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ZWIĄZEK STRZELECKI „STRZELEC” W REJOWCU 
 

                             W odrodzonej Polsce Związek Strzelecki ,, Strzelec ,, został zarejestrowany 
decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 26.02.1922 (Nr BS 1736/22). Działał na terenie 
całego kraju jako silna, paramilitarna organizacja młodzieżowa. Organizacja ,,Strzelec ,, była 
najliczniejszą organizacją społeczną w dwudziestoleciu międzywojennym prowadzącą 
przysposobienie wojskowe wśród młodzieży. Członkiem organizacji mógł być każdy obywatel RP w 
wieku ( 16 )17-21 lat o nieposzlakowanej opinii. 

 
                                                         ” Sprawa obrony państwa nie pozostaje sprawą samego wojska,  
                                                            ale wziąć należy pod uwagę ideę społeczną obrony państwa 
                                                            i  przygotować w trybie poza koszarowym szeregi społecznej 
                                                            pomocniczej służby wojskowej oraz społeczne oddziały zdolne  
                                                            do terytorialnej obrony, w myśl hasła: ”Twierdzą nam będzie 
                                                            każdy próg.” 
 

 
 

Wzór orzełka noszonego przez ,, Strzelców ,,  na czapkach ,, maciejówkach ,, 1

                                                 
1 Orzełek w takiej formie nawiązywał do XIX wiecznego nurtu rewolucyjno-demokratycznego, którego 
symbole w postaci orłów pozbawione były korony. Orzeł bez korony w połączeniu z obowiązującą w ,, 
Strzelcu ,, formą zwracania się przez „obywatelu”, przyjęcie popularnego nakrycia głowy w formie,, 
maciejówki,, i jednego ubioru dla wszystkich, bez względu na pełnione funkcje, mogły świadczyć o ,,Strzelcu 
,, jako organizacji o zabarwieniu demokratycznym i dość żywych wpływach PPS . 

 . 
 
                           Związek Strzelecki ,, Strzelec ,, został powołany w 1910 roku jako organizacja o 
charakterze paramilitarnym . Jej podstawowym zadaniem było przygotowanie kadry dowódczej 
doprowadzenia walki z zaborcami, która miała doprowadzić do odrodzenia wolnej i niepodległej 
Rzeczypospolitej . Na czele tej organizacji stanął Józef Piłsudzki . ,, Strzelcy ,, współpracowali z 
takimi organizacjami jak POW ( Polska Organizacja Wojskowa ) , Legionami i I Brygadą . 
Doskonalili sprawność fizyczna na szkoleniach sportowo-obronnych i musztry. Chcąc wzmocnić 
wewnętrzna dyscyplinę w oddziałach strzeleckich zezwolono jego członkom na udział tylko w 
jednym dodatkowym związku lub organizacji o charakterze wojskowym. 
                       Zakonspirowaną działalność ,, Strzelca ,, w powiecie chełmskim datuje się na rok 1914 
. Chrzest bojowy przeszli w czasie rozbrajania Austriaków i Niemców w listopadzie 1918 roku .  
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Struktury Związku Strzeleckiego ściśle współpracowały z organizacją POW i Strażą Kresową 2

                     .Struktura organizacyjna jednostki strzeleckiej: 

 ( 
Towarzystwem Straży Kresowej ).  
                      W odrodzonej Polsce forma organizacyjna związku przedstawiała się następująco:  
                         Na czele stał Zarząd Główny, wybierany przez Walny Zjazd Delegatów. W skład 
Zarządu Głównego wchodził z urzędu Komendant Główny ZS mianowany przez Ministra Spraw 
Wojskowych. Komendant Główny był zarazem pomocnikiem dyrektora Państwowego Urzędu 
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Na stanowiska komendantów okręgów 
byli przydzielani oficerowie służby czynnej, którzy pełnili jednocześnie funkcję inspektorów WF i 
PW na terenie okręgów korpusów. Takie rozwiązanie dawało to ścisłe połączenie ZS,, Strzelec,, z 
aparatem państwowym. Na te kierownicze stanowiska kierowano oficerów ze służby czynnej 
przydzielonych przez ministra spraw wojskowych. Natomiast na niższych szczeblach organizacji ,, 
Strzeleckich ,, takich jak Komendy Powiatów i gmin funkcje instruktorskie pełnili  oficerowie 
rezerwy . Komendami gminnymi byli podoficerowie rezerwy. 
 

  dowódca jednostki strzeleckiej    ( batalion ) - oddział 
  z-ca dowódcy ds. szkolenia 
  z-ca dowódcy ds. logistyki 
  pisarz jednostki strzeleckiej 
 
  dowódcy kompanii                      ( kompania )  - pododdział 
  dowódcy plutonów                      ( pluton )        -    ,, 
  dowódcy drużyn                          ( drużyna )      -    ,,  
 
  strzelcy  
 
                      Jednostka,, Strzelecka ,, jako oddział składał się z pododdziałów. Najmniejszym 
pododdziałem była drużyna (7 osób). Trzy drużyny tworzyły pluton, trzy plutony to kompania, 
natomiast trzy kompanie składały się na batalion. 
 
                                       --------------------- ,,  ---------------------------- 
 
                     Dotychczasowa tajna organizacja działająca pod zaborami z chwila odzyskania przez 
Polskę niepodległości stała się otwarta na szeroki dopływ członków. W krótkim czasie zyskała dużą 
popularność dzięki atrakcyjnej ofercie prowadzonych zajęć , które podzielono na cztery działy : 
wychowanie obywatelskie , przysposobienie wojskowe , wychowanie fizyczne ,  przysposobienie 
zawodowe rolnicze.  W ramach przysposobienia wojskowego tworzono sekcje strzelecko- sportowe . 
                                                 
2 Straż Kresowa została zorganizowana w Rejowcu w nocy z 11/12 lutego 1918 roku .Jej statut 
organizacyjny został przyjęty 22 kwietnia 1918 roku. Była to spontaniczna reakcja na znak protestu przeciwko 
postanowieniom  Traktatu  Brzeskiego. Straż Kresową inspirowała ,, OMN ,, Organizacja Młodzieży 
Narodowej  ( Omen ) .  ,, Sprawa chełmska ,, w znaczący sposób zaważyła na wzajemnych relacjach polsko – 
żydowsko – ukraińskich  w Rejowcu . W dobitny sposób znalazło to swoje odzwierciedlenie w okresie 
dwudziestolecia  międzywojennego i czasu okupacji . W moim przekonaniu jest to klucz do zrozumienia wielu 
problemów  rejowieckich . Oznaki wzajemnych  niechęci można było zaobserwować już od roku 1905. 
Natomiast z całą wyrazistością zarysowały się po roku 1912 , czyli wyodrębnienia Ziemi Chełmskiej i 
wcielania jej  do cesarstwa rosyjskiego ( dnia 26 kwietnia / 9 maja 1912 roku w Dumie Państwowej 
postanowiono utworzy gubernię chełmską ) . Taki stan rzeczy doprowadził ,że każda strata posiadania przez 
Polaków na rzecz innej nacji a zwłaszcza żydowskiej była traktowana jak ,, krzywda wyrządzona przyszłej 
Niepodległej Polsce ,, .Nie tylko etniczno –językowo -demograficzna  jakość była bardzo istotna ale nie bez 
znaczenia były dobra materialne w okresie nasilających się ruchów narodowo -rewolucyjnych .( temat 
odrębnego opracowania )   
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zwiększając atrakcyjność zajęć organizowano wycieczki do ważnych miejsc pamięci narodowej . Do 
znacznej rozbudowy organizacji ,, Strzelec ,, w powiecie chełmskim przyczynili się kapitanowie 
Wenderlich i Stokosiński oddelegowani z wojska do pracy z Powiatowej Komendy Związku 
Strzeleckiego ,, Strzelec ,, .  W dniu 11 października 1924 roku wprowadzono na stałe nową  imprezę 
sportowo –obronną o nazwie ,, Święto  Przysposobienia Wojskowego ,, . W ramach , której 
organizowano masowe zawody strzeleckie w gminach aż do  szczebla powiatu . Walczono o 
mistrzostwo powiatu.     
                     W tym samym roku wprowadzono do planów pracy organizacji zajęcia sportowe z 
różnych dyscyplin.  W tym też roku Związek Strzelecki zorganizował pierwsze o zasięgu krajowym  
zawody strzeleckie.  
Dzięki propagowaniu przez Z.S. sportu strzeleckiego i jego atrakcyjności powiększa się liczba 
członków Związku . Każdy kandydat na członka Związku przechodzi okres próbny, w czasie, 
którego oprócz udziału w zajęciach poznaje historię Związku Strzeleckiego, życie i działalność 
Józefa Piłsudskiego oraz statut i regulaminy. Po okresie próbnym, zakończonym egzaminem składa 
przyrzeczenie w wyznaczonym terminie. Przyrzeczenia strzeleckie odbywały się dwa razy w roku : 
 3 Maja i 11 Listopada. Po złożeniu przyrzeczenia, kandydat otrzymywał książeczkę strzelecką.  
 

