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Termin świetlica najczęściej oznacza
dość obszerne lokum, w którym gromadzą się sympatycy nauki, by zdobywać
i poszerzać wiedzę. Nota bene wspomniane słowo łączy się językowo z pojęciem oświata. A że człowiek uczy się
przez całe życie, warto wysłuchać ciekawego wykładu, obejrzeć interesujący ﬁlm
bądź podyskutować na dany temat.
Takie pomieszczenie, dzięki uprzejmości władz Rzeszowa i Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, posiada
Jednostka Strzelecka 2021 stacjonująca w rzeczonym grodzie nad Wisłokiem.
Znajduje się ono przy ul. Jagiellońskiej 6.
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Świetlice „Strzelca” mają swoją historię. Takie obiekty funkcjonowały
przed wybuchem II wojny światowej. Prowadzono w nich szereg zajęć. Do nich
należało wychowanie obywatelskie. Miało ono na celu formowanie postawy
światłego i zaangażowanego w życie Rzeczypospolitej obywatela. Warto nadmienić, iż było to działanie o priorytetowym charakterze. W jego ramach zgłębiano m.in. wiedzę z zakresu rolnictwa, popularyzowano kulturę, zwalczano
analfabetyzm, czy też organizowano zajęcia społeczno-towarzyskie.
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Obecnie świetlice - w tym nasza rzeszowska - pełnią podobną rolę. Tętnią
życiem towarzyskim i nie tylko. Obiekt przy ul. Jagiellońskiej w Rzeszowie ma
wiele do zaoferowania. Odbywają się w nim rozmaite ciekawe, a przez to warte
udziału zajęcia. Mogą w nich uczestniczyć strzelcy, jak również osoby spoza
formacji.
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Regularne spotkania członków „kółka dziennikarskiego” służą redagowaniu czasopisma „Strzelec”. Wiele szkoleń obejmuje zakres arkan militarnych
(m.in. musztra, specyﬁka broni i terenoznawstwo). Przydatne są zajęcia dotyczące udzielania pomocy przedmedycznej. Ponadto brać strzelecka korzysta
z technologii informatycznej. W rzeszowskiej świetlicy strzeleckiej nieraz ma
miejsce projekcja interesujących ﬁlmów.Przebywający w niej nierzadko słuchają ciekawych wykładów o różnorodnej tematyce (historycznej, medycznej,
wojskowej, sportowej i innych). W tym szczególnym dla strzelców miejscu goszczą przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, nauki oraz mediów
zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Ci ostatni ukazują poczynania braci
strzeleckiej.
Świetlica oferuje również formy pożytecznej rekreacji, jak chociażby
możliwość kształtowania tężyzny ﬁzycznej przez podnoszenie się na drążku czy
wspinaczkę ścinakową.
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Podsumowując, każdy może znaleźć coś dla siebie.
ZAPRASZAMY DO ŚWIETLICY STRZELECKIEJ W RZESZOWIE.

CO NAM W DUSZY GRA …
(Redakcja)

Nr 1/2017

st.chor. ZS Paweł Rejman
16

1

STRZELEC
ZAPATRZENI W PŁK. LEOPOLDA LISA KULĘ
Już na dobre w tradycje
Rzeszowa wpisał się doroczny
program dwudniowych obchodów
rocznic przypominających o bohaterskim życiu i heroicznej śmierci
najmłodszego pułkownika polskiej armii, rzeszowianina Leopolda Lisa-Kuli.
Urodził się na służbowej placówce ojca-kolejarza w Kosinie równo 22
lata przed odzyskaniem niepodległości, 11 listopada 1896 r. Jego rodzice
pochodzili z dwóch podrzeszowskich
wsi. Ojciec Tomasz urodził się w Rudnej Wielkiej, matka Elżbieta w Świlczy. Biografowie doszukują się wśród
jego przodków uczestników narodowych powstań: listopadowego (1830)
i styczniowego (1863). On sam, zanim
dołączył do panteonu bohaterów narodowych, był zwykłym chłopcem:
gimnazjalistą, harcerzem, strzelcem,
wreszcie żołnierzem Wojska Polskiego. Warto przywołać treść pierwszej
zwrotki, dedykowanego mu przez
Adama Kowalskiego „Rapsodu”:
„Gdy ruszył na wojenkę,/ Miał siedemnaście lat,/A serce gorejące,/
A lica miał jak kwiat./ Chłopięcą jeszcze duszę/I wątłe ramię miał […]”.
Słowa te jeszcze bardziej przybliżają współczesnej młodzieży postać patrona. Najmłodszy pułkownik
i chluba Wojska Polskiego odrodzonej
II Rzeczypospolitej przeszedł strzelecką drogę przysposobienia wojskowego i stanął na wysokości powierzonych mu zadań, a nawet przerósł je!
Pięknie i intensywnie przeżył życie.
Bogu i Ojczyźnie oddał to co najcenniejsze: swoje młodzieńcze siły i talenty, a że toczyła się okrutna wojna
o „być albo nie być Polski” oddał bez
wahania i życie. Zginął od ukraińskiej
kuli 7 marca 1919 r. pod Torczynem na
Wołyniu (ówczesna wschodnia Małopolska).
W bieżącym roku obchodziliśmy kolejną, 98. rocznicę bohaterskiej śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli.
Tradycyjnie w tym dniu rzeszowscy
strzelcy i orlęta składają swe pierwsze przyrzeczenie – zobowiązanie do
patriotycznej formacji i służby najważ-
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niejszym dla serca Polskiego wartościom: BÓG - HONOR – OJCZYZNA.
Takie jest też przesłanie i ponadczasowa wartość roty ich strzeleckich
ślubowań.
Ceremonia na cmentarzu Pobitno
Wieczór poprzedzający rocznicę
śmierci Pułkownika wypełniła honorowa warta, modlitwa i złożenie
wiązanek kwiatów na grobie patrona spoczywającego na rzeszowskim
cmentarzu Pobitno. Przemarsz kilkudziesięciu strzelców z pochodniami,
z werblem i strzelecką trąbką wygrywającą nostalgiczną melodię „Śpĳ
kolego w ciemnym grobie, niech się
Polska przyśni Tobie” przywołały heroiczne czasy i oddały hołd najdzielniejszemu rzeszowskiemu strzelcowi,
legioniście i oﬁcerowi Wojska Polskiego.
Rzeszowskie uroczystości
7 marca br. o godz. 12.00 wszyscy
zgromadzeni w Rzeszowie strzelcy
i orlęta wzięli udział w uroczystej mszy
świętej w kościele farnym pw. św.
Wojciecha, której przewodniczył JE
bp Jan Wątroba. Podczas mszy miało
miejsce przyrzeczenie „Orląt” Związku Strzeleckiego: SP14 w Rzeszowie,
SP Sióstr Pĳarek, w Rzeszowie, SP
w Tyczynie, Paraﬁi Wólka Podleśna,
Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Żelazówce k. Tarnowa i SP 1 w Kamionce.
Kolejna część obchodów to uroczysty apel przed pomnikiem puł-

kownika Lisa-Kuli na Placu Farnym.
Ponad czterysta dziewcząt i chłopców
uroczyście złożyło swe pierwsze patriotyczne zobowiązanie wobec Ojczyzny. Towarzyszyli im starsi koledzy
– w sumie blisko tysiąca mundurowej
młodzieży. Byli to adepci wojskowego
rzemiosła zarówno z Podkarpacia, jak
i z wielu miejsc w Polsce i polonĳnej
diaspory. Ślubowanie odbyło się na
historyczny sztandar leżajskich strzelców z 1927 r., który współufundował
pierwszy marszałek Polski Józef Piłsudski. Wśród wyróżnionych strzelców, składających przyrzecznie na
sztandar byli:
 Klaudia Zygmunt z Zespołu Szkół
Licealnych w Leżajsku,
 Gabriela Węglarz z XIV Liceum
Ogólnokształcącego
Zespołu
Szkół Technicznych w Rzeszowie,
 Wojciech Borowiec z Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie
Małopolskim,
 Klementyna Radecka z Brzeska,
 Joanna Choma z Zespołu Szkół
nr 2 w Rzeszowie,
 Mateusz Betlej z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie,
 Martyna Wieczorek z Zespołu
Szkół w Trzcinicy,
 Tomasz Margański z Zespołu
Szkół Technicznych w Kolbuszowej,
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 Dominik Krajewski z Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach.
Rotę przyrzeczenia odczytał Leopold Kula bratanek patrona strzeleckich organizacji w asyście dowódców
jednostek i dyrektorów szkół z klasami
mundurowani i oddziałami „Strzelca”.
Na zakończenie uroczystości odbyła się deﬁlada strzeleckiej młodzieży wraz z kompanią reprezentacyjną
21. Brygady Strzelców Podhalańskich
z Rzeszowa. Przemarszowi akompaniowała Orkiestra Wojska Polskiego
z Rzeszowa. Dumnie prezentowały
się pododdziały i poczty sztandarowe
jednostek strzeleckich: 1909 Toruń,
1910 Krosno, 2009 Przemyśl, 2017
Dębica, 2021 Rzeszów, 2027 Stalowa Wola, 2030 Przemyśl, 2033 Lubaczów, 2035 Leżajsk, 2036 Paradyż,
2039 Kraków, 2043 Nowa Dęba, 2051
Sędziszów Małopolski, 2057 Brzesko,
2083 Dąbrowa Tarnowska, 2088 Sanok, 2090 Brzozów, 2091 Trzcinica,
2092 Tarnów, 2093 Mielec, 2094 Kołaczyce, 2096 Nisko, oraz samodzielne plutony z ZS w Głogowie Młp., Kolbuszowej, ZS w Sokołowie Młp., ZS
w Przeworsku oraz z miasta Limeryck
w Irlandii.
Szczególni goście uroczystości
Szef Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych pan Jan
Józef Kasprzyk, który podczas mszy
poprowadził ceremonię orlęcego ślubowania, na placu Farnym zwrócił się
do strzelców słowami przypominający
mi bohaterską historię ich organizacji.
Minister Kasprzyk przypomniał, że to
właśnie strzelcy Józefa Piłsudskiego
byli pierwocinami polskiego wojska,

które latem 1914 r. wyszło z krakowskich Oleandrów i przekroczyło granicę Kongresówki. Rozpoczęli tym
samym chlubną kartę walk o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej.
Wśród żołnierzy pierwszych formacji
strzeleckich i legionowych był młody oﬁcer z Rzeszowa Leopold Kula
ps. Lis. To wielkie dziedzictwo jest
dla współczesnych strzelców wyzwaniem i zobowiązaniem wobec Ojczyzny. Swoje przemówienie konkludował słowami: „Pamiętajcie że Polak
to człowiek dumny, który klęka tylko
przed Bogiem!”
Piotr Pilch wicewojewoda podkarpacki odczytał list Premiera RP pani
Beaty Szydło skierowany w dniu święta patrona do mundurowej młodzieży.
Czytamy w nim:
„Ta uroczystość jest świętem
wszystkich zjednoczonych wokół
idei Związku Strzeleckiego <Strzelec> Józefa Piłsudskiego. Są nimi
wychowanie w duchu patriotycznym
oraz popularyzowanie tradycji czynu
niepodległościowego i problematyki obronności Państwa. Na naszą
wdzięczność i szacunek zasługują Ci,
którzy w swym codziennym życiu kierują się Przyrzeczeniem Strzeleckim
mówiącym, iż <<dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko inne
wyższe będzie>>. W dniu Państwa
święta za służbę Ojczyźnie, pielęgnowanie tradycji i kultywowanie historii
o naszych bohaterach, dziękuję.
Członkom <Strzelca> nie trzeba
przypominać, czym jest miłość do
Polski. Jesteście i będziecie Państwo
społecznym zapleczem polskiej armii. Przed Wami kolejne możliwości

wniesienia wkładu w nasz system
bezpieczeństwa, związane z tworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej.
Wierzę, że odegracie w nich ważną
rolę. W Jednostkach Strzeleckich
bowiem nie tylko podtrzymuje się
pamięć o chlubnej historii oręża polskiego i o tych, którzy zapisali się na
jego kartach, ale także wykuwana jest
godna pochwały postawa służby Ojczyźnie Obywatelom”
W czasie uroczystego apelu miała
miejsce nominacja na wyższy stopień
oﬁcerski łączniczki legendarnego dowódcy Inspektoratu ZWZ-AK Rzeszów
Łukasza Cieplińskiego. Kapitan w stanie spoczynku Joanna Wierzbicka-Kopeć została awansowana do stopnia majora Wojska Polskiego.
Na dorocznych strzeleckich obchodach nie mogło zabraknąć przedstawicieli Wojska Polskiego i służb
mundurowych Rzeszowa na czele
z dowódcą 21. Brygady Strzelców
Podhalańskich płk. dypl. Jarosławem
Mokrzyckim. Wzięli w nich udział ponadto: Wojciech Buczak – poseł na
Sejm RP, Waldemar Zubek - dyrektor
Biura ds. Proobronnych MON, Stanisław Kruczek - wicemarszałek województwa podkarpackiego, Jerzy
Cypryś – przewodniczący województwa podkarpackiego, Małgorzata
Rauch - podkarpacki kurator oświaty, wiceprezydent miasta Rzeszowa
Stanisław Sieńko, Józef Jodłowski
– starosta Rzeszowski, Jan Skotnicki
– burmistrz Tyczyna, Paweł Baj – burmistrz Głogowa Młp. oraz wiele delegacji samorządowych województwa
podkarpackiego, a także z Bełchatowa, Brzeska i Tarnowa.
Artur Szary
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STRZELEC
TYDZIEŃ W RZESZOWSKIEJ ŚWIETLICY „STRZELEC”
MYŚLĄ, DŁUGOPISEM, KLAWIATURĄ KOMPUTERA I PRZY UŻYCIU MIKROFONU

strzelców. Gazeta traﬁła do wielu
bibliotek, w tym szkolnych i akademickich.

Wszystko zaczęło się jesienią
2011 r. Wtedy kilka dziewcząt przejawiających smykałkę literacką
założyło w ramach II Południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego w Rzeszowie nową organizację.
Stało się nią Kółko Dziennikarsko-Historyczne. Powstało z inicjatywy
pana inspektora Marka Strączka.
Wydatnej pomocy początkującym
pracę Kółka Dziennikarsko-Historycznego dziewczętom udzielili
profesjonaliści z lokalnych massmediów. Byli to panowie Janusz
Dźwierzyński - dziennikarz gazety Super Nowości i Jerzy Pasierb.
Drugi z wyżej wymienionych reprezentuje Polskie Radio Rzeszów. Ponadto strzeleckie Kółko Dziennikarsko-Historyczne uzyskało wsparcie
ze strony diecezjalnego Radia VIA.

Przygoda Kółka Dziennikarsko-Historycznego nie ogranicza się do
pracy and „Strzelcem”. Utrzymuje
ono kontakty z krajowymi, lokalnymi, a nawet zagranicznymi środkami
masowego przekazu. Dzięki kółku
mnóstwo informacji o ZS „Strzelec” przekazano na falach eteru
Radia „VIA”. Na antenie tej rozgłośni strzelcy dzielą się wrażeniami
ze swej przynależności do organizacji. Wszakże przeprowadzają także wywiady z ludźmi zasłużonymi
dla Polski. Ukazują ponadto dzieje
formacji. Podobnie rzecz wygląda
w przypadku Polskiego Radia Rzeszów. Występują przed mikrofonami
tegoż środka masowego przekazu
i rozmawiają z jego prezenterami.

Formacja postawiła sobie za
główne cele rozpowszechnianie informacji o działaniach „Strzelca”,
a także przekazywanie i popularyzację nauki zwanej nauczycielką życia.
Dzieło Sabiny, Joanny i Magdaleny przecierających „szlak medialny” nie zostało zaniedbane.
W gronie braci strzeleckiej znaleźli
się dziewczęta i chłopcy, którzy je
kontynuują.
Zakres pracy Kółka Dziennikarsko-Historycznego jest obszerny.
Redaguje ono czasopismo „Strzelec”. W periodyku tym sympatycy
rzemiosła dziennikarskiego zamieszczają relacje dotyczące bieżących działań Związku Strzeleckiego
„Strzelec”. Na łamach gazety ukazują się artykuły przedstawiające
dzieje polskiego oręża ze szczególnym uwzględnieniem losów ZS
„Strzelec”. Brać strzelecka opowiada o swych pasjach. Sporo można dowiedzieć się z dziedziny militariów, terenoznawstwa i pomocy
przedmedycznej. Treść wzbogacają
słowa piosenek i wierszy (piszą je
również strzelcy). Skorzystać mogą
amatorzy szaradziarstwa. W gazecie
widnieją krzyżówki. Okrasę periodyku stanowią piękne zdjęcia, nota
bene robione często przez samych
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nych Super Nowości.
Ciekawostką jest fakt, iż czasopismo „Strzelec” czytali nawet posłowie w Sejmie. Reprezentanci formacji o takiej samej nazwie, jak tytuł
gazety, przekazali ją parlamentarzystom podczas jednej z wycieczek
w 2011 r.
Dzieła dopełniają wykłady dla
strzelców o bogatej tematyce. Głoszone są one w świetlicy lub na szkoleniach i wycieczkach w różnych
miejscach Polski i poza jej granicami. W tym względzie przedstawiciele
Kółka Dziennikarsko-Historycznego
występują nieraz na forum publicznym w trakcie konferencji i spotkań
okolicznościowych. Warto nadmienić, że zapraszają ich na nie ważne
instytucje państwowe i dowództwa
służb mundurowych.

Dzięki działaniom Kółka Dziennikarsko-Historycznego duże zainteresowanie ZS „Strzelec” wyraziły
stacje telewizyjne. Programy dotyczące zaangażowania organizacji
w sprawy ojczyzny prezentuje Telewizja Polska i Telewizja TRWAM.
Ponadto przedsięwzięcia dziewcząt
i chłopców w plamiakach z insygniami strzeleckimi pokazały stacje:
niemiecka ARD i francuska FRANCE
24.

Pieczę nad grupą strzelców z pasją dziennikarsko-historyczną sprawuje st. chor. ZS „Strzelec” Józefa
Piłsudskiego Paweł Rejman - opiekun z grona kadry wychowawczej.
Pełni on zarazem funkcję oﬁcera do
spraw mediów. Zajęcia kółka odbywają się od września do czerwca
kolejnego roku w poniedziałki w godzinach 16-18. Strzelcy „dziennikarze” spotykają się w siedzibie przy
ul. Jagiellońskiej 6.

Artykuły na temat ZS „Strzelec”
pojawiły się na łamach różnych innych gazet. Napisali o nim, m.in.
dziennikarze „Nowin” i wspomnia-

Zapraszamy wszystkich chętnych.
Redakcja
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TAK DZIAŁA
IV KOMPANIA

W

ŚWIETLICY

W każdy wtorek od godz. 16-20 na
zajęciach w świetlicy ZS „Strzelec”
spotyka się młodzież z IV kompanii
przy Zespole Szkół Technicznych
w Rzeszowie. Zajęcia prowadzone
są przez doświadczoną kadrę instruktorów ze Związku Strzeleckiego
„Strzelec”, żołnierzy zawodowych
z 21. batalionu dowodzenia w Rzeszowie oraz nauczycieli i wychowawców pracujących w rzeszowskich
szkołach.
Spośród szerokiej gamy zajęć programowych prowadzonych
w świetlicy można wyróżnić między
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innymi: zajęcia ogólnowojskowe,
musztrę, regulaminy, pierwszą pomoc czy taktykę, a także szkolenia
specjalistyczne z zakresu wspinaczki, kursu spadochronowego czy samoobrony.
Ponadto świetlica pozwala na
rozwĳanie swoich zainteresowań
i pasji, pełni także rolę opiekuńczo-wychowawczą i jest doskonałym
miejscem na spędzanie wolnego
czasu pozalekcyjnego. Świetlica realizuje również program z zakresu
proﬁlaktyki uzależnień, w ramach
którego prowadzone są pogadanki
i spotkania z ciekawymi ludźmi oraz
szereg wyjazdów na rajdy, obozy po-

ligonowe i szkolenia. Świetlica ZS
„Strzelec” wyposażona jest w salę
dydaktyczną ze sprzętem audiowizualnym, stanowiskami komputerowymi, stołami do gry w tenisa stołowego, bilard i piłkarzyki (jak ktoś
woli inną nazwę – to trambambulę),
w gry planszowe, oraz sprzęt do
zajęć ogólno wojskowych. Oprócz
proponowanych zajęć, świetlica jest
świetnym miejscem spotkań, współpracy w grupie, nawiązywania więzi
koleżeńskich oraz przyjaźni. Chcesz
zdobyć nowe umiejętności, poznać
fajnych ludzi, spędzić mile i aktywnie
czas - zapraszamy do udziału w zajęciach w świetlicy ZS „ Strzelec”.
Barbara Gajewska

5

STRZELEC
W RAMACH ODBYWAJĄCYCH SIĘ
ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH W CYKLU
TYGODNIOWYM ŚRODA ZAJMUJE
SZCZEGÓLNE MIEJSCE. JEST TO
BOWIEM DZIEŃ, W KTÓRYM SWOJE
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ STRZELCY Z 1.
KOMPANII LEKKIEJ PIECHOTY RZE
SZOWSKIEJ JEDNOSTKI STRZE
LECKIEJ 2021.
Z reguły zajęcia zaczynają się już
o godz. 16:30 kiedy to dowódcy plutonów organizują zbiórkę, sprawdzają
obecność, przyjmują usprawiedliwienia
nieobecności, załatwiają sprawy formalne i przygotowują się do rozpoczęcia
planowych zajęć.
O godzinie 17:00 organizowany jest
apel kompanii gdzie przekazywane są
najistotniejsze informacje dotyczące życia jednostki, głos wtedy zabierają dowódcy Jednostki Strzeleckiej. Od godz.
17:15 rozpoczynają się zajęcia programowe i trwają do godz. 18:00 następnie ogłaszana jest 5 minutowa przerwa
oraz od godz. 18:05 rozpoczynają się
nowe zajęcia, które trwają do godz.
18:50, następnie ogłaszana jest zbiórka w plutonach, podsumowanie zajęć
oraz przekazanie zagadnień do nauki
własnej. O godz. 19:00 zajęcia kończą
się. Jest to standardowy przebieg cotygodniowych zbiórek, de facto strzelcy
w siedzibie Jednostki Strzeleckiej bardzo
często przebywają dużo dłużej i częściej
niż tylko w środę i tylko od godz. 16:30
i do godz. 19:00, niektórzy z nich kończą
zajęcia i pojawiają się - jak to się zwykło
mówić - w Strzelcu wcześniej lub czekają dłużej na swój autobus do domu.
Należy podkreślić, że wielu Strzelców nie
pochodzi z samego Rzeszowa ale również z okolicznych miejscowości, jednak
łączy ich jedno wszyscy uczęszczają do
rzeszowskich szkół średnich.
Szkolenie 1. kompanii JS 2021 oparte
jest na cyklu dwuletnim. 1. kompania lekkiej piechoty to jednostka organizacyjna Jednostki Strzeleckiej 2021 złożona
z czterech plutonów strzeleckich. Pierwszy pluton to pluton złożony ze strzelców
o największym doświadczeniu oraz największym stażu w naszej JS. Zajmuje się
on tematyką rozpoznawczą czyli ich zajęcia dotyczą zagadnień które wymagają
największego doświadczenia i wiedzy.
Drugi pluton złożony jest ze strzelców,
którzy realizują szkolenie dotyczące działań taktycznych lekkiej piechoty, która to
tematyka wpisuje się w system szkolenia
Wojsk Obrony Terytorialnej. Trzeci pluton
to strzelcy o najmniejszym stażu i doświadczeniu, którzy aktualnie zakończyli
szkolenie podstawowe i będą rozpoczynać szkolenie zgrywające. Czwarty plu-
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ton to pluton w skład którego wchodzą
osoby dorosłe. Głównie to studenci i dorośli pracujący, którzy również działają
w strukturach Obrony Terytorialnej. Ich
zajęcia odbywają się w czwartki.
Pozwolę sobie przedstawić pokrótce w jakim systemie szkolenia strzelcy
1 kompanii są prowadzeni. Szkolenie
w oparte jest na cyklu dwuletnim gdzie
rok szkoleniowy odpowiada kalendarzowi roku szkolnego. Tak więc rozpoczyna
się we wrześniu i kończy w czerwcu następnego roku. Strzelec w pierwszym
etapie 6 miesięcznym realizuje zagadnienia szkolenia podstawowego tzw. unitarki po czym składa przyrzeczenie. W tym
etapie strzelcy poznają zasady funkcjonowania w systemie zhierarchizowanym,
uczą się regulaminów wojskowych poznają historię Wojska Polskiego, Związku
Strzeleckiego, przyswajają sobie wiedzę
z zakresu topograﬁi i terenoznawstwa,

szkolenia medycznego, podstaw survivalu, taktyki, szkolenia strzeleckiego,
obrony przed bronią masowego rażenia,
powszechnej obrony przeciwlotniczej,
szkolenia inżynieryjno saperskiego, maskowania, łączności. Kolejnym etapem
czteromiesięcznym jest szkolenie specjalistyczne w przydzielonej specjalności, którymi są: medyk, saper, łącznościowiec, strzelec wyborowy, celowniczy
karabinu maszynowego, celowniczy granatnika przeciwpancernego. Na zakończenie tych dwóch etapów zawsze organizowany jest egzamin sprawdzający
wiedzę teoretyczną i praktyczną. W kolejnym roku strzelcy rozpoczynają zgrywanie w ramach pododdziałów w sekcji,
drużynie i plutonie które łącznie trwa 10
miesięcy. Realizowane są tam zagadnienia przede wszystkim dotyczące szkolenia ogniowego i taktyki. Ponadto w cyklu
rocznym odbywają się minimum dwa
szkolenia poligonowe w Ośrodku Szkolenia Górskiego w Trzciańcu, gdzie w opar-

