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SŁOWO WSTĘPNE

Artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego sporządzony 
w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. 

Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich 
w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim 
wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to 
każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej 
samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51. Karty Narodów Zjednoczonych, 
udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, 
samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie 
uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia 
i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.

Dano w Warszawie dnia 26 lutego 1999 r.

Geopolityka to taka dziedzina, która umożliwia poznanie i zrozumienie 
rzeczywistości, zanim poniesie się klęskę. Kluczowe wręcz są więc owo 
poznanie i zrozumienie. Oczywiście oba te pojęcia muszą występować 
razem, jak, nie przymierzając, noc i dzień czy dobro i zło. Są zatem 
nierozłączne tak jak dwie strony tego samego medalu. Spróbujmy zatem 
tę rzeczywistość poznać i zrozumieć. Polska graniczy z Niemcami na 
Zachodzie, a z Rosją, Litwą, Białorusią i Ukrainą na Wschodzie. Niemcy 
wraz z Polską należą do tych samych organizacji: polityczno – gospodarczej 
oraz sojuszu wojskowego, podobnie jak i południowi sąsiedzi: Czechy 
i Słowacja. Dla Polski śmiertelnie niebezpieczne jest „dogadywanie się” 
Niemiec z Rosją. Tak było w XVIII, XIX czy XX wieku, tak też pozostaje 
i w XXI. Oczywiście dziś to niemożliwe, Niemcy są jednym z podstawowych 
architektów europejskiego ładu, naszym sojusznikiem w NATO, nie 
mówiąc, że także największym gospodarczym partnerem Polski. Natomiast 
Rosja pod rządami Putina pozostaje naszym jedynym sąsiadem, który 
nie kryje się z ostentacyjną wrogością wobec nas, co chwila strasząc a to 
rakietami, czy bronią atomową, „zielonymi ludzikami”, ceną ropy i gazu, 
agresją na Ukrainę, zestrzeleniem samolotu pasażerskiego (niektórzy 
mówią, że było ich więcej) z Bogu ducha winnymi ludźmi na pokładzie. Nie 
ukrywając przy tym, że niepodległa Polska to wybryk historii. … Polska jest 
stale oskarżana w innych państwach. Jest w tym wyraźna i niedwuznaczna 
chęć posiadania w środku Europy państwa, którego kosztem można 
byłoby załatwić wszystkie porachunki europejskie. Podziwu godne jest 
zjawisko, że te projekty międzynarodowe znajdują tak chętne ucho, no 
i języki, nie gdzie indziej, jak w Polsce..., trafnie zdiagnozował u progu II 
Rzeczypospolitej Józef Piłsudski. Trzeba przyznać, niestety, że choć mija 
już od tej diagnozy prawie 100 lat, zadziwia swoją trafnością, żeby nie 
powiedzieć, świeżością. Dlatego wielkiego znaczenia nabiera prowadzenie 
przez Polskę suwerennej polityki wzmacniającej nasze bezpieczeństwo. 
Tylko bowiem suwerenne państwo może zdefiniować własne interesy 
i poszukiwać sprzymierzeńców, którzy w razie zagrożenia – swojego, ale 
i naszego, będą z Polską współdziałać nie tylko na polu dyplomatycznym, 
ale także militarnym. My zaś, tzn. każdy strzelec, ale i każdy nasz sympatyk, 
mamy obowiązek owego „poznania i zrozumienia”. Nie możemy pozwolić, 
by nas szantażowano, a szczególnie by czynili to ci, którzy na korupcji, 
kłamstwie, przemocy, krzywdzie i zbrodni pracowicie budują znaczenie 
i prestiż swojego kraju. Kraju biednego, ale ochoczo odgrywającego rolę 
nieprzewidywalnego i domagającego się specjalnego traktowania, bo 
przecież w Królewcu czekają gotowe do odpalenia rakiety. Bo my i tylko 
my mamy decydować o wszystkim, co nas dotyczy. Prawda – to według 
definicji klasycznej – zgodność rozumu z rzeczywistością. Trzymajmy się 
tego, choć niestety, prawda się jednak słabo sprzedaje.

Marek Matuła
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W listopadzie 1915 r. żołnierze 
trzech brygad Legionów Polskich, 
wśród których był m.in. wywodzący 
się z Rzeszowa kapitan Albin Fle-
szar-Satyr, wraz z wojskami niemiec-
kimi, austriackimi i węgierskimi odnie-
śli zwycięstwo w boju przeciw siłom 
rosyjskim  o położoną na Wołyniu 
miejscowość Kostiuchnówka.

Ponad pół roku później oddziały 
w służbie cara Mikołaja II przystąpiły 
do kontrofensywy na wschodnim fron-
cie Wielkiej Wojny. Tą akcją na dużą 
skalę podjętą na Bukowinie, Wołyniu 
i w Galicji późną wiosną i w pierw-
szych tygodniach lata 1916 r. dowo-
dził gen. Aleksiej Brusiłow.

Podczas bitewnych zmagań znów 
doszło do walk o Kostiuchnówkę. 
I tym razem uczestniczyli w nich pol-
scy żołnierze. Ci, którzy służyli w I i III 
Brygadzie Legionów, zajęli pozycje 
obronne. Rozciągały się one od Ko-
stiuchnówki do Opatowej. Na prawym 
skrzydle pozycji legionistów znajdo-
wała się Polska Góra. Bronili jej żoł-
nierze 5. pułku piechoty. Wspierali ich 
koledzy z 7. pułku piechoty. Oddział 
ten ulokowano na północ od Polskiej 
Góry. Obok lewego skrzydła stanę-
ła część kawalerii legionowej. Oba 
skrzydła polskich pozycji ubezpiecza-
ły formacje węgierskie. W przypadku 
prawego była to 53. dywizja honwe-
dów, natomiast lewego 1. Dywizja 
Kawalerii.

Nadszedł wtorek, 4 lipca 1916 r. 
Tego dnia nastąpił silny ostrzał ze stro-
ny rosyjskiej artylerii. Po nim przypu-
ściła szturm piechota w służbie cara. 
Przeciwnik opanował Redutę Piłsud-
skiego. Przy czym, sukces ten okazał 
się przejściowy. Podobnie przedsta-
wiała się sytuacja odnośnie pozycji, 
jakie zajmowały 4. i 6. pułki piechoty 
III Brygady Legionów. Ich żołnierze 
odparli ataki nieprzyjaciela. Wspo-
mnianego dnia wieczorem Rosjanie 
natarli na pozycję 5. pułku piechoty 
Legionów Polskich. Podczas walk 
śmierć poniósł kapitan Mieczysław 
Sław-Zwierzyński. Oficer ten dowo-
dził 1. batalionem 5. pułku piechoty. 
Po kontrataku skierował się do Lasku 
Polskiego 2. batalion rzeczonego puł-
ku.

W rezultacie zmagań żołnierze 
rosyjscy opanowali pozycje pod Ko-
stiuchnówką. Mogli rozwijać natarcie. 
Wobec takiego obrotu spraw nocą z 4 
na 5 lipca 1916 r. część polskich le-
gionów podjęła działania zaczepne. 
Nie przyniosły one sukcesu. W go-
dzinach rannych 5 lipca rosyjska ar-
tyleria kontynuowała ostrzał. Polską 
Górę opuścili Węgrzy.  Miejsce to 
zaatakowały dwa polskie bataliony. 
Wdarły się w ciężkie walki. W ich wy-
niku obsadziły pozycje. Tymczasem 
Rosjanie skierowali ostrzał artyleryj-
ski w rejony, gdzie przebywał jeden 
z polskich pułków piechoty i uloko-
wany obok oddział austro-węgierski. 
Nieprzyjaciel kolejny raz zaatako-
wał. Tym działaniem przerwał linie 
obronne. Polacy ponieśli duże straty. 
Wszakże uniknęli okrążenia. Wyco-
fali się i dotarli na ulokowaną 3 km 
na wschód od Wołczecka drugą linię 
obronną.

Nadeszła noc z 5 na 6 lipca 
1916 r. Wówczas legioniści zaję-
li nowe pozycje obronne. Dalszego 
rozwoju wydarzeń oczekiwali legio-
nowi piechurzy, kawalerzyści i sape-
rzy. Do pomocy przydzielono im pol-
ską kompanię techniczną i austriacką 
kompanię saperów. Komendę nad 
gotowymi  do kontynuacji walki le-

gionistami sprawowali m.in. rotmistrz 
Władysław Belina-Prażmowski i puł-
kownik Küttner. W czwartek 6 lipca 
1916 r.  piechota rosyjska natarła na 
pozycje I Brygady. Stało się to w rejo-
nie Garbachu. Polacy zatrzymali ata-
kujących. W rejonie Wołczecka było 
groźniej. Tam wróg szturmował tyły 
legionistów. Dlatego też wycofała się 
grupa taktyczna pułkownika Küttne-
ra. Po południu Rosjanie uderzyli na 
kawalerię. Uczynili tak, gdyż sądzili, 
iż oddziały legionowe, austro-wę-
gierskie i bawarskie są w całkowitym 
odwrocie. Kawaleria rosyjska szarżo-
wała - jak się okazało - bez powodze-
nia. Stało się tak za sprawą ostrzału, 
który skierowały w stronę przeciwnika 
dwa pułki Legionów Polskich. Od-
party został również szturm piechoty 
rosyjskiej na pozycje I i III Brygady. 
Potem formacjom tym rozkazano wy-
cofać się z zajmowanych miejsc. Nie 
oznaczało to kresu batalii. W trakcie 
marszu ku przeprawie przez Stochod 
żołnierze I Brygady toczyli walki od-
wrotne.

Druga bitwa pod Kostiuchnówką 
zakończyła się nocą z 7 na 8 lipca 
1916 r. Bohaterska postawa polskich 
legionistów miała w niej duże znacze-
nie. Dzięki żołnierzom I i III Brygady 
wojsko rosyjskie nie zrealizowało pla-
nu okrążenia oddziałów austro-wę-
gierskich w zakolu Styru.

Analizując owo starcie warto nad-
mienić o rzeszowskich epizodach. 
Brał w nich udział posiadający szlify 
porucznika Leopold Lis-Kula. O jego 
poczynaniach napisano m.in., iż 
„nadzwyczajnym męstwem i świetną 
inicjatywą bojową przyczynił się  do 
ocalenia batalionu i nawet całego 7. 
pułku od zagłady”.

Należy również wspomnieć, że 
podczas powrotu spod Kostiuchnów-
ki , w okolicy Maniewicz, zginął z 6 na 
7 lipca 1916 r. inny związany z Rze-
szowem strzelec i legionista. Był nim 
pośmiertnie awansowany do stopnia 
podpułkownika Tadeusz Wyrwa-Fur-
galski. Gdzie leżą jego szczątki - nie 
wiadomo. 

Paweł Rejman

KOSTIUCHNÓWKA 1916. BOHATERSTWO POLSKICH LEGIONISTÓW
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STRZELCY WE LWOWIE I ZADWÓRZU

W dniach 20 do 21 sierpnia odby-
ła się wycieczka do Lwowa. Celem 
naszej podróży było wzięcie udzia-
łu w uroczystościach patriotycznych 
związanych z polską historią. 96 lat 
temu 17 sierpnia 1920 roku, 318 mło-
dych ochotników polskich pod wodzą 
kpt. Bolesława Zajączkowskiego po-
legło w Zadwórzu, broniąc dostępu 
do Lwowa przed bolszewicką kon-
nicą Budionnego. Bitwa ta przeszła 
do legendy jako „Polskie Termopile”, 
w tej miejscowości kilkusetosobowy 
batalion Małopolskich Oddziałów Armii 
Ochotniczej kpt. Zajączkowskiego, zło-
żonego głównie z lwowskiej młodzie-
ży, przez 11 godzin stawiał heroiczny 
opór dwudziestokrotnie silniejszym 
oddziałom bolszewickim. W walkach 
polegli prawie wszyscy. Jednak dzięki 
ich postawie przeciwnicy nie zdobyli 
Lwowa, a nawet opóźnił się także ich 
marsz w głąb Polski. Tam zaczęła się 
nasza podróż. Kiedyś było to małe 
kresowe miasteczko nad Jaryczówką. 
Dziś jest to wieś stara, szara i smutna, 
która ożywa na krótką chwilę podczas 
obchodów rocznicy bitwy pod Zadwó-
rzem. Wydarzenia te obudziły w na-
szych sercach prawdziwych patriotów 
i byliśmy dumni, że tam jesteśmy. 
Takich doświadczeń emocjonalnych 
towarzyszących nam wtedy, nie jeste-
śmy w stanie przeżyć na co dzień.

W tym roku 20 sierpnia w uroczy-
stości uczestniczyła nie tylko społecz-
ność Kresów, ale także liczne delega-
cje z Polski. Wśród nich znalazła się 
delegacja Kongresu Polonii Amery-
kańskiej z Chicago pod przewodnic-
twem bardzo miłej, ponad stuletniej 
Marii Mireckiej-Loryś, której brat cu-
downie znalazł się w ocalałej dwuna-
stce. Swoją obecnością zaszczycił nas 
nawet sam bratanek kpt. Zajączkow-
skiego pan Andrzej Zajączkowski oraz 
bryg. Józef Wodziński, szef Centralne-
go Archiwum Strzeleckiego z Bełcha-
towa. Mogliśmy spotkać też przedsta-
wicieli władz państwowych i samorzą-
dowych: wicewojewoda podkarpacki 
Witold Lechowski, wicemarszałek 
Maria Kurowska, dyrektor Kancelarii 
Zarządu UMWP Aneta Lis, przedsta-
wiciele Konsulatu Generalnego RP we 
Lwowie - konsul Katarzyna Sołek oraz 
wicekonsul Marian Orlikowski. Najlicz-

niejszą grupą młodzieżową byli strzel-
cy Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
Józefa Piłsudskiego z Rzeszowa, Miel-
ca, Sędziszowa Młp., Przemyśla, Kol-
buszowej, Strzyżowa, Dębicy, Brze-
ska, Bełchatowa oraz Lwowa. Obecni 
byli również żołnierze z 21. Brygady 
Strzelców Podhalańskich pod dowódz-
twem mjr. Mirosława Szpunara.

Po uroczystej mszy świętej, któ-
ra odbyła się obok kopca usypanego 
w 1920 r. przez społeczeństwo polskie 
zaproszeni goście wygłosili okoliczno-
ściowe mowy. Chwilę potem delegacje 
złożyły kwiaty pod postumentem wy-
budowanym na kopcu w 1928 r. upa-
miętniającym poległych w bitwie pod 
Zadwórzem. Ku zdziwieniu większości 
uczestników uroczystości, wszyscy 
ukraińscy maszyniści syrenami odda-
wali hołd spoczywającym tu bohate-
rom. Z Przemyśla do Zadwórza przez 
Lwów odbył się IV Zadwórzański Rajd 
Rowerowy. Uczestnicy rajdu zosta-
li uhonorowani przez wicemarszałka 
Marię Kurowską i Konsula Katarzy-
nę Sołek. Organizatorem Obchodów 
Rocznicy Bitwy w Zadwórzu jest Pol-
skie Towarzystwo Opieki nad Groba-
mi.

Odwiedziliśmy wcześniej cmentarz 
Orląt Lwowskich, na którym strzelcy 
razem z Wicemarszałkiem Wojewódz-
twa Podkarpackiego i konsulem RP 
we Lwowie Katarzyną Sołek, złożyli 
wieńce i zapalili znicze. Został wtedy 
również odczytany list okolicznościo-
wy do uczestników uroczystości m.in. 
Jana Józefa Kasprzyka - szefa Urzę-

du do spraw Kombatantów i osób 
represjonowanych. Podczas okolicz-
nościowych wystąpień pani Wice-
marszałek wspomniała o Strzelcach: 
- Bardzo mnie cieszy, że w tej uroczy-
stości bierze udział młodzież, strzelcy, 
harcerze, że są młodzi, bo przecież 
my tym młodym przekazujemy i wiarę, 
i miłość do Ojczyzny, i wszystkie war-
tości. I dlatego bardzo serdecznie się 
kłaniam i gorąco dziękuję wszystkim 
wychowawcom strzelców, harcerzy, 
wszystkim, którzy dołożyli trudu, aby 
oni dzisiaj tu byli - mówiła Maria Ku-
rowska.

Integracja jest jedną z najważniej-
szych rzeczy, która jest potrzebna 
w organizacjach takich jak „Strzelec”, 
a taki wyjazd był do tego idealną oka-
zją. Nie ma piękniejszego widoku od 
integrujących się młodych ludzi przy 
wspólnych posiłkach, spacerach po 
Lwowie z przewodnikiem panem Zbi-
gniewem Pakoszem, z którym śpie-
waliśmy lwowskie piosenki. W trakcie 
zwiedzania miasta pod pomnikiem 
Adama Mickiewicza spotkaliśmy pana 
Radka Kotarskiego, twórcę polimatów, 
prowadzącego jeden z najpopularniej-
szych kanałów na portalu społeczno-
ściowym YouTube i znanego z telewi-
zji, z którym zrobiliśmy sobie pamiąt-
kowe zdjęcie. Zobaczyliśmy też m.in. 
Operę Lwowską, Ratusz, najstarsze 
kamienice w mieście, kościół Ormiań-
ski, Bazylikę Archikatedralną Wniebo-
wstąpienia Najświętszej Maryi Panny 
we Lwowie, cmentarz Janowski oraz 
wiele innych ważnych miejsc. Najważ-
niejszym punktem było odwiedzenie 
ulicy, przy której mieszkał Józef Pił-
sudski i tam założył pierwszy Związek 
Strzelecki „Strzelec”.

Nasza podróż zakończyła się trady-
cyjnym kupnem ukraińskich cukierków 
oraz wypiciem słynnej lwowskiej kawy. 
Cieszę się, że wzięłam udział w tej 
wzruszającej i dającej do myślenia wy-
cieczce. Nie da się opisać emocji towa-
rzyszących, gdy widzi się młodych ludzi 
wyjeżdżających, aby oddać cześć pol-
skiej historii. Jestem dumna z tego, że 
strzelcy z Podkarpacia mogli reprezen-
tować Polskę za wschodnią granicą. 

Sylwia Tłuczek
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W środę 15 czerwca 2016 r. z wi-
zytą do rzeszowskiego Strzelca przy-
była ekipa telewizji niemieckiej z Ham-
burga (NDR) z koncernu ARD. Byli to 
Nino Seidel, zajmujący się w telewizji 
zagadnieniami polityki wewnętrznej, 
oraz operator kamery Chrystian Pa-

pesch. Swoją wizytę rozpoczęli od 
odwiedzin biura ZS „Strzelec” przy ul. 
Jagiellońskiej 6, wzięli udział w zbiórce 
pododdziału IV kompanii pod dowódz-
twem mł. insp. ZS Barbary Gajewskiej. 
Przeprowadzili także rozmowę z wła-
dzami Związku w sprawie celu swojej 

wizyty i oczekiwanej od nas pomocy. 
Zostali poinformowani o historii Związ-
ku Strzeleckiego oraz jego dniu dzi-
siejszym i rozpoczęli swoją relację od 
wizyty przed pomnikiem Bohatera Mia-
sta Rzeszowa, płk. Leopolda Lisa-Kuli. 
Korzystając z okazji, że strzelcy bra-
li udział w szkoleniu wyjazdowym na 
terenie  strzelnicy w Żołyni, wybrali się 
także do nich z kamerą i mikrofonem. 
Nagrywali bardzo sumiennie wszystkie 
punkty nauczania (walka wręcz, udzie-
lanie pierwszej pomocy, ćwiczenie po-
staw strzeleckich, budowa broni, takty-
ka oraz strzelanie z broni kbks). Prze-
prowadzali także wywiady z młodzieżą. 
Dziennikarze byli bardzo zadowoleni, 
wprost zaskoczeni postawą strzelców, 
ich dojrzałą argumentacją, uzasadnia-
jącą m.in. przynależność do Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Pił-
sudskiego. Byli zaskoczeni faktem, 
że działalność Związku trwa od 25 lat. 
Przygotowany materiał filmowy zo-
stał wyemitowany w telewizji niemiec-
kiej.

