorem dla na-
szej jednostki jest fakt, iż godność ojców 
chrzestnych przyjęli kapitan Jerzy Dę-
bicki kawaler Krzyża z Mieczami Orderu 
Krzyża Niepodległości oraz marszałek 
województwa podkarpackiego Włady-
sław Ortyl – mówi rzecznik JS2093 Ma-
rek Zalotyński.

Fundatorzy naszego sztandaru po-
wierzają w nasze ręce znak, pod którym 
szkolić się będą w wojskowym rzemiośle 
mieleccy chłopcy i dziewczęta. Pod któ-
rym wychowywać się będą w miłości do 
Ojczyzny – dodaje szef sztabu JS 2093 
Leszek Bąk.

Fundatorem sztandaru są mieszkań-
cy ziemi mieleckiej. Liczne grono osób 
- w tym wielu zacnych i znamienitych 
mielczan, rozumiejąc potrzebę strzel-
ców, odpowiedziało swoim zaangażo-
waniem i środkami finansowymi. Na 
ojców chrzestnych wybrani zostali i god-
ność tę przyjęli panowie: kapitan Jerzy 
Dębicki znana i wielce ceniona postać 
w Mielcu, kombatant, żołnierz Szarych 
Szeregów i drugiej konspiracji, kawaler 
Krzyża z Mieczami Orderu Krzyża Nie-
podległości oraz marszałek wojewódz-
twa podkarpackiego Władysław Ortyl.

15 sierpnia w święto Wniebowzię-
cia Matki Bożej, które jest jednocześnie 
Świętem Wojska Polskiego, ustano-
wione na pamiątkę bitwy warszawskiej, 
w kościele parafialnym w Zgórsku pod-
czas uroczystej mszy świętej odbyła się 
uroczystość nadania i poświęcenia. Płót-
no poświęcił JE ksiądz biskup tarnow-

ski Wiesław Lechowicz oraz kapelan 
mieleckich strzelców, ksiądz Waldemar 
Rawiński. Poczet sztandarowy strzelców 
stanowili wyróżnieni strzelcy: Dawid Pią-
tek, Arkadiusz Popiołek, Jacek Gesing 
oraz kadra jednostki w osobach dowód-
cy: Łukasza Przybyły oraz sztabu: Lesz-
ka Bąka, Bogusława Kołacza, Andrzeja 
Zemmela i Marka Zalotyńskiego. 

Pamiątkowe gwoździe sztandaro-
we wbiło ponad 120 osób w tym po-
słowie ziemi mieleckiej, samorządowcy 
szczebla wojewódzkiego, powiatowego 
i miejskiego, wielu znanych i znamieni-
tych osobistości życia gospodarczego, 
społecznego, politycznego, kulturalnego 
i edukacyjnego – relacjonuje Bogusław 
Kołacz.

Ostatnim elementem strzeleckiego 
święta był piknik rodzinny oraz pokazy 
strzeleckich umiejętności.

- Mamy nadzieję, iż idea strzelecka 
tak silnie i na trwałe wpisana w tradycję 
niepodległościową, będzie silnym bodź-
cem wychowawczym dla współczesnej 
młodzieży – dodaje drużynowy JS 2093 
Andrzej Zemmel. 

Najbliższe nasze plany to realizacja 
ciągłości szkolenia wojskowego. We 
wrześniu zaplanowany mamy marsz 
kondycyjny oraz zakończenie cyklu 
szkolenia samoobrony. W planie jest 
także strzelanie. Zachęcam do wstę-
powania w szeregi Związku Strzelec-
kiego, organizacja daje możliwość zdo-
bycia konkretnych umiejętności, uczy 
współdziałania i pracy w zespole - a co 
najważniejsze - jest ideowo wychowaw-
czym czynnikiem kształtującym osobo-
wość młodych Polaków – podsumowuje 
dowódca JS 2093 Łukasz Przybyło.

Marek Zalotyński 

SZTANDAR DLA MIELECKICH STRZELCÓW
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Generał brygady Mieczysław Wałęga, 
1914 r. Tarnów – 2009 r. Londyn.

Od 1938 r. służył w 17. Pułku Piecho-
ty w Rzeszowie. Walczył w obronie Polski 
we wrześniu 1939 r.Uniknął niewoli, wrócił 
do Rzeszowa i włączył się w nurt pracy kon-
spiracyjnej. Pełnił funkcję oficera wywiadu 
Inspektoratu AK Rzeszów, będąc jednocze-
śnie adiutantem Łukasza Cieplińskiego. Brał 
udział w akcji Burza, działając po rozwiązaniu 
AK w strukturach Zrzeszenia Wolność i Nie-
zawisłość. Zagrożony aresztowaniem przez 
UB, za zgodą przełożonego, opuścił w 1946r. 
kraj, wybierając los emigranta. W latach 50. 
i 60. współpracował z Brygadowym Kołem 
Młodych „Pogoń”, przygotowując godnych II 
Rzeczypospolitej następców oficerów i żoł-
nierzy w ramach prowadzonych prac eduka-
cyjno – wychowawczych. Władze państwowe 
w Londynie podziękowały Mu za ogromny 
wkład w działalność wywiadowczą związa-
ną z rozpracowaniem broni „V – 1” i „V – 2”, 
a w 2006 r. prezydent Lech Kaczyński osobi-
ście odznaczył Mieczysława Wałęgę Koman-
dorią z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, 

zaś 3 maja 2008 r. awansował Go do stopnia 
generała brygady.

Okręg Południowo – Wschodni Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego 
obejmuje tereny województw: podkarpackie-
go, małopolskiego oraz miasto Lwów (Ukra-
ina). Odpowiada on obszarowi tzw. Galicji 
z roku 1914. Podobnie jak wtedy, tak i dziś 
stanowi prawdziwe zagłębie strzeleckie w Pol-
sce. Jesteśmy głęboko przekonani, że osoba 
generała brygady Mieczysława Wałęgi będzie 
doskonałym zwornikiem Myśli, Czynu i Po-
święcenia tych tysięcy młodych Polaków, któ-
rzy w latach 1914 – 1920 rzucili na stos swoje 
losy. 

Dokładnie tak samo postąpił, świadcząc 
całym swoim życiem, Generał brygady Mie-
czysław Wałęga. Nie opuścił rąk, pracował dla 
Polski od 1939 r. do 2009 r. Dlatego stanowi 
czytelny i godny do naśladowania przykład dla 
strzelców A. D. 2015 r.

Sztandar Okręgu ufundowała Fundacja 
Armii Krajowej w Londynie.

PATRON OKRĘGU

W dniu 12 września 2015 r. odbyła się uroczystość 
poświęcenia sztandaru Okręgu Południowo-Wschodniego 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego pod-
czas Pielgrzymki Służb Mundurowych Podkarpacia i Diece-
zjalnej Pielgrzymki Rodzin do Matki Bożej - Pani Rzeszowa 
w Sankturium OO. Bernardynów w Rzeszowie.

O godz. 18 w Ogrodach Bernardyńskich rozpoczę-
ła się Suma Pontyfikalna pod przewodnictwem J.E. Ks.  
Bp o. Damiana Muskusa OFM. Obecni byli także ks. bp 
Edward Białogłowski oraz ks. bp Kazimierz Górny, Prowin-
cjał o. Jarosław Kania OFM, Księża Infułaci oraz kapłani diece-
zjalni i zakonni, a także osoby konsekrowane i wielu wiernych 
czcicieli Pani Rzeszowa z władzami miasta, starostwa i woje-
wództwa. W tym szczególnym dniu do Matki Bożej Rzeszow-
skiej pielgrzymowały także Służby Mundurowe i Rodziny. Nie 
zabrakło przedstawicieli  Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
Józefa Piłsudskiego: dowódców Jednostek Strzeleckich, ka-
dry i strzelców z Małopolski, Podkarpacia i Lwowa. Ponad-
to w uroczystości wzięli udział rodzice chrzestni sztandaru:  
Dorota HOSTYŃSKA z Londynu - członek Zarządu Funda-
cji Armii Krajowej, wnuczka generała  Mieczysława Wałęgi,  
dr Robert ZAPART z Krakowa - pełnomocnik Fundacji Armii 
Krajowej w Londynie oraz naczelnik Karol JAROS  - przed-
stawiciel szefa Agencji Wywiadu Rzeczypospolitej Polskiej 
i pułkownik Witold GNIECKI - zastępca dyrektora Biura ds. 
Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. 
Po homilii  J.E. Ks. Bp o. Damian Muskus OFM dokonał 
poświęcenia  sztandaru Okręgu Południowo - Wschod-
niego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Pił-
sudskiego. Następnie dr Robert Zapart w krótkim wy-
stąpieniu przybliżył sylwetkę gen. bryg. Mieczysława 
Wałęgi. W dalszej części odbyła się ceremonia przeka-
zania sztandaru. Fundatorem sztandaru jest Fundacja 
Armii Krajowej w Londynie.

Opis sztandaru:

Płatem sztandaru z obu stron jest tkanina biała w kształ-
cie kwadratu o wymiarach 65x65 cm, na której znajduje 
się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy 
sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Płat, z wyjątkiem boku przytwierdzonego 
do drzewca, jest obszyty frędzlą złotą. Z obu stron sztandaru 
po środku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu, znaj-
dują się dwie gałązki wawrzynu ułożone w kształcie wieńca 
otwartego. Na stronie głównej w środku wieńca umieszczo-
ny jest wizerunek orła strzeleckiego, Pomiędzy ramionami 
krzyża kawalerskiego, w rogach płatu, są umieszczone 
wieńce wawrzynu, a w ich polach umieszczone są herby 
miasta: Lwowa, Krakowa i Rzeszowa. Jest to nawiązanie 
do historycznych Okręgów Związku Strzeleckiego sprzed 
I wojny światowej. Były to okręgi: I Lwowski, II Krakowski, 
III Rzeszowski. Na stronie odwrotnej, po środku wieńca 
umieszczony jest wizerunek Matki Bożej Rzeszowskiej 
oraz  napis: „Okręg Południowo - Wschodni im. gen. bryg. 
Mieczysława Wałęgi”. Gen. bryg. Mieczysław Wałęga jest 
patronem Płd.-Wsch. Okręgu Strzeleckiego. Głowicę sztan-
daru wieńczy orzeł z koroną. Na puszce głowicy od strony 
czołowej umieszczono napis: „STRZELEC”.

Wykaz gwoździ honorowych: 
1. Dorota Hostyńska - wnuczka gen. bryg. Mieczysława Wałęgi.
2. Michał Hostyński - wnuk gen. bryg. Mieczysława Wałęgi.
3. Agencja Wywiadu RP.
4. Fundacja Armii Krajowej w Londynie.
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Wykaz gwoździ honorowych: 
1. Dorota Hostyńska - wnuczka gen. bryg. Mieczysława Wałęgi.
2. Michał Hostyński - wnuk gen. bryg. Mieczysława Wałęgi.
3. Agencja Wywiadu RP.
4. Fundacja Armii Krajowej w Londynie.
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W imieniu swoim, mojej Rodzi-
ny oraz Fundacji Armii Krajowej 
w Londynie, chciałam serdecznie 
podziękować wszystkim którzy 
umożliwili lub brali udział w dzi-
siajszej uroczystosci poświęcenia 
sztandaru, oraz Strzelcom za wy-
branie mojego Dziadka, śp. Gen. 
Mieczysława Wałęgi, za swoje-
go Patrona. Jesteśmy wzruszeni 
i szczęśliwi, że praca i życie oso-
by, która poświęciła swoje życie 
Ojczyźnie, będą w taki sposób na 
stałe upamiętnione i będą dobrym 
przykładem do naśladowania dla 
młodszych pokoleń.

Państwo znają już życiorys woj-
skowy mojego Dziadka, a teraz 
chciałam dodać kilka osobistych 
słów o Mieczysławie Wałędze. 

Był pięknym przykładem Pola-
ka i człowieka. Kiedy znalazł się 
w Wielkiej Brytanii, wraz ze swoją 
Żoną, po drugiej wojnie światowej, 
po krótkim pobycie w Szkocji osie-
dlili się w Londynie, w gronie Pola-
ków, którzy również byli zmuszeni 
opuścić Ojczyznę (albo nie mogli 
do niej wrócić) z obawy o życie 
swoje i swoich rodzin. Mimo tego, 
że Dziadkowie mieszkali w Londy-
nie, w domu ich (tak jak w innych 
polskich domach w Anglii) pano-
wała polska atmosfera. Ich córka, 
moja Mama, została wychowana 
po polsku – mówiła piękną polsz-
czyzną, mimo iż pierwszy raz od-
wiedziła Polskę dopiero po zda-
niu matury. Moi Rodzice też nas 
wychowywali po polsku. Dziadek 
z Babcią zachowywali polskie tra-
dycje – codziennie jak i przy waż-
niejszych okazjach. Klasyczny 
przykład: święta Bożego Narodze-
nia zaczynaliśmy zawsze razem 
z Dziadkami wigilią - bo bez wigilii 
nie było dla nas świąt Bożego Na-
rodzenia. Dzięki takiej ich postawie 
(jak i moich Rodziców) szybko zro-
zumiałam wraz z moim Bratem, że 
też jesteśmy Polakami, a utrzyma-
nie przynależności do narodu pol-
skiego jest naszym obowiązkiem 
– mimo tego, że urodziliśmy się 
w Anglii.

Dziadek przez całe swoje ży-

cie w Anglii pracował bezintere-
sownie na rzecz spraw polskich, 
pełniąc ważne i odpowiedzialne 
funkcje, między innymi przez bar-
dzo wiele lat jako Szef Komisji 
Weryfikacyjnej AK w Londynie 
czy też odpowiedzialny za szkole-
nie kadr wojskowych na emigracji 
w Brygadowym Kole Młodych „Po-
goń”. Jako dziewczynka (a później 
panienka) wiedziałam, że jest to 
bardzo ważna praca, chociaż nie 
wiedziałam dokładnie co Dziadek 
robił, kiedy do poźnej nocy siedział 
przy swoim biurku nad papierami. 
Praca nie ustała na emeryturze, 
tylko się wzmogła i Dziadek dalej 
weryfikowal jak długo tylko mógł. 
A kiedy musiał trochę od tej pra-
cy odpocząć to albo zajmował się 
ogrodem, chodził na grzyby albo 
czytał książki o Polsce podczas 
okupacji i Armii Krajowej albo opo-
wiadał nam historię Polski i wojny, 
którą – dzięki Bogu - przeżył. To 
On - i mój Tata - wyrobił we mnie 
zamiłowanie do historii, które stało 
się jednym z ważniejszych powo-
dów przyjęcia przeze mnie funkcji 
sekretarza Zarządu Fundacji Armii 
Krajowej w Londynie. 

Dziadkowie zawsze pamięta-
li o Rodzinie i Bliskich w Polsce; 
wysyłali im lekarstwa, paczki lub 
pieniądze, kiedy tylko była po-
trzeba. Gdy w roku 1989 zerwana 
została „żelazna kurtyna”. Dzia-
dek pojechał z Babcią do Polski 

po raz pierwszy od opuszczenia 
kraju w 1946 roku. Chociaż mnie 
przy tym nie było, wiem, że bardzo 
to przeżył i bardzo był wzruszony 
powrotem do ojczyzny. Potem kil-
ka jeszcze razy był w Polsce, od-
wiedzając rodzinę lub uczestnicząc 
w spotkaniach czy uroczystościach 
wojskowych.

Mój Dziadek był nadzwyczaj 
skromną osobą i nigdy nie zabiegał 
o tytuły czy odznaczenia. Dobrze, 
więc, że w 2006 roku prezydent 
RP Lech Kaczyński wynagrodził 
poświęcenie i pracę Dziadka dla 
Polski, odznaczając go Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski. 

A kiedy w 2008 roku odbierał 
nominację na Generała Brygady, 
na uroczystości w Ambasadzie 
Polskiej w Londynie, też był – na 
swój skromny sposób – wzruszony, 
że Polska wciąż pamięta o takich 
jak On, którzy robili to, co należało, 
żeby wywalczyć Polsce wolność.

Dziadek szczęśliwie mieszkał 
w Londynie, miał tam pracę, ro-
dzinę i swoje życie. Pragnął wró-
cić kiedyś do wolnej Polski, ale los 
sprawił, że pozostał w Anglii.

 Chociaż mógł, nigdy nie przy-
jął obywatelstwa brytyjskiego – za 
to sumiennie głosował w każdych 
wyborach wolnej Polski i do końca 
swoich dni był pięknym przykładem 
patrioty Polaka.

WYSTĄPIENIE WNUCZKI GENERAŁA, PANI DOROTY HOSTYŃSKIEJ
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I ZLOT ORGANIZACJI PROOBRONNYCH – WARSZAWA,  
17. WRZEŚNIA 2015R. 

… I święcić będą Wam potomni, po pierwszym 
września – SIEDEMNASTY

[Jacek Kaczmarski]

Po raz pierwszy od czasów II Rzeczypospolitej

I Zlot Organizacji Proobronnych - „Tobie Ojczyzno” 
z licznym udziałem młodzieży strzeleckiej i kadry ze 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. 
17 września 2015 r. odbył się historyczny pierwszy zlot 
Organizacji Proobronnych pod hasłem „Tobie Ojczy-
zno”. O godzinie 10 Plac Piłsudskiego w Warszawie 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza pękał w szwach: 
strzelcy z Jednostek Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
Józefa Piłsudskiego w sile 650 strzelców, uczniowie 
klas mundurowych, harcerze, bractwa kurkowe, so-
koły, grupy rekonstrukcyjne - łącznie około 4 tysięcy 
osób. Młodzi ludzie złożyli hołd obrońcom Polski, pa-
miętając o wydarzeniach z 17 września 1939 roku – 
zdradzieckiej napaści sowieckiej na Polskę.

- Minęło 76 lat od agresji sowieckiej, 76 lat od mo-
mentu, kiedy to bohaterscy żołnierze Armii Krajowej, 
na których chcemy się wzorować, składali swe mło-
de życie na ołtarzu ojczyzny - powiedziała Karolina 
Ratajczak, reprezentant strzeleckiej braci.Wcześniej 
głos zabrał gen. Bogusław Pacek, prezes Federacji 
Organizacji Proobronnych. - Nikt nie będzie lepszym 
obrońcą Polski niż ci, którzy ją kochają całym sercem. 
Przyszliśmy tu po to, by powiedzieć Polakom, że je-
steśmy gotowi dbać o ich bezpieczeństwo w każdej 
potrzebie - zapewniał. Również zabrała głos córka 
gen. Władysława Andersa - pani Anna Maria Anders, 
która wyraziła uznanie dla młodych ludzi w mundu-
rach. Powiedziała, że jej Ojciec byłby dumny z tego 
widoku na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Pozo-
stać w gotowości na pewno pomoże młodym Armia 

Krajowa, której Światowy Związek od środy oficjalnie 
wspiera FOP. - Postanowiłem przypomnieć słynne 
słowa z 1600 r.: Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich 
młodzieży chowanie - zaznaczył prezes Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Leszek Żukowski. 
Był wyraźnie zbudowany tym, co zobaczył na Placu 
Piłsudskiego. Uroczystość zakończyła się złożeniem 
wieńców i wiązanek kwiatów na płycie Grobu Niezna-
nego Żołnierza.

A całość zwieńczyła efektowna – bo niekończąca 
się - defilada z udziałem wszystkich uczestników spo-
tkania i kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Redakcja
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Na pielgrzymko - wycieczkę wyruszyliśmy 
autokarem sprzed kościoła parafialnego w Ty-
czynie w dniu 22 sierpnia - sobota o godzinie 5. 
 Stowarzyszenie wraz z Orlętami Tyczyńskimi 
i sympatykami oraz mieszkańcami Tyczyna 
wyruszyliśmy „trzeźwą trasą” na przepiękne 
tereny Roztocza i ziemi zamojskiej. O godzi-
nie 8 przybyliśmy do Pani Krasnobrodzkiej 
królującej w cudownym obrazie. Swoją so-
botnią przygodę oraz duchową pielgrzymkę 
rozpoczynaliśmy z przewodnikiem od miejsca 
objawień Matki Bożej z 1640 roku. Miejsce 
objawień otoczone jest 15 tajemnicami różań-
cowymi wykutymi w piaskowcu. Matka Boża 
objawiła się 5 sierpnia 1640 roku Jakubowi 
Ruszczykowi i powiedziała: - „Tutaj będzie się 
odprawiała chwała Syna Mojego”. Dziewięć 
lat później pojawił się znak papierowego ob-
razka. Obraz przedstawia Maryję w ogrodzie 
różanym, a u stóp dzieciątko Jezus. Jedyny 
taki obraz w Polsce. Z miejsca objawień udali-
śmy się do kościoła w Krasnobrodzie, gdzie po 
prelekcji przewodnika o historii kościoła udali-
śmy się na Kalwarię Krasnobrodzką. Figury 
wyrzeźbione są w drewnie lipowym, naturalnej 
wielkości, pod specjalnym zadaszeniem. Na-
stępnie oglądaliśmy przepiękne ptaki: bażan-
ty, pawie, gołębie i inne w pobliskiej ptaszar-
ni, a część pielgrzymów oglądała muzeum 
gospodarskie oraz inne dziś już zabytkowe 
przedmioty z gospodarstw. Następnie udali-
śmy się na miejscowy cmentarz przed pomni-
ki powstańców styczniowych z 1863 roku oraz 
żołnierzy września 1939. Krótka modlitwa za 
obrońców ojczyzny połączona z apelem pole-
głych, oddany hołd przez ks. Bogdana Tęczę 
wraz z Orlętami Tyczyńskim. Po wyjeździe 
przewodnik wspomniał o ostatniej szarży uła-
nów polskich w tych okolicach. Chwilę później 
podjechaliśmy na uroczysko św. Rocha umiej-
scowione w Rezerwacie Przyrody.

Z kaplicą związana jest pamięć o krwa-
wej bitwie stoczonej w marcu 1863 roku 
przez oddział pułkownika Marcina Lelewela 
- Borelowskiego z przeważającymi wojskami  

carskimi. Po pożegnaniu się z przewodni-
kiem w Krasnobrodzie, kolejnym punktem 
naszej religijno - patriotycznej pielgrzymki 
była Radecznica, sanktuarium św. Antoniego 
z Padwy duchowego patrona naszego Stowa-
rzyszenia. Sanktuarium nazywane jest Jasną 
Górą Wschodu. Klasztor ojców Bernardynów 
umiejscowiony jest na górze, do której idzie 
się zadaszonymi schodami. Po wysłuchaniu 
historii sanktuarium opowiedzianej przez ojca 
z zakonu bernardynów, zaopatrzeni w wodę 
z cudownego źródła św. Antoniego udaliśmy 
się do Zwierzyńca. Po przerwie na obiad w ko-
ściele Matki Bożej Królowej Polski usłyszeli-
śmy historię kościoła, którą opowiedział nam 
ks. Emil Wojtaś. Kościół powstał na placu po 
byłym obozie hitlerowskim. We wsi Sochy, 
spalonej i spacyfikowanej przez Niemców 
w 1943 roku, oddaliśmy cześć zamordowa-
nym mieszkańcom wsi poprzez indywidualną 
modlitwę na pobliskim cmentarzu. Wracając 
do Zwierzyńca, oglądaliśmy żyjące na dziko 
koniki polskie oraz przepiękne wpisane w kra-
jobraz rezerwatu przyrody Echo Stawy. Ostat-
nim punktem naszej wycieczki był kościół na 
wodzie w Zwierzyńcu, w którym odbywają się 
śluby par z całej Polski. Kościół otoczony jest 
dookoła wodą. W kościele ks. Bogdan Tęcza 
odprawił mszę świętą, po której parę minut po 
godzinie 18 wracaliśmy ze śpiewem religijno--
-patriotycznym i biesiadnym do Tyczyna. O 21 
zawitaliśmy przed kościół parafialny w Ty-
czynie. Do zobaczenia na „trzeźwym szlaku” 
i zwiedzaniu przepięknych zakątków naszej 
ojczyzny.

Tadeusz Keina,
przewodniczący Stowarzyszenia  
Trzeźwościowego „Wyzwolenie”;

ks. Bogdan Tęcza 
opiekun ST „Wyzwolenie”  

oraz Orląt Tyczyńskich.

STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE „WYZWOLENIE”
NA ROZTOCZU I ZIEMI ZAMOJSKIEJ
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Po długich forsownych marszach, 
ucieczkach, obławach, przyszedł czas na 
akcję bojową! 13 września 2015 r. Stary 
Dworzec PKP w Stąporkowie. Plan zdję-
ciowy filmu: „Wyklęty” w reżyserii Kon-
rada Łęckiego. Przenosimy się w czasie. 
Rok 1948. Budynek zmienia się w Powia-
towy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
w Byrkach. Zaskoczenie przeciwnika to 
podstawa wojennego rzemiosła. Często 
decyduje o sukcesie akcji.

Na skraju lasu czekamy na wyznaczo-
nych pozycjach na sygnał do ataku. Czu-
ję, jak w moich żyłach pulsuje mieszanka 
hormonów. Stres i adrenalina. Dowódca 
przydziela zadania. Atak na ubecki posteru-
nek przeprowadzą dwie grupy: szturmowa 
i wsparcia. Trafiam do tej drugiej ze strzelca-
mi z Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk - Da-
riuszem Kanabajem, Piotrem Figatem i Jaś-
kiem Bronowskim. Natarcie obu grup musi 
być zsynchronizowane w czasie. W momen-
cie, kiedy pod ubecką katownię podjeżdża 
ford pickup z grupą szturmową na pace, któ-
ra wbiegnie do budynku, naszym zadaniem 
jest neutralizacja strażników i ubezpieczenie 
terenu akcji. 

Teraz! Wybiegamy z lasu na sygnał. Bie-
gnę wprost na potężnego strażnika. Krzyczę 
- Ręce! Mam ochotę wpakować w niego cały 
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„WYKLĘTY” UDANY RAJD NA UBECKI POSTERUNEK 
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w filmie będzie trwała zaledwie kilkadziesiąt 
sekund. Scenę powtarzaliśmy kilkanaście 
razy. Zdjęcia trwały prawie całą niedzielę. Na 
plan filmowy po raz kolejny pojechałem dzię-
ki Jednostce Strzeleckiej 1006 z Płońska. 
I w tym miejscu chcę również docenić gościn-
ność i życzliwość ludzi tej ziemi. Dzień wcze-
śniej - strzelcy podczas pikniku lotniczo-mo-
toryzacyjnego promowali film i przeprowadzili 
zbiórkę pieniędzy ze sprzedaży cegiełek na 
rzecz „Wyklętego”. Udało się zebrać kilka-
set złotych. To, kolokwialnie mówiąc, kropla 
w morzu potrzeb. Na planie pytam reżysera 
Konrada Łęckiego, na jakim etapie jest film.

- Po ostatnimi apelu odpowiedziało wiele 
osób i pomogło nam finansowymi wpłatami. 
Widać postęp. Jesteśmy w połowie. Chciał-
bym, żeby film był ukończony i miał swoją 
premierę 17 września w przyszłym roku. Pro-
dukcja dobrego filmu wojennego to kosz-
towne i pracochłonne przedsięwzięcie. 
Nadal potrzebujemy wsparcia, bowiem 
nie ma żadnego dofinansowania z insty-
tucji państwowych. I sytuacja z dalszymi 
zdjęciami i produkcją jest bardzo trudna. 

Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk też 
przyłącza się do apelu o dalsze wspieranie tej 
produkcji. Pieniądze na film „Wyklęty” można 
wpłacać na konto fundacji „Między Słowami”: 
ul. Kakowskiego 14, lok. 50 04-042 Warsza-
wa BZ WBK 42 1090 1043 0000 0001 0960 
8446 z dopiskiem,,na film Wyklęty”. 

Tekst i fot. Kamil Andrzej Misiak
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Nasze pasje

Od kiedy chodzisz po górach?
Praktycznie od urodzenia. Tata zabierał 

mnie w góry nawet jak nie umiałem jeszcze sa-
modzielnie chodzić. Oglądałem je z perspektywy 
nosidełka, potem już na własnych nogach. Za-
smakowałem noclegów w schroniskach i w na-
miotach, przygotowywania posiłków w spartań-
skich warunkach. Dlatego teraz tak lubię góry. 

Powiedz gdzie byłeś i co zdobyłeś?
Byłem na wielu szczytach tatrzańskich i kilku 

alpejskich, opowiem o niektórych z nich. W Au-
strii zdobyłem dwa szczyty: Schneewinkelspitze 
o wysokości 3016 m n.p.m. (w 2013 roku) oraz 
Wildspitze (3770 m n.p.m. w 2014 roku). W tym 
roku byłem we Francji w masywie Mont Blanc, 
miałem plan wejść na najwyższy szczyt Europy, 
jednak nie dałem rady. Ale za to przekroczyłem 
kolejną barierę - wszedłem na 4050 m n.p.m. 
W Tatrach, gdzie jeżdżę kilka razy w roku zdo-
byłem bardzo wiele szczytów, w tym najwyższy 
- Rysy, a oprócz nich: Świnicę, Giewont, Grań 
Czerwonych Wierchów, Szpiglasowy, Orlą Perć 

(przejście od Zawratu do Granatów), Kościelec 
(przejście zimowe). Oprócz tego wiele wyjść 
w Bieszczadach (Połoniny, Rawki, Tarnica).

Jakie miejsce w górach poleciłbyś kole-
gom z drużyny na wycieczkę?

Jeśli chodzi o Polskę, to na pewno polecił-
bym Tatry - są tam łatwiejsze i trudniejsze szlaki, 
przejścia dolinami, szczyty oraz niezapomniane 
klimatyczne i przytulne schroniska. Bardzo przy-
jemnie wspominam wycieczkę od Kuźnic do 
schroniska Murowaniec, a po noclegu obejście 
niemal dookoła Czarnego Stawu Gąsienicowe-
go oraz dojście do Zmarzłego Stawu. 

Czy twoje zainteresowania są przydatne 
w drużynie orlęcej?

Uważam, że tak, bo góry wyrabiają charak-
ter, uczą pokory, a także uczą samodzielności, 
którą jest tak ważna w „Strzelcu” oraz w codzien-
nym życiu. Góry sprawiają, że człowiek podej-
muje dobre decyzje, jest wytrwały i umie dążyć 
do obranego celu.

Skąd zainteresowanie STRZELCEM?
Mieszkając w Strzyżowie, często widzia-

łam młodych ludzi, którzy noszą mundur woj-
skowy, chodzą na zbiórki, gdzie obowiązuje 
dyscyplina - jak w prawdziwym wojsku. Bardzo 
mi się to spodobało i zawsze marzyłam o tym, 
żeby dopełnić szeregi strzeleckie. Myślę, że 
nie tylko Strzelec w Strzyżowie zainspirował 
mnie do bycia strzelcem, ale również tradycje 
wojskowe w mojej rodzinie: mój pradziadek - 
pułkownik Aleksander Rusin - żołnierz Armii 
Krajowej, który zaangażował się w rozpra-
cowanie niemieckich rakiet V1 i V2 na tere-
nie poligonu Blizna. Za to został odznaczony  
orderem Virtuti Militari.

Co Ci się najbardziej podoba na zbiór-
kach strzeleckich, poligonach?

Hm... jest tego sporo, lecz najbardziej po-
doba mi się to, że możemy choć troszeczkę 
zasmakować, jak jest w prawdziwym wojsku. 
Dodatkowo na zbiórkach strzeleckich czy też 
na poligonach obowiązuje wojskowa dyscypli-
na, której warto doświadczyć, ponieważ zmu-
sza człowieka do działań. A takie działania 
w zainteresowaniach czy też pasjach - są ko-
nieczne. Człowiek uczy się pokory, dystansu 
do samego siebie, rodzi się w nim patriotyzm 
oraz liczne przyjaźnie wśród strzelców.

Wspomniałaś o pasjach. Posiadasz ja-
kąś inną pasję oprócz bycia strzelcem?

Moją pasją jest również zamiłowanie 
do sportu, co poniekąd mocno łączy się ze 
Strzelcem. Na zbiórkach, między innymi, 
uczymy się pokonywać swoje słabości, które 
podczas treningu czy w zawodach sportowych 
towarzyszą nam na każdym kroku. Stawianie 
sobie ciągłych wyzwań, nowych celów spra-
wia, że stajemy się coraz to mocniejszymi 
ludźmi. Aktywność fizyczna każdego rodzaju 
(wysiłek) sprawia mi ogromną radość i przy-
jemność, lecz największą satysfakcję dają mi 
ciężkie treningi oraz zawody sportowe, po-
nieważ wtedy zaczyna brać górę dodatkowo 
rywalizacja, która mobilizuje cały organizm do 
coraz to większej pracy.Dlatego bardzo lubię 
sporty - głównie wytrzymałościowe, między 
innymi kolarstwo górskie, biegi górskie, ulicz-
ne, narciarstwo biegowe, jak i zjazdowe oraz 
turystkę górską.