ciu o bogatą infrastrukturę prowadzone
jest szkolenie na najwyższym poziomie.
Główny trzon kadry 1. kompanii stanowią
żołnierze zawodowi 1. batalionu strzelców podhalańskich, z którym Jednostka
Strzelecka ściśle współpracuje. Zapraszamy wszystkich do wspólnego szkolenia.
Damian Bieńko
PLUTON STUDENCKI
W CZWARTKI O GODZINIE 17:30 OD
BYWAJĄ SIĘ ZBIORKI 4. PLUTONU
I KOMPANII, POD DOWÓDZTWEM
PLUT. MICHAŁA LESIA. PLUTON,
ZWANY RÓWNIEŻ „STUDENCKIM”,
ZRZESZA OSOBY, KTÓRE CHCĄ
PRZEŻYĆ W SWOIM ŻYCIU WYJĄT
KOWĄ PRZYGODĘ, BĄDŹ PRAGNĄ
ZWIĄZAĆ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
Z WOJSKIEM. ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ
STUDENCI, JAK RÓWNIEŻ OSOBY,
KTÓRYCH WIEK MÓGŁBY WSKAZY
WAĆ NA PRZESZKODĘ W UDZIELA
NIU SIĘ W TEGO TYPU ORGANIZA
CJACH  SĄ ONI DOWODEM NA TO,
ŻE WIEK TO TYLKO LICZBA.
Odbywające się szkolenia, które są
prowadzone przez zawodowych żołnierzy, obejmują szeroki zakres materiałów.
Zahaczają one o każdy rodzaj taktyk, lecz
przede wszystkim, skupiają się na działaniach lekkiej piechoty. Nauka technik
pokonywania terenu, przenikanie czy
przygotowanie zasadzek to tylko niewielki skrawek wiedzy, który można zgłębić,
dołączając do strzelców. Członkowie organizacji, mają również możliwość zdobycia umiejętności z zakresu wspinaczki
górskiej, bezpiecznego posługiwania się
bronią palną, terenoznawstwa czy ratownictwa pola walki.
Organizowane kursy często trwają
kilka dni, przez co nowo nabyte umiejętności można szlifować do perfekcji. Udaje nam się również współpracować ze
strzelcami podhalańskimi, dzięki czemu
możemy korzystać z placówek zarezerwowanych wyłącznie dla żołnierzy zawodowych.
Dla ludzi niezwykle zdeterminowanych, organizowanie są kursy skoków
spadochronowych oraz nurkowania.
Cały proces szkolenia strzelców w 4.
plutonie jest zgodny z tym, którego można doświadczyć na szkoleniu odbywającym się w Obronie Terytorialnej. Jest to
niewątpliwie element zachęcający ludzi,
którzy planują znaleźć się w szeregach
Obrony Terytorialnej, by swoją przygodę z wojskiem rozpoczęli w rzeszowskim
Strzelcu.
Paweł Rączy
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PODĄŻAJĄC ŚLADAMI RZESZOWSKICH STRZELCÓW
Ulice, budynki, skwery, parki oraz
wiele innych miejsc w różnych miejscowościach to nie tylko oglądane
codziennie obiekty. Często są one
niemymi świadkami i pamiątkami historii. Tak też przedstawia się sprawa
w przypadku Rzeszowa. W dziejach
rzeczonego grodu nad Wisłokiem zapisała się m.in. brać strzelecka. Jej
historia, która dzięki zaangażowaniu
sporej grupy ludzi staje się teraźniejszością, liczy w Rzeszowie 105 lat.
Signisagittari widać w wielu rejonach
stolicy województwa podkarpackiego. Stały się one punktami na trasie
niezwykłej wycieczki. Jest to podróż
w czasie i przestrzeni.

Należy ją rozpocząć od placu Farnego. Tam stoi pomnik pułkownika
Leopolda Lisa-Kuli. Przed tym monumentem strzelcy rozpoczynający
swoją przygodę w Związku Strzeleckim składają uroczyste przyrzeczenie strzeleckie. Czynią to tradycyjnie
w dniu 7 marca. Czczą przez ten fakt
kolejne rocznice śmierci patronującego im Leopolda Lisa-Kuli - naszego
regionalnego i narodowego bohatera. Ponadto niedaleko od placu Farnego znajduje się miejsce, gdzie ok.
100 lat temu strzelcy przygotowywali
się do udziału w „Wielkiej Wojnie”.
Do tego nieopodal jest ulica S. Moniuszki, dawniej nazywana Krzywą.
Tam wybrano miejsce - w domu dr.
K. Sołtysika - na trzecią siedzibę rze-
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szowskiego „Strzelca”. Działo się to
przed wybuchem I wojny światowej.
Najważniejszy obiekt placu Farnego
- kościół pod wezwaniem świętych
Wojciecha i Stanisława - również posiada pamiątki strzeleckie. Do nich
należą tablice ku czci Leopolda Lisa-Kuli i 17. Rzeszowskiego Pułku Piechoty. Ta istniejąca w międzywojniu
jednostka wojskowa współpracowała
ze „Strzelcem”.
Blisko placu Farnego stoi inna
świątynia. Jest to mające rangę bazyliki mniejszej sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. W 1913 r. kompania
strzelecka wzięła tam udział w nabożeństwie z okazji 400-lecia objawień Królowej Aniołów. Natomiast
we wrześniu 2012 r. strzelcy powierzyli się w opiekę Pani Rzeszowskiej.
Czyniąc to, delegacja najmłodszych
strzelców zostawiła w kościele buławę. Ten gest i wotum były wyrazem
dziękczynienia i prośby o dalsze łaski.
Używając porównania anatomicznego plac Farny stanowi serce wycieczki „Śladami rzeszowskich strzelców”. Główna arteria, jaka biegnie
od niego, to ulica 3 Maja. Ona także
zawiera szereg pamiątek związanych
z historią strzelców. Na jej początku widnieją te, które sięgają czasów
powstania styczniowego. Dotyczą
jednego z uczestników tego owego
zrywu niepodległościowego - Marcina Borelowskiego „Lelewela”. Dał on
postawą przykład młodym ludziom,
którzy pół wieku później na oﬁarny
stos rzucili „swój życia los”. Owe pamiątki to tablica ku czci M. Borelowskiego, obecnie u zbiegu ulic 3 Maja
i T. Kościuszki, jak też płaskorzeźba

Michała Archanioła na dzwonnicy Kościoła Farnego. Należy zaznaczyć, że
na wspomnianej budowli ulokowano
dwukrotnie (w 1917 i 2004 r.) Tarczę
Legionów.
Gdy podążamy Paniagą z północy
na południe, dochodzimy do I Liceum
Ogólnokształcącego - szkoły o historii liczącej ponad 3 i pół wieku. Fragment dziejów tej placówki oświatowej
obejmuje losy strzelców. Uczniami
tejże szkoły byli, m.in.: W. Sikorski, A.
Fleszar, ks. S. Żytkiewicz, czy T. Furgalski. Ci ludzie odegrali ważną rolę
w poczynaniach „Strzelca”. Obok
I LO mieści się kościół św. Krzyża.
Świątynia ta jest kościołem paraﬁalnym rzeszowskiego „Strzelca”.
W niej zaczynają się nabożeństwem
obchody rocznic śmierci L. Lisa-Kuli
i J. Piłsudskiego. Na ścianie frontowej tego obiektu sakralnego umiesz-
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czono tablicę Obrońców Lwowa 1918
r. Strzelcy pamiętają o tych bohaterach. Uczestniczą w nabożeństwach
im poświęconych. Przy tablicy pełnią
wartę honorową.
Na zachód od I LO prowadzi ulica Jagiellońska. Przy niej w budynku
nr 6 jest obecna siedziba Jednostki
Strzeleckiej 2021. Na ścianie obiektu 6.03.2002 r. prezydent Ryszard
Kaczorowski odsłonił tablicę pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego - Honorowego Obywatela Miasta
Rzeszowa.
Wracając na ul. 3 Maja, kierujemy
się na południe. U kresu „Paniagi” dochodzimy do siedziby PKO BP. W niej
w 1912/13 r. ulokowano pierwszą
siedzibę rzeszowskiego „Strzelca”.
Świadczy o tym tablica odsłonięta
5.11.2012 r.

bu 10. Brygady Kawalerii Pancernej
we wrześniu 1939 r. płk S. Maczek.
Ten wybitny dowódca, zanim traﬁł do
wojska, należał do „Strzelca”. Obok,
przy ul. Jana Dekerta, znajduje się
budynek będący w dwudziestoleciu
międzywojennym własnością J.S.
Kotowicza - strzelca, oﬁcera wojska
II Rzeczypospolitej i żołnierza II wojny
światowej. Oﬁarność strzelców w czasie wspomnianej hekatomby dziejowej upamiętnia pomnik Żołnierzy
Armii Krajowej odsłonięty 11.11.2001
r. (strzelcy współtworzyli tę formację)
i stojący od 1990 r. obok zamku Lubomirskich Krzyż Pomnik Oﬁar Komunizmu. Warto nadmienić, iż do grona
strzelców należała także część oﬁcerów zamordowanych przez radziecki
NKWD w Katyniu.
Od alei Lubomirskich szlak strze-

Trzy tablice związane z nią znajdują
się na ścianie kościoła garnizonowego przy ul. Reformackiej. Najstarsza
jest ku czci Nieznanego Żołnierza,
druga zawiera nazwiska legionistów Ziemi Rzeszowskiej poległych
w latach 1914-1920, zaś trzecia stanowi złożenie hołdu gen. S. Maczkowi i jego pancerniakom. Pamięć
o rzeszowskich strzelcach pojawia
się na Cmentarzu Pobicińskim (grób
L. Lisa-Kuli), przy pomniku gen.
W. Sikorskiego w parku Łączności Polonii z Macierzą, czy w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. ks. Jałowego,
gdzie uczyli się m.in. Patron JS 2021
i K. Iranek-Osmecki. Notabene blisko
tej szkoły jest budynek, gdzie mieszkał drugi z wcześniej wymienionych.
Faktycznie pamięć o rzeszowskich
strzelcach została rozsiana w wielu

Trzymając się południowego azymutu wkraczamy na aleję Lubomirskich. Ta arteria jest „tarasem widokowym”. Patrząc z niej na wszystkie
strony świata dostrzegamy miejsca,
gdzie strzelcy zostawili historyczne
ślady. Wśród nich jest pałacyk Lubomirskich. Wybrał go na siedzibę szta-

lecki wiedzie w stronę Podpromia. Ten
rejon jest miejscem, gdzie znajdowała się druga w historii rzeszowskiego
„Strzelca” jego siedziba. Udostępnił
na nią swój dom Franciszek Kogut.
Oprócz wymienionego wyżej szlaku, Rzeszów posiada sporo innych
śladów pamięci strzeleckiej historii.

miejscach naszej ojczyzny i świata.
Jej kultywowanie jest ważnym ogniwem w formowaniu postawy patriotyczno-obywatelskiej dzisiejszej braci
strzeleckiej. Ta zaś doskonali godne
rzemiosło zgodnie z maksymą: „TRA
DYCJA ZOBOWIĄZUJE”.
Paweł Rejman
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85 LECIE ODSŁONIĘCIA POMNIKA LEOPOLDA LIS KULI
„Gdy ruszał na wojenkę miał siedemnaście lat,
Miał serce gorejące, a lica miał jak kwiat!
Chłopięcą jeszcze duszę i wątłe ramię miał,
Gdy w krwawej zawierusze szedł szukać mąk i chwał!”
Fragment ballady Adama Kowalskiego i Józefa Życzkowskiego.
Bohater I wojny światowej, niezwykle w tym okresie ważny dla naszego miasta Rzeszowa, wybitny oﬁcer Związku
Strzeleckiego (ZS), Legionów i odradzającego się Wojska
Polskiego, pośmiertnie awansowany na stopień pułkownika, ulubieniec Józefa Piłsudskiego … Leopold Lis-Kula.
Patriotyzmu i ducha walki powinniśmy się uczyć właśnie od takich ludzi. Już w wieku 15 lat wyróżniał się swoim
wszechstronnym umysłem oraz zapałem do zdobywania
umiejętności wojskowych. Z skautingu przeszedł jako jeden z pierwszych do Związku Strzeleckiego, w pełni wykorzystując wiedzę zdobytą tam osiągał kolejne sukcesy.
Uczestniczył w wielu bitwach np. w bitwie pod Kostiuchnówką. Niestety nocą z 6 na 7 marca 1919 roku - w wieku
zaledwie 22 lat- poprowadził polskich żołnierzy na zajęte
przez Ukraińców miasteczko Torczyn, oczywiście odnosząc zwycięstwo, lecz w wyniku ciężkich obrażeń wykrwawił się i zmarł. Zginął walcząc za dobro i wolność Polaków,
za swoją ojczyznę a najważniejsze za nas wszystkich...
Jego osoba szybko stała się legendą i wzorcem do
naśladowania dla polskich żołnierzy. Więc aby wzmocnić
wiarę polaków w lepsze jutro wybudowano pomnik tej szlachetnej postaci. Pierwszy i oryginalny pomnik wykonanego
przez Edwarda Wittiga został odsłonięty 18 września 1932r.
Zostało to uwieńczone uroczystością, w której brali udział
marszałkowie Sejmu i Senatu, marszałkowa Piłsudska
z córkami, kilku ministrów i kilkunastu generałów,a nawet
sam ówcześniejszy prezydent Ignacy Mościcki. Jako honorową osobę obok prezydenta Mościckiego wyznaczono
matkę bohatera, panią Elżbietę Kulową. Natomiast przemówienia wygłosili gen. Kazimierz Sosnkowski oraz gen.
Edward Rydz-Śmigły. W samej deﬁladzie po odsłonięciu
pomnika brał udział garnizon rzeszowski z licznymi stowarzyszeniami oraz ok. 5 tys strzelców prowadzony przez
kpt. Jana Puca z 17. pułku piechoty.W samej uroczystości
uczestniczyło także 40 tys cywilów.

Pomnik Leopolda Lis- Kuli stał się głównym miejscem
wszystkich uroczystości patriotycznych (aż po dzisiejszy
dzień). Niestety, po roku rozpoczęcia ofensyw III Rzeszy
na Polskę został przez nich zniszczony w nocy z 10 na 11
kwietnia 1940 r., a brąz przeznaczono na złom. Udało się
jedynie uratować głowę z pomnika, która szczęśliwie przetrwała najgorsze lata, a obecnie jest wystawiona w Muzeum
Historii Miasta Rzeszowa.
Jednak po zakończeniu II wojny światowej i objęciu władzy przez komunistów było niemożliwe wykonanie i odsło-

nięcie nowego pomnika Leopolda Lisa-Kuli. Przez 50 lat
„żelazna kurtyna” nie pozwalała na żadne oznaki i przedsięwzięcia patriotyczne. Aż do 1990 r. gdzie pierwszy raz
zaczęto poważnie myśleć o ponownym postawieniu pomnika. Rok później został utworzony Komitet Odbudowy
Pomnika Lisa-Kuli, którego zadaniem było uzbieranie funduszy. W końcu 22 listopada 1992r. została
odsłonięta kopia poprzedniej wersji tego
pomnika. Wykonali go rzeźbiarze Bogusz
Salwinśki i Janusz Wilczyński pochodzący
z Krakowa, a ostateczny odlew został wykonany w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL – Rzeszów. Na uroczystości nie
mogło zabraknąć prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz wielu
innych.
W tym roku 2017 przypada nam właśnie
85.-rocznica odsłonięcia pierwszego pomnika, a 25-rocznica odsłonięcia kopii pomnika jakże szlachetnego bohatera, jakim
był Leopold Lis-Kula.
Anna Grzywa
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STULECIE TARCZY LEGIONÓW
Nadszedł wrzesień 1915 r..
Wówczas minęło 13 miesięcy od
rozpoczęcia wojny nazwanej wtedy „Wielką Wojną”, w historiograﬁi
bardziej znanej jako „Pierwsza Wojna Światowa”. W ciągu owych trzynastu miesięcy w dziejach Polski,
powtarzając za międzywojennymi
historykami „odwracała się karta”.
Ta metafora miała uzasadnienie.
Było tak, gdyż po stu latach panowania z Warszawy zostali wypędzeni Rosjanie. Podobnie rzecz się
miała w przypadku całego Królestwa Polskiego.. terytorium jego
zajęli Niemcy i Austriacy. Warto
nadmienić, iż udział w tej geopolitycznej zmianie mieli walczący
u boku „państw centralnych” żołnierze Brygad Legionów Polskich.
Tocząc bój przeciwko Rosji dowiedli swego patriotyzmu. To z kolei
spotkało się z pozytywnym odzewem. Pojawił się on we wspomnianym wrześniu 1915 r.

na widok publiczny. Na miejsce jej
prezentacji wybrano siedzibę Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Na tarczy widniał herb Rzeszowa. Wieńczył go wizerunek orła
legionowego. Na górnej części
tarczy zamieszczono napis: „LEGIONOM POLSKIM RZESZÓW”.
Wszakże wystąpiły nieoczekiwane
trudności. Władze austriackie nie
zgadzały się na jej odsłonięcie.
Swoje nastawienie w tym względzie
argumentowały faktem, iż na jednej ze ścian wieży kościoła farnego
była wtedy eksponowana „urzędowa” tarcza 89. Pułku Piechoty. Jed-

W tym czasie Naczelny Komitet Narodowy zwrócił się z prośbą
do miast galicyjskich o wykonanie tarcz pamiątkowych. Dochód
z nich planowano przeznaczyć na
rzecz legionistów inwalidów, jak
również wdów i sierot po nich..
W okresie „Wielkiej Wojny”
w cesarsko-królewskich Austro-Węgrach powstał pomysł fundowania gwoździ pamiątkowych..
Wbĳano je potem w specjalnie przygotowane kolumny, tarcze i podobne obiekty czy elementy.
Zrobione ku czci polskich żołnierzy, obite gwoździami tarcze zamierzano złożyć na Wawelu. Miały one stanowić „świadectwo dla
przyszłych pokoleń oﬁarności i patriotyzmu społeczeństwa”. Inicjatywę wykonania tarcz pamiątkowych
podjęto w większości miast na terenie Galicji.
W połowie 1916 r. doszło do
wykonania rzeszowskiej Tarczy Legionów. Nastąpiło to w Krakowie.
W sierpniu wyżej wymienionego
roku tarcza znajdowała się w Rzeszowie. Tamże została wystawiona

