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Opuszczali�my pole walki zwyciêskiej pod Jew-
³aszami przepojeni gorycz¹. Wcale nas nie cie-

szy³o to, ¿e w dopalaj¹cych siê zabudowaniach nie-
mieckiego stützpunktu zosta³o prawie czterdziestu
zabitych wrogów, ¿e nasz tabor zosta³ mocno ob-
ci¹¿ony zdobycznym dobrem, ¿e liczne skrzynie
amunicji i nowe karabiny maszynowe da³y nam
prawo do nieliczenia siê z ka¿dym nabojem, czy
ka¿dym zaciêciem siê kaemu.

Skrzyp wozów, na których jechali jêcz¹cy ranni i wi-
dok tamtych cichych ju¿ niestety furek wyciska³ ³zy
z oczu najtwardszych. Na pierwszym wozie wieziono
przykryte ¿o³nierskim p³aszczem zw³oki Komendanta.

W milczeniu, zwarzeni bólem i zrozpaczeni wy-
szli�my d³ug¹ kolumn¹ z lasu, przed nami w�ród

faluj¹cych zbó¿ wy³oni³y siê zawsze nam przyjazne
zabudowania Talmontowszczyzn. Jeszcze niedaw-
no witano nas tu serdecznie, weso³o, a teraz tal-
montowszczanie stali z odkrytymi g³owami � szloch
g³o�ny, targaj¹cy za serce niós³ siê nad ca³¹ osadê.

By³ ju¿ g³êboki zmierzch, gdy zakwaterowano
nas po ró¿nych okolicznych cha³upach. Co chwilê
wiejsk¹ drog¹ przelatywa³y galopem konni. To m³o-
dzi ch³opcy z pobliskiej wsi pêdzili do naszych par-
tyzanckich baz, do zaprzyja�nionych za�cianków,
aby donie�æ jak najszybciej wie�æ tragiczn¹.

� Zgin¹³ Komendant �Ponury�! Pojutrze po-
grzeb w Wawiórce!

Rano musieli�my odskoczyæ da-
lej. Przemarsz zaj¹³ nam ca³y
dzieñ. Otaczali�my ¿a³obne wozy
ca³¹ siedmiuset osobow¹ mas¹
kompaniami 1 � �Ostoi�, 2 �
�Okonia� i 3 � �Lwa�. Szli�my
w tumanach py³u, modl¹c siê, aby
tamci w g³êbokich he³mach wychy-
lili siê ze zbo¿a, aby jeszcze raz
wzi¹æ odwet za tê niepotrzebn¹
�mieræ.  Ale Niemców nie by³o.

Dokoñczenie na str. 2Od lewej: por. �Ostoja�, pp³k �Borsuk�, kpt. �Warta�.
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W Draguciach byli�my pod wieczór. Wie� wy-
pe³nia³ ju¿ oczekuj¹cy t³um. Na ka¿dym podwórku,
w ka¿dym obej�ciu sta³y wozy z wyprzê¿onymi
koñmi pe³nymi �wierkowymi wieñcami. Ca³a okoli-
ca ju¿ zjecha³a na jutrzejsz¹ uroczysto�æ. Zewsz¹d
doje¿d¿a³y nowe wozy. Cha³upy przyjmowa³y go�ci
� znanych i nieznanych.

Stukot m³otków brzmia³ jak tragiczny werbel.
To miejscowi cie�le przygotowywali trumny.

Ka¿d¹ trumnê wita³ lament przyby³ej rodziny. Przed
chat¹ so³tysa cia³o Komendanta �Ponurego� w milcze-
niu salutowali oficerowie Komendy Okrêgu �Nów� Ar-
mii Krajowej, specjalnie przybyli na ten pogrzeb.

Nazajutrz w po³udnie uformowa³ siê kondukt.
Na czele krzy¿, za nim setki dziewcz¹t nios¹cych
wieñce i wi¹zanki kwiatów. Ile¿ ich by³o!

Wawiórka

A potem trumny. Siedem jedna-
kowych. Prostych, surowych, ¿o³-
nierskich. Ka¿da na innej podwo-
dzie. Na pierwszej furce � Komen-
dant, dalej ¿o³nierze.

Za trumnami � rozpaczaj¹ce ro-
dziny i oficerowie Komendy Okrê-
gu. Dalej partyzanckie wojsko i wie-
lotysiêczny t³um.

Do Wawiórki by³o siedem kilo-
metrów. Szli�my w tumanach py³u,
s³once pra¿y³o. Ci, których kondukt mija³ w trakcie
prac polowych odk³adali narzêdzia, biegli ku dro-
dze i klêkali.

Rynek w Wawiórce by³ zape³niony wielotysiêcz-
nym t³umem. Gdy fury z trumnami przebija³y siê ku
ko�cio³owi, t³um naraz zafalowa³. U wylotu jednej
z uliczek w têtencie kopyt koñskich ukaza³ siê od-
dzia³ kawalerzystów. Zgonione konie mia³y sier�æ
czarn¹ od potu, miejscami bia³¹ od piany. Zd¹¿yli.
Na czele mjr dypl. �Kotwicz�, za nim je�d�cy z 26 pu³-
ku u³anów AK. Gdy dojechali do trumien, major w mil-
czeniu salutowa³ kondukt. By³ blady. Wszak to on
przed czterema niespe³na miesi¹cami przywióz³ tu
nad Niemen naszego Komendanta, gdy mu odmó-
wiono miejsca w Górach �wiêtokrzyskich.

Przed cmentarn¹ bram¹, zdobion¹ napisem �Tu
kres podró¿y, tu koniec bied� trumny z furek wziê-
li na ramiona podkomendni i koledzy.

Szef sztabu kpt �Warta� odczyta³ �Rozkaz szcze-
gólny� Komendanta Okrêgu s³awi¹cy duchowo�æ
poleg³ego Komendanta i Jego ¿o³nierzy.

Sucho trzasnê³a trzykrotnie salwa, gdy na ko-
nopnych sznurach koledzy nasi spuszczali siedem
sosnowych skrzyñ w ziemiê.

Gdy uformowano kopce, postawiono na nich
brzozowe krzy¿e. Wieñce i wi¹zanki kwiecia uczy-
ni³y z nich wiosenne jasne pagóry.

I gdy nad Wawiórk¹ zapad³ czerwcowy zmrok,
wielotysiêczny t³um za�piewa³ �Jeszcze Polska nie
zginê³a�.

Modest Bobowicz �Wircz�

Bobowicz Modest �Wircz� ¿ó³nierz oddzia³u par-
tyzanckiego por. Józefa �widy ps. �Lecha�, na-
stêpnie I bat. 77 pp AK w Zgrupowaniu Nadnie-
meñskim. Po przeszkoleniu dywersyjnym prze-
chodzi do VII bat. 77 pp AK pod dowództwem
por. cc Jana Piwnika ps. �Ponurego� w stopniu
kaprala, dowódca dru¿yny. Bierze udzia³ w zdo-
byciu stra¿nicy niemieckiej pod Jew³aszami �
�tu poleg³ Komendant Ponury�.

Kondukt

60 Rocznica �mierci
gen. GROTA

Gen. Dyw. Stefan Grot Rowecki, Komendant
G³ówny ZWZ �� Zwi¹zek Walki Zbrojnej, Dowód-
ca Armii Krajowej, u¿ywaj¹cy tytu³u Komendant
Si³ Zbrojnych w Kraju, Wspó³twórca Podziemne-
go Pañstwa Polskiego, pojmany przez Gestapo
30 czerwca 1943 roku, zosta³ zamordowany
w obozie Sachsenhausen w pierwszych dniach
sierpnia 1944 roku, po wybuchu Powstania
Warszawskiego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uchwa³¹
z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanowi³ rok 2004
Rokiem gen. Roweckiego � GROTA, w ten spo-
sób jest On oficjalnie w³¹czony do Polskiego
Panteonu Chwa³y.

Powsta³y w 1978 r. Spo³eczny Komitet
Uczczenia Pamiêci gen. GROTA i Jego ̄ o³nierzy
wyst¹pi³ na wniosek naszego �rodowiska PO-
NURY-NURT w roku 1999 z inicjatyw¹ wznie-
sienia w Warszawie Jego pomnika.

Po up³ywie trzech lat Zarz¹d G³ówny �wiato-
wego Zwi¹zku ̄ o³nierzy Armii Krajowej zobowi¹-
zany decyzjami VI Zjazdu z maja 2002 przyj¹³
na siebie rolê Inwestora Budowy Pomnika.

Po³¹czone wysi³ki pozwoli³y uzyskaæ zgodê
w³adz Warszawy na realizacjê inicjatywy budowy
pomnika u zbiegu ulic Szopena i Al. Ujazdow-
skich. Jest to miejsce najgodniejsze z godnych �
Trakt Królewski, zaczynaj¹cy siê na Placu Zam-
kowym a koñcz¹cy siê przy Belwederze. Czeka-
my jeszcze na wyniki konkursu zleconego przez
SZ¯AK Warszawskiemu Zwi¹zkowi Architektów.

HALNY
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Rok 2004 bogaty jest w rocznice donio-
s³ych wydarzeñ rozgrywaj¹cych siê

przed 60 laty, maj¹cych istotne konse-
kwencje dla Polski, wielu z nas i naszych
najbli¿szych. Zdecydowa³y, bowiem o po-
stawie, martyrologii i szlaku bojowym ty-
si¹ca Polaków, o losie Narodu.

Minê³a 60 rocznica, gdy 3�4 stycznia
1944 r. �wyzwolicielska� Armia Czerwo-
na po raz drugi przekroczy³a przedwojen-
n¹ granicê Rzeczypospolitej w rejonie Ro-
kitna ko³o Sarn na Wo³yniu. Rozpocz¹³ siê
wieloletni okres zniewolenia i sowietyza-
cji Polski. Wówczas Rz¹d na Uchod�stwie
wyda³ deklaracjê, w której odnotowa³ fakt
przekroczenia granicy przez Armiê Czer-
won¹ i podtrzyma³ ofertê porozumienia
wojskowego z ZSRR. wyra¿aj¹c jednocze-
�nie nadziejê, ¿e Zwi¹zek Sowiecki �usza-
nuje prawa i interesy Rzeczypospolitej i
jej obywateli�. Stalin, który 5 dni wcze�niej powo-
³a³ podleg³¹ Moskwie Krajow¹ Radê Narodow¹ nie
by³ ju¿ jednak zainteresowany rozmowami z legal-
nym i prawowitym rz¹dem polskim. W³adze sowiec-
kie odrzuci³y polsk¹ deklaracjê uznaj¹c, ¿e zawie-
ra ona �b³êdne stwierdzenia dotycz¹ce granicy pol-
sko-sowieckiej� oraz sugerowa³, ¿e granica ta po-
winna przebiegaæ wzd³u¿ tzw. linii Curzona.

Tymczasem w okupowanej Warszawie 1 lutego
1944 r. na rozkaz szefa Kedywu KG AK p³k. Emila
Fieldorfa � �Nila� ¿o³nierze batalionu �Parasol� do-
konali udanego zamachu na gen. Franza Kutscherê
dowódcê SS i policji na dystrykt warszawski. Ta bra-
wurowa akcja to przyk³ad wspanialej postawy i wa-
leczno�ci ¿o³nierzy Armii Krajowej.

Wraz z przekroczeniem przez Armiê Sowieck¹
granicy Polskiej. Armia Krajowa przyst¹pi³a do reali-
zacji akcji �Burza� � podejmuj¹c wzmo¿one dzia³a-
nia dywersyjne na ty³ach wojsk niemieckich, wystê-
puj¹c wraz z Delegatur¹ Rz¹du na Kraj jako prawo-
wity gospodarz zajêtych przez Sowietów terenów,
wspó³dzia³aj¹c w kilku przypadkach z armi¹ �wyzwo-
licieli�. Dzi� doskonale wiemy jak tragiczny fina³
i skutki mia³o to wspó³dzia³anie.

