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O czym nie mo¿emy
zapomnieæ!

a¿de miejsce w Polsce na sw¹ historiê  lecz
ka¿da historia, jeli nie jest upamiêtniona s³owem pisanym, stopniowo zanika w pamiêci ludzkiej. Istniej¹ czyny, których upamiêtnianie jest obowi¹zkiem wiadków. Oleszno w powiecie w³oszczowskim, którêdy wiedzie jeden ze szlaków na Jasn¹
Górê, ma takie historyczne karty.
W dniu 30 padziernika 1944 r., w lesie, ko³o
wsi Chotów, na po³udnie od Oleszna, toczy³a siê ca³odniowa bitwa I-go bat. 2 pp. Leg. AK wywodz¹cego siê ze wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich Ponury dowodzonego przez mjr. NURTA.
Po ca³odniowej, poprzedniego dnia, bitwie pod Lipnem, batalionowi uda³o siê wymkn¹æ z okr¹¿aj¹cego piercienia niemieckiego, wielokrotnie liczniejszego i technicznie wyposa¿onego. Po parogodzinnym wypoczynku dla zmiany opatrunków kilkunastu rannym i jakim takim po¿ywieniu, na skutek
informacji o zbli¿aj¹cej siê ob³awie mjr. NURT za-

rz¹dzi³ natychmiastowe opuszczenie wioski. Decyzje tê podj¹³ aby uchroniæ ludnoæ. Przeszlimy w lasy Chotowa, gdzie batalion stoczy³ trwaj¹c¹ do zmroku, ostatni¹ sw¹ bitwê. Czêæ rannych pozostawilimy chwilowo w Kotowem, l¿ej rannych umiecilimy na koniach zwiadu, na jedyny wóz napotkanego gospodarza z³o¿ylimy ciê¿ko rannych. 5 poleg³ych pogrzebano w lesie chotowskim. Zmar³ych
z ran pochowalimy w lesie widziñskim. Pozostawionymi w lenych mogi³ach zaopiekowali siê mieszkañcy Oleszna i Chotowa. Miejscowa placówka AK,
Urz¹d Gminy, Koció³ i m³odzie¿ przedwojennych
Hufców Junaka dokona³a ekshumacji i sprawi³a
pogrzeb, co w onych czasach wi¹za³o siê z du¿ym
niebezpieczeñstwem.
dokoñczenie na stronie 4

Odznaka Zas³ugi

im. mjr. Jana Piwnika  Ponurego
W roku dwutysiêcznym, w Roczniku Policji
wiêtokrzyskiej 1999, Komendnat Wojewódzki
Policji w Kielcach, insp. dr Tadeusz Cielecki w artykule ODZNAKA ZAS£UGI im. mjr. Jana Piwnka 
PONUREGO napisa³ ...¿o³nierze s³ynnego »cichociemnego« Jana Piwnika PONUREGO uznali, ¿e najdzielniejsi policjanci powinni dostawaæ odznaczenia
imienia ich s³awnego dowódcy, który by³ oficerem
przedwojennej Policji Pañstwowej. O przyznanie orderu konkretnemu policjantowi bêdzie wnioskowa³
Komendant Wojewódzki. Jednak ostateczna decyzje podejmuje 7-osobowa Kapitu³a Odznaki.... Odznaczenie, na którym bêdzie widnia³ ³aciñski napis

»Laus Tibi«  Chwa³a Tobie, przeznaczone bêdzie
dla wiêtokrzyskich policjantów. Pierwsze odznaki
zostan¹ przyznane podczas czerwcowych uroczystoci na Wykusie ko³o W¹chocka.
Mamy rok dwutysiêczny drugi. Musia³o up³yn¹æ a¿ dwa lata i dopiero teraz 16 czerwca
2002 roku, na Wykusie przy Kapliczce po mszy w.
nast¹pi uroczysta dekoracja Odznak¹ Zas³ugi im.
mjr. Jana Piwnika PONUREGO dwóch policjantów,
których zg³osi³ Komendant Wojewódzki Policji
w Kielcach, a którym Kapitu³a po zapoznaniu siê
z uzasadnieniem wniosku przyzna³a odznaki.
dokoñczenie na stronie 4

60 rocznica przekszta³cenia
Zwi¹zku Walki Zbrojnej w Armiê Krajow¹
14 lutego 2002 roku obchodzilimy 60 rocznicê przekszta³cenia Zwi¹zku Walki Zbrojnej (ZWZ)
w Armiê Krajow¹ (AK) i rozpoczêcia akcji scaleniowej wojskowych organizacji konspiracyjnych w jedn¹ armiê, stanowi¹c¹ Polskie Si³y Zbrojne.
Na dowódcê Armii Krajowej powo³any zosta³
gen. Stefan Rowecki  GROT. Otrzyma³ on od Naczelnego Wodza genera³a W³adys³awa Sikorskiego
instrukcjê, w której zawarte zosta³y specjalne uprawnienia mianowanego Dowódcy Armii Krajowej. Nazwy konspiracyjne scalanych  wchodz¹cych w sk³ad
Armii Krajowej  organizacji mog³y od tego dnia
byæ u¿ywane, jedynie na u¿ytek wewnêtrzny, za
zgod¹ Naczelnego Wodza.
Nie by³o to wszystko ³atwe wobec powszechnego w kraju za³amania, braku rodków i nik³ych
perspektyw politycznych. Zdawano sobie sprawê,
¿e tego trudnego dzie³a móg³ dokonaæ tylko cz³owiek silny wiar¹ w naród, posiadaj¹cy moc wewnêtrzn¹, obdarzony wiedz¹ fachow¹ i twórcz¹
wyobrani¹. Takim by³ w³anie Stefan GROT  Rowecki.
Poni¿ej zamieszczamy projekt rozkazu Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego w sprawie zmiany
nazwy Zwi¹zku Walki Zbrojnej na Armiê Krajow¹.
Ten projekt rozkazu podpisany przez Naczelnego Wodza zosta³ przes³any jako rozkaz drog¹ radiow¹ do Kraju 14 lutego 1942 roku. 1)
K.R.
Projekt rozkazu Nr 284 i przypis wg tekstu podanego w Biuletynie Informacyjnym Z¯AK  luty
2002 r. na wewnêtrznej stronie ok³adki.
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V Krajowy
Zjazd Delegatów
Z¯AK
W dniach 20-23 maja 2002 r. w Pu³tusku
odby³ siê V Krajowy Zjazd Delegatów wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej. W Prezydium Rady Naczelnej zasz³y minimalne zmiany. Istotnej natomiast zmiany dokonano w statucie Z¯AK w zapisach o w³adzach Zwi¹zku,
a mianowicie ustalono, ¿e najwy¿sz¹ w³adz¹
Zwi¹zku miêdzy zjazdami jest Rada Naczelna
Zwi¹zku. Prezesem Rady Naczelnej zosta³
dr Jerzy Woniak.
ZR
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Depesza/KKK
O. VI L. 627/42

Nr 284
gen. Sikorski do gen. Roweckiego:
Rozkaz o zmianie nazwy ZWZ na Armia Krajowa
Dnia 14 lutego 1942 r.

Projekt Rozkazu*
Kalina
W lad za moim rozkazem L. 2926 z dnia 3 IX 1941 r.
1) Znoszê dla u¿ytku zewnêtrznego nazwê ZWZ.  Wszyscy ¯o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej
w Kraju stanowi¹ Armiê Krajow¹ podleg³¹ Panu Genera³owi, jako jej dowódcy.
2) Stanowisko Pana Genera³a nosi nazwê Dowódcy Armii Krajowej.
3) Pewne specjalne uprawnienia Pana Genera³a w powy¿szym charakterze zostan¹ okrelone w osobnej instrukcji.
4) Nazwa ZWZ lub inne nazwy konspiracyjne mog¹ byæ zachowane na u¿ytek wewnêtrzny wed³ug
uznania Pana Genera³a.
5) Rozkaz powy¿szy proszê podaæ do wiadomoci Delegata Rz¹du.
Naczelny Wódz
Sikorski
genera³ broni
* Ten projekt rozkazu, podpisany przez Naczelnego Wodza, zosta³ jako rozkaz drog¹ radiow¹ przes³any do Kraju 14 II 1942 r.

¯o³nierze wszystkich scalonych organizacji wchodz¹cych w sk³ad Armii Krajowej musieli z³o¿yæ przysiêgê treci nastêpuj¹cej:
W obliczu Boga Wszechmog¹cego i Najwiêtszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, k³adê swe
rêce na ten wiêty Krzy¿, znak mêki i zbawienia i przysiêgam byæ wiernym Ojczynie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, staæ nieugiêcie na stra¿y Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyæ ze wszystkich si³
 a¿ do ofiary mego ¿ycia. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz
wyznaczonemu przezeñ Dowódcy Armii Krajowej bêdê bezwzglêdnie pos³uszny, a tajemnicy niez³omnie
dochowam cokolwiek by mnie spotkaæ mia³o.
Przyjmujê Ciê w szeregi ¿o³nierzy Armii Polskiej, walcz¹cej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie
Ojczyzny. Twym obowi¹zkiem bêdzie walczyæ z broni¹ w rêku. Zwyciêstwo bêdzie Twoj¹ nagrod¹. Zdrada karana jest mierci¹.

Bohaterom Akcji Piñskiej
23 lutego przy ul. Rakowieckiej 59a ods³oniêto
pami¹tkow¹ tablicê, powiêcon¹ bohaterstwu
uczestników Akcji Piñskiej, która mia³a miejsce
18 stycznia 1943 r. ¯o³nierze Armii Krajowej pod
dowództwem porucznika Jana Piwnika ps. Ponury oraz por. Jana Rogowskiego ps. Czarka uwolnili oni z wiêzienia w Piñsku dowódcê i ¿o³nierzy
III odcinka organizaji Wachlarz.
8 lutego 1943 r. w domu przy ul Rakowieckiej 59a
odczytany zosta³ rozkaz komendanta g³ównego AK,
gen. Stefana Roweckiego  Grota o awansach oraz
wrêczono krzy¿e Virtuti Militari porucznikom Janowi
Piwnikowi i Janowi Rogowskiemu. Pamiêci tamtych
bohaterskich czynów powiêcono tablicê.
Wykus  W¹chock, 15-16 czerwca 2002 r.

Honorowymi goæmi na uroczystoci byli m.in.
Czes³aw Ho³ub ps. Ryks oraz Henryk Fedorowicz
ps. Pakunek  dwaj ¿yj¹cy uczestnicy akcji oraz
w³adze dzielnicy i przedstawiciele rodowisk kombatanckich i intelektualnych. Tablicê ufundowali:
Zarz¹d Dzielnicy Mokotów Gminy Warszawa-Centrum, Rada Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa
oraz redakcja Naszej Metropolii.
red.
Notatka, zamieszczona w Biuletynie Informacyjnym Z¯AK nr 4 kwietnia 2002 r. str. 49. Przedstawiciele naszego rodowiska PONURY-NURT
uczestniczyli w tej uroczystoci (przyp. red.).

*)
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rocznica powstania

rodowiska
PONURY-NURT
Armii Krajowej, bezporednio podporz¹dkowane Zarz¹dowi G³ównemu, czyli dzia³aj¹ce na
prawach okrêgu.
 W maju 1996 roku zawarcie porozumienia ze Zwi¹zkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej o kontynuacjê tradycji niesionej przez wiêtokrzyskie Zgrupowania
Partyzanckie ¯o³nierzy Armii Krajowej
PONURY-NURT, opiekê nad miejscami
pamiêci, utworzenie kontaktów z ¿yj¹cymi ¿o³nierzami.
 Wspó³praca z Wojewódzk¹ Komend¹
Policji w Kielcach, której patronem jest
mjr PONURY. W 1991 r. powo³ano Kapitu³ê Krzy¿a Policyjnego im. PONUREGO, który tu na Wykusie otrzymaj¹
z r¹k rodowiska za wybitne zas³ugi policjanci.
W czasie od 1957 roku do dzi rodowisko ufundowa³o trzy pomniki, 50 tablic i
g³azów, upamiêtniaj¹cych ludzi i walki Armii Krajowej na Kielecczynie oraz panteon pamiêci Polskiego Pañstwa Podziemnego na murze przy klasztorze O.O. Cystersów w W¹chocku.
Na Wykusie umieszczamy na murze,
otaczaj¹cym kapliczkê tabliczki epitafijne
¿o³nierzy PONUREGO i NURTA, zmar³ych po
wojnie. Pozosta³o nas 120 ¿o³nierzy.

nie wyposa¿enia ich w legitymacje rodowiska
ze znakiem Zgrupowañ.
 Zorganizowanie trzydniowego pogrzebu, z ekshumacj¹ szcz¹tków na Bia³orusi w roku 1988

...Nasze kroki s¹ dzisiaj wolniejsze,
Nasze oczy widz¹ dzisiaj têpiej,
Nam zosta³y tylko te wiersze,
A was m³odych s¹ ca³e zastêpy.

naszego Komendanta PONUREGO  sprawa
mo¿na powiedzieæ niewyobra¿alna w tamtym
czasie; w pogrzebie uczestniczy³o ponad
100 tys. ludzi, 100 kap³anów, 68 sztandarów.
 Z³o¿enie prochów mjr. NURTA zmar³ego na emigracji w Londynie  do grobu przy kapliczce na
Wykusie w 1994 roku.
 W listopadzie 1989 roku oficjalna koncentracja
w Warszawie (stan ¿yj¹cych ¿o³nierzy 225), podjêcie uchwa³y o wejciu rodowiska, jako ca³oci do powstaj¹cego Stowarzyszenia ¯o³nierzy
Wykus  W¹chock, 15-16 czerwca 2002 r.

Wecie od nas pa³eczkê sztafety.
Niech was wiedzie ten sam Orze³ Bia³y
Do tej samej od wieków mety
Dla Jaj dobra, dla Jej wiecznej chwa³y.
Z. Rachtan  Halny
Obszerniejsze dane mo¿na znaleæ w ksi¹¿ce
Moj¹ Ojczyzn¹ jest Polska Podziemna, Warszawa 1998, SZ ¯AK rodowiska wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich PONURY-NURT, Z. Rachtan,
R. Wróbel.
1)
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owstanie naszego rodowiska liczymy od czasu
wybudowania, ods³oniêcia i powiêcenia Kapliczki-pomnika na Wykusie, to znaczy od 15 wrzenia
1957 roku. W tym dniu na polanie wykusowej,
po 12 latach terroru, korzystaj¹c z tzw. odwil¿y
ze wszystkich stron Polski do dzi nie wiadomo, jak
to siê sta³o znanymi tylko sobie drogami i znanym
sobie sposobem przyby³y setki ¿o³nierzy Armii Krajowej w wiêkszoci partyzanci PONUREGO i NURTA
nie licz¹c kilkutysiêcznej rzeszy ludnoci miejscowej i z dalszych okolic. I w ten sposób, po Mszy w.
zupe³nie nieformalne, z potrzeby serca i duszy zorganizowa³o siê nasze rodowisko. Okaza³o siê, ¿e
wiêzy ³¹cz¹ce nas  walka o wolnoæ,
która ci¹gle trwa³a, silna wola ³¹czenia
siê, wspomagania i wiadomoci, ¿e nie
bêdziemy sami, pozwoli³y przezwyciê¿yæ
strach przed bezpiek¹ i represjami. Wtedy, we wrzeniu 1957 roku oko³o 320
zgromadzonych tu, na Wykusie ¿o³nierzy przyrzek³o sobie, ¿e odt¹d co roku
na tej polanie, pod Kapliczk¹ i pilnie nas
strzeg¹c¹ Matk¹ Bo¿¹ Bolesn¹, odt¹d
zwanej z Wykusu, bêdziemy mieli swoje spotkania 16 czerwca  dnia, w którym w 1944 roku poleg³ na Nowogródczynie nasz Komendant Ponury. Bêdziemy mieli swoj¹ koncentracjê.
Pocz¹tkowo, spotkania nasze odbywa³y siê tylko przy ogniskach. Zawsze
pod bacznym okiem, a raczej uchem pêtaj¹cych siê i przeganianych funkcjonariuszy SB. Od 22 lat odprawiana jest wieczorem na Wykusie w sobotê, polowa
Msza wiêta. Spotkania nasze z up³ywem
czasu stawa³y siê coraz mniej kameralne, w³aciwie by³y otwarte dla ca³ego spo³eczeñstwa. Przychodzi³o tu i przyje¿d¿a³o wielu rodaków aby odetchn¹æ atmosfera wolnoci, jak¹ dawa³ Wykus, z jego
legend¹ Langiewicza, PONUREGO i NURTA. Tu po prostu by³a Polska.
rodowisko w dalszych latach okrzep³o tylko dziêki oparciu Kocio³a, a w³aciwie o klasztor O.O. Cystersów w W¹chocku, z jego opatem, ojcem Benedyktem  W³adys³awem Matejkiewiczem, honorowym kapelanem
rodowiska. W dalszych latach pozwoli³o nam to na
szerzenie wiedzy o Armii Krajowej i jej osi¹gniêciach w walce o odzyskanie niepodleg³oci, o prawdziwej historii Polskiego Pañstwa Podziemnego.
Historia rodowiska jest wiêkszoci znana1.
Przypomnijmy jego kluczowe wydarzenia:
 w roku 1981 mia³a miejsce weryfikacja wszystkich, przyznaj¹cych siê do uczestnictwa w walkach oddzia³ów PONUREGO i NURTA, a nastêp-
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O czym nie mo¿emy
zapomnieæ!
Dokoñczenie ze strony 1
Trumny zosta³y wykonane przez Stanis³awa
Kociankowskiego i W³adys³awa Kowalskiego 
WILK, i by³y niesione na cmentarz przez cz³onków
Hufców Junaka, przy licznym udziale ludnoci
Oleszna. Byli to przede wszystkim: Eugeniusz
Owczarek  WIARUS, W³adys³aw Kowalski  WILK,
Stanis³aw Kozera  PANTERA, W³adys³aw Kowalczyk
 LONGIN, Stanis³aw Lis  KUREK, Jerzy Soko³owicz  WIKTOR, Józef Siedlecki, Zygmunt S³upczynski, Maria S³upczyñska, Cecylia Lis, Henryk Foltyn,
Jan Stêpieñ, Tadeusz Kapelusz, Jerzy Paw³owski
oraz na pewno wielu innych, których nazwiska star³y
siê w pamiêci ludzkiej.
W 1965 roku miejscowa ludnoæ uczci³a pamiêæ
walk i poleg³ych w nich ¿o³nierzy wznosz¹c w Chotowie przy szosie, gdzie zgin¹³ ogniomistrz ¯BIK
 obelisk z kamieni polnych z wmurowana tablic¹, otoczony ogrodzeniem. W tym miejscu w rocznice bitwy odbywaj¹ siê apele poleg³ych i spotkania kole¿eñskie towarzyszy broni, m³odzie¿y szkolnej i harcerskiej. W kruchcie kocio³a w Olesznie
w 1978 r. umieszczona zosta³a te¿ tablica upamiêtniaj¹ca bitwê I bat. 2 pp. Leg AK pod Lipnem i Chotowem. W 1986 roku pamiêæ ostatniego dowódcy
2 pp. Leg. AK uczczona zosta³a p³yt¹  symbolicznym grobem mjr. NURTA  Eugeniusza Kaszyñ-

skiego, zmar³ego w 1976 r. w Londynie. W tym
roku wzniesiony zosta³ równie¿ przez rodowisko
pomnik poleg³ych ¿o³nierzy w bitwie pod Chotowem, na cmentarzu w Olesznie, d³uta Andrzeja
Kastena ZULEJKI.

W roku 2001 z inicjatywy spo³eczeñstwa Oleszna, w porozumieniu z Zarz¹dem rodowiska PONURY-NURT, zrekonstruowano kwaterê ¿o³niersk¹,
bez naruszenia szcz¹tków poleg³ych, nadaj¹c jej
trwa³y i bardziej godny wygl¹d. W tym celu powsta³
Spo³eczny Komitet, do którego weszli: Antoni Drej,
Henryk Brymerski, Bronis³aw Lis, Andrzej Kowal-

czyk, Stefan Kapelusz, Tadeusz Kapelusz, Stanis³aw
Kowalczyk, Jan Stêpieñ, W³adys³aw Drzewiecki, Stanis³aw Komisarczyk, Henryk Foltyn, Józef Pasiñski,
Edwart Karpiñski. Praca zosta³a wykonana wg projektu Andrzeja Kowalczyka, nauczyciela w miejscowej szkole im. Armii Krajowej. Opiekê nad miejscami pamiêci bitwy i poleg³ych ¿o³nierzy sprawuje m³odzie¿ miejscowej szko³y kierowanej przez

mgr. Edwarda Karpiñskiego. Fundusze na pokrycie
kosztów modernizacji otrzymano z dotacji Rady
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, w³adz samorz¹dowych, rodowiska PONURY-NURT oraz dobrowolnych ofiar osób prywatnych.
Anna Lubowicka  SIOSTRA HANKA

Odznaka Zas³ugi
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im. mjr. Jana Piwnika  Ponurego
Dokoñczenie ze strony 1
Statut Odznaki dok³adnie okrela warunki
nadania tego odznaczenia, które mo¿e byæ przyznane w szczególnoci za nieprzeciêtn¹ odwagê,
wykazan¹ podczas wykonywania obowi¹zków zawodowych w sytuacji bezporedniego zagro¿enia
¿ycia, uratowania ¿ycia lub zdrowia ludzkiego albo
te¿ mienia wielkiej wartoci, po³¹czone ze znacznym i realnym niebezpieczeñstwem oraz za m¹droæ, dalekowzrocznoæ i rozwagê w pracy bezporedniej lub kierowaniu dzia³aniami policji, jeli
w rezultacie nast¹pi³a poprawa stanu bezpieczeñstwa, wzros³o poszanowanie prawa lub umocni³ siê
s³uszny autorytet policji.
W Akcie Erekcyjnym Odznaki napisalimy, ¿e ustanawiamy Odznakê Zas³ugi im. PONUREGO dla uczczenia s³awnej pamiêci naszego Komendanta, poleg³ego

strona 4

na polu chwa³y w boju o woln¹ Polskê, dla wsparcia
procesów, utrwalaj¹cych osi¹gniêt¹ suwerennoæ i dla
podkrelenia ich dziejowego znaczenia.
Wydaje siê, ¿e w tej deklaracji jasno uzasadniamy intencje, w imiê których podjêlimy tak¹ w³anie
decyzjê. Bowiem imiê PONUREGO ma w naszym rodowisku pozycjê szczególn¹, za osoba dowódcy otoczona jest autentycznym szacunkiem. Tradycja s³u¿by pod Jego rozkazami okaza³a siê silnym spoiwem,
³¹cz¹cym zarówno samych ¿o³nierzy, jak i ich rodziny oraz ogromne rzesze przyjació³.
W³anie w klimacie jednoci i wzajemnego
wsparcia mo¿liwe sta³o siê prze³amanie oporu
w³adz i uznanie naszych konsekwentnych dzia³añ
za spo³ecznie pozytywne i po¿yteczne. Szkoda tylko, ¿e na tê dzisiejsz¹ uroczystoæ wrêczenia Odznaki trzeba by³o nam czekaæ dziesiêæ lat.
Wykus  W¹chock, 15-16 czerwca 2002 r.

Koñcz¹c tê krótk¹ informacjê o Odznace Zas³ugi im. mjr. PONUREGO pragnê zwróciæ uwagê
na czêæ ceremonii wrêczenia Odznaki:
wiêtokrzyski Komendant Wojewódzki Policji
w Kielcach zadaje kandydatowi trzy pytania :
 Czy pragniesz wejæ do grona Kawalerów Odznaki Zas³ugi im. PONUREGO?
 Tak, pragnê.
 Czy nosz¹c to zaszczytne odznaczenie nie splamisz honoru policjanta Rzeczypospolitej Polskiej.
 Nie splamiê.
 Czy jeste gotów, gdy Ojczyzna za¿¹da, oddaæ
swe ¿ycie w obronie idea³ów, za które poleg³
Komendant mjr Jan Piwnik  PONURY?
 Jestem gotów.
Przewodnicz¹cy Kapitu³y
ppor. cz. w. Zdzis³aw Rachtan  Halny

Realizacja porozumienia pomiêdzy
rodowiskiem PONURY-NURT a ZHR

K

iedy w 1911 r. powstawa³y pierwsze dru¿yny
harcerskie Polska znajdowa³a siê pod zaborami. Zadaniem harcerstwa by³o przygotowanie m³odzie¿y do czynnej walki z zaborcami o odzyskanie
niepodleg³oci ojczyzny. Harcerze poznawali historiê swoich przodków, aby mogli kszta³towaæ swój
patriotyzm i postawê osobist¹.
Niespe³na trzydzieci lat póniej Polska znalaz³a siê pod zaborem niemieckim, a po zakoñczeniu wojny sowieckim. System komunistyczny z góry

kszta³towania osobowoci rzeszy harcerek i harcerzy w ca³ej Polsce.
Kiedy w 1989 r. Polska odzyska³a niepodleg³oæ powsta³ Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej, który w swoich szeregach skupi³ wiêkszoæ niezale¿nych dru¿yn z ca³ego kraju. Tak¿e niezale¿ne dru¿yny harcerskie dzia³aj¹ce na terenie Gór
wiêtokrzyskich wst¹pi³y do ZHR. Podstawowym
celem rodowiska wiêtokrzyskiego ZHR by³o kontynuowanie pamiêci o ¿o³nierzach Armii Krajowej.

Historia ¿o³nierzy Armii Krajowej, a w szczególnoci rodowiska PONURY-NURT jest publikowana
na ³amach gazet harcerskich (np. Instruktor ZHR).
Prowadzimy równie¿ stronê internetow¹ powiêcon¹ Wykusowi i historii Armii Krajowej.
Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej dope³ni
wszystkich starañ, aby historia o ¿o³nierzach Armii Krajowej oraz rodowisku PONURY-NURT by³a
zawsze przekazywana wród m³odego pokolenia
Polaków.
phm. Rafa³ Obarzanek HR

Matka z Wykusu
Matko Bolesna z Wykusu,
£zy Ci sp³ywaj¹ po twarzy,
Bo tylu pad³o akowskich wiarusów,
Gdy szala³ gwa³t tu wra¿y!
Bolesna Matko zasmucona,
Serce przeszywa ci miecz:
Niejedna wie tu spalona,
Przy drogach skrwawiony mlecz,
Zabite dzieci,
Matki
I ojcowie
Gdzie chaty, tam pogorzeliska...

Wielkim zaszczytem dla harcerzy z Gór wiêtokrzyskich by³o Porozumienie zawarte miêdzy rodowiskiem PONURY-NURT wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej a Zwi¹zkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. W myl tego porozumienia ZHR sta³
siê spadkobierc¹ tradycji AK.
Harcerki i harcerze w swej pracy wychowawczej poprzez system stopni i sprawnoci poznaj¹
historiê walcz¹cych o wolnoæ ojczyzny ¿o³nierzy
AK. Dru¿yny harcerek i harcerzy kilka razy do
roku organizuj¹ wêdrówki na polanê Wykusow¹.
Podczas wêdrówek odwiedzaj¹ groby pochowanych
w Górach wiêtokrzyskich ¿o³nierzy Armii Krajowej, które pielêgnuj¹ i dbaj¹ o ich czystoæ.
Od kilku lat Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej wspó³organizuje sobotnie uroczystoci na Wykusie i niedzielne w W¹chocku przejmuj¹c odpowiedzialnoæ za ca³okszta³t przygotowañ. rodowisko wiêtokrzyskie ZHR maj¹c kontakty z innymi orodkami harcerskimi w Polsce, informuje
o przebiegu uroczystoci na Wykusie i W¹chocku.
Wykus  W¹chock, 15-16 czerwca 2002 r.

Jednak jest w Twoim wizerunku
Tak¿e znak Polski Walcz¹cej 
Kotwica, symbol ratunku
I ofiarnoci gor¹cej,
A z Twego serca, o matko Bo¿a,
Bij¹ jasne promienie ³ask 
I z nich jest nadziei zorza,
Wolnoci brzask...
Matko z Wykusu Bolesna,
Choæ ³zy Ci p³yn¹ po twarzy,
Bo boleæ tu by³a bezkresna,
To jednak serce siê ¿arzy,
Promiennoæ Twojej opieki,
Nagrody za walki trud!
Daj nam szczêcie na wieki!
Wspieraj swój lud!...
Jan Baliñski Kruk
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zak³ada³, ¿e nale¿y pozbawiæ Polaków wszystkich
wzorców patriotycznych. Dlatego w 1949 roku oficjalnie rozwi¹zano harcerstwo oraz gnêbiono
i utrudniano ¿ycie tym, którzy przelewali krew za
woln¹ ojczyznê  ¿o³nierzom Armii Krajowej. Jednak poczucie patriotyzmu wród Polaków by³o mocniejsze ni¿ panuj¹cy w kraju system totalitarny.
Okaza³o siê, ¿e s¹ w Polsce miejsca w których pokolenia mog¹ kszta³towaæ swój patriotyzm. Jednym z tych miejsc jest polana miêdzy W¹chockiem
a Bodzentynem zwana polan¹ wykusow¹. Na tej
polanie co roku spotykali siê ci, którzy walczyli o
wolnoæ Polski na Ziemi wiêtokrzyskiej  ¿o³nierze AK. Pod koniec lat 70 do³¹cza³y do nich ró¿ne
organizacje i ruchy m³odzie¿owe. Jednym z takich
ruchów by³o niezale¿ne harcerstwo, którego dru¿yny dzia³a³y na terenie ca³ej Polski. Harcerze ci
czerpali wzorce w³anie od ¿o³nierzy Armii Krajowej. Swoje dru¿yny nazywali imieniem Ponurego czy Nurta. Postawa ¿o³nierzy AK, ich patriotyzm i umi³owanie ojczyzny sta³y siê podstaw¹ do

Któ¿ Twój ból Matko wypowie,
I to cierpienie, co ³zy Ci wyciska...
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Rok temu na Wykusie
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R

ok 2001, jak wszêdzie, tak i na Wykusie by³
rokiem szczególnym. Wszak spotkalimy siê na
naszej ma³ej lenej polanie, jak mawia³ nasz niezapomniany ksi¹dz biskup Materski  po raz pierwszy w Trzecim Tysi¹cleciu.
Na wstêpie my, weterani podziêkowalimy Panu
Bogu, ¿e pozwoli³ nam do¿yæ d³ugiego wieku, nie wszyscy bowiem mieli tê szansê  bylimy z nimi mylami.
Spotkanie by³o wspania³e z wielu wzglêdów.
Bardzo wiele osób uczestniczy³o w naszej uroczystoci, a zw³aszcza m³odych. Nas ubywa, ale m³odzie¿y przybywa. Nasi Kap³ani z Ksiêdzem Infu³atem Jerzym Banakiewiczem, Ojcem Opatem z W¹chocka, Ojcowie i Bracia Cystersi. Od dawna spotykaj¹ siê z nami przy wykusowej Kapliczce modl¹c
siê wraz z nami w intencji Ojczyzny. Wskazuj¹c, ¿e
Wykus jest nie tylko kuni¹ patriotyzmu, ale jest

byli studenci wydzia³u Administrowania Systemami Bezpieczeñstwa Wy¿szej Szko³y Handlowej
w Kielcach. W 2001 roku po raz pi¹ty sk³adali na
Polanie Wykus, wród sztandarów partyzanckich
lubowanie.
Nasi, jak¿e nam bliscy harcerze. Nasze porozumienie z ZHR owocuje. Ujêlicie nam znaczn¹ iloæ
pracy zarówno w inicjatywach, jak i w realiach. ZHP
Starachowice nie zapomina o Wykusie. Byli tak¿e
Robotowcy z Koñskich, którzy ju¿ teraz nas nie
opuszcz¹.
Nasze Szko³y przyjani! By³a prawie w komplecie Szko³a z Wielkiej Wsi im. wiêtokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej, delegacja Szko³y Podstawowej i Gimnazjum im. Armii Krajowej z Oleszna  uczniowie i nauczyciele. M³odzie¿ i Grono Pedagogiczne im. Wybranieckich ze Wzdo³u.

równie¿ wiadectwem naszej wiary. By³o wielu naszych przyjació³  przedstawicieli w³adz pañstwowych, którzy przez szereg lat przybywaj¹ na Wykus i tych, którzy spotkali siê z nami po raz pierwszy  bêd¹ z nami tutaj z pewnoci¹ nie po raz
ostatni. Oczywicie przyby³y w komplecie w³adze
terenowe, które tutaj na Wykusie, czuj¹ siê jak u siebie w rodzinie. Nie tylko darz¹ nas przyjani¹, ale
tworz¹ razem z nami fundament tej przyjani.
Staraj¹ siê w ramach swoich mo¿liwoci dopomóc
rodowisku w sprawach organizacyjnych i technicznych, z którymi nie zawsze mo¿emy sobie poradziæ. Byli bracia lenicy. Wiele im zawdziêczamy.
Zawsze las by³ naszym wspólnym domem, w którym ¿eby prze¿yæ musia³a byæ zgoda. W du¿ym stopniu moglimy byæ dziêki temu bezpieczniejsi.
I w czasach wojny i wtedy, kiedy nasze nielegalne a czêsto zakazane spotkania odbywa³y siê w lesie. Dzi pamiêtaj¹ tak¿e o nas. Nasz wspólny dom
jest zawsze przygotowany dla naszych goci.
M³odzie¿  nasza nadzieja, jak¿e siê wami cieszylimy. Przybylicie t³umnie. Po raz pi¹ty przy-

Strzelcy i Orlêta i wiele m³odzie¿y niezorganizowanej. Jak zawsze i w roku ubieg³ym okoliczna ludnoæ, która o nas pamiêta  jak wiele my
im zawdziêczamy. Zawsze pamiêtamy i do koñca
naszych dni pamiêtaæ bêdziemy. Liczni wierni przyjaciele przybywaj¹cy z ca³ej Polski bez przymusu,
z radoci¹ jak mówili, by odetchn¹æ czystym powietrzem Lasów wiêtokrzyskich, pos³uchaæ echa
tamtych dni, zadumaæ siê nad losami Ojczyzny,
zanieæ wspólne mod³y do Matki Bo¿ej Bolesnej i nape³niæ swe serce Nadziej¹.
Nie mo¿emy do dzi zapomnieæ piêknej, wzruszaj¹cej Homilii Jego Eminencji Ksiêdza Infu³ata
Jerzego Banakiewicza. Zaczynaj¹c od s³ów Ojca
wiêtego, którymi modli³ siê nasz Papie¿ dziesiêæ lat temu na przywitanie Warszawy: Dziêkujemy ci Bo¿e za to, ¿e jestemy Polakami. wiadomi jednak grzechów i wad naszych, prosimy
Ciê, daj nam uprz¹tn¹æ dom ojczysty, bymy nawet w niewoli ducha i tak, jak cudownie przeprowadzi³e nas such¹ noga przez morze czerwone,
naucz nas byæ wolnymi.
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Wykus  W¹chock, 15-16 czerwca 2002 r.

(...) Przychodzimy tutaj, aby przyk³adaæ ucho
do tej ziemi, abymy siê uczyli ci¹gle byæ wolnymi... Tutaj mo¿emy siê z ufnoci¹ modliæ za Papie¿em naucz nas byæ wolnymi. Po tej Homilii
nasta³a cisza  potem d³ugie oklaski... Warto choæ
raz jeszcze do niej wróciæ.
Po mszy w. Apel Poleg³ych i tych wszystkich,
którzy odeszli. Harcerze i werble... Oddalicie swe
¿ycie w ofierze, za wolnoæ, nie doczekalicie jej.
M³odzie¿ spe³ni wasze oczekiwania. Nie zawiedzie
Was i nas.
Kwiaty sk³adane na groby, pod kapliczkê przynios³y potwierdzenie naszej pamiêci i przyjêcia waszego Testamentu...
Rozchodzilimy siê w ciszy. Dopiero przy ognisku odprê¿enie. To by³o dobre spotkanie, pe³ne zadumy i refleksji w atmosferze Wykusu  miejsca
przepojonego duchem powstañców i partyzantów.
Redakcja

www.wykus.zhr.pl

Z

z pytaniami wnuków o losy ich dziadków  ¿o³nierzy Armii Krajowej, a tak¿e proby o pomoc w wyszukaniu bibliografi dotycz¹ccej AK. Zapraszamy do
odwiedzania naszych stron.
red.

Odzew na apel rodowiska
Poni¿ej publikujemy listê osób, które odpowiedzia³y na apel Zarz¹du rodowiska PONURT-NURT i dokona³y
wp³at na renowacje kwater wojskowych na cmentarzu w Olesznie oraz innych miejsc upamiêtnionych przez
rodowisko. Wszystkim darczyñcom jeszcze raz sk³adamy serdeczne podziêkowania.
Zarz¹d rodowiska
Stefan Banaczkowski (Wielka Wie), Cezary i £ukasz Berak (Starachowice), W³adys³aw B³aszczyk
(Kraków), Stanis³aw B³êdowski (Skar¿ysko), Jerzy
Bogus³awki (Warszawa), Donata Borkowska (Lublin), Mieczys³aw Borkowski (Lublin), Wit Bry³a
(Kielce), Zygmunt Bujakowski (Gliwice), Edmunt
Bu³at (Poznañ), Edyta Chachaj (Wroc³aw), Tadeusz
Cha³upczak (Namys³ów), Maksymiljan Charzyñski
(Polkowice), Jerzy Cichocki (Mosina), Boles³aw Ciesielski (Skawina), Robert Æwik³o (Starachowice), Jan
Dabrowski (Starachowice), Jerzy Do³szkiewicz (Warszawa), Ma³gorzata Dró¿d¿ (Starachowice), Jerzy
Dworczyñski (P³ock), Zdzis³aw Dydo (Opatów), Andrzej Gawron (Ostrowiec w.), Czes³aw Grab Bisku-

pice), Wies³awa Graczynska (Warszawa), Marian
Gromek (W¹chock), Stanis³aw Grudzicki (Bydgoszcz), Andrzej Grudzieñ (winoujscie), Jadwiga
Hamera (Paw³ów), Adam Hamera (Paw³ów), Irena
Janikowska (Starachowice), L. i Z. Jerkowie (Warszawa), Andrzej Jêdrzejwski (Sadowie), Leszek
Kalinowski (Wroc³aw), Dominika Kaliszewska (Warszawa), Barbara i Andrzej Kasten (Warszawa),
Z¯AK Ko³o Opatów, Jan Komoda (Koñskie), Jadwiga Kowerska (Sopot), Kazimierz Kozie³ (Skaryszew), Tadeusz Kozie³ (Gdynia), Lucjan Krogulec
(Siedlce), Wojskowa Ksiêgarnia (£ód), Anna Lubowicka (Warszawa), Halina £ukomska-Bloch (Warszawa), Maria i Zbigniew Mêczyñska (Warszawa),
Wykus  W¹chock, 15-16 czerwca 2002 r.

Henryk Mêkwiñski (Zgorzelec), Mieczys³aw M³udzik
(Warszawa), Krystyna Mondalska (Gdynia), Piotr
Mondalski (Gdynia), Janina i Waldemar Niedba³
(Krasocin), Leszek Olejnik (Warszawa), Krzysztof
Orze³ (Lubienia), Urszula Paw³owska (BoguszówGorce), Wojceiech Pytlak (Snowidza St. ), Krystyna
i Zdzis³aw Rachtan (Warszawa), Krystyna Rylska
(Kielce), Krystyna i Czes³aw Sadaj (Starachowice),
Lucjan Sadowski (Sztabin), Mieczys³aw Sitek (Kielce), Zdzis³aw Skrzypiec (Gdañsk), Jan Stawarczyk
(wietoch³owice), Bronis³aw Strzelec (Kielce), Tobiasz Strzelecki (Skawina), Franiszek Jakub Strzelecki (Skawina), Jerzy Szczerba (Kielce), Edward
Szostak (Czêstochowa), Wincenty Szpankowski
(Gdañsk), Kazimierz liwa (Gdañsk), Ryszard
Urbankowski (£ód), Karol Tunik (Lublin), Jerzy
Vogel (Warszawa), Miros³awa Witebska (Warszawa), Irena i Czes³aw Wojdan (Kielce), F.K. Wojtasiewicz (Gliwice), Stanis³aw Wójcik (Warszawa),
Ryszard Wrobiñski (£ód), Leszek Zahorski (Ostrowiec w. ), Maciej ¯winis (Warszawa).
strona
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przyjemnoci¹ informujemy, ¿e nasza strona internetowa ma nowy adres:
www.wykus.zhr.pl
Strona zosta³a przygotowana z myl¹ o osobach, które chcia³yby dowiedzieæ siê
czego o historii polskiego pañstwa podziemnego i Armii Krajowej. A w szczególnoci ma³ego jej fragmentu, dotycz¹cego dzia³añ partyzanckich w Górach wiêtokrzyskich w czasie II Wojny wiatowej i legendarnych dowódców partyzanckich:
Jana Piwnika  PONURY i Eugeniusza Gedymina Kaszyñskiego  NURT, a tak¿e ich
¿o³nierzy. I nie tylko o samej historii (w koñcu czas nie stoi w miejscu), tak¿e co
s³ychaæ w rodowisku weteranów od PONUREGO i NURTA, a tak¿e o tych, którzy
ponios¹ tradycje Zgrupowañ w przysz³oæ.
Nasz serwis podzielilimy na trzy czêci: nowoci, historia i wspó³czesnoæ.
Od 9 lutego 1999 r. odwiedzi³o nas 5500 osób, 7% odwiedzaj¹cych to gocie zagraniczni m.in. z Kanady, Niemiec, Australi i Francji. S¹ równie¿ tak egzotyczne
wizyty jak z Mikronezji, Nowej Zelandii czy Meksyku. Otrzymujemy du¿o listów
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Pomnik Komendanta
G³ównego Armii Krajowej

Gen. Stefan Roweckiego  GROTA
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W

roku 1999 rodowisko ¯o³nierzy wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich Armii Krajowej
PONURY-NURT wraz ze Spo³ecznym Komitetem
Uczczenia Pamiêci gen. Stefana Roweckiego 
GROTA i Jego ¯o³nierzy postanowi³o wznieæ pomnik Genera³a w Warszawie.
Inicjatywê tê wraz z proponowan¹ uchwa³¹
przedstawilimy 20 wrzenia 1999 r. na V Krajowym Zjedzie Delegatów wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej. Uchwa³a ma brzmienie nastêpuj¹ce:
Weterani  ¯o³nierze Armii Krajowej zebrani
w dniu 20 wrzenia 1999 roku w Warszawie stwierdzaj¹, ¿e ich moralnym obowi¹zkiem jest oddaæ
czeæ i utrwaliæ pamiêæ Wielkiego Polaka, wybitnego dowódcy, wspania³ego ¿o³nierza naszych konspiracyjnych formacji. On to stworzy³ podwaliny
Podziemnego Pañstwa i Armii Krajowej.
Chcemy by pomnik ten by³ wyrazem naszej czci,
szacunku, podziwu i mi³oci do naszego Komendanta  genera³a dyw. Stefana Roweckiego 
GROTA. Pragniemy aby pomnik wzniesiony w Warszawie upamiêtnia³ cechy Jego postaci i wartoci
wielkiego ducha, które ujawni³ w walce o niepodleg³oæ Ojczyzny i o utrzymanie ci¹g³oci II Rzeczypospolitej. Pomnik gen. GROTA bêdzie adresowany do nastêpnych pokoleñ, stanowi¹c wizjê wzorca moralnego, obywatelskiego, patriotycznego
i niez³omnego w dzia³aniu Polaka. Bêdzie stanowi³ znakomite uzupe³nienie istniej¹cych pomników
wielkich ludzi i idei narodu polskiego. Bêdzie równie¿ uzupe³niaæ idee zawarte w przes³aniu pomnika Polskiego Pañstwa Podziemnego.
Uchwa³a nasza zosta³a przyjêta przez 150 delegatów gromkimi oklaskami. Tak spontaniczna
reakcja potwierdzi³a s³usznoæ naszej inicjatywy.
Projekt pomnika wykona³, bezinteresownie
ofiaruj¹c go inicjatorom, artysta rzebiarz Andrzej
Kasten  ZULEJKA. Model pomnika w skali 1:10
prezentowany by³ na Zjedzie.
Poczem uzyskalimy wstêpne wskazanie miejsca i propozycjê usytuowania pomnika u zbiegu
Aleji Ujazdowskich i ulicy Matejki Warszawie.
Otrzymalimy od wielu ró¿nych rodowisk
i osób opinie dotycz¹ce treci i formy pomnika oraz
jego usytuowania. Pozytywnie oceniono te¿ postawienie pomnika GENERA£A w pobli¿u pomnika
Armii Krajowej i Polskiego Pañstwa Podziemnego.
Monument i skromny pomnik tego, który stworzy³
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podwaliny Pañstwa Podziemnego i jego Si³y Zbrojnej, to piêkna wzajemna relacja, a ca³oæ na Trakcie Królewskim  miejscu godnym by przyj¹æ i prezentowaæ postaæ tego Wielkiego Polaka.

go Rady Naczelnej wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy
Armii Krajowej.
Na czele Honorowego Komitetu stanêli ¿o³nierze Armii Krajowej: Jan Nowak Jeziorañski1, W³adys³aw Bartoszewski, Stefan Ba³uk, Stanis³aw Komornicki  Kanclerz Kapitu³y Orderu VM, a tak¿e
Prezydent Warszawy Wojciech Kozak. W³¹czy³y siê
ju¿ trzy zwi¹zki harcerskie i trzy organizacje akowskie oraz Rodzina Genera³a.
W roku przysz³ym tj. 2003 mamy 60 rocznicê
aresztowania gen. GROTA. 30 czerwca 1943 r. Ge-

Tak bêdzie wygl¹da³ pomnik gen. GROTA przy Trakcie Królewskim
(zbieg Aleji Ujazdowskich i ul. Matejki w Warszawie)
Po tak obiecuj¹cym wstêpie organizatorzy spotkali siê ze z³¹ wol¹ niektórych, prominentnych
osób z kombatanckiego rodowiska. Nie czas jednak pisaæ o tym ¿enuj¹cym postêpowaniu. Mimo
przeszkód przyst¹pilimy do niezbêdnych dzia³añ
organizacyjnych jednak na ja³owym biegu.
Dopiero na VI Zjedzie wiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy Armii Krajowej, w dniach 20-23 maja
2002 roku uda³o siê po raz drugi uzyskaæ gremialne poparcie tej najwy¿szej w³adzy Zwi¹zku. Zjazd
zobowi¹za³ Prezydium Zarz¹du do udzia³u przedstawicieli Zwi¹zku w Honorowym Komitecie Budowy Pomnika gen. GROTA. Radzibymy w nim widzieæ pierwsz¹ osobê Zwi¹zku tj. Przewodnicz¹cegWykus  W¹chock, 15-16 czerwca 2002 r.

stapo zada³o Armii Krajowej bolesny cios. Czasu
mamy bardzo niewiele. Bêdziemy jednak d¹¿yli
do po³o¿enia kamienia wêgielnego pod budowê
pomnika jeszcze w tym roku.
Za Zespó³ Realizatorski Budowy Pomnika
Zdzis³aw Rachtan  Halny
Z du¿¹ satysfakcj¹ podajemy fragment listu
z dnia 9 maja br. Kuriera z Warszawy  Jana
Nowaka Jeziorañskiego, który otrzymalimy
... Ostatnim obowi¹zkiem nas wszystkich  ¿yj¹cych ¿o³nierzy AK  jest utrwalenie tego rozdzia³u
naszej historii, jak¹ by³a AK, w pamiêci narodowej. Temu w³anie celowi s³u¿y Wasza dzia³alnoæ.

1)

13 sierpnia 1915 r. w Chicago w rodzinie
dzia³aczy polonijnych urodzi³ siê Waldemar
Mariusz Szwiec, póniejszy dowódca II Zgrupowania wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich AK Ponury.
W 1922 r. razem z rodzin¹ przeprowadzi³ siê
do Polski. Zamieszkali w Toruniu, gdzie jego ojciec
Józef za³o¿y³ kawiarniê Pomorzanka.
M³ody Waldek rozpocz¹³ naukê w Gimnazjum
im. Miko³aja Kopernika w Toruniu. Nastêpnie podj¹³ studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów odby³ s³u¿bê wojskow¹ w Centrum Wyszkolenia Artylerii w Szkole
Podchor¹¿ych Rezerwy Artylerii Przeciwlotniczej
w Warszawie oraz w 8 dyw. art. plot. w Toruniu.
Kampaniê wrzeniow¹ 1939 r. pchor. Szwiec
przeszed³ w 15 baterii art. plot. 15 DP w ramach
Armii Pomorze gen. dyw. W. Bortnowskiego. Bra³
udzia³ w obronie Bydgoszczy, w bitwie nad Bzur¹,
w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy dosta³
siê 29 wrzenia do niewoli. Zbieg³ z niej 4 padziernika i uda³ siê przez Rumuniê na Wêgry, sk¹d po
pobycie w obozie internowanych w lutym 1940 r.
dosta³ siê do Francji. Wst¹pi³ tam do 10 Brygady
kawalerii Pancernej gen. S. Maczka, z któr¹ przeszed³ kampaniê francusk¹. Zosta³ odznaczony Krzy¿em Walecznych i awansowany do stopnia aspiranta. Po klêsce Francji przedosta³ siê przez Gibraltar
do Wielkiej Brytanii gdzie ponownie zasili³
10 BKPanc. We wrzeniu 1941 r. Szwiec przeszed³
do 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
gen. S. Sosabowskiego. Przeszed³ szkolenie spadochronowe. 20 padziernika 1941 r. otrzyma³ awans
do stopnia podporucznika. Podczas s³u¿by w 1 SBS
zosta³ zwerbowany. Przeszkolony zosta³ w zakresie walki dywersyjnej w okupowanym kraju. Po
zaprzysiê¿eniu na rotê Armii Krajowej, w nocy
z 2/3 padziernika 1942 r. zosta³, jako jeden z 316
cichociemnych, zrzucony do Polski.
Otrzyma³ przydzia³ do Obwodu Koneckiego AK
jako inspektor Zwi¹zku Odwetu. Jednoczenie tworzy³ w Michniowie, który by³ jego baz¹, oddzia³
dywersyjny. Jego pierwsz¹ akcj¹ by³a zasadzka na
Baranowskiej Górze 26 lutego 1943 r. podczas, której zdobyto trochê broni i pieniêdzy. Na wiosnê
1943 r. w Górach wiêtokrzyskich pojawi³ siê

por. cc Jan Piwnik  PONURY. Ppor. cc ROBOT
i por. cc Eugeniusz Kaszyñski  NURT wspó³tworzyli z nim zgrupowanie partyzanckie. Po podziale
Zgrupowania na mniejsze oddzia³y w sierpniu
1943 r., ROBOT zosta³ komendantem Zgrupowania nr II. Przeszed³ z nim w Lasy Koneckie.
Na Konecczynie Szwiec móg³ zrealizowaæ swoje pomys³y i wykazaæ siê swymi zdolnociami planistycznymi. wiadcz¹ o tym precyzyjnie wykonane akcje: rozbicie poci¹gu w W¹soszy (19/20 sierpnia), zajêcie Koñskich (31sierpnia/1wrzenia)  akcja bez precedensu w skali ca³ej ówczesnej Europy!,
atak na poci¹g urlopowy w Wólce Plebañskiej
(4 wrzenia) oraz inne jak bój pod Smarkowem
(13 wrzenia).
Razem z innymi Zgrupowaniami AK por. PONUREGO, II Zgrupowanie przesz³o, pod dowództwem ROBOTA, dwie ob³awy na Wykusie (w lipcu
i we wrzeniu). Z por. Piwnikiem oddzia³ JAKUBA
(drugi pseudonim W. Szwieca) wzi¹³ tak¿e udzia³
w wielu akcjach, m.in.: atak na poci¹g pod £¹czn¹
(2/3 lipca) oraz na poci¹g pod Berezowem w odwet za Michniów (13 lipca).
Po wrzeniowej koncentracji na Wykusie,
II Zgrupowanie powróci³o na Konecczyznê. Szwiec
zachorowa³. Pozostawi³ oddzia³ w lesie, a sam uda³
siê do pobliskiej Wielkiej Wsi w celu wyleczenia choroby. Tu na skutek zdrady por. Jerzego Wojnowskiego  MOTORA (jednoczenie agenta Gestapo
pod pseudonimem Garibaldi) dosz³o do ob³awy
na dowódcê II Zgrupowania.
14 padziernika 1943 r. ppor. cc Waldemar
Szwiec ROBOT  JAKUB oraz cz³onkowie jego pocztu os³onowego (Gra¿yna niadecka  GRA¯YNA,
Piotr Downar  AZOR, Jan Rychter  JASIEK i Stanis³aw Wolf  STASZEK) zginêli w ob³awie. Osamotniony oddzia³ przebi³ siê przez ob³awê i dotar³ na
padziernikow¹ koncentracjê Zgrupowañ na Wykusie. By³y to ostanie chwile Zgrupowania. Po stracie
dowódcy uleg³o stopniowemu rozformowaniu.
¯o³nierze ROBOTA nie zapomnieli jednak o swoim dowódcy. Po wojnie w ramach rodowiska PONURY-NURT od 1956 r. rozpoczêli swe spotkania
na Wykusie. Tak¿e na Konecczynie dochodzi³o do
spotkañ Robotowców. Zaowocowa³o to powstaniem w 1984 r. Koneckiego Wrzenia. UroczyWykus  W¹chock, 15-16 czerwca 2002 r.

stoæ ta odbywa siê co roku w pierwsz¹ sobotê i niedzielê wrzenia w rocznicê rozbicia Koñskich przez
II Zgrupowanie.
W 1998 r. 5 Konecka Dru¿yna Harcerska Feniks im. ppor. cc. Waldemara Szwieca Robota
z Hufca ZHP Koñskie rozpoczê³a wspó³pracê z Robotowcami. 10 grudnia 2000 r. obie strony podpisa³y w Koñskich Akt Przekazania Tradycji po II Zgrupowaniu na rzecz 5 KDH im. Robota. Teraz oni
przejêli pa³eczkê w sztafecie pokoleñ i dbaj¹ o pamiêæ po ¿o³nierzach II Zgrupowania na Ziemi Koneckiej.
Czuwaj!
phm. Marek Jedynak HO
Dru¿ynowy 5 KDH im. Robota
Hufiec ZHP Koñskie
PS. Tegoroczny Konecki Wrzesieñ odbêdzie siê
w dniach 31 sierpnia (Apel Poleg³ych  godz. 1600
na cmentarzu) i 1 wrzenia (Msza w. Polowa przy
kociele w. Miko³aja  godz. 930) w Koñskich. Serdecznie zapraszam w imieniu Organizatorów.

Po co Wam
to by³o Ch³opcy?
Po bezdro¿ach, przez lasy, moczary
Lenych ch³opców sz³y oddzia³y szare
W zimnym wietrze, w deszczu,
ciemn¹ noc¹
Po co wam to ch³opcy by³o, po co?
Poprzez pola, zanie¿one drogi.
Na nierówn¹ walkê, na bój z wrogiem.
Karabiny w przemarzniêtych rêkach
Po co, ch³opcy, by³a wam ta mêka?
Utrudzeni, g³odni i spragnieni
Gdzie wród lasu siadali na ziemi
I piewali pieni przy ognisku
Po co ch³opcy by³o, wam to wszystko?
W mróz i w upa³, czy to w dzieñ,
czy w nocy
Wêdrowali patrz¹c mierci w oczy
Wielu ¿yciem m³odym zap³aci³o
Po co ch³opcy, po co wam to by³o?
Umierali z ran w straszliwej mêce,
Pad³ nie jeden, by nie powstaæ wiêcej,
Bia³y krzy¿ pozosta³ nad mogi³¹
Po co, ch³opcy? ... Bo tak trzeba by³o!
Iwona Krzepkowska-Bu³at
Miêdzyborów, lipiec 1998 r.
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O ppor. cc Waldemarze
Szwiecu ROBOCIE
i jego Zgrupowaniu
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Eugeniusz Gedymin
Kaszyñski  NURT

E
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ugeniusz Gedymin Kaszyñski  NURT urodzi³ siê
22 sierpnia 1909 r. By³ synem nauczyciela gimnazjalnego w £odzi. Ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych
Rezerwy Piechoty i jako oficer w stopniu ppor. bra³
udzia³ w kampanii wrzeniowej na froncie po³udniowym w batalionie Obrony Narodowej Stryj. Internowany na Wêgrzech, jeszcze jesieni¹ 1939 r.

przedar³ siê do Francji, gdzie po raz drugi walczy³
z Niemcami w 8 pu³ku 3 Dywizji Piechoty. Po klêsce aliantów dosta³ siê do Anglii, gdzie s³u¿y³ w 4 Kadrowej Brygadzie Strzelców. Stamt¹d zosta³ skierowany do orodka szkolenia cichociemnych, pe³ni¹c jednoczenie funkcje instruktora sportowego.
Do kraju zosta³ przerzucony 2 padziernika
1942 r. w stopniu porucznika i przydzielony do
Komendy Okrêgu Radomsko-Kieleckiego AK.
W zwi¹zku z tworzeniem w Okrêgu Kierownictwa
Dywersji otrzyma³ zadanie organizowania i szkolenia ¿o³nierzy patroli dywersyjnych na szlakach komunikacyjnych. Do tego celu wyznaczono mu bazê
w Michniowie ko³o Suchedniowa. Z tego okresu
przesz³a do historii akcja-egzamin na szosie Kielce-Radom w miejscu zatrzymania pojedynczych niemieckich pojazdów oraz odbieranie broni, mundurów i innych rzeczy pasa¿erom.
NURT okaza³ siê tutaj gronym przeciwnikiem
dla wroga i dowódc¹ stanowczym, spokojnie egzekwuj¹cym w warunkach zagro¿enia obowi¹zki podw³adnych. NURT kontynuowa³ szkolenie dywersantów do wiosny 1943 r. kwateruj¹c w Michniowie
i okolicznych wsiach, m.in. na Zaskalu ko³o £¹cznej. W lecie 1943 r. PONURY powo³a³ NURTA na
dowódcê Zgrupowania Partyzanckiego nr I. By³a to
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najwiêksza jednostka, której PONURY wyznaczy³
rodkowy rejon obszaru dzia³añ Zgrupowañ i przy
której sam najczêciej przebywa³. NURT by³ ¿o³nierzem zdyscyplinowanym i niekonfliktowym, tote¿
wspó³praca z impulsywnym PONURYM uk³ada³a siê
dobrze. W zimie 1943 r. w okresie reformowania
Zgrupowañ, dowodzi³ NURT kadrowym oddzia³em
partyzanckim i pe³ni³ pieczê nad czasowo zdemobilizowanymi ¿o³nierzami. W styczniu 1944 r. po
odejciu PONUREGO zosta³ powo³any na dowódcê
Zgrupowañ, a nastêpnie w ramach akcji Burza 
I batalionu 2 pu³ku piechoty Legionów AK. Kolejno
awansowa³ do stopnia kapitana i majora oraz zosta³ odznaczony Krzy¿em Walecznych i Krzy¿em
Virtuti Militari V kl.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, w lecie
1945 r. opuci³ ojczyznê, udaj¹c siê do Anglii.
Mieszka³ w Londynie, ¿yj¹c w rodowisku cichociemnych, utrzymuj¹c kontakty osobiste i listowne z krajem. By³ stale informowany o losach swoich ¿o³nierzy. Zmar³ nagle w Londynie 24 marca 1976 r.
NURT by³ cz³owiekiem wielkiego serca i wielkiego ducha, wzorem rozwagi i ostro¿noci. By³
wspania³ym wychowawc¹ swoich ch³opców, wra¿liwym na wszelkie nieprawoci otaczaj¹cego go
wiata.
¯o³nierzy, którzy powierzyli mu swe ¿ycie pragn¹³ bez strat przeprowadziæ przez piek³o wojny.
Czêsto zastanawia³ siê, czy w okresie dowodzenia
oddzia³em nie szafowa³ niepotrzebnie ich zdrowiem
i ¿yciem.
Na przymusowym wygnaniu w Anglii te¿ ¿y³
¿yciem swych dawnych podkomendnych. Ze swych
skromnych zarobków pracownika fizycznego przesy³a³ parokrotnie pieni¹dze dla swoich ch³opców,
chorych lub bêd¹cych w trudnych warunkach.
Nade wszystko interesowa³o go czy ucz¹ siê
i pracuj¹. Prosi³, (...) aby pamiêtali, ¿e jedynie zbudowanie Ojczyzny bogatej i niezale¿nej gospodarczo liczy siê w wiecie i zapewni jej w³aciwe miejsce w rodzinie narodów. A to sp³aceniem d³ugu tym,
którzy w latach wojny ¿yciem swym okupili nasz¹
wolnoæ.
Pragniemy, by pamiêæ o komendancie NURCIE
 jako Cz³owieku i Dowódcy by³a przekazywana
m³odym pokoleniom.
Opracowa³a Halina G³ogowska
nauczycielka historii w szkole podstawowej
im. E. G. Kaszyñskiego  NURTA
Wykus  W¹chock, 15-16 czerwca 2002 r.

Komendantowi Nurtowi
Dzi o Nurcie piewaæ chce pieñ
O jego bohaterskich czynach
O odwadze,
Której nigdy nie brak³o
I o mierci
Z dala od bliskich
Na obcej, londyñskiej ziemi
Tam, gdzie nie szumi Las wiêtokrzyski.
Komendancie!
By³e wzorem odwagi i ostro¿noci.
Dba³e o wojsko,
O swych ch³opców z lasu,
Lecz na ¿ycie osobiste
Wci¹¿ brakowa³o ci czasu.
Przez piek³o wojny
Na bój wiod³e zastêpy ¿o³nierzy,
Nie szafuj¹c bez potrzeby
Ich ¿yciem i zdrowiem.
Nocne marsze,
Czêsta zmiana miejsc postoju
To twoja ulubiona taktyka boju.
Zwalcza³e bandytyzm i rabunek,
Têpi³e uleg³oæ wobec okupanta,
A w marzeniach mówi³e czasami:
Przyjdzie chwila,
Kiedy wyjdziemy z cienia jode³
Do wsi i miast
I ca³a Polska bêdzie wtedy
Dla nas lasem.
Nie doczeka³e tej chwili.
Los rzuci³ siê daleko
Na londyñsk¹ ziemiê.
W samotnoci up³ywa³y lata i godziny
Wród garstki przyjació³.
Bez w³asnej, prawdziwej rodziny.
Tam odszed³e na wieczn¹ wartê.
Lecz pamiêæ o tobie nie zganie,
Bo twe serce i dobroæ
Przyk³adem dla nas wiec¹.
I ucz¹ jak dbaæ o godnoæ cz³owiecz¹.
B¹d patronem tej szko³y,
Co u podnó¿a wiêtokrzyskich stoi Gór
Niech sosnowy wiecznie gra bór
Ty patron nasz,
Ty patron nasz
W naszych sercach
Dom prawdziwy masz.
Halina G³ogowska

W

czasie naszych pielgrzymek do miejsc pamiêci
walk na Nowogródczynie i naszych szlaków
bitewnych, jak ju¿ pisa³em, nie omijalimy nigdy
Obwodu Szczuczyñskiego. On bowiem by³ terenem
dzia³añ VII batalionu 77 pu³ku piechoty Armii Krajowej. Tam odwiedzalimy wraz z miejscow¹ ludnoci¹, po mszy w. w kociele w. Teresy pobliski
cmentarz w Szczuczynie, na którym pod pomnikiem
wzniesionym na zbiorowej mogile le¿¹ ¿o³nierze
VII batalionu polegli w dniu 29 kwietnia 1944 r.
kiedy to ponielimy klêskê, mimo dobrego przygotowania akcji na budynki niemieckiej ¿andarmerii
i policji. Poleg³o wówczas 43 ¿o³nierzy (25 w walce,
a 18 wziêto do niewoli i po przewiezieniu do Lidy,
a nastêpnie do Miñska gdzie zostali zamordowani). Dalszy etap naszych pielgrzymek zwi¹zany by³
zawsze z osad¹ Bohdany ko³o Jew³asz. Tam bowiem,
jak wiemy, 16 czerwca 1944 r. po zwyciêskim ataku na stra¿nicê dowodzonym przez PONUREGO,

który spowodowa³ ca³kowit¹ likwidacjê niemieckiej
za³ogi i gdzie zdobylimy wiele broni, amunicji i ró¿nego zaopatrzenia wojskowego. Niestety tam w³anie w walce doznalimy bolesnej straty  tam bowiem poleg³ nasz dowódca  nieod¿a³owany  Jan
Piwnik  PONURY! mieræ Jego opisa³em w poprzedniej jednodniówce Wykus 2001. Zosta³ pochowany w Wawiórce  na cmentarzu k/Lidy wraz z poleg³ymi w tej walce szecioma ¿o³nierzami.
PONURY mimo krótkiego pobytu na Nowogródczynie sta³ siê legendarnym ¿o³nierzem i dowódc¹. Da³ siê poznaæ jako dowódca o du¿ych zdolnociach organizacyjnych i przywódczych. Bêd¹c odwa¿nym dowódc¹ dba³ jednoczenie przede wszystkim o swoich podkomendnych.
Potrafi³ doprowadziæ VII batalion do stanu 780
¿o³nierzy i oficerów, dobrze wyszkolonych i uzbrojonych. W tym krótkim czasie oddzia³y VII batalionu z inspiracji, b¹d za wiedz¹ PONUREGO przeprowadzi³y ³¹cznie 20 walk i znacz¹cych potyczek
z nieprzyjacielem, z czego 17 zwyciêskich. Dziêki
taktyce PONUREGO Niemcy zdecydowanie zmienili
stosunek do naszego, partyzanckiego wojska. Tam,
gdzie nie byli atakowani wprost, nie wszczynali
walk, odnosili siê do nas z respektem. Prze¿ylimy
wiele, takich konkretnych sytuacji, sporód których
nale¿a³oby wymieniæ chocia¿by sytuacje towarzysz¹ce zwyciêskiej walce 1 kompani VII batalionu
o graniczn¹ stra¿nicê niemieck¹ pod Jachnowiczami w dniu 8 czerwca 1944 r. Pod¹¿aj¹c wówczas
z odsiecz¹ niemiecki oddzia³ z pobliskich Sobakiñc
zosta³ na szosie dojazdowej ostrzelany przez bêd¹c¹ w zasadzce nasz¹ 2 kompaniê VII batalionu.
Niemcy natychmiast zatrzymali swoje samochody
i wkrótce po tym, nie podejmuj¹c w stosunku do
nas ¿adnych dzia³añ zbrojnych  odjechali do swojego miejsca postoju. Natomiast druga w tym samym dniu odsiecz niemiecka, pod¹¿aj¹ca nieco
póniej z Nowego Dworu pod Jachnowicze, wpad³a
w zasadzkê i w walce zosta³a ca³kowicie rozbita
przez nasz¹ 3 kompaniê nad rzek¹ Niewisza
k/chutoru Groniki.
Pamiêtam tak¿e, i¿ po rozpoczêciu walki w Bohdanach k/Jew³asz w dniu 16 czerwca 1944 r. równie¿ wyruszy³a odsiecz niemiecka z garnizonu
Szczuczyñskiego. Na szosie Lida  Grodno oczekiwa³a w zasadzce na Niemców nasza 1 kompania.

Wystarczy³ wówczas tylko jeden wystrza³ z modzierza w czo³o jad¹cej kolumny samochodów, aby
Niemcy zatrzymali siê i cofnêli na bezpieczn¹ od
partyzanckiego ognia odleg³oæ. Tam te¿ na szosie,
nie podejmuj¹c ¿adnych dzia³añ zbrojnych Niemcy
pokornie oczekiwali, a¿ nasze oddzia³y partyzanckie do koñca osi¹gn¹ swoje cele pod Jew³aszami
i z w³asnej woli odst¹pi¹ od blokowania dróg dojazdowych do tej miejscowoci. W taki to sposób
dowództwo odsieczy niemieckiej wykaza³o dobitnie, i¿ w obliczu realnego zagro¿enia ich ¿ycia ze
strony naszego wojska trac¹ swoj¹ butê i bezwzglêdnoæ oraz okrucieñstw w stosunku do naszych ¿o³nierzy, rannych i wziêtych do niewoli tak jak to
by³o w czasie akcji szczuczyñskiej 29 kwietnia
1944 r.
***
Czytaj¹c moje wspomnienia z walk na Nowogródczynie pod dowództwem Jan Piwnika  PONUREGO, mimo woli mo¿na zapytaæ. Co dalej siê
dzia³o z VII batalionem bez Komendanta PONUREGO? Jak siê potoczy³y nasze losy? Przypomnê wiêc,
¿e umieraj¹c PONURY wyda³ rozkaz, by dowództwo VII batalionu obj¹³ porucznik OSTOJA. Zacz¹³
siê czas BURZY, w której uczestniczylimy realizuj¹c rozkaz marszu na Wilno w ramach Akcji Ostra
Brama. Akcjê t¹ utrudnia³ cofaj¹cy siê front niemiecki. Ale to ju¿ inna historia...
Wa¿nym jest jednak, co jeszcze raz trzeba potrzeba powtórzyæ na zakoñczenie, ¿e mi³oæ, szacunek i podziw dla Jana Piwnika i jego przywódczego talentu pozosta³ na zawsze wród Jego ¿o³nierzy i ludnoci polskiej, tam na dawnych ziemiach
polskich  na Bia³orusi.
Stanis³aw Szyszko  JELEÑ
¿o³nierz PONUREGO na Nowogródczynie

Wykus  W¹chock, 15-16 czerwca 2002 r.
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Major Jan Piwnik PONURY
na Nowogródczynie
 ci¹g dalszy ...
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Z kroniki wojennej
Zgrupowañ

Na Wykusie. Od lewej: ppor. Antoni Heda  SZARY, por. Stanis³aw Pa³ac  MARIAÑSKI,
Eliza Pa³ac, Stanis³aw Maæko  IKAR, por. W³adys³aw Czerwonka  JUREK.

¯o³nierze kompanii por. W³adys³awa
Czerwonki  JURKA z III Zgrupowania.
Przed frontem ppor. Aleksander
Zalewski  LISEK.

Polowa Msza wiêta w Jówikowie
podczas Akcji Burza

Oddzia³ chor. SZORTA w marszu
pierwszy od lewej Jerzy Krajewski  ZABAWA,
czwarty Zdzis³aw Rachtan  HALNY,
szósty od prawej Zbigniew Mêczyñski
 ZAWADZKI.

Zgrupowanie nr III
por. Stanis³awa Pa³aca  MARIAÑSKIEGO pod Jeleniowem.
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