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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

Odszed³ od nas do domu Ojca
nasz umi³owany Ojciec wiêty!
Ale nas nie zostawi³!
Po¿egna³a JANA PAW£A
WIELKIEGO w imieniu
rodowiska wiêtokrzyskich Zgrupowañ
Partyzanckich Armii
Krajowej Ponury 
Nurt ppor. Emilia
Henryka ¯elazko ¿o³nierz
Armii Krajowej wpisem do
Ksiêgi Kondolencyjnej
w Episkopacie w Warszawie w dniu 7 kwietnia
2005 r.

¯egna Ciê Ojcze wiêty wiêtokrzyska ziemia
Ludzie p³acz¹ i jod³y rosy kropelkami
Matka Bo¿a z Wykusu zrobi³a odprawê
S¹ wszyscy od Ponurego i Nurta
Kornie przed swoj¹ Pani¹ pochylili g³owy
Modl¹ siê za Ciebie i przyjad¹ na spotkanie
W wiêtokrzyskim niebie
Cisza na Wykusie ...
A wród tej ciszy s³ychaæ Twe przes³anie
Miejcie nadziejê  Jam Zmartwychwstanie
Jam Zmartwychwstanie
Amen

Rzymska bia³a s³u¿ba

P

foto. Roman Wróbel hm.

onad tysi¹c harcerek i harcerzy ZHR wziê³o
udzia³ w uroczystociach pogrzebowych Jana
Paw³a II w Rzymie. Z Polski ju¿ w rodê,
6 kwietnia, wyjecha³o 20 autokarów pe³nych harcerzy. Aby mo¿na by³o realizowaæ program pielgrzymki, w ka¿dym autokarze obecny by³ kapelan. Ca³oci¹ dowodzi³ hm. Micha³ Dworczyk z Naczelnictwa ZHR, pos³ugê kapelanów koordynowa³
ks. hm. Tomasz Kocielny SDB. Do Rzymu dotarlimy bez przeszkód w czwartek i ca³a pielgrzymka
zosta³a rozlokowana dziêki zabiegom ks. prof. Zbigniewa Formelli w budynkach salezjañskiego uni-

nym czuwaniu wiêkszoæ z nas dosta³a siê na sam
Plac w. Piotra, gdzie moglimy prze¿ywaæ niezapomniane chwile. Wieczorem po dotarciu do bazy
mielimy jeszcze nabo¿eñstwo z Komuni¹ w.
Odjazd z Rzymu nast¹pi³ w sobotê po wspólnej
modlitwie i fotografii na Placu w. Piotra. Wczeniej
w³adze ZHR podziêkowa³y ks. Rektorowi UPS za gocinê. Ks. Rektor podkrelaj¹c, ¿e oni wiêcej zyskali
dziêki wiadectwu wiary tylu m³odych, wrêczy³ nam
okolicznociowe medale. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w pielgrzymce wziê³o udzia³ w komplecie Naczelnictwo ZHR.
W niedzielê dotarlimy do Czêstochowy, gdzie
Pielgrzymka mia³a swoj¹ Mszê w. przy Cudownym
Obrazie. Wspólny apel u stóp Jasnej Góry zakoñczy³ tê nasz¹ Ostatni¹ Bia³¹ S³u¿bê. Tak naprawdê ona siê jednak dopiero zaczê³a  teraz czas czuwania, o które prosi³ Jan Pawe³ II.
ks. hm. Tomasz Kocielny SDB
Kapelan Naczelny ZHR

Jan Pawe³ II
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Kondukt

wersytetu. Tu równie¿ odprawiona zosta³a pierwsza wspólna Msza w., której przewodniczy³ Kapelan Naczelny ZHR. S³owo Bo¿e wyg³osi³ ks. hm.
Zbigniew Formella. Nastêpnie ca³a pielgrzymka
uda³a siê w kierunku Watykanu. Po drodze dosz³o
do doæ zabawnej sytuacji, która mog³a skoñczyæ
siê miêdzynarodowym skandalem  miejscem koncentracji by³ przypadkowo plac przy pa³acu prezydenckim. Gdy wkroczy³o tam ponad 1000 harcerzy
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z bia³o-czerwonymi flagami, W³osi wpadli w panikê,
s¹dz¹c, ¿e to manifestacja
przeciw probom premiera
Berlusconiego, by Polacy
wstrzymali nap³yw kolejnych autokarów.
Piêknym akcentem by³
te¿ Apel Jasnogórski, odpiewany na mostku przed
Watykanem. Po ca³onoc-

Do sosny polskiej
Gdzie winnice, gdzie wonne pomarañcze rosn¹
Ty domowy mój prostaku zakopiañska sosno
Od Matki i Sióstr oderwana rodu
Stoisz sieroto poród cudzego ogrodu
Jak tu mi³ym jeste gociem memu oku
Bowiem oboje dowiadczamy jednego wyroku
I mnie tak¿e pielgrzymka wynios³a daleko
I mnie w cudzej ziemi czas ¿ycia ucieka
Czemu¿ choæ Ciê starania cudze otoczy³y
Nie rozwinê³a wzrostu, utraci³a si³y
Masz tu wczeniej, i s³oñce, i rosy wioniane
A przecie¿ Twe ga³¹zki bledn¹ pochylone
Wiêdniesz, usychasz wród kwitn¹cej p³aszczyzny
I nie ma dla ciebie ¿ycia bo nie ma OJCZYZNY
Drzewo wierne, nie zniesiesz wygnania têsknoty
Jeszcze troche jesiennej i zimowej s³oty
A padniesz, martwa obca ziemia Ciê pogrzebie
Drzewo moje, czy bêdê szczêliwszy od Ciebie
padziernik 1995 r.

Wykus  W¹chock, 11-12 czerwca 2005 r.
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czasie naszego rocznicowego spotkania
pod Chotowem w 1986 roku powsta³ po
mys³, by zorganizowaæ w 1987 roku pielgrzymkê do Rzymu  do Ojca wiêtego! Wspania³y
pomys³. Niejeden z nas marzy³ o tym. W swoim gronie, przy skromnych mo¿liwociach ... Nareszcie zameldujemy siê i oddamy czeæ naszemu umi³owanemu Janowi Paw³owi II. Nareszcie spojrzymy Mu
z bliska w oczy, które widz¹ z mi³oci¹ ka¿dego.
Co za radoæ!
Natychmiast Halny podj¹³ siê dokonania rozpoznania mo¿liwoci zrealizowania pomys³u
uwzglêdniaj¹cego dobr¹ i ciekaw¹ trasê, spotkania
Ojca wiêtego co najmniej dwa razy, uzyskanie
dobrych noclegów, gwarantowanego autokaru i jak
najni¿szych kosztów. Z tym pomys³em podzielilimy siê z naszym honorowym kapelanem Benedyktem Matejkiