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... Choæ z dala sw¹ mamy
rodzinê i bliskich,
My polscy ¿o³nierze
od Gór wiêtokrzyskich ...
Andrzej Gawroñski
Wiêc szumcie nam jod³y piosenkê

Przysiêga 11 lipca 1943 r.
na Wykusie

Piêæ lat wojny na wiêtokrzyskiej Ziemi to
1270 dni okrutnego terroru niemieckiego okupanta. To pacyfikacje wsi polskich i przymusowy wywóz m³odzie¿y do Niemiec na roboty. To przepe³nione wiêzienia i obozy koncentracyjne. To zorganizowane Podziemne Pañstwo ze wszystkim jego
agendami i siatk¹ administracyjn¹ oraz podziemn¹ armi¹.
Fenomen na skalê wiata. Brutalny terror, tysi¹ce codziennie mordowanych i niepokonany naród polski.
Wczesn¹ wiosn¹ na ziemi wiêtokrzyskiej, jej
puszcze i lasy zaroi³y siê oddzia³kami i zorganizowanymi grupami ró¿nych organizacji o ró¿nych
orientacjach politycznych. Najliczniejsze to oddzia³y i grupy dywersyjne Armii Krajowej, Narodowej
Organizacji Wojskowej, Batalionów Ch³opskich
i nieliczne Gwardii Ludowej. Pokazuj¹ siê równie¿

bezkarne bandy rabunkowe, wietnie uzbrojone
i nêkaj¹ce ludnoæ wiejsk¹.
W 1942 roku Komenda G³ówna Armii Krajowej powo³a³a now¹ organizacjê do walki z okupantem. By³ to KEDYW  Kierownictwo Dywersji
powsta³e z po³¹czenia Oddzia³ów Odwetu z Wachlarzem. Jego szefem zosta³ p³k NIL  Emil Fieldorf. Przy sztabach Okrêgów powsta³y tak¿e jego
odpowiedniki. Do Okrêgu Radomsko-Kieleckiego
p³k NIL skierowa³ por. cc. PONUREGO  Jana Piwnika, który zrzucony zosta³ do kraju ju¿ 7 listopada 1941 roku. Pierwszym jego zadaniem po wyl¹dowaniu  by³o organizowanie koszów zrzutowych,
nastêpnie dowodzenie II Odcinkiem Wachlarza
oraz rozbicie wiêzienia w Piñsku.
Dokoñczenie na str. 2

Wa¿ne rocznice, o których
nie mo¿na zapomnieæ
Upamiêtnianie i oddawanie czci narodowym
bohaterom tym, którzy zas³u¿yli siê dla Polski i dla
niej jak¿e czêsto oddawali swe ¿ycie, w walce o wolnoæ i niepodleg³oæ Ojczyzny  jest naszym obowi¹zkiem wobec historii i przysz³ych pokoleñ. Pamiêæ o nich utrwalamy i przekazujemy, umieszczaj¹c pami¹tkowe tablice w miejscach wa¿nych
zdarzeñ zwi¹zanych z walkami partyzanckimi,
bitwami ca³ych formacji wojskowych, na cmentarzach, w wi¹tyniach, wznosz¹c pomniki bohaterów. W ten sposób tworzymy i utrwalamy etos Armii Krajowej, jej twórców i przywódców.
Istotn¹ rolê w oddawaniu im ho³du odgrywaj¹ rocznicowe uroczystoci wa¿nych wyda-

rzeñ zwi¹zanych z walk¹ o niepodleg³oæ ca³ego spo³eczeñstwa, organizacji i formacji walcz¹cych, a tak¿e zdarzeñ zwi¹zanych z ¿yciem
i mierci¹ przywódców narodu  bohaterów.
W roku bie¿¹cym  obchodzimy 60 rocznicê aresztowania przez gestapo 30 czerwca,
a w sierpniu 2004 roku  mierci gen. Stefana Roweckiego  Grota, Komendanta G³ównego Armii Krajowej, Zarz¹d G³ówny SZ¯AK
chc¹c nadaæ szczególn¹ wagê tej rocznicy nazwa³ j¹ Rokiem Genera³a Stefana Roweckiego
 Grota, co zawar³ w Uchwale Zarz¹du G³ównego (z 17 grudnia 2002 r.).
Dokoñczenie na str. 2

Przysiêga 11 lipca 1943 r. na Wykusie
Dokoñczenie ze strony 1
Otrzyma³ za to z r¹k Komendanta G³ównego
Armii Krajowej gen. GROTA  Stefana Roweckiego order Wojenny Virtuti Militari.
Po przyjedzie w Kieleckie zasta³ w Michniowie dwóch cichociemnych: por. NURTA  Zygmunta Kaszyñskiego i ppor. ROBOTA  Waldemara
Szwieca.
Maj¹c przy boku tych cichociemnych, rozpocz¹³ akcjê podporz¹dkowywania sobie luno chodz¹cych lenych grup. Opar³ siê na dobrze zorganizowanym i uzbrojonym oddziale spod
£ysicy, dowodzonym przez ppor. GROTA-Euzebiusza Domoradzkiego oraz na oddziale dywersyjnym NURTA, biwakuj¹cym na Kamieniu Michniowskim. W maju i czerwcu do³¹czy³y do nich oddzia³y: OSETA  W³adys³awa Wasilewskiego, WILKA 
Józefa Domaga³y, chor. SZORTA  Tomasza Wagi,
ppor. JURKA  W³adys³awa Czerwonki, ppor. HABDANKA  Jerzego Stefanowskiego. W czerwcu

Zgrupowanie PONUREGO licz¹ce ok. 200 partyzantów, poddane zosta³o intensywnemu szkoleniu
i ostrej dyscyplinie wojskowej oraz doposa¿eniu
w broñ i amunicjê. Oddzia³y Zgrupowania zostaj¹
rozmieszczone w wielkim kompleksie lasów siekierzyñskich, na i wokó³ wzgórza Wykus.
PONURY oceniaj¹c pozytywnie wyniki szkolenia i integracji oddzia³ów, a tak¿e efekty kilku
akcji na poci¹gi relacji Kraków-Warszawa, likwidacji kilkunastu band rabunkowych, postanowi³ od
tego m³odego wojska odebraæ ¿o³niersk¹ przysiêgê. wiêtem tym sta³ siê dzieñ 11 lipca 1943
roku. Na uroczystoæ zostali zaproszeni gocie cywilni z konspiracji terenowej. Z Komendy Okrêgu
przyby³ szef sztabu pp³k. JAN  Jan Stenzel. Polana na Wykusie zosta³a przybrana or³ami wyplecionymi z ga³¹zek jedliny. Po rodku stan¹³ cekaem
okryty bia³o-czerwon¹ bander¹ z okrêtu Flotylli
Rzecznej z Piñska. £¹czniczki zdoby³y i rozda³y
¿o³nierskie orze³ki tym, którzy nie mieli mundu-
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Wa¿ne rocznice, o których
nie mo¿na zapomnieæ
Dokoñczenie ze strony 1
W tym czasie obchody Roku Genera³a Grota
musz¹ ukazaæ spo³eczeñstwu, jego wybitn¹ rolê w
tworzeniu Pañstwa Podziemnego, jego ogromne
zas³ugi w scalaniu rozproszonych tajnych organizacji wojskowych w jednolit¹ i znakomicie dowodzon¹ podziemn¹ armiê. Uroczystoci zwi¹zane
z t¹ rocznic¹ bêd¹ siê odbywa³y w ca³ej Polsce.
Pragniemy tu podkreliæ, ¿e rodowisko nasze wraz
ze Spo³ecznym Komitetem Uczczenia Pamiêci gen.
Stefana Roweckiego Grota podjê³o ju¿ w 1999
roku inicjatywê wzniesienia pomnika gen. Grota
w Warszawie. Mamy nadziejê, i¿ kamieñ wêgielny pod pomnik zostanie wkopany w czasie Jego
Roku.
Uchwa³¹ Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z 9 stycznia 2003 r. Og³oszony te¿ zosta³ ten rok
rokiem W³adys³awa Sikorskiego. 4 lipca 2003 roku
mija 60 rocznica jego tragicznej smierci. By³ jednym z wybitnych polskich przywódców, wybitnym
politykiem, strategiem i mê¿em stanu. W rz¹dzie
na emigracji obj¹³ tekê Ministra Spraw Wojskowych, nastêpnie zosta³ mianowany Naczelnym
Wodzem i Generalnym Inspektorem Si³ Zbrojnych,
a w 1941 r. Po otrzymaniu misji kierowania polskim rz¹dem stworzy³ koalicyjny gabinet. Zawar³
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z ZSRR traktat, na mocy którego setki tysiêcy Polaków, ofiar deportacji stalinowskich odzyska³o
wolnoæ i ocali³o im ¿ycie. Genera³ Sikorski by³
zwolennikiem jednoci europejskiej. Zgin¹³ 7 lipca 1943 r. W tragicznej katastrofie lotniczej w Gibraltarze.
Sejm Rzeczpospolitej podj¹³ równie¿ Uchwa³ê
(z 9 stycznia 2003 r.) w sprawie og³oszenia bie¿¹cego rok rokiem Aleksandra Kamiñskiego. W ten
sposób postanowi³ uczciæ pamiêæ wybitnego polskiego pedagoga, który ca³e ¿ycie pracowa³ nad
kszta³towaniem postaw patriotycznych m³odzie¿y.
W latach wojennych wspó³organizowa³ harcersk¹
dzia³alnoæ konspiracyjn¹ Szarych Szeregów,
a tak¿e wspó³tworzy³ organizacjê Ma³y Sabota¿
Wawer i by³ jej komendantem. W narodowej
pamiêci zapisa³ siê jako autor Kamieni na szaniec. Aleksander Kamiñski po kapitulacji Warszawy we wrzeniu 1939 r. Zorganizowa³ konspiracyjne wydawnictwo o nazwie Biuletyn Informacyjny, zosta³ jego redaktorem naczelnym,
wkrótce wydawnictwo to sta³o siê organem Biura
Informacji i Propadandy Komendy G³ównej Armii
Krajowej.
K.R.
Wykus  W¹chock, 14-15 czerwca 2003 r.

rów. To by³o pierwsze wielkie prze¿ycie. Komendant przemówi³ krótko, ale serdecznie. Sta³ porodku polany, przy cekaemie. Odczyta³ ¿o³niersk¹
przysiêgê. Powtarzalimy j¹ ze ciniêtym gard³em. A oto s³owa, które zapamiêta³em:
K³adê rêkê na krzy¿,
na znak mêki i zbawienia
i przysiêgam,
¿e bêdê wiernie s³u¿y³
sprawie i ojczynie,
rozkazy prze³o¿onych cile wykonywa³,
bêdê walczy³ z broni¹ w rêku
do ostatniego tchu.
Tajemnicy nigdy nie zdradzê,
cokolwiek by mnie spotkaæ mia³o
Tak mi dopomó¿ Bóg.
Ostatnie zdanie odbi³o siê g³onym echem
od cian lasu.
HALNY  ¿o³nierz PONUREGO
z oddzia³u SZORTA

Weteranom z Wykusu

Uroczysko las jod³owy,
Strumyk szemrze swoj¹ mow¹,
W ciep³y, rzeki dzieñ czerwcowy
Stoi starzec z siwa g³ow¹.
Zamylony, smutnym wzrokiem
Na kapliczkê patrzy bia³¹.
Usta szepc¹, ³za pod okiem,
Kwiatów ma wi¹zankê bia³¹.
A w kapliczce Matka Boska
Pani¹ z Wykusu nazwana.
Z twarzy bije wielka troska
W sercu mi³oæ nieprzebrana.
To Ona w czas wielkiej próby,
Kiedy karabin by³ bratem,
Naród chroni³a od zguby,
Gdy Hitler Polski by³ katem.
Bogu w modlitwie oddaje
Swych komendantów, ¿o³nierzy.
Miejsce to wiêtym siê zdaje,
Wszak jego dowódca tu le¿y.
Wspomina czyny, ich twarze
l bohaterstwo z lat wojny,
Gdy ¿ycie sk³adali w darze
Dla Polski w czas niespokojny.
Niewielu z nich doczeka³o
Czasu wolnoci, spokoju,
A którym siê nie uda³o,
Niech spoczywaj¹ w pokoju.
Nadziejê pok³ada w Bogu,
¯e kiedy dojdzie do celu,
Bêdzie móg³ stan¹æ w szeregu
Na ich ostatnim apelu.
Waldemar Podworski

Akcja pod Wólk¹ Plebañsk¹ 4 IX 1943 r.

Po dotarciu na stacjê, grupa opanowa³a budynek dró¿nika. Kolejarze nie stawiali oporu. W tym
czasie zgrupowanie zajê³o pozycje wzd³u¿ pó³nocnej strony torów, oko³o 20 metrów od nich. Pluton
III le¿a³ na lewym skrzydle, Pluton I  w rodku,
nastêpnie czêæ Plutonu II. Na skraju prawego skrzyd³a pod grusz¹ sta³ ckm. Po drugiej stronie toru
umieszczona zosta³a grupa z Plutonu II z erkaemem pod dowództwem por. Mariana Janikowskiego Kmicica. Jej celem by³o przeszkodzenie
Niemcom w ewentualnej ucieczce z poci¹gu.
Oko³o godziny 1000 przed semaforem zatrzyma³ siê poci¹g urlopowy jad¹cy z Koluszek w kierunku Skar¿yska-Kamiennej. Niemieccy urlopowicze, widz¹c le¿¹cych wzd³u¿ torów ¿o³nierzy, zaczêli ich pozdrawiaæ. Wydawa³o siê, ¿e jest to
oddzia³ Wermachtu na æwiczeniach. Ppor. cc. Ro-

bot wsta³ i wyda³ komendê, aby Niemcy poddali
siê, wyszli z wagonów i z³o¿yli broñ. Nikt nie
potraktowa³ tego powa¿nie.
Robot wyda³ rozkaz otwarcia ognia. Rozpocz¹³ ckm, który po krótkiej serii ca³kowicie siê
zaci¹³. Niemcy rozpoczêli ostrzeliwanie. Czêæ
opuci³a poci¹g po drugiej stronie torów. Dosta³a
siê pod poci¹g, sk¹d równie¿ strzela³a.
Przerwano ogieñ. Na rozkaz Komendanta Pluton
III Konecki pobieg³ opanowaæ lokomotywê i wagony.
Partyzanci u¿yli granatów. Niemcy uciekali jednak
przez ostatnie wagony na drug¹ stronê torów. W tym
momencie do natarcia ruszy³y plutony I i II. Podczas
doskoku do wagonów zabity zosta³ dowódca Plutonu I
ppor. cc. Rafa³  Mocny. ¯o³nierze natychmiast
odnaleli mordercê. By³ nim Werksschutz  Ukrainiec. Który z partyzantów na miejscu go zastrzeli³.
W tym momencie czêæ Niemców zaczê³a siê
poddawaæ. Jednak pewna grupa po drugiej stronie
torów próbowa³a przedrzeæ siê przez stanowisko
erkaemu. W zaistnia³ej strzelaninie miertelnie
ranny zosta³ erkaemista Arkadij. Grupie Niemców uda³o siê dotrzeæ do lasu. Pozostali zaprzestali oporu. Z wagonów wychodzili tak¿e Polacy.
W akcji zdobyto kilkanacie karabinów, automaty, granaty, ³adownice, mundury oraz pistolety. Robot zebra³ ca³¹ broñ krótk¹ i porozdziela³
wed³ug potrzeb na poszczególne plutony. Nastêpnie zarz¹dzi³ odwrót. Przy poci¹gu pozosta³a czêæ
dru¿yny kpr. Mieczys³awa Zasady Wrzosa oraz
kpr. podch. Stanis³aw Ko³odziejczyk Bandera
z kilkoma ¿o³nierzami z Plutonu II. Mieli pilnowaæ zatrzymanych Niemców nim zgrupowanie osi¹gnie liniê lasu. Robot zabroni³ zabijaæ jeñców
pod kar¹ s¹du wojennego.
Z pozosta³ej na miejscu grupy czêæ odesz³a
zorganizowaæ przy pobliskiej szosie ubezpieczenie. Przy Niemcach pozosta³ Wrzos, Bandera
i kpr. Bogus³aw Modzerowski Szczerba. Niemiecki ¿andarm chcia³ wykorzystaæ t¹ sytuacjê do
ucieczki. Z³apa³ Stena Szczerby. W tym momencie Wrzos powali³ ¿andarma uderzaj¹c go kolb¹
erkaemu w skroñ. Widz¹c to, pozostali aresztanci
równie¿ rzucili siê do ataku. Partyzanci otworzyli
ogieñ. Nie ocala³ ¿aden z zatrzymanych.
Dobrze przygotowana i przeprowadzona akcja
okupiona zosta³a jednak powa¿n¹ strat¹. Zgin¹³ ppor.
cc. Rafa³ Niedzielski Rafa³  Mocny, dowódca
Plutonu I Warszawskiego. Drug¹ ofiar¹ by³ m³. ljtn.
Arkadiusz Wo³kow Arkadij, zbieg³y z niemieckiej
niewoli ¿o³nierz Armii Czerwonej. Ranni zostali Zdzis³aw Lange Bór oraz celowniczy cekaemu Feliks
Janas So³tyk.
Wykus  W¹chock, 14-15 czerwca 2003 r.

Straty niemieckie by³y
wiêksze. Wed³ug niemieckiego meldunku do Dowództwa
Okrêgu Wojskowego w Generalnym Gubernatorstwie
...na linii Koñskie  Skar¿ysko-Kamienna pod stacj¹
Wola Plebañska, dobrze uzbrojona banda w sile 100
ludzi zatrzyma³a poci¹g osobowy i ostrzela³a go z
karabinów maszynowych. Spl¹drowano wagon pocztowy (...) nale¿y liczyæ siê z tym, ¿e kilku ¿o³nierzy
zosta³o uprowadzonych.... Ponadto przyznali siê
do 16 zabitych i 6 ciê¿ko rannych. Po akcji Robot
w raporcie do por. Ponurego napisa³: ...Fakt, ¿e
oddzia³ by³ jednolicie umundurowany, potê¿nie
uzbrojony, nasun¹³ Niemcom i ludnoci cywilnej przypuszczenie, ¿e jest to desant angielski lub sowiecki.
Ostatecznie Niemcy przypuszczaj¹, ¿e oddzia³ nasz
przemaszerowa³ zza Sanu.
phm. Marek Jedynak
Dru¿ynowy 5 KDH im. ppor. Robota
Hufiec ZHP Koñskie

Zaproszenie na

Konecki
Wrzesieñ

Tegoroczny Konecki Wrzesieñ odbêdzie siê
w dniach 67 wrzenia 2003 r.
Zapraszamy tym bardziej, ¿e jest to 60-ta rocznica dzia³alnoci II Zgrupowania i mierci
por. cc. Waldemara
Szwieca Robota
oraz jego ¿o³nierzy.
Konecki Wrzesieñ,
który organizowany
jest od kilkunastu lat, ma na celu upamiêtnienie wydarzeñ z 1943 roku. W nocy z 31 sierpnia na pierwszy wrzenia zaledwie 80 polskich ¿o³nierzy zgrupowanych w oddziale dowodzonym przez Robota uderzy³o na Koñskie, w których stacjonowa³o 1700 niemieckich ¿o³nierzy. By³a to reakcja na aresztowanie ponad 800 mieszkañców miasta, jakiego
Niemcy dokonali kilkanacie dni wczeniej. Partyzanci zaskoczyli okupantów i na dwie godziny opanowali miasto. Brawurowa akcja odbi³a
siê szerokim echem w kraju i za granic¹ dodaj¹c otuchy Polakom zmuszonym ¿yæ pod okupacj¹ hitlerowsk¹.
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4 wrzenia II Zgrupowanie ppor. cc. Waldemara Szwieca Robota zosta³o obudzone o 5 30.
Po niadaniu Komendant poderwa³ oddzia³ do akcji. Jej celem by³o pokazanie, ¿e akcja na Koñskie
(31.08./01.09.1943.) by³a zorganizowana przez
oddzia³ leny, a nie przez miejsk¹ konspiracjê.
Jednoczenie chcia³ pokazaæ Niemcom, ¿e partyzanci prê¿nie dzia³aj¹ w terenie i nale¿y ich siê
obawiaæ tak¿e w dzieñ.
Zwart¹ kolumn¹ przemaszerowali z obozu w lesie pod Wielk¹ Wsi¹ przez Niek³añ do Wólki Plebañskiej. Szeciokilometrowy odcinek pokonali nie niepokojeni przez nikogo. Cywilom wydawa³o siê, ¿e
jest to oddzia³ Wermachtu. Z³udzenie spowodowane
by³o mundurami zdobytymi przez Robotowców
kilka dni wczeniej w Koñskich. Dopiero na bli¿szy
rzut oka mo¿na by³o zauwa¿yæ ró¿nice w uzbrojeniu i wyposa¿eniu oraz fura¿erki z orze³kami.
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W³adys³aw Czerwonka
ps. Jurek, Czerwony Jurek
Urodzi³ siê 20 wrzenia 1915 roku w Paw³owicach jako syn Józefa i Franciszki. W 1937 roku ukoñczy³ Seminarium Nauczycielskie w Kielcach. Po maturze odby³ s³u¿bê wojskow¹ p.p.w, z którym to pu³kiem odby³ Kampaniê Wrzeniow¹. Dostaje siê do
niewoli niemieckiej, z której ucieka i powraca do
domu w Paw³owicach. Tu wstêpuje do konspiracji SZP,
a póniej ZWZ AK.
Organizator dywersji w obwodzie Starachowice-I³¿a w latach 1940-42. Zdekonspirowany w lutym 1943 roku ucieka z Paw³owic i wiosn¹ tego
roku tworzy jeden z pierwszych oddzia³ów partyzanckich, który ma na koncie szereg udanych akcji
dywersyjno-bojowych:
 wiosn¹ 1943 roku na szosie I³¿a  Radom
zaatakowa³ niemiecki samochód pocztowy. Rozbrojono trzech niemieckich lotników, zdobyto
worek z poczt¹, broñ i pieni¹dze;

 5 maja 1943 roku patrol z oddzia³u pod dowództwem ppor. Buczyñskiego (Stefan Bilski) opanowa³ strzelnicê Fabryki Hasag
w Skar¿ysku, zdobywaj¹c 3 ckam-y, 11 pm-ów,
39 szt. broni krótkiej i kilkaset sztuk amunicji;
 29 czerwca 1943 roku w lasach ma³omierzyckich stacza zwyciêsk¹ walkê z Niemcami.
1 lipca 1943 roku do³¹czy³ ze swoim oddzia³em do zgrupowañ partyzanckich i dowodzi³ nim
w III zgrupowaniu por. Mariañskiego. Przechodzi wszystkie koleje losu zgrupowañ. Od stycznia
1944 roku dowodzi 1 kompani¹ w I Batalionie
2 p.p. Legionów Armii Krajowej por. Nurta.
W akcji Burza ze swoj¹ pierwsz¹ kompani¹ bierze udzia³ w bitwach o Dzieba³tów pod Ba³towem,
Lipnem i Chotowem. W listopadzie 1944 roku
w lasach osieczyñskich po podziale oddzia³u,

z Nurtem dociera do Wodzis³awia-Brzezia. Tam
zastaje go rozkaz o rozwi¹zaniu Armii Krajowej.
W marcu 1945 roku przenosi siê do Warszawy
pod nazwiskiem Jerzy Bratkowski. W lecie 1945
roku razem z Nurtem, Mariañskim i Antoniewiczem przedostaje siê do Angielskiej Strefy
Okupacyjnej Niemiec, gdzie pe³ni s³u¿bê w oddzia³ach wartowniczych WP.
Wraca do Polski w 1947 roku gdzie najpierw
w Walimiu a póniej we Wroc³awiu pracuje w Spó³dzielczoci Wiejskiej do emerytury w 1976 roku.
Zmar³ nagle 30 grudnia 1986 roku we Wroc³awiu.
Odznaczony: Krzy¿em Srebrnym Virtuti Militari, dwukrotnie Krzy¿em Walecznych,
czterokrotnie Medalem Wojska Polskiego,
Medalem Pro Fide et Patriae oraz Krzy¿em Armii Krajowej.
K.R.
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W³adys³aw Chachaj
ps. Baryka, Doktór Andrzej
Doktór Andrzej tak by³ nam znanym W³adys³aw Chachaj, urodzi³ siê 29 padziernika 1912 r.
w Gorzkowie, ziemi lubelskiej, ukoñczy³ gimnazjum w Krasnym Stawie, a nastêpnie studia medyczne na Uniwersytenie Jana Kazimierza we Lwowie. Potem zosta³ asystentem s³ynnego chirurga
prof. Grucy.
W 1939 roku, natychmiast po zakoñczeniu
dzia³añ wojennych na terenie Polski, w³¹czy³ siê
do dzia³alnoci konspiracyjnej na terenie woj. lubelskiego, kolejno w S³u¿bie Zwyciêstwu Polski,
Zwi¹zku Walki Zbrojnej jako oficer wywiadu
ps. Baryka i od 1942 r. do Armii Krajowej. Jego
dzia³alnoæ wpad³a w oczy w³adzom niemieckim
i wtedy zmuszony by³ przenieæ siê do Warszawy
rozpoczynaj¹c pracê na polecenie konspiracji
w Szpitalu Przemienienia Pañskiego. Od po³owy
padziernika 1943 r. otrzymuje przydzia³ do
Kedywu Radomsko-Kieleckiego, jako lekarz w Oddziale por. NURTA (z pseudonimem Doktór
Andrzej), z którym przemierza tereny Kielecczyzny. Wkrótce staje siê znanym lekarzem we wsiach
le¿¹cych na trasach przemarszu oddzia³ów. Dok-
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tór Andrzej nie odmawia nigdy swej pomocy ludnoci cywilnej.
Bierze czynny udzia³ we wszystkich bitwach i potyczkach stoczonych przez Zgrupowanie, przemianowane w Operacji Burza na I batalion w 2 pp Leg
AK. W 1944 r w ci¹gu 6 tygodni pe³ni funkcje lekarza pu³ku. Na pierwszej linii udziela pomocy pod
Dzieba³towem, Radkowem, Radoszycach, Krzepinem, Lipnem i Chotowem.
Po rozformowaniu batalionu, w po³owie listopada 1944 r. i po przejciowych pobytach na melinach obejmuje opiek¹ rannych z 2 pp Leg AK
w Wodzis³awiu k/Jêdrzejowa. Tam pod nazwiskiem Andrzej Winiewski, otacza opiek¹ równie¿ bêd¹cych na pobliskich kwaterach l¿ej rannych z 2-ego pu³ku.
Po wkroczeniu wojsk sowieckich obejmuje prowadzenie szpitala RGO w miejscowoci Brzezie
k/Jêdrzejowa, dla chorych i rannych z Powstania
Warszawskiego, gdzie lokuje rannych pozostawionych na przejciowych melinach we wsiach. Pracuje tam w bardzo ciê¿kich warunkach bez wody,
ogrzewania i kanalizacji z chorymi na tyfus.
Wykus  W¹chock, 14-15 czerwca 2003 r.

W czerwcu 1945 Doktór Andrzej, obecnie
ju¿ W³adys³aw Chachaj, polubia sanitariuszkê
Bakê  Edytê Narratil, z któr¹ osiedlaj¹ siê
w Walimiu k/Wa³brzycha.
Po paru latach przenosz¹ siê do Wroc³awia, gdzie
wkrótce daje siê poznaæ jako doskona³y lekarz. Zostaje ordynatorem w szpitalu Akademii Medycznej
i cz³onkiem Naczelnego S¹du Lekarskiego. Dalsza
kariera lekarza i pedagoga to uzyskanie tytu³u profesora zwyczajnego i dyrektora dwóch klinik internistycznych. Staje siê znanym specjalist¹ w dziedzinie alergii w kraju i zagranic¹.
Doktór Andrzej nigdy nie zapomnia³ o swoich braciach lenych! Pamiêta³ nie tylko o nich ale
tak¿e o ich rodzinach. S³u¿y³ nam pomoc¹ w potrzebie  nigdy jej nie odmówi³! Wdziêczni jestemy mu za to.
Za postawê w chwilach walki zosta³ odznaczony
Srebrnym Krzy¿em Orderu Virtuti Militarii w grudniu 1944 r. I dwukrotnie Krzy¿em Walecznych.
Odszed³ od nas nagle na wieczn¹ wartê
w Bielicach k/Wroc³awia 1 listopada 1980 r.
Anna Lubowicka Siostra Hanka

Odznaka zas³ugi
im. mjr. Jana Piwnika-Ponurego

foto. Stanis³aw Dudek

foto. Stanis³aw Dudek
wi¹zki s³u¿bowe wykonuje poza ustawowymi godzinami pracy.
Asp. Stanis³aw Giemza drugi z odznaczonych
pracuje w Policji od 1989 roku. Pocz¹tkowo w pionie prewencji, a nastêpnie w pionie kryminalnym.
Za uzyskiwanie bardzo dobrych wyników awansowa³ kolejno na wy¿sze stanowiska. Od 1995 roku
pracuje w Wydziale Kryminalnym KWP w Kielcach,
gdzie zajmuje siê zwalczaniem przestêpczoci,
w szczególnoci wykrywaniem sprawców napadów
na drogach, wymuszaniem okupów za
skradzione samochody. Uzyskuje przy
tym bardzo dobre wyniki w pracy operacyjnej i typowaniu szczególnie niebezpiecznych przestêpców. W lutym 2001
roku na podstawie prowadzonych przez
niego czynnoci operacyjnych ustalono
grupê przestêpcz¹ prowadz¹c¹ zorganizowan¹ dzia³alnoæ, polegaj¹c¹ na
uprawie konopi indyjskich na du¿¹ skalê, ich przetwarzaniu i dystrybucji na
terenie województwa. Podjête dzia³ania doprowadzi³y do ustalenia 24-osobowej grupy przestêpczej. Aresztowano 16 osób zajmuj¹cych siê zorganizowanym biznesem narkotykowym na
obszarze województwa wiêtokrzyskiego i kraju.
Rezultaty osi¹gniêæ Stanis³awa
Giemzy stawiaj¹ go w gronie wyró¿Wykus  W¹chock, 14-15 czerwca 2003 r.

niaj¹cych siê policjantów. wiadcz¹ o jego wzorowym, wyj¹tkowo sumiennym wykonywaniu obowi¹zków. Zdecydowanie i bezkompromisowoæ
asp. Stanis³awa Giemzy w zwalczaniu przestêpczoci kryminalnej w du¿ym stopniu przyczyni³y
siê do podniesienia stanu bezpieczeñstwa w województwie wiêtokrzyskim.
Kapitu³a Odznaki Zas³ugi po zapoznaniu siê
z uzasadnieniami wniosków przedstawionych
przez wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji w Kielcach insp. Andrzeja Woniaka
postanowi³a przyznaæ Odznakê Zas³ugi im. mjr. Jana Piwnika Ponurego:
 sier¿antowi sztabowemu
Stanis³awowi Bia³kowi
 aspirantowi
Stanis³awowi Giemzie
Kapitu³a stwierdzi³a, ¿e Policjanci ci w pe³ni
zas³uguj¹ na otrzymanie zaszczytnego odznaczenia jakim jest Odznaka Zas³ugi im. mjr. Jana Piwnika Ponurego.
Po mszy w. na Wykusie, w dniu 16 czerwca
2002 roku uroczystej dekoracji dokonali: Przewodnicz¹cy Kapitu³y Zdzis³aw Rachtan  Halny i wiêtokrzyski Komendant Wojewódzki
Policji w Kielcach insp. Andrzej Woniak.
Zdzis³aw Rachtan
Halny
strona
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W roku 2002, w naszej jednodniówce Wykus
2002, na str. 1 i 4 zamiecilimy informacjê, ¿e
... up³ynê³o a¿ dwa lata i dopiero teraz 16 czerwca
2002 roku, na Wykusie przy Kapliczce po mszy
w. nast¹pi³a uroczysta dekoracja ....
Dwaj funkcjonariusze Policji wiêtokrzyskiej
otrzymali Odznakê Zas³ugi  sier¿ant szt. Piotr
Bia³ek jest funkcjonariuszem Policji od 1991 roku
jako policjant Oddzia³u Prewencji KWP w Kielcach
pe³ni³ w dniu 24 kwietnia 2000 roku s³u¿bê patrolow¹ w okolicy ulicy Panoramicznej. W znajduj¹cej siê tam budce ma³ej gastronomii dosz³o do
wybuchu butli gazowej, w wyniku którego zosta³y
poparzone pracuj¹ce tam m³ode kobiety. Wymieniony z nara¿aniem w³asnego ¿ycia i zdrowia
wydosta³ je z p³on¹cego pomieszczenia, nie zwa¿aj¹c na zagro¿enie wybuchu innych butli. Jednak¿e Piotr Bia³ek, ratuj¹c kobiety sam dozna³ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu w postaci poparzeñ.
Wykaza³ siê nieprzeciêtn¹ odwag¹, szybkoci
i skutecznoci¹ dzia³ania, co niew¹tpliwie uratowa³o ¿ycie i zdrowie zagro¿onych osób.
Pracuj¹c obecnie Piotr Bia³ek w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu w Daleszycach w lipcu 2001
roku bra³ czynny udzia³ w ratowaniu ¿ycia, zdrowia i mienia mieszkañców terenów zalanych przez
powód. Jest to policjant z bogatym dowiadczeniem zawodowym, zdyscyplinowany i zawsze zaanga¿owany w s³u¿bie. Czêsto powierzone obo-
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Wspomnienie o Edmundzie
Rachtanie Kaktusie
Dnia 19 stycznia 2003 zmar³ w Starachowicach ppor. Edmund Rachtan ps. Kaktus.
Urodzi³ siê w 1926 roku w Starachowicach
w znanej patriotycznej i zas³u¿onej dla miasta rodzinie. Ju¿ w wieku 16 lat wst¹pi³ w szeregi Armii
Krajowej. Do czerwca 1944 r. dzia³a³ w konspiracji na terenie Starachowic, nastêpnie w ramach
operacji Burza, z plutonem placówki Paw³ów
wszed³ do 1 batalionu zgrupowania partyzanckiego kpt. Eugeniusza Kaszyñskiego Nurta w 2 pp.
Legionów Okrêgu Kielecko-Radomskiego AK. Pluton ten zosta³ w³¹czony do 3 kompani Tomasza
Wagi  Szorta.
W szeregach 2 pu³ku uczestniczy³ w marszu na
koncentracjê i odsiecz powstañczej Warszawie,
bior¹c udzia³ w walkach o Dzieba³tów oraz w lasach w³oszczowskich w rejonie Lipna, Oleszna,
Chotowa.
Nie ukrywa³ wiernoci swoim idea³om i przekonaniom zawartym w s³owach: Bóg-Honor-Ojczyzna. Jego postawa by³a powodem aresztowania
we wrzeniu 1949 r. przez UB w Starachowicach.
Spotykalimy siê czêsto na wspólnych uroczystociach uwiêcaj¹cych miejsca walk z Niemcami
i komunistyczn¹ w³adz¹. Edmund powiêci³ siê konsekwentnej pracy spo³ecznej w rodowisku kombatanckim. By³ jednym z organizatorów rodowiska wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich
PONURY-NURT oraz corocznych uroczystoci akowskich w W¹chocku i na Wykusie przy pomniku 
kapliczce, która powsta³a m.in. z Jego inicjatywy.
By³ za³o¿ycielem Ko³a wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej w Starachowicach i jego
prezesem do koñca ¿ycia, cz³onkiem Zarz¹du Okrêgu w Kielcach, cz³onkiem Kapitu³y Policyjnej Od-

znaki Zas³ugi
im. mjr. Jana
Piwnika Ponurego. Za
udzia³ w walkach z Niemcami zosta³
odznaczony
miêdzy innymi: Krzy¿em
Walecznych,
Krzy¿em Armii Krajowej, Krzy¿em Partyzanckim, Medalem Wojska Polskiego, Medalem Zwyciêstwa i Wolnoci.
Jako prezes Z¯AK w Starachowicach wiele
czasu i pracy powiêca³ dla rozwoju tej organizacji. Z jego inicjatywy upamiêtnionych zosta³o ponad dwadziecia miejsc walki z okupantem niemieckim oraz morderstw pope³nionych
na Polakach przez komunistyczny aparat bezpieczeñstwa.
Dzia³alnoæ Twoja Edmundzie godna szacunku i uznania zas³uguje na szczególne wyró¿nienie  tak s¹dzi o Tobie Zwi¹zek Wiêniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Starachowicach i Radomiu. Da³e siê poznaæ jako
bardzo dobry organizator a przede wszystkim
wielki patriota.
mieræ ppor. Edmunda Rachtana jest du¿¹
strat¹ dla kombatantów. Wierny Bogu i Ojczynie oraz idea³om niepodleg³ociowym zosta³
z wielkimi honorami pochowany w grobie rodzinnym na Starym cmentarzu w Starachowicach.
Kazimierz Borkowski, Radom

Nasz Sztandar

Na tle b³êkitnego nieba
W naszym szkolnym sztandarze
Bia³y orze³ zwyciêsko powiewa
Pe³en nadziei i wolnoci marzeñ.
A to nasze god³o, or³a polskiego
W bia³o-czerwonej fladze zamkniêto
Frêdzlami z³otymi otoczonego
Srebrn¹ niteczk¹ przetkniêto.
U do³u ciemnozielone wypuk³e
Na znak braterstwa i chwa³y
Ga³¹zki jedliny wiêc¹ce, smuk³e
Co je mistrzynie utka³y.
Z drugiej strony, na zielonej tkaninie
Znaki, które maj¹ przypominaæ,
¯e pamiêæ o wojnie nigdy nie zaginie
I mamy o niej nie zapominaæ.
W naro¿nikach bia³e tarcze dwie
Z jelonkiem i lasem jod³owym
Co maj¹ tak¿e znaczenie swe
W kraju polskim, narodowym.
Z boku z³oty napis lni
Owiany z³otymi laurami
Co przetrwa³ ju¿ tyle lat i dni
I w³ada Polaków sercami.
Eugeniusz Giedymin Kaszyñski Nurt
To patron naszej szko³y
Co w³o¿y³ w sw¹ walkê serce i trud
Jego imiê brzmi jak s³odki miód
Jego czyny zna wiat ca³y
To bohater miêdzy ludem
On jest pe³en chwa³y
On zwyciê¿y³, choæ z wielkim trudem.
Ma³gorzata Szpankowska
uczennica kl V, SP Gózd

ppor. Zdzis³aw Jerka ps. Jerzy
W dniu 6 grudnia 2002 roku odszed³ na wieczn¹ wartê po
ciê¿kiej chorobie p ppor. Zdzis³aw Jerka pseudonim Jerzy, bohaterski ¿o³nierz wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich Armii Krajowej PONURY-NURT, ciê¿ko ranny
w bitwie pod Chotowem 29 padziernika 1944 roku, odznaczony Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em Armii Krajowej,
Krzy¿em Partyzanckim i innymi odznaczeniami. Czeæ
Jego pamiêci!
towarzysze broni
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Muzeum im. Or³a Bia³ego w Skar¿yskuK
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Ju¿ od prawie 35 lat muzeum to gromadzi, dokumentuje i udostêpnia eksponaty
ilustruj¹ce dzieje miasta i regionu, jak równie¿ co wynika z jego specyfiki, koncentruje siê na problematyce zwi¹zanej z histori¹ wojskowoci i szerzej pojêtego polskiego czynu zbrojnego, oraz walki narodu o wolnoæ podczas okupacji hitlerowskiej,
a tak¿e powojennego wizerunku Wojska Polskiego.
Istotnym dzia³em Muzeum i jego g³ówn¹ atrakcj¹ dla zwiedzaj¹cych jest ekspozycja plenerowa  jedna z najciekawszych i najwiêkszych w kraju kolekcji ciê¿kiego sprzêtu bojowego. Zgromadzono na niej wiele jego rodzajów i typów: dzia³a
artyleryjskie, przeciwpancerne i przeciwlotnicze, wyrzutnie rakietowe, czo³gi, wozy
pancerne i samochody wojskowe ró¿nego przeznaczenia, samoloty bojowe i transportowe, a nawet pe³nomorski kuter torpedowy.
Zbiory militariów s¹ stale wzbogacane o nowe obiekty pozyskiwane m.in.
dziêki wspó³pracy z WP, jak równie¿ poprzez prowadzone przez Muzeum badania
z zakresu archeologii wojskowej.
Wykus  W¹chock, 14-15 czerwca 2003 r.

Sztafeta

Zarejestrowane!

Czaka mieli wysokie, koliste,
mundury o ¿ó³tych epoletach.
Na czakach lni³y or³y srebrzyste,
a s³oñce im lni³o na bagnetach.

27 sierpnia 2002 roku zosta³o zarejestrowane
Stowarzyszenie Pamiêci wiêtokrzyskich Zgrupowañ
Partyzanckich Armii Krajowej Ponury  Nurt.
Zgodnie ze statutem:
Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie
tradycji walk o niepodleg³oæ prowadzonych przez
Zgrupowania Partyzanckie Armii Krajowej dowodzone przez por. Jana Piwnika ps. Ponury, nastêpnie przemianowanych na 1 batalion 2 pu³ku
piechoty Legionów AK dowodzonych przez por.
Eugeniusza Kaszyñskiego ps. Nurt, ochrona
miejsc upamiêtnionych przez rodowisko ¯o³nierzy wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich Armii Krajowej Ponury- Nurt w latach 19572001, obrona czci i pamiêci ¿o³nierzy Armii Krajowej oraz organizowanie uroczystoci rocznicowych zwi¹zanych z histori¹ zgrupowañ, w szczególnoci uroczystoci czerwcowych na Wykusie i
W¹chocku oraz padziernikowych w Olesznie i Chotowie; utrzymywanie kontaktów i pomoc ¿o³nierzom Armii Krajowej; utrzymywanie kontaktów z
Radami i Zarz¹dami Gmin oraz powiatów Województwa wiêtokrzyskiego  udzia³ w pracach
komisji, przygotowywanie wspólnych imprez, pomoc w utrzymywaniu i tworzeniu miejsc pamiêci
Armii Krajowej; utrzymywanie kontaktu ze szko³ami i innymi jednostkami owiatowo  kulturalnymi na terenie dzia³ania Stowarzyszenia; utrzymywanie kontaktów oraz pomoc dla dru¿yn harcerek i harcerzy; organizowanie konkursów historycznych dla cz³onków i sympatyków Stowarzyszenia oraz uczniów szkó³ nosz¹cych imiê Armii
Krajowej i jej ¿o³nierzy.

W dym kartaczy szli ³aw¹ na wroga,
nie ¿a³uj¹c ni ¿ycia ni mêki,
i ciernista zawiod³a ich droga
od Grochowa a¿ do Ostro³êki.

Kamiennej
W 1992 roku zosta³ utworzony w Muzeum Orodek Badawczo  Muzealny wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich Armii Krajowej Ponury-Nurt,
którego celem jest gromadzenie materia³ów archiwalnych i muzealiów, prowadzenie badañ historycznych i organizowanie ekspozycji dokumentuj¹cych dzieje Zgrupowañ.
W ramach wspó³pracy ze rodowiskiem Ponury-Nurt muzeum prezentuje wystawê fotograficzn¹
pt. Ponury, Nurt  ich ¿o³nierze. Wystawa sk³adaj¹ca siê z fotografii i plansz przedstawiaj¹cych
historiê wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich
AK pod dowództwem mjr Jana Piwnika Ponure-

Ze wzglêdów organizacyjnych siedzib¹ stowarzyszenia jest Wroc³aw. Tu po wojnie osiedli i tu
s¹ pochowani Doktor Andrzej, Jurek, Leszek
Antoniewicz, Szort, Zabawa. W³anie z ich
rodzin rekrutuj¹ siê cz³onkowie za³o¿yciele Stowarzyszenia oraz pierwsze w³adze wybrane na
trzyletni¹ kadencjê.
Dzia³amy jednak na terenie ca³ego kraju
i w swoich szeregach widzimy wszystkich, którzy
chc¹ zachowaæ w pamiêci ¿o³nierzy Ponurego
i Nurta, ich czyn zbrojny oraz utrwaliæ dla potomnych dokonania dzia³aj¹cego nieprzerwanie od
1957 roku rodowiska PONURY-NURT.
Cz³onkiem stowarzyszenia mo¿e byæ ka¿da osoba od 16 roku ¿ycia równie¿ cudzoziemcy. ¯o³nierze Ponurego i Nurta wstêpuj¹c do stowarzyszenia otrzymuj¹ status cz³onka honorowego.
Do pierwszego walnego zgromadzenia, które
odbêdzie siê we wrzeniu b.r. we Wroc³awiu chcemy siê skoncentrowaæ na pozyskiwaniu nowych
cz³onków, tak aby od jesieni przyst¹piæ do w³aciwej pracy. Na dzieñ 31 marca 2003 roku mamy
43 cz³onków w tym 12 honorowych.
Dla zainteresowanych podajemy adres Stowarzyszenia (odelemy deklaracjê cz³onkowsk¹ i statut):
Stowarzyszenie Pamiêci
wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich
Armii Krajowej Ponury- Nurt
50-305 Wroc³aw, ul. Stefana Jaracza 57B m 2
Bezporedni kontakt z nami: prezes  Pawe³
Popiel  tel. 071 7967228
Pawe³ Popiel
go, a nastêpnie mjr Eugeniusza Kaszyñskiego
Nurta by³a eksponowana w kilkudziesiêciu miastach w ca³ej Polsce, wzbudzaj¹c du¿e zainteresowanie nie tylko w rodowiskach ¿o³nierzy Armii
Krajowej, ale równie¿ ca³ego spo³eczeñstwa.
Muzeum w Skar¿yskuKamiennej posiada równie¿ czêæ archiwum Zgrupowañ, w którym zgromadzone s¹ dokumenty oddzia³u Jurków. Archiwum zawiera listy cz³onków oddzia³u, oryginalne
rozkazy, mapy oraz instrukcje wykorzystywane
do wojskowego szkolenia ¿o³nierzy.
Muzeum im. Or³a Bia³ego w Skar¿ysku Kamiennej zaprasza w swe progi codziennie w godzinach 8002000. Telefon kontaktowy: (041) 25
31 331

Wykus  W¹chock, 14-15 czerwca 2003 r.

Nim ostatni ¿o³nierz Listopada
przed niebiañskie zg³osi³ siê o³tarze,
ju¿ z dwururki siê sk³ada
kryjak Stycznia w wytartej czamarze.
Rzuci³ dom i rodzinê i wszystko
w beznadziejnym do wolnoci biegu.
Na styczniowych zmagañ bojowisku
krwawe lady zostawi³ na niegu.
Nim ostatni powstaniec styczniowy
przed tron odszed³ meldowaæ siê boski,
walkê podj¹³ strzelec legionowy,
z Oleandrów buntownik krakowski.
Ruszy³ w Polskê strzelec zuchowaty
zdobyæ to co "obca przemoc wziê³a".
Na wielki bój gra³y mu armaty...
i sta³ siê cud - "jeszcze nie zginê³a"!
Wyros³y hufce jak smocze zêby,
odpar³y falê nawa³y wra¿ej,
wolnego kraju dwignê³y zrêby
i na granicach zatknê³y stra¿e.
Budowa³o siê pañstwo od nowa
pod os³on¹ rodzimych puklerzy,
a¿ runê³a lawina stalowa
przez granicê, po sercach ¿o³nierzy.
Nie pomog³a ni krew ni ofiary
ni uparta obrona stolicy.
Rozgniecione upad³y sztandary
pod pancern¹ stopê g¹sienicy.
Nam wypad³o przej¹æ spadek krwawy,
podnieæ broñ co z martwych r¹k wypad³a
i zapomnieæ o sobie dla Sprawy
w ciemn¹ noc co na kraju osiad³a.
D³uga by³a ta droga krzy¿owa
m³odych ludzi mego pokolenia.
¯aden rozkaz nas z niej nie odwo³a³,
ni zwyciêstwo nie da³o wytchnienia.
Nasze kroki s¹ dzisiaj wolniejsze,
nasze oczy dzisiaj widz¹ têpiej,
nam zosta³y ju¿ tylko te wiersze a was m³odych s¹ ca³e zastêpy.
Wecie od nas pa³eczkê sztafety.
Niech was wiedzie ten sam Orze³ Bia³y
do tej samej od wieków ju¿ mety
dla Jej dobra, dla Jej wiecznej chwa³y.
A gdy si³ wam ju¿ zacznie brakowaæ
aby sprostaæ kolejnej potrzebie,
nie przestañcie dalej maszerowaæ,
rzuæcie okiem w historiê, za siebie.
Wtedy wspomnisz nas, m³ody dzi druhu
i pojmiesz, bez ¿adnych w¹tpliwoci,
¿e ty jeste ogniwem w ³añcuchu,
jak i my, ma³¹ cz¹stk¹ ca³oci
Kabata Zbigniew
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B³ogos³awiony ks. phm. S.W. Frelichowski
Patronem Harcerstwa Polskiego
7 czerwca 1999 r. Ojciec wiêty Jan Pawe³ II
dokona³ beatyfikacji S³ugi Bo¿ego  ks. Stefana
Wincentego Frelichowskiego. W kazaniu, Jego wi¹tobliwoæ papie¿ Jan Pawe³ II, wskaza³, ¿e Harcerze
Polscy maj¹ godnego naladowcê  ( ) Zwracam siê do ca³ej rodziny polskich harcerzy, z któr¹
nowy b³ogos³awiony by³ g³êboko zwi¹zany. Niech
stanie siê dla was patronem, nauczycielem szlachetnoci i orêdownikiem pokoju i pojednania.
Id¹c za g³osem Papie¿a Jana Paw³a II, Rada
Naczelna Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej
w dniu 20 czerwca 1999 roku, podjê³a uchwa³ê
w sprawie og³oszenia b³ogos³awionego ks. phm
S.W. Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego. Kontynuuj¹c starania, W³adze Naczelne
ZHR w dniu 29 lipca 1999 roku zwróci³y siê
z prob¹ do J.E. ks. bp. S³awoja Leszka G³ódzia
o nadanie sprawie oficjalnego toku zgodnego
z wymogami prawa kanonicznego. Ks. bp. S³awoj
Leszek G³ód wystosowa³ w imieniu ZHR probê
do Konferencji Episkopatu Polski, któr¹ Ksi¹dz
Prymas przed³o¿y³ w Kongregacji Watykañskiej.
W tym czasie w naszych rodowiskach odby³o siê
szereg uroczystoci, kominków, konferencji
i prelekcji powiêconych b³ogos³awionemu,
a maj¹cych za zadanie przybli¿enie Tej wspania³ej postaci harcerkom i harcerzom. W padzierniku
2002 roku Harcerze Polscy zostali poinformowani, i¿ Watykañska Kongregacja Kultu Bo¿ego
i Dyscypliny Sakramentów wyra¿a zgodê na og³oszenie b³. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego.
W sobotê 22 lutego 2003 roku podczas uroczystej
Mszy w. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego JE
Ksi¹dz Prymas Kardyna³ Józef Glemp og³osi³ decyzjê
Stolicy Apostolskiej o ustanowieniu b³ogos³awionego
ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem Polskiego Harcerstwa w kraju i zagranic¹. Po
Modlitwa o ³aski za wstawiennictwem
b³ogos³awionego ksiêdza Stefana
Wincentego Frelichowskiego
oraz o kanonizacjê
Wszechmog¹cy i mi³osierny Bo¿e. Ty nam dajesz pasterzy wed³ug serca swego, uzdalniaj¹c ich
do ofiarnej mi³oci na wzór Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza. Nape³niony tak¹ mi³oci¹. Ksi¹dz
Stefan Wincenty Frelichowski, uczestnik cierpieñ
Chrystusowych, poniós³ mêczeñsk¹ mieræ w s³u¿bie braciom, którzy doznali ogromu krzywd, bólu
i opuszczenia. Id¹c ciemn¹ dolin¹, z³a siê nie ul¹k³,
lecz z³o dobrem zwyciê¿a³.
Racz. Panie, za wstawiennictwem B³ogos³awionego Stefana Wincentego udzieliæ mi ³aski... o któr¹ proszê. Spraw równie¿ w swej dobroci, aby ten
heroiczny wiadek mi³oci pasterskiej rych³o dost¹pi³ chwa³y wiêtych. Który ¿yjesz i królujesz na
wieki wieków.
Amen.

strona

8

Mszy w. w Galerii Porczyñskich odby³a siê konferencja instruktorska powiêcona ¿yciu i dzia³alnoci b³.
ks. phm. Wincentego Frelichowskiego.
S³uga Bo¿y ks. Stefan Wincenty Frelichowski
porywa m³odych piêknem w³asnej m³odoci. Urodzi³ siê 22 stycznia 1913 r. w Che³m¿y, bêd¹cej
w latach 1251-1824 stolic¹ diecezji che³miñskiej. W latach szkolnych zwi¹za³ siê
z harcerstwem. Zapalony wielkimi idea³ami odnajdywa³ radoæ w s³u¿bie drugiemu cz³owiekowi
dzia³aj¹c w 24 Pomorskiej Dru¿ynie Harcerskiej
im. Zawiszy Czarnego. W swoim pamiêtniku tak
pisa³ o swojej roli dru¿ynowego:  taka dru¿yna dawa³aby swym cz³onkom co wiêcej ni¿ sam¹
karnoæ i trochê wiedzy polowej i przyjemne obozy, lecz dawa³aby mu pe³ne wychowanie obywatela znaj¹cego dobrze swoje obowi¹zki dla Ojczyzny. Ja sam wierzê mocno, ¿e pañstwo, którego
wszyscy obywatele byliby harcerzami, by³oby najpotê¿niejszym ze wszystkich. Harcerstwo bowiem, a polskie szczególnie, ma takie rodki, pomoce, ¿e kto przejdzie przez jego szko³ê to jest
typem cz³owieka, jakiego nam teraz potrzeba. A ju¿
najdziwniejsz¹, ale najlepsz¹ jest idea harcerstwa:
Wychowanie m³odzie¿y  przez m³odzie¿. I ja
sam, jak d³ugo tylko bêdê móg³, co daj Bo¿e, aby
zawsze by³o, bêdê harcerzem i nigdy dla niego
pracowaæ i go popieraæ nie przestanê. Czuwaj!
Decyzja wst¹pienia na drogê ku kap³añstwu nie
przysz³a mu ³atwo. Pisa³:
Ile to by³o pytañ, kwestii, g³êbokich rozmylañ. Moje osobiste zdanie, gdy w cichoci, nie
bêd¹c pod ¿adnym wp³ywem rozpatrywa³em tê
kwestiê, brzmia³o: bêdê ksiêdzem. Jako wynik
rozmylañ z samym sob¹, po gor¹cej modlitwie do
Boga z prob¹ o owiecenie, zdecydowa³em siê
krótko, po ¿o³niersku, wst¹piæ nieodwo³alnie do
Seminarium Duchownego.
Nie by³o mu ³atwo wszystko zostawiæ ale
nie utraci³ swojej naturalnej radoci, któr¹ nadal
promieniowa³ w nowym rodowisku.
Obok tych myli znajduj¹ siê w jego pamiêtniku i takie:
Cierpienie  Jestem przekonany, ¿e trudy
dotychczasowe to nic, ¿e cierpienie prawdziwe
dopiero przyjdzie. Je¿eli Mistrz cierpia³, to czy
s³uga mo¿e nie cierpieæ? Nie wiem, jakie bêdzie. Ale wiem, ¿e przyjdzie. A wtedy w Tobie
Panie je sk³adam i dla Ciebie bêdê cierpieæ, bym
wype³ni³ me zadanie na ziemi.
Jako diakon zostaje kapelanem i sekretarzem
biskupa Stanis³awa Okoniewskiego. 14 marca
1937 r. przyjmuje w Pelplinie wiêcenia kap³añskie. Na obrazku prymicyjnym napisa³:
Wykus  W¹chock, 14-15 czerwca 2003 r.

Przez krzy¿ cierpieñ i ¿ycia szarego 
z Chrystusem  do chwa³y zmartwychwstania.
W lipcu 1938 r. zostaje wikariuszem w parafii
Wniebowziêcia NMP w Toruniu. Do dzi wielu pamiêta jego gorliwoæ apostolsk¹ wród dzieci i chorych, któr¹ wykaza³ jako kapelan Chor¹gwi Pomorskiej ZHP czy jako redaktor Wiadomoci Kocielnych. M³odzieñcze idea³y, którymi promieniowa³, zosta³y szybko zweryfikowane. 7 wrzenia 1939 r. oddzia³y Wermachtu wkroczy³y do
Torunia. Rozpoczê³y siê aresztowania. 17 padziernika aresztowano ks. Frelichowskiego. By³
on dla w³adz niemieckich szczególnie podejrzany
ze wzglêdu na swoje zaanga¿owanie w ruchu harcerskim. Osadzony w Forcie VII realizowa³ nadal
swoje idea³y harcerskie. Zdawa³ tu praktycznie
egzamin z tego, czego nauczy³ siê w harcerstwie.
Uwiêziona m³odzie¿ spontanicznie garnê³a siê do
niego z wielk¹ ufnoci¹. Ks. Wicek sam wyszukiwa³ ludzi szczególnie smutnych i samotnych, chorych i s³abych. Odt¹d realizuje swoje powo³anie
kap³añskie w warunkach konspiracyjnych organizuj¹c w kolejnych obozach w Stutthof, Grenzdorf,
Sachsenhausen i Dachau wspólne modlitwy, ci¹gle
szukaj¹c najbardziej umêczonych i za³amanych
wspó³wiêniów. Wspó³wiêzieñ obozowy, póniejszy biskup che³miñski, ks. Bernard Czapliñski, tak
wspomina postaæ ks. Frelichowskiego:
... nikt nie zapomni owego Wielkiego Czwartku
1940 r., gdymy mogli dziêki jego staraniom i zapobiegliwoci  wprawdzie w sposób katakumbowy  odprawiæ pierwsz¹ od chwili aresztowania
Mszê w. W Sachsenhausen pe³ni dalej obowi¹zki
kapelana nie tylko naszego, lecz równie¿ i rodaków;
wspomnê choæby s³uchanie wychodz¹cych z obozu
transportów spowiedzi, które on organizowa³.
W Dachau opiekowa³ siê chorymi na tyfus przekradaj¹c siê do ich baraków, by nieæ im pomoc
i umacniaæ Eucharysti¹. Sam nie da³by rady pomóc
wszystkim umieraj¹cym. Uda³o mu siê pozyskaæ
32 polskich ksiê¿y, którzy zg³osili siê, by na tych
w³anie blokach pielêgnowaæ zaka¿onych. Wszyscy oni bez wyj¹tku przeszli ciê¿ki tyfus, a dwóch
zmar³o. Ks. Stefan ju¿ wczeniej zarazi³ siê tyfusem i umar³ w opinii wiêtoci 23 lutego 1945 r.,
w przeddzieñ wyzwolenia obozu. Wyj¹tkowoæ
zmar³ego kap³ana uznali nawet hitlerowcy pozwalaj¹c po raz pierwszy w obozie w Dachau na wspólne modlitwy przy trumnie, wy³o¿onej bia³ym przecierad³em, udekorowanej kwiatami (!!!). Wspó³wiêzieñ wyj¹³ kilka kosteczek z jego palców, by
przechowaæ je jako relikwie, zanim spalono cia³o w krematorium.
hm. Roman Wróbel HR

Partyzancka Droga Krzy¿owa na Wykusie
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego  harcerze ze
Szczepu rodowiskowego im. Partyzantów Armii
Krajowej i IX Szczepu im. Bohaterskich Dzieci
Polskich w Starachowicach, przy pomocy sponsorów, wybudowali na Wykusie Drogê Krzy¿ow¹ i nazwali j¹ Partyzanck¹. Nazwa ta stanowiæ ma symbol cierpieñ partyzantów spowodowanych ob³awami Niemców, walkami i potyczkami, a nawet nalotami samolotowymi. W czasie obozowania cierpieli czêsto z g³odu i ch³odu oraz chorób. Zginê³o
w walce i zmar³o z odniesionych ran na Wykusie
ok. 40 partyzantów.
Uroczystoæ powiêcenia Partyzanckiej Drogi
Krzy¿owej i wszystkich jej stacji Mêki Pañskiej
odby³a siê 28 padziernika br. w 59 rocznicê najwiêkszej ob³awy w czasie koncentracji na Wykusie
wszystkich oddzia³ów wiêtokrzyskich Zgrupowañ
¯o³nierzy Armii Krajowej Ponury. Licznie zgromadzonych mimo z³ej pogody, przywita³ dh hm.
Jerzy Wojewoda: dostojnego gocia Jego Ekscelencjê ks. Biskupa Zygmunta Zimowskiego Ordynariusza Radomskiego oraz duszpasterzy, weteranów walk, harcerzy i wszystkich wykusowych przyjació³.
Dh hm. Stefan Derlatka w swoim wyst¹pieniu
wyjani³ i uzasadni³ cel wybudowania Drogi Krzy¿owej na Wykusie, który jak powiedzia³ sta³ siê

miejscem uwiêconym przez obecnoæ Matki Boskiej Bolesnej z Wykusu  Patronki wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzantów Armii Krajowej Ponurego i Nurta, do którego przybywa i pielgrzymuje coraz wiêcej ludzi, a zw³aszcza m³odzie¿y.
Modl¹c siê na Drodze Krzy¿owej do Jezusa Ukrzy¿owanego bêd¹ oddawaæ ho³d poleg³ym za Ojczyznê.

Ks. Biskup Zimowski w homilii podkreli³, ¿e
bêdzie stró¿em pomiertnej chwa³y synów i córek
diecezji radomskiej, którzy w okresie II wojny
wiatowej oddali ¿ycie za Polskê. Od nich, jak
powiedzia³ powinnimy uczyæ siê patriotyzmu. Tu na
Wykusie wspominamy ludzi pe³nych idea³ów, którzy stanêli pod sztandarem Krzy¿a, aby walczyæ
za Chrystusa i Ojczyznê.
Oprac. K.R.

Wyj¹tki z tekstu listu harcerzy ZHR z 215 Warszawskiej Dru¿yny Wêdrowników do rodowiska PONURY-NURT

Z pozoru grupa warszawskich licealistów 
harcerzy ZHR  niewiele ma wspólnego ze wiêtokrzysk¹ partyzantk¹ z czasów II wojny wiatowej. Czy mo¿liwe jest bowiem przyrównywanie
Waszej walki  partyzantów, z broni¹ w rêku
 do spotykania siê od czasu do czasu na zbiórkach? Czy istnieje tak ¿e wspólna p³aszczyzna dla
Waszej i naszej dzia³alnoci? Uwa¿amy, ¿e tak
jeli chcemy ocaliæ od zapomnienia i przej¹æ Wasze niepodleg³ociowe idea³y i tradycje.
Chocia¿ dzi jest inaczej, choæ nie ma dzi tak
jasno okrelonych celów i nie ma tak zmaterializowanego wroga Polski i Polaków, jak to by³o kilkadziesi¹t lat temu, to przecie¿ mylimy, ¿e mo¿na kochaæ Ojczyznê i budowaæ Jej potêgê w czasie

pokoju  poprzez rzetelne wype³nianie swoich
obowi¹zków ucznia, studenta i obywatela  kieruj¹c siê tymi samymi idea³ami, jak Wy którzy
oddawalicie swe ¿ycie za Ojczyznê.
Celem starszych harcerzy, czyli wêdrowników
jest kszta³towanie ducha, umys³u i cia³a po to, by
byæ podpor¹ naszego kraju w czasie pokoju i miejmy nadziejê, ¿e to siê nie zdarzy  podczas
wojny.
W poszukiwaniu patrona naszej dru¿yny, w zasadzie moglimy wybraæ imiê, którego z bohaterów  ¿o³nierzy Szarych Szeregów. Ale Wasze
Zgrupowania, szczególnie ich dowódców, ich osobowoci  Ponury i Nurt wspaniali dowódcy, bohaterowie licznych i ciê¿kich walk, ich ¿ycie

Wykus  W¹chock, 14-15 czerwca 2003 r.

w lesie, stosunek do ¿o³nierzy, z których wielu
by³o harcerzami, sk³oni³o nas do nadania dru¿ynom ZHR ich imienia. Najpierw imiê mjr. Ponurego  Jana Piwnika przyjê³a 20 lat temu
215 WDH-y. Po utworzeniu we wrzeniu ubieg³ego roku 215 Warszawskiej Dru¿yny Wêdrowniczej
wybralimy na jej patrona mjr. Nurta  Eugeniusza Kaszyñskiego.
Pragniemy wspó³dzia³aæ z Waszym rodowiskiem ¿o³nierzy Ponurego i Nurta.
Pe³nienie Wam S³u¿by bêdzie dla nas zaszczytem
Czuwaj!
Kazimierz Przeszowski wyw.
215 WDW
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Wród malowniczych lasów i pól wiêtokrzyskiej ziemi jest ma³a szko³a o piêknym imieniu
wiêtokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej.
Ma³a, skromna ale têtni¹ca ¿yciem. W niej uczniowie w wieku szkolnym zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtnoci o wspó³czesnym wiecie. Proces dydaktyczno  opiekuñczo  wychowawczy odbywa siê
w g³êbokich tradycjach patriotycznych, które otrzymalimy wraz z imieniem.
Pedagodzy  wychowawcy ucz¹ mi³oci do
Ma³ej i Wielkiej Ojczyzny. Praca nad patronem szko³y odbywa siê przy ka¿dej okolicznoci

dydaktyczno  wychowawczej. Pamiêtamy s³owa
J. Pi³sudzkiego:
Kto nie szanuje i nie ceni swojej przesz³oci,
Ten nie jest godzien teraniejszoci
Ani nie ma prawa do przysz³oci.
Nasz¹ przesz³oci¹, teraniejszoci¹ i przysz³oci¹ jest Ojczyzna i ziemia wiêtokrzyska z Wykusem.
Po³o¿enie geograficzne szko³y, bliskoæ Wykusu  polany, uroczyska, gdzie podczas II wojny wiatowej znajdowa³o siê obozowisko ¿o³nierzy ze Zgrupowania Partyzanckiego PONURY
NURT, bliskoæ Klasztoru Cystersów w W¹chocku, gdzie spoczywaj¹ prochy Komendanta Jana
Piwnika Ponurego, a takie coroczne spotkania
czerwcowe na Wykusie s¹ wpisane w kalendarium uroczystoci szkolnych i miejsc szczególnego szacunku.
Wrzesieñ i czerwiec to miejsce szczególnie wa¿ne dla spo³ecznoci szkolnej, s¹ one nierozerwalnie zwi¹zane z histori¹ Polskiego Pañstwa Podziemnego i wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich Armii Krajowej PONURYNURT. Wtedy to odbywaj¹ siê wieczornice, rajdy, wspólne spotkania
przy ognisku z ¿o³nierzami ze Zgrupowania. Bior¹ w nich udzia³: Zdzis³aw Rachtan Halny, An-
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drzej Kasten Zulejka, p Edmund Rachtan Kaktus, Stefan Banaczkowski Czortek. Pragniemy
równie¿ aby miesi¹c wrzesieñ, miesi¹c w którym
wspominamy wybuch II wojny wiatowej, powstania Pañstwa Podziemnego i kapliczki na Wykusie,
by³ czasem spotkañ m³odzie¿y szkolnej. We wrzeniu 2002 r. zorganizowalimy pierwsze takie
spotkanie pod has³em: Wrzeniowe spotkania na
Wykusie.
Uczniowie z naszej szko³y uczestniczyli równie¿ w drodze krzy¿owej na Wykus. Spotkania
z ¿o³nierzami ze zgrupowania s¹ ¿yw¹ lekcj¹ historii, s¹ wielkim
prze¿yciem dla
uczniów szko³y.
Wspólne piewanie
pieni partyzanckich, deklamowanie wierszy, odwiedzanie miejsc
pamiêci, uczy patriotyzmu i szacunku dla tradycji
i historii.
Nieod³¹cznym
symbolem i dum¹
szko³y jest sztandar. Towarzyszy on nam podczas wa¿nych uroczystoci szkolnych i pañstwowych. Towarzyszy³ nam
podczas uroczystoci pogrzebowej Przyjaciela szko³y, ¿o³nierza ze Zgrupowania Kaktusa, który wielokrotnie wraz z Czortkiem brali udzia³ w spotkaniach z uczniami szko³y, czy to podczas konkursów historycznych, dotycz¹cych wiedzy na te-

Wykus  W¹chock, 14-15 czerwca 2003 r.

mat Zgrupowania, jak równie¿ podczas akademii
z okazji uroczystoci szkolnych i pañstwowych.
Szko³a Podstawowa w Wielkiej Wsi jest nierozerwalnie zwi¹zana ze rodowiskiem ¿o³nierzy
Armii Krajowej ze Zgrupowania Partyzanckiego
PONURYNURT na kielecczynie. Od chwili nadania szkole imienia i przyjêcia sztandaru, ¿o³nierze ze Zgrupowania objêli opiek¹ nasz¹ placówkê.
Zawdziêczamy im kontakty z cz³onkami rodowiska z za oceanu, kombatantami Armii Amerykañskiej. Dziêki rodowisku ¯o³nierzy AK nasza
szko³a wzbogaci³a siê o sprzêt sportowy dla uczniów
do nowo powsta³ej hali oraz wyposa¿eniem szkolnej sto³ówki, jak równie¿ uzupe³niaj¹ bibliotekê
szkoln¹.
Jestemy bardzo wdziêczni za ich serce i wsparcie. Co my mo¿emy im ofiarowaæ w zamian? Czyste, proste serca dzieci, rozwijane w duchu pozytywnych wartoci.
Spo³ecznoæ szkolna jest dumna ze swych Patronów i Opiekunów, którzy z nara¿eniem ¿ycia
walczyli o woln¹ Polskê, a dzisiaj dziêki Nim m³odzi ludzie poznaj¹ prawdziwe karty historii.
¯o³nierz lasu  jak to brzmi?
Chwa³a, duma i strugi krwi.
Gdyby nie on, gdzie Ty by by³?
Gdyby nie on Twój dom by znik³.
mgr Bo¿ena Wrona
dyrektor szko³y w Wielkiej Wsi

58 rocznica bitwy pod Chotowem

Nasze m³odsze kole¿anki z kl. Va: Ewa Rak
i Natalia Grabiec wyrecytowa³y wiersze Zdzis³awa Kabaty ps. Bobo. Jesienna pogoda, nawet
s³oñce by³y zamówione I nie zawiod³y  mo¿e
tylko trochê by³o za ch³odno, my jednak nadal czekalimy... Niestety, przed godz. 1000 musielimy
opuciæ cmentarz i udaæ siê do Kocio³a w Olesznie na mszê w intencji Poleg³ych za Ojczyznê.

W Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie

wiêto Patrona

14 lutego 1942 roku rozkazem Naczelnego
Wodza Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie W³adys³awa Sikorskiego, Zwi¹zek Walki Zbrojnej przemianowany zosta³ na Armiê Krajow¹. W rocznicê
tego wydarzenia corocznie od 1991 r., a wiêc od
nadania Szkole w Olesznie imienia Armii Krajowej, obchodzimy tego dnia wiêto Patrona.
W tym roku uroczystoæ z okazji kolejnej rocznicy nadania naszej Szkole imienia AK po raz drugi
po³¹czona zosta³a ze lubowaniem pierwszoklasistów.
Bardzo ciekaw¹ a jednoczenie podnios³¹ imprezê z tej okazji przygotowa³y nasze najm³odsze kole¿anki i koledzy z klasy pierwszej pod kierunkiem pani Gra¿yny Siedleckiej. Uroczystoæ
odby³a siê na sali gimnastycznej. Dekoracja sali

oraz czêæ artystyczna uroczystoci przygotowana przez pierwszoklasistów i Samorz¹d Uczniowski zawiera³y elementy zwi¹zane ze lubowaniem,
ale uwzglêdnia³y przede wszystkim motywy patriotyczne. To po³¹czenie historii ze wspó³czesnoci¹ wywar³o bardzo du¿e wra¿enie na nas wszystkich, a zw³aszcza na najm³odszych uczniach naszej szko³y, którzy z wielk¹ powag¹ sk³adali swoje uczniowskie lubowanie na szkolny sztandar.
Obecnoæ za partyzantów w ¿o³nierskich mundurach oraz ich pocztu sztandarowego przypomnia³a
nam wszystkim inne, znane nam tylko ze zdjêæ
i opowiadañ uroczyste przysiêgi sk³adane przez
¿o³nierzy Armii Krajowej na lenych polanach
w czasie drugiej wojny wiatowej.
Wykus  W¹chock, 14-15 czerwca 2003 r.

W trakcie jej trwania dojechali partyzanci NURTA z Warszawy. Powodem spónienia by³a awaria autokaru. Szkoda, ¿e nie moglimy zaprezentowaæ im przygotowanej na tê okazjê ca³ej czêci
artystycznej przed godz. 1000, tak jak zaplanowalimy  a mo¿e w przysz³ym roku...?
Justyna Strzelec
kl. IIIa
W tym dniu przed tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ bitwê
pod Olesznem harcerze z³o¿yli kwiaty i zapalili
znicze.
Na nasze zaproszenie do szko³y przybyli partyzanci AK oraz NSZ: p. W³adys³aw Kowalski, p. Tadeusz Kapelusz, p. Stanis³aw Kowalczyk, p. Stefan
Kapelusz, który wyg³osi³ krótkie przemówienie do
m³odzie¿y oraz p. Henryk Foltyn, który zapiewa³
kilka partyzanckich piosenek. Oczywicie ich wyst¹pienia bardzo nam siê spodoba³y, co wyrazilimy gor¹cymi oklaskami.
Pod koniec uroczystoci starsi koledzy z³o¿yli
¿yczenia i wrêczyli drobne upominki uczniom klas
pierwszych. Rodzice maluchów zaprosili wszystkich na poczêstunek do wietlicy szkolnej.
Z okazji tak wa¿nego w ¿yciu ka¿dego ucznia
wydarzenia, jakim jest lubowanie, ¿yczymy naszym najm³odszym kole¿ankom i kolegom samych pi¹tek, wielu szkolnych sukcesów i du¿o
radoci. Mamy nadziejê, ¿e nie zapomn¹ o tym,
¿e lubowali nie tylko dobrze siê uczyæ ,ale równie¿ kochaæ nasz¹ ojczyznê  teraz i w ¿yciu
doros³ym.
Naszym gociom w ¿o³nierskich mundurach
dziêkujemy za udzia³ w uroczystoci, a przede
wszystkim za to, ¿e dziêki ich powiêceniu dzisiaj
nie gro¿¹ nam bomby i obozy koncentracyjne.
Justyna Strzelec
kl. IIIa Publicznego Gimnazjum w Olesznie
strona
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Ju¿ tradycyjnie, 20 padziernika uczniowie,
wychowawcy i nauczyciele naszej Szko³y uczestniczyli w obchodach kolejnej rocznicy bitwy pod
Chotowem.
Jak co roku miejscem zbiórki by³ plac przed
remiz¹ OSP w Olesznie. By³o parê minut po 900,
kiedy nasza szkolna spo³ecznoæ z pocztem sztandarowym przemaszerowa³a na cmentarz w Olesznie. By³y tam ju¿ partyzanckie poczty sztandarowe i kilkudziesiêciu kombatantów, ale niestety nie
dojechali partyzanci NURTA ze Zdzis³awem Rachtanem Halnym na czele.
Nikt nie wiedzia³, dlaczego siê spóniaj¹. Kilka minut oczekiwania i wci¹¿ powtarzaj¹ce siê
pytanie: dlaczego ich nie ma?
Niestety, d³u¿ej nie mo¿na by³o czekaæ  msza
wiêta musia³a siê rozpocz¹æ punktualnie. Jeszcze
moment wahania i pan Jerzy Szczerba  Mirt
przemówi³ do zebranych dwa zdania.
I znów chwila ciszy  tym razem dla uczczenia
pamiêci partyzantów poleg³ych w bitwie pod Olesznem, Lipnem i Chotowem.
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Z kroniki wojennej
Zgrupowañ

W czasie marszu na Warszawê w sierpniu 1944 r.  czêæ sztabu I batalionu 2. pp Leg. AK
W lasach osieczyñskich
pierwszy nieg
Od lewej por. Stanis³aw
Pa³ac Mariañski,
kpt. Eugeniusz
G. Kaszyñski Nurt
i por. Marian widerski
Dzik  listopad,
1944 r.

Odbudowa sza³asów na Wykusie,
 padziernik 1943 r.
Po bitwie pod Chotowem ¿o³nierzy zepchniêtych
do g³êbokiego lasu przysypa³ nieg.
Od lewej Mieczys³aw Cebula Baca,
(ty³em) Julian Materek Szach, por. Jerzy O. Stefanowski Habdank,
por. Marian widerski Dzik i kpt. Eugeniusz G. Kaszyñski Nurt.
Lasy Osieczyñskie  listopad 1944 r.

Oficerowie I baonu 2. pp Leg. w czasie Burzy. Od lewej: kpt. Eugeniusz
G. Kaszyñski Nurt, NN, ppor. Leszek Popiel Antoniewicz
i por. Stanis³aw Pa³ac Mariañski  sierpieñ, 1944 r.
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