
 

 

Nasz Patron 

Nasza szkoła ma patrona,  

Chyba wiecie o kim mowa,  

Szarotka na sztandarach, 

Waleczność i odwaga w sercach schowana. 

 

21 Brygada Strzelców Podhalańskich 

To Oni są wielcy, 

Nie karabin ze stali, nie bewup, nie czołg, 

Nie straszne im wojny, szkolenie cały rok. 

 

Co najważniejsze czuwają nad nami, 

Byśmy byli lepszymi patriotami, 

A także w SP 17 dobrymi uczniami. 

 

Piotr Ślączka kl. 5b 

Opiekun: Marta Pomes 

 

 

 

 

*** 
Patron naszej szkoły, 
Podhalańczyk dzielny, 
oddany jest Ojczyźnie  
i bardzo jej wierny. 
Gdy do szkoły przyjdzie, 
w szkolnej ławce siądzie 
nasza szkolna klasa  
wygląda bardzo godnie. 
Ci Podhalańczycy, 
to patroni nasi. 
Nie od dziś bywają 
w naszej szkolnej klasie. 
Do górskiej brygady żołnierzy 
sercem każdy należy, 
Bo w naszych dzielnych żołnierzy  
każde dziecko tu wierzy! 
 
   Piotr Deckl.3c 
  Opiekun: Bożena Kukułka 

 

 

 

 

 



Patron 

 

Wiersz ten dedykuję żołnierzom odważnym, 

Dla naszej szkoły szczególnie ważnym. 

Boruta – Spiechowicz tej brygady patronem, 

Generał dzielny, urodzony w Rzeszowie. 

Alpejska szarotka ich znanym symbolem, 

Noszonym na mundurze z wielkim honorem. 

Poznasz ich po kapeluszu z ptasim piórem, 

Orła Bielika co szybuje w górach. 

Możemy być dumni z naszego patrona, 

Gdyż to w terenie górskim najlepsza obrona. 

 

 Filip Preisner  kl. 7c 

Opiekun: Małgorzata Wisz 

 

 

Rozmowa z mamą… 

- Mamo zostaw gotowanie, 

Ja dla ciebie mam zadanie. 

- Zupa jeszcze nie gotowa… 

- Proszę, zgadnij o kim mowa! 

- Dobrze, słucham, skoro prosisz. 

- Pelerynę dumnie nosi… 

- Wiem - Superman, to łatwizna! 

- Nie, to inny jest mężczyzna! 

- Ma na kapeluszu piórko… 

- Może to jest góral, córko? 

- Ależ nie, mamusiu droga, 

Masz pomysły… olaboga! 

Jest odważny i wytrwały… 

- Pewnie to jest rycerz śmiały! 

- Dam ostatnią ci wskazówkę - 

Szarotkę wpina w galówkę. 

- To Podhalańczyk na pewno! 

- Brawo mamo, trafiasz w sedno! 

- Miałam trochę racji, przyznaj - 

Podhalańczyk to mężczyzna, 

Przystojny jak góral młody, 

Nie straszne mu są przeszkody, 

Jak Superman broni ludzi, 

Jak rycerz w boju się trudzi. 

- Tych żołnierzy w szkole znamy, 

Bo ich za Patronów mamy. 

 

 

Milena Ciąpała kl.5c 

Opiekun: Marta Pomes 

 



Podhalańczyk 

 

Podhalańczyk 

długie słowo  

to przypadkiem 

nie jest wcale,  

bowiem zmieścić  

w sobie musi 

honor, godność,  

dumę, wiarę.  

 

Swej ojczyźnie,  

człowiekowi  

służyć, bronić  

i pomagać. 

To wyryte 

w jego sercu 

wierność, miłość  

i odwaga. 

 

Podhalańczyk  

długie słowo  

w nim tradycja, 

prestiż, wzór.  

To szlachetni 

są żołnierze  

twardzi, mężni, 

ludzie z gór. 

 

 

Nina Pusz kl. 2a 

 Anna Pusz – mama 

 

 

ZACNY PATRON  

 

Choć lat mamy naście, 

Wędrówkę w dorosłość swą zaczynamy. 

Dumni jesteśmy z 17-stki, 

Gdyż Patron zacny nad nami czuwa. 

To 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, 

Która szarotkę na piersi swej nosi. 

Wszak dziś 26 maja, 

Święto wszystkich Podhalańczyków. 

Uroczystość więc pora zacząć, 

Wszyscy w strojach galowych przybyli, 

By oddać hołd i podziękować, 

Za przykład jak w życiu postępować. 

 

Aleksandra Kulikowska kl. 6c 

Opiekun: Marta Pomes 



 

 

Duma Naszej Szkoły 

Wyjątkowa historia, wyjątkowi ludzie - to 21 Brygada! 

Każdy 17-stki uczeń dobrze wie, co to za gromada. 

W ich sercach Bóg, honor i ojczyzna stoi, 

ich głowę dzięki Galicy kapelusz zdobi. 

 

Posiadają atrybut - szarotkę białą, 

jej wartości nie można wyrazić żadną skalą. 

W ubiorze do górskiego folkloru nawiązują, 

  uwagę do dostojnej peleryny przywiązują. 

 

Nie zapomnieli, co przodkowie z Podhala przypominali: 

„Noście dzieci kapelusz z piórami!“ 

Są to bowiem strzelcy jawnie wierni tradycji, 

zauważmy, że nie dla teleaudycji! 

 

Przechodzą oni liczne szkolenia, 

ich fantastyczne rezultaty są ciężkie do zliczenia. 

Pierwsza część „Lampart-19“ zakończona, 

i jak? Brygada jak zawsze nieustraszona! 

 

Misje zagraniczne, klęski żywiołowe, 

są to sytuacje bardzo im zaznajomione. 

Zawsze chętnie służą pomocą, 

nigdy nie zasłaniają się niemocą. 

 

Płk Lewandowski najlepszych żołnierzy sowicie wynagradza, 

oraz dalszej, tak wytężonej pracy im zaradza.  

Mimo iż tak zapracowani, 

naszej szkole zawsze dumnie oddani! 

 

Nigdy o nas nie zapominają, 

przeróżne cudowne atrakcje nam zapewniają. 

Ich czołgom, karabinom się przyglądamy, 

wszystkie ich zasługi dostrzegamy. 

 

Zapewniają nam miłe wspomnienia, 

są godni naszego uwielbienia. 

Bardzo ich szanujemy i lubimy, 

o lepszym patronie nawet nie śnimy. 

 

Bianka Marcinek kl. 7b 

Opiekun: Małgorzata Wisz 

 

 

 

 



 

 

Podhalańczyk 

Kapelusik z orlim piórkiem, 

Długa peleryna tańczy 

Wiedz, że to napewno idzie 

Żołnierz-dzielny Podhalańczyk. 

 

Śmiały rycerz, mężny człowiek, 

Serce wielkie ma na dłoni, 

Gotów zawsze cię obronić 

Życie, mienie twoje chronić. 

 

Niewygody mu nie straszne, 

Ponad wszystko kraj ukochał, 

Dla Ojczyzny zrobi wszystko, 

Nie wahając się ni trochę. 

 

Bądźmy zatem wdzięczni za to, 

Że jest ktoś, kto czuwa nad tym, 

By nasz kraj w pełni spokoju, 

Był szczęśliwy i bogaty. 

 

Bartosz Czado kl. 6c 

Opiekun: Marta Pomes 

 

 

 

 

 

Patron szkoły 

 

Oto zagadka nietrudna wcale, 

Odpowiedź na nią będzie w finale. 

Kapelusz z piórkiem i peleryny, 

Mundury i zawadiackie miny. 

A na mundurach znak rozpoznawczy 

Jest nim szarotka nie zaś stokrotka. 

Czy znają odpowiedź klasowe zespoły? 

Brygada Strzelców Patronem Szkoły 

Chwała okryci – Podhalańczycy. 

 

Aleksandra Synowiec kl. 5c 

Opiekun: Marta Pomes 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

21 Brygada 

 

21 Brygada to najdzielniejsza Brygada na świecie. 

Wszystkich obroni czy w zimie, czy w lecie. 

Od stóp do głów są cali zieleni, 

Tylko na kapeluszach orle pióro w słońcu się mieni. 

Na mundurach szarotka, 

O tym już chyba każdy z nas wie. 

Gdy przyjdzie czas obronią nas 

I wszystkich wrogów wypędzą w las. 

 

Daria Rożek kl. 3a 

Opiekun: Anna Kontek 

 

 

 

 

 

Patron 

 

Naszym patronem żołnierska brygada, 

co wspaniałą historię posiada. 

Ich symbolem jest szarotka, 

na ich mundurach każdy ją spotka. 

Bóg, honor oraz ojczyzna, 

a na piersi widnieje blizna. 

Każdego dnia dają przykład dobry 

I wysyłają uśmiech szczodry. 

Świetnie z karabinów strzelają, 

21 Brygadą Strzelców Podhalańskich ich nazywają. 

Zawsze patrzą na bliźniego, 

na słabszego czy chorego... 

Pokazują nam co to służba, a także braterstwo, 

opierając się o swoje męstwo. 

Towarzyszą nam w uroczystościach, 

nie zapominając o życzliwościach. 

 

Natalia Ruchlewicz kl. 7b 

 Opiekun: Małgorzata Wisz 

 

 

  

 

 



 

 

 

Brygada 

Rzeki krwi swej i wrogiej wylali, 

za Ojczyznę, nie dla siebie. 

Od ponad lat już stu 

służą Polsce w potrzebie. 

 Od drużyn podhalańskich 

długą drogę przebyli. 

Po trudach pierwszej wojny 

do Armii Krajowej trafili. 

 Brygada zawsze gotowa, 

walka jej nie trwoży. 

Generał Boruta dał wszystkim  

przykład, 

że sen żołnierza nie morzy. 

Dziś tradycje chlubne, 

każdy wojak darzy, 

Czcią wielką i szacunkiem, 

z uśmiechem na twarzy. 

Podhalańczycy ciągle 

Orle pióro noszą, 

Na chwałę godłu Polski - 

Krwią znowu kiedyś ją zroszą... 

 

Adam Dec  kl. 7b 

Opiekun: Małgorzata Wisz 

 

 

 

 

PODHALAŃCZYCY 

Owiana tradycjami swoich starszych braci 

Ich męstwem niezwykłym na bojowym szlaku 

Wzrosła w Rzeszowie jednostka wojskowa, 

Co w górach jak szarotka wśród skał szarych błyszczy. 

Błyszczy bagnet na broni niczym grom srebrzysty, 

a płaszcz niby orle skrzydła karabin okrywa, 

Ziemia drży, kiedy idą w bojowej drużynie 

Póki nas bronią Polska nie zginie. 

 

 

Mikołaj Kulpa   kl. 4c 

Opiekun: Joanna Bazan- Witwicka 

 



 

 

Podhalańczyk 

 

Słychać tupot słychać marsz 

Idzie żołnierz Harnaś nasz, 

Broń przy boku swoją niesie 

W podhalańskim ciemnym lesie, 

Idzie na przód cała brać 

Aby wolność innym dać. 

 

Gerard Piętkowski kl. 4c 

Opiekun Joanna Bazan-Witwicka 

 

 

 

 

Podhalańczycy 

 

Zawsze są obecni czy w zimie, czy w lecie, 

21 Brygada Strzelców Podhalańskich najlepsza na świecie. 

Na strojach i kapeluszach znak szarotki mają, 

Gdy ich potrzebujemy zawsze przyjeżdżają. 

Kiedy jest wojna  - wygrywają, a gdy nie ma  - odpoczywają. 

Słynny generał Boruta Spiechowicz  

Był ich dowódcą i nigdy nie zawodził. 

 

Bianka Delikat kl. 3a 

Opiekun: Anna Kontek 

 

 