10

nostka ta stacjonowała wówczas
w Rzeszowie. Wobec takiego obrotu sprawy wyraził swoją wolę naród
polski. Charakteryzowała się ona
obniżeniem szacunku do Naczelnego Komitetu Narodowego.
Jednak kwestii tarczy legionów
nie zaniechano. Zadbano o jej pozytywne zakończenie. Nadeszła
niedziela, 12 sierpnia 1917 r. Tego
dnia miało miejsce w Rzeszowie
specjalne nabożeństwo. Po jego
zakończeniu umieszczono na wieży
farnej Tarczę Legionów. Następnie
poświęcono ją. W ciągu kolejnych
kilku dni miało miejsce wbĳanie
gwoździ oraz zbieranie datków. Legioniści pełnili przy tarczy wartę honorową. W środę 15 sierpnia wspomnianego roku zdjęto ją ze ściany
dzwonnicy kościoła farnego. Po

tym tarcza została przekazana na
ręce reprezentantów Naczelnego
Komitetu Narodowego.
Mimo burzy dziejowej, jaką była
II wojna światowa i późniejszych
45 lat dominacji radzieckiej nad
Polską, szczęśliwie przetrwała do
dziś. Obecnie znajduje się wśród
zbiorów Muzeum Historii Miasta
Rzeszowa.
Wracając do sierpnia 1917 r., należy zaznaczyć, iż dochód ze sprzedaży gwoździ wyniósł 6000 koron
austriackich. Przeznaczono je na
rozmaite formy pomocy dla legionistów.
W 2004 r. Rzeszów obchodził jubileusz 650-lecia lokacji na prawie
magdeburskim. Wtedy minęła również 90. rocznica podjęcia przez
strzelców czynu niepodległościowego. Wyżej wymieniony gród nad
Wisłokiem uczcił te wydarzenia.
Symbolem tego stała się nowa Tarcza Legionów. Uroczyste jej odsłonięcie nastąpiło w czwartek, 11 listopada 2004 r. w Dzień Obchodów
Święta Niepodległości. Potomni poszli za godnym przykładem
przodków. Żołnierze 21. Brygady
Strzelców Podhalańskich i Strzelcy Jednostki Strzeleckiej 2021 wystawili przy tarczy wartę honorową.
Obecna Tarcza Legionów, podobnie jak poprzednia, znajduje się na
ścianie dzwonnicy kościoła farnego. Posiada podwójne tło. Większe
charakteryzuje się naszymi barwami narodowymi: białą i czerwoną.
U góry widnieje na nim napis: 650
LAT MIASTA RZESZOWA. Z kolei
na dole zawarto informacje: „W 90
ROCZNICĘ WYMARSZU I KOMPANII KADROWEJ” i „PODKARPACKI
ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW” (inicjator i fundator tablicy). Po prawej stronie biało-czerwonego tła
zawarto datę 1914, zaś po lewej
2004. Mniejsze tło stanowi replikę
z 1917 r. Wieńczy ją ﬁgura Matki Bożej Rzeszowskiej.
„Skoro najlepszą bronią pamięć
– dbajmy o nią”.
Paweł Rejman
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MŁODZIEŻ STRZELECKA W AKCJI
Przy ulicy Jagiellońskiej 6 w Rzeszowie znajduje się świetlica Jednostki Strzeleckiej 2021. Jest jej
kwaterą główną. W rzeczonym
obiekcie mają swoją siedzibę dowództwa JS 2021 oraz II Południowo-Wschodniowego Okręgu Strzeleckiego. Do tego świetlica i kilka
pomieszczeń obok niej są swoistą
bazą wypadową do podejmowania różnych działań. Tam strzelcy
gromadzą się na zbiórkach, by organizować regularne szkolenia lub
uczestniczyć w ważnych ceremoniach. Wszakże poczynania braci
strzeleckiej nie ograniczają się do
zajęć w świetlicy. Mnóstwo z nich
odbywa się w wielu miejscach. Tak
też działo się w pierwszym półroczu
bieżącego roku. Ten okres obﬁtował
w wiele wydarzeń z udziałem strzelców.
Na jego początku (11 stycznia) zgromadzili się oni w I Liceum
Ogólnokształcącym w Rzeszowie.
Tam podzielili się opłatkiem i złożyli
sobie życzenia. Strzeleckie spotkanie opłatkowe zaszczycił swoją
obecnością ksiądz biskup senior
Kazimierz Górny. We wspomnianym miesiącu uczestniczyli również
w przedsięwzięciu „Bezpieczna
Polska” związanym z przybyciem do
naszego kraju żołnierzy amerykań-
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skich. Doszło do niego 14 stycznia
na obiektach 5. batalionu 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Strzelcy zademonstrowali schwytanie terrorystów. Z kolei 22 stycznia uczcili
w Kościele Świętej Trójcy i na Starym Cmentarzu przed pomnikiem
Powstańców 1983 r. w Rzeszowie
pamięć bohaterów zrywu niepodległościowego z wyżej wymienionego
roku.
Luty upłynął pod znakiem przygotowań do przyrzeczenia strzelców
kadetów. Mocnym akcentem szkolenia JS 2021 w tym miesiącu stało
się to, co nastąpiło w jego ósmym
dniu. W ową środę gościli w Rzeszowie reporterzy francuskiej stacji telewizyjnej FRANCE 24. Zainteresowani formacją o nazwie „Strzelec”
zrealizowali reportaż, który obejrzeli
mieszkańcy kraju nad Sekwaną
i Loarą. W tym samym czasie nagrali program o działaniach strzelców
redaktorzy TVP3 Oddział Rzeszów.
Dzień wcześniej przedstawiciele
kadry dowódczej ZS „Strzelec” JP
uczestniczyli w konferencji na temat znaczenia klas mundurowych
i formacji proobronnych w bezpieczeństwie Polski. Zorganizowały ją
Ministerstwo Obrony Narodowej
i Podkarpackie Kuratorium Oświaty.
Resort Obrony Narodowej Repre-
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kulminacyjny obchodów stanowiło
przyrzeczenie strzeleckie przed pomnikiem bohatera na rzeszowskim
placu Farnym. W uroczystościach
uczestniczył minister Jan Józef Kasprzyk. Przybyli na obchody również
polscy strzelcy z irlandzkiego Limeryck, działający w formacji „Ostrza
archaniołów”. Reportaż z nich zrealizowała TV TRWAM. Został on
wyemitowany 10 kwietnia, pt. „Zapatrzeni w pułkownika Leopolda Lisa-Kulę”.
25 marca delegacja kadry dowódczej „Strzelca” wzięła udział
w kościele farnym w Rzeszowie
w nabożeństwie z okazji jubileuszu
ćwierćwiecza diecezji rzeszowskiej.
Po liturgii udała się na koncert okolicznościowy do Filharmonii Podkarpackiej.
zentowali panowie Michał Dworczyk
i Waldemar Zubek. W trakcie konferencji delegaci strzeleckiej kadry
dowódczej wygłosili dwa wykłady. Miły akcent stanowiło wręczenie komendantowi głównemu ZS
„Strzelec” JP panu Markowi Matule
aktu podziękowania za działalność
i współpracę „Strzelca” z wojskiem
przez szefa Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Rzeszowie - płka.
Mariusza Stopę.
1 marca nasz kraj obchodził Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
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Wyklętych. Rzeszowscy strzelcy
o tym pamiętali. Wystawili trzy poczty sztandarowe w kościele farnym
i przy pomniku Dowódców IV Zarządu Wolności i Niezawisłości. Złożyli
hołd bohaterom, składając wiązankę kwiatów. Dwa dni późnej szli
na czele orszaku Drogi krzyżowej
ulicami Rzeszowa. Nieśli zapalone
pochodnie. Czyniąc to, rozświetlali
szlak uczestnikom nabożeństwa. 6
i 7 marca strzelcy JS 2021 obchodzili swe święto z okazji 98. rocznicy śmierci patronującego im pułkownika Leopolda Lisa-Kuli. Punkt

Pięć tygodni po Drodze Krzyżowej ulicami Rzeszowa strzelcy znów
uczestniczyli w tym nabożeństwie.
Tym razem pojawili się w rzeszowskim kościele Świętego Krzyża. Ich
przedstawiciele nieśli krzyż i świece.
Ponadto strzelcy czytali rozważania
mające patriotyczny charakter. Dwa
dni później wzięli udział w diecezjalnych obchodach Niedzieli Palmowej. Miały one miejsce w katedrze
pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie. Zaangażowanie strzelców w Wielkim
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Poście zwieńczyła warta, jaką pełnili przy Grobie Pańskim we wspomnianym kościele Świętego Krzyża.
Czynili to w Wielki Piątek i Wielką
Sobotę. W przeddzień Patriotycznej
Drogi Krzyżowej delegacja Komendy Głównej ZS „Strzelec” JP była
obecna na przyrzeczeniu strzelców
kadetów w Toruniu.
Przedostatni piątek i sobota,
a także ostatnia niedziela kwietnia
to czas, kiedy strzelcy II Południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego wraz z kolegami JS 1909
z Torunia intensywnie szkolili się
na poligonie w Trzciańcu. Marsze
terenowe i szkolenia bojowe wykonywali z pasją i ochotą. Nie zrażała
ich pogoda zgodnie z porzekadłem
o przeplataniu zimy i lata. Ich olbrzymi zapał udokumentowała TV
TRWAM.
Maj, podobnie jak marzec obﬁtował w uroczystości religĳne i patriotyczne. Strzelców z JS 2021 nie
zabrakło na nich. 3 maja w kościele
farnym i przed pomnikiem Tadeusza
Kościuszki w Rzeszowie uczcili 226.
rocznicę uchwalenia znamiennej
Ustawy Rządowej z 1791 r. Pamiętając o niezwykłych bohaterach
narodowych, jakimi byli „Żołnierze
Wyklęci”, w piątek, 12 maja, uczestniczyli w wyjątkowym apelu. Jego
punkt kulminacyjny stanowiło odsłonięcie w Rzeszowie Ronda im.
Danuty Śiedzikówny. Ta jakże szczególna postać jest dla młodzieży
strzeleckiej wzorem postępowania.
Tego samego dnia część strzelców
zaangażowała się w akcję sprzątania Wisłoka. 15 maja strzelcy złożyli
hołd swemu mentorowi Józefowi
Piłsudskiemu. Z okazji przypadającej trzy dni wcześniej 82.-roczni-
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cy śmierci Marszałka wystartowali
w VII Turnieju Musztry. Impreza ta
zorganizowana na placu Farnym
wpisała się w tradycję obchodów
o charakterze patriotyczno-wojskowym na terenie Rzeszowa. Szcze-

rodowej Rzeczypospolitej Polskiej
Antoni Macierewicz. W gronie tej
nowo powstałej formacji znaleźli się
rzeszowscy strzelcy. Jeden z nich,
st. sierżant ZS Mateusz Kaczmarzyk, składał przysięgę na Sztandar

gólna dla wspomnianego miasta
była niedziela, 21 maja. Wówczas
na Rynku złożyli przysięgę żołnierze
3. Brygady Obrony Terytorialnej im.
Pułkownika Łukasza Cieplińskiego.
Przyjął ją m.in. minister Obrony Na-

Bojowy Armii Krajowej - notabene
będący na co dzień pod opieką rzeszowskich strzelców. Został też wyróżniony, podobnie jak inny strzelec
JS 2021 - drużynowy Dawid Majda.
Na ceremonii byli obecni przedstawiciele dowództwa ZS „Strzelec” JP
z Komendantem Głównym na czele. Dzień wcześniej delegacja rzeszowskiego „Strzelca” wzięła udział
w okolicznościowym spotkaniu na
terenie Paradyża. Nadszedł 24 maja.
W ową środę młodzież strzelecka pod opieką dowódców zasiadła
w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego przy al. Rejtana 16. Tam wysłuchała interesującego wykładu pana
profesora Włodzimierza Sulei - pracownika naukowego Uniwersytetu
Wrocławskiego - o odzyskiwaniu
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przez Polskę niepodległości w 1918
r. Prelegent wskazał na działania
Józefa Piłsudskiego w tej materii.
Delegaci ZS „Strzelec” zabrali głos
w dyskusji wieńczącej spotkanie.
Cztery dni później - w niedzielę, 28
maja wypadło Święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Rzeszów uczcił je
dodatkowo tradycyjną „kremówką
papieską”. Przedsięwzięcie przebiegało sprawnie pod względem logistycznym m.in. dzięki strzelcom.
Strzegli oni porządku przy liczącej
97 metrów długości serii smacznych
kremówek. Spopularyzował je 18 lat
temu Największy z Rodu Słowian.
Na uwagę zasługuje fakt, że strzelcy nie zapomnieli o najmłodszych.
W wigilię Dnia Dziecka zorganizowali
dla kilkulatków i kilkunastolatków
specjalny pokaz. Spotkanie strzelców z dziećmi miało miejsce w sali
kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i wzbudziło duże
zainteresowanie. Oprócz pokazu dla
najmłodszych, w rzeczoną środę
strzelcy podążyli na spotkanie pod
nazwą: „W drodze ku dorosłości”.
Wzbudziło ono ich zainteresowanie,
gdyż wielu stoi u jej progu. Niektórzy
z nich już go przekroczyli.
W pierwszy dzień czerwca grupa
strzelców z IV kompanii przebywała w Ostródzie. Odbywała się tam
II edycja Targów Proobronnych Pro
Defense. Strzelcy spotkali się z pa-
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nem Antonim Macierewiczem. Szef
resortu Obrony Narodowej docenił
ich angażowanie i starania. Wręczył
im nagrody za udział w konkursie
„Zoom na Proobronność”. W pierwszą sobotę i niedzielę wymienionego wyżej miesiąca młodzież strzelecka odbyła intensywne szkolenie
w urokliwych, położonych w Beskidzie Niskim Puławach koło Rymanowa. Trzy dni później sprawdziła
swoje umiejętności w posługiwaniu
się bronią palną. Trening ten został
przeprowadzony w Łańcucie.
Po tygodniu strzelcy powtórzyli szkolenie. W międzyczasie (10
czerwca) wybrali się do Lwowa.
W grodzie w kotlinie Pełtwi przybyli
do miejsca uważanego za „źródło”
organizacji strzeleckiej - mianowicie kamienicy należącej niegdyś do
Hipolita Śliwińskiego, gdzie w 1908
r. powstał z inicjatywy J. Piłsudskiego i K. Sosnkowskiego Związek Walki Czynnej. Formacja ta była
poprzedniczką „Strzelca”, o czym
opowiedział dowodzący obecnie
wspomnianą organizacją we Lwowie, mieszkający tam Polak - chor.
ZS „S” JP Eryk Matecki. Poinformował o tym opinię publiczną program
„TELEEXPRESS”. W czwartek, 15
czerwca, delegacja „Strzelca” szła
w rzeszowskiej Procesji Bożego
Ciała. Kilka godzin później w parku
Sybiraków strzelcy zabezpieczali

koncert „Jednego Serca - Jednego
Ducha”. Podobnie postąpili w ciągu
kolejnych dwóch dni. Strzegli wtedy
bezpieczeństwa uczestników rzeszowskiego CARPATHIA FESTIVAL.
Gama strzeleckich przedsięwzięć jest bogata. Nie ma chyba
przesady w stwierdzeniu, że charakteryzuje się maksymą zapisaną na
amerykańskich samochodach policyjnych: „chronić i służyć”. Należy
podkreślić, iż strzelcy realizują powierzone im zadania solidnie i z zaangażowaniem. Dzięki temu kształtują w sobie samodyscyplinę i siłę
charakteru. Wymienione działania
dają im cenną lekcję wychowania
patriotyczno-obywatelskiego. Ich
poczynania doceniają i prezentują
media. W tym miejscu warto jeszcze nadmienić o lutowym programie
w TV TRWAM, pt. „Rozmowy niedokończone”, w którym o specyﬁce „Strzelca” opowiedzieli insp. M.
Matuła, mł. insp. M. Elgass i Maria
Knapik. Przez różnorodne pożyteczne działania strzelcy rzeszowscy
stawiają żywy pomnik tym, którzy
107 lat temu założyli organizację
upominającą się o niepodległość
dla Polski. Wypada podziękować im
za dotychczasowy wysiłek i prosić,
by nie ustawali w podejmowanym
dziele.
Redakcja
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Nasze pasje
DZISIAJ MAM ZASZCZYT POROZMAWIAĆ Z JEDNYM ZE STRZELCÓW
MIKOŁAJEM ŁUKASIKIEM. DOWIEMY SIĘ, JAK NASI RZESZOWSCY
STRZELCY LUBIĄ SPĘDZAĆ SWÓJ WOLNY CZAS,
ORAZ JAK PRAWIDŁOWO POWINNI SIĘ ODŻYWIAĆ.
głębić. To coś naprawdę niezwykłego. Nie
wiem, jak to opisać słowami, ale to trzeba po
prostu wyczuć.

Dlaczego zdecydowałeś się wstąpić do
Związku Strzeleckiego?
Przede wszystkim z chęci poznawania nowej wiedzy oraz pogłębienia patriotyzmu. Uznaję siebie za Polaka, dlatego chcę służyć dla
Polski tak, jak tylko potraﬁę, a jak na razie mam
tylko taką możliwość.

Wobec tego, czy mógłbyś podać wskazówki, jak prawidłowo powinien odżywiać
się strzelec?