Redakcja

NIEMIECKA TELEWIZJA Z WIZYTĄ U STRZELCÓW

PREZYDENT U STRZELCÓW

W dniu 21.06.2016 r. Prezydent 
Miasta Rzeszowa pan Tadeusz Fe-
renc i pan Roman Szczepanek prezes 
MZBM Sp. z o.o. odwiedzili siedzi-
bę Strzelca przy ul. Jagiellońskiej 6. 
Powodem wizyty było zrewitalizowa-
ne podwórko. Strzelcy złożyli Panu 
Prezydentowi meldunek, a następ-
nie zaprezentowali się w krótkim 
programie artystycznym. Piosen-
kę pt. ,,Skrzydła” zaśpiewała Da-
ria Marcinek, a następnie odbył się 
pokaz musztry paradnej z bronią 
w wykonaniu pododdziału strzeleckie-
go dziewcząt z LO nr XIV w Rzeszowie. 
W swoim wystąpieniu Prezydent po-
dziękował strzelcom i kadrze za do-
tychczasowy wysiłek, starania i pracę 
na rzecz Ojczyzny i miasta, życząc, by 
nigdy nie musieli weryfikować nabytych 
umiejętności. Obiecał także, że strzelcy 
zawsze mogą liczyć na jego pomoc.

Redakcja
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W dniach 10-12.06.2016. kompo-
nent wydzielony Związku Strzelec-
kiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego 
w Rzeszowie, liczący 136 osób wziął 
udział w Regionalnym Ćwiczeniu 
Obronnym 2016 Województwa Pod-
karpackiego. Ćwiczenia odbyły się 
przy obecności sekretarza stanu, za-
stępcy szefa Kancelarii Rady Ministrów 
Pawła Szrota, władz wojewódzkich na 
czele z Panią Ewą Leniart – Wojewo-
dą Podkarpackim i samorządowych 
Podkarpacia na czele z Panami Wła-
dysławem Ortylem - Marszałkiem Wo-
jewództwa Podkarpackiego oraz Je-
rzym Cyprysiem – Przewodniczącym 
Sejmiku Województwa. Obecni byli 
przedstawiciele Ministerstwa Obrony 
Narodowej – kierownictwa ćwiczenia 
oraz służb mundurowych, a także 
władz Związku Strzeleckiego „Strze-
lec” Józefa Piłsudskiego.

Przedsięwzięcie zostało zrealizo-
wane w oparciu o Ośrodek Szkole-
nia Górskiego 21. Brygady Strzelców 
Podhalańskich w Trzciańcu oraz za-
porę na Solinie, a zadaniem Strzel-
ców było podegranie kompanii Obro-
ny Terytorialnej wchodzących w skład 
Podkarpackiej Brygady Obrony Tery-
torialnej.

Na pierwszym obiekcie zadaniem 
kompanii „Strzelca” było zabezpiecze-
nie kordonu zewnętrznego, jednej ru-
bieży obronnej kordonu wsparcia oraz 
wystawienia 4 TCP (tymczasowych 
punktów kontrolnych) w operacji cor-
don & search. Przedsięwzięcie było 

realizowane wspólnie z 1. batalionem 
Strzelców Podhalańskich, którego żoł-
nierze pod dowództwem ppłk. Rafała 
Iwanka mieli za zadanie zorganizo-
wać pozostałą część kordonu wspar-
cia oraz zespół szturmowy i zlikwido-
wać bądź unieszkodliwić i przekazać 
Policji dywersantów, zajmujących ma-
gazyny branżowe Straży Granicznej 
w warunkach wojny hybrydowej.

W przedsięwzięciu na OSG Trzcia-
niec brało udział 61 strzelców pod do-
wództwem st. insp. ZS Piotra Panka 
i wystawione przez Jednostkę Strze-
lecką 2021 w Rzeszowie BRDM2.

Założeniem przedsięwzięcia re-
alizowanego na zaporze na Solinie 
była obrona przez kompanię Obrony 
Terytorialnej obiektu infrastruktury 
krytycznej jakim jest sama zapora. 
W tym przedsięwzięciu zadaniem 
kompanii OT, wystawionej przez Za-
wiązek Strzelecki „Strzelec” Józefa 
Piłsudskiego, było uniemożliwienie 
podłożenia ładunków wybuchowych 
na północnej fasadzie zapory oraz 
przejęcie dywersantów i przekazanie 
ich Policji. W tym samym czasie sta-
nowiska kompanii OT weszły w kon-
takt ogniowy z dywersantami wyko-
nującymi napad na sterownię zapory. 
Atak został odparty przez SUFO oraz 
QRF (pododdział szybkiego reago-
wania) wchodzący w skład kompanii. 
Podczas ataku dywersanci zostali zli-
kwidowani lub unieszkodliwieni i prze-
kazani Policji. Po oczyszczeniu terenu 
ranni podczas starcia zostali przejęci 
przez śmigłowiec Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego oraz karetki Pogo-
towia Ratunkowego. W akcję zaanga-
żowane było również GOPR, którego 

zadaniem było zdjęcie dywersantów 
ze ściany zapory, WOPR patrolujący 
zbiornik wodny oraz Państwowa Straż 
Pożarna z wystąpieniem pożaru. 
Wszystkie wymienione zespoły pro-
wadziły swoje działania specjalistycz-
ne pod osłoną żołnierzy i strzelców 
Obrony Terytorialnej.

Związek Strzelecki „Strzelec” Jó-
zefa Piłsudskiego wystawił na ten 
obiekt kompanię liczącą 75 osób, pod 
dowództwem st. chor. ZS Miłosza 
Elgassa, również wspartą pojazdem 
BRDM2 i dronem Jednostki Strzelec-
kiej 2021 w Rzeszowie.

Wyżej opisane przedsięwzięcie 
stanowiło dla strzelców duże wyzwa-
nie, a zarazem świetną okazję do 
zaprezentowania i praktycznego wy-
korzystania ćwiczonych regularnie, 
w każdej wolnej chwili, od miesięcy 
lub lat umiejętności. Bardzo istotnym 
czynnikiem, dzięki któremu strzel-
cy zgłosili się do przedsięwzięcia 
w znacznie większej liczbie niż wyma-
gana, jest fakt współpracy i działania 
na jednym obszarze wraz z jednym 
z pododdziałów 21. Brygady Strzel-
ców Podhalańskich – w tym przypad-
ku 1. batalionem Strzelców Podhalań-
skich pod dowództwem ppłk. Rafała 
Iwanka.

Wystawione kompanie Związ-
ku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa 
Piłsudskiego w Rzeszowie, zostały 
sformowane i zgrane podczas ćwi-
czeń przy użyciu mniejszych pod-
oddziałów z Jednostek Strzeleckich 
Związku z powiatów całego woje-
wództwa podkarpackiego (m.in. Rze-
szów, Leżajsk, Przemyśl, Sędziszów 
Małopolski, Lubaczów, Sanok, Mie-
lec, itd.), dzięki czemu odległe na co 
dzień jednostki uzyskały możliwość 
wymiany doświadczeń, zgrania pro-
cedur i wyrównania poziomu wyszko-
lenia. W ramach wsparcia organizacji 
i obserwacji realizowanego ćwicze-
nia, pojedynczych strzelców przysłały 
również Jednostki Strzeleckie z oko-
licy województwa (m.in. Kraków, Tar-
nów, Brzesko i Dąbrowa Tarnowska) 
i z Warszawy.

 
Miłosz Elgass

REGIONALNE ĆWICZENIE OBRONNE 2016
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Panuje powszechne przeko-
nanie, że przygotowania do walki 
zbrojnej prowadzili prześladowani 
przez carat więźniowie polityczni, 
dla których Galicja była bezpiecz-
nym miejscem dla życia i działalno-
ści. To oni mieli być rozsadnikami 
idei walki w środowiskach miast, 
miasteczek, uczelni, szkół czy 
zwykłych warsztatów pracy. Tak 
zresztą przedstawiano to w litera-
turze. Z pewnością jest to prawda, 
ale podobnie pewnym jest fakt, że 
szeregów armii nie zapełnił ma-
teriał z importu. A to właśnie tzw. 
Polska powiatowa dostarczyła ide-
owego oraz przeszkolonego żołnie-
rza. I to też jeden z powszechnie 
zapominanych, przemilczanych, 
a ostatecznie lekceważonych feno-
menów Wielkiej Wojny. Fenomen 
ten zdarzył się i trwał właściwie 
wbrew intencjom przywódców po-
litycznych, a zupełnie wymknął się 
spod kontroli instytucji austriackie-
go zaborcy. Istota fenomenu tkwi 
w fakcie, że środowiska Strzelca, 
Sokoła czy Drużyn Bartoszowych 
nie koordynowały swoich działań 
ani nie dysponowały żadnymi środ-
kami oddziaływania medialnego 
na opinię publiczną. Dosłownie 
wszystkie przygotowania były pro-
wadzone na szczeblu lokalnym, 
wśród tzw. zwykłych ludzi, właśnie 
w Polsce powiatowej. 

Mówiąc inaczej: idea niepodle-
głej, zjednoczonej Ojczyzny zaist-
niała właśnie tam, przejmując tych 
ludzi, którzy już od dawna czekali 
na rozkaz. Zachowane raporty ewi-
dencyjne jednoznacznie tym świad-
czą. Latem 1914 roku z niewielkie-
go Pilzna - niedaleko Tarnowa – 
poszło do Legionów 200 strzelców, 
z samego Tarnowa było ich 1000. 
z Myślenic pod Krakowem około 
230 ochotników, Wadowice wysła-
ły 430 ochotników, Żywiec – 780, 
Rzeszów, tylko na samym począt-
ku dał 500 ludzi, Jasło i Krosno po 
400, Nowy Sącz – 450. Właściwie 
każda miejscowość ówczesnej Ga-
licji wysłała swoich chłopców do 
Legionów. Trudno o rzetelniejsze 
potwierdzenie wysokiego poczu-

cia patriotyzmu, zaangażowania 
i ofiarności. Potwierdza to także 
społeczny skład ochotników. Byli 
to przede wszystkim uczniowie, 
rzemieślnicy, chłopi, robotnicy oraz  
urzędnicy. I zmieniał się tylko wła-
ściwie skład procentowy tych grup 
społecznych w zależności od uwa-
runkowań lokalnych.

Wnioski tych przypomnień zu-
pełnie mijają się z tzw. elitary-
zmem społecznym Legionów, do 
czego przyzwyczaili nas historycy. 
Ale przecież szary żołnierz raczej 
po pióro nie sięgał. Z niedużego 
w 1914 r. Krosna, liczącego około 
5500 mieszkańców, do Legionów 
poszło prawie 10 % całej populacji. 
Nie będzie przesady w stwierdze-
niu, że prawie każda rodzina od-
dała Polsce swojego najbliższego. 

I tak po prostu było! Z tego mia-
sta poszli do Legionów, m.in. syn 
burmistrza, dwaj synowie jego za-
stępcy, trzech synów dyrektora ra-
finerii, syn znanego krośnieńskie-
go malarza. Widać wyraźnie, że 
swoisty moralny przymus dotyczył 
wszystkich, bez wyjątku, środo-
wisk. Tak jak przed 1914 r. jego re-
prezentanci oddawali czas i środki 
na rzecz pracy niepodległościowej, 
a w momencie próby, czynem po-
twierdzili wyznawane idee. Skoro 
więc wszędzie było podobnie, to 
pozostaje tylko zweryfikować te 
mylące opinie. Należy przyjąć za-
tem, że potencjał polskiej myśli 
o Niepodległej wzrastał w małych 
galicyjskich miasteczkach. Wzra-
stał dzięki solidnemu wychowa-
niu obywatelskiemu, dzięki dobrej 
szkole, powszechnemu pędowi do 
samoorganizowania się, a wresz-
cie dzięki atmosferze opieki ze 
strony starszych, doświadczonych 
ludzi. Legiony zagospodarowały 
i podniosły na wyższy organizacyj-
nie poziom to, co kiedyś wykiełko-
wało i wzrastało na tzw. prowincji.
Bo co innego skłoniło aż tak wielu 
chłopów, rzemieślników i uczniów 
z powiatowej, nieistniejącej prze-
cież – jako państwa – Polski, do 
porzucenia warsztatów pracy, ław 
szkolnych i najbliższej rodziny. 

To zjawisko zdumiewa swoją 
skalą, stanowi też ewenement na 
skalę nigdzie indziej niespotyka-

FENOMEN GALICYJSKIEGO POWIATU
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W czwartek, 23 lipca 1914 r. Hen-
ryk Sienkiewicz oznajmił w liście do 
znajomej o zakończeniu pracy nad 
drugą częścią powieści pt. „Legiony”. 
Pięć dni później wybuchła I wojna 
światowa. Już na jej początku Kalisz, 
Częstochowa i Będzin dostały się 
w ręce Niemców.

Tymczasem w Oblęgorku, gdzie 
przebywał wtedy pierwszy polski no-
blista w dziedzinie literatury, panowa-
ła cisza. W sierpniu 1914 r. było tam 
upalnie i sennie. Wszakże docierały 
wiadomości o potyczkach wojsk ro-
syjskich z austriackimi w rejonie Ję-
drzejowa i wycofaniu się sił w służbie 
cara Mikołaja II w kierunku Kielc oraz 
Opatowa. Pojawiła się też informacja 
o bojach pod Kielcami.

W tych dniach, do majątku autora 
Trylogii („Ogniem i mieczem”, „Potop”, 
„Pan Wołodyjowski”) zawitało kilku lu-
dzi. Przyjechali do tego miejsca kon-
no. Mieli szare mundury. Na ich gło-
wach widniały szare czapki ułańskie. 
Na czapkach znajdowały się wizerunki 
orłów. Owi goście byli ułanami po-
wstającego Wojska Polskiego.

Wizyta legionistów trwała krótko. 
Miała jednak wielkie znaczenie. Ci 
młodzi ludzie, którzy na „ofiarny stos” 
kładli „swój życia los”, złożyli wybitne-
mu, krzepiącemu polskie serca pisa-
rzowi hołd. To jemu, m.in. zawdzię-

czali poczucie patriotyzmu. Wzruszo-
ny autor „Quo Vadis”, „Krzyżaków”, na 
widok strzelców oznajmił: „Mój Boże! 
Polacy, polskie orły!”.

Gdy patrzył na ułanów, ogarnęła 
go radość, przy czym towarzyszyło jej 
uczucie żalu, ponieważ szli wówczas 
na wojnę z Niemcami jako sojuszni-
kami. W gronie goszczących w Ob-
lęgorku ułanów znalazł się Bolesław 
Długoszowski-Wieniawa. Dla niego 
ta wizyta miała osobliwy charakter. 
Spotkał się bowiem z córką Henryka 
Sienkiewicza, Jadwigą. Warto nad-

mienić, iż poznał ją wcześniej. Stało 
się to w Paryżu, gdzie późniejszy adiu-
tant naczelnika odrodzonego państwa 
polskiego - Józefa Piłsudskiego stu-
diował medycynę. Panna Jadwiga za-
proponowała rodzicowi, by żołnierzom 
ofiarować konia ze stajni Sienkiewi-
czów. Pisarz przystał na to. Chciał 
dać więcej, jednakże nie skorzystali. 
Nie chcieli narażać gospodarza i jego 
bliskich na nieprzyjemności. W Oblę-
gorku mogły w każdej chwili zjawić się 
wojska stron Wielkiej Wojny.

Henryk Sienkiewicz życzył strzel-
com - legionistom powodzenia w wal-
ce dla polskiej sprawy. Ci zasalutowa-
li i odjechali. Kilka dni później pisarz 
z bliskimi uczynił to samo. Udał się do 
Krakowa, potem do Wiednia, skąd po-
jechał do szwajcarskiego Vevey.

Legioniści natomiast ruszyli na 
szlaki bojowe i fronty I wojny świato-
wej.

Choć drogi strzelców i Henryka 
Sienkiewicza w sensie geograficznym 
rozeszły się, to pod względem patrio-
tycznym azymut był ten sam - POL-
SKA. I wspólnym wysiłkiem przy zaan-
gażowaniu jeszcze wielu innych osób 
zdołano dotrzeć do celu. Stało się nim 
urzeczywistnienie niepodległości Naj-
jaśniejszej Rzeczypospolitej.

Paweł Rejman 

HENRYK SIENKIEWICZ I STRZELCY - LEGIONIŚCI

ną. Zazwyczaj od wyruszajacych 
w bój chłopców miejscowe władze, 
w obecności licznie zgromadzone-
go społeczeństwa, odbierały przy-
sięgę. 

Działo się to zawsze po uroczy-
stej mszy św. Była w niej mowa 
o tym, że należy: …dochować 
wierności tym narodowym zasa-
dom, w których Was wychowali-
śmy, że nie zaniedbacie nic, co 
mogłoby przyczynić się do odro-
dzenia Ojczyzny …. A na końcowe 
pytanie: Czy przyrzekacie przelać 
w obronie Ojczyzny ostatnią kroplę 
krwi?, zgodnie wszyscy odpowia-
dali: Przyrzekamy. A pamiętajmy, 
że byli to urzędnicy samorządo-
wi działający w imieniu cesarza 
i monarchii. To dzięki uczniom 

i nauczycielom szkół galicyjskich, 
zainicjowany przez Józefa Piłsud-
skiego czyn zbrojny miał na czym 
budować swoje struktury. Mitycz-
na, bo przecież nieistniejąca jesz-
cze Polska miała na galicyjskiej 
prowincji najsilniejszych ambasa-
dorów i obrońców.

Przykład płynący z Brzeska, 
Tarnowa, Sanoka, Rzeszowa czy 
wielu innych miejscowości, często 
małych, trudnych nawet do zloka-
lizowania na mapie, stanowił in-
spirację do zmagań w kolejnych 
bojach o Polskę, a jego przemoż-
ny wpływ jest tu widoczny po dziś 
dzień, choćby w wynikach egzami-
nów w różnych typach szkół, sza-
cunku do religii, munduru i tradycji 
czy w wynikach politycznych wybo-

rów. Widać więc wyraźnie, że feno-
men galicyjskiego powiatu okazał 
się żywotny i trwały, determinując 
po dziś – a mamy przecież rok 
2016 – wybór wartości, zachowań 
i dążeń mieszkańców Podkarpacia 
i Małopolski. 

Z pewnością też odzew na pro-
pozycję budowy wojsk obrony te-
rytorialnej będzie u nas szerszy 
i głębszy niż w innych wojewódz-
twach, włączając w to pobudki 
i motywację samych zainteresowa-
nych. Byłoby więc pewnie dobrze, 
gdyby ludzie odpowiedzialni w sfe-
rze ustaw i realizacji tej idei, wzięli 
to pod uwagę, bo fenomen galicyj-
skiego powiatu nadal działa.

Marek Matuła



STRZELEC

8 Nr 1/2016

Na trasę marszu wyruszyli strzel-
cy z XIV LO ZST w Rzeszowie, ZS nr 
2 w Rzeszowie, ZST w Kolbuszowej, 
wchodzących w skład Jednostki 
Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopol-
da Lisa-Kuli w Rzeszowie i Jed-
nostki Strzeleckiej 2051 Sędziszów 
Młp. Związku Strzeleckiego „Strze-
lec” Józefa Piłsudskiego. W tym 
roku bazą wypadową dla strzelców, 
dzięki uprzejmości Dyrektora szkoły, 
był Zespół Szkół w Jaśliskach. Mło-
dzież, uczestnicząc w rajdzie upamięt-
niła wydarzenie z roku 1940, kiedy to 
Kazimierz Iranek Osmecki jako emisa-
riusz Naczelnego Wodza Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie przeniósł, wy-
uczony na pamięć, szyfr „H”, który do 
końca okupacji nie został złamany oraz 
znaczną kwotę pieniędzy na potrzeby 
konspiracji.    

Szlak biegł przez bardzo trudne 
i niedostępne rejony Bieszczadów, był 
używany tylko w skrajnych sytuacjach, 
żeby nie został „spalony”. Kazimierz  
Iranek-Osmecki był drugim emisa-
riuszem, czyli osobą, która nie tylko 

przenosiła szyfr i pieniądze. Był upo-
ważniony do wyjaśnienia w Warszawie 
sytuacji politycznej Rządu Polskiego 
w Londynie, mógł interpretować de-
cyzje Naczelnego Wodza i tym różnił 
się od kurierów, którzy przenosili tylko 
pocztę. Pokonanie tej trasy było moż-
liwe dzięki współpracy z ludnością 
słowacką, po tamtej stronie granicy 
i rozwiniętej siatce ZWZ AK w Polsce. 
Mieszkańcy Bieszczadów zaangażo-
wani w konspirację, tacy jak właści-
cielka dworu w Żubraczem, gajowy 
z Kamionki czy wreszcie przewodnik 
Kazimierz Sołtysik, pseudonim „Ka-
zik”, pomogli emisariuszowi dotrzeć do 
celu.   

Była to doskonała lekcja prak-
tyczna historii i patriotyzmu, dzięki 
której uczestnicy rajdu oddali hołd lu-
dziom konspiracji, walczącym o wolną 
i niepodległą Polskę. Ponadto młodzi 
strzelcy mogli poznać historię Jaślisk, 
odwiedzić klasztor Sióstr Nazaretanek 
w Komańczy, gdzie więziony był Kar-
dynał Stefan Wyszyński oraz Pustelnię 
św. Jana z Dukli. Przedsięwzięcie zo-

stało zrealizowane dzięki dofinanso-
waniu ze środków budżetu wojewódz-
twa podkarpackiego - ROPS. 

Płk Kazimierz Iranek-Osmecki uro-
dził się 5 IX 1897 r. w Pstrągowej (pow. 
Strzyżów). Uczęszczał do II Gimna-
zjum w Rzeszowie i od 1913 r. należał 
do Związku Strzeleckiego. W 1916 r. 
wstąpił do Legionów, a w roku następ-
nym został zastępcą dowódcy obwodu 
iłżeckiego POW. Od 1918 r. w WP, ran-
ny w bitwie pod Machowem. W okresie 
międzywojennym oficer służby stałej, 
m.in. wykładowca w Wyższej Szkole 
Wojennej. Uczestniczył w kampanii 
wrześniowej 1939 r. Po opuszczeniu 
kraju pełnił różne funkcje sztabowe 
w Rumunii, Francji i w Wielkiej Brytanii. 
Był emisariuszem Naczelnego Wodza 
i przedostał się do okupowanego kraju 
w grudniu 1940 r. Zrzucony w 1943 r. 
do Polski jako „cichociemny” (w stop-
niu pułkownika dyplomowanego), objął 
szefostwo Oddziału IV (Kwatermistrzo-
stwo), a następnie Oddziału II (Wy-
wiad) Komendy Głównej AK. Walczył 
w powstaniu warszawskim. Po jego 
upadku trafił do niewoli. Po wojnie po-
został na emigracji w Wielkiej Brytanii. 
Aktywnie działał w środowisku komba-
tanckim, m.in. współredagował opra-
cowanie „Armia Krajowa w dokumen-
tach 1939-1945”. Zmarł 22 V 1984 r. 
w Londynie.

Marek Strączek

„STRZELCY NA SZLAKU PŁK. KAZIMIERZA IRANKA OSMECKIEGO”
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STRZELCY Z IV KOMPANII PRZY ZST W RZESZOWIE NA SZKOLE-
NIU SPADOCHRONOWYM W LASZKACH K/JAROSŁAWIA.

W dniach 27.09.2016 do 02.10.2016 r. grupa 16 strzelców 
z IV kompanii przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie 
wraz ze swoim dowódcą mł. insp. ZS Barbarą Gajewską 
w ramach podwyższania swoich umiejętności i kwalifikacji 
wojskowych wzięła udział w szkoleniu spadochronowym 
STATIC LINE. Tego rodzaju skoki wykonuje się z wysoko-
ści 1200 - 1500 m nad terenem lotniska. Jest to bezpieczna 
forma wykonywania samodzielnych skoków spadochrono-
wych, gdyż po oddzieleniu się od pokładu samolotu lina 
desantowa natychmiast otwiera spadochron.  Szkolenie 
prowadzone było przez bardzo doświadczonych instrukto-
rów, a także byłych żołnierzy jednostek powietrzno-desan-
towych. Czterodniowy cykl zajęć teoretycznych z zakresu 
prawa lotniczego, bezpieczeństwa skoków, ogólnej wiedzy  
o spadochronach, a także teorii skoków i zachowa-
nia się w sytuacjach awaryjnych prowadził instruk-
tor AFF Static Line tandem pilot - Paweł Panas. Zaję-
cia te zakończyły się dość trudnym egzaminem, gdzie 
trzeba było wykazać się między innymi w 100 % zna-
jomością zachowania się w sytuacjach awaryjnych.  

Po zakończonym egzaminie przyszła wreszcie pora na 
szkolenie praktyczne na lotnisku w Laszkach. W sobotę 
1.10.2016 r. od wczesnych godzin porannych ćwiczyliśmy 
na podwieszeniu sytuacje awaryjne oraz sposób oddania 
skoku z samolotu, a następnie prawidłowego lądowania. Tu 
także trzeba było wykazać się zdobytą wiedzą i w sposób 
praktyczny zademonstrować różne warianty zachowania się 
w sytuacjach awaryjnych, czyli przejść pozytywnie ćwicze-

nia dopuszczające do skoku. Nasi strzelcy ambitnie wyko-
nali to zadanie i w ustalonej kolejności każdy wykonał swój 
indywidualny skok. Na koniec szkolenia cała grupa przeszła 
„chrzest bojowy”- czyli blanszowanie, tj. „gratulację i klas  
w pupę” od wszystkich instruktorów. Emocjom i wrażeniom 
nie było końca, więc następnego dnia (2.10.2016 r) oddali-
śmy kolejny skok. W ten sposób rozpoczęła się nasza „pod-
niebna przygoda”, a raczej specjalistyczne szkolenie - które 
będziemy kontynuowali. Organizatorem szkolenia był Aero-
klub Ziemi Jarosławskiej SKYDIVE CLUB, a ćwiczyli z nami 
instruktorzy: 

 
Paweł Panas - instruktor AFF Static Line tandem pilot,  
Tomasz Cierech - instruktor Static Line tandem pilot,  
Jerzy Noga - tandem pilot,  
Paweł Dobek - mechanik spadochronowy,  
Jerzy Zuliński - szef układalni.

Barbara Gajewska

OPIS SZKOLENIA WSPINACZKOWEGO

Tegoroczne strzeleckie wakacje przebiegły nadzwyczaj 
pracowicie począwszy od szkolenia w Trzciańcu na począt-
kiem lipca przez różnorodne przedsięwzięcia w Rzeszowie 
aż po szkolenie wspinaczkowe w sierpniu. Szkolenie realizo-
wane było na zasadzie kursu wspinaczkowego w komplek-
sie skalnym w Odrzykoniu pod zamkiem Kamieniec. Bazą 
noclegową dla strzeleckich kursantów było gospodarstwo 
agroturystyczne „Borówka”, gdzie gospodarze udostępnili 
nam pole namiotowe, miejsce na ognisko oraz toalety. 

Szkolenie zaplanowane było na 4 dni szkoleniowe gdzie 
celem było przygotowanie uczestników do samodzielne-
go wspinania, asekuracji w obiektach naturalnych a także 
zapoznanie ze sprzętem wspinaczkowym. Zajęcia realizo-
wane były w formie teoretyczno-praktycznej z naciskiem na 

praktyczne wykonywanie wszystkich czynności przez szko-
lonego. 

Zajęcia rozpoczęły się częścią teoretyczną w siedzibie 
JS 2021 w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej, gdzie w głów-
nej mierze skupiono się na przekazaniu i bardzo szczegó-
łowym omówieniu warunków bezpieczeństwa, podstaw 
prawnych wspinania w Polsce, a także tradycji i historii 
wspinania. Ponad to przekazane zostały informacje na te-
mat kwalifikacji na Wojskową Odznakę Górską, którą to od-
znakę potwierdzającą umiejętności wspinaczkowe można 
uzyskać w kwalifikacjach prowadzonych przez 21. Brygadę 
Strzelców Podhalańskich.

Kolejnym etapem szkolenia było właśnie działanie w Od-
rzykoniu. Tam strzelcy zrealizowali zagadnienia praktycznie 
i zdobyli poniżej wymienione umiejętności.

Strzelec po ukończonym szkoleniu zdobył ogromną wie-
dzę. Szkolenie przebiegło bez zakłóceń. Wszyscy pozytyw-
nie zaliczyli stawiane przed nimi wymagania. W zajęciach 
uczestniczyli strzelcy z Jednostek Strzeleckich z Rzeszowa 
i Przemyśla. Łączna liczba uczestników wynosiła 16. 

Damian Bieńko
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Międzynarodowy Salon Przemy-
słu Obronnego w tym roku znów był 
rekordowy! Tegoroczna wystawa to 
609 firm z 30 krajów świata takich jak: 
Austria, Belgia, Chiny, Cypr, Czechy, 
Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, 
Holandia, Izrael, Japonia, Kanada, Li-
twa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Nor-
wegia, Polska, Republika Południowej 
Afryki, Słowacja, Słowenia, Stany Zjed-
noczone, Szwajcaria, Szwecja, Taj-
wan, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania 
i Włochy. Ekspozycja zajęła ponad 27 
tysięcy metrów kwadratowych. MSPO 
po raz kolejny objęte zostało Hono-
rowym Patronatem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 
Podczas uroczystości otwarcia Targów 
głos zabrał minister Obrony Narodowej 
Antoni Macierewicz. Minister wyraził 
aprobatę dla koncepcji powstawania 
kolejnych klas mundurowych. Jedno-
cześnie podziękował za zorganizo-
wanie uroczystości i dotychczasową 
działalność na rzecz wzmacniania pa-
triotyzmu w środowisku proobronnym 
dyrektorowi Biura do Spraw Proobron-
nych Waldemarowi Zubkowi.