 
 

Młodzież rejowiecka z organizacji ,, Strzelec,, z Obywatelem Instruktorem ( pierwszy z prawej ) 
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,, Odznaka strzelecka ,, nadawana w trzech stopniach w zależności od umiejętności strzeleckiej . I 

stopień – złota , II stopień – srebrna i III stopień – brązowa . 
 
                     Dzięki zabiegom Piotra Szedla Szkoła Powszechna  w Rejowcu  od roku szkolnego 
1924/25  sprawowała społecznie opiekę nad  miejscowym  Związekiem Strzeleckim , który zrzeszał  
młodzież poza szkolną. Nieodpłatnie udostępniano pomieszczenia szkolne .Nauczyciele  miejscowej 
szkoły prowadzili wykłady na różne tematy .  
                  Od roku 1925 w gminie Rejowiec w ramach ,, Strzelca ,, utworzono hufce WF i PW w 
takich miejscowościach jak Rejowiec i Kobyle .W 1928 roku Oddział Związku Strzeleckiego 
dynamizuje swoją działalność dzięki umiejętnie prowadzonej agitacji oraz stosowanych nowych 
form pracy i różnie ukierunkowanych zajęć ruchowych. Wiosną 1929 roku Obwodowa Komenda 
Przysposobienia Wojskowego zorganizowała zawody . najlepsi strzelcy z Rejowca brali udział w tej 
imprezie . W konkurencji strzelania indywidualnego na odległość 200 metrów najlepszym z drużyny 
Rejowca był Dubiel , który wywalczył drugie miejsce w Obwodzie . Do najlepiej wyszkolonych w 
konkurencjach strzeleckich należeli zawodnicy z miejscowości : Chełm , Dorohusk , Dubienka , 
Depułtycze , Kobyle , Pobołowice , Rejowiec , Wojsławice . Na dalszy prężny rozwój strzelectwa w 
II Rzeczypospolitej miała wpływ decyzja władzy państwowej w 1930 roku , która nadała Związkowi 
Strzeleckiemu wyłączność na kierowanie sportem strzeleckim w kraju . Na fali dobrego klimatu 
panującego wokół sportów strzeleckich wybudowano  w 1930 roku strzelnicę sportową o długości 50 
metrów . Usytuowano ją w sąsiedztwie cmentarza rzymskokatolickiego (przylegała do muru 
północnego ogrodzenia cmentarza ) , na placu sportowym przy ul. Sportowej 3

                                                 
3 Plac sportowy wraz z strzelnicą został przeznaczony 28 marca 1970 roku na powiększenie cmentarza 
grzebalnego.   
 

 . Spełniała w owym 
czasie wszystkie normy bezpieczeństwa . Nad stanowiskami ogniowymi wybudowano specjalny 
budynek , który umożliwiał szkolenie strzelców niezależnie od panujących warunków 
atmosferycznych.  
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W głębi stare zabudowania sąsiadujące ze strzelnicą , od strony stanowisk ogniowych .U dołu 
fotografii zarys fundamentu po budynku strzelnicy nad stanowiskami ogniowymi.  Fotografię 
wykonano w 1962 roku w czasie zajęć uczniów LO w Rejowcu z przysposobienia wojskowego.  

 
                   Masową naukę strzelania prowadzono w ramach Przysposobienia Wojskowego w 
sekcjach strzeleckich , które prowadzili odpowiednio przygotowani instruktorzy . 
 Podobnie postępowano z zajęciami sportowymi opierając szkolenie na kadrze instruktorskiej 4

 
 

 
wychowania fizycznego. Dla określenia obiektywnego poziomu wyszkolenia wprowadzono tzw. 
Próby sprawności fizycznej , które podzielono na trzy grupy . Osiągnięcie jednej z nich dawało 
prawo do noszenia Państwowej Odznaki Sportowej : brązowej , srebrnej lub złotej .     
 

                                                 
4 Opiekunem od spraw wojskowości  był  ogniomistrz  rezerwy (  sierżant artylerii  )  Antoni Niedbała .   
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,, Państwowa Odznaka Sportowa ,, ( P.O.S. ) . Nadawana była w trzech poziomach odznaki w 
zależności od uzyskanych wyników w czasie tzw. prób sprawności fizycznej . brązowa , 

 srebrna i złota . 

 
 

 
         

Legitymacja  instruktora  P.W. 
 
                 W roku 1930  w gminie Rejowiec najprężniej działały Związki Strzeleckie ,, Strzelec ,, 
w następujących miejscowościach :Aleksandrii Niedziałowskiej , Kobylem , Wólce Rejowieckiej, 
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Rejowcu  , Wojniakach , w których opiekunami i prowadzącymi szkolenia byli nauczyciele ze  
szkoły podstawowej w Rejowcu . 
 

Praca społeczna nauczycieli ze szkół Nr. 1 i 2 w Rejowcu na rzecz Związku 
Strzeleckiego w świetle różnych zapisów archiwalnych tak Inspektoratu Szkolnego 

jaki i Komendy Powiatowej w Chełmie . 
 

                             ( … ) ,, W dniu 1 listopada zapoczątkowano pracę świetlicową dla 
dorosłych 5

                        ( … ) ,,  Praca oświatowa w Związku Strzeleckim – w dniu 1 listopada 
1932 roku zapoczątkowano pracę świetlicową dla dorosłych . Na zajęciach 
świetlicowych gromadzili się członkowie Związku Strzeleckiego w liczbie 
kilkudziesięciu osób płci żeńskiej i męskiej . Oprócz zajęć świetlicowych  
zorganizowano lekcje teoretyczno – praktyczne z języka polskiego łączone z historią , z 

 . Świetlica zgromadziła  dawnych i nowych członków Związku 
Strzeleckiego w liczbie kilkudziesięciu osób płci żeńskiej i męskiej . W tym czasie 
funkcje komendanta oddziału pełnił nauczyciel Imbor Tadeusz . Od razu okazała się 
potrzeba zorganizowania obok zajęć świetlicowych także wykładów Postanowiono 
wprowadzić lekcje teoretyczno-praktyzne z języka polskiego łącznie z historią , z nauki 
o Polsce współczesnej , z rachunków , z gazoznawstwa , higieny , robót kobiecych i 
śpiewu . Oprócz tego odbywały się ćwiczenia strzeleckie . Zajęcia odbywały się w 
poniedziałki,  środy czwartki i soboty . W pracy powyższej brali udział pp. 
Bośkiewiczowa , Gajewska , Harasymówna , Imbor , Kusz , Świca , Turewiczowie , 
Vovsberg , Mejerowi i Bruckowa . Podczas liczniejszej frekwencji zorganizowany był 
również kurs dla analfabetów , który jednak trwał krotko wobec znacznego 
zmniejszenia frekwencji . Po zmniejszeniu się liczby uczestników zmniejszyła się także 
liczba prelegentów . Od początku tj. od 1 listopada do 30 kwietnia pracowali pp.Świca 
, Imbor , Turewicz i Kusz . Najwięcej obciążony był pracą p. T. Imbor , który jako 
komendant oddziału urządzał częste zbiórki i ćwiczenia nawet w niedziele i święta . 
Pod koniec trwania zajęć świetlicowych dużo czasu poświęcił p. Turewicz na próby 
reżyserowanego przez siebie przedstawienia które odbyło się w Rejowcu i w Marysinie 
na początku maja . Nauczycielstwo pracowało na tym polu ofiarnie i chętnie pomimo 
intryg , braku zrozumienia i zupełnego braku uznania ze strony władz Strzeleckich,, . 
 
                   ( … ) ,,  Oddział ,,Strzelecki,,  został założony w roku 1930 przez p. 
Tadeusza Imbora Oddział ten nie wykonywał poważniejszej pracy , gdyż nie posiadał 
własnej świetlicy i ludzi , którzy go prowadzili ,,  .  
 
                    ( … ) ,, W lecie 1932 roku p. Inspektor Szkolny  Antoni Pikulski zezwolił 
Oddziałowi Strzeleckiemu Rejowiec na urządzenie świetlicy,, Strzeleckiej..  w jednej z 
sal szkoły . Od tego czasu  praca w ,,Strzelcu ,, postąpiła dużo naprzód ., ze względu 
na własną świetlicę , szczególnie zaś dlatego , że od tej pory nauczycielstwo 
rozpoczęło pracę nad oddziałem, nie szczędząc swych sił i czasu nad podniesieniem 
go,,  .           

                                                 
5 Młodzież poza szkolna w przedziale wiekowym  16 -21 lat . 
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nauki o Polsce współczesnej , rachunków , geometrii , z gazownictwa higieny , robót 
kobiecych i śpiewu . Oprócz tego odbywały się ćwiczenia strzeleckie . Zajęcia 
odbywały się  w poniedziałki , środy czwartki i soboty . w pracy powyższej brali udział 
: Bośkiewiczówna , Gajewska , Harasymówna , Imbor , Kusz , Świca , Turewicz 
Turewiczowa , Vossberg , Majerowa , i Bruckowa . . Podczas liczniejszej frekwencji 
zorganizowany był również kurs dla analfabetów , który jednak trwał krótko – osłabło 
zainteresowanie tego typu zajęciami.,,  
 
                     ( … ) ,,  W roku szkolnym 1932/33 Oddział Związku Strzeleckiego 
Rejowiec liczył 60 strzelców i 30 strzelczyń . Nauczycielstwo dało 228 godzin 
wykładowych nie licząc czasu poświęconego przez p. Turewicza na próby do 
przedstawień amatorskich . Praca w strzelcu polegała na wykładach z dziedziny Polski 
współczesnej , matematyki , korespondencji , literatury , obrony przeciwgazowej , 
nadto dla tych , którzy nie chcieli korzystać z wykładów była świetlica , w której 
strzelcy grali w tenisa stołowego , warcaby  lub czytali czasopisma . wykłady odbywały 
się w dwóch izbach szkolnych przylegających do świetlicy,, .  
 
                        ( ,,, ) ,, Społecznymi opiekunami oddziałów byli nauczyciele ze szkoły w 
Rejowcu. W budynku szkolnym mieściła się  świetlica  Związku Strzeleckiego do 
którego należało 10 dziewcząt i 22 chłopców . Zbiórki odbywały się początkowo 4 razy 
w tygodniu  - dwa razy dla dziewcząt  i dwa razy dla chłopców . Komendantem 
oddziału męskiego był  Bolesław Rosiński a  komendantką  oddziału żeńskiego  była 
Feliksa Rudzka  . Kierownikiem prac świetlicowych  był p.Feliks Turewicz . 
Współpracowali z nim  p.p. Gajewska Maria , Harasymówna Maria , Bośkiewiczówna 
Maria  , Najdowa Zofia  . Vofsberg  Brunon  i  Tałanda  Stanisław . W celu zespolenia 
prac  młodzieży z miasteczka , Wólki Rejowieckiej  i Kobylego  zorganizowano 
świetlicę dla młodzieży , któryby  w przyszłości  przystąpiła do  Związku  Strzeleckiego  
Początkowo frekwencja na zebraniach .świetlicowych młodzieży była dość duża praca 
zaczęła posuwać się naprzód . Młodzież Związku Strzeleckiego wspólnie z młodzieżą  
świetlicową  urządzili opłatek  ,,Strzelecki ,, w dniu 7 stycznia 1934 roku . 
Pomysłowość młodzieży w urządzaniu Sali i przygotowanie kotylionów była dość 
oryginalna  szczególnie jeżeli chodzi o kotyliony . Po opłatku ,,Strzeleckim,, 
frekwencja na zebraniach świetlicowych młodzieży była coraz słabsza i w końcu 
zlikwidowano świetlicę dla młodzieży a pozostała tylko świetlica Związku 
Strzeleckiego . W dniu 18 marca 1934 roku młodzież Związku Strzeleckiego urządziła 
przedstawienie , które reżyserował p. Feliks Turewicz . Praca w świetlicy Związku 
Strzeleckiego trwała do końca miesiąca kwietnia 1934 roku,,.  
 
                   ( … ) ,, Gdy chodzi o pracę społeczna Grona Nauczycielskiego szkoły w 
Rejowcu  za wyjątkiem pp. Mejerowej , Morgensztenrównej i Misiaczka  pracowało w 
Związku Strzeleckim  , poświęcając tygodniowo średnio 2 godziny .Praca w Związku 
Strzeleckim trwała od 1 listopada 1934 roku do 15 czerwca 1935 roku. Praca 
nauczycieli była społeczna . Nie otrzymywali żadnej zapłaty . Świetlica ,, Strzelecka ,, 
mieściła się w szkole w sali Nr 7 .Czynna była 4 razy w tygodniu . oprócz tego strzelcy 
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pracowali pod opieką Świcy  w szkolnej pracowni robót ręcznych , gdzie wykonywano 
wiele prac  z drewna i metalu .Światło i opał dla świetlicy strzeleckiej dostarczała 
szkoła , gdyż pododdział nie posiadał na ten cel funduszów,,  . 
 
                ( … ),,  Dnia 10 listopada 1934 roku szkoła tutejsza zorganizowała uroczystą 
akademię ku uczczenia Dnia Niepodległości .Do akademii tej przygotowywały się 
również organizacje z terenu tutejszego obwodu szkolnego a mianowicie : Związek 
Strzelecki , Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem  , Straż Ogniowa i inne .  
Program akademii był następujący : 
        -  godzina 17-ta capstrzyk z orkiestrą po Rejowcu  
        -  godzina 19-ta  - zbiórka na podwórzu szkolnym 
 Tu cały front szkoły był iluminowany . We wszystkich oknach paliły się białe , 
czerwone i zielone światła . W pośrodku ściany budynku szkolnego , na wysokości 
drugiego piętra oświetlony był witraż Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i witraż 
stylizowanego Orła Białego upięty w tryptyk prześwietlał napis wskazujący czas 
istnienia Odzyskanej Niepodległości .  
               Przed gmachem szkolnym umieszczono wysoki maszt na , który z chwilą 
zapalenia stosu – poczet flagowy Związku Strzeleckiego  , przy odegraniu hejnału – 
wciągnął majestatycznie flagę na szczyt masztu . Dzieci szkolne , Związek Strzelecki i 
inne obecne na capstrzyku organizacje ustawiły się w czworoboku . Trybunę 
oświetlono pochodniami . Z trybuny przemawiał do zebranych pan Mieczysław 
Czechak  Prezes Oddziału Związku Strzeleckiego Rejowiec . Przemówienie to , 
zawierało wiele myśli głębokich i było pięknie wygłoszonych ,, .  
 
                       Na podstawie Rozkazu Marszałka Józefa Piłsudskiego od 1930 roku przystąpiono do 
intensywnej rozbudowy tej organizacji. Od roku 1932 wprowadzono nową forme działalności 
poprzez tzw. Koncentrację Strzelecką  . Podnoszono sprawność fizyczną , moralną, militarną i 
patriotyczną  strzelców jak i efektywności pracy oddziałów . Struktóry terenowe tej organizacji  
zwiększyły programy szkoleniowe. Komendant Okręgu Zwiazku Strzeleckiego w Chełmie po 
wydaniu dyspozycji w dniu 29maja 1932 roku zarządził po raz pierwszy Koncentrację Oddziału 
Strzeleckiego w Strachosławiu . Koncentrację wizytował nowo powołany Komendant Obwodu PW 
Chełm  kpt. E .Wunderlich . Z rozkazu Komendanta Okręgu ZS w Chełmie , Koncentracje 
Strzeleckie w 1932 roku odbyły się w następujących Terenowych Gminnych Oddziałach Związku 
Strzeleckiego : Rejowcu , Sawinie , Wojsławicach i Dubience . Zazwyczaj na zakończenie 
koncentracji  wszyscy zgromadzeni śpiewali ,, Modlitwę Strzelecką ,, 6

                                                 
6 Modlitwa Strzelecka 
               O Panie Boże, Ojcze nasz, 
               W opiece swej nas miej. 
                Strzeleckich serc Ty drgnienia znasz, 
                Nam pomóc zawsze chciej. 
 
          Wszak Ciebie i Ojczyznę, 
          Miłując chcemy żyć! 
          Strzeleckim prawom w życia dniach 
          Wiernymi zawsze być! 
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 Koncentracja oddziałów Związku Strzeleckiego. Las Hruszów k / Rejowca . Maj 1933 rok . 
 

                      W pracach wychowawczych i w zdobywaniu postawy obywatelskiej pomagały 
biblioteki i świetlice .Przysposobienie Wojskowe miało za cel zwiększenie stałej gotowości 
społeczeństwa do obrony kraju.  
                     Od roku 1935 wprowadzono nową uroczystość związku  pod nazwą ,, Tydzień Związku 
Strzeleckiego,, .  
                     W 1937 roku wprowadzono akcję ogólnokrajową  zatytułowaną ,, Pod Sztandar 
Strzelecki ,, , której celem było kultywowanie tradycji Związku Legionistów , sprawowanie opieki 
nad rezerwistami i kombatantami .  
                    Natomiast w 1938 roku wprowadzono cykliczne zawody strzeleckie pod nazwa ,, 
Powszechne Manewry Letnie ,, w ramach hasła ,, Dziesięć strzałów ku chwale Ojczyzny ,, . 
                      W obliczu narastającego zagrożenia wojennego od początku roku 1939 przystąpiono w 
Związku do intensywnych szkoleń na wypadek wybuchu wojny . Jedną z takich form było szkolenie 
p/gaz . Staraniem LOPP szkoły w Rejowcu otrzymano 20 masek przeciwgazowych. Na bazie ich 
przeszkalano młodzież ostatnich klas szkoły podstawowej w praktycznym posługiwaniu się nimi w 
razie zagrożenia.  
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Marsz w maskach p/gaz . Marzec 1939 rok  .Ćwiczą uczniowie klasy VII z Publicznej Szkoły 
Powszechnej stopnia III Nr. 1 im. Henryka Dąbrowskiego w Rejowcu  

 

 
Uczniowie klasy VII .ćwiczą umiejętności w niesieniu pomocy w ramach drużyny 

ratowniczo –sanitarnej . 
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Nauka oddychania przez pochłaniacz . 
 
                      Z chwilą wybuchu II wojny światowej ,, strzelcy zostali zmuszeni do zawieszenia 
swojej działalności . Na terenie Generalnego Gubernatorstwa zostały wydane rozporządzenie z dnia 
23 lipca 1940 roku rozwiązujące wszystkie stowarzyszenia i towarzystwa . Praktycznie od 1 sierpnia 
1940 roku przestały funkcjonować organizacje kombatanckie : Związek Legionistów , Związek 
Inwalidów Wojennych , Związek Ochotników Armii Polskiej oraz organizacje społeczne w tym 
Związek Strzelecki .W czasie okupacji duża cześć ,, Strzelców,, przeszła do walki o wyzwolenie 
kraju w ramach oddziałów partyzanckich ZWZ – AK .  
 
                                      ----------------  ,,  ------------------- 

 
Komendanci 

 
Czechak Mieczysław 7

                                                 
7 Mieczysław Czechak – Prezes Oddziału Związku Strzeleckiego w Gminie Rejowiec , legionista , kierownik 
szkoły w Marysinie , inicjator budowy Pomnika Nieznanego Żołnierza w Marysinie .  
 

                    Imbor Tadeusz                      Dubiel Kazimierz  
Szponer Mieczysław                       Danielczyk Czesław              Błasiak Feliks  
Czerniakiewicz Władysław             Małysz Józef  
 
                                                   --------------------  ,,  ------------------------- 

 


	.Struktura organizacyjna jednostki strzeleckiej:
	( … ),,  Dnia 10 listopada 1934 roku szkoła tutejsza zorganizowała uroczystą akademię ku uczczenia Dnia Niepodległości .Do akademii tej przygotowywały się również organizacje z terenu tutejszego obwodu szkolnego a mianowicie : Związek ...