Tymczasem 16 marca 1944 r. Prezydium Rady
Najwy¿szej ZSRR wyrazi³o zgodê na utworzenie Armii
Polskiej w ZSRR. Podstaw¹ formowania nowej armii
by³ tworzony od sierpnia 1943 r. Korpus Polski w ZSRR.

W miesi¹c pó�niej 24 marca 1944 r. na odprawie
dowództwa 8 Armii brytyjskiej gen. W³adys³aw Anders
przyj¹³ propozycjê udzia³u II Korpusu w bezpo�rednim
natarciu na pozycje niemieckie pod Monte Cassino i zdo-
bycie tego potê¿nego umocnionego masywu górskie-
go, co mia³o otworzyæ aliantom drogê na Rzym.

Tocz¹ca od kwietnia 1944 r. zaciek³e walki
z Niemcami 27 Wo³yñska Dywizja AK, nie uzysku-

j¹c wsparcia sowieckich oddzia³ów, otoczona przez
Niemców przekroczy³a Bug, przedar³a siê na ty³y
frontu sowieckiego, gdzie na Lubelszczy�nie 25 lipca
w Skrobowie zosta³a podstêpnie przez Sowietów
zmuszona do rozbrojenia.

26 kwietnia 1944 r. prezydent RP W³adys³aw
Raczkiewicz wydal dekret ustalaj¹cy tymczasow¹
organizacjê w³adz na terenie Polski. Na obszarze
kraju Delegat Rz¹du mia³ sprawowaæ funkcjê pre-
zesa Rady Ministrów z �uprawnieniami w zakresie
wszystkich dzia³ów administracji pañstwowej z wy-
j¹tkiem spraw zagranicznych�.

12 maja 1944 r. oddzia³y II Korpusu gen. Andersa
rozpoczê³y natarcie w rejonie Monte Cassino. 18 maja
zatknê³y sztandar na wie¿y klasztoru. Wielki sukces
okupiony zosta³ znacznymi stratami. Polacy prze³amali
niemieck¹ pozycjê obronn¹ po zaciek³ych walkach.

Symbolem polskiego oporu i walki na Kresach sta-
³a siê �mieræ poleg³ego 15 czerwca 1944 r. w ataku na
niemieck¹ stra¿nicê na Ziemi Nowogródzkiej mjr. Jana
Piwnika �Ponurego�, przyby³ego z Kielecczyzny, jed-
nego z najwybitniejszego polskich partyzantów.

W ramach akcji �Burza� oddzia³y AK podjê³y
6�7 lipca walkê o Wilno. Zgrupowaniem AK dowodzi³
gen. Aleksander Krzy¿anowski �Wilk�. Po wyzwole-
niu miasta Sowieci zmusili ¿o³nierzy AK do z³o¿enia
broni, a nastêpnie znale�li siê w obozie w Miednikach
Królewskich sk¹d wielu deportowano do ZSRR.

W Warszawie i Krakowie, w maju i lipcu mia³y
miejsce dwie akcje likwidacyjne ¿o³nierzy batalionu
AK �Parasol� na gestapowca Waltera Stamma i do-
wódcê SS i policji gen. Wilhelma Koppego. W obu
akcjach �wiadcz¹cych o wspania³ej postawie ich uczest-
ników oddzia³ poniós³ bolesne straty.

Gdy Armia Sowiecka �wyzwala³a� kolejne mia-
sta polskie i trwa³a ju¿ krwawa rozprawa NKWD z Pol-
skim Pañstwem Podziemnym i Armi¹ Krajow¹, ko-
muni�ci z Krajowej Rady Narodowej i Zwi¹zku Pa-
triotów Polskich powo³ali w Moskwie Polski Komitet
Wyzwolenia Narodowego.

22 lipca Armia Czerwona zajê³a Che³m, gdzie
og³oszono przyjêty w Moskwie manifest PKWN.
Powsta³a podleg³a Sowietom tzw. ludowa w³adza.

23�27 lipca w walkach o wyzwolenie Lwowa
uczestniczy³y oddzia³y 5 Dywizji AK. Podobnie jak
w Wilnie po zajêciu miasta dowództwo i ¿o³nierze
zostaj¹ podstêpnie rozbrojeni i aresztowani.

Gdy Sowieci znale�li siê na przedpolach stolicy
wybuch³o Powstanie Warszawskie. Przez 63 dni
trwa³ samotny bój powstañczej Warszawy. Stalin
czeka³, bowiem na �mieræ miasta. By³ to niezwyk³y
akt obrony honoru Narodu wobec faktu sowieckiej
okupacji kraju.

Andrzej Wernic
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Rok 1944 to realizacja na terenie ca³ego Kraju
operacji bojowej o kryptonimie �Burza�. Czwarty rok
II wojny �wiatowej. Zbli¿a³ siê front walk niemiecko-
sowieckich i na wiosnê oddzia³y armii czerwonej wkro-
czy³y na ziemie II Rzeczpospolitej Polskiej.

Plan Operacji �Burza� by³ przygotowywany dla
powstania powszechnego ju¿ w pierwszym okresie
wojny niemiecko-radzieckiej, to jest w 1942 roku.

Wiosn¹ i latem 1943 roku sytuacja militarna na fron-
tach II wojny �wiatowej uleg³a zasadniczym zmianom.

Ujawnienie zbrodni katyñskiej by³o przyczyn¹
zerwania przez Zwi¹zek Radziecki stosunków dy-
plomatycznych z Polsk¹. Kraj nasz dotknê³y tak¿e
dwie tragedie: �mieræ gen. W³adys³awa Sikorskie-
go i aresztowanie Komendanta G³ównego Armii Kra-
jowej gen. Stefana Roweckiego �Grota�. Wp³ynê³o
to wydaje siê do�æ zasadniczo na przebieg daleko
odbiegaj¹cy od za³o¿eñ. �Burza� mia³a byæ aktem
walki zbrojnej z cofaj¹cymi Niemcami, a jednocze-
�nie pokojow¹ demonstracj¹ wobec wkraczaj¹cych
wojsk radzieckich akcentuj¹c¹ fakt, ¿e gospodarzem
s¹ Polacy i przedstawiciele legalnego rz¹du.

Tragicznym tego przyk³adem by³y w akcjach
�Burzy�: Wilno, 30 Dywizja Poleska i 27 Dywizja
Wo³yñska.

My jednak w relacji �Burza na Kielecczy�nie�,
pozostaniemy w Okrêgu Radomsko-Kieleckim Ar-
mii Krajowej, a jeszcze bli¿ej w koñcowej fazie re-
alizacji �Burzy� przez I bat. 2 pp. Leg AK, dowo-
dzony przez mjr. NURTA. Nie bêdzie to w zasadzie
nic nowego jak tylko przypomnienie znakomitego
opisu fina³u walk obronnych pod Lipnem i Choto-
wem 29 i 30 pa�dziernika 1944 roku. Zamie�cili-
�my to w naszej jednodniówce �Wykus 1999�, a jest
nim poni¿sze opracowanie �p. PORAJA Zdzis³awa
Witebskiego, uczestnika tych walk.

Halny
¿o³nierz �Ponurego� i �Nurta�

***
�Rozpoczynaj¹ siê dzia³ania w ramach akcji �Bu-

rza�. Dowódcy pu³ków i batalionów wykonuj¹ dzia-
³ania zgodnie z generalnymi rozkazami dowódcy
Korpusu Kieleckiego.

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

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

Autorytet �Nurta� uznawali równie¿ koledzy, do-
wódcy innych równorzêdnych jednostek. �Marcin� (Mie-
czys³aw Tarchalski), dowódca I batalionu 74 pp AK, tak
wspomina przebieg boju pod Lipnem: �...pierwsze ude-
rzenie (Niemców) posz³o na �Nurta�. Trafili nieszczê-
�liwie: �Nurt�, stary partyzancki wyga, maj¹cy dosko-
na³y, �wietnie uzbrojony oddzia³ sprawi³ Niemcom na
lipniañskich groblach têgie ciêgi...�

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

8 pa�dziernika 1944 r. komendant Okrêgu po-
wo³uje �Nurta� na dowódcê 2 pp Legionów AK.
Wkrótce potem, wobec zbli¿aj¹cych siê jesiennych
ch³odów i braków w umundurowaniu, II i III bata-
lion 2 pp Legionów AK odchodz¹ na wschód w rejo-
ny zimowego zakwaterowania.

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

Niemcy, na podstawie rozpoznania z koñca wrze-
�nia, przygotowuj¹ starannie operacjê przeciwko si-
³om dywizji i kieruj¹ j¹ w koñcu pa�dziernika na po-
zosta³e w rejonie W³oszczowy bataliony.

Oddzia³y niemieckie skierowane przeciw party-
zantom wyposa¿one zosta³y w ciê¿k¹ broñ maszy-
now¹, wozy opancerzone i lekkie czo³gi oraz sa-
moloty rozpoznawcze. Pierwsze uderzenie na
74 pp, ubezpieczony od po³udniowego wschodu
przez I batalion 2 pp Legionów, nast¹pi³o 27 pa�-
dziernika ko³o Krzepina oraz Zagórcza i zakoñczy-
³o siê sukcesem batalionów �Roztoki�. Nastêpnego
dnia bataliony utrzymuj¹c kontakt bojowy z wro-
giem odskakiwa³y na po³udniowy wschód (lasy Kwi-
liny), a pó�niej na pó³noc. 29 pa�dziernika pod Lip-
nem Niemcy uderzyli wszystkimi si³ami na batalion
�Nurta�. W tym czasie bataliony �Roztoki� pocz¹t-
kowo ubezpiecza³y, a nastêpnie dokonywa³y zamie-
rzonego wcze�niej rozcz³onkowania.

Walkê pod Lipnem �Nurt� rozegra³ w lesie w szy-
ku obrony okrê¿nej, maj¹c od czo³a oparcie o stawy
z jedn¹ drog¹ do lasu biegn¹c¹ po grobli. Kierunek
ewentualnego odskoku na pó³noc by³ otwarty i ubez-
pieczony daleko wysuniêt¹ placówk¹ �Halnego�
(Zdzis³aw Rachtan). Niemcy forsuj¹c drogê na grobli
ponie�li potê¿ne straty, nie zdo³ali równie¿ skutecz-
nie oskrzydliæ oddzia³u i po paru godzinach walki
odst¹pili od natarcia, a batalion skierowa³ siê w pla-
nowanym kierunku na pó³noc.

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

...
Odwaga i nieustêpliwo�æ ¿o³nierzy � to rezultat

osobistego mêstwa �Nurta�, który zagrzewa³ do wal-
ki dochodz¹c do pierwszej linii walcz¹cych.

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

Pomimo sukcesu sytuacja batalionu sta³a siê jed-
nak dramatyczna: po zlikwidowaniu taborów pozo-
sta³o amunicji na krótk¹ walkê, mo¿liwo�ci porusza-
nia siê by³y ograniczone, kontakty z zapleczem dla
zaopatrzenia w ¿ywno�æ utrudnione.

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

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

Czas �Burzy�
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�Siostra Hanka� tak by³a nam znana Anna Lu-
bowicka, zmar³a 16 wrze�nia 2003 r. po d³ugiej
i ciê¿kiej chorobie. Odesz³a od nas, maj¹c 93 lata,
na wieczn¹ wartê.

Przed wojn¹, uczêszczaj¹c do gimnazjum
im. Plater-Zyberk w Warszawie wst¹pi³a do har-

cerstwa. W krótkim czasie zosta³a zastêpow¹, a na-
stêpnie dru¿ynow¹. W 1928 roku, po maturze, pod-
jê³a studia w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiej-
skiego, które ukoñczy³a w 1938 r. W czasie stu-
diów kontynuowa³a aktywn¹ dzia³alno�æ w harcer-
stwie. Zosta³a harcmistrzyni¹ obejmuj¹c kierownic-
two wydzia³u obozów i wycieczek. W 1935 r. by³a
jedn¹ z organizatorów Zlotu Harcerskiego Spale,
pe³ni¹c funkcjê komendantki zaopatrzenia.

Siostra Hanka pracowa³a równie¿ w Polskim Czer-
wonym Krzy¿u. W czasie 3-ego roku studiów ukoñ-
czy³a Kurs Sióstr Pogotowia PCK i z³o¿y³a przysiêgê
�czerwonokrzysk¹�. Kartê mobilizacyjn¹ otrzyma-
³a w pierwszym dniu wojny. Skierowana zosta³a do
CWSan Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie.

W pa�dzierniku 1939 r. wst¹pi³a do S³u¿by Zwy-
ciêstwu Polski. Oprócz pielêgnacji chorych, prowa-
dzi³a w szpitalu komórkê legalizacyjn¹, zaopatruj¹-
c¹ rannych, uciekaj¹cych ze szpitala w dokumenty.
Wpadka komórki przygotowuj¹cej lewe dokumen-
ty, zmusi³a Hankê do natychmiastowego wyjazdu z
Warszawy. Sta³o siê to w po³owie czerwca 1940 r.
Wyjecha³a do maj¹tku Kunin w kieleckim � po³o¿o-
nego u podnó¿y Gór �wiêtokrzyskich. Oficjalnie pra-
cowa³a w swoim zawodzie. W konspiracji by³a ³¹cz-

Wspomnienie o por. Annie z Mireckich
� Lubowickiej �Hance�

niczk¹ i kolporterk¹ �Biuletynu Informacyjnego�.
Prowadzi³a te¿ kursy sanitarne na terenie Obwodu
Opatowskiego AK, organizowa³a i prowadzi³a opie-
kê sanitarn¹ nad rannymi z oddzia³ów partyzanc-
kich w obwodach opatowskim, i³¿eckim i staracho-
wickim. Siostra Hanka pozna³a bardzo dobrze teren

i zaplecze swojej dzia³alno�ci konspiracyjnej. Mia³a
dobre i pewne kontakty z okolicznymi maj¹tkami,
parafiami oraz siatk¹ konspiracyjn¹. Dlatego te¿
Hance czêsto poruczano zadanie organizowania
miejsc dla odbycia spotkañ kontaktowych dowód-
ców oddzia³ów, siatki konspiracyjnej, specjalnych
³¹czników itp. By³a osob¹ zaufan¹.

W momencie rozpoczêcia Akcji �Burza� powsta³
na Ziemi Sandomierskiej 2 pu³k piechoty Legionów
AK. Zgrupowanie �Nurta� tworzy³o I batalion pu³ku,
w którym sanitariuszk¹ zosta³a �Siostra Hanka�.

W listopadzie 1944 r. z resztkami ¿o³nierzy
I batalion �Nurta� przeszed³ na teren powiatu
w³oszczowskiego. Rannych i chorych umieszczono
w szpitalu zaka�nym w Brzeziu pod Wodzis³awiem,
opiekowa³a siê nimi �Hanka� i kilka innych sani-
tariuszek. Przetrwali tam do stycznia 1945 r., gdy
tereny te objê³a ofensywa sowiecka.

5 sierpnia 1945 r. podjê³a pracê, jako admini-
strator maj¹tku do�wiadczalnego Szko³y G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Nowej Wsi ko³o Grój-
ca. W maj¹tku tym staraniem Hanki znajdowa³o
pracê i przytulisko wielu ¿o³nierzy zab³¹kanych
w owym czasie, po rozwi¹zaniu oddzia³ów party-
zanckich Kielecczyzny. Od 1953 roku przenios³a

siê do Warszawy pracuj¹c w swoim zawodzie.
Na podkre�lenie zas³uguje jej praca kierownika od-
budowy £azienek Królewskich. W roku 1971 prze-
sz³a na emeryturê.

Nie zaprzesta³a kontaktów i pomocy na rzecz
�rodowiska ̄ o³nierzy �wiêtokrzyskich Zgrupowañ
Partyzanckich PONURY-NURT, którego by³a wspó³-
za³o¿ycielem i cz³onkiem Zarz¹du do ostatnich dni.

Hanka by³a zamê¿na z Jerzym Lubowickim,
¿o³nierzem batalionu �Nurta�, który straci³ nogê,
w bitwie pod Lipnem.

Anna Lubowicka odznaczona zosta³a Orderem
Virtuti Militarii, Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em AK
i Orderem Odrodzenia Polski.

Cze�æ Jej Pamiêci!
Krystyna Rachtan �Justyna�

pamiêci Adasia W. ze Zgrupowania �Robota�
na 13 wrze�nia 1943 r.

Ostatni dzieñ
partyzanta

... ju¿ mi nie powiesz braciszku
czy kula boli �

czy by³o to nag³e, silne uk³ucie
jak ¿¹d³o osy?
gdzie�, miêdzy ¿ebra
z boku przez oba p³uca,
a mo¿e i przez serce Twoje?

czy czu³e�, ¿e wtedy w g³owie
robi siê jakby pusto,
gn¹ siê kolana
i lekko dr¿¹ usta
i nie pamiêtasz upadku na trawê...
le¿ysz cicho, miêkko,
palcami drapi¹c mech i murawê
na le�nym stoku �

... Twe ¿ycie odp³ywa ...
rubinow¹ cienk¹ stru¿k¹
w polsk¹ ziemiê wsi¹ka
by ¿yæ mog³a wolna

jod³y �wiêtokrzyskie
zagrajcie szumnie
ostatni¹ pie�ñ dla partyzanta

Alina Bursze z domu Wolff

Kpr. Adam Wolff ps. �Ada��, �Wilk�;
urodzony 26 stycznia 1927 r. w Warszawie,
zgin¹³ 13 wrze�nia 1943 r. we wsi Smarków.
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Tomasz Daniel Waga, rocznik 1898. Jego m³ode
¿ycie kszta³towa³y wojny. Nie zd¹¿y³ skoñczyæ szkó³,
które mia³y Go przygotowaæ do zawodu, wtedy bo-
wiem wybuch³a I Wojna �wiatowa. W kwietniu 1918
roku wst¹pi³ do POW (Polska Organizacja Wojsko-
wa). Po zaprzysiê¿eniu s³u¿y³ czynnie pod pseudoni-
mem �Brzytewka�. W tym jeszcze roku, po mobili-
zacji POW, skierowany zosta³ do 2 Pu³ku Piechoty
Legionów, bior¹c te¿ udzia³ w odsieczy Lwowa. W
czasie ca³ej kampanii ukraiñskiej i bolszewickiej wal-
czy³ w 8 Pu³ku Piechoty Legionów. W 1922 roku,
zwolniony do rezerwy, ponownie wst¹pi³ do wojska
w 1925 r. do utworzonego rok przed tym � K.O.P-u
(Korpus Ochrony Pogranicza). Ju¿ w 1926 r. zosta³
podoficerem zawodowym awansuj¹c kolejno na sier-
¿anta, starszego sier¿anta i chor¹¿ego. W czasie pe³-
nionej s³u¿by by³ instruktorem szkolenia.

Wybuch II Wojny �wiatowej zaskoczy³ Go w Gru-
pie Operacyjnej �Polesie�. Po bitwie pod Kockiem,

w której walczy³, zosta³ wziêty do niewoli, z której
wkrótce uciek³ do Zawiercia. Tam¿e w 1940 r. wst¹-
pi³ do Zwi¹zku Walki Zbrojnej (ZWZ). Kiedy prze-
niós³ siê ze wzglêdów rodzinnych do Starachowic �
wst¹pi³ do Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW)
pod pseudonimem �Sêk�. Po w³¹czeniu siê NOW
do Armii Krajowej �Sêk� stworzy³ oddzia³ partyzanc-
ki (jesieni¹ 1942 r.), który podporz¹dkowany zo-
sta³ Komendantowi Ponuremu.

***
Tego niezwyk³ego cz³owieka mia³em szczê�cie

poznaæ wówczas, gdy zosta³em skierowany rozka-
zem mojego szefa �Konrada� do grupy sabota¿o-
wo-dywersyjnej NOW � dowodzonej przez �Sêka�
(pó�niej �Szorta�). Po ukoñczeniu prowadzonego
przez Niego kursu podoficerskiego zosta³em na sta³e

przydzielony do Jego grupy, która przekszta³ci³a
siê w oddzia³ partyzancki.

W oddziale tym prawie wszyscy byli�my w wie-
ku przedpoborowym.

Robili�my wypady po uzbrojenie i naturalnie
byli�my stale intensywnie szkoleni. Pod koniec
czerwca �Sêk� o�wiadczy³ nam, ¿e stali�my siê od-
dzia³em Armii Krajowej, a on zosta³ naszym Komen-
dantem i od tej pory nazywaæ siê bêdzie �SZORT�
Tego samego dnia poprowadzi³ nas na WYKUS.
Wchodz¹c do obozu przedefilowali�my przed Ko-
mendantem PONURYM. Pierwszy raz Jego zobaczy-
³em! Wywar³ na mnie ogromne wra¿enie! Ponury
wówczas, bêd¹c szefem KEDYWU (kierownictwo
Dywersji) Okrêgu Radomsko-Kieleckiego scala³ w³a-
�nie chodz¹ce luzem, ró¿ne, le�ne oddzia³y. By³y
nimi oddzia³y: GROTA, OSETA, WILKA, HABDANKA,
ALANA, JURKA, TARZANA i nasz SZORTA. Z oddzia-
³ów tych PONURY utworzy³ trzy ZGRUPOWANIA: I �

NURTA, II � ROBOTA,
III � MARIAÑSKIEGO.
PONURY by³ wiêc Ko-
mendantem Zgrupo-
wañ Partyzanckich.

Nasz czterdziesto-
osobowy  oddzia³ zosta³
w³¹czony do Zgrupowa-
nia I � NURTA. Pod roz-
kazami  niezapomnia-
nych obu Komendantów
walczy³em do rozwi¹za-
nia Armii Krajowej tzn.
do 19 stycznia 1945
roku.

Oddzia³ nasz wyró¿-
nia³ siê w Zgrupowaniu

dyscyplin¹ i dobrym wyszkoleniem wojskowym. By³o
to nieustanne szkolenie w poznawaniu ró¿nej broni,
jej konserwacji, umiejêtno�ci pos³ugiwania siê ni¹ w
ró¿nych sytuacjach, zachowañ w walce i umiejêtno-
�ci ¿ycia w trudnych, a nawet bardzo trudnych wa-
runkach w lesie. Oddzia³ SZORTA u¿ywany by³ czêsto
w nocnych marszach, jako szpica Zgrupowania albo
jako ariergarda. Szortowi bardzo wiele zawdziêcza-
my. Jego walory dowódcze doceniali tak PONURY,
jak i NURT, kieruj¹c czêsto �szortów� do ubezpiecza-
nia Zgrupowañ na postojach i Zrzutowiskach.

W ob³awie 28 pa�dziernika 1943 roku przebi-
jali�my siê przez pier�cieñ wroga. Tylko dziêki od-
wadze SZORTA i Jego umiejêtno�ci zapanowania nad
ci¹gle jeszcze nieobytymi w walce bezpo�redniej
partyzantami przebili�my siê bez strat i wyszli�my
z okr¹¿enia. Tego nigdy nie zapomnê. Podobnie,

czuli�my Jego, jak¿e skuteczne dowodzenie, przy
naszym ataku na nieprzyjaciela zajmuj¹cego wie�
Dzieba³tów. By³o to w sierpniu 1944 roku w mar-
szu na odsiecz Warszawie (w operacji �Burza�).
Wówczas Zgrupowanie nasze w ramach ogólnej re-
organizacji wojska w Armii Krajowej zosta³o I bat.
2 pp. Leg. AK. W pa�dzierniku Niemcy podjêli sze-
roko zakrojon¹ akcjê rozproszenia i zniszczenia od-
dzia³ów partyzanckich utrudniaj¹cych im ¿ycie na
zapleczu frontu. Dopadli nas 29 pa�dziernika, po
trzydniowych utarczkach w miejscowo�ci Lipno.
Po wielogodzinnej walce, w której ponie�li Niemcy
wielkie straty, Zgrupowanie nasze przesz³o do wsi
Chotów. Tu dosz³o do nas znowu wojsko niemiec-
kie i 30 pa�dziernika stoczyli�my z nimi najwiêk-
sz¹ i najkrwawsz¹ walkê obronn¹. By³a to walka
z wrogiem wielokrotnie liczniejszym i znakomicie
uzbrojonym. Nasze Zgrupowanie, czyli I ba. 2 pp.
Leg. AK dowodzony przez NURTA nie da³o siê znisz-
czyæ. W walce tej, pod Chotowem �Szorty� przez
kilka godzin wytrzymywa³y ciê¿kie natarcia nieprzy-
jaciela d¹¿¹cego kilkakrotnie do walki wrêcz. Po-
mimo du¿ych strat, pod dowództwem SZORTA wziê-
li�my udzia³ w zwyciêskim kontrataku i przyczyni-
li�my siê do panicznej rejterady Niemców. To s¹
wspania³e wspomnienia.

Nasz Komendant SZORT dosta³ za Dzieba³tów
Krzy¿ Walecznych, a za Chotów Order Wojenny Vir-
tuti Militari.

Rozwi¹zanie Armii Krajowej przez gen. NIE-
D�WIADKA Leopolda Okulickiego w dniu 19 stycznia
1945 roku i zajêcie Polski przez Sowietów � rozdzieli-
³y nasze losy. Prze¿y³em z moim Komendantem chwi-
le dobre i z³e. Zawsze czu³em Jego przyja�ñ i opiekê.
Pozosta³ w mojej serdecznej pamiêci na zawsze.

Halny
dowódca I dru¿yny w oddziale i kompanii SZORTA, w stop-
niu plutonowego mianowanego ze starszeñstwem od
1 stycznia 1945 r. do stopnia ppor. czasu wojny.

Mój Komendant �Szort�



Wykus � W¹chock, 19-20 czerwca 2004 r. strona 7

W
YK

US
 2

00
4 

nr
 9

W dzisiejszych czasach ludzie coraz mniej trosz-
cz¹ siê o wpojenie swoim dzieciom zasad moral-
nych i przekazanie im tradycji i warto�ci chrze�ci-
jañskich. M³odemu cz³owiekowi coraz trudniej jest
oprzeæ siê czyhaj¹cym na niego pokusom. Prasa,
telewizja czy internet �ucz¹� m³odzie¿, aby korzy-
staæ z ¿ycia, spe³niaæ swoje zachcianki, ³amaæ zasa-
dy. M³odzi chc¹ siê przede wszystkim bawiæ. Coraz
czê�ciej jednak nie potrafi¹ wyobraziæ sobie zaba-
wy bez alkoholu czy narkotyków. Traktuj¹ te �rod-
ki jako ucieczkê od swoich problemów i codzienne-
go, nudnego ¿ycia. Niestety, u¿ywanie tych �rod-
ków prowadzi jedynie do samotno�ci i cierpienia.

 Najwiêksz¹ potrzeb¹ m³odych ludzi jest potrze-
ba mi³o�ci. M³odzi potrzebuj¹ czuæ, ¿e s¹ kochani,
¿e nie s¹ sami, ¿e jest kto� na kogo zawsze mog¹
liczyæ. Z tej potrzeby wynika kolejna potrzeba �
przyja�ni.

G³ównym celem harcerstwa jest rozbudzenie
uczuæ � poprzez s³u¿bê Bogu, Polsce i bli�nim.
Z kolei poprzez rozwój uczuæ, m³odzi ludzie kszta³-
tuj¹ w sobie pozytywny system warto�ci, co poma-
ga im przeciwstawiæ siê z³u i pokusom. Rozwój
uczuæ pomaga im tak¿e w rozwiniêciu zaintereso-
wañ i odnalezieniu swojego miejsca w spo³eczeñ-
stwie.

Harcerstwo uczy stawiaæ zadania i odnajdywaæ
sposoby ich realizacji. Pomaga zdobywaæ umiejêt-
no�ci do pokonywania trudno�ci. Uczy pogody du-
cha, kszta³tuje charakter i siln¹ wolê. Pokazuje m³o-
dzie¿y jak byæ zaradnym i samodzielnie kierowaæ
w³asnym ¿yciem.

Najwa¿niejsz¹ wiêc rzecz¹ jak¹ harcerstwo
mo¿e daæ dzi� m³odemu cz³owiekowi jest pomoc
w rozwoju osobowo�ci i uczuæ oraz w przygotowa-
niu do doros³ego ¿ycia � do pracy, ¿ycia w rodzi-
nie i spo³eczeñstwie.

pwd. Katarzyna Rachtan
Skar¿yski Hufiec Harcerek, ZHR

Rola harcerstwa w spo³eczeñstwie

Pierwsze powojenne spotkanie ¿o³nierzy �Po-
nurego� i �Nurta� odby³o siê  15 wrze�nia 1957 r.
By³o ono pocz¹tkiem powstania �rodowiska ̄ o³nie-
rzy �wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich Ar-
mii Krajowej PONURY�NURT, które zajê³o siê  upa-
miêtnianiem miejsc heroicznych walk �wiêtokrzy-
skich Zgrupowañ Partyzanckich Armii Krajowej.
W 1957 r. wybudowano na Wykusie kapliczkê �
pomnik z wyrytymi 123 pseudonimami ¿o³nierzy
Zgrupowañ poleg³ych w latach 1943�1945.

W okresie 1957�1995 w 21 miejscowo�ciach
kielecczyzny wzniesionych zosta³o 50 pomników �
g³azów i tablic upamiêtniaj¹cych ludzi i walki Armii
Krajowej. W roku 1984 ofiarowano spo³eczeñstwu
W¹chocka pierwszy figuralny pomnik ¿o³nierza Ar-
mii Krajowej mjr. PONUREGO, którego szcz¹tki
w 1988 r. pochowano w krypcie klasztoru OO. Cy-
stersów. W roku  1986 ufundowano pomnik Armii
Krajowej w Olesznie, a w 1989 r. pomnik Polskie-
go Pañstwa Podziemnego w W¹chocku. W czerwcu
1994 r. zosta³y z³o¿one do grobu przy kapliczce na
Wykusie prochy zmar³ego na emigracji mjr. NUR-
TA. W czerwcu 1995 r. zakoñczono prace zwi¹zane
z �Panteonem Pamiêci� przy klasztorze w W¹choc-
ku, umieszczaj¹c na murze: tablicê Korpusu Kielec-
kiego Armii Krajowej, 5 tablic po�wiêconych Komen-
dantom G³ównym Podziemnej Armii Polskiej, napis
epitafijny Armii Krajowej oraz informacjê o �rodo-
wisku PONURY-NURT.

Polana Wykusowa sta³a siê miejscem pielgrzy-
mów patriotów, których przybywa coraz wiêcej,
z ca³ego kraju. Tych którzy szukaj¹ miejsca, na któ-
rym mogliby spotkaæ sobie bliskich.

Wielki rozg³os i s³awê zyska³y coroczne czerw-
cowe spotkania kombatantów na Wykusie i w W¹-
chocku. Uroczysto�ci te odbywaj¹ siê w rocznicê
�mierci mjr Jana Piwnika. Z czasem utrwali³y siê
one w �wiadomo�ci spo³eczeñstwa Kielecczyzny
i Polski, jako miejsce patriotycznych spotkañ Kie-
lecczyzny. Aktywny udzia³ w tych spotkaniach bio-
r¹  harcerze ze Skar¿yska-Kamiennej, Starachowic
i innych miast. 25 maja 1996 r. w klasztorze OO. Cy-
stersów w W¹chocku odby³a siê uroczysto�æ, w trak-
cie której nast¹pi³ akt przekazania tradycji Zgru-
powañ Partyzanckich Armii Krajowej �Ponury-Nurt�
Zwi¹zkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej. Od kilku
lat harcerze ZHR s¹ wspó³organizatorami uroczy-
sto�ci na Wykusie i w W¹chocku. W listopadzie
1996 roku, w trakcie Zjazdu Programowo-Meto-
dycznego Organizacji Harcerzy ZHR, 300 instruk-
torów stanê³o na uroczystym apelu przed kaplicz-
k¹ na Wykusie, gdzie w obecno�ci seniora �rodo-
wisk mjr Mariana �widerskiego DZIKA i Prezesa
�rodowiska PONURY�NURT ppor. cz.w. Zdzis³awa
Rachtana HALNEGO, kilkunastu z nich otrzyma³o
nominacje na ró¿ne stopnie instruktorskie.
ZHR przygotowa³ i w³¹czy³ �rodowisko PONURY�
NURT do sieci Internet (www.wykus.zhr.pl).

W uroczysto�ciach na Wykusie i w W¹chocku
bierze tak¿e czynny udzia³ Policja Garnizonu �wiê-
tokrzyskiego, wystawiaj¹c corocznie kompaniê ho-
norow¹, zabezpieczaj¹c trasy dojazdowe, pilnuj¹c
³adu i porz¹dku w czasie trwania uroczysto�ci.

W roku 1991 aspirant Policji Pañstwowej Jan
Piwnik, mjr PONURY zosta³ patronem Policji �wiê-
tokrzyskiej. Jego patriotyzm i oddanie Ojczy�nie

Wykus ku�ni¹ patriotyzmu

Czym jest dla nas Wykus?
s¹ wzorem dla policjantów garnizonu �wiêtokrzy-
skiego.

W dniu 11 stycznia 2002r. zosta³o zawarte �Po-
rozumienie� pomiêdzy Kapitu³¹ im. PONUREGO
�rodowiska ¯o³nierzy �wiêtokrzyskich Zgrupowañ
partyzanckich Armii Krajowej PONURY-NURT, a Ko-
mend¹ Wojewódzk¹ Policji Kielcach dotycz¹c¹ nada-
nia honorowej odznaki mjr. Jana Piwnika PONU-
REGO policjantom ,którzy stoj¹c w obronie prawa,
¿ycia i mienia, dzia³ali ze szczególnym po�wiêce-
niem.

Honorowa �Policyjna Odznaka Zas³ugi im. Po-
nurego� zwi¹zana jest nierozerwalnie z Ziemi¹
�wiêtokrzysk¹, a jej Kapitu³a ma siedzibê w Kiel-
cach. Kapitu³y Odznaki sk³ada siê z siedmiu osób,
a jej przewodnicz¹cym jest Zdzis³aw Rachtan, pseu-
donim �Halny�. Odznaka posiada  ³aciñski napis
�LAUS TIBI� co znaczy �CHWA£A TOBIE�.

Od roku 2002 policjanci ,którzy wykazali siê
szczególnym po�wiêceniem i zaanga¿owaniem
w wykonywaniu swoich obowi¹zków na rzecz bez-
pieczeñstwa obywateli, odznaczani s¹ Odznak¹
Zas³ugi im. mjr Jana Piwnika PONUREGO. Odznakê
przyznaje siê funkcjonariuszom Policji honorowo,
noszona jest ona przy mundurze.  Mo¿na nadaæ j¹
po�miertnie.

Do roku 2003 odznakê otrzyma³o 5 funkcjona-
riuszy Policji �wiêtokrzyskiej. W bie¿¹cym 2004 r.
równie¿ 1 policjant garnizonu �wiêtokrzyskiego
bêdzie uhonorowany t¹ odznak¹.

Jacek W¹sik
Naczelnik Wydz. Prezydialnego KWP Kielce



W
YK

US
 2

00
4 

nr
 9

strona 8 Wykus � W¹chock, 19-20 czerwca 2004 r.

15 wrzesieñ 1957 roku, dzieñ po�wiêcenia kapliczki
� pomnika na Wykusie nale¿y uznaæ za datê powsta-
nia �rodowiska ̄ o³nierzy �wiêtokrzyskich Zgrupowañ
Partyzanckich Armii Krajowej PONURY-NURT.

Uroczysko Wykus z jego Kapliczk¹, sta³a siê od
1957 roku miejscem corocznych, czerwcowych, coraz
liczniejszych, patriotycznych spotkañ Polaków, a szcze-
gólnie braci akowskiej. Pocz¹tkowo, spotkania te od-
bywa³y siê przy ogniskach, jednak zawsze w sobotê w
po³owie czerwca, najbli¿sz¹ 15-ego. Chodzi³o bowiem
o spotkanie siê w rocznicê �mierci Komendanta PONU-
REGO. Od 1978 roku odprawiana by³a w sobotê, w dniu
spotkania Msza �w. Polowa. Na Wykusie w latach ciê¿-
kich, nie tylko dla ¿o³nierzy Armii Krajowej, ale dla
ca³ego spo³eczeñstwa, przyje¿d¿a³o i przychodzi³o set-
ki rodaków, by tu w³a�nie odetchn¹æ atmosfer¹ wolno-
�ci jak¹ stwarza³ Wykus z jego legend¹ LANGIEWICZA
i PONUREGO. Tu by³a po prostu Polska!

Z czasem powsta³a konieczno�æ wewnêtrznego
organizowania �rodowiska. Przede wszystkim po-
dzia³u obowi¹zków i ich egzekwowania, jak i odpo-
wiedzialno�ci za podejmowane dzia³ania mimo, ¿e
by³a to organizacja nieformalna, a jak twierdzi³y
w³adze PRL � nielegalna. Powsta³a wiêc wówczas
tzw. �Rada Starszych�. Ju¿ od roku 1981 zaczê³a
weryfikacjê ¿o³nierzy, a po zweryfikowaniu ka¿dy
otrzymywa³ legitymacjê �rodowiska. W tym samym
czasie organizacja ta zosta³a znacznie wzmocniona
dziêki przejêciu przez Klasztor Cystersów Kapliczki
i przyjêciu przez Opata W³adys³awa Matejkiewicza
ps. �Orkan� tytu³u i funkcji honorowego Kapelana.
Od tej pory spotkania na Wykusie zaczê³y przybie-
raæ coraz bardziej zorganizowan¹ formê.

Rada Starszych inicjowa³a i realizowa³a sobie
tylko znanymi sposobami miejsca upamiêtniania
walk i ludzi. W tym czasie powsta³y pomniki, wy-

Czy nadszed³ czas zmiany warty?
konano najwiêcej tablic pami¹tkowych (pomnik PO-
NUREGO wg projektu A. Kastena zosta³ wzniesiony
w 1984 r. w 40 rocznicê Jego �mierci).

Bezprecedensowa w tych czasach sta³a siê wspa-
nia³a wystawa fotograficzna pt. �Ponury, Nurt, ich
¿o³nierze�. Zaprojektowana, zorganizowana i wy-
konana przez �p. Zdzis³awa Witebskiego �Poraja�
¿o³nierza AK Zgrupowañ PONURY-NURT oraz Zdzi-
s³awa Wróblewskiego �Kani� ¿o³nierza AK Dywer-
sji Podwarszawskiej.

Otwarcie wystawy nast¹pi³o 8 lutego 1988 roku.
Wystawa inaugurowa³a uroczysto�ci zwi¹zane z po-
grzebem PONUREGO. Wystawiona by³a po raz
pierwszy w Klubie �Miêdzynarodowej Prasy i Ksi¹¿ki
Ruch w Warszawie � ��ciana Wschodnia� a nastêp-
nie w Starachowicach. Przez wystawê przewinê³y
siê t³umy ludzi. Poczem wystawa ta objecha³a pra-
wie ca³¹ Polskê. Na podkre�lenie zas³uguje zainte-
resowanie ni¹ m³odzie¿y, czego dowodem by³y wpi-
sy dokonane w ksi¹¿ce pamiêci.

W 1988 r. �rodowisko na czele z Rad¹ Star-
szych zorganizowa³o niebywa³¹ uroczysto�æ ogól-
nopolsk¹ � trzydniowy (od 10 do 12 czerwca) po-
grzeb PONUREGO! Tysi¹ce ludzi (podobno ok. 100
tysiêcy!). Nieprawdopodobna historia. Trudno uwie-
rzyæ, by w tym czasie mo¿na by³o tego dokonaæ i to
przez tak ma³¹ grupê ludzi.

Zmiany spo³eczno-polityczne w roku 1989 spra-
wi³y, ¿e po 32 latach nielegalnej, a jak¿e skutecznej
dzia³alno�ci. W szybkim czasie nast¹pi³o formalne
okre�lenie to¿samo�ci �rodowiska w legalnie dzia³a-
j¹c¹ organizacjê. Rada Starszych pod przewodnictwem
�p. DZIKA � Mariana �widerskiego uzna³a za koniecz-
ne zwo³aæ �koncentracjê� wszystkich ¿o³nierzy PO-
NUREGO i NURTA z ca³ego kraju, dla omówienia
spraw zwi¹zanych ze �rodowiskiem w nowej rzeczy-

wisto�ci Pañstwa Polskiego. Koncentracja odby³a siê
18 listopada 1989 roku w Warszawie. Przyby³o 180
¿o³nierzy na 225 zweryfikowanych i ¿yjacych. Na
koncentracji wybrano 18 osobow¹ Radê Starszych
oraz wy³oniono z niej prezydium ze �p. mjr Maria-
nem �widerskim �Dzikiem� jako prezesem.

Na koncentracji przyjêty zosta³ projekt regulami-
nu �rodowiska, który prawie ca³kowicie stanowi jego
podstawê dzia³ania do dzi�. Zebrani podjêli te¿ uchwa-

³ê upowa¿niaj¹c¹ Radê Starszych do wspó³tworzenia
Stowarzyszenia ¯o³nierzy Armii Krajowej, nastêpnie
przekszta³conego w �wiatowy Zwi¹zek ̄ o³nierzy Ar-
mii Krajowej. Prezesem SZ¯AK zosta³ wówczas
p³k. dypl. Wojciech Borzobochaty �Wojan�. Do Pre-
zydium Zarz¹du SZ¯AK zosta³o wybranych dwóch
¿o³nierzy �rodowiska PONURY-NURT �p. Zdzis³aw
Witebski �Poraj� oraz Zdzis³aw Rachtan �Halny�.
Obydwaj objêli stanowiska wiceprezesów Zwi¹zku.

Zgodnie ze statutem SZ¯AK �rodowisko PONU-
RY-NURT podporz¹dkowane zosta³o bezpo�rednio
Zarz¹dowi G³ównemu na prawach okrêgu. Radê
Starszych przemianowano na Zarz¹d �rodowiska.

Ambitne plany �rodowiska, jak równie¿ potrzeby
zwi¹zane z codziennymi zadaniami, jak organizacje
uroczysto�ci, spotkañ na Wykusie, w Olesznie � Cho-
towie, Æmielowie, Koñskich itp., dalsze upamiêtnia-
nie miejsc walki, opieka nad grobami towarzyszy
broni, wydawanie publikacji historycznych i pami¹t-
kowych, organizowanie sesji, spotkañ z m³odzie¿¹
i wspó³praca ze szko³ami stanê³y wobec faktu trud-
no�ci w ich realizacji. �wiadomi biegu czasu, mo¿li-
wo�ci fizycznych pokolenia weteranów, a jednocze-
�nie wype³nieni poczuciem obowi¹zku wzglêdem na-
stêpnych pokoleñ i prawdy historycznej, �rodowisko
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Kapitu³ê Odznaki Zas³ugi im. PONUREGO. Ju¿ trzeci raz
na Wykusie w czasie Mszy �w. Zostaj¹ odznaczeni poli-
cjanci, którzy w pe³ni zas³u¿yli siê swojej s³u¿bie na otrzy-
manie zaszczytnego odznaczenia.

Na Wykusie, w czasie uroczysto�ci czerwcowych
ju¿ pi¹ty raz sk³adaj¹ �lubowanie studenci Admini-
stracji Systemami Bezpieczeñstwa Wy¿szej Szko³y
Handlowej w Kielcach.

Do tych wszystkich, na których �rodowisko mo¿e
liczyæ, ¿e bêd¹ wspieraæ realizacjê celów i zadañ
�rodowiska to Burmistrzowie i Samorz¹dy: Bodzen-
tyna z nowym gimnazjum im. Komendanta Ponu-
rego oraz Suchedniowa i tak¿e gimnazjum w W¹-
chocku. Byæ mo¿e w niedalekiej przysz³o�ci do³¹-
czy samorz¹d W¹chocka?

Wielk¹ pomoc¹ s³u¿¹ �rodowisku Bracia Le�ni-
cy. Zawsze z w³asnej inicjatywy zabiegaj¹, by ten
wspólny z weteranami �dom� by³ zadbany i czysty
� przygotowany na odwiedziny przyjació³.

Oparciem niezawodnym dla �rodowiska jest
Ko�ció³. Msze �w., Drogi Krzy¿owe, Modlitwy wspól-
ne za tych co odeszli na Wieczn¹ Wartê i tych, któ-
rzy jeszcze ¿yj¹ � gotowi zawsze do pomocy du-
chowej, jak¿e czêsto potrzebnej w dzisiejszych cza-
sach! Z rado�ci¹ �rodowisko wita w swoich szere-
gach ks. Infu³ata Józefa Wójcika, który zgodzi³ siê
zostaæ jego Honorowym Kapelanem. Oczekujemy
od niego B³ogos³awieñstwa i pociechy na wyzna-
czon¹ nam i naszym nastêpcom drogê.

�rodowisko obiecuje sobie wiele po Stowarzysze-
niu Pamiêci �wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanc-
kich Armii Krajowej PONURY-NURT utworzonym we

Wroc³awie, które zamierza dzia³aæ na terenie ca³ego
kraju. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e ju¿ nied³ugo okrzep-
nie i zacznie realizowaæ swoje ambitne zamierzenia.

�rodowisko liczy obecnie 330 cz³onków. W tym
90 cz³onków zwyczajnych ¿o³nierzy AK oraz 80 zwy-
czajnych � wspó³dzia³aj¹cych i 160 cz³onków nad-

zaczê³o zabiegaæ o wspó³dzia³anie z m³odymi, o roz-
budzanie w nich zainteresowania tym, co weterani
prze¿ywali kilkadziesi¹t lat temu. Poprzez nawi¹zy-
wanie kontaktów z m³odzie¿¹, oddzia³ywanie na ni¹
przez spotkania, rozmowy, rozwijanie w m³odzie¿y
warto�ci patriotycznych i postaw, zbli¿onych do tych,
które reprezentowali ¿o³nierze Armii Krajowej.

M³odzi z chêci¹ zaczêli wspó³dzia³aæ ze �rodowi-
skiem, szczególnie szko³y i harcerstwo. Przede wszyst-
kim szko³om, nad którymi objêli�my patronat, które
nosz¹ imiê naszych komendantów lub naszych forma-
cji starali�my siê pomagaæ zak³adaj¹c biblioteki lub
wzbogacaj¹c ksiêgozbiory, wyposa¿aj¹c w komputery
lub inne pomoce szkolne, organizuj¹c wycieczki do
Warszawy. Nale¿y tu zwróciæ uwagê, ¿e w pomoc szko-
³om w³¹czyli siê weterani US Army, którzy s¹ cz³onka-
mi nadzwyczajnymi �rodowiska. Ta znacz¹ca pomoc
w szczególno�ci wyposa¿enia komputerowego.

�rodowisko wspó³dzia³a ze Zwi¹zkiem Harcerstwa
Rzeczypospolitej, z którym zawar³o 25 maja 1996 r.
porozumienie o wspó³pracy i przejêciu tradycji Zgru-
powañ, do którego realizacji Naczelnictwo upowa¿-
ni³o Zarz¹d Obwodu �wiêtokrzyskiego. Nale¿y zwróciæ
uwagê na inicjatywê i realizacjê przez ZHR wykorzy-
stania techniki komputerowej do rejestrowania ru-
chu zdarzeñ i ludzi w �rodowisku i przygotowaniu
wydawnictw informacyjnych i gazety �Wykus�. Na
pocz¹tku 1999 r. instruktorzy ZHR uruchomili serwis
internetowy z informacjami o �rodowisku (www.wy-
kus.zhr.pl). Do dzi� zanotowali�my blisko 10 tys.
odwiedzin. W uroczysto�ciach �rodowiska uczestni-
czy te¿ licznie ZHP i przynajmniej raz w roku organi-

zuje z³az na Wykusie i do W¹chocka. ZHP Hufiec Sta-
rachowice zrealizowa³ te¿ Partyzanck¹ Drogê Krzy-
¿ow¹ w 2002 roku na Wykusie.

�rodowisko nawi¹za³o wspó³pracê z Wojewódzk¹
Komend¹ Policji w Kielcach, która przyjê³a za swego pa-
trona mjr PONUREGO. �rodowisko powo³a³o w 1991 roku

zwyczajnych. W tym 9 cz³onków zwyczajnych ¿o³nie-
rzy AK zamieszka³ych zagranic¹ i 17 cz³onków nad-
zwyczajnych. Tym ostatnim nale¿y siê specjalne s³o-
wo. S¹ to Amerykanie, cz³onkowie Towarzystwa Przy-
jació³ Polski (Friends of Poland) z New Bedford, stan
Massachusetts, licz¹cych ok. 300 osób. Kochaj¹ Pol-
skê. Kochaj¹ Armiê Krajow¹. Kochaj¹ W¹chock i Wy-
kus. Przyje¿d¿aj¹ co najmniej dwa razy do roku,
dwóch wiceprezesów, na ogó³ za ka¿dym razem z in-
nymi cz³onkami Towarzystwa. Bywaj¹ na Wykusie,
wspieraj¹ Ko�ció³, Zak³ad Niewidomych w Laskach.
Zawsze przyje¿d¿aj¹ z misj¹ charytatywn¹. S¹ te¿
w�ród nich �mi³o�nicy� Armii Krajowej, którzy stu-
diuj¹ historiê Polski, II Wojny �wiatowej w jêzyku
angielskim, a jeden z nich wyk³ada e szko³ach liceal-
nych bezinteresownie o Armii Krajowej, Powstaniu
Warszawskim, ich losach i Cierpieniu.

Nale¿y zakoñczyæ ten przyd³ugi artyku³ optymi-
stycznie. Na Wykusie roi siê od m³odych! Serce ro�nie!
Szko³y, harcerstwo i inne organizacje z w³asnej inicja-
tywy organizuj¹ ró¿ne spotkania, z³azy, rajdy i uro-
czysto�ci. Odbywa siê tutaj Partyzancka Droga Krzy¿o-
wa � 28 pa�dziernika. Odbywa siê tak¿e Spotkanie
w Rocznicê powstania Polskiego Pañstwa Podziemne-
go � 27 wrze�nia. W Spotkaniach Integruj¹cych �rodo-
wisko szkolne jest dzieñ przeznaczony na Wykus.

Czas zmiany warty niew¹tpliwie nadchodzi... Na-
stêpne pokolenia przejmuj¹ pa³eczkê sztafety odpo-
wiedzialnie. Mo¿emy byæ pewni, ¿e cele �rodowiska
utrwalanie dziedzictwa ideowego Armii Krajowej,
w szczególno�ci za� historii jednostek wchodz¹cych
w sk³ad �wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich
PONURY-NURT nie zostanie zaprzepaszczona.

Krystyna Rachtan �Justyna�
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Ju¿ od paru lat trwa XXI wiek, Polska jest w Unii
Europejskiej, obchodzili�my 2000 lat chrze�cijañ-
stwa, tyle wydarzeñ w polityce �wiatowej i tak nie-
s³ychany postêp we wszystkich dziedzinach ¿ycia.
W tym kontek�cie moja wizja ZHR powinna byæ uwi-
doczniona na trzech poziomach: jaki ZHR widzê
w swoich marzeniach, jakie plany realne s¹ mo¿li-
we do spe³nienia w najbli¿szym czasie i co stanowi
minimum tego, co nazywamy Harcerstwem, tym
Harcerstwem, dla którego 15 lat temu postanowili-
�my powo³aæ ZHR .

Trudno w tak krótkim tek�cie, wyczerpuj¹co
zarysowaæ moj¹ wizjê Harcerstwa w ZHR. W moich
marzeniach chcia³bym, aby ZHR by³ siln¹, licz¹c¹
siê organizacj¹ harcersk¹, dobrze s³u¿¹c¹ ludziom
m³odym i ca³emu spo³eczeñstwu. Ta si³a to sensow-
na liczba cz³onków ZHR, widziana w perspektywie
stanu liczebnego przedwojennego harcerstwa, licz¹-
cego oko³o 200 tysiêcy cz³onków. To jest dzi� trud-
ne do spe³nienia, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e istnieje
pewna masa krytyczna, pozwalaj¹ca na istnienie

i funkcjonowanie takiej organizacji, jakiej wizjê za-
pisali�my w naszych sercach i w naszym Statucie.
Oczywi�cie silny ZHR to nie tylko liczba cz³onków,
ale przede wszystkim ZHR silny si³¹ instruktorek
i harcerek, instruktorów i harcerzy. To jest marze-
nie bardzo realne i do zrealizowania. Aby harcer-
stwo w ZHR nie by³o tylko zabaw¹, aby�my nie kon-
centrowali siê tylko na poziomie zadañ programo-
wych i organizacyjnych, ale ¿eby wszêdzie widzieæ
cz³owieka � wychowanka i wychowawcê, aby wi-
dzieæ sens publicznej s³u¿by.

Chcia³bym, aby ZHR by³ dobrym Harcerstwem.
To dobra metodyka, dobry program, dobre obozy
i biwaki, harcówki i struktura. Jednak przede
wszystkim, aby�my wychowywali dobrego cz³owie-
ka, którego sylwetkê okre�la wizja Harcerki-Har-
cerza Rzeczypospolitej. Ta sylwetka ma definiowaæ
wszystkie stopnie harcerskie i zuchowe, tej wizji
winny byæ podporz¹dkowane wszystkie dzia³ania
programowe i organizacyjne. Ta wizja ma byæ za-
topiona w sensie naszej s³u¿by spo³eczeñstwu � nie
mo¿emy byæ oderwan¹ wysp¹.

Chcia³bym, aby ZHR by³ awangard¹ w naszym
spo³eczeñstwie. Tak by³o dawnej, kiedy powstawa-
³o Harcerstwo i pó�niej, ca³y okres przedwojenny
i czas wojny i po wojnie, chocia¿ tu krócej, bo tylko
parê lat. Ta awangardowo�æ dotyczy³a zarówno ¿y-
cia spo³ecznego i polskiej racji stanu, kiedy walczo-
no o niepodleg³o�æ i o granice Rzeczypospolitej. Ale
tak¿e dotyczy³a wychowania nowoczesnego cz³owie-
ka i Polaka, kiedy podejmowano wprowadzanie do
harcerstwa nowoczesnych technik i nowoczesnej
my�li, umiejêtnie ³¹cz¹c to z puszczañstwem. Dzi�
bêd¹c w Unii Europejskiej, na progu XXI wieku.
To przede wszystkim my mamy podj¹æ wyzwanie,
jak te warto�ci zachowaæ, jak siê nimi dzieliæ i trwaæ.
Mo¿na Uniê Europejsk¹ traktowaæ jak zagro¿enie,
ale my winni�my potraktowaæ j¹ jako wyzwanie.
To my mamy pokazaæ m³odym, jak dokonaæ synte-
zy tradycyjnych warto�ci z osi¹gniêciami nowocze-
snej nauki i techniki. Mamy siê tymi warto�ciami
dzieliæ i mamy przy nich trwaæ, mamy nimi oddzia-
³ywaæ na zewn¹trz, na ca³¹ m³odzie¿ i na ca³e spo-
³eczeñstwo, ale tak¿e na m³odych w innych krajach.

Chcia³bym, aby ZHR emanowa³ si³¹ swych cz³on-
ków. Aby to siê uda³o, aby ZHR siê rozwija³, trzeba
najpierw i przede wszystkim wymagaæ tego od sie-
bie. To w nas przede wszystkim mamy budowaæ
ZHR, tylko wtedy to ca³e nasze przedsiêwziêcie ma
sens. Przyk³ad osobisty w organizacji wychowaw-
czej jest rzecz¹ podstawow¹. Od przestrzegania Pra-
wa Harcerskiego nie ma urlopu, ¿e nie mo¿na po-
wiesiæ na ko³ku tych najistotniejszych zobowi¹zañ,

bo Harcerstwo to nie chwyt pedagogiczny, ale spo-
sób bycia i sposób na ¿ycie. Je�li to jest sposób by-
cia, to taki po prostu jestem. Miar¹ wolno�ci jest
dobrowolne przyjêcie wyrzeczenia, nie z przymu-
su, ale z wolnej woli i z tego wyrasta wielkie Do-
bro.

Si³a ZHR zaczyna siê w ka¿dym z nas, w na-
szym wnêtrzu. Mamy w sobie zbudowaæ Dobro i nim
dzieliæ siê z innymi. Tu pada pytanie o sens nasze-
go ¿ycia i udzia³ ZHR w odpowiedzi na to najwa¿-
niejsze dla ka¿dego z nas pytanie. Czy ZHR ma pro-
wadziæ swych cz³onków do zbawienia? A ja mówiê:
je�li jestem wierz¹cy i wiara jest dla mnie drogo-
wskazem we wszystkim, jest motywem ca³ego mo-
jego ¿ycia, to wyci¹gam swe serce na d³oni i mó-
wiê: bierzcie, taki jestem, dla Was, chcê siê dzieliæ
Dobrem. Nie narzucam nikomu moich pogl¹dów,
ale otwieram swe serce wyci¹gniête na d³oni. Chce-
my wychowaæ pe³nego cz³owieka; rodzina, szko³a,
ko�ció³ i harcerstwo � to s¹ te elementy, które
musz¹ wspó³graæ, mówiæ jednym g³osem, ku Do-
bru, ku kszta³towaniu nowego ³adu. Nie mo¿na szu-
fladkowaæ naszego wnêtrza.

M³odzie¿ jest przysz³o�ci¹, m³odzie¿ jest najwa¿-
niejsza, dla Polski i dla �wiata. M³odzie¿ jest dobra,
jest nadziej¹, ale jest bezbronna wobec brutalnego
doros³ego �wiata, wobec jego niemoralno�ci, braku
perspektyw. M³odzi chc¹, ale oczekuj¹ wsparcia �
doros³ych i rówie�ników. Tak¹ przysz³o�ci¹ jest tak¿e
ZHR. T¹ si³¹ s¹ tak¿e instruktorki i instruktorzy ZHR,
i nikt za Was, za nas, tego nie zrobi. Jest to wielka
odpowiedzialno�æ, odpowiedzialno�æ za dzi� i za
jutro, za samego siebie i za ZHR, za nasze kole¿an-
ki i za kolegów.

Czuwajcie !

prof. dr hab. Kazimierz Wiatr
harcmistrz

Przewodnicz¹cy ZHR

Moja wizja Harcerstwa w ZHR

Kazimierz Wiatr � instruktor harcerski, spo³ecz-
nik i wychowawca. Ojciec trojga dzieci. Profesor
zwyczajny, dr habilitowany, pracownik nauko-
wy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
autor 122 publikacji naukowych g³ównie z dzie-
dziny informatyki i elektroniki, promotor
87 prac magisterskich. G³ówny wykonawca
36 prac dla przemys³u. By³ doradc¹ Prezesa
Rady Ministrów Jerzego Buzka. Wspó³autor ra-
portu o sytuacji polskich rodzin, autor opinii wie-
lu projektów ustaw, rozporz¹dzeñ i programów,
w szczególno�ci dotycz¹cych m³odego pokole-
nia. Autor wielu publikacji o harcerstwie.

By³o nas trzysta piecdziesiêt tysiêcy,
a z etapami by³o znacznie wiêcej.
Przy takiej liczbie niech siê nikt nie ³udzi,
¿e by³ to huf anio³ów a nie ludzi.

Byli w�ród nas ludzie wielcy i mali,
ludzie ze s³omy i ludzie ze stali,
ludzie którzy w³asne gniazda s³ali
i ludzie którzy o siebie nie dbali.

I nie zawsze najlepsi miêdzy nami
byli ci ze srebrnymi wê¿ykami.
I nie zawsze w partyzanckie szli lasy
ci, którzy dziarsko trzaskali w obcasy.

Lecz nad wszystkimi, nimbem uwieñczona,
z najzdrowszej miazgi narodu zrodzona,
nawet przyziemnych ku szczytom wznosi³a
Armia Krajowa - idea³ i si³a.

W bólu zrodzona, w ogniu hartowana,
najlepszych synów krwi¹, z cementowana,
ca³o�æ co sumê cz³onków przewy¿sza³a,
Armia Krajowa - wezwanie i chwata.

Proszê bardzo, nieprzychylny historyku,
szukaj¹cy dawnych dziejów wersji nowej,
ile tylko chcesz nas akowców krytykuj -
ale wara ci od Armii Krajowej!

Zbigniew Kabata �Bobo�
29 czerwca 1997
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Zlot jest odpowiedzi¹ na wezwanie ¿yj¹cego jesz-
cze pokolenia ̄ o³nierzy Powstania Warszawskiego,
¯o³nierzy Armii Krajowej i Narodowych Si³ Zbrojnych.
Zlot nawi¹zuje jednocze�nie do przedwojennych tra-
dycji Organizacji Harcerzy, która w latach miêdzy-
wojennych odby³a dwa zloty narodowe: w 1924 roku
na Siekierkach w War-
szawie i w 1929 roku
nad jeziorem Maltañ-
skim w Poznaniu. Po
1948 roku nie istnia³a
a¿ do roku 1989 Or-
ganizacja Harcerzy.
Nasz zlot jest kontynu-
acj¹ tradycji przedwo-
jennego harcerstwa, które w powstaniu War-
szawskim z³o¿y³o ofiarê krwi w s³u¿bie Pol-
sce.

Dwa przedwojenne zloty by³y motywo-
wane sytuacj¹ harcerstwa, które wysz³o
z pierwszej wojny �wiatowej mocno uszczu-
plone kadrowo, s³abe metodycznie i s³abo
wymagaj¹ce przestrzegania
Prawa Harcerskiego. My nie
stoimy w takiej sytuacji, lecz
jako Organizacja Harcerzy
potrzebujemy wzmocnienia
organizacyjnego i wspólne-
go przekonania o tym, ze
mo¿na wspólnie realizowaæ
zamierzone cele. Powinno to
wzmocniæ wewnêtrznie ca³e
�rodowisko instruktorów
i harcerzy, ale tak¿e daæ
perspektywy na przysz³o�æ
i drgn¹æ Organi-
zacjê Harcerzy
do rozwoju jako-
�ciowego i liczeb-
nego.

Wci¹¿ ¿yj¹ce
pokolenie ¯o³-
nierzy Powstania
jest dla nas naj-
g³êbsz¹ inspira-
cj¹ dla dzia³alno-
�ci wychowaw-
czej i s³u¿by. Po-

przez wszystkie dni zlotu i w mo¿liwie najwiêkszej
ilo�ci organizowanych wydarzeñ bêdziemy siê sta-
rali, aby harcerze i mieszkañcy miasta mieli oka-
zjê do spotkañ z ¯o³nierzami Armii Krajowej, prze-
¿ycia lekcji historii i rozbudzenia uczuæ patriotycz-
nych. Mamy nadziejê, ¿e ka¿dy harcerz wracaj¹cy
ze Zlotu bêdzie dumny ze swojej stolicy, która bo-

hatersko walczy³a
o wolno�æ Pañstwa
Polskiego.

60 rocznica Po-
wstania Warszawskie-
go kreuje okazjê
szczególn¹ i szczegól-
ny powód dla odbycia
Zlotu, który bêdzie
mia³ rangê Narodo-
wego Zlotu Harcerzy.
Jednocze�nie zlot bê-
dzie korespondowa³
do zlotów niepokor-

nego harcerstwa, które odbywa³y siê
w wa¿nych momentach historycznych
� tak jak Zlot na B³oniach w Krako-
wie, w roku 1980, zlot w Olsztynie

pod Czêstochow¹ w roku 1991 � roku
pielgrzymowania Ojca �wiêtego Jana
Paw³a II do Polski oraz Zlotu 10-lecia
ZHR.

hm. Konrad Obrêbski
Komendant III Narodowego Zlotu

Harcerzy

foto: Wies³aw Chrzanowski, Jerzy
Tomaszewski, Eugeniusz Lokajski

i Tadeusz Bukowski

III Narodowy Zlot Harcerzy
w sze�ædziesi¹t¹ rocznicê Powstania Warszawskiego

www.zhr.pl/powstanie
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Bitwy pod Lipnem i Chotowem by³y ostatnim
akordem w historii I batalionu 2 pp Leg. AK dowo-
dzonego przez mjr. �Nurta�. Batalion ten stoczy³
29�30 pa�dziernika 1944 roku zwyciêsk¹, obron-
n¹ walkê z dziesiêciokrotnie liczniejsz¹ ob³aw¹.
W ostatnim dniu wielogodzinnej walki, kompanie
�Dzika� i �Szorta� oraz �Habdanka� i �Jurka� po-
derwane do przeciwuderzenia zmusi³y niemców do
panicznej ucieczki.

Ten zwyciêski rezultat walki pozwoli³ �Nurto-
wi� rozpocz¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do rozprowa-
dzenia oddzia³ów po okolicznych wsiach na zimo-
we �meliny�. ¯o³nierze rozchodzili siê grupami
z broni¹ i nadziej¹, ¿e to tylko do wiosny. Wszyst-
ko odbywa³o siê za zgod¹ Okrêgu.

W styczniu 1945 roku przysz³o �wyzwolenie�.
I tak zakoñczy³a siê historia �wiêtokrzyskich Zgru-
powañ Partyzanckich Armii Krajowej PONURY-NURT,
które walczy³y z Niemcami od wiosny 1943 roku.

¯yj¹cy ¿o³nierze Zgrupowañ nie zapomnieli
o swoich poleg³ych kolegach. Od 1957 roku dzia-
³aj¹c w nieformalnym �rodowisku Zgrupowañ Par-
tyzanckich PONURY-NURT upamiêtniaj¹ ich i czyn
zbrojny Zgrupowañ. W ostatni¹ niedzielê pa�dzier-
nika co rok spotykaj¹ siê na cmentarzu w Olesznie
gdzie spoczêli ekshumowani partyzanci od �Nur-
ta�. W 1986 roku �rodowisko ufundowa³o tu  sym-
boliczny grób mjra �Nurta� oraz pomnik poleg³ych
z 1 batalionu 2pp Legionów AK. W 2001 roku z ini-
cjatywy Z¯ NSZ powsta³ Spo³eczny Komitet Odbu-
dowy Nagrobków Wojskowych na cmentarzu
w Olesznie w zwi¹zku z konieczno�ci¹ odnowienia
przesz³o 50 letnich kwater. Komitet z³o¿ony z kom-
batantów NSZ, AK, ZKRP i WP oraz przedstawicieli
miejscowej spo³eczno�ci dzia³a³ w sk³adzie: Tade-
usz Kapelusz (przewodnicz¹cy), Antoni Drej (za-
stêpca), Bronis³aw Lis (skarbnik), Andrzej Kowal-
czyk, W³adys³aw Drzewiecki, Henryk Foltyn,
Edward Karpiñski, Stanis³aw Kowalczyk, Stanis³aw

Komisarczyk, W³adys³aw Kucharski, Józef Pasiñ-
ski i Jan Stêpieñ-cz³onkowie. Projekt odnowy kwa-
tery opracowa³ mgr Andrzej Kowalczyk. Wsparcie
finansowe przy realizacji tego przedsiêwziêcia za-

pewni³ Urz¹d Gminy w Krasocinie (przy wydatnym
zaanga¿owaniu wójta Józefa Siwka), Rada G³ów-
na Ochrony Miejsc Pamiêci, Walk i Mêczeñstwa,
�rodowisko PONURY-NURT  i kilkudziesiêciu pry-
watnych darczyñców. W kwaterze oprócz partyzan-
tów od �Nurta� poleg³ych pod Lipnem i Chotowem

spoczêli ¿o³-
nierze NSZ
od �¯bika�
i AK od
�Marcina�
p o l e g l i
w b i t w i e
pod Olesz-
nem oraz
jeden ¿o³-
n i e r z
z kampanii
wrze�n io -
wej.

Uroczysto�ci na cmentarzu aktywnie wzboga-
caj¹ uczniowie miejscowej szko³y podstawowej imie-
nia Armii Krajowej wraz ze swoimi nauczycielami
Ann¹ Resiak organizatork¹ rajdu ��ladami ¯o³nie-
rzy Nurta i Ponurego�, Krystyn¹ Grabiec organiza-
tork¹ konkursu wiedzy o Armii Krajowej, pocztem
sztandarowym szko³y wraz z opiekunem Romanem

Grabcem. Nad ca³o�ci¹ zawsze czuwa przyjaciel-cz³o-
nek �rodowiska � dyrektor Gimnazjum mgr Edward
Karpiñski.

Po uroczysto�ciach na cmentarzu w nastêpuje
przemarsz do miejscowego ko�cio³a parafialnego
gdzie celebrowana jest msza za poleg³ych ¿o³nie-
rzy. Od 1978 roku znajduje siê w nim wmurowana
tablica pamiêci bitwy pod Chotowem.

Uroczysto�ci koñczy odczytanie przez prezesa
�rodowiska ppor. czasu wojny Zdzis³awa Halnego
apelu poleg³ych przy pomniku znajduj¹cym siê nie-
opodal miejsca bitwy. Ufundowa³o go miejscowe
spo³eczeñstwo ku pamiêci tych którzy w 1944 roku
tu walczyli. Na zakoñczenie wspomnienia przy par-
tyzanckim ognisku i po¿egnalne �do zobaczenia za
rok�. I tak bêdzie te¿ zapewne i w tym roku
w 60 rocznicê chotowskiej bitwy.

Jan Stawowczyk z Oleszna
czlonek zwyczjny �rodowiska ¯o³nierzy

PONURY-NURT

Z Wykusu do Oleszna

Budowa pomnika na cmentarzu w Olesznie

Uroczysto�ci po�wiêcenia odnowionych kwater na cmentarzu w Olesznie
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Partyzancka Droga Krzy¿owa
na Wykusie � ci¹g dalszy ...

W gazecie �Wykus 2003� pisali�my o wybudo-
waniu Partyzanckiej Drogi Krzy¿owej na Wykusie,
której inicjatorami s¹ instruktorzy Zwi¹zku Harcer-
stwa Polskiego oraz �wiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy
AK Ko³o w Starachowicach � wspomagani przez
sponsorów. Po�wiêcenia tej Drogi dokona³ 28 pa�-
dziernika 2002 r. ks. Biskup Zygmunt Zimowski.

Zgodnie z postanowieniem, ¿e nabo¿eñstwo Drogi
Krzy¿owej odbywaæ siê bêdzie 28 pa�dziernika,
w ka¿d¹ rocznicê najkrwawszej bitwy z najwiêksz¹
niemieck¹ ob³aw¹ na Wykusie, w której zginê³o po-

nad 30 partyzantów � w roku 2003 �ci¹gnê³o na
Wykus kilkaset osób. Najwiêksz¹ grupê uczestników
stanowili harcerze ze swoimi opiekunami, reprezen-
tuj¹cy starachowickie szko³y nr 1, 12 i 13 szko³y
z Dziurowa i Lubieni, uczniowie ze szko³y w Wielkiej
Wsi, uczniowie gimnazjum w Starachowicach i ucznio-
wie z gimnazjum w Bodzentynie ze sztandarem.
W modlitewnej wêdrówce uczestniczyli te¿ liczni kom-
batanci Armii Krajowej, a w�ród nich uczestnik tra-
gicznych wydarzeñ z przed 60 lat Zdzis³aw Rachtan
�Halny�. Nabo¿eñstwo odprawione by³o pod prze-

Stacja XIV � Jezus do Grobu z³o¿ony
Rozwa¿ania
Owiniêty ca³unem, zosta³ Jezus po³o¿ony w skalnym grobie, do którego wej�cie zamkniêto ciê¿kim
kamieniem. Pi³at postawi³ te¿ przy grobie zbrojn¹ stra¿, aby mieæ pewno�æ, ¿e Dobroæ i Mi³o�æ zosta³y
ju¿ na zawsze wy³¹czone ze �wiata ¿ywych. � W Górach �wiêtokrzyskich i w ca³ej Ojczy�nie jest ogrom-
na liczba grobów Partyzanckich, mogi³ i miejsc, w których najszlachetniejsi Synowie naszego Narodu
oddali swoje ¿ycie za Ojczyznê. Takie Ofiary nigdy nie id¹ na marne. Dobro oraz: Mi³o�æ Boska i ludzka
s¹ niezniszczalne i ¿adna z³a si³a nigdy nie odniesie nad nimi zwyciêstwa.

Modlitwa
Jezu, z³o¿ony w grobie, Który okaza³e� trzeciego dnia Swoj¹ Bosk¹ moc Zmartwychwstania, obdarz
Tych, którzy le¿¹ w partyzanckich mogi³ach i na wojennych cmentarzach, ³ask¹ Zmartwychwstania do
¿ycia wiecznego w Twojej chwale. Udziel tak¿e tej ³aski jeszcze ¿yj¹cym Partyzantom, Którzy s¹ ci¹gle
wierni Bogu i Polsce. Daj wszystkim nam, Polakom, wiarê w zwyciêstwo Dobra i Twoich praw w naszej
Ojczy�nie, wzbud� w naszych sercach uczucie ofiarno�ci, szlachetno�ci, braterskiej mi³o�ci oraz pracy
i walki o Polskê wiern¹ Tobie, uczciw¹, woln¹ i niezawis³¹. B³ogos³aw polskiej m³odzie¿y, aby wzorem
Partyzantów, ¯o³nierzy Armii Krajowej, wciela³a w ¿ycie zaszczytne has³o: �Bóg, Honor i Ojczyzna�.

wodnictwem ks. Dziekana Józefa Domañskiego pro-
boszcza parafii Wszystkich �wiêtych w Starachowi-
cach oraz ks. Infu³ata Józefa Wójcika z Suchednio-
wa. W nabo¿eñstwie uczestniczyli te¿ zakonnicy z w¹-
chockiego klasztoru Cystersów.

W zwi¹zku z wybudowaniem Partyzanckiej Dro-
gi Krzy¿owej na Wykusie spisano akt � bêd¹cy do-
kumentem jej powstania i okre�laj¹cym obowi¹zki
z tym zwi¹zane takie jak: jej popularyzacja, organi-
zacja uroczysto�ci i utrzymanie jej w nale¿ytym sta-
nie. Dokument podpisali: przedstawiciele ZHP, Ko³a
�Z¯AK w Starachowicach, �rodowiska PONURY-NURT,
Kurii Diecezjalnej, Opactwa Cystersów, Dekanatu-
Pó³noc Starachowice, Nadle�nictwa Suchedniów.

�rodowisko PONURY-NURT podjê³o inicjatywê
opracowania specjalnego modlitewnika, w którym
by³yby tre�ci uwzglêdniaj¹ce walki i cierpienia party-
zantów odniesione do rozwa¿añ i modlitw Drogi Krzy-
¿owej Chrystusa. Inicjatywê tê podj¹³ i zrealizowa³
poeta � sympatyk �rodowiska, ¿o³nierz Armii Krajo-
wej, Jan Baliñski. Stworzy³ on wzruszaj¹cy modlitew-
nik, który pozwala nam id¹c Drog¹ Krzy¿ow¹ Jezu-
sa modliæ siê za partyzantów, którzy znale�li na Niej
drogê swoich wiecznych przeznaczeñ. Odt¹d odpra-
wiaæ bêdziemy nabo¿eñstwo Partyzanckiej Drogi
Krzy¿owej na Wykusie wed³ug tego modlitewnika.

Obok pomieszczamy dla przyk³adu Rozwa¿a-
nia i Modlitwê Stacji XIV � Jezus do Grobu z³o¿ony.

Krystyna Rachtan �Justyna�

Mia³e� tylko karabin, przy pasie granaty,
Sze�æ ³adownic nabojów i bagnet na broni,
Bunkrami twymi by³y tylko ch³opskie chaty,
Nie mia³e� takich fortec, jakie mieli �oni�.

Nie mia³e� setek armat, tanków, samolotów,
Na czo³g szed³e� z granatem, z butelk¹ benzyny.

Nie w okopach z betonu, a w�ród wiejskich p³otów
W wieniec s³awy wplata³e� nowe wielkie czyny.

Bo ¿e� mia³ mê¿ne serce na swych ziem granice,
Dla której w bój poszed³e�, za¿arty i krwawy,
W dym prochu, ³oskot strza³ów, ognia b³yskawice.

¯aden ci wa³ zachodni nie dawa³ oso³ony
Przed atakami czo³gów, a za schron lotniczy
Mia³e�, polski piechurze, tylko drzew korony...

Zdzis³aw Stroiñski
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Na Alei le�nej ¿e�my siê spotkali...

Co takiego jest w Wykusowych Lasach, ¿e lgnê-
³y do niego pokolenia naszych przodków.  Co ta-
kiego tkwi w Puszczy �wiêtokrzyskiej, ¿e tak czuæ
tutaj Polskê, ¿e przyje¿d¿aj¹c tu ³apiemy oddech
do dalszych po�wiêceñ dla naszej ojczyzny? Dla-
czego to w³a�nie ten las sta³ siê twierdz¹ przeciw
okupantowi, stoj¹c¹ mu jak o�æ w gardle?

Pamiêtam pierwsz¹ wêdrówkê na Wykus. � Ca³a
nasza szósta klasa podstawówki wyruszy³a tego dnia
ze �wiêtej Katarzyny. �Dzisiaj Bodzentyn, Wykus
i W¹chock.� Przemierzyli�my dziarskim krokiem
Park Narodowy oraz nasz¹ pachn¹c¹ wiosn¹ �wiê-
tokrzysk¹ szachownicê pól i weszli�my w siekierzyñ-
skie lasy � na szlaku b³oto, czasami niewielkie ba-

A las stoi ...

Na Alei le�nej ¿e�my siê spotkali...
I zawsze siê na niej bêdziemy spotykaæ,
Aby dotkn¹æ p³omienia, który w nas siê pali,
I znów siê o stare rocznice potykaæ.
Tak pragnê raz jeszcze
Móc spojrzeæ wam w oczy
I ujrzeæ w nich ogni obozowe tañce,
Nim siê droga skoñczy,
Nim siê dzieñ omroczy,
Nim na ju¿ ostatnie odejdziemy szañce.

Tak pragnê raz jeszcze u�cisn¹æ wam d³onie,
Odnale�æ swoje miejsce w rozbitym szeregu
I zach³ysn¹æ siê pie�ni¹ w przyjacielskim gronie
I us³yszeæ jej echo z przeciwnego brzegu.
Ponad lasu otch³ani¹, tak mi siê dzi� marzy.

I znów zwiera swe hufce moja Armia dumna
I orszakiem zamglonym zapomnianych twarzy
Idzie wprost w moje serce widmowa kolumna,
Odg³os pie�ni, jak burza przed czo³em jej wali,
Tysi¹ckrotnym odg³osem grzmot tysi¹ca nóg.

Na alei le�nej ¿e�my siê spotkali
Hej spotkali�my siê u rozstajnych dróg
Nie ma zbrojnej kolumny, rozwia³y siê mary,
Choæ ja ich � tak na zawsze � po¿egnaæ nie umiem
I wci¹¿ ech nas³uchujê wygnany i stary
I jak ziemia pamiêtam i jak sosna szumiê.

Zbigniew Kabata �Bobo�
26 stycznia 1970, Canada

Wszyscy jeste�cie ¿o³nierzami tej kolumny. Choæ czas zaæmi³ pamiêæ, choæ
obrazy rozmywaj¹ siê czêsto w konturach, nic nie mo¿e odwo³aæ naszego
braterstwa.
Nie zwyciê¿yli�my w bojach, ale na zawsze wpisali�my siê w ksiêgi naszej
historii. To nas na zawsze z³¹czy³o, bez wzglêdu na to, jak nasze drogi
daleko siê rozesz³y. I dlatego jestem Wam ca³ym sercem wdziêczny bo
jeste�my braæmi.

�Bobo� Zbigniew Kabata

gna i wiosenne rozlewiska, w¹wozy, pagórki, stru-
mienie a nad nami szumi¹ce jod³y. Ka¿dy z nas
(dwunastoletnich traperów) chcia³ prowadziæ wê-
drówkê. Nasz wychowawca oczywi�cie nam tego nie
zabrania³. Pouczy³ nas jedynie solidnie o tym, ¿e tu
bardzo ³atwo siê zgubiæ. Jednocze�nie sam kontro-
lowa³ poprawno�æ trasy. Efekt by³ taki, ¿e zaraz za
wykusow¹ kapliczk¹ z naszym opiekunem na cze-
le zboczyli�my kilkaset metrów ze szlaku.

Ju¿ wtedy nabra³em g³êbokiego szacunku do
tego �Wykusowego Lasu� � bo dlaczego na piêæ-
dziesiêciu kilometrach naszej dwudniowej wêdrów-
ki by³o to jedyne miejsce, gdzie nawet nasz opie-
kun siê zgubi³?

...i jak ci hitlerowcy chcieli tutaj naszych ch³op-
ców wytropiæ?!

Dziesi¹tki razy przemierza³o siê jeszcze pó�niej
te lasy: w harcerskich szeregach ze �piewem na

ustach, z zastêpem � klucz¹c po przecinkach i bocz-
nych �cie¿kach, ze znajomymi � peda³uj¹c na ro-
werach przez piach i bruk, z dru¿yn¹ wêdrowników
� brn¹c przez metrowe zaspy na nartach, czy wresz-
cie z Dru¿yn¹, Szczepem lub ze Zwi¹zkiem Dru¿yn
na Wszystkich �wiêtych � by odmówiæ �Wieczny
odpoczynek...� za tych, którzy polegli aby�my mogli
¿yæ...

Za ka¿dym razem puszcza jak stoi � tak sta³a.
Droga na Wykus ju¿ niejeden remont prze¿y³a �
a las stoi, przetoczy³y siê wojny i powstania przez
�wiêtokrzysk¹ ziemiê � a las stoi, przy wykusowej
kapliczce przybywa tabliczek z nazwiskami tych,
którzy ju¿ odeszli � a las stoi.

Stoi i �piewa pie�ñ tym, którzy nie dali pogrze�æ
mowy, nie rzucili ziemi przodków, dla których ten
las by³ twierdz¹. Dzi� jest ¿ywym pomnikiem.

pwd. Micha³ Nowakowski
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Po bitwie pod Chotowem, w lasach osieczyñskich,
¿o³nierzy zepchniêtych do g³êbokiego lasu
przysypa³ �nieg. Od lewej: Mieczys³aw Cebula
�Baca�,  Julian Materek �Szach�, ppor. Józef
Kempiñski �Krótki�, chor. Tomasz Waga �Szort�
i por. Jerzy O. Stefanowski �Habdank�  �
listopad 1944 r.

Lasy osieczyñskie
Od lewej: z rêko w kieszeni
ppor. Tomasz Waga �Szort�, por.
W³adys³aw Czerwonka �Jurek�,
NN, por. Marian �widerski
�Dzik�, Julian Materek �Szach�,
ppor. Józef  Kempiñski �Krótki�.

Komendant  �Nurt� z wizyt¹ u sanitariuszek �
ni¿ej �Ewa� Anna Ostachowska-Sojecka, �Hanka�

Anna Mirecka-Lubowicka i lekarz �Hanusz�
Edmund Grenda.
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W sierpniu 1944 r. Zgrupowania �Nurta�,
teraz ju¿ jako I bat. 2 pp Leg 2 DP Korpusu Kieleckiego Armii Krajowej,

podjê³y marsz na pomoc powstañczej Warszawwie.

W sierpniu 1944 r. Zgrupowania �Nurta�,
teraz ju¿ jako I bat. 2 pp Leg 2 DP Korpusu Kieleckiego Armii Krajowej,

podjê³y marsz na pomoc powstañczej Warszawwie.