Biuro do Spraw Proobronnych wraz 
z organizacjami proobronnymi obecne 
było także w gronie wystawców do 
końca trwania MSPO. Na stoisku Biura 
można się dowiedzieć m.in. jak założyć 
organizację proobronną, w jaki sposób 
nawiązać współpracę organizacji czy 
stowarzyszenia z resortem obrony, 
a także dowiedzieć się o możliwo-
ściach szkoleń organizowanych przez 
Biuro na terenie jednostek wojskowych 

w całym kraju. Oprócz oficerów i pra-
cowników Biura, na stoisku przebywali 
przedstawiciele m.in. naszego Związ-
ku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Pił-
sudskiego.

Na zaproszenie Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej oraz Biura do Spraw 
Proobronnych strzelcy z Lubaczowa, 
Przemyśla, Sanoka, Kolbuszowej oraz 
Rzeszowa mogli uczestniczyć w otwar-
ciu MSPO Kielce 2016. Nasi strzelcy 
tworzyli oprawę hali PGZ oraz przygo-
towali szpaler podczas zwiedzania mi-
nistrowi Obrony Narodowej Antoniemu 
Macierewiczowi oraz osobom towarzy-
szącym.

Miłą niespodzianką dla przedstawi-
cieli Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
Józefa Piłsudskiego było spotkanie 

w punkcie Biura ds. Proobronnych 
z panem Antonim Macierewiczem mi-
nistrem ON. Komendant ZS „Strzelec” 
JP insp. ZS Marek Matuła wręczył 
okolicznościowy album ze zdjęciami 
z działalności JS 2021 im. płk. Leopol-
da Lisa-Kuli w Rzeszowie ZS „Strzelec 
JP. Pan Minister przekazał naszemu 
Związkowi, na ręce Komendanta, 
pamiątkowy medal. Insp. ZS Marek 
Strączek zaprosił Pana Ministra do 
odwiedzenia Rzeszowa podczas uro-
czystego przyrzeczenia strzeleckiego 
i orlęcego w dniu 7 marca 2017 r., któ-
re odbywa się dla uczczenia rocznicy 
śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli. Mi-
nistrowi Obrony Narodowej towarzy-
szył Wojciech Buczak - nasz poseł na 
Sejm RP z Rzeszowa.

Redakcja

STRZELCY Z PODKARPACIA NA MIĘDZYNARODOWYM SALONIE 
PRZEMYSŁU OBRONNEGO W KIELCACH
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Ćwierć wieku temu na Jasnej Gó-
rze w Częstochowie, po raz pierwszy 
w Polsce, odbyły się Światowe Dni 
Młodzieży. W bieżącym roku na wa-
kacjach znów nasz kraj zorganizował 
to wielkie spotkanie o charakterze 
religijnym. Tym razem młodych ludzi 
z całego globu gościł w dniach 26-31 
lipca Kraków. Szczególnym gościem 
spotkania – zainicjowanego przez 
świętego Jana Pawła II – był papież 
Franciszek. Odwiedził on naszą oj-
czyznę także z okazji jubileuszu 
1050-lecia Chrztu Polski. 

Zanim młodzi z różnych stron 
świata dotarli do grodu Kraka, prze-
bywali w wielu miejscowościach 
naszego kraju. Goszcząc w nich, 
w ramach Dni Diecezjalnych przygo-
towywali się do spotkania z Chrystu-
sem i Jego Matką pod przewodnic-
twem Ojca Świętego

Część z nich zawitała do Rzeszo-
wa. Doniosłe znaczenie w tymże gro-
dzie nad Wisłokiem miało spotkanie 
modlitewne, które zorganizowano 
w hali na Podpromiu. Doszło do nie-
go 23 lipca br. W trakcie spotkania 
młodzi ludzie z około 20 krajów dali 
wyraz swej chrześcijańskiej wiary 
oraz głębokiej duchowości. Dwa dni 
później uczestniczyli w mszy świętej. 
Nabożeństwo, któremu przewodni-
czył ordynariusz diecezji rzeszow-

skiej – ksiądz biskup Jan Wątroba 
– odbyło się w Parku Papieskim przy 
Katedrze pod wezwaniem Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Rze-
szowie. Po zakończeniu eucharystii 
jej uczestnicy zostali podwiezieni na 
rzeszowski dworzec kolejowy. Tam 
wsiedli do specjalnie przygotowa-
nych pociągów. Rzeczonymi środka-
mi lokomocji podążyli do miasta pod 
Wawelem.

W trakcie pobytu uczestników 
ŚDM w Rzeszowie zadbano o ich 
bezpieczeństwo. Zajęły się tym po-

licja, jak również straże miejska 
i pożarna. Wszakże nie tylko owe 
formacje mundurowe to czyniły. 
Wśród strzegących bezpieczeństwa 
gości z całego świata byli też strzel-
cy. Ich kadra dowódcza 20 lipca br. 
na odprawie w diecezjalnym ośrod-
ku „Tabor’’ zapoznała się z planem 
organizacji modlitewnych spotkań 
w Rzeszowie i obowiązkami powie-
rzonymi strzelcom. Z nich brać strze-
lecka wywiązała się należycie.

Strzelcy z JS 2021 pilnowali po-
rządku w hali na Podpromiu. Udziela-
li biorącym udział w ŚDM informacji, 
a nawet pomocy przedmedycznej. 
Odnosili się do gości z życzliwością 
i sympatią. Podobnie było w ponie-
działek, 25 lipca br. w Parku Papie-
skim, na trasie wiodącej do dworca 
kolejowego i ostatnim ze wspomnia-
nych miejsc strzelcy strzegli tam 
bezpieczeństwa młodych z całego 
świata. Podawali wsiadającym do 
pociągów posiłki.

Uczestnicy ŚDM odwzajemnili się 
strzelcom. Okazali im wdzięczność 
i szacunek. Chętnie fotografowali się 
ze strzelcami. Ci zaś dowiedli odpo-
wiedzialności, solidności, zaangażo-
wania, pracowitości, umiejętności, 
dyscypliny i pasji. Z ochotą wykonali 
zlecone zadania. Zasłużyli na po-
chwałę.

Paweł Rejman

REMINISCENCJE PO ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY 
W DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
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Trening ogniowy w Ropczycach
Nieodłącznym i najważniejszym ele-

mentem strzeleckiego szkolenia jest trening 
ogniowy. Doskonali on umiejętności posługi-
wania się bronią oraz oddania celnego strza-
łu z karabinka sportowego (kbks). Podczas 
zgrupowania na strzelnicy Ligi Obrony Kraju 
w Ropczycach strzelcy i orlęta z Bratkowic 
szkolili się w oparciu o cztery punkty naucza-
nia: udzielanie pierwszej pomocy przedme-
dycznej w sytuacjach doraźnych, budowa 
broni (kbk AKMS), budowa i przeznaczenie 
masek przeciwgazowych oraz strzelanie 
szkolne z broni sportowej (kal. 5,6 mm).

W tegorocznym zgrupowaniu szkolenio-
wym (11 czerwca 2016 r.) uczestniczyło po-
nad 40 dziewcząt i chłopców z plutonu Związ-
ku Strzeleckiego „Strzelec” z Bratkowic. Były 
to orlęta ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły 
Podstawowej nr 2 oraz strzelcy z Gimnazjum 
nr 4 i absolwenci. Punkty nauczania przygoto-
wali starsi członkowi bratkowickiego plutonu, 
którzy nabyli już doświadczenia (także instruk-
torskie) podczas  trzyletniego cyklu szkoleń 
w oddziale i na poligonowych zgrupowaniach. 
Ostre strzelanie odbyło się pod kierownictwem 
nadkom. Wiesława Wójcika, prezesa ropczyc-
kiego LOK-u, oraz kadry JS 2051 z Sędziszo-
wa Małopolskiego pod dowództwem chor. ZS 
Bartłomieja Fereta.

Opiekę nad mundurową młodzieżą w tym 
dniu sprawowali Dyrektor Zespołu Szkół Brat-
kowice mgr Joanna Różańska, nauczyciel 
Szkoły Podstawowa nr 2 mgr Katarzyna 
Ciołko. Obowiązki komendanta zgrupowa-
nia pełnił chor. ZS Artur Szary. Patronat nad 
ćwiczeniami bratkowickiego plutonu objął wójt 
Gminy Świlcza mgr inż. Adam Dziedzic, który 
w czasie podsumowania ogniowych zmagań 
wręczył najlepszym strzelcom nagrody i wy-
różnienia. Najwyższe wyniki wśród młodzieży 
osiągnęli strz. Dominik Adach (82 punkty), st. 
strz. Kamil Kula (78 punktów) i st. strz. Jakub 
Franczyk (74 punkty). Skupienie trafień (para-
metr oceniający poziom wyszkolenia strzelca) 
u większości osiągnęło zadowalający poziom.

Na uczestników ćwiczeń, którzy oddali po 
piętnaście strzałów, tj. pięć próbnych i dzie-
sięć punktowanych, czekał poczęstunek przy 
grillu. Sobotnie, strzeleckie przedpołudnie za-
kończyło się w towarzyskiej atmosferze, przy 
pieczonej kiełbasce i gorącej herbacie.

Wychowanie dla bezpieczeństwa
Wychowanie dla bezpieczeństwa oraz 

wyszkolenie proobronne młodego pokolenia 
zajmuje ważne miejsce w strategii wycho-
wania i prospołecznych oddziaływań władz 
samorządowych Gminy Świlcza. Świadczy 
o tym  zarówno pragmatyczne zaangażo-
wanie Wójta Gminy w materialną pomoc dla 
mundurowej młodzieży (zakup wojskowych 
uniformów i sprzętu, dofinansowanie wyjaz-
dów na szkolenia itp.) oraz bezpośredni udział 
w przedsięwzięciach takich jak sobotni trening 
w Ropczycach. Razem z wójtem, strzelcom 
i orlętom, na  podsumowujących ćwiczeniach 
towarzyszyli radny Rady Powiatu Rzeszow-
skiego Sławomir Miłek oraz redaktor kwartal-
nika „Trzcionka” Zbigniew Lis.

Podczas wakacji
Podczas wakacji strzelcy Plutonu Bratko-

wice nie próżnowali. Wzięli udział w proobron-
nych, patriotyczno-religijnych przedsięwzię-
ciach. W pierwszej połowie lipca (2-15 lipca) 
odbywał się dwutygodniowy wakacyjny poli-
gon na terenie Ośrodka Szkolenia Górskiego 
w Trzciańcu. Kwalifikowany kurs pierwszej 
pomocy ukończyli na nim dwaj strzelcy z Brat-
kowic: sekc. Bartłomiej Bać i sekc. Łukasz 
Gomułka.

Podczas Światowych Dni Młodzieży 
w Diecezji Rzeszowskiej wydzielona drużyna 

plutonu wraz z innymi strzelcami z Rzeszowa 
zabezpieczała sobotnie uroczystości Wieczo-
ru Uwielbienia w hali Podpromie (23 lipca) 
oraz poniedziałkową mszę św. pod przewod-
nictwem biskupa rzeszowskiego JE Jana Wą-
troby i rozesłanie pielgrzymów (25 lipca). 

W ostatnią niedzielę lipca (24 lipca) 
strzelcy włączyli się w przygotowanie i opra-
wę wojskową 72. rocznicy operacji „Burza” 
w Bratkowicach. Na tę okoliczność wysta-
wiony został poczet sztandarowy ze sztanda-
rem Koła Terenowego Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej oraz strzelecki pod-
oddział z werblistą, który asystował przy od-
czytywaniu Apelu pamięci. Na upamiętnienie 
partyzantów AK złożyła się msza św. w brat-
kowickim kościele oraz wojskowa ceremonia 
przed pomnikiem poległych żołnierzy podzie-
mia. Tydzień później 1 sierpnia br. przedsta-
wiciele plutonu uczestniczyli w rzeszowskich 
obchodach upamiętnienia wybuchu powstania 
warszawskiego.

W uroczystym dniu Święta Wojska Pol-
skiego (15 sierpnia) rzeszowscy i brakowiccy 
strzelcy wraz z przedstawicielami służb mun-
durowych z Podkarpacia i żołnierzami 21. Bry-
gady Strzelców Podhalańskich, uczcili pamięć 
bohaterów wojny polsko-bolszewickiej w 96. 
rocznicę bitwy warszawskiej. W tym świątecz-
nym dniu Polskie Radio Rzeszów wyemitowa-
ło godzinną audycję poświęconą patronowi 
strzelców płk. Leopoldowi Lisowi-Kuli (VM V 
kl.) oraz jego rówieśnikom – oficerom Legio-
nów i Wojska Polskiego – bohaterom wojen 
z lat 1914-1920, którzy, podobniej jak on, mieli 
swe korzenie w podrzeszowskiej Świlczy:  leg. 
Stanisław Czajkowski, kpt. Franciszek Wątro-
ba (VM V kl.), płk Józef Kokoszka (VM V kl.). 
Rozmówcami red. Jerzego Pasierba w tej czę-
ści audycji byli instruktorzy strzelcy st. chor. 
Paweł Rejman i chor. Artur Szary.

Warto nadmienić iż sekc. Bartłomiej Bać 
i st. strz. Jakub Franczyk reprezentowali Plu-
ton Bratkowice podczas centralnych obcho-
dów Święta Wojska Polskiego w Warszawie. 
Tam w Alejach Ujazdowskich strzelecka mło-
dzież z Podkarpacia wzięła udział w uroczy-
stej defiladzie wraz z innymi rodzajami wojsk 
z całego kraju, a także reprezentacjami woj-
skowymi NATO.  

Artur Szary

STRZELCY PLUTONU BRATKOWICE W DZIAŁANIU…
LATO 2016
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1. marca 2016 r. JS 1006 z Płońska 
brała udział jako pododdział Żołnierzy Nie-
złomnych w Warszawskich uroczystościach 
zorganizowanych przez Muzeum Wojska 
Polskiego, skąd Jednostka otrzymała zapro-
szenie. Był to nasz „pierwszy raz” w tej roli 
na takich uroczystościach, z której myślę, 
wywiązaliśmy się najlepiej jak umieliśmy.

Na przedstawionych fotografiach są 
głównie strzelcy i orlęta z naszej Jednostki. 
Uroczystości rozpoczęły się na placu MWP 
Apelem Pamięci, okazyjną przemową dyrek-
tora MWP, Ministra MON oraz Kombatanta 
„Wyklętego” Witalisa Skorupki awansowane-
go tego dnia na stopień pułkownika, po czym 
odbyła się defilada przed Grób Nieznanego 
Żołnierza, gdzie  zostały złożone wieńce. 

Dariusz Kanabaj  
fot. Kamil Andrzej Misiak

2 października nasi strzelcy wspólnie 
z Fundacją im. Cichociemnych Spadochro-
niarzy AK i Policją (Komenda Główna Policji 
Biuro Historii i Tradycji Policji - pani nadkom. 
Ewa Dębowska) współorganizowali grę miej-
ską. Celem gry było zainteresowanie uczest-
ników historią 91 cichociemnych, którzy wzię-
li udział w Powstaniu Warszawskim. Należy 
dodać, że wśród cichociemnych byli też funk-
cjonariusze Policji Państwowej, stąd  w two-
rzenie gry zaangażowała się Policja. Poli-
cjanci występowali w mundurach wz 35 (pan 
kom. Krzysztof Musielak z KGP i Pan sierż. 
sztab. Karol Woldan z KP Częstochowa).

Michał Józefowski. 

STRZELCY Z JS 1006 PŁOŃSK NA UROCZYSTOŚCIACH DNIA 
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

GRA MIEJSKA: ŚLADAMI CICHOCIEM-
NYCH POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH

RELACJE STRZELCÓW 
Z ĆWICZEŃ 

Zajęcia unitarne, które odbyły się w dniach 
8-10 kwietnia, uważam za udane. Miła atmos-
fera, sympatyczni ludzie. Trochę krzyku, ale też 
spokoju. Obiad całkiem smaczny (grochówka). 
Na tych zajęciach mogliśmy się dokształcić 
z tematów, które były tam omawiane, najlepiej 
wspominam zrywanie kontaktu i łuskanie au-
stralijskie. Miło mi się spało praktycznie w przej-
ściu, bałam się, że ktoś w nocy lub rano na mnie 
wejdzie, lecz strzelcy są uważni i na szczęście 
nikt na mnie nie wszedł. Pełnienie warty na ze-
wnątrz było ciekawym przeżyciem, dzięki temu 
nabrałam trochę doświadczenia. Poznałam 
wiele nowych osób, z niektórymi nawet się za-
przyjaźniłam. Dzięki takim zajęciom stajemy się 
lepsi i nabieramy większych umiejętności i do-
świadczenia!

strz. ZS Magdalena Bereza.
W dniach 8-10 kwietnia miałam możliwość 

uczestniczyć jako kandydatka na Strzelca 
w szkoleniu unitarnym zorganizowanym przez 
Jednostkę Strzelecką 5001 w Sadownem. 
W szkoleniu brało udział prawie 80 osób: z Ko-
sowa Lackiego, Płońska, Warszawy, Wołomi-
na i Ząbek oraz również z Sadownego. Celem 
szkolenia unitarnego było zintegrowanie się 
z oddziałami i jednostką oraz poznanie podsta-
wowych umiejętności żołnierskich, poprawienie 
kondycji fizycznej oraz wykształcenie postaw 
obywatelskich i patriotycznych. Pierwszego dnia 
szkolenia każdy przywitał i zapoznał się z innymi 
uczestnikami oraz zakwaterował, następnie od-
był się uroczysty apel na którym nastąpiło wcią-
gnięcie flagi i przywitanie strzelców przez por. 
Marcina Sochonia, Wójta Gminy Sadowne Pana 
Waldemara Cyrana oraz starszego sierżanta ZS 
Michała Józefowskiego. Po tym niecodziennym 
apelu nastąpiło wychowanie fizyczne, po którym 
każdy udał się spać. 2 dzień szkolenia zaczął się 
o 6 godzinie rano od tradycyjnej zaprawy i śnia-
dania ,aby mieć siłę na cały dzień zajęć. Na-
stępnie udaliśmy się na zajęcia teoretyczne na 
których zapoznaliśmy się z statusem strzeleckim 
,zasadami oddawania honorów. Później odbyła 
się musztra, składanie i rozkładanie broni, po-
znanie budowy granatów i postaw strzeleckich 
oraz znaków używanych w formacji. Na zakoń-

czenie ćwiczeń teoretycznych poszliśmy do lasu 
celem utrwalenia poznanych wiadomości w prak-
tyce. Po skończonych ćwiczeniach była tradycyj-
na grochówka z wkładką. Po posiłku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Sadownem odbyła się pre-
zentacja o historii wrześniowej obrony ,,odcinka 
Wizna” którą przeprowadził por. Marcin Sochoń 
z Oddziału Wołomin ZS im. kapitana Stanisława 
Brykalskiego. Zaprezentowany wykład uzupełnił 
sekcyjny ZS Mirosław Sobiecki z Oddziału Ząb-
ki ZS im. por. Ludwika Tulińskiego. o zasady 
,,Strzelca” i kodeks etyczny, na których powinien 
opierać się każdy strzelec. Po tak intensywnym 
i wyczerpującym dniu każdy udał się na odpo-
czynek. Ostatni, 3 dzień strzeleckiego szkolenia 
rozpoczął się udziałem w mszy świętej, po której 
oddaliśmy honory poległym żołnierzom 31 DP 
Wojska Polskiego w bitwie o Sadowne we wrze-
śniu 1939 r. Przy grobie żołnierzy 31 DP dowódcy 
jednostek strzeleckich oraz Wójt Gminy Sadowne 
zapalili symboliczne znicze, później zwiedziliśmy 
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej pod przewodnic-
twem p. Janusza Urbankowskiego. W dalszym 
programie odbyliśmy szkolenie z zasad udziela-
nie pierwszej pomocy cywilnej oraz pola walki. 
Po odbytych zajęciach i spakowaniu rzeczy na-
stąpiło zwieńczenie 3-dniowego kursu unitarne-
go wręczeniem dyplomów przez Komendanta 
Zgrupowania por. Marcina Sochonia i pożegna-
nie z kadrą dowódczą. Następnie zmęczeni, ale 
bardzo zadowoleni wróciliśmy do domów. Były 
to bardzo intensywne 3 dni, na których wiele się 
nauczyliśmy. Było czuć podniosłość i patriotyzm 
tego szkolenia i jednocześnie pożytecznie i mile 
spędzony czas, za który wielkie słowa uznania 
i podziękowania należą się organizatorom tego 
kursu oraz wójtowi Gminy Sadowne p. Walde-
marowi Cyranowi za wsparcie logistyczne. Oby 
więcej takich szkoleń w przyszłości.