Czy poza tym masz jakieś zainteresowania?
Interesuję się podróżami. Osobiście preferuję podróże piesze. Bardzo kształtują charakter, można dużo dowiedzieć się jeżeli chodzi
o język, zwłaszcza podróżując poprzez inne
kraje, takie jak Niemcy, Francja lub gdzieś dalej.
Sam osobiście chciałbym pojechać do Tybetu,
zobaczyć Metro Rosyjskie albo do Francji czy
też do Indii.
Słyszałam, że interesujesz się również

gotowaniem. Możesz więcej o tym opowiedzieć?
Dokładnie to dietetyką. To jest tworzenie
czegoś z niczego, pasja. W tym trzeba się za-

Strzelcy to głównie młodzi ludzie, dlatego
ich odżywianie powinno być bardzo zróżnicowane. Dieta strzelca powinna być bogata głównie w białka oraz kwas saicynowy i kwas foliowy.
Przede wszystkim w bardzo dużą ilość mięs,
w zależności od grupy krwi. Bo osoby z grupą
krwi 0 mogą jeść wszystko, a z B nie powinny
jeść za dużo mięsa itd. To jest bardzo, bardzo
zależne, ale najlepsza jest dieta zróżnicowana,
która wyklucza mocno przetworzone produkty,
takie jak konserwy czy zupki chińskie.
Rozmawiała:
Weronika Porowska

ROTA STRZELECKA PRZED POMNIKIEM MARSZAŁKA
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MIEŚCIE MIKOŁAJA KOPERNIKA.
6 kwietnia 1917 r. Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Niemcom. Owo wydarzenie i jego skutki
wpłynęły na ﬁnał pierwszego globalnego konﬂiktu,
a przez to także na losy Polski.
W setną rocznicę tego faktu ważne sprawy związane ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Józefa
Piłsudskiego miały miejsce w Toruniu. W czwartek 6
kwietnia 2017 r., w popołudniowej, okraszonej pięknym blaskiem wiosennych promieni słonecznych
porze grupa młodych strzelców z Jednostki Strzeleckiej 1909, mającej siedzibę w rzeczonym mieście
złożyła przyrzeczenie. Młodzi ludzie wypowiedzieli
słowa roty, stając na baczność przed pomnikiem
marszałka Józefa Piłsudskiego. Ceremonia, jaka
odbyła się we wspomnianym, niezwykle urokliwym
nadwiślańskim grodzie miała dużą rangę i godną
oprawę. W jej miejscu na maszcie powiewała polska
ﬂaga państwowa. Strzelców toruńskich, nad którym
sprawuje komendę pan sierżant ZS „Strzelec” JP
Adam Ślusarski, wizytował wicewojewoda kujawsko-pomorski - pan Józef Ramlau. Szczególne znaczenie dla ceremonii miała obecność przedstawicieli
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Oddział Toruń. Przyrzeczeniu strzeleckiemu m.in.przysłuchiwali się i odbierali je pani Kazimiera Zańczak
- żołnierz Armii Krajowej, a także pan Edward Welker.
Ten ostatni piastuje stanowisko prezesa Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej - oddział Toruń.
Warto nadmienić, że młodzi strzelcy przyrzekali na
sztandar tegoż oddziału.
Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu reprezentował na apelu pan doktor Jan
Wiśniowski. Ponadto w ceremonii wzięła udział pani
Małgorzata Tokarska. Reprezentowała ona kierow-
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nictwo toruńskiego Ochotniczego Hufca Pracy. Siedziba rzeczonej instytucji udostępnia swe podwoje
dla JS 1909 na prowadzenie zajęć szkoleniowych.
Na ceremonię przybył też ksiądz Bartłomiej Chmielewski ze Zgromadzenia Salezjanów. Kapłan udzielił
duchowego wsparcia obecnym na apelu. Choć działo się to daleko od Rzeszowa, to jednak nie brakło
na ceremonii delegacji z owego miasta. Należy zaznaczyć, że reprezentowała ona Komendę Główną
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. W Toruniu gościli: pani młodszy inspektor ZS
„Strzelec” JP Barbara Gajewska i pan starszy chorąży ZS „Strzelec” JP Paweł Rejman. Przypadło im
w udziale dowodzenie ceremonią (młodszy inspektor
B. Gajewska), jak również prowadzenie jej (starszy
chorąży P. Rejman).
Organizatorzy rzetelnie przygotowali się do
przyrzeczenia. W różnych warunkach klimatycznych
- nawet słotnych - w dniach poprzedzających apel
przeprowadzili masę prób. Pieczołowicie kierował
poczynaniami w tej materii sierżant ZS „Strzelec”
JP Adam Ślusarski. Miesiąc wcześniej pan sierżant
gościł z częścią podkomendnych w Rzeszowie na
przyrzeczeniu młodzieży II Południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego.
Apel przebiegł sprawnie. Młodzi strzelcy z należytą powagą i zaangażowaniem wypowiedzieli tekst
roty. Odczytała go młodszy inspektor Barbara Gajewska. Po tym miała miejsce modlitwa w intencji
braci strzeleckiej. Poprowadził ją ksiądz Bartłomiej
Chmielewski. Następnie przemówienia wygłosili
państwo: Józef Ramlau, Kazimiera Zańczak i Edward
Welker. Wyrazili swoje uznanie dla strzelców. Docenili
ich postawę. Po tym, w imieniu Komendy Głównej

Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego głos zabrał starszy chorąży Paweł Rejman. Zwrócił uwagę na ciągłość historyczną, a szczególnie
swoisty spadek patriotyczny, jaki przypadł w udziale
obecnym strzelcom.
W dalszej część apelu jego uczestnicy złożyli
wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego. Ceremonię zakończyło odprowadzenie sztandaru i pododdziału Jednostki Strzeleckiej 1909.
I jeszcze coś w rodzaju POST SCRIPTUM. Toruńscy strzelcy niejako zaszczepili zamiłowanie
strzeleckie w Pile. Tam również powstanie formacja
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Życzymy koleżankom i kolegom z północy naszego kraju powodzenia w podejmowaniu dzieła na
chwałę Polsce.
Redakcja
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STRZELEC
Płyta „ZAKAZANE PIOSENKI” jest
bezpłatnym dodatkiem do czasopisma młodzieżowego, patriotycznego
„STRZELEC”. Będzie to wspaniały prezent dla naszych strzelców, ich rodzin
oraz sympatyków. Inicjatorami przedsięwzięcia są: Anna Czenczek – dyrektor
Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie,
pomysłodawczyni i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Rzeszów
Carpathia Festival” oraz Marek Strączek
- dowódca Płd.-Wsch. Okręgu ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie.
2 maja 2017r. ukazała jako dodatek
do Gazety Codziennej „NOWINY”, w lipcu
w miesięczniku Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych „KOMBATANT”, kolejna, bezpłatna płyta w dorobku Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie
pt. „ZAKAZANE PIOSENKI”. Znajdują się
na niej utwory patriotyczne, legionowe,
a także współczesne o tematyce patriotycznej w nowych, ciekawych i niepowtarzalnych aranżacjach wokalno – instrumentalnych.
Pomysł, przygotowanie i opracowanie wokalne utworów to dzieło Anny
Czenczek. Wykonawcami są soliści i Grupy Artystyczne Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie oraz soliści Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Nowej Sarzynie – laureaci festiwali w kraju i za granicą oraz programów telewizyjnych, pracujących pod
kierunkiem Anny Czenczek. Zaśpiewali
z towarzyszeniem zespołu muzycznego
pod kierunkiem Jarka Babuli.
Inspiracją dla Anny Czenczek, przy
wyborze nazwy płyty, był termin pochodzący z muzycznego ﬁlmu fabularnego pt. „Zakazane Piosenki” w reżyserii
Leonarda Buczkowskiego. Tytułowe za-

kazane piosenki były utworami antyniemieckimi, które powstawały w czasach
II wojny światowej na ulicach okupowanych miast. Tworzyły je orkiestry podwórkowe i uliczni śpiewacy. Płyta zawiera dwa utwory z ﬁlmu tj.: „Warszawo ma”
i „Siekiera, motyka”. Pozostałe utwory
są pieśniami wojskowymi, patriotycznymi i legionowymi, które śpiewali walczący żołnierze lub je tworzyli w czasie
walk. Utwory: „Dziś idę walczyć, Mamo!”
i „Już nie wróci Twój chłopiec, dziewczyno” napisał w czasie walk powstańczych
Józef Szczepański, który działał w Grupach Szturmowych Szarych Szeregów.
Utwór „Deszcz, jesienny deszcz” powstał
w 1943 roku i zdobył szczególną popularność w Zgrupowaniu „Kampinos” Armii
Krajowej. Utwór „Orlątko” został napisany przez Artura Oppmana w czasie walk
o Lwów w 1918 roku. Utwór „Przybyli
ułani”, zaliczany do pieśni legionowych
i strzeleckich, jest pieśnią kawalerii powstałą w 1917 roku, a pełna wersja „Poboru na dziewczynki” powstała najprawdopodobniej w 1916 roku.

Wybór repertuaru został dokonany
tak, aby był zróżnicowany i atrakcyjny
szczególnie dla młodych odbiorców,
a tym samym wpływał na upowszechnianie wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego, tradycji narodowej
i historii kultury polskiej. Wydana pyta CD
ma również istotną wartość dla promocji
tradycji oręża polskiego, przyczyni się
do rozbudzania i kształtowania postawy
patriotycznej, obywatelskiej, proobronnej. Ma również za zadanie promować
twórczość regionalną – utwory „Rapsod
o pułkowniku Lisie-Kuli” (1919 rok) i „Leguny w niebie” (1920 rok) zostały napisane przez żołnierza, legionistę i poetę
pochodzącego z Rzeszowa - Adama Kowalskiego.
Płyta powstała we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.
Patronat honorowy: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda
Podkarpacki, Prezydent Miasta Rzeszowa, Starosta Rzeszowski, Podkarpacki
Kurator Oświaty
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