Często uczestniczysz w zawodach 
sportowych?

Udało mi się w poprzednim sezonie wy-
startować w 20 różnych zawodach.

W jakich zawodach wystartowałaś, któ-
re były Twoimi największymi wyzwaniami, 
jak i osiągnięciami?

Do największych wyzwań mogę zaliczyć: 
Bieg Rzeźniczka,w którym zajęłam 14. miej-
sce na 155 kobiet, Cyklokarpaty (kilka edycji), 
Triathlon na dystansie 1/8 Iron Man, w którym 
zajęłam 2. miejsce, Mistrzostwa Polski w Bie-
gu Górskim na dystansie krótkim – 6. miejsce 
oraz Spartan Race – (są to zawody na wzór 
marynarki wojennej USA). 

Rozumiem, że jesteś za tym, żeby 
strzelcy byli uczestnikami takiego typu im-
prez sportowych?

Jak najbardziej, a w szczególności jeśli 
zawody mają dodatkowo symbol historyczny 
jak na przykład Bieg Żołnierzy Wyklętych „Tro-
pem Wilczym”, na których zajęłam 2. miejsce, 
z czego byłam bardzo dumna. Bycie uczest-
nikiem w jakichkolwiek zawodach sprawia, że 
poznajemy siebie, swoje słabości, stajemy się 
ludźmi bardziej odważnymi i zdecydowanymi.

Dużo młodzieży strzeleckiej boi się 
wystartować w zawodach sportowych. Co 
o tym myślisz?

Nie wolno tak myśleć …Po prostu trzeba 
wziąć udział i spróbować …spróbować wal-
czyć ze sobą, każda próba jest zwycięstwem. 
Najważniejsza jest wiara,wiara w siebie,która 
umożliwia pokonywanie swoich słabości.

Rozmawiała: Aleksandra Soja
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1. I w brydżu i w wojsku

2. Między innymi w herbie Rzeszowa

3. Straż lub rzeka

4. Także strzelecki

5. Już nie drużynowy ZS

6. Podstawa każdego działania 

„Katyń 1940”
Nie dojrzały gwiazd me zamglone oczy
Zmysły zgłuszył, leśny ptaków śpiew
Z jedną kulą kat, powoli za mną kroczył
Katyńska ziemia wypije dzisiaj moją krew
Za te dni, gdy pradziad wspominał 
krwawy styczeń.
Wyrywając Polskę spod zaboru – wbił się bagnet 
w pierś.
Po brutalności stycznia nadszedł czas rozliczeń.
Teraz ja poniosłem w ciemnym lesie – haniebną 
śmierć.
Czy będą pamiętali?
Będą pamiętali? O Katyniu, o podłej rocznicy?
Myśmy krew przelali, 
Polską krew przelali.
Z postrzelonej potylicy

„Pamiętnik Przyrzeczenia”
Stanęłam na baczność
Beret zdjęłam z głowy

Spojrzałam ukradkiem na flagę – już wolną.
Z drżeniem wypowiedziałam Rotę Przyrzeczenia.
Słyszałam dźwięczny, wyraźny łomot szesnasto-
letniego serca.
Teraz mam lat siedemnaście. 
O Panie Boże słuchasz wytrwale
Przyjmij do siebie moje błaganie
Stwórz mnie wytrwałym, stwórz mnie potężnym
By mnie nie zgniotły żelazne armie,
Uzbrój w cierpliwość – niech mimo przeszkód idę 
dalej
Gdy padnie rozkaz niech nie zawaham się i walczę 
dalej - mym obowiązkiem rozkazów słuchać
I niech nie zaśnie w chwilach trwogi

„Moja miłość do Ojczyzny”
Trwaj we mnie wiaro wytrwaj nadziejo, że Polski 
wolność to moja walka.
Gdy spalą dom i bliskich zastrzelą
Niech z mego ciała będzie ofiara.
Nad okop dziarsko niech podniosę sztandar.

A gdy Ty przechodniu spojrzysz na groby, z brzo-
zowym krzyżem
Nad nim wierzby płaczące…
Wiedz, że wypełniłam swój obowiązek.

Autor: st. strz. ZS Aleksandra Dyląg 
Autorka wierszy jest uczennicą VII Liceum Ogólno-
kształcącego w Rzeszowie.
Od maja 2014 roku należy do Związku Strzeleckie-
go „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.
Obecnie ma stopień starszego strzelca.
Jej pasją jest literatura, a szczególnie poezja. Ponad 
to pięknie śpiewa.
Do tego świetnie tańczy i jest gimnastyczką.
Jej pasja, jak na dzisiejsze czasy jest dość wyjąt-
kowa, stąd też pozwoliliśmy sobie na prezentację 
dwóch spośród znacznie bardziej licznych utwo-
rów.
Swą twórczością wzbogaciła treść naszego „Strzel-
ca”, o czym czytelnicy mogą sami się przekonać.
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