strz. ZS Sylwia Jóźwik
Najbardziej utkwił mi w pamięci apel rozpo-

czynający kurs. Kiedy nasi koledzy wciągali na 
maszt biało-czerwoną flagę. Był to dla mnie je-
den z najbardziej podniosłych momentów tego 
szkolenia. Stojąc w mundurze z flagą na ramie-
niu i orłem strzeleckim na berecie, czułem dumę, 
że mogę być w tym miejscu i jedność wszystkich 
uczestników. Było to niesamowite przeżycie.

st. strz. ZS Daniel Przesmycki
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Pod pojęciem wyposażenie ro-
zumiemy wszystkie środki bojowe 
niezbędne do prowadzenia walki. 
Uzbrojenie i wyposażenie dzielone 
jest na tzw. 3 linie:

LINIA 1.: mundur, buty, bielizna 
oraz wyposażenie przenoszone 
bezpośrednio na pasku od spodni, 
kieszeniach munduru, kurtki.

LINIA 2.: oporządzenie taktycz-
ne ( kamizelka taktyczna, pas tak-
tyczny z wyposażeniem), plecak 
(30l) patrolowy. (woda, żywność, 
zapasowa bielizna, dodatkowa 
amunicja)

LINIA 3.: wyposażenie, któ-
re przenoszone jest w plecaku 
(pow. 80l) transportowym wewnątrz 
i na zewnątrz. (śpiwór, ocieplacze, 
odzież przeciwdeszczowa...)

Kwestia dobrego wyposaże-
nia indywidualnego zawsze była 
i będzie tematem mocno dysku-
syjnym, każdy strzelec ma własne 
doświadczenia, wizje, funkcję jaką 
pełni w plutonie, budżet. Obserwu-
jąc „doświadczonych taktycznie” 
strzelców 1. kompanii z JS 2021 
czy z drugiego rocznika Liceum 
Ogólnokształcącego w Kołaczy-
cach, zaobserwować można, że 
coraz więcej osób bazuje na de-
mobilu NATO. Powodem takiego 
stanu rzeczy są bardzo atrakcyjne 
ceny i dostępność. Generalnie za-
obserwować możemy 2 typy opo-
rządzenia:

CO POTRZEBNE ?
Strzelec musi mieć oporządze-

nie umożliwiające przenoszenie 
jednorazowo na sobie:

- 6 x magazynek AK
- 2 x granaty
- łopatka piechoty 
- maska przeciwgazowa, OP-1
- apteczka IPMed
- worek zrzutowy na puste 
 magazynki 
- manierka, camelbag
- notes, ołówek, kompas.

W przypadku szkolenia na 2. 
Etapie, mowa jest o konkretnej 
specjalizacji strzelca w ramach 
drużyny-plutonu piechoty lekkiej, 
czyli pełnienie funkcji np; radioope-
ratora, celowniczego KM, celowni-
czego PPanc, strzelca AK. To co 
dobre dla strzelca AK jest niewy-
starczające dla celowniczego KM, 
mowa oczywiście o potrzebie po-
siadania ładownic do przenosze-
nia taśm amunicyjnych. Ponadto 
w 2 etapie szkolenia odbywają się 
zajęcia dobowe, w ramach których 
drużyny wykonują zadania w cza-

sie dłuższym niż 24 h. Konieczne 
jest posiadanie dużego plecaka 
z solidnymi szelkami i pasem bio-
drowym. Coraz więcej osób kupu-
je zasobniki piechoty górskiej WP 
jednak jakość materiału i kształt nie 
zadowala, w tej cenie lepiej nabyć 
bardzo dobry pod względem wyko-
nania, spełniający wymagania 2 i 3 
etapu szkolenia czy to jako zwia-
dowca, czy strzelec lekkiej piecho-
ty, plecak transportowy armii bry-
tyjskiej BERGEN demobilowa cena 
od 100 zł.

Godna polecanie jest książka 
„Podstawy szkolenia taktycznego 
lekkiej piechoty” Paweł Makowiec, 
Marek Mroszczyk, która profesjo-
nalnie opisuje w jednym z rozdzia-
łów, co potrzebne jest piechurowi 
na współczesnym polu walki.

Marcin Zych

WYPOSAŻENIE BOJOWE I INDYWIDUALNE STRZELCA 
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Nasze pasje

Moja przygoda związana z kick-bo-
xingiem rozpoczęła się w gimnazjum. 
Kiedy mój wuefista, który jest Trenerem 
w klubie Diament Pstrągowa, zauważył 
moje zdolności sportowe, moją dobrą 
kondycję i postanowił zaprosić mnie na 
trening. Nic nie gwarantował, po prostu 
powiedział „przyjdź na trening i zobacz, 
na czym to polega” i tak zrobiłam, po-
szłam i chodzę na treningi już ponad  
4 lata. Zdarza się, że trenuję codzien-
nie plus bieganie na wielokilometrowe  

dystanse. Należę od 13 roku życia do ka-
dry Polskiej w kick-boxingu. Reprezentu-
je godnie Polskę na zawodach między-
narodowych. Między innymi wyjechałam 
na tegoroczne Mistrzostwa Świata do  
Irlandii w Dublinie, które odbyły się 27.08-
03.09.2016 roku. Na mistrzostwach zdo-
byłam wicemistrzostwo świata w formule 
K1-Rules w kategorii wagowej-60kg ju-
niorek młodszych. Ciężkie treningi, mo-
bilizacja i wola walki doprowadziły mnie 
naprawdę daleko. Aby pojechać w tym 

roku na Mistrzostwa Świata musiałam 
wygrać Mistrzostwo Polski i zdobyłam 
aż czterokrotnie w formułach Kick-Light, 
Full-Contact, Low-Kick oraz K1-Rules. 
Kick-boxing to jest bardzo trudny sport.
To nie tylko siła i wytrzymałość mięśni, 
ale również praca nad własną psychiką. 
Dzięki tej dyscyplinie sportowej wybra-
łam szkołę o profilu wojskowym, między 
innymi po to, by trenować swój umysł. 
Jak kick-boxing, tak i Wojsko to bardziej 
zawód dla mężczyzn, ale to nie oznacza, 
że ja nie mogę sobie odbierać szczęścia 
poprzez modę, która panuje na świecie. 
Wystarczy postawić sobie cel i małymi 
krokami go realizować. 

1. Co skłoniło Cię, Artur, do wyboru 
Zespołu Szkół Samochodowych?

Zawód technika mechanika jest prak-
tyczny i przydatny w życiu. Coraz więcej 
samochodów podąża drogami. Trzeba je 
naprawiać. To daje szansę na znalezienie 
pracy

2. Dlaczego wstąpiłeś do Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsud-
skiego?

„Strzelec” to organizacja, która kształ-
tuje charakter i samodyscyplinę. Uczy 
organizacji. Przygotowanie do podjęcia 
odpowiednich działań  w razie niebezpie-
czeństwa jest ważne.

3. Interesujesz się literaturą. Jakie 
dzieła najbardziej lubisz?

Fascynuje mnie szczególnie Trylogia 
Henryka Sienkiewicza - „Ogniem i mie-
czem”, „Potop” i „Pan Wołodyjowski”. Za-
chwycające są opisy scen batalistycznych, 
przebiegu bitew i ustawiania wojsk.

4. Kto jest najbardziej ulubionym bo-
haterem z Trylogii?

Andrzej Kmicic. Jego dzieje przykuwa-
ją uwagę najbardziej. Jest to dynamiczna 
postać. Mimo impulsywnego charakteru 
wzbudza sympatię. Bardzo cieszy zmiana 
postępowania pana Andrzeja. Dodam też, 
że „Potop” odzwierciedla polski charakter 
i polską mentalność. Maria Konopnicka 
słusznie nazwała to dzieło „narodową ba-
śnią”.

SYLWIA BANCER

ROZMOWA Z ARTUREM DOPARTEM, UCZNIEM ZESPOŁU SZKÓŁ  
SAMOCHODOWYCH W RZESZOWIE
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4. Polska …... Wojskowa

5. szpital wojskowy

6. świeca ...

7. hełm z 1920 r.

Pod cerkiewką, bez ikon i dzwonów
skąd moskiewskie cofnęły się hufce,
padł od kuli towarzysz z legionów
polski żołnierz, w siwej maciejówce.

Wykopali mu grób w złotym piasku
grób zieloną darniną okryli,
I pod krzyżem, przy świętym obrazku,
maciejówkę z orłem położyli.

Lecą liście z drzewa, lecą liście
płacze szary dzień, jak chłopska dola
„Requiescat” śpiewa legioniście
wiatr wiejący z niezżętego pola.

Złoty piasek na oczach mu leży
złoty piasek do serca się sączy,
złotym piaskiem, polskich żołnierzy
śmierć na zawsze dziś z Polską połączy.

Lecą liście z drzewa, lecą liście
jeszcze serce krwią broczy, krwią broczy
a już śpiewa swą pieśń legioniście,
wiatr, co dotąd zawsze wiał mu w oczy.

Edward Słoński „Grób strzelca”
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