
Pierwszy raz bez �Dzika�
Gdy cz³owiek umiera, nie pozostaje po nim nic,
jak tylko dobro, które uczyni³ innym na tej ziemi...

oddziale partyzanckim �Ch³opcy z lasu�,
nastêpnie dowódca w �wiêtokrzyskich Zgru-
powaniach Partyzanckich Armii Krajowej
�Ponury�. Dowódca 2 kompanii w I batalio-
nie 2 pp Leg., kapitana/majora �Nurta�.
Uczestniczy³ w wielu akcjach zaczepnych i
obronnych, w potyczkach i bitwach party-
zanckich. Pod koniec 1944r. kierowa³ akcj¹
rozmieszczania i legalizacji w rejonie Bo-
dzentyna, demobilizuj¹cych siê partyzantów
z 4 kompanii II batalionu 2 pp Leg. �Jêdru-
siów�. Po wojnie zmuszony by³ ukrywaæ siê
na ziemiach odzyskanych w Popielowie w
opolskim. Po powrocie do Starachowic are-
sztowany w lipcu 1947r. przez UB i osadzo-
ny w kieleckim wiêzieniu. Uwolniony po
wystosowaniu przez mieszkañców wielu �wiê-
tokrzyskich wsi, listów zbiorowych do pro-
kuratury wojskowej w Kielcach. Po wojnie
niestrudzony w trwa³ym upamiêtnianiu pa-
miêci czynu zbrojnego �wiêtokrzyskich Zgru-
powañ Partyzanckich AK oraz I batalionu
2 pp Leg. AK. Przewodnicz¹cy Rady Star-
szych � senior �rodowiska �wiêtokrzyskich
Zgrupowañ Partyzanckich AK �Ponury� �
�Nurt�. Swoje wspomnienia opisa³ w ksi¹¿ce
�W�ród lasów, wertepów� (I.W.Pax 1983).
Odszed³ na wieczn¹ wartê 10 stycznia 1998r.
odznaczony Krzy¿em Srebrnym Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari, dwukrotnie Krzy-
¿em Walecznych, Krzy¿em Armii Krajowej,
Krzy¿em Oficerskim Polonia Restutita, Krzy-
¿em Partyzanckim, Medalem Wojska Pol-
skiego, Medalem przyznawanym nielicznym
przez w³adze ko�cielne �Pro Fide et partia�,
oraz innymi odznaczeniami.

Do tej pory nie by³o takiego czerwcowego
spotkania na Wykusie, na którym nie by³oby
pana majora �Dzika�. Ten rok bêdzie pierw-
szy, ale my zgromadzeni przy wykusowym
ognisku za�piewamy jeszcze g³o�niej! Choæ z
dala sw¹ mamy rodzinê i bliskich, my polscy
¿o³nierze od Gór �wiêtokrzyskich ... Za�pie-
wamy równie¿ za niego bo tê pie�ñ ceni³
szczególnie.

Wiele mo¿naby mówiæ i pisaæ o tym
cz³owieku. S³owa jednak nie wyra¿¹ wszyst-
kich uczuæ, a papier choæ cierpliwy i przyj-
muje wszystko nigdy nie odda prawdy o
majorze �Dziku�. Gdy odszed³, czu³em stra-
szn¹ bezradno�æ i wkrótce po pogrzebie za-
cz¹³em go szukaæ, szuka³em na fotografiach,
których uda³o mi siê zgromadziæ wiele, chcia-
³em w jaki� sposób zatrzymaæ go na d³u¿ej.
Jego ju¿ nie ma, pozostanie jedynie pamiêæ,
pozostan¹ nienaruszone cudowne wspomnie-
nia. Có¿ wiêcej mo¿na wyraziæ s³owami?
O tym jaki by³ wiedz¹ doskonale ci, którzy
pana majora znali, innym chcê tylko powie-
dzieæ jedno � na nekrologu �p. Mariana
�widerskiego mjr. �Dzika� partyzanckiego
dowódcy od �Ponurego� i �Nurta� czyja�
wdziêczna d³oñ zatknê³a czerwon¹ ró¿ê... Po
có¿ s³owa? Ten gest wystarczy za wszystko.

Szczepan Mróz

por. Marian �widerski �Dzik� na czele swojej kompanii

10 stycznia 1998 roku zmar³ Se-
nior �rodowiska ¯o³nierzy �wiêto-
krzyskich Zgrupowañ Partyzanc-
kich Armii Krajowej �Ponury-Nurt�,
mjr Marian �widerski �Dzik�.

Dzia³alno�æ konspiracyjn¹ rozpocz¹³ ju¿
w pa�dzierniku 1939 roku. Pierwsze kroki to
organizacja tzw. �trójek� na terenie rodzinne-
go Bodzentyna i okolic, a nastêpnie w Sta-
rachowicach. Powstawa³y grupy konspiracyj-
ne wchodz¹ce stopniowo do Zwi¹zku Walki
Zbrojnej, a pó�niej do Armii Krajowej.
Por. �Dzik� czynnie  uczestniczy w szkoleniu
ludzi w zakresie dywersji, w zdobywaniu
broni, jej konserwacji i w przechowywaniu.
W roku 1942 nasili³ siê terror okupanta nie-
mieckiego i coraz okrutniejsze represje. Od-
powiedzi¹ na akcje nieprzyjaciela by³o po-
wstanie drobnych oddzia³ów partyzanckich.
W koñcu 1942 roku z Bodzentyna wyszed³
do lasu oddzia³ partyzancki licz¹ce niewiele
ponad 20 ludzi dowodzony przez por. Euze-
biusza Domoradzkiego �Grota�. Z oddzia-
³em tym poszed³ w Góry �wiêtokrzyskie por.
�Dzik�.

Pocz¹tek 1943 roku to okres powstania
wiêkszych oddzia³ów partyzanckich, ich szko-
lenia i obejmowania jednolitym dowodze-
niem. Na terenie Kielecczyzny Komenda G³ów-
na Armii Krajowej skierowa³a na wiosnê 1943
roku por. mjr. Jana Piwnika �Ponurego�
mianuj¹c go Szefem Okrêgowego Kedywu.
By³ jednym z pierwszych cichociemnych. Sko-
czy³ do kraju 6-7 listopad 1941 rok. Ws³awi³
siê rozbiciem wiêzienia w Piñsku. W okrêgu
�Jod³a� przyst¹pi³ natychmiast do zorganizo-
wania du¿ego Zgrupowania Partyzanckiego.
Scali³ lu�no dotychczas chodz¹ce oddzia³y

partyzanckie. Do tego
Zgrupowania w³¹czy³
siê oddzia³ �Grota�. W
jego szeregach by³ por.
�Dzik� pe³ni¹c funkcjê
oficera do zadañ spe-
cjalnych. Po okresie
zimowym, na wiosnê
1944 roku por. �Dzik�
zebra³ ludzi zimuj¹cych
na melinach i do³¹czy³
do por. mjr �Nurta�,
który przej¹³ dowódz-
two Zgrupowañ po
mjr. �Ponurym�.

W okresie realizacji
Akcji �Burza� por.
�Dzik� zosta³ dowód-
c¹ II kompanii w I ba-
talionie 2 pp Leg. AK
dowodzonym przez
�Nurta�. Batalion ten
stoczy³ wiele krwa-
wych walk na terenie
powiatu W³oszczow-
skiego. Do szczególnie
krwawych i zwyciê-
skich nale¿y dwudnio-
wa bitwa pod Lipnem
i Chotowem, 29-30 pa�dziernik 1944 rok.
W tej ostatniej bitwie kompania �Dzika� i on
sam wykaza³a siê wielkim bohaterstwem.
�Dzik� odznaczony zosta³ Srebrnym Krzy¿em
Orderu Wojennego Virtuti Militari. Za po-
przednie, inne walki otrzyma³ dwukrotnie
Krzy¿ Walecznych. Po rozformowaniu bata-
lionu �Nurt� przes³a³ kilkudziesiêciu ¿o³nie-
rzy na zimowe meliny w okolice Bodzentyna,
mianuj¹c równocze�nie �Dzika� do rozwi¹za-
nia Armii Krajowej, tj. do 19 stycznia
1945 roku. Gdy w³adzê w Polsce objê³a PPR
nienawidz¹ca Armii Krajowej i niszcz¹ca ich

¿o³nierzy �Dzik� poddany zosta³ represj¹ do
aresztowania w³¹cznie. Represje i inwigilacje
trwa³y mimo tak zwanego �pa�dziernika�
1956, prawie do koñca PRL-u.

Kpt. �Dzik�, bo taki awans otrzyma³ pod
koniec 1944 roku po wyj�ciu z wiêzienia
w 1947 roku nie zrezygnowa³ z aktywnej dzia-
³alno�ci patriotycznej. W 1957 roku zosta³
przewodnicz¹cym Komitetu Budowy Pomni-
ka - Kapliczki na Wykusie. Dzieñ ods³oniêcia
i po�wiêcenia Pomnika - Kapliczki 15 wrze-
�nia 1957 roku jest pocz¹tkiem dzia³ania
�rodowiska ̄ o³nierzy �Ponurego� i �Nurta�.
W powstaniu tego �rodowiska zasadnicz¹ rolê
odegra³ kpt. �Dzik�. Wokó³ niego zebra³a siê
grupa aktywnych ¿o³nierzy Zgrupowania i
razem, pod jego przewodnictwem dzia³a³a nie-
legalnie, ale skutecznie przez czterdzie�ci lat.
�Dzik� bêd¹c Seniorem �rodowiska by³ rów-
nocze�nie jego Prezesem. Dzia³ania �rodowi-
ska na terenie dawnego Okrêgu Radomsko-
Kieleckiego Armii Krajowej �Jod³a� s¹ po-
wszechnie znane, a materialnych dowodów
du¿o. Na efekty dzia³alno�ci ¿o³nierzy �Ponu-
rego� i �Nurta� zasadniczy wp³yw mia³o
umiejêtne dowodzenie nimi mjr. �Dzik�.
Bêdzie go nam brakowa³o.

W dniu 13 stycznia po¿egnali�my go
w Starachowicach w uroczystym pogrzebie.
Uroczysto�ci pogrzebowe zgromadzi³y tysi¹ce
ludzi nie tylko ze Starachowic. By³y delega-
cje ze szkó³, którymi �rodowisko siê opieku-
je, by³a delegacja Policji ze sztandarem, byli
harcerze z ZHP i ZHR, by³o 36 pocztów
sztandarowych, by³o duchowieñstwo
z ks. infu³atem Józefem Wójcikiem, byli za-
konnicy z opactwa O.O. Cystersów z W¹-
chocka, byli burmistrzowie miast W¹chock,
Bodzentyn i Suchedniów, byli pos³owie
i senatorowie z Ziemi Kieleckiej.

W imieniu ¯o³nierzy �rodowiska
�Ponury-Nurt� po¿egna³ mjr. �Dzi-
ka� Przewodnicz¹cy Zarz¹du �ro-
dowiska �Halny�. Odszed³ od nas,
by pe³niæ Wieczn¹ Wartê wraz
z Dowódcami �wiêtokrzyskich
Zgrupowañ Armii Krajowej �Ponu-
rym� i �Nurtem� i swoimi ¯o³nie-
rzami w Domu Pana. Pamiêæ o nim
pozostanie ¿ywa nie tylko w�ród
nas. Z. Rachtan �Halny�

Gdyby ¿y³, w maju tego roku znajomo�æ
nasza osi¹gnê³aby �pe³noletno�æ�. Tak. Zna-
li�my siê i przyja�nili z panem majorem
�Dzikiem� prawie osiemna�cie lat. I chocia¿
ró¿nica wieku wynosi³a �zaledwie� 52 lata,
rozumieli�my siê doskonale. Rady p³yn¹ce z
Jego szczerego serca pomaga³y mi niejedno-
krotnie, w wielu sprawach mog³em rozma-
wiaæ jak z kim� najbli¿szym. Jeszcze nie tak
dawno nasze wspólne piesze wyprawy na
Wykus dostarcza³y nam wielu rado�ci. Panu
majorowi, ¿e mimo godnego wieku by³ w
stanie pokonaæ tak odleg³¹ trasê, mnie, ¿e
dotrzymujê kroku ¿ywej historii, mogê s³u-
chaæ niekoñcz¹cych siê opowie�ci o tamtych
czasach. A nie chodzili�my tak dla samej
przyjemno�ci chodzenia. Za ka¿dym razem
mieli�my co� do zrobienia. Trzeba by³o za-
³o¿yæ tabliczkê niedawno zmar³emu, b¹d�
poprawiæ ogrodzenie przy którym� z grobów.
Czasami te¿, musieli�my naprawiaæ to, co
zniszczyli wandale. Tak te¿ bywa³o. Pan major
by³ czynny niemal do koñca swoich dni.
I nie ma w tym ¿adnej przesady, ¿e jeden
z przyjació³ czcigodnego pana majora, Leszek
Kalinowski z Wroc³awia w krótkiej notce bio-
graficznej zamieszczonej w ksi¹¿ce �Wiersze�
Zbigniewa Kabaty napisa³ o nim: stra¿nik le-
�nych mogi³ swoich poleg³ych towarzyszy
broni ... Pan major zrobi³ naprawdê bardzo
du¿o i to w czasach dla ¿o³nierzy spod znaku
Polski Walcz¹cej bardzo trudnych.

Marysiek, tak mówi¹ o nim najbli¿si, Ma-
rian �widerski �Ry��, �Dzik� urodzi³ siê 23
pa�dziernika 1910 roku w Bodzentynie. Od
pa�dziernika 1939r. w konspiracji w Stara-
chowicach. Zagro¿ony aresztowaniem � od
grudnia tego roku w Bodzentynie. By³ wspó³-
twórc¹ konspiracyjnej sieci �trójek� w oko-
licznych wsiach i osadach. Od marca 1943
roku ppor. �Ry�� � oficer szkoleniowy w Uroczysto�ci pogrzebowe mjra �Dzika�

Dziesiêæ lat temu ...
Rocznica sprowadzenia prochów Komendanta

po powtórnym pogrzebie majora Jana Piw-
nika �Ponurego�, Komendanta �wiêtokrzy-
skich Zgrupowañ Partyzanckich Armii Krajo-
wej w 1943 roku i dowódcy VII batalionu w
77 lidzkim pu³ku piechoty Armii Krajowej w
roku 1944, przywo³ujemy pamiêæ tamtych
trzech dni czerwca 1988 roku.

Odby³ siê ten pogrzeb na Ziemi �wiêto-
krzyskiej, tam gdzie Jan Piwnik urodzi³ siê
i walczy³ na czele swoich oddzia³ów Armii
Krajowej. Pogrzeb, a w³a�ciwie manifestacja
d³ugo ukrywanych uczuæ do tego, co stano-
wi³o Polskê i o Polsce. Manifestacja, jakiej
nie by³o od zakoñczenia wojny - tych, którzy

tamte czasy pamiêtali, i tych, którym o tam-
tych czasach mówiono.

Byli tam ¿o³nierze Armii Krajowej
z blisko siedemdziesiêciu jednostek
bojowych. Byli mieszkañcy tych
piêknych gór. Byli harcerze, m³o-
dzie¿ i tysi¹ce, tysi¹ce Polaków i

Dziesiêæ lat temu ...
Polek z ca³ego kraju i spoza jego
granic. Byli te¿ ci, którzy walczyli
pod komend¹ �Ponurego�. To
przede wszystkim dziêki nim i ich
przyjacio³om po wieloletnich stara-
niach uda³o siê ekshumowaæ pro-
chy majora �Ponurego� z Nowo-
gródczyzny na Kielecczyznê. To
w³a�nie oni, jego wierni ¿o³nierze,
byli organizatorami tej niezwyk³ej
uroczysto�ci. W pogrzebie wziê³o
liczny udzia³ duchowieñstwo; wie-
lu ksiê¿y, kapelanów Armii krajo-
wej, biskupi i kardyna³. I taki w³a-
�nie by³ ten pogrzeb: narodowy,
katolicki i patriotyczny � nasz.

Ci¹g dalszy na stronie 2
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Dziesiêæ lat temu ...Dziesiêæ lat temu ...
Rok 1988, 10 czerwca, pi¹tek, popo³udnie. W¹chock, XII-wieczne opactwo

Ojców Cystersów. Oko³o trzydziestu osób zebra³o siê w kapitularzu klasztor-
nym przy prostej, z sosnowych heblowanych desek trumnie. Niewiele po
piêtnastej �Dzik� - Marian �widerski i �Halny� - Zdzis³aw Rachtan,
poprzedzani przez cystersa, ojca Anio³a - Jana Karszniê, wnosz¹ urnê.

¯o³nierze Komendanta intonuj¹ swój hymn �Choæ z dala sw¹ mamy
rodzinê i bliskich, My polscy ¿o³nierze od Gór �wiêtokrzyskich...� - grzmi¹
s³owa partyzanckiej pie�ni w wiekowym opactwie. Trumnê z prochami Ko-
mendanta bior¹ na ramiona jego ¿o³nierze: �Dzik�, �Halny�, �M�cis³aw� -
Wies³aw Mikita, �Sowa� - Ryszard Guga³a. Nios¹ w milczeniu - sk³adaj¹
w samochodzie�karawanie, tym samym, który przywióz³ prochy majora �Po-
nurego�, ekshumowane z Wawiórki, z ziemi Mickiewicza i Narbutta.

Ta niezwyk³a uroczysto�æ trwaæ bêdzie trzy dni. Jej organizatorami s¹
podkomendni majora �Ponurego� oraz biskupi ordynariusze diecezji sando-
miersko-radomskiej i kieleckiej.

Rusza kolumna kilkudziesiêciu samochodów. Jad¹ wolno, z zapalonymi
reflektorami. Zwracaj¹ uwagê przechodniów. Trasa wiedzie przez Starachowice,
Paw³ów, Now¹ S³upiê, Wa�niów, Mominê do Janowic. Kondukt zatrzymuje
siê w Mominie. Na niewielkim wiejskim cmentarzu le¿¹ rodzice Jana Piw-
nika.

Janowice pod Witos³awsk¹ Gór¹ w pa�mie Gór �wiêtokrzyskich. Jest
szósta wieczorem. Pochmurnie, szaro, ale uroczy�cie. Witaj¹ nas t³umy.
Dziesi¹tki samochodów. Ludzie czekaj¹ od paru godzin (tak bêdzie przez
nastêpne dwa dni). S¹ nie tylko miejscowi i mieszkañcy okolicznych wiosek;
czekaj¹ poczty sztandarowe, w�ród nich te najwa¿niejsze: oryginalny sztandar
Kedywu Kielecko-Radomskiego z 1943 roku, przyjêty przez ¿o³nierzy �Po-
nurego� i �Nurta� jako ich znak bojowy. Jest i sztandar 2 pp. Legionów AK
z Sandomierza, pu³ku tej ziemi. Stanis³aw Skotnicki, wtedy ppor. �Bogoria�
i dowódca zwiadu konnego, podaje dono�nym g³osem rozkaz: �Baczno�æ,
sztandary salut�. Przycich³ t³um, pochylaj¹ siê sztandary.

Sobota, 11 czerwca, rano. Trumnê wyniesiono na ganek. W imieniu
rodziny ¿egna naj-
s³awniejszego z
Piwników siostrze-
niec - Mieczys³aw
Soko³owski. For-
muje siê kondukt.
Z przodu - dwa
krzy¿e. Jeden - tra-
dycyjny, pogrzebo-
wy, drugi z Wa-
wiórki - ciê¿ki, ¿e-
lazny. Niesie go
m³ody cz³owiek...
Przed trumn¹ ksiê-
¿a biskupi:
Edward Materski
i Stanis³aw Szy-
mecki, ordynariusze
sandomiersko-ra-
domskiej i kielec-
kiej diecezji. Tak¿e
opat, ojciec Bene-
dykt. Kondukt
idzie w szpalerze lu-
dzi, po�ród p³otów
i zagród do odle-
g³ego o dwa kilo-
metry parafialnego
ko�ció³ka w Nago-
rzycach. Mszê
�wiêt¹ celebruje
sufragan warszaw-
ski, ksi¹dz biskup
Zbigniew Kra-
szewski, ¿o³nierz
Armii Krajowej.
Przed koñcem uro-
czysto�ci, w imie-
niu weteranów Ar-
mii Krajowej Ob-
wodu Sandomier-
sko-Opatowskiego,
¿egna �Ponurego�
porucznik Jan Pê-
kalski �Borowy�.
A pó�niej, po za-
koñczeniu, parafial-
ny chór z Æmielo-
wa rozpoczyna
�Bo¿e, co� Pol-
skê...� Podchwytu-
j¹ pie�ñ najbli¿ej
stoj¹cy, potem
wszyscy - kilkuty-
siêczny t³um. Po-
tê¿ne �Przed Twe
o³tarze zanosim
b³aganie...� niesie
siê hen, pod Wito-
s³awsk¹ Górê.

O trzynastej ru-
sza samochodowy

Andrzej Gawroñski
Na powrót �Ponurego�

Wróci³e�, Komendancie. Wróci³e� krokami olbrzyma,
Jod³y siê prê¿¹ na baczno�æ, salwami huczy las.
S³awa, s³awa ¿elazna l�ni s³oñcem na karabinach.
Dzi� zatrzyma³y siê gwiazdy. Dzisiaj zatrzyma³ siê czas.
Szarpali pamiêæ o tobie, w ¿ó³ci zaciek³ej bezsile,
Szarpali ciebie gdy ¿y³e�, szarpali ciebie gdy� pad³,
Szarpali ciebie gdy� le¿a³, tam w wawiórkowskiej mogile,
A krzy¿ Virtuti prze�wieca³ przez ziemi mokry szmat.
W ten ranek pa�dziernikowy twój g³os bi³ seriami peemów,
Gdy s³oñce twarz odwraca³o na zdradê, przemoc i gwa³t;
A potem zabra³ ciê rozkaz i ¿o³nierz pyta³ siê �czemu?�
Na �mieræ poszed³e�. A s³awa? Na zawsze bêdziesz j¹ mia³.
Milkn¹ szepty zatrute. Ciemno�ci dni policzone
I knowania kar³ów w zau³kach. Szakalom braknie k³ów ...
�Pozdrówcie Góry �wiêtokrzyskie� - ostatnie twe s³owa przed zgonem.
Có¿ warta ca³a zawi�æ wobec tych kilku s³ów?
Czas wzi¹æ co siê �wiêcie nale¿y, w si³ê obróciæ marzenia,
Spuszczon¹ podnie�æ przy³bicê, potêpiæ brudn¹ z³o�æ,
Czas zatkn¹æ prawdziwe sztandary na szañcach ludzkiego sumienia,
Czas zagraæ w otwarte karty i czas powiedzieæ �do�æ!�

* * *
O jod³y, jod³y pachn¹ce, rozszumcie wiatru ko³yskê,
Snujcie bajkê o ch³opcu tym, co o szabli �ni³.
Oto powraca do was bohater Gór �wiêtokrzyskich,
Jan Piwnik, syn waszej ziemi, co zgin¹³ tak, jak ¿y³.
Nikt nie odbierze tej chwili, nikt dumy w sercach nie zdusi,
Choæ partyzanckich ramion nie kryje ¿o³nierski p³aszcz.
Koledzy, stañcie w szeregu: Komendant jest na Wykusie!
Aby nad polskim lasem raz jeszcze obj¹æ stra¿.
Melbourne, czerwiec 1988

M. Kozak �W³odek�
Powrót �Ponurego�

Powróci³e� do domu, w spokoju i ciszy,
Gdzie w skupionej powadze mnisi szepcz¹ modlitwy,
Aby czekaæ spokojnie w przyklasztornej niszy
Ho³du ostatniego od ¿o³nierzy �Jod³y�.

Powróci³e� do domu, do ziemi Ci bliskiej,
Gdzie w pamiêci od¿ywa znak polskich oddzia³ów,
Na ³agodne zbocza w Góry �wiêtokrzyskie,
Gdzie echo dot¹d niesie huk Twoich wystrza³ów.

Powróci³e� do domu, wojenny wygnañcze,
który� ko�ci swe z³o¿y³ jak polscy dziadowie,
Na szlaku partyzanckim, na szlaku powstañczym,
Na szlaku, który wiedli bracia i ojcowie.

Gdzie ka¿da wioska, ka¿da ziemi gruda
Zachowuje w pamiêci Twoje wielorakie
Pami¹tki mogilne wojennego trudu
Na coko³ach pamiêci partyzanckie znaki.

Powróci³e� do domu, w którym nie raz pierwszy
Notuj¹ wypadki i czasy minione,
Po�wiêcaj¹c tym sprawom ledwie kilka wierszy,
Jak gdyby rozdrapuj¹c rany zabli�nione.

Chcieli Ciê zapomnieæ w historii lamusach,
Mówili, ¿e w chwa³ê wojenn¹ nie wierz¹.
Tw¹ s³awê zachowan¹ na le�nym wykusie
Unie�li jak ¿agiew wierni Ci ¿o³nierze.

Powróci³e� do domu, gdzie sercu Ci bliskie
Dróg polnych koleiny i le�ne wykroty,
Gdzie barwi¹ siê w s³oñcu Góry �wiêtokrzyskie
I dudni echem w lesie krok Twojej piechoty.

kondukt do Michniowa, odleg³ego o oko³o piêædziesi¹t kilometrów. Dziesi¹t-
ki, setki samochodów, rejestracje ze wszystkich stron kraju. S¹ tak¿e z
Wielkiej Brytanii, Austrii, RFN, Francji... Droga wiedzie przez piêkn¹, jak¿e
piêkn¹ Kielecczyznê. Przez le¿¹c¹ u stóp �wiêtego Krzy¿a S³upiê Now¹. Przez
po³o¿ony na wzgórzu, malowniczy jak z w³oskich pejza¿y Bodzentyn i Wzdó³
Rz¹dowy.

I oto Michniów, który by³ wtedy ich wiosk¹. Polow¹ Mszê �wiêt¹
celebruje ksi¹dz biskup Edward Materski.  Przed wjazdem do siekierzyñskich
lasów na kondukt czeka sze�cioosobowy patrol konny z 8 Krakowskiej
Dru¿yny Konnej im. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego - dwie harcerki i czterech
harcerzy. �Halny� przyjmuje meldunek - powitanie od forpoczty harcerskiej
s³u¿by porz¹dkowej.

Punkt dowodzenia s³u¿b¹ sanitarn¹ znajduje siê na Wykusie. Zawiaduje
nim sanitariuszka, siostra �Hanka� - Anna Lubowicka z Warszawy. S¹
lekarze: dr El¿bieta Gajderowicz-Waga, córka chor¹¿ego �Szorta�, i dr
Radka Gansiniec oraz sanitariuszki z tamtych lat: �Ba�ka� - Edyta Cha-
chaj i �Janka� -Janina Czerwonka; wszystkie z Wroc³awia. Przed Wyku-
sem kondukt zatrzymuje siê w�ród dru¿yn starszoharcerskich. Sze�ciu ros³ych
druhów bierze trumnê na ramiona i otoczeni rojem harcerek i harcerzy ruszaj¹
w stronê polany. Patrz¹cy na to widz¹ scenê-symbol. Przecie¿ to oni, m³odzi,
maj¹ ponie�æ w przysz³o�æ prawdê i legendê o Armii Krajowej i jej walce.
Czy ud�wign¹ ten �wiêty depozyt, sk³adany na ich barki przez tych, dla
których �domem by³ las�? Na polanie obok kapliczki-pomnika brzozowy
katafalk, o³tarz polowy, duchowieñstwo i wielotysiêczne t³umy. Kapliczkê z
wyrytymi pseudonimami oraz piêknym wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej
postawili po pa�dziernikowej �odwil¿y� w 1957 roku ¿o³nierze �Ponurego�
i �Nurta� i po�wiêcili j¹ poleg³ym kolegom.

Trumnê, przy d�wiêkach marsza ¿a³obnego, umieszczono na katafalku i
okryto bia³o-czerwonym ca³unem. Po obu stronach harcerskie warty. Godzina
siedemnasta. Mszê �wiêt¹ rozpoczyna ksi¹dz biskup Stanis³aw Szymecki w
asy�cie piêciu biskupów i opata, ojca Benedykta. Ucisza siê polana, wstaj¹
z krzese³ cz³onkowie rodziny Komendanta oraz przedstawiciele Komitetu
Honorowego Pogrzebu. Senior i przewodnicz¹cy �rodowiska ¯o³nierzy �Po-
nurego�, kpt. �Dzik� - Marian �widerski twarz¹ do trumny sk³ada raport.

Msza �wiêta trwa, a deszcz pada bez przerwy. Po Mszy �wiêtej przemawia
Cezary Chlebowski - z pasj¹ reportera opowiada historiê starañ o ekshumacjê
�Ponurego�.

Znacz¹cym elementem uroczysto�ci na Wykusie jest dekoracja trumny z
prochami majora �Ponurego� Krzy¿em Z³otym Orderu Wojennego Virtuti
Militari przez pp³ka �Wojana� � Wojciecha Borzobohatego w asy�cie
patrolu oficersko-harcerskiego. Krzy¿ ten nadany zosta³ przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej na uchod�stwie - Kazimierza Sabata. Uroczysto�ci na
Wykusie koñcz¹ siê programem ¿a³obno-artystycznym, który zapowiada �Lin�
� Janusz Skalski. �piewa siedmioosobowy zespó³ Filharmonii im. Romualda
Traugutta z Warszawy pod kierunkiem Tadeusza Kaczyñskiego, wiersze
recytuj¹: Anna Nehrebecka, Józef Duriasz, Andrzej £apicki, Maciej Ra-
yzacher, Andrzej Szczepkowski, Mieczys³aw Voit oraz Szczepan Mróz ze
Starachowic.

Godzina dziewiêtnasta trzydzie�ci. Harcerze bior¹ trumnê na ramiona i
nios¹ na trakt. Za trumn¹ - najbli¿si, najm³odsze pokolenie rodziny Piwni-
ków. Pó�niej weterani, ich rodziny. Id¹ do Rataj, odleg³ych o prawie dziesiêæ
kilometrów. Robi siê szaro, potem ciemno. Zapalaj¹ pochodnie. Id¹ w
szpalerze harcerek i harcerzy.

Rataje, godzina dwudziesta druga. Maleñki, drewniany ko�ció³ek �wiêtej
Zofii. Trumnê umieszczono w jego wnêtrzu i jak w Janowicach rozpoczyna
siê ca³onocne, modlitewne czuwanie.

12 czerwca 1988 roku - niedziela.  Rataje. Trwa czuwanie przy trumnie
Komendanta. Chêtnych do objêcia warty jest coraz wiêcej. Od wczesnego rana
ci¹gn¹ do Rataj t³umy. Harcerze ograniczyli ruch samochodów. Zadziwia
dok³adno�æ organizacji. Wielki w tym udzia³ ma harcmistrzowski sztab z
zakonspirowanego Ruchu Harcerskiego Rzeczpospolitej z Krakowa. Przed
ko�ció³kiem zbieraj¹ siê poczty sztandarowe. Kapitan �Wiór� - Micha³ Bu-
rhardt z pomoc¹ por. �Artura� - Jana Seredyñskiego i �Basi� - Barbary
Neyman-Zelttowej (oboje z Szarych Szeregów) ustawiaj¹ poczty sztandarowe
na przyko�cielnych b³oniach. Jest ich sze�ædziesi¹t osiem! Nigdy jeszcze w
powojennej historii nie uda³o siê zebraæ w jednym miejscu ¿o³nierzy AK w
takiej liczbie. A przecie¿ by³o ich wiêcej, stokroæ wiêcej, by³o ich wiêcej ni¿
innych, bo ponad trzysta sze�ædziesi¹t tysiêcy. To by³o wojsko, armia, zbrojne
ramiê Pañstwa Podziemnego.

Jest godzina jedenasta. Porucznik �Lin� sk³ada meldunek o gotowo�ci
sztandarów do powitania. Przyjmuje go pp³k �Wojan�, który nastêpnie w
towarzystwie cz³onków Komitetu przyjmuje meldunki od poszczególnych
pocztów sztandarowych, o gotowo�ci wziêcia udzia³u w pogrzebie. Zgodnie
z programem punktualnie o dwunastej rozpoczyna siê siódmy etap ostatniej
drogi Komendanta. Na czele - tak jak dnia poprzedniego - harcerski konny
patrol, pó�niej krzy¿, wieñce, orkiestra i imponuj¹co wygl¹daj¹ca honorowa
kompania harcerek i harcerzy z tradycyjnymi laskami i proporczykami zastê-
pów. Prowadzi ich ostatni naczelnik Szarych Szeregów, siwiuteñki �Orsza� -
Stanis³aw Broniewski. Za nimi - duchowieñstwo i samotna harcerka, która
niesie na poduszce Krzy¿ Z³oty Orderu Wojennego Virtuti Militari. Trumnê
otaczaj¹ �Jêdrusie�, potem rodzina, Komitet Honorowy Pogrzebu z pu³kow-
nikami �Trzask¹� - Henrykiem Krajewskim i �Wojanem�. Sztandary pro-
wadz¹: kapitan �Wiór� i porucznik �Lin�. Pocztom przewodzi sztandar
�wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich Armii Krajowej �Ponury���Nurt�.
Dalej, za sztandarami kroczy ogromna kolumna weteranów Armii Krajowej.
Ka¿d¹ grupê poprzedzaj¹ harcerze nios¹cy tabliczki z nazwami okrêgów lub
zgrupowañ. Id¹ reprezentanci ca³ej struktury organizacyjnej wojska Podziem-
nego Pañstwa Polskiego i tysi¹ce, tysi¹ce Polek i Polaków. Jest równie¿
sztandar �Solidarno�ci�! W�ród id¹cych uwijaj¹ siê dwu- lub trzyosobowe
zespo³y harcerskie �Bia³ej S³u¿by�, zaopatrzone w zbiorniczki z wod¹ pitn¹.
S¹ na s³u¿bie ju¿ trzeci dzieñ. Tak¿e s³u¿ba harcerska ruchu drogowego.

Drog¹ wij¹c¹ siê w dó³ kondukt schodzi do W¹chocka. Bij¹ dzwony z
wie¿y kolegiaty cysterskiego opactwa. Kondukt zatrzymano przed rynkiem, od

roku nazywanym placem �Ponurego�. Przygotowanie do defilady trwa krótko.
Trumnê ustawiono naprzeciwko bia³ej, wykutej w kamieniu sylwetki Komen-
danta. Obok rodzina, duchowieñstwo i Komitet Honorowy Pogrzebu. Teraz
rozpoczyna siê defilada. Jedyna chyba, jak¹ kiedykolwiek odebra³. Jedyna,
jak¹ powojenna Polska widzia³a. Pochylaj¹ siê sztandary, salutuj¹ umundu-
rowani kombatanci. Id¹ na �baczno�æ� próbuj¹c komendê tê wystukaæ stopa-
mi. Na placu t³umy, pod cysterskim klasztorem t³umy... Dziesi¹tki tysiêcy
ludzi...

Po defiladzie trumna zostaje przeniesiona pod klasztor i ustawiona na
wysokim katafalku przed du¿ym o³tarzem polowym. Rozpoczyna siê Msza
�wiêta. Celebruje j¹ kardyna³ Henryk Gulbinowicz, a wraz z nim biskupi,
opaci i liczne duchowieñstwo. Ministrantami s¹ harcerze. Homiliê wyg³asza
kardyna³. Mówi prosto, zwiê�le, jasno. Mówi o powrocie prochów �Ponu-
rego� w ojczyste Góry �wiêtokrzyskie. I koñczy: ... ta garstka prochów jest
tak silna, ¿e potrafi roz¿arzyæ siê wielkim blaskiem i �wieciæ dla przysz³ych
pokoleñ. Po b³ogos³awieñstwie jeszcze krótkie podziêkowanie przedstawiciela
rodziny - Mieczys³awa Soko³owskiego, przedstawiciela ¿o³nierzy Armii Kra-
jowej � pp³ka �Wojana� i przedstawiciela m³odzie¿y - harcerza z Lublina.
�Bo¿e, co� Polskê�, hymn narodowy intonuje sze�ædziesiêcioosobowy zespó³
chóru �Harfa�. Potem w szpalerze wyprê¿onych harcerzy trumna zostaje
wniesiona do przyklasztornego ko�cio³a. �Halny� i �Zulejka� sk³adaj¹ urnê
z prochami Komendanta w krypcie, która teraz zostaje przykryta piêkn¹,
epitafijn¹ p³yt¹ z czerwonego, suchedniowskiego piaskowca. Tak¿e tê p³ytê
zaprojektowa³ �Zulejka�. Szczyt p³yty wieñczy orze³ ze z³amanym skrzyd³em,
wykuty z bia³ego piaskowca. Na p³ycie prosty napis � �mjr Jan Piwnik
�Ponury� 1912-1944. Niez³omny ¯o³nierz Armii Krajowej Si³y Zbrojnej
Podziemnego Pañstwa�. Uroczysto�æ zakoñczona. Przed grobow¹ krypt¹ usta-
wia siê ogromna kolejka. Ludzie przechodz¹ nabo¿nie w milczeniu.

Opis tego pogrzebu wraz z pe³nymi tekstami wszystkich homilii i prze-
mówieñ, zamieszczony jest w albumie �Ostatnia droga Komendanta Ponure-
go�. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1990. Album za-
wiera ponad 200 zdjêæ, w tym 50 kolorowych.

Zbigniew Kabata �Bobo�
Na powrót �Ponurego�

Ostatni moment ¿ycia.
Skurczone garn¹ d³onie
grudki kresowej ziemi,
od krwi stygn¹cej �liskie.
S³owami ostatnimi
poszept gasn¹cy wionie:
POZDRÓWCIE ... GÓRY �WIÊTOKRZYSKIE ...
i wydawa³o siê koniec,
Ale ten szept z ukrycia
wiater wschodni podchwyci³
wykrad³, w pie�ñ go rozdmucha³,
przez granice przemyci³,
szeptem tak pie�ñ nasyci³,
¿e go ca³y kraj s³ucha³.
I zap³aka³y �wiêtokrzyskie Góry �
Zgin¹³ Ponury, zgin¹³ Ponury!!
Wiêc szumcie nam jod³y piosenkê ...
szumcie ból, rozstanie, mêkê,
szumcie a¿ �wiat stanie w biegu �
Oddajcie nam Ponurego!!
�wiêtokrzysk¹ g³usz¹ lata p³yn¹.
Opada li�æ i ga³¹� zielenieje,
 i g³uchn¹ echa gdzie� pod Katarzyn¹.
Szumi¹ knieje.
Jod³y sosnom, sosny dêbom, bukom,
buki sercom rytmem dawnym t³uk¹,
a po skrajach ¿ali siê brzezina:
Oddajcie, oddajcie nam syna ...
A¿ przyszed³ dzieñ, gdy pie�ñ zwyciê¿y³a,
bo pie�ñ zawsze w koñcu zwyciê¿a.
S³abo�ci uleg³a si³a.
I zamek pêk³ i rozwar³y siê d�wierza,
i powróci³a cze�æ ¿o³nierza
jak szczêk dawnego orê¿a.
Wiêc szumcie nam jod³y piosenkê,
zmyjcie szumem czekanie, udrêkê.
Niech pie�ñ leci w lata które min¹,
w �wiêtokrzyskie mury niech uderzy,
niech zagra znów echo gdzie� pod Katarzyn¹
krokami le�nych ¿o³nierzy.
Od Janowic do Michniowa
niechaj leci piosnka nowa,
od £ysicy do Jeleniej
niech legendy le�ne ¿enie,
niech znów z le�nego ogniska
z³ot¹ nici¹ z³ota iskra pryska,
niechaj szczêka broñ zardzewia³a.
Chwa³a, wiekopomna chwa³a!
Chwa³a, wiekopomna chwa³a!
Niech wiatr przêdzie z³ot¹ nici¹,
partyzanck¹ z³ot¹ wici¹
hejna³ s³awy od góry do góry.
Niechaj snuje siê pie�ñ z³ota,
niechaj serca nam omota:
WRÓCI£, WRÓCI£ PONURY!!
Nanaimo B.C. Kanada, 1988
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mi. Nastêpnie stworzy³a drugi �rz¹d� polski,
d¹¿¹c do narzucenia go narodowi polskiemu
i ograniczaj¹c w ten sposób jego suweren-
no�æ. Wreszcie okupowa³a ca³e terytorium
Polski,, w �lad za czym rozpoczê³y siê rz¹dy
NKWD, terror i prze�ladowanie bohaterów
Polski Podziemnej.

Naród polski przyj¹³ Armiê Czerwon¹ jako
wyzwolicielkê Polski od jarzma hitlerowskie-
go. Wkrótce jednak nast¹pi³o rozczarowanie.
Najszersze masy ludowe przekona³y siê, ¿e
demokracja znajduje siê w obozie Polski
Podziemnej, za� Komitet Lubelski to dykta-
tura, oparta o obce si³y, a nie o wolê i
zaufanie narodu.

Mimo tych rozczarowañ, stronnictwa Pol-
ski Podziemnej zrobi³y wielki wysi³ek
w kierunku porozumienia siê ze Zwi¹zkiem
Radzieckim. Gdy Miko³ajczyk ust¹pi³ z Rz¹du
Londyñskiego oceniaj¹c pesymistycznie szan-
se Polski, postanowi³ i�æ na kompromis,
stronnictwa demokratyczne w kraju, bêd¹ce
podstaw¹ Rz¹du premiera Arciszewskiego
za¿¹da³y zmiany gabinetu w kierunku uzgo-
dnienia linii Miko³ajczyka i Arciszewskiego.
W dniu 22 lutego br. (1945) og³osi³y one
deklaracjê, w której uzna³y konieczno�æ roz-
mów z Rosj¹ w sprawie ujawnienia siê i
utworzenia jak najszybciej Rz¹du Jedno�ci
Narodowej, który móg³ wzi¹æ udzia³ w obra-
dach w San Francisco.

Ta dobra wola podeptana przez Rosjê
sowieck¹, która zaproszonych przez siebie
wys³anników Polski Podziemnej uwiêzi³a i
wytoczy³a im proces jako dywersantom.
Rachuby Rosji, ¿e w ten sposób kierownicy
Polski Podziemnej zostan¹ odciêci od swego
narodu zawiod³y.

Nie uda³o siê wbiæ klina pomiêdzy naród
a tych jego przywódców, którzy przez szereg
lat z najwy¿szym nara¿eniem ¿ycia i po�wiê-
ceniem organizowali i prowadzili walkê prze-
ciw obcej przemocy. Nie uda³o siê przekonaæ
Polaków, ¿e Polska Walcz¹ca prowadzi³a
dywersje antyradzieckie w porozumieniu z
Niemcami. O bezkompromisowej, antynie-
mieckiej jej postawie �wiadczy krew tysiêcy
mêczenników Polski Podziemnej i bohaterów
AK przelana w otwartej walce i w ka�niach
Gestapo, przypieczêtowana heroicznym czy-
nem Warszawskiego Powstania podjêtego z
wiar¹ w uczciwo�æ sojuszników z Zachodu
i Wschodu. Nasza karta jest czysta. Nie my,
lecz oni bêd¹ kiedy� musieli t³umaczyæ siê
przed histori¹.

Nie by³o nigdy wspó³pracy miêdzy Polsk¹
Podziemn¹ a Niemcami. Nie by³o te¿ woli
dywersji przeciwko Zwi¹zkowi Radzieckie-
mu. Przeciwnie, przedstawiciele w³adz krajo-
wych i AK usi³owali wszêdzie ujawniæ siê i
wspó³pracowaæ z Armi¹ Czerwon¹, lecz byli
za to aresztowani i rozstrzeliwani. Stronnic-
twa RJN d¹¿y³y te¿ do ujawnienia siê
i nawi¹zywania stosunków z Rosj¹, czemu
da³y wyraz w rozmowach, jakie przed uwiê-
zieniem przedstawicieli Polski Podziemnej
toczy³y siê w Pruszkowie.

To Rosja odtr¹ci³a tê chêæ wspó³pracy i
zgody miêdzy obydwu narodami, spychaj¹c
wszystko co w Polsce niezale¿ne z powrotem
w konspiracjê, a toleruj¹c tylko tych, którzy
ugiêli siê przed ni¹ i dzia³ali pod jej dyktan-
do.

Taka jest prawda o Polsce Podziemnej i o
jej hardej walce o honor i niezale¿no�æ naro-
du. Nie bêdziemy tu reklamowaæ jej ofiar i
zas³ug, pozostawiaj¹c s¹d o tym historii,
stwierd�my tylko jedno, ¿e Polska Walcz¹ca
podtrzyma³a w narodzie ducha oporu i wol-
no�ci, zahartowa³a masy polskiego ludu i
stworzy³a w nich podstawê, która manifestuje
siê dzisiaj tak widocznie.

Naród polski nie przesta³ byæ sob¹. W
najwiêkszych nieszczê�ciach nie za³ama³ siê
moralnie i nie ugi¹³ karku przed nikim, kto
chcia³by nim rz¹dziæ z zewn¹trz, wbrew jego
interesom i woli. Ten wielki kapita³ Polska
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5. Pokojowe wspó³¿ycie z Rosj¹ i porozu-
mienie z ni¹ dla wspólnego zabezpieczenia
przed przysz³¹ agresj¹ niemieck¹.

6. Pe³na demokracja miêdzynarodowa, czyli
�wiatowa organizacja pokoju, oparta na
porozumieniu wszystkich pañstw, demo-
kratycznych i równoprawnych narodów.
Na tej platformie wszystkie wielkie stron-

nictwa demokratyczne Polski Podziemnej
(Stronnictwo Ludowe, Polska Partia Socjali-
styczna, Stronnictwo Narodowe i Stronnic-
two Pracy) zblokowa³y siê z sob¹ w tzw.
czwórporozumieniu, wy³aniaj¹c w oparciu o
nie Rz¹d Krajowy, bêd¹cy przed³u¿eniem i
odpowiednikiem Rz¹du Polskiego w Londy-
nie.

Krajowa Reprezentacja Polityczna rozsze-
rzy³a ten blok stronnictw na inne grupy
polityczne (Zjednoczenie Demokratyczne,
Ch³opska Organizacja Wolno�ci, �Rac³awice�
i �Ojczyzna�) tworz¹c wespó³ z nimi Radê
Jedno�ci Narodowej, stanowi¹ce polityczne
poparcie dla Pe³nomocnika Rz¹du i Krajowej
Rady Ministrów oraz dla Armii Krajowej
(AK).

W deklaracji Krajowej Reprezentacji Poli-
tycznej z dnia 15 lipca 1943 roku sformu³o-
wany zosta³ program Polski Walcz¹cej, którego
naczelne postulaty to:
1. Odzyskanie pe³nej niezale¿no�ci i suwe-

renno�ci.
2. Swobody demokratyczne.
3. Reforma rolna.
4. Poprawa bytu mas pracuj¹cych i udzia³

ich w rz¹dach.
5. Samorz¹d terytorialny, gospodarczy i kul-

turalny.
6. Odzyskanie ziem na zachodzie.
7. Nienaruszalno�æ granicy wschodniej.
8. Zwi¹zek narodów Europy �rodkowej.
9. Sojusz z demokracjami Zachodu i dobre

stosunki z ZSRR.
10.  Prawdziwa demokracja miêdzynarodowa.

Polityka Rosji wobec Polski
Tym celom narodu polskiego przeciwsta-

wia³a siê kategorycznie Rosja Sowiecka, d¹-
¿¹ca do ekspansji terytorialnej w kierunku
zachodnim. O�wiadczy³a ona, ¿e zwi¹zek
demokratyczny narodów Europy �rodkowej
godzi w jej bezpieczeñstwo i stanowiæ ma
kordon sanitarny miêdzy Zachodem i Wscho-
dem, co nie le¿a³o bynajmniej w zamiarach
twórców tej idei. W swej koncepcji podzia³u
�wiata na strefy wp³ywów Rosja sowiecka
postanowi³a w³¹czyæ wszystkie narody �rod-
kowo-europejskie w swój system polityczny.

Polska granicz¹ca bezpo�rednio ze Zwi¹z-
kiem Radzieckim sta³a siê pierwsz¹ ofiar¹ tej
polityki. Naprzód za¿¹da³a Rosja przyznania
jej terytorium Polski le¿¹cego na wschód od
tzw. linii Curzona, stanowi¹cego po³owê
obszaru naszego pañstwa. Potem rozpoczê³a
kampaniê przeciwko legalnemu Rz¹dowi
Polskiemu w Londynie, zarzucaj¹c mu ten-
dencje faszystowskie i wspó³pracê z Niemca-

Od wrze�nia 1939 roku naród polski toczy
�miertelny bój o swój biologiczny byt i o
swe idea³y historyczne. Sta³ on zawsze na
gruncie pokoju i wolno�ci, poszanowania praw
jednostki religijnej. Rozdarty przez mocar-
stwa zaborcze, niszczony systematycznie przez
150 lat, nie z³o¿y³ broni, walcz¹c wszêdzie i
nieprzerwanie z systemem gwa³tu, pod has³a-
mi: �wolni z wolnymi i równi z równymi�,
oraz �za wolno�æ wasz¹ i nasz¹�.

Gdy nad Europ¹ i �wiatem zawis³a gro�ba
tyranii totalitarnej, naród polski pierwszy
podj¹³ bój z hitlerowskim imperjalizmem,
przez miesi¹ce wi¹¿¹c jego si³y w nierównym
boju, zanim - zaatakowany z ty³u przez Rosjê
sowieck¹ - uleg³ przewadze, rozpoczynaj¹c
ciernist¹ drogê emigracji i konspiracji.

Gdy bracia nasi, rzuceni losem na tu³acz-
kê, nie�li wysoko sztandar Polski, walcz¹c u
boku sojuszników, w kraju nast¹pi³ okres
ciê¿szej jeszcze Walki Podziemnej, toczonej
nieustêpliwie przez wiele lat z wiar¹ w osta-
teczny triumf sprawiedliwo�ci nad barbarzyñ-
stwem nazistowskim.

�wiat nie zna jeszcze ogromu ofiar ponie-
sionych przez Polskê w tej walce. Doszczêt-
nie zniszczenie stolicy, 5 milionów pomor-
dowanych w obozach, kilka milionów �¿y-
wych trupów�, zrujnowanych psychicznie i
fizycznie, miliony wywiezionych w g³¹b Rosji
i rozproszonych po �wiecie, bezprzyk³adne
spustoszenie gospodarcze - oto wk³ad Polski
do tej wojny, przewy¿szaj¹cy to, co z³o¿y³y
na o³tarzu wspólnej sprawy wszystkie inne
narody demokratyczne.

Polska ma zatem niezaprzeczalne prawo do
szacunku i pomocy ca³ej ludzko�ci cywilizo-
wanej, sta³a siê bowiem symbolem wierno�ci
sojuszom, bezkompromisowo�ci i walcz¹cej
demokracji.

Cele wojenne Polski
i program Polski Walcz¹cej

Gdy w burzy wrze�niowej rozpad³ siê w
Polsce gmach sanacyjnego systemu, rz¹dzo-
nego przez szereg lat wbrew woli narodu,
wszystkie stronnictwa demokratyczne, bêd¹ce
w opozycji przeciwko temu systemowi wy-
³oni³y Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej na
emigracji, który jeszcze za ¿ycia �p. gen.
Sikorskiego og³osi³ nastêpuj¹ce cele wojenne
narodu Polskiego:
1. Walka z Niemcami a¿ do ostatecznego ich

rozgromienia.
2. Odbudowa niezale¿no�ci i suwerenno�ci

Polski oraz jej integralno�ci terytorialnej.
3. Urzeczywistnienie w Polsce po wojnie

pe³nej demokracji spo³ecznej i politycznej
w miejsce zbankrutowanego systemu sana-
cyjnego.

4. Zabezpieczenie suwerenno�ci i rozwoju
Polski oraz innych, mniejszych narodów,
¿yj¹cych miêdzy potêgami Wschodu i
Zachodu przez dobrowolny zwi¹zek demo-
kratyczny równouprawnionych narodów Eu-
ropy �rodkowej.

Staraniem �rodowiska ukaza³a siê ksi¹¿ka p.t.
�Moj¹ Ojczyzn¹ jest Polska Podziemna� zawie-
raj¹ca miêdzy innymi: historê pañstwa podziem-
nego, wybór dokumentów historycznych, rela-
cjê z pogrzebu �Ponurego�, listê poleg³ych ¿o³-

Walcz¹ca przekazuje w spadku tym, którzy
walkê narodu o suwerenno�æ prowadziæ bêd¹
dalej innymi metodami.

Decyzja Polski Podziemnej
Koniec wojny z Niemcami zasta³ Polskê w

sytuacji nies³ychanie trudnej, a nawet tragicz-
nej. Gdy inne narody, zw³aszcza zachodnie -
po zlikwidowaniu okupacji niemieckiej odzy-
ska³y rzeczywist¹ wolno�æ i mog³y przyst¹piæ
samodzielnie do urz¹dzania sobie ¿ycia -
Polska w wyniku wojny, w której ponios³a
najwiêksze ofiary, znalaz³a siê pod now¹
okupacj¹, z rz¹dem narzuconym przez o�cien-
ne mocarstwo i bez wyra�nych widoków na
pomoc swych sojuszników zachodnich.

W tym stanie rzeczy polityka nieustêpli-
wo�ci wobec uchwa³ krymskich, prowadzona
przez Rz¹d Polski w Londynie, zaczê³a siê
rozmijaæ z faktami dokonanymi, stworzony-
mi przez Rosjê w kraju. Szczególnie konfe-
rencja w Moskwie i wynik³y z niej kompro-
mis miêdzy grup¹ Miko³ajczyka i kilkoma
polskimi dzia³aczami demokratycznymi a
Komitetem Lubelskim, stworzy³y warunki, z
którymi Polska Walcz¹ca musi siê liczyæ.

Z chwil¹ powstania nowego Rz¹du i uzna-
nia go przez mocarstwa zachodnie, koñczy
siê dla nas mo¿liwo�æ legalnej walki konspi-
racyjnej, opartej o uznawany powszechnie Rz¹d
w Londynie, a powstaje problem jawnej wal-
ki stronnictw demokratycznych w Polsce
o cele narodu i o swe programy.

W tej jawnej walce Polska Podziemna nie
chce stwarzaæ trudno�ci ludziom dobrej woli,
którzy znale�li siê w Tymczasowym Rz¹dzie
Jedno�ci Narodowej. Nie chce te¿ ona krêpo-
waæ poszczególnych stronnictw w wyborze
drogi linii taktycznej, któr¹ w tej walce pój�æ
bêd¹ chcia³y czy musia³y.

Na sesji w dniu 1 lipca br. (1945) wszy-
stkie stronnictwa demokratyczne Polski
Podziemnej reprezentowane w Radzie Jedno-
�ci Narodowej, powziê³y jednomy�lnie
uchwa³ê rozwi¹zania Rady i podania tego faktu
do wiadomo�ci kraju i zagranicy.

Zdobywaj¹c siê na ten krok samozaparcia,
Rada Jedno�ci Narodowej daje raz jeszcze
dowód najwy¿szej dobrej woli, podobnie jak
w deklaracji z dnia 22 lutego br. (1945)
o podjêciu rozmów pruszkowskich.

Nie chc¹c podsycaæ nadal w spo³eczeñstwie
polskim ducha konspiracji, otwieraj¹c przed
stronnictwami demokratycznymi drogê jaw-
nej wspó³pracy z Rz¹dem i walki o swe cele
z przy³bic¹ otwart¹, RJN nie kryje przed
narodem polskim swych obaw czy próba ta
nie skoñczy siê nowym rozczarowaniem i
katastrof¹, na skutek niedotrzymania obietnic
przez kontrahentów. Stronnictwa RJN maja
pod tym wzglêdem okrutne do�wiadczenia.
Dopóki na terenie Polski znajduj¹ siê wojska
sowieckie i NKWD, obawy te nie przestan¹
byæ aktualne. Jeszcze raz jednak w dziejach
Polska chce byæ tym, który sam przestrzega-
j¹c w polityce zasad uczciwo�ci i prawdy, chce
wierzyæ równie¿ w uczciwo�æ innych rz¹dów
i narodów.

Decyzja rozwi¹zania siê Rady nie oznacza
duchowej kapitulacji Narodu. Cele, które
postawi³y sobie stronnictwa Polski Walcz¹cej
s¹ nadal niezmienione. Wyra¿amy g³êbokie
przekonanie, ¿e stronnictwa Polski Walcz¹cej
s¹ nadal niezmienione. Wyra¿amy g³êbokie
przekonanie, ¿e stronnictwa te nie ustan¹
w walce, a¿ zrealizowany zostanie ich wspól-
ny postulat pe³nej suwerenno�ci Polski i ich
d¹¿enie do rzeczywistej demokracji w pañstwie
polskim i w stosunkach miêdzynarodowych.

Program demokracji polskiej
W swej walce ze stronnictwami polskimi,

reprezentuj¹cymi olbrzymi¹ wiêkszo�æ naro-
du, propaganda sowiecka szermuje wci¹¿
has³em demokracji, zarzucaj¹c reakcyjno�æ
wszystkim Polakom, stoj¹cym na gruncie
prawdziwej niezale¿no�ci. Uwa¿amy tedy za
konieczne sprecyzowanie wyra�nie, jak poj-
mujemy demokracjê, wszystko bowiem wska-

zuje na to, ¿e pomiêdzy pojêciem demokracji
w Europie Wschodniej, a naszym istnieje
zasadnicza rozbie¿no�æ.

Wed³ug narodu polskiego:
D e m o k r a c j a to pozostawienie

najszerszym warstwom narodu swobody wy-
boru ustroju spo³eczno-politycznego oraz
�wiatopogl¹dów, z którego on wyp³ywa.

D e m o k r a c j a to wolno�æ, okre�lona
trafnie w Karcie Atlantyckiej jako wolno�æ od
strachu i od g³odu, wolno�æ osobista, wol-
no�æ s³owa i przekonañ.

D e m o k r a c j a to równe prawa dla
wszystkich grup politycznych, czy to zacho-
wawczych czy radykalno-postêpowych, o ile
nie nadu¿ywaj¹ one swobody zrzeszania siê
dla szerzenia anarchii, czy te¿ narzucania
innym swych pogl¹dów si³¹.

D e m o k r a c j a to rz¹dy wiêkszo�ci,
wy³onionych w drodze swobodnych wybo-
rów, odbywaj¹cych siê przez powszechne 5-
przymiotnikowe g³osowanie.

D e m o k r a c j a to rz¹d prawa, czyli
praworz¹dno�æ, obowi¹zuj¹ca zarówno rz¹dz¹-
cych jak rz¹dzonych, a zabezpieczaj¹ca tak
wolno�æ obywatelsk¹, jak autorytet w³adzy.

D e m o k r a c j a to sprawiedliwo�æ
oparta na zbiorowym poczuciu s³uszno�ci,
przyznaj¹cym ka¿dej jednostce, warstwie pra-
cuj¹cej i narodowi prawo do warunków ¿ycia
zapewniaj¹cych im nie tylko materialn¹ egzy-
stencjê, ale i wszechstronny rozwój ich mo¿-
liwo�ci twórczych.

D e m o k r a c j a to system zbiorowego
bezpieczeñstwa, w którym wszystkie pañstwa
wyrzekaj¹ siê u¿ycia si³y i zobowi¹zuj¹ siê
podporz¹dkowaæ decyzjom miêdzynarodowych
organów, wyp³ywaj¹cych z obiektywnych norm
prawa miêdzynarodowego.

D e m o k r a c j a to uznanie i zabez-
pieczenie równych praw mniejszych
i wiêkszych narodów, aby ukróciæ raz na za-
wsze d¹¿enie mocarstw do hegemonii nad
innymi narodami i do podzia³u �wiata na
strefy wp³ywów.

Rada Jedno�ci Narodowej
dnia 11 lipca 1945 r.

Pañstwo
prawa

nierzy Zgrupowañ, historê �rodowiska, wybór
wierszy zwi¹zanych tematycznie z X rocznic¹
sprowadzenia prochów Komendanta �Ponure-
go�. W jednym z rozdzia³ów znale�æ mo¿na
wyja�nienie, co sk³oni³o �rodowisko do prze-
kazania tradycji Zwi¹zkowi Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej. Niew¹tpliwie ciekawa pozycja ksi¹¿-
kowa, warta posiadania jej w swoim ksi¹gozbio-
rze, szczególnie przez osoby zainteresowane hi-
stori¹ Zgrupowañ i �rodowiska. Ksi¹¿kê mo¿na
nabyæ na stoisku harcerskim na Wykusie, przez
cz³onków �rodowiska lub zamawiaj¹c przez
internet pod adresem podanym w stopce redak-
cyjnej. MAT

NOWA
KSI¥¯KA

Do niecodziennej wymiany korespon-
dencji dosz³o na pocz¹tku tego roku,
pomiêdzy przewodnicz¹cym �rodowiska
Zdzis³awem Rachtanem �Halnym� a jed-
nym z sêdziów S¹du Wojewódzkiego w
Warszawie. Tym sêdzi¹ jest bratanica
naszego Komendanta, Barbara Piwnik.

�Z szacunkiem i wielk¹ sympati¹ �le-
dzimy Pani postawê na rozprawach s¹do-
wych, która tak diametralnie ró¿ni siê od
postaw innych przedstawicieli palestry.
Jeste�my dumni i szczê�ciwi, ¿e odziedzi-
czy³a pani po naszym komendancie jego
cechy. By³ to bowiem cz³owiek prawy,
surowy lecz sprawiedliwy. Cieszy³ siê
wielkim autorutetem, nie tylko podw³ad-
nych lecz równie¿ ludno�ci, która w swych
sporach odwo³ywa³a siê do Jego decyzji.
Pani postawa tak¿e cieszy siê powszech-
nym uznaniem spo³eczeñstwa i pozwala
mieæ nadziejê, ¿e wymiar sprawiedliwo�ci
mo¿e staæ siê prawdziw¹ trzeci¹ w³adz¹ -
sprawiediw¹, suwerenn¹ i niezawis³¹, tak¹
na jak¹ czekamy� Te s³owa Z. Rachtan
skierowa³ w li�cie, dziêkuj¹c za tê posta-
wê.

W odpowiedzi �rodowisko na rêce
Z. Rachtana otrzyma³o od B. Piwnik
podziêkowanie za poparcie, które w sytu-
acji, gdy jak Komendant, posiada wielu
przeciwników, którym jej postawa nie od-
powiada, jest szczególnie wa¿na, dodaj¹ca
si³. Mi³osz A. Trukawka

�rodowisko Zgrupowañ Party-
zanckich  Armii Krajowej �Ponury-
Nurt�  obemuj¹c patronat nad szko-
³ami nie tylko uczy historii i pario-
tyzmu ale tak¿e w miarê swoich
skromnych mo¿liwo�ci wspiera
materialnie. Wiedz¹c jak wa¿n¹ rze-
cz¹ jest zapoznanie dzieci z techni-

zasadami obsugi komputera, pro-
gramy edukacujne s¹ ogromn¹
pomoc¹ w prowadzeniu lekcji, nau-
ce jêzyków obcych.

Dzieci przy pomocy komputera sk³adaj¹
gazetki szkolne a harcerze wydaj¹ swoj¹ ga-
zetkê �£¹cznik�, materia³y dydaktyczne oraz
sk³adaj¹ gazetê �Wykus�. �rodowisko �wiê-
tokrzyskich  Zgrupowañ Partyzanckich Armii
Krajowej �Ponury-Nurt� by³o organizatorem
wycieczki do Warszawy dzieci ze szko³y w
Go�dzie.

pwd Artur Sieczka ho

k¹ komputerow¹ �rodowisko prze-
kaza³o szko³om w Olesznie, Go�dzie,
Wielkiej Wsi oraz Starachwickiemu
�rodowisku Harcerzy Zwi¹zku Har-
cerstwa Rzeczypospolitej sprzêt
komputerowy, drukarki. Jest to nie-
oceniona pomoc dydaktyczna, s³u-
¿y on do zapoznania uczniów z

�rodowisko pomaga
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Zwi¹zek
Harcerstwa

Rzeczypospolitej
12 lutego 1989 roku instruktorzy

z terenu ca³ej Polski podjêli decyzjê zjed-
noczenia wysi³ków niezale¿nych �rodo-
wisk harcerskich poprzez powo³anie alter-
natywnej, ogólnopolskiej organizacji har-
cerskiej, organizacji skupiaj¹cej �rodowi-
ska, które deklarowa³y wierno�æ s³u¿bie
Bogu, Polsce i Bli�nim. Dla odró¿nienia
od zwi¹zanego z rz¹dz¹c¹ parti¹ komuni-
styczn¹ - ZHP, dla utworzonej organizacji
przyjêto nazwê ZHR - Zwi¹zek Harcer-
stwa Rzeczypospolitej.

Tocz¹ce siê wówczas obrady �okr¹-
g³ego sto³u� przekona³y, ¿e mo¿e jest to
jedyny moment, aby ujawniæ i u�wiado-
miæ spo³eczeñstwu, ¿e s¹ jeszcze w Pol-
sce harcerki i harcerze.

Podstaw¹ decyzji setek instruktorów
i dru¿yn deklaruj¹cych przynale¿no�æ do
nowej organizacji by³a chêæ jawnej reali-
zacji wyznawanych idea³ów i budowa
Zwi¹zku, który w oparciu o metodê har-
cersk¹ móg³by wychowywaæ m³odzie¿ dla
wolnej Polski.

Kolejne lata dzia³ania ZHR potwier-
dzi³y trafno�æ podjêtej w 1989 roku de-
cyzji, a co najwa¿niejsze, nadal pozosta-
jemy realn¹ si³¹ gotow¹ do twórczej pracy
i s³u¿bie Bogu, Polsce i bli�nim...I nig-
dy nie bêdzie to dla nas anachronizm,
lecz zawsze aktywny kierunek dzia³ania.

Przyrzeczenie harcerskie
Mam szczer¹ wolê, ca³ym ¿yciem,

pe³niæ s³u¿bê Bogu i Polsce, nie�æ chêtn¹
pomoc bli�nim, byæ pos³usznym Prawu
Harcerskiemu.

Statut ZHR
Zwi¹zek jest organizacj¹ ideowo -

wychowawcz¹ skupiaj¹c¹ dzieci, m³odzie¿
i doros³ych.

Zwi¹zek wychowuje w oparciu
o warto�ci chrze�cijañskie.

Zwi¹zek kontynuuje i rozwija trady-
cje polskiego skautingu i harcerstwa.

Zwi¹zek jest niezale¿ny organizacyj-
nie i ideowo od jakichkolwiek partii
politycznej.

Zwi¹zek opiera swoj¹ dzia³alno�æ na
spo³ecznej pracy cz³onków.

Cele zwi¹zku
Wychowanie cz³owieka metod¹ har-

cersk¹
n w my�l Przyrzeczenia i Prawa Harcer-

skiego
n do �wiadomej postawy obywatelskiej

poczuciu wspó³odpowiedzialno�ci za
losy w³asnej rodziny, Narodu i Pañ-
stwa Polskiego.

Upowszechnianie w spo³eczeñstwie
idea³ów harcerskich.

Cz³onkowie
Cz³onkami zwi¹zku s¹:

n instruktorki i instruktorzy
n uczestniczki i uczestnicy
n harcerki starsze i harcerze starsi
n cz³onkowie wspó³dzia³aj¹cy

Cz³onkami wspó³dzia³aj¹cymi s¹ oso-
by pe³noletnie wspomagaj¹ce pracê Zwi¹z-
ku

Cz³onkowie wspó³dzia³aj¹cy skupieni
s¹ w Ko³ach Harcerstwa (KPH). Mog¹
byæ te¿ zarejestrowani przy jednostce,
z któr¹ wspó³dzia³aj¹.

Wykus '98

Polski skauting narodzi³ siê tu¿ przed wy-
buchem I wojny �wiatowej w Ma³opolsce
Wschodniej (Lwów), a wiêc na terenach, które
dzi� znajduj¹ siê poza naszymi granicami
i w ci¹gu kilku lat rozszerzy³ siê na ca³¹
Galicjê, zabór austryjacki, rosyjski, a w koñcu
na niemiecki. Dru¿yny harcerskie powstawa³y
w skupiskach polskich na Ukrainie, w g³êbi
Rosji i na Dalekim Wschodzie. Po wybuchu
wojny i ewakuacji przez Rosjan ludno�ci
polskiej z Kongresówki najsilniejszym sta³
siê o�rodek w Kijowie, którego liderzy ode-
grali pó�niej wybitn¹ rolê w budowie miê-
dzywojennego ZHP. Po zakoñczeniu dzia³añ
wojennych harcerstwo na terenach opanowa-
nych przez Zwi¹zek Sowiecki przesta³o ist-
nieæ. ¯ywio³owo rozwija³o siê na terenie
niepodleg³ej £otwy, wspierane zarówno przez
Wydzia³ Zagraniczny ZHP jak i polskie MSZ,
i odegra³o wybitn¹ rolê w umacnianiu pol-
sko�ci na ziemiach, które choæ z wiêkszo�ci¹
polsk¹ (piêæ powiatów wokó³ Dyneburga) na
mocy traktatu ryskiego znalaz³y siê poza
granicami Rzeczypospolitej. Polskie dru¿yny
harcerskie dzia³a³y oficjalnie w ramach Skau-
tingu £otewskiego, i choæ nosi³y mundury
³otewskie (harcerskie krzy¿e na piersiach),
posiada³y do�æ du¿¹ autonomiê, tworz¹c
polskie hufce w Rydze i Dyneburgu.
W okresie miêdzywojennym harcerze z £o-
twy brali udzia³ kursach instruktorskich w
Polsce, a 1935 r. wziêli udzia³ w Jubileuszo-
wym Zlocie 25 -lecia Harcerstwa w Spale.
We wrze�niu 1939 r. jako pierwsi zg³osili siê
do polskich konsulatów chc¹c ochotniczo
wzi¹æ udzia³ w wojnie. I choæ niedane im
by³o walczyæ, przyczynili siê do ucieczki
internowanego w Tallinie ORP �Orze³�,
wnosz¹c w dwulitrowych butelkach ropê
potrzebn¹ do uruchomienia silników. Z nich
pó�niej rekrutowali siê ¿o³nierze V Odcinka
�Wachlarza�.

Po II wojnie �wiatowej harcerze jako jedni
z pierwszych podjêli zorganizowan¹ pracê
z Polakami zamieszkuj¹cymi w ZSRR. Praca
ta rozpoczê³a siê w roku 1985, kiedy to
w ramach nieformalnego Ruchu Harcerskiego
(konspiracyjnej struktury wewn¹trz bêd¹cego
pod wp³ywami komunistycznymi ZHP)
wszed³ w fazê realizacji opracowany przez
hm. Wies³awa Turzañskiego program s³u¿by
harcerskiej na Wschodzie. Celem by³o wspie-
ranie polskich �rodowisk w ZSRR, nieistnie-
j¹cych wówczas dla w³adz PRL. Pocz¹tki
by³y bardzo trudne. To przecie¿ lata panuj¹-
cego komunizmu, gdy wyjazdy mog³y siê
odbywaæ wy³¹cznie na bazie kontaktów ro-
dzinnych lub turystycznych. Pamiêtaæ nale¿y
jednak, ¿e zbyt czêste przekraczanie granicy
mog³o wzbudzaæ podejrzenia. Równie¿ na
miejscu nale¿a³o zachowywaæ siê tak, by nie
kusiæ losu. Prze³om nast¹pi³ dopiero w 1988
roku, kiedy Polacy uzyskali mo¿liwo�æ sa-
moorganizowania siê. Coraz wyra�niej odra-
dza³y siê równie¿ d¹¿enia niepodleg³o�ciowe
pañstw podbitych przez Zwi¹zek Sowiecki.

12 lutego 1989 r. powsta³ Zwi¹zek Harcer-
stwa Rzeczypospolitej i natychmiast zacz¹³
funkcjonowaæ Wydzia³ Wschodni, z czasem
przyjê³a siê nazwa Referat Wschód ZHR.
Co kilka tygodni instruktorzy z Polski, nie
zwa¿aj¹c na dziel¹ce ich ogromne odleg³o�ci,
zaczêli docieraæ do swoich kolegów w kra-
jach by³ego ZSRR. Czêsto byli jedynymi
³¹cznikami miêdzy tamtejszymi Polakami a
Krajem. Podczas ka¿dego wyjazdu zabierali
ze sob¹ polskie ksi¹¿ki, czasopisma i gazety,
aby przy ka¿dym powstaj¹cym �rodowisku
tworzyæ podrêczne biblioteczki zaopatrzone w
ksi¹¿ki metodyczne, beletrystykê, kasety
magnetofonowe i video. Pomagali samoorga-
nizowaæ siê m³odzie¿y polskiej, rozproszonej
i nie maj¹cej ze sob¹ ¿adnych kontaktów.
Uczyli m³odych Polaków, wszêdzie tam gdzie
istnia³a taka potrzeba jêzyka polskiego, hi-
storii i geografii. Po�wiêcali swój wolny czas
na pracê z m³odzie¿¹, poniewa¿ wierzyli, ¿e
organiczna praca na Wschodzie ma g³êboki
sens.

Ju¿ w 1989 roku uda³o siê sfinalizowaæ
pierwsze wizyty polskiej m³odzie¿y z Litwy,
£otwy i Ukrainy na obozach harcerskich w
Polsce, a we wrze�niu przeprowadzony zosta³
pierwszy kurs pracy harcerskiej w Wilnie.
By³ to pierwszy od czasów przedwojennych
kurs harcerski po tamtej stronie �wiata. In-
struktorzy Referatu Wschód ZHR zaczêli
odradzaæ polskie harcerstwo na dawnych Kre-
sach Rzeczypospolitej. Rozpoczynaj¹c pracê
na Wschodzie instruktorzy ZHR starali siê,
aby nie pos¹dzono ich o �rewizjonizm� i
tworzenie �polskiej partyzantki�. Mia³o to

istotne znaczenie dla bezpieczeñstwa mieszka-
j¹cych tam Polaków. Zmienili wiêc tradycyj-
n¹ rotê przyrzeczenia harcerskiego z �Mam
szczer¹ wolê pe³niæ s³u¿bê Bogu i Polsce ...,
na �Mam szczer¹ wolê pe³niæ S³u¿bê Bogu i
Ojczy�nie�. Podobnej zamiany, tylko odwrot-
nej z �Ojczyzny� na �Polskê� dokonano w
przedwojennym ZHP chc¹c unikn¹æ dwuznacz-
no�ci w rozumieniu s³owa Ojczyzna przez
istniej¹ce dru¿yny mniejszo�ci narodowych.
Pojawi³y siê kontakty z odradzaj¹cym siê w
krajach ba³tyckich skautingiem. W roku 1990
podczas tzw. �Little East Jamborre�- zlotu
zorganizowanego przez Referat Wschód ZHR
spotkali siê przedstawiciele polskiego harcer-
stwa ze skautami ³otewskimi, litewskimi
i ukraiñskimi. Na obozach harcerskich odby-
waj¹cych siê po drugiej stronie Bugu, obok
siebie zawieszano dwie flagi narodowe: pol-
ska i odpowiedniego pañstwa. Organizowano
wspólne obozy z miejscowymi skautami, ucz¹c
ich obozownictwa. Zjednywa³o to przychyl-
no�æ ich w³adz do powstaj¹cego polskiego
harcerstwa. W³adze £otewskiej Organizacji
Skautowej (LSGCO) doceni³y tê pomoc
wybieraj¹c dwoje polskich instruktorów do
w³adz naczelnych.

Latem 1991 roku ZHR by³ wspó³organi-
zatorem (obok ZHP r. za³. 1918, ZHP poza
granicami Kraju i SHK �Zawisza�) Jubile-
uszowego Zlotu 80-lecia Harcerstwa w Olszty-
nie k/Czêstochowy, po³¹czonego z Bia³¹ S³u¿-
b¹ i �wiatowym Dniem M³odzie¿y, z udzia-
³em Ojca �wiêtego Jana Paw³a II. Zlot by³

pierwszym po 1939 roku spotkaniem polskie-
go harcerstwa ze wschodu i zachodu, skautów
katolickich z Europy Zachodniej i wscho-
dnioeuropejskich, odrodzonych po komuni-
stycznej nocy. Legalny kontynuator przedwo-
jennego ZHP - Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
poza granicami Kraju konsekwentnie prze-
strzega³ zasady nie odwiedzania kraju bêd¹ce-
go pod dyktatur¹ komunistyczn¹. By³ wiêc to
ich pierwszy, oficjalny przyjazd do Polski,
którego niestety nie zauwa¿y³ media. By³o to
spotkanie historyczne i prze³omowe. Po raz
pierwszy od 1935 r. spotkali siê polscy har-
cerze ze wszystkich stron �wiata, mieszkaj¹cy
w Polsce i na Zachodzie, których rodzice
trafili tam z Kresów przez Syberiê i Bliski
Wschód i ci którzy dalej mieszkaj¹ na daw-
nych Kresach! £zom rado�ci nie by³o koñca.
W 1994 roku uda³o siê zorganizowaæ pierw-
szy wspólny wyjazd reprezentacji harcerzy z
Litwy, £otwy, Ukrainy i Bia³orusi na V
�wiatowy Zlot Harcerstwa Polskiego do
Wielkiej Brytanii.

Mimo skomplikowanej sytuacji w krajach
b. ZSSR i ci¹g³ych trudno�ci w uzyskiwaniu
�rodków Referat Wschód realizuje stawiane
przed sob¹ cele. D¹¿y do organizowania wiêk-
szo�ci obozów i kursów na Wschodzie. Daje
to tamtej m³odzie¿y wiêksz¹ mo¿liwo�æ dzia-
³ania, samorealizacji i uczy samodzielno�ci.
Daje te¿ gwarancje, ¿e m³odzie¿ chce praco-
waæ twórczo, a nie liczy tylko na atrakcyjne
wyjazdy zagraniczne. Akcje w Polsce trakto-
wane s¹ jako uzupe³nienie. Najczê�ciej s¹ to
obozy i kursy organizowane dla funkcyjnych.
Zazwyczaj piesz¹ wêdrówkê po górach czy
sp³yw jeziorami ³¹czy siê z mo¿liwo�ci¹ dys-
kusji w gronie instruktorów z Polski - taka
�burza mózgów� w po³¹czeniu z dzia³aniem
piêkna przyrody stworzonej i podarowanej
przez Boga. Bywa równie¿ i tak, ¿e do Polski
przyje¿d¿aj¹ najs³absze �rodowiska, które same
nie potrafi¹ zorganizowaæ w³asnego obozu.
Wyjazdy do Polski s¹ traktowane jako przej-
�ciowa forma pracy wychowawczej, która w
niedalekiej przysz³o�ci powinna doprowadziæ
do usamodzielnienia siê �rodowiska. Krótko
mówi¹c - instruktorzy ZHR s¹ zdecydowany-
mi zwolennikami dawania wêdki, a nie roz-
dawania ryb, gdy¿ taka metoda s³u¿y m³o-
dzie¿y na Wschodzie, nam w Kraju oraz

wszystkim - Polakom. Pozwoli ona równie¿
w przysz³o�ci czerpaæ z tego korzy�ci, nie
poci¹gaj¹c za sob¹ kosztów w nieskoñczo-
no�æ. Od samego pocz¹tku przyjêto zasadê,
¿e ewentualny wyjazd do Polski ma byæ
nagrod¹ za �ródroczn¹ pracê. Niestety to nasze
za³o¿enie zepsu³a kilka razy inna organizacja
harcerska z Polski, przywo¿¹c dzieci na zasa-
dzie: �kto chce na obóz harcerski?� Takie
postêpowanie po³¹czone z ubieraniem przy-
padkowych dzieci w mundury harcerskie,
doprowadzi³o do �wypadku przy pracy�. Przy-
rzeczenie harcerskie - S³u¿by Bogu i Polsce
z³o¿y³y dzieci ukraiñskie wbrew woli ich
rodziców.

Co roku grupa m³odzie¿y ze Wschodu
uczestniczy, w ramach Harcerskiej Grupy
Pielgrzymkowej, w Pieszej Pielgrzymce na
Jasn¹ Górê. Takie poznawanie Boga jest
szczególnie cenne dla urodzonych w �wiecie,
gdzie religia by³a �opium dla ludu�, a którzy
maj¹ w swoich �rodowiskach realizowaæ za-
sadê S³u¿by Bogu.

W 1993 r. Referat Wschód ZHR wspólnie
z Ambasada Polska w Moskwie i Stowarzy-
szeniem Wspólnota Polska. zorganizowa³ akcje
choinkow¹ dla dzieci polskich ze �rodkowej
Rosji, Syberii i Kazachstanu. Od tamtej pory
zespó³ referatu, rok w rok dociera do zapo-
mnianych polskich �rodowisk, na Bia³orusi,
Litwie, £otwie i Ukrainie, pokazuj¹c przed-
stawienia jase³kowe po³¹czone z prezentacj¹
strojów i tañców narodowych.

Od kilku lat wspólnie z Oddzia³em War-

szawskim Stowarzyszenia Wspólnota Polska
organizowane s¹ kursy dla liderów polskich
organizacji m³odzie¿owych z terenów b.
ZSRR. Ich program obejmuje nie tylko dzie-
dziny czysto harcerskie, ale równie¿ zaga-
dnienia z pogranicza ekonomii, negocjacji,
zarz¹dzania, prowadzenia zebrañ, kultury, czy
te¿ naukê obs³ugi komputerów. Istotnym
elementem pracy na Wschodzie jest kszta³to-
wanie poczucia obywatelskiego i wychowania
w dwukulturowo�ci. Wynika to z poszanowa-
nia status quo uk³adu politycznego jaki
ukszta³towa³ siê po II wojnie. Napotka³o to
pewne trudno�ci, szczególnie na Litwie. Pew-
nym prze³omem by³o zorganizowanie obo-
zów na terenach etnicznie litewskich.

W 1989 roku w Akcji Letniej organizowa-
nej przez Referat Wschód ZHR wziê³o udzia³
400 m³odych ludzi. Liczba ta powoli, lecz
systematycznie zwiêksza³a siê osi¹gaj¹c w
1993 poziom 1200 osób. Jednak pocz¹tkowy
entuzjazm pracy na Wschodzie zosta³ zaha-
mowany, po wyborach we wrze�niu 1993 r.
ograniczeniem �rodków przyznawanych na tê
dzia³alno�æ przez MEN. W 1994 roku Zwi¹-
zek Harcerstwa Rzeczypospolitej otrzyma³
20% dotacji z roku 1993. Akcje organizowa-
ne przez ZHR na Wschodzie przesta³y byæ
promowane przez czynniki decyzyjne. Instruk-
torzy pracuj¹cy na Wschodzie stanêli przed
problemem ograniczenia swojej dzia³alno�ci.
Drastyczne zwiêkszenie kosztów podró¿y nie
pozwoli³o kontynuowaæ praktyki z ubieg³ych
lat, kiedy to wyje¿d¿aj¹cy na Wschód in-
struktorzy pokrywali wiêkszo�æ wydatków z

w³asnej kieszeni. Zwracali siê razem z ich
kolegami ze Wschodu do najwy¿szych w³adz
RP o z pro�ba o pomoc w zabezpieczeniu ich
kilkuletniego dorobku, niestety nic poza za-
pewnieniami o po¿yteczno�ci ich pracy nie
otrzymali. Z pomoc¹ przysz³o jedynie Stowa-
rzyszenie Wspólnota Polska, przydzielaj¹c ze
swoich skromnych �rodków pieni¹dze na prace
harcerska, wspomagaj¹c ju¿ istniej¹ce struk-
tury na Wschodzie. Harcerstwo na £otwie
¿yczliw¹ opiek¹ otacza³ pierwszy ambasador
RP pan Jaros³aw Lindenberg, jednak po jego
powrocie do kraju sytuacja drastycznie siê
zmieni³a.

Do niew¹tpliwych osi¹gniêæ Zwi¹zku Har-
cerstwa Rzeczypospolitej nale¿y zbudowanie
od podstaw Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego na
Litwie, obecnie kierowanego ju¿ przez miej-
scowych harcerzy-instruktorów, stworzenie
struktur Harcerstwa Polskiego, funkcjonuj¹-
cych oficjalnie w ramach przyjaznego Skau-
tingu £otewskiego, legalnie zarejestrowanych
dru¿yn Harcerstwa Polskiego na Ukrainie -
dzi� jak przed osiemdziesiêciu laty najdyna-
miczniej siê rozwijaj¹cych, jawnie dzia³aj¹-
cych jednostek organizacyjnych na Bia³orusi.
Rozpoczêto animowanie �rodowisk polskiego
harcerstwa w Rosji - nie tylko w bliskim
Królewcu, ale i w Moskwie, a nawet na da-
lekiej Syberii. Podjêto tak¿e wstêpne ustale-
nia z w³adzami Autonomicznej Republiki
Burjacji (nad je�. Bajka³). Niestety na tym
odcinku poniesiono pora¿kê. Zbyt du¿e odle-
g³o�ci, a co za tym idzie brak mo¿liwo�ci

zapewnienia sta³ej, systematycznej opieki
�rodowiska z Polski kaza³y zaprzestaæ pracy
na tamtym terenie. Rozwijanie ruchu harcer-
skiego na terenach b. ZSRR ma wiêc dwa
cele:

1. Krótkofalowy - skupienie m³odzie¿y
polskiego pochodzenia oraz pracê nad wycho-
waniem narodowym, zapewnienie poczucia
bezpieczeñstwa, przyja�ni oraz �rodków i
narzêdzi do ich samorozwoju.

2. D³ugofalowy - wykszta³cenie grupy
kierowników, którzy podjêliby siê w dalszej
perspektywie prowadzenia i rozwijania dzia-
³alno�ci narodowej.

Polonia we wszystkich krajach by³ego
ZSRR jest, niestety, miêdzy sob¹ sk³ócona.
Utrudnia to prowadzenie pracy harcerskiej. W
pracy tej najwiêkszym problemem jest to, ¿e
harcerstwo si³¹ rzeczy musi obejmowaæ miê-
dzy innymi m³odzie¿ pozbawion¹ szko³y
polskiej, pochodz¹c¹ z rodzin o zanikaj¹cym
poczuciu polskiej �wiadomo�ci narodowej.
Musi wiêc to byæ praca systematyczna. Na jej
prowadzenie potrzebne s¹ �rodki. Te obieca³a
podczas spotkania z przedstawicielami orga-
nizacji harcerskich na Wschodzie pani mar-
sza³ek Senatu Alicja Grze�kowiak. Harcerzy
wys³ucha³ równie¿ przewodnicz¹cy sejmowej
komisji d/s ³¹czno�ci z Polakami poza grani-
cami Kraju pan Andrzej Zakrzewski. Co dalej
Czas poka¿e.

Kilkuletnia praca instruktorów Zwi¹zku
Harcerstwa Rzeczypospolitej na Wschodzie
scementowa³a poczucie braterstwa, z rodaka-
mi rozsianymi poza granicami Kraju.

Roman Wróbel

Poczucie
braterstwa
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