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o �rodowisku PONURY � NURT

Monitor Polski 
Rok bie¿¹cy jest brzemienny w rocznice wa¿nych
zdarzeñ zwi¹zanych z II wojn¹ �wiatow¹ � rocznice
wa¿ne dla naszego pañstwa i narodu polskiego. Nikt
z nas nie mo¿e zapomnieæ o nich. Mia³y one decydu-
j¹ce znaczenie dla zmian w naszej historii na d³ugie
lata.

Rok ten jest 60 rocznic¹ wybuchu II wojny: ude-
rzenie na Polskê wojsk III Rzeszy Niemieckiej, wkro-
czenie bez wypowiedzenia wojny armii Zwi¹zku So-
cjalistycznych Republik Radzieckich � wymazanie
Polski z mapy Europy, okupacja kraju przez Niemcy
i ZSRR, emigracja rz¹du polskiego.

Jednak¿e, ju¿ 26/27 wrze�nia 1939r. (tzn. 60
lat temu) w Warszawie grupa wy¿szych oficerów pol-
skich zawi¹za³a konspiracyjn¹ organizacjê o nazwie
S³u¿ba Zwyciêstwu Polski, przekszta³cona nastêpnie
w Zwi¹zek Walki Zbrojnej stanowi¹ca pó�niej zasad-
niczy trzon Armii Krajowej.

Datê tê przyjêto jako pocz¹tek tworzenia struk-
tur Polskiego Pañstwa Podziemnego � cywilnego
i wojskowego z Delegatur¹ Rz¹du, a tak¿e parlamen-
tu w postaci Rady Jedno�ci Narodowej. Mamy zatem
wkrótce, w tym roku rocznicê powstania Polskiego
Pañstwa Podziemnego, fenomenu organizacji pañ-
stwowo�ci w warunkach niewoli, terroru, ca³kowitej
ykus - W¹chock, 19-20 czerwca1
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konspiracji, utrzymuj¹cej suwerenno�æ pañstwa i ci¹-
g³o�æ wy³onionych zagranic¹ i konspiracyjnie w Kra-
ju w³adz polskich.

Nastêpna, szczególnie wa¿na dla ¿o³nierzy Ar-
mii Krajowej 55 rocznica operacji �Burza� z jej kul-
minacj¹ Powstania Warszawskiego, obejmuj¹c¹ przy-
gotowania operacji, przemianowanie oddzia³ów i grup
bojowych wed³ug planu odtworzonych si³ zbrojnych,
koncentracja w poszczególnych Okrêgach, marsz na
pomoc Warszawie, nastêpnie pasmo d³ugich walk i
bitew rozformowanych jednostek osi¹gaj¹cych licz-
ne zwyciêstwa nad Niemcami. W czasie akcji �Bu-
rza� w 1944 roku do historii wesz³y m.in. walki 27
Wo³yñskiej Dywizji Piechoty, 9 Podlaskiej Dywizji Pie-
choty, Wileñskich Brygad i Nowogródzkich Batalio-
nów bior¹cych udzia³ w operacji �Ostra Brama�, wal-
ki o Lwów i marsz Korpusu Kieleckiego ku pal¹cej
siê Warszawie. 55 rocznica Powstania Warszawskie-
go to coroczne oddawanie ho³du Polaków ̄ o³nierzom
Armii Krajowej i wszystkim mieszkañcom Stolicy pro-
wadz¹cych samotn¹, bohatersk¹ walkê do koñca z
przygniataj¹cymi si³ami wroga.

55 rocznicê stoczonych wielodniowych walk
w 1944 roku w marszu na pomoc Warszawie oraz
po rozformowaniu dywizji pod W³oszczow¹, obcho-
dziæ bêd¹ ¿o³nierze NURTA, którzy z walk tych wy-
szli zwyciêsko.

�rodowisko nasze i wszyscy obecni w dniach uro-
czysto�ci wykusowych i w¹chockich oddaj¹ cze�æ
w 55 rocznicê bohaterskiej �mierci swojemu Komen-
dantowi Janowi Piwnikowi PONUREMU, który zgin¹³
16 czerwca 1944r. w walce pod Jew³aszami, na No-
wogródczy�nie, jako dowódca VII baonu 77 pp. Ar-
mii Krajowej.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e w roku bie¿¹cym �wia-
towy Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii Krajowej obchodziæ
bêdzie dziesiêciolecie Powstania Zwi¹zku. Weszli�my
w jego struktury jednog³o�nie � ca³ym �rodowiskiem
� na prawach Okrêgu.

Niektórzy cz³onkowie �rodowiska brali udzia³
w organizacji SZ¯AK, a tak¿e uczestniczyli we w³a-
dzach naczelnych pierwszej kadencji i równie¿ do dzi�
we w³adzach terenowych.

K. R.
999r. Strona 1



W
YK

US
 1

99
9 

nr
 4

Strona 2 Wykus - W¹chock, 19-20 czerwca1999r.

27 wrze�nia
Dniem Polskiego Pañstwa

Podziemnego
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� Nasze sprawy �

Dzieñ Polskiego Pañstwa
Podziemnego

Kielecka Policja
i Krzy¿ Policyjny im. �Ponurego�
Przekazuj¹c informacjê o dzia³aniu �rodowiska
�Ponury � Nurt� na specjaln¹ uwagê zas³uguje na-
wi¹zanie wspó³pracy z Wojewódzk¹ Komend¹ Poli-
cji w Kielcach. Efektem Okr¹g³ego Sto³u by³y ju¿
zmiany w 1989 roku tak¿e w policji kieleckiej.
Do g³osu doszli nowi ludzie, oficerowie maj¹cy
wprawdzie za sob¹ milicyjny sta¿, ale rozumiej¹cy
ducha czasu i konieczno�æ zmian nie tylko osobo-
wych. D¹¿¹c do zdobycia wiarygodno�ci w kielec-
kiej spo³eczno�ci, inicjatywna grupa m³odych ofice-
rów zwróci³a siê do ¿o³nierzy �Ponurego� i �Nurta�
z pro�b¹ uzyskania zgody �rodowiska na przyjêcie
przez Policjê Kieleck¹ im. �Ponurego� jako Jej Pa-
trona.

W �rodowisku zrozumiano tê intencjê jako do-
wód oczekiwanych zmian i wyra¿ono zgodê. �Po-
nury� do wrze�nia 1939 roku by³ cenionym ofice-
rem Policji Pañstwowej. By³ tak¿e legend¹ walk
o woln¹ i niepodleg³¹ Polskê. We wszystkich komen-
dach rejonowych zawieszono portrety Patrona.
Pod pomnikiem �Ponurego� w W¹chocku Policja po-
�wiêci³a swój sztandar w obecno�ci przedstawiciela
Prezydenta L. Wa³êsy. W roku 1993 dwunastu pro-
mowanych oficerów policji kieleckiej z³o¿y³o na Wy-
kusie, przy Kapliczce na rêce Wojewody kieleckie-
W

go J. P³oskonki �lubowanie. By³o to dla tych m³o-
dych oficerów prawdziwym prze¿yciem. Zarz¹d �ro-
dowiska asystowa³ ze swoim sztandarem. ̄ o³nierze
�Ponurego� i �Nurta� byli zapraszani na spotkania
ze szkolonymi policjantami. �rodowisko ze swej stro-
ny stara³o siê upowszechniaæ pozytywne zmiany za-
chodz¹ce w policji. By³y to zmiany konsekwentne
i szczere. Nie koniunkturalne. Sz³o ku lepszemu. Wi-
dz¹c te pozytywy i chc¹c je umacniaæ �rodowisko
ustanowi³o Krzy¿ Policyjny im. �Ponurego� i powo-
³a³o Jego Kapitu³ê. Akt erekcyjny podpisali: �Dzik�,
�Habdank�, �Halny�, �Poraj�, �Kaktus�, �Mirt�,
�Zulejka�. A oto Jego zapis: �My, towarzysze broni
i przyjaciele bohaterskiego dowódcy partyzanckie-
go Armii Krajowej, policjanta II Rzeczypospolitej
mjr. Jana Piwnika �Ponurego� zebrani 15 czerwca
1991r. w W¹chocku, w oparciu o jednomy�lne sta-
nowisko zebranych na corocznym spotkaniu Cz³on-
ków �rodowiska �Ponury � Nurt� �wiatowego
Zwi¹zku ̄ o³nierzy Armii Krajowej uchwalamy co na-
stêpuje: Dla uczczenia s³awnej pamiêci Komendan-
ta poleg³ego na polu chwa³y w boju o woln¹ Polskê,
dla wsparcia procesów utrwalaj¹cych osi¹gniêt¹ su-
werenno�æ i dla podkre�lenia ich dziejowego zna-
czenia ustanawiamy Krzy¿ Policyjny im. �Ponure-
ykus - W¹chock, 19-20 czerwca1
go�, jako odznaczenie Ziemi �wiêtokrzyskiej dla
wiernych synów naszej Ojczyzny � policjantów za
wybitne zas³ugi dla Rzeczypospolitej Polskiej. Wi-
zerunek oraz zasady nadawania Odznaczeñ okre-
�li Statut Kapitu³y Krzy¿a Policyjnego, stanowi¹cy
integraln¹ czê�æ niniejszego aktu�. Staraj¹c siê o ofi-
cjalne zatwierdzenie tej inicjatywy, w li�cie do Pre-
zydenta Lecha Wa³êsy napisano miêdzy innymi:
�Podejmuj¹c tego rodzaju uchwa³ê byli�my przeko-
nani, ¿e aktem tym udzielamy wielkiego kredytu
zaufania Policji RP, której geneza � mimo g³oszo-
nych oficjalnie dobrych chêci � tkwi wci¹¿ g³êboko
w tradycji oraz sposobie my�lenia PRL�. ...
�Krzy¿ ten stworzony jest przez ¿o³nierzy Rzeczy-
pospolitej, którzy w nied³ugim ju¿ czasie stan¹ siê
tylko czê�ci¹ narodowej historii. Daje on, byæ mo¿e
ostatni¹ ju¿ szansê, by Policja RP bezpo�rednio z na-
szych r¹k przejê³a stra¿ nad takimi warto�ciami jak
honor, godno�æ i duma cz³owieka w mundurze, au-
tentyczny patriotyzm oraz gotowo�æ do po�wiêceñ ...
Starania przerwa³y zmiany ekipy rz¹dz¹cej. Dotknê-
³y one tak¿e Policji, w tym i wojewódzkiej. Wobec
nowych zmian w administracji, staramy siê sprawê
wznowiæ. Czy i co siê uda � zobaczymy. Nadziei nie
tracimy.
By³o to 27 posiedzenie Sejmu w dniu 11 wrze-
�nia 1998 r. Marsza³ek Maciej P³a¿yñski og³osi³ przy-
st¹pienie do rozpatrywanie 10 punktu porz¹dku
dziennego, który dotyczy³ pierwszego czytania po-
selskiego projektu uchwa³y w sprawie ustanowienia
Dnia Polskiego Pañstwa Podziemnego.

G³os zabra³ pose³ Andrzej Zakrzewski, przed-
stawiaj¹c uzasadnienie projektu uchwa³y zg³oszo-
nego przez grupê pos³ów reprezentuj¹cych  Akcje
Wyborcz¹ Solidarno�æ. Na wstêpie, zwróci³ on uwa-
gê na konieczno�æ zachowania przez m³ode poko-
lenie pamiêci o historii narodu i pañstwa, którego
pozwoli³a Polakom przetrwaæ najciê¿sze lata nie-
woli, politycznego rozbicia, dwie wojny �wiatowe
i czas komunistycznego zniewolenia. Tym bardziej
jest to wa¿ne dzi�, w dobie zasadniczych przemian
politycznych i gospodarczych, kiedy w pogoni za pie-
ni¹dzem m³odzi odcinaj¹c siê od przesz³o�ci my�l¹
o przysz³o�ci. Pose³ Zakrzewski przytoczy³ czêsto
powtarzan¹ prawdê zamieszczon¹ na bramie sta-
rego cmentarza zakopiañskiego: �Narody, które
trac¹ pamiêæ, trac¹ ¿ycie�. Stwierdzi³ on dalej, ¿e ¿y-
j¹cy przedstawiciele pokolenia, które przez pó³ wie-
ku by³o precyzyjnie niszczone nigdy po 1989 roku
nie dosta³o od w³adz Rzeczypospolitej symbolu uzna-
nia. Ju¿ wiêc od 9 lat symbol taki im siê nale¿y.
Z pewno�ci¹ , nikt na tej sali, jak powiedzia³, i poza
ni¹ nie podwa¿y prawdy kardynalnej: ludzie Ci god-
nie przys³u¿yli siê naszej Ojczy�nie�.  Na koñcu
Andrzej Zakrzewski uzasadni³ przyjêcie daty Dnia
polskiego Pañstwa Podziemnego na 27 wrze�nia,
kiedy to w 1939 roku gen. Micha³ Tokarzewski-Ka-
rasiewicz powo³a³ konspiracyjn¹ S³u¿bê Zwyciêstwu
Polsce i uznany zosta³ za formalnego inicjatora pol-
skiej konspiracji.

W dyskusji zabrali g³os przedstawiciele wszyst-
kich klubów poselskich. Wszyscy jednoznacznie po-
parli projekt uchwa³y i aprobowali przedstawione
uzasadnienie. Wszyscy te¿ podkre�lali szczególn¹
wdziêczno�æ i szacunek dla tych, którzy walczyli
z nara¿eniem ¿ycia o niepodleg³o�æ Polski i potem
prze¿ywali 50 letni dramat w PRL w wiêzieniach i ³a-
grach, czêsto doczekuj¹c wyroków  �mierci. Poni¿a-
ni, byli traktowani jak najni¿sza kasta spo³eczeñ-
stwa.

Pose³ Juliusz Braun w imieniu klubu Unii Wol-
no�ci  rozpoczynaj¹c swoje przemówienie zwróci³ siê
do licznie zebranych na galerii ¿o³nierzy pe³ni¹cych
kiedy� s³u¿bê w strukturach Polski Podziemnej. Jako
pose³ reprezentuj¹cy województwo kieleckie powie-
dzia³ � ... chcia³bym sk³oniæ siê szczególnie tym,
którzy �piewali o sobie �My polscy ¿o³nierze od Gór
�wiêtokrzyskich�, którzy wpisali siê w legendê trwa-
j¹c¹ od powstania styczniowego, ¿o³nierzom �Po-
nurego� i �Nurta�, tego wielkiego zgrupowania par-
tyzanckiego�. (oklaski). W imieniu klubu Unii go-
r¹co popar³ projekt uchwa³y.

Marsza³ek Sejmu Maciej P³a¿ynski zgodnie
z wnioskami zabieraj¹cych g³os w dyskusji zapro-
ponowa³ przyjêcie uchwa³y przez aklamacjê. Sprze-
ciwu nie by³o. Uchwa³a zosta³a przyjêta d³ugotrwa-
³ymi oklaskami. Na zakoñczenie od�piewano hymn
narodowy.

Zdzis³aw Rachtan-Halny
Tekst uchwa³y og³oszony  zosta³

w Monitorze Polskim nr 30 z 1998 r.
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Do m³odych i z m³odymi
... Nasze kroki s¹ dzisiaj wolniejsze,

nasze oczy dzisiaj widz¹ têpiej,
nam zosta³y ju¿ tylko te wiersze -
a was m³odych s¹ ca³e zastêpy.
We�cie od nas pa³eczkê sztafety.
Niech was wiedzie ten sam Orze³ Bia³y ...

Kabata Z. �Bobo� - �Sztafeta�

Jubilat mr. Saunders Richard swoje 65-lecie obchodzi³ w Szkole
im. Partyzantów �wiêtokrzyskich w Wielkiej Wsi, kwiecieñ 1998r.

Wspomnienia �przed Wykusem�

Jeste�my uczennicami kl. VIII Szko³y Podsta-

wowej im. Armii Krajowej w Olesznie. Miejscowo�æ
ta le¿y w gminie Krasocin, w pa�mie Przedborsko -
Ma³oskim Gór �wiêtokrzyskich. W Olesznie znajdu-
je siê zabytkowy ko�ció³ barokowy i dworek Nie-
mojewskich z koñca XVIII wieku. W czasie II wojny
�wiatowej Oleszno by³o miejscem wielu walk oddzia-
³ów NSZ i AK.

W 1991 r. nasza szko³a otrzyma³a imiê Armii
Krajowej � mia³y�my wtedy po 7 lat, wiêc niewiele
z tego pamiêtamy. Du¿o dowiedzia³y�my siê o tej
uroczysto�ci od naszych starszych kolegów, nauczy-
cieli oraz z kaset video i kroniki szkolnej.

Od nadania imienia co roku spotykamy siê z
kombatantami, tradycj¹ sta³y siê coroczne obchody
bitwy pod Chotowem. Przyje¿d¿aj¹ wtedy do nas
kombatanci z Warszawy: Zdzis³aw Rachtan �Halny�
z ¿on¹ Krystyn¹, Anna Lubowicka �Hanka�, Edyta
Chachajowa �Ba�ka�, Jerzy Stefanowski �Habdank�.
Jeszcze do niedawna przyje¿d¿ali: Zdzis³aw Witeb-
ski �Poraj� i Marian �widerski �Dzik�. Na uroczy-
sto�æ tê przybywaj¹ równie¿ kombatanci z Kielc oraz
cz³onkowie miejscowego Ko³a �Z¯ AK i NSZ.

Uroczysto�æ ta rozpoczyna siê od zbiórki pod
remiz¹ stra¿ack¹ w Olesznie, nastêpnie ca³a szko³a
oraz poczty sztandarowe � równie¿ nasz szkolny �
udaje siê na cmentarz. Przy mogi³ach ¿o³nierzy AK
a 4 Wykus 
odbywa siê tam apel poleg³ych. Pó�niej wszyscy uda-
j¹ siê do miejscowego Ko�cio³a na mszê i uroczyst¹
akademiê przygotowan¹ przez uczniów. M³odzie¿
recytuje wiersze i �piewa piosenki o ¿o³nierzach wal-
cz¹cych w czasie II wojny �wiatowej. Uroczysto�æ ta
jest wa¿na nie tylko dla nas. Przyje¿d¿aj¹ na ni¹
równie¿ harcerze a¿ z nadmorskiego �wieszyna. Po
mszy odbywa siê w Chotowie, miejscu pamiêtnej
bitwy oddzia³u �Nurta�, spotkanie przy ognisku, na
które zaproszeni s¹ równie¿ uczniowie bior¹cy udzia³
w akademii. Przy ognisku panuje bardzo mi³a, pe³-
na ¿yczliwo�ci i zadumy atmosfera. Mimo podesz³e-
go wieku kombatanci nadal przyje¿d¿aj¹ do Olesz-
na, aby byæ razem z uczniami naszej szko³y.

W maju br. odby³a siê druga wycieczka do War-
szawy zorganizowana przez Pañstwo Rachtanów.
Na pierwsz¹ nie uda³o nam siê niestety pojechaæ,
ale wiemy z opowiadañ rodzeñstwa, ¿e by³o ciep³o,
serdecznie i bardzo fajnie. Mamy nadziejê, ¿e my
tak¿e przywieziemy ze stolicy masê przyjemnych
wra¿eñ i wspomnieñ.

Przez nasz¹ szko³ê organizowane s¹ równie¿
wycieczki do miejsc pamiêci narodowej m.in. do Mu-
zeum Or³a Bia³ego, na Wykus czy do W¹chocka. Swo-
je wiadomo�ci historyczne mo¿emy poszerzyæ po-
przez �Biuletyn Informacyjny�, który co miesi¹c
otrzymujemy z Warszawy. W szkole wydawana jest
- W¹chock, 19-20 czerwca1999r.
gazetka �Kube³ Szkolny�, w której uczniowie za-
mieszczaj¹ tak¿e sprawozdania z akademii roczni-
cowych zwi¹zanych z Armi¹ Krajow¹. Ko³o Histo-
ryczne natomiast prowadzi kronikê wydarzeñ do-
tycz¹cych Patrona Szko³y. Co roku odbywaj¹ siê rów-
nie¿ konkursy wiedzy o AK, a ksi¹¿ki fundowane
jako nagrody przez Komitet Rodzicielski dotycz¹
tematyki wojny, Polskiego Pañstwa Podziemnego
i jego Armii.

Kombatanci nadal odwiedzaj¹  m³odzie¿ szkol-
n¹ i groby wspó³towarzyszy, a my � uczniowie -
zawsze pamiêtamy kim Oni s¹ i co wa¿nego doko-
nali w swoim ¿yciu. W czasie akademii po�wiêco-
nych ¿o³nierzom AK uczniowie recytuj¹ m.in. wier-
sze Zdzis³awa Kabaty �Bobo� i Andrzeja Gawroñ-
skiego �Andrzeja�. Bardzo czêsto widzimy wzrusze-
nie na twarzach go�ci, gdy s³uchaj¹ wierszy i piose-
nek. Po akademii dochodz¹ do nas i serdecznie nam
dziêkuj¹ za to, ¿e pamiêtamy o nich. Mówi¹ nam,
¿e dostarczyli�my im wiele cennych i piêknych prze-
¿yæ. Szkoda tylko, ¿e szybko odchodz¹ na �wiecz-
n¹ wartê�...

Jeste�my dumni, ¿e w �wiecie, gdzie liczy siê
g³ównie pieni¹dz, nasza szko³a nosi tak zaszczytne
imiê. Dziêki temu mo¿emy dok³adniej zrozumieæ
co znacz¹ s³owa �Bóg, Honor i Ojczyzna� oraz �Przy-
ja�ñ, Odpowiedzialno�æ i Sprawiedliwo�æ�.
�wiadomi biegu czasu, mo¿liwo�ci fizycznych na-
szego pokolenia, a jednocze�nie wype³nieni poczu-
ciem obowi¹zku wzglêdem nastêpnych pokoleñ
i prawdy historycznej, bardzo zabiegamy o wspó³-
dzia³anie z m³odymi, o rozbudzanie w nich zaintere-
sowania tym, co my prze¿ywali�my. Ju¿ od lat 40 po-
stawili�my sobie za cel nawi¹zywanie kontaktów
z m³odzie¿¹, oddzia³ywanie na ni¹ przez spotkania,
rozmowy, uczestnictwo w uroczysto�ciach � utrwala-
nia w m³odzie¿y warto�ci patriotycznych i postaw
zbli¿onych do tych, które my prezentowali�my.

M³odzi przejmuj¹ od nas wiele spraw: pomoc
w organizowaniu spotkañ i uroczysto�ci, dbania o gro-
by i miejsca pamiêci walk naszych oddzia³ów itp.
Wspó³pracowanie nasze z m³odzie¿¹ polega równie¿
na niesieniu pomocy szko³om i organizacjom m³o-
dzie¿owym w miarê naszych mo¿liwo�ci i ich potrzeb.
Dotyczy to w szczególno�ci szkó³, nad którymi objê-
li�my patronat, które nosz¹ imiê naszych komendan-
tów lub naszych formacji. Zak³adamy biblioteki,
czy te¿ wzbogacamy ksiêgozbiory, wyposa¿amy
w komputery, inne pomoce szkolne, organizujemy
wycieczki do Warszawy. Nale¿y tu zwróciæ uwagê,
¿e w pomoc szko³om w³¹czyli siê weterani US Army,
którzy s¹ cz³onkami nadzwyczajnymi naszego �ro-
dowiska. Pomoc ta dotyczy przede wszystkim wypo-
sa¿enia komputerowego.

Wspó³pracujemy ze Zwi¹zkiem Harcerstwa Rze-
czypospolitej, z którym zawarli�my porozumienie
o wspó³pracy (25 maja 1996r.) i do którego realiza-
cji Naczelnictwo ZHR upowa¿ni³o Zarz¹d Obwodu
�wiêtokrzyskiego. W naszych uroczysto�ciach licznie
uczestniczy równie¿ ZHP ponadto, co najmniej raz
w roku samodzielnie organizuje z³az na Wykus i do
W¹chocka. W rocznicê bitwy pod Chotowem co rok
przyje¿d¿a hufiec im. �Ponurego� ze �wierzyna (ko-
szaliñskie), któremu �rodowisko ufundowa³o tablice
�w ho³dzie Ponuremu od Hufca ze �wierzyna�.

Na spotkania czerwcowe przybywaj¹ równie¿ for-
macje Strzelca, których organizacja podlega Minister-
stwu Obrony Narodowej.

Cieszy nas udzia³ studentów pierwszego roku stu-
diów Wy¿szej Szko³y Handlowej w Kielcach � spe-
cjalno�ci Administracji Systemami Bezpieczeñstwa,
którzy w naszych uroczysto�ciach na Wykusie przed
Kapliczk¹ sk³adaj¹ ju¿ po raz trzeci uroczyste �lubo-
wanie. Wszyscy je g³êboko prze¿ywamy.

K.R.
* Weterani ci s¹ cz³onkami Towarzystwa Przyjació³
Polski (Friends of Poland)
Kamila Grabiec i Monika Karpiñska kl. VIII



W

W
YK

US
 1

99
9 

nr
 4

� My nowe pokolenie �

Zbigniew Kabata �Bobo�

DO M£ODYCH
Piszê ten list do m³odych
panienek i ch³opaków
w imieniu pokolenia
wykoñczonych wapniaków,

w imieniu pokolenia
skapcania³ych ramoli,
które nic nie rozumie
tylko stale biadoli

i na dzisiaj narzeka
i na wczoraj spogl¹da,
co na karku mu wisi
niby garby wielb³¹da,

które wci¹¿ ma wam za z³e,
które was krytykuje,
tera�niejszo�æ odrzuca
i przesz³ego ¿a³uje.

Takie wasze jest zdanie,
tak na nich spogl¹dacie,
tak¹ w³a�nie opiniê
o tych wapniakach macie.

Lecz pamiêtajcie mili,
¿e lata wartko p³yn¹,
¿e dni waszej m³odo�ci
bezpowrotnie przemin¹

zanim siê obejrzycie.
Z os³upia³ym zdumieniem
staniecie siê nastêpnym
wapniaków pokoleniem

i zaczniecie wstecz patrzeæ.
I co tam zobaczycie?
Co godnego pamiêci
pozostawi wam ¿ycie?

Ci z których�cie szydzili
pamiêtaj¹ dni krwawe
i ofiary i boje
i mêczarnie i s³awê,

dni w których ka¿dy musia³
dokonywaæ wyboru
miêdzy dobrem prywatnym
i wymogiem honoru,

dni z których ka¿dy dla nich
oczywisty mia³ zwi¹zek
z pojêciami jak s³u¿ba,
lojalno�æ, obowi¹zek

i oddanie � do �mierci.
To wszystko pozosta³o
i dla waszych wapniaków
bezczasowym siê sta³o.

Ciekawym, moi drodzy,
jakie wczoraj zostanie
po waszych dniach dzisiejszych,
gdy przesz³o�ci¹ siê stanie?

Czy potraficie spojrzeæ
z choæ odrobin¹ dumy
na przesz³o�æ, gdy was najdzie
w szarych chwilach zadumy?

Mo¿e wtedy ujrzycie
tych wczorajszych wapniaków,
te wczorajsze bojowe
panienki i ch³opaków

w lustrze w³asnej przesz³o�ci.
Przed oczyma wam stanie
dla was raczej ujemne
historyczne równanie,

gdy palcami was wytknie
nastêpna m³oda fala.
Zrozumiecie, za pó�no,
z perspektywy, z oddala,

¿e s¹ sprawy wa¿niejsze
ni¿ bilanse bankowe.
Mo¿e wtedy przed nami
Cicho schylicie g³owê.

Nanaimo, B.C., Canada, 20 lutego 1999
Oleszno to jedna z wielu miejscowo�ci Ziemi
Kieleckiej �ci�le zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ Armii
Krajowej. Na tym terenie miêdzy innymi dzia³a³y
oddzia³y partyzanckie �Marcina� i �Przeboja�,
wchodz¹ce w sk³ad 74 pp AK. Przez nasz¹ miej-
scowo�æ wiód³ równie¿ szlak bojowy I Batalionu
2 pp Legionów Armii Krajowej ze �wiêtokrzyskich
Zgrupowañ Partyzanckich AK, który w ostatnich
dniach pa�dziernika 1944 roku stoczy³ bitwê pod
Chotowem, a którego dowódc¹ by³, ju¿ dzisiaj le-
gendarny, �Nurt�.

�wiadectwem wydarzeñ lat wojny jest 15 mo-
gi³ ¿o³nierskich oraz symboliczny grób �Nurta� na
cmentarzu parafialnym w Olesznie. Zosta³y one
upamiêtnione równie¿ trzema pomnikami: w Cho-
towie, Olesznie i Koziej Wsi oraz dwoma tablica-
mi: w Ko�ciele parafialnym oraz na budynku Szko-
³y Podstawowej w Olesznie.

Szko³a ta, po³o¿ona zaledwie cztery kilome-
try od miejsca pamiêtnej pa�dziernikowej bitwy,
sta³a siê od dnia 13 pa�dziernika 1991 roku ko-

lejnym, tym razem �¿ywym�, pomnikiem jednej
z najliczniejszych w Europie armii podziemnych �
Armii Krajowej. W tym to w³a�nie dniu otrzyma³a
imiê Armii Krajowej, a w dwa lata pó�niej � sztan-
dar.

Decyzja o wyborze Patrona zapad³a rok wcze-
�niej, w czasie uroczystych obchodów sze�ædzie-
siêciolecia naszej placówki. Jeszcze wtedy nie wie-
dzieli�my, ¿e nasza szkolna uroczysto�æ stanie siê
na Kielecczy�nie jednym z g³ównych akcentów
og³oszonego ju¿ w kilka miesiêcy pó�niej Roku
Historii Armii Krajowej. Podjêli�my tê decyzjê urze-
czeni uporem, z jakim ¿o³nierze �Ponurego� i
�Nurta� walczyli o historyczn¹ prawdê i o swoj¹
godno�æ szargan¹ przez kilka dziesiêcioleci powo-
jennej Polski, w poczuciu zwi¹zku z wojennymi i
powojennymi losami ¿o³nierzy, których w wielu
domach rodzinnych naszych uczniów nazywano
bohaterami, a czemu przeczy³y szkolne podrêcz-
niki historii. Wzrusza³y nas i intrygowa³y corocz-
ne pa�dziernikowe spotkania ¿o³nierzy �Nurta�,
których, jako spo³eczno�æ szkolna, byli�my zazwy-
czaj biernymi obserwatorami, których istoty nie
rozumieli nasi wychowankowie, a nawet czê�æ z
nas � wychowanych na historycznych pó³prawdach
i przek³amaniach. Zapragnêli�my, by nasza szko-
³a sta³a siê drugim na naszym terenie po Choto-
wie miejscem, który obdarz¹ Oni sentymentem i
poczuj¹ siê w nim tak samo, jak niegdy� w party-
zanckich kwaterach w�ród chotowskich lasów.

Z Wykusu d
ykus - W¹chock, 19-20 czerwca1
Dzisiaj jeste�my dumni, ¿e zmiany w polskiej
rzeczywisto�ci dwu ostatnich dziesiêcioleci dwu-
dziestego wieku znalaz³y odzwierciedlenie w na-
szej pracy wychowawczej, a przede wszystkim w
sercach uczniów naszej szko³y. Widoczne to jest
nie tylko podczas rocznicowych spotkañ pa�dzier-
nikowych, których nasza szko³a jest skromnym
wspó³organizatorem. Tradycj¹ szkoln¹ sta³o siê
równie¿ wiele imprez i dzia³añ wychowawczych
zwi¹zanych z Armi¹ Krajow¹: coroczny dwudnio-
wy rajd ��ladami ̄ o³nierzy Nurta i Ponurego� pro-
wadzonego przez mgr Annê Resiak, Dzieñ Patro-
na Szko³y w dniu 14 lutego, coroczny konkurs
wiedzy o Armii Krajowej przygotowywany przez
mgr Krystynê Grabiec, czy te¿ opieka naszych har-
cerzy nad miejscami pamiêci narodowej na tere-
nie naszych miejscowo�ci, za co miêdzy innymi
sztandar szko³y zosta³ udekorowany Z³otym Me-
dalem Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej. Wspo-
mnieæ by nale¿a³o równie¿ o wci¹¿ wzbogacanej
o nowe eksponaty szkolnej Izbie Patrona, o udziale

naszych uczniów wraz z pocztem sztandarowym
pod opiek¹ mgr Romana Grabca we wszystkich
�rodowiskowych uroczysto�ciach patriotycznych
oraz o wielu uroczysto�ciach patriotycznych orga-
nizowanych przez nasz¹ placówkê. Naszym naj-
bli¿szym zamiarem jest przejêcie opieki nad sztan-
darem Ko³a �wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK w
Olesznie, z którym szko³a �ci�le wspó³pracuje.

Jeste�my równie¿ dumni i z tego powodu, ¿e
mieli�my zaszczyt przyznaæ zarówno ca³emu �ro-
dowisku �wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanc-
kich �Ponury � Nurt� jak i kilku jego cz³onkom
honorowy tytu³ �Przyjaciela Szko³y�. A by³o ku
temu wiele powodów: przekazanie nam sprzêtu
komputerowego oraz du¿ej ilo�ci cennych ksi¹¿ek
do szkolnej biblioteki, wiele innych prezentów
wzbogacaj¹cych nasz¹ skromn¹ bazê dydaktycz-
n¹, cudowne wycieczki po Warszawie dla naszych
wychowanków, a przede wszystkim ich obecno�æ
w�ród nas, mo¿liwo�æ czerpania z ich do�wiadczeñ
nie tylko wiedzy historycznej, ale przede wszyst-
kim uczenia siê od nich patriotyzmu, wiary w cz³o-
wieka, przyja�ñ, optymizm oraz tych warto�ci mo-
ralnych, które powinny byæ wyznacznikami naszej
narodowej to¿samo�ci.

Jeste�my tak¿e przekonani, ¿e dziêki tym
kontaktom nasi uczniowie lepiej rozumiej¹ s³owa
jednego z naj�wie¿szych wierszy �Bobo�.
�... s¹ rzeczy wa¿niejsze
ni¿ bilanse bankowe.�
mgr Edward Karpiñski - dyrektor szko³y

o Oleszna
999r. Strona 5
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10 lat
Dziesiêæ lat temu kilkuset instruktorów harcer-
skich uzna³o, ¿e nadszed³ w³a�ciwy moment, aby
zbudowaæ autentyczn¹ organizacjê harcersk¹. Pod-
jêli siê budowania organizacji mimo braku pieniê-
dzy i perspektyw na szybkie zalegalizowanie dzia-
³alno�ci. Zastosowali (charakterystyczn¹ dla owego
czasu �wybijania siê na niepodleg³o�æ�) metodê fak-
tów dokonanych. Dzi�, z perspektywy minionych lat,
mo¿na �mia³o powiedzieæ, ¿e by³a to trafnie podjê-
ta decyzja.

12 lutego 1989 r., podczas trwaj¹cych wów-
czas obrad Okr¹g³ego Sto³u, w ko�ciele �wiêtego An-
drzeja w Warszawie przy ul. Ch³odnej spotka³o siê
51 instruktorów z ca³ej Polski. W trakcie zebrania
zdecydowali siê na odwa¿ny krok, postanowili stwo-
rzyæ niezale¿n¹ od ZHP �56� i jednoznaczn¹ ide-
owo organizacjê - dla której w �lad za powsta³¹ je-
sieni¹ 1988 roku w Trójmie�cie lokaln¹ organizacj¹
przyjêto nazwê Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospo-
litej. 25 lutego 1989 r. odby³o siê zebranie za³o¿y-
cielskie, na które do ko�cio³a �w. Zygmunta w War-
szawie przyby³o kilkuset instruktorek i instrukto-
rów z terenu ca³ej Polski. Wolê powo³ania ZHR po-
twierdzili swym podpisem prawie wszyscy uczestni-
cy spotkania.

Ju¿ w dniach 1-2 kwietnia 1989 r. w Sopocie
odby³ siê I Walny Zjazd ZHR, na którym uchwalono
pierwszy statut. Przewodnicz¹cym ZHR zosta³ wy-
brany hm. Tomasz Strzembosz, a Naczelnikiem hm.
Krzysztof Stanowski. Rozpocz¹³ siê okres budowa-
nia organizacji. Do ZHR przyst¹pi³a du¿a czê�æ �ro-
MA£E KALENDARIUM
Zwi¹zku Harcerstwa

Rzeczypospolitej

12 lutego 1989 r. - powo³anie ZHR
1-2 kwietnia 1989 r. - I Walny Zjazd ZHR w So-
pocie  wrzesieñ 1990 r. - �Little East Jamboree�
nad Jeziorem Turawskim ko³o Opola
30 pa¿dziernika - 2 grudzieñ 1990 r. - II Zjazd
ZHR, wyodrêbnienie Organizacji Harcerek i Or-
ganizacji Harcerzy
czerwiec i sierpieñ 1991 r. - Bia³a S³u¿ba
8-18 sierpnia 1991 r. - Jubileuszowy Zlot 80-
lecia Harcerstwa w Olsztynie ko³o Czêstochowy
3 pa�dziernika 1992 r. - Nadzwyczajny Zjazd ZHR
w Warszawie, po³¹czenie z ZHP-1918
24 -27 lutego 1993 r. - III Walny Zjazd ZHR
3-10 wrze�nia 1993 r. - Bia³a S³u¿ba na Litwie
i £otwie
25 lipca - 6 sierpnia 1994 r. - udzia³ reprezenta-
cji polskich harcerzy z Litwy, £otwy, Ukrainy, Bia-
³orusi i Polski na V �wiatowy Zlot Harcerstwa do
Wielkiej Brytanii.
13 sierpnia 1996 r. - Akt Zawierzenia ZHR w Czê-
stochowie
30 sierpnia 1996 r. - audiencja ZHR w Castel Gan-
dolfo
26 lipca - 2 sierpnia 1997 r. - Zlot Skautów Ba³-
tyckich w Gdañsku
dowisk Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej, licz-
ne niezale¿ne dru¿yny i lokalne organizacje har-
cerskie.

Na II Walnym Zje�dzie ZHR we Wroc³awiu zde-
cydowano o wyodrêbnieniu w Zwi¹zku Organizacji
Harcerek i Organizacji Harcerzy.

Latem 1991 roku ZHR by³ wspó³organizatorem
(obok ZHP r. za³. 1918, ZHP poza granicami Kraju
i SHK �Zawisza�) Jubileuszowego Zlotu 80-lecia Har-
cerstwa w Olsztynie ko³o Czêstochowy. By³o to spo-
tkanie historyczne i prze³omowe. Po raz pierwszy
od 1935 r. spotkali siê polscy harcerze ze wszyst-
kich stron �wiata, mieszkaj¹cy w Polsce, na Zacho-
dzie, poniewa¿ ich rodzice trafili tam z kresów przez
Syberiê i Bliski Wschód, i ci którzy dalej mieszkaj¹
na dawnych kresach!

W dniu 3 pa�dziernika 1992 r. odby³ siê Nad-
zwyczajny Zjazd ZHR, na którym dosz³o do po³¹-
czenia z ZHP rok za³o¿enia 1918, (powsta³ego z
czê�ci �rodowisk Ruchu Harcerskiego Rzeczypospo-
litej w wyniku decyzji o wznowieniu dzia³alno�ci ZHP,
w oparciu o statut z 1936 r., podjêtej 19 marca 1989
r. przez instruktorów krakowskich).

W dniach 24-27 lutego 1993 r. odby³ siê III
Walny Zjazd ZHR, pierwszy po po³¹czeniu obu or-
ganizacji. Na Zje�dzie hm. Tomasz Strzembosz zo-
sta³ wybrany Honorowym Przewodnicz¹cym ZHR.
Na przewodnicz¹cego Zwi¹zku wybrano hm. Woj-
ciecha Hausnera, który kierowa³ Zwi¹zkiem przez
dwie kolejne kadencje. Od 1995 r. do dzi� funkcjê
przewodnicz¹cego pe³ni druh Feliks Borodzik i to
jemu przypada zaszczyt wprowadzenia Zwi¹zku w
drugie dziesiêciolecie dzia³alno�ci. Na prze³omie lat
1992/1993 pod wra¿eniem osi¹gniêtego zjedno-
czenia ZHR i ZHP r. za³. 1918, do ZHR przyst¹pi³a
dzia³aj¹ca w Polsce po³udniowo-zachodniej Polska
Organizacja Skautowa, a w 1996 r. niezale¿ny hu-
fiec �Morena� z Gdañska. W 1998 r. decyzjê o w³¹-
czeniu siê do ZHR podjê³a Polska Organizacja Har-
cerska, a ostatnio deklaruj¹ chêæ w³¹czenia siê w
struktury Zwi¹zku dru¿yny Harcerstwa Polskiego.
Wyra�nie mo¿emy zaobserwowaæ jednoczenie siê
autentycznego ruchu harcerskiego wokó³ ZHR.

Niew¹tpliwie epokowymi wydarzeniami w hi-
storii ZHR by³y dni 13 i 30 sierpnia 1996 r. Pierw-
szy to dzieñ Zawierzenia Zwi¹zku Harcerstwa Rze-
czypospolitej Matce Bo¿ej, którym ZHR okre�li³ jed-
noznaczno�æ w s³u¿bie Bogu, Polsce i bli�nim. 30
sierpnia w samo po³udnie, w Castel Gandolfo, w Sali
Szwajcarów, prawie sto instruktorek i instruktorów
stanê³o na oficjalnej audiencji przed obliczem na-
miestnika �wiêtego Piotra. Spotkanie trwa³o prze-
sz³o godzinê i by³o wzruszaj¹cym gestem ze strony
Papie¿a. Ojciec �wiêty przyj¹³ od zgromadzonych
z³ocony krzy¿ harcerski oraz honorowe tytu³y Har-
cerza Rzeczypospolitej i harcmistrza.

Gdy powsta³ Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospo-
litej natychmiast w jego strukturach zacz¹³ funkcjo-
nowaæ Referat �Wschód�. Instruktorzy Referatu, re-
alizuj¹c opracowany przez hm. Wies³awa Turzañ-
skiego program s³u¿by harcerskiej na Wschodzie,
zaczêli odradzaæ polskie harcerstwo na dawnych kre-
sach Rzeczypospolitej. Ju¿ w 1989 roku uda³o siê
im zorganizowaæ pierwsze wizyty polskiej m³odzie-
¿y z Litwy, £otwy i Ukrainy na obozach harcerskich
w Polsce. We wrze�niu 1990 r. na �Little East Jam-
boree� - zlocie zorganizowanym przez Referat
Wschód ZHR przedstawiciele polskiego harcerstwa
spotkali siê ze skautami ³otewskimi, litewskimi, wê-
gierskimi i ukraiñskimi! W 1994 roku instruktorom
Referatu uda³o siê zorganizowaæ pierwszy wspólny
wyjazd reprezentacji harcerzy z Litwy, £otwy, Ukra-
iny i Bia³orusi na V �wiatowy Zlot Harcerstwa Pol-
skiego do Wielkiej Brytanii.

Do osi¹gniêæ instruktorów Referatu Wschód na-
le¿y zaliczyæ zbudowanie od podstaw Zwi¹zku Har-
cerstwa Polskiego na Litwie, odtworzenie struktur
Harcerstwa Polskiego funkcjonuj¹cych oficjalnie w
ramach skautingu ³otewskiego, legalnie zarejestro-
wanych dru¿yn Harcerstwa Polskiego na Ukrainie -
dzi� jak przed osiemdziesiêciu laty najdynamiczniej
siê rozwijaj¹cych, jawnie dzia³aj¹cych jednostek or-
ganizacyjnych na Bia³orusi.

Trudno nie wspomnieæ dzi� tych, którzy wnie�li
najwiêkszy wk³ad w budowanie Zwi¹zku. Pierwsze-
go Przewodnicz¹cego druha Tomasza Strzembosza,
pierwszego naczelnika druha Krzysztofa Stanowskie-
go, pierwszej Naczelniczki Harcerek druhny Bogusi
Pasieki-Butkiewicz, przewodnicz¹cego Kapitu³y Harc-
mistrzowskiej ZHR druha Ryszarda Brykowskiego,
druhów Wies³awa Turzañskiego i Jacka Zauchy - po-
mys³odawców naszej s³u¿by na Wschodzie. Dali po-
cz¹tek tego, co inni z czasem rozwinêli. dziesiêciu
latach od zdemontowania ustroju totalitarnego ist-
nieje w Polsce niezale¿na od administracji pañstwo-
wej i jakichkolwiek si³ politycznych, spo³eczna orga-
nizacja harcerska - Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej. Jest organizacj¹ niezale¿n¹ w stopniu, w ja-
kim nawet w latach dwudziestych nie by³ niezale¿ny
funkcjonuj¹cy w II Rzeczypospolitej ZHP. Przez 10
lat ukszta³towa³a siê nie tylko struktura organizacyj-
na, powsta³y równie¿ wiêzy braterstwa ³¹cz¹ce ludzi
z ró¿nych stron Polski. ZHR sta³ siê warto�ci¹.

hm. Roman Wróbel
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W 1997r. w Wy¿szej Szkole Handlowej w Kiel-
cach powsta³a specjalno�æ Administracja Systemami
Bezpieczeñstwa.

Realizacja programu ASB podporz¹dkowana
zosta³a idei takiego ukszta³towania przysz³ego ab-
solwenta, który w interesie publicznym potrafi w
sposób profesjonalny przeciwdzia³aæ nowej jako�cio-
wo fali przestêpstw. G³ówny nacisk w kszta³ceniu
studentów po³o¿ony jest na zdobycie wysokiej spraw-
no�ci intelektualnej i fizycznej w walce z nacieraj¹-
c¹ na struktury Pañstwa oraz wa¿ne instytucje go-
spodarcze, przestêpczo�ci¹ zorganizowan¹ i mafij-
n¹. Kszta³cenie tego typu ludzi jest wyj�ciem uczel-
ni naprzeciw zapotrzebowaniom spo³ecznym na sze-
roko rozumiane bezpieczeñstwo. Organizowaniu
takiego systemu s³u¿¹ za³o¿enia programowe stu-
diów, które maj¹ równie¿ na celu prze³amanie ste-
reotypowych i za�ciankowych metod walki z prze-
stêpczo�ci¹. Metod, które korzeniami swymi tkwi¹c
w minionej epoce, nie mog¹ sprostaæ obecnym za-
gro¿eniom. St¹d, mimo dotychczasowego monopo-
lu, wykszta³cenie s³uchaczy obliczone jest na two-
rzenie gro�nego dla podziemia kryminalnego, ka-
drowego zaplecza dla: nowej skutecznie dzia³aj¹cej
policji, banków,  instytucji ubezpieczeniowych, urzê-
dów skarbowych, powa¿nych firm detektywistycz-
nych i wszystkiego co sk³ada siê na bezpieczeñstwo
nowoczesnego, aspiruj¹cego do standardów euro-
pejskich pañstwa.

Studenci pierwszego roku specjalno�æ Admini-
stracji Systemami Bezpieczeñstwa sk³adaj¹ uroczy-
ste �lubowanie na legendarnej Polanie Wykus, w
lasach, które przed laty dawa³y schronienie najlep-
szym polskim córkom i synom � partyzantom ge-
nera³a Langiewicza i majora Ponurego.

Fakt, ¿e Jan Piwnik � Ponury by³ przed wojn¹
kadrowym oficerem Policji Pañstwowej przybli¿a
Nasze
ulice
duchowo tê postaæ do idei dla, której powo³ano w
Wy¿szej Szkole Handlowej w Kielcach specjalno�æ
Administracja Systemami Bezpieczeñstwa.

T¹ nies³ychanie wa¿n¹ okoliczno�æ uzasadnia
wybór miejsca �lubowania, którego rota wyra�nie
wskazuje o co chodzi³o twórcom specjalno�ci:

�Ja, student Administracji Systemami Bezpie-
czeñstwa, wierny idea³om, którym s³u¿yli i oddali
¿ycie powstañcy genera³a Langiewicza i majora Po-
Studenci I roku Administracji Systema
nurego, �wiadom obowi¹zków wynikaj¹cych z na-
bytych umiejêtno�ci, �lubujê!

- s³u¿yæ wiernie Narodowi Polskiemu,
- strzec bezpieczeñstwa Pañstwa i jego obywa-

teli nawet z nara¿eniem ¿ycia,
- zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- broniæ honoru,
- godno�ci i dobrego imienia przysz³ej s³u¿by.
Tak mi dopomó¿ Bóg�!

mgr Jacenty Frydrych
mi Bezpieczeñstwa z WSH Kielce
Na co dzieñ nie zastanawiamy siê nad tym,
gdzie mieszkamy, po jakich ulicach chodzimy. Prze-
mierzamy ulice szybko. Gonimy uciekaj¹cy czas. A
warto siê chwilê zastanowiæ kim by³ ten czy inny,
którego imiê nosi nasza ulica. W ka¿dym mie�cie
mo¿na znale�æ Sienkiewicza, Reja czy Kochanow-
skiego, ale tylko nieliczne mog¹ poszczyciæ siê taki-
mi bohaterami jak mjr PONURY czy mjr NURT.

Dziêki staraniom kole¿anek i kolegów, uczczo-
no pamiêæ nie¿yj¹cych ju¿ ¿o³nierzy podziemia. Ów-
czesna Miejska Rada Narodowa w Starachowicach
uchwali³a 14 czerwca 1988r. jednej z projektowa-
nych ulic na osiedlu �Lubianka� nazwê mjr Ponure-
go. Kolejne ulice nazwano dopiero 2 marca 1990r.
Od tamtej pory na planach miasta widniej¹ nazwy:
mjr Nurta, kpt Mariañskiego, por. Robota, por. Jur-
ka, chor. Szorta, wachm. Tarzana, dr Andrzeja,
Druhny Zjawy, W¹sika-Kowalskiego, Ignaca-¯acz-
kiewicza. Notki biograficzne wiêkszo�ci z nich mo¿-
na znale�æ na stronach internetowych serwisu "Wy-
kus on-line" pod adresem http://www.kki.net.pl/
milek/wykus/

Szczególne s³owa uznania za wytrwa³o�æ w ba-
talii o nasze ulice nale¿¹ siê �p. Marianowi �wider-
skiemu ps DZIK, Zbigniewowi Góra ps BURZ i Ed-
mundowi Rachtan ps KAKTUS.

W zesz³ym roku opu�ci³ nasze szeregi senior
�rodowiska �p. mjr DZIK, �rodowisko poczyni³o ju¿
pierwsze kroki aby i jego imieniem nazwaæ jedn¹
z ulic Starachowic.

Mi³osz A. Trukawka
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� Z kart historii ... �

Zgin¹³ Komendant �Ponury�!

Pojutrze pogrzeb w Wawiórce!

W Jew³aszach � Bohdana w ho³dzie Komendantowi �Ponuremu� Towarzy-
sze Broni i Ludno�æ Miejscowa postawi³a pomnik, który jest bez tablicy.
Opuszczali�my pole walki zwyciêskiej pod Jew-
³aszami przepojeni gorycz¹. Wcale nas nie cieszy³o
to, ¿e w dopalaj¹cych siê zabudowaniach niemiec-
kiego stützpunktu zosta³o prawie czterdziestu za-
bitych wrogów, ¿e nasz tabor zosta³ mocno obci¹-
¿ony zdobycznym dobrem, ¿e licznie skrzynie amu-
nicji i nowe karabiny maszynowe da³y nam prawo
do nieliczenia siê z ka¿dym nabojem, czy ka¿dym
zaciêciem siê kaemu.

Skrzyp wozów, na których jechali jêcz¹cy ranni
i widok tamtych cichych ju¿ niestety furmanek wy-
ciska³ ³zy z oczu najtwardszych. Na pierwszym wie-
ziono przykryte ¿o³nierskim p³aszczem zw³oki Ko-
mendanta. Obok szed³ trzymaj¹c siê brzegu pó³ko-
szek nasz lekarz �Jontek� Jan Kondrat. Szed³ ciê¿-
ko oddychaj¹c, rana na plecach krwawi³a obficie, a
on nie zwraca³ uwagi ani na w³asn¹ dolegliwo�æ, ani
na fakt, ¿e kilka wozów dalej wieziono ciê¿ko ran-
nego jego m³odszego brata �Dymka� � Jurka.

W milczeniu, zwarzeni bólem i zrozpaczeni wy-
szli�my d³ug¹ kolumn¹ z lasu, przed nami w�ród
faluj¹cych zbó¿ wy³oni³y siê zawsze nam przyjazne
zabudowanie Talmontowszczyzn. Jeszcze niedaw-
a 8 Wykus - W¹chock

Tablica do dzi� pozostaje w piwnicy jednego z mieszkañców wsi. Wmuro-
wanie jej zosta³o zakazane. Tablica zosta³a wyniesiona do fotografii.

Tablica zosta³a wykonana w Starachowicach.

Rozkaz zrekonstruowano
z powodu bardzo s³abo czytelnej kopii pisma
no witano nas tu serdecznie, weso³o, a teraz talmontowszczanie stali z odkrytymi g³owami
� szloch g³o�ny, targaj¹cy za serce niós³ siê na ca³¹ osadê...

Modest Bobowicz - �Wircz�
fragment jego wspomnieñ zamiszczony

w albumie �Ostatnia droga Komendanta Ponurego� wyd. 1990r.
, 19-20 czerwca1999r.

Wykus on-line
Informujemy, ¿e prezentowany na zesz³orocznej Koncentracji  serwis in-
ternetowy �Wykus on-line� cieszy siê coraz wiêksz¹ popularno�ci¹.

W chwili obecnej miesiêcznie odwiedza nasze strony ponad 100 osób. W�ród odwie-
dzaj¹cych internautów s¹ osoby z ca³ego �wiata, m.in. z Holandi i Kanady. Informacje te
mamy dziêki licznikowi go�ci i statystyce odwiedzin, które prowadzimy od marca tego
roku.

Nasz serwis jest polsko-jêzyczny wiêc najprawdopodobniej s¹ to Polacy mieszkaj¹cy na
sta³e zagranic¹.  W planach jest przet³umaczenie serwisu na jêzyk angielski, co umo¿liwi
szeroki dostêp do zawartych w nim informacji o Wykusie, �rodowisku PONURY-NURT.

Internet jest coraz czê�ciej wykorzystywanym �ród³em informacji, st¹d nasza obecno�æ
w nim. W imieniu ca³ego zespo³u, który tworzy serwis �Wykus on-line� zwracam siê z pro�-
b¹ o jak najszersze upowszechnienie informacji o naszym dzia³aniu, aby jak najwiêksze
grono odbiorców mog³o  z niego skorzystaæ. Ze swej stronny pragnê zobowiazaæ siê do
sta³ego aktualizowania zawartych w nim informacji, sta³ego rozwoju i uatrakcyjniania ser-
wisu.

Nasz internetowy adrse: http://www.kki.net.pl/milek/wykus/
Pocztê elektroniczn¹ proszê kierowaæ na adres: milek@kki.net.pl

Mi³osz A. Trukawka
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� Z kart historii ... �

LIPNO � CHOTÓW
fina³ walk w akcji �Burza�
Rozpoczynaj¹ siê dzia³ania w ramach akcji �Bu-
rza�. Dowódcy pu³ków i batalionów wykonuj¹ dzia-
³ania zgodnie z generalnymi rozkazami dowódcy
Korpusu Kieleckiego.

W ten sposób zamkniêty zosta³ okres typowej
partyzantki, w której obowi¹zywa³y szczególne
metody walki, a talenty dowódców ujawnia³y siê
spontanicznie i zasadza³y siê na wrodzonych cechach
charakteru.

Od po³owy sierpnia do koñca wrze�nia 1944 r.
batalion �Nurta� przeszed³ szlak dywizji, uczestni-
cz¹c we wszystkich bojach w bezpo�rednim styku z
wrogiem (Dzieba³tów, Miedzierza) lub w os³onie
skrzyde³ czy ty³ów. �Nurt� cieszy³ siê osobistym za-
ufaniem dowództwa, a dowodz¹c  jednostk¹ z do-
�wiadczonym ¿o³nierzem, czêsto by³ kierowany do
dzia³añ rozpoznawczych, ubezpieczeñ zagro¿onych
przej�æ i innych wa¿nych zadañ.

Autorytet �Nurta� uznawali równie¿ koledzy,
dowódcy innych równorzêdnych jednostek. �Marcin�
(Mieczys³aw Tarchalski), dowódca I batalionu 74 pp
AK, tak wspomina przebieg boju pod Lipnem:
�...pierwsze uderzenie [Niemców] posz³o na �Nur-
ta�. Trafili nieszczê�liwie: �Nurt�, stary partyzancki
wyga, maj¹cy doskona³y, �wietnie uzbrojony oddzia³
sprawi³ Niemcom na lipniañskich groblach têgie ciê-
gi..�

30 wrze�nia Komenda Okrêgu wydaje rozkaz
o czê�ciowej demobilizacji 2DP i jej rozcz³onkowa-
niu na pu³ki.

8 pa�dziernika 1944 r. komendant Okrêgu
powo³uje �Nurta� na dowódcê 2 pp Legionów AK.
Wkrótce potem, wobec zbli¿aj¹cych siê jesiennych
ch³odów i braków w umundurowaniu, II i III bata-
lion 2 pp Legionów AK odchodz¹ na wschód w rejo-
ny zimowego zakwaterowania.

�Nurt� pozostaje sam w powiecie w³oszczow-
skim, utrzymuj¹c kontakt z batalionami 74 pp pod
dowództwem �Roztoki� (Adam Szajna).

Niemcy, na podstawie rozpoznania z koñca
wrze�nia, przygotowuj¹ starannie operacjê przeciw-
ko si³om dywizji i kieruj¹ j¹ w koñcu pa�dziernika
na pozosta³e w rejonie W³oszczowy bataliony.

Oddzia³y niemieckie skierowane przeciw par-
tyzantom wyposa¿one zosta³y w ciê¿k¹ broñ ma-
szynow¹, wozy opancerzone i lekkie czo³gi oraz
samoloty rozpoznawcze. Pierwsze uderzenie na 74
pp, ubezpieczony od po³udniowego wschodu przez
I batalion 2 pp Legionów, nast¹pi³o 27 pa�dzierni-
ka ko³o Krzepina oraz Zagórcza i zakoñczy³o siê
sukcesem batalionów �Roztoki�. Nastêpnego dnia
bataliony utrzymuj¹c kontakt bojowy z wrogiem
odskakiwa³y na po³udniowy wschód (lasy Kwiliny),
a pó�niej na pó³noc. 29 pa�dziernika pod Lipnem
Niemcy uderzyli wszystkimi si³ami na batalion �Nur-
ta�. W tym czasie bataliony �Roztoki� pocz¹tkowo
ubezpiecza³y, a nastêpnie dokonywa³y zamierzo-
nego wcze�niej rozcz³onkowania.
W

Walkê pod Lipnem �Nurt� rozegra³ w lesie w
szyku obrony okrê¿nej, maj¹c od czo³a oparcie o
stawy z jedn¹ drog¹ do lasu biegn¹c¹ po grobli. Kie-
runek ewentualnego odskoku na pó³noc by³ otwar-
ty i ubezpieczony daleko wysuniêt¹ placówk¹ �Hal-
nego� (Zdzis³aw Rachtan). Niemcy forsuj¹c drogê
na grobli ponie�li potê¿ne straty, nie zdo³ali rów-
nie¿ skutecznie oskrzydliæ oddzia³u i po paru godzi-
nach walki odst¹pili od natarcia, a batalion skiero-
wa³ siê w planowanym kierunku na pó³noc.

Nastêpnego dnia, po porannej utarczce z od-
dzia³em rozpoznawczym na niewielkim obszarze
le�nym, �Nurt� przyj¹³ ciê¿kie natarcie Niemców pod
Chotowem; tutaj straty w³asne by³y wiêksze, ale
batalion o zmierzchu szturmem odrzuci³ nacieraj¹-
ce si³y wroga i po krótkim odpoczynku odskoczy³
na pó³noc, dok³adnie ukrywaj¹c miejsce postoju na
bagnach rzeki Czarnej. Le�ne rozlewiska tej rzeczki
ju¿ w czasie I wojny �wiatowej okaza³y schronienie
wielu oddzia³om wojskowym.

W nocy z 1 na 2
listopada �Nurt� do-
skonale zaplanowa-
nym  manewrem w
postaci pozoruj¹cych
marszów wokó³ Ewe-
linowa i Lasocina
oderwa³ siê ostatecz-
nie od nieprzyjacie-
la, zaczaiwszy siê w
rejonie Gór Ma³ogo-
skich, a si³y niemiec-
kie w przekonaniu,
¿e rozproszy³y par-
tyzantów, zakoñczy-
³y dzia³ania bojowe i
skierowa³y oddzia³y
rozpoznawcze w kie-
runku Radoszyc. Na-
stêpnie przesz³y do
patrolowania rejonu.

Ta najwiêksza
bitwa partyzancka
na obszarze Kielec-
czyzny - ze wzglêdu
na u¿yte si³y i �rodki
oraz czas trwania  -
zakoñczy³a siê suk-
cesem �Nurta�, któ-
ry nie dopu�ci³ do
rozbicia oddzia³u i
trwa³ w lasach jesz-
cze dwa tygodnie
przy wyczerpanych
zapasach amunicji i
w niezmiernie uci¹¿-
liwych warunkach
bytowania.
ykus - W¹chock, 19-20 czerwca1
Odwaga i nieustêpliwo�æ ¿o³nierzy - to rezultat
osobistego mêstwa �Nurta�, który zagrzewa³ do
walki dochodz¹c do pierwszej linii walcz¹cych.

Po boju pod Chotowem widoczne by³o, ¿e nie-
przyjacielowi odesz³a ochota do podejmowania
otwartych staræ.

Pomimo sukcesu sytuacja batalionu sta³a siê
jednak dramatyczna: po zlikwidowaniu taborów
pozosta³o amunicji na krótk¹ walkê, mo¿liwo�ci
poruszania siê by³y ograniczone, kontakty z zaple-
czem dla zaopatrzenia w ¿ywno�æ utrudnione.

Ka¿dy dowódca na miejscu �Nurta� waha³by siê
przed dalszym utrzymywaniem oddzia³u w ca³o�ci;
�Nurt� w tej beznadziejnej sytuacji pozostaje, jak
dotychczas zdyscyplinowanym ¿o³nierzem, zdwaja
ostro¿no�æ w poruszaniu siê i trwa nadal w nakaza-
nym obszarze.

Wysy³a jednocze�nie kuriera do dowództwa po
dalsze rozkazy i otrzymuje zgodê na zdemobilizo-
wanie ¿o³nierzy.

Wyj¹tki z relacji
Zdzis³awa Witebskiego

� kpt �Poraja� (�)
p.t. �Major Nurt � ostatni dowódca
2 pp Legionów AK� opublikowanej

w ksi¹¿ce �Nurt�  Warszawa 1992r.
Mapka z �Jod³y� W. Borzobohaty
999r. Strona 9
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� Nasze sprawy �

Tadeusz Ba³chanowski
� burmistrz Suchedniowa.
� Oczywi�cie nasze dzia³ania id¹ w tym kierunku, aby wspó³praca z tym �rodowiskiem uk³ada³a siê coraz lepiej. Teraz oceniam j¹
jako bardzo dobr¹. W przyszlo�ci bêdziemy otwarci na ka¿d¹ inicjatywê, na ka¿de propozycje ze strony �rodowiska PONURY-NURT.

Zanotowa³ Edward Maj

Marek Witkowski
� zastêpca burmistrza Wachocka.
� Wizja wspó³pracy istnieje. Aktualne ustalenia pomiedzy burmistrzami W¹chocka, Suchedniowa, Bodzentyna oraz �rodowiskiem
kombatanckim s¹ takie, ¿e obchodami a w³a�ciwie organizacj¹ obchodów rocznicowych zajmie siê corocznie jedna gmina przy
wspó³udziale dwóch pozosta³ych. Oczywi�cie nieocenion¹ pomoc¹ s³u¿yæ nam bêd¹ sami kombatanci. Z naszej strony jest dobra wola
wydatnej pomocy.

Kolorowa wizja
Burmistrzom gmin Bodzentyna, Suchedniów i Wachock zadali�my pytanie

� Jak widz¹ wizjê wspó³pracy ze �rodowiskiem ¯o³nierzy �wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich
Armii Krajowej PONURY-NURT.

Mariusz Kozera
� zastêpca burmistrza w Bodzentynie.
� Nie zamierzamy zmieniaæ dotychczasowych regu³ wspó³pracy, któr¹ cenimy sobie bardzo wysoko. �rodowisko kombatanckie
PONURY-NURT by³o zawsze nam bliskie i my zawsze, w miarê potrzeb próbowali�my pomagaæ, wspó³organizuj¹c wiele uroczysto�ci.
Cieszymy siê, ¿e nadal bêdziemy mogli pomagaæ a zarazem kultywowaæ pamiêæ o wielkich Polakach, którzy od nas odeszli.

Przys³owiowe dwa s³owa
o �rodowisku PONURY � NURT
�rodowisko ¯o³nierzy �wiêtokrzyskich Zgrupo-
wañ Partyzanckich PONURY � NURT powsta³o we
wrze�niu 1957r. Zorganizowa³o siê nieformalnie, ale
skutecznie. Wiêzy ³¹cz¹ce ¿o³nierzy z lat walk party-
zanckich 1943-45, okaza³y siê silniejsze od strachu
przed bezpiek¹ i gro�bami represji nie tylko w pra-
cy.

Celem �rodowiska jest utrzymywanie wiêzi przy-
ja�ni i kole¿eñskiej pomocy miêdzy ¿o³nierzami PO-
NUREGO i NURTA, a ponadto utrwalanie dziedzictwa
ideowego Polskiego Pañstwa Podziemnego i Armii
Krajowej. To ostatnie dotyczy szczególnie kontaktów
szeroko pojêtych nie tylko z m³odzie¿¹.
a 10 Wykus 
�rodowisko realizuje swoje cele przez:
- organizowanie rocznicowych uroczysto�ci i kole¿eñ-

skich spotkañ,
- prowadzenie samopomocy kole¿eñskiej,
- upamiêtnianie miejsc walki i ludzi,
- opiekê nad grobami towarzyszy broni,
- pomoc dla szkó³ nosz¹cych imiê Armii Krajowej.

W roku 1989 zwo³ano ju¿ oficjalnie koncentra-
cjê w Warszawie. Na zweryfikowanych i ¿yj¹cych 225
¿o³nierzy PONUREGO i NURTA przyby³o 180. Reszta
usprawiedliwi³a swoj¹ nieobecno�æ wiekiem, choro-
b¹ lub nieobecno�ci¹ w kraju. Po wielogodzinnej dys-
kusji ustalono program dzia³ania oraz wybrano Radê
- W¹chock, 19-20 czerwca1999r.
Starszych oraz por./mjr �Dzika� Mariana �widerskie-
go na Prezesa. W roku nastêpnym wst¹pili�my jako
ca³o�æ do nowopowsta³ego �wiatowego Zwi¹zku ̄ o³-
nierzy Armii Krajowej w Warszawie na prawach Okrê-
gu. Podporz¹dkowuj¹c siê Zarz¹dowi G³ównemu
Zwi¹zku zachowano pe³n¹ samodzielno�æ w dzia³a-
niu, zgodnie zreszt¹ ze Statutem Zwi¹zku. Podsu-
mowanie czterdziestolecia dzia³ania �rodowiska znaj-
dziecie Pañstwo w wydanym w roku ubieg³ym opra-
cowaniu �Moj¹ Ojczyzn¹ jest Polska Podziemna�.
Wydaje siê, ¿e �wiatowy Zwi¹zek obchodz¹c swoje
dziesiêciolecie, mo¿e siê pochwaliæ naszym czterdzie-
stoleciem.
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FotokalejdoskopPolskie lasy
Gdyby�cie mówiæ chcia³y,
lasy zielone, polskie,
gdyby�cie mówiæ umia³y,
Bory Tucholskie,
Puszczo Jod³owa,
Kampinosie,
Zamojszczyzno -
nios³yby siê po rosie
salwy w waszych s³owach
i szept ostatni:
�Dla Ciebie,
Ojczyzno...�.

Drga³yby wasze drzewa,
jak napiête struny,
nut¹ partyzanckich pie�ni,
komend¹: �Lewa�,
grzmotem, jakby wali³y pioruny,
jêkiem, co niós³ siê bole�nie
w dalek¹, rodzinn¹ stronê,
gdzie �ciany zosta³y swojskie.

Lasy zielone,
polskie,
niech siê wasz li�æ ko³ysze
nad tysi¹cami miejsc, gdzie wrzos
ma barwê inn¹ � ju¿ na zawsze.
Otulcie partyzancki los
w dywany li�ci naj³askawsze,
opatrzcie wat¹ miêkkich mchów,
otoczcie tchnieniem zielnej woni,
i choæ nie znacie naszych s³ów
nuæcie tym, którzy w�ród ustroni
waszych zostali � piosenkê cich¹
tak¿e i od nas,
po wsze czasy.

Lasy zielone.
Polskie lasy.

Jan Baliñski �Kruk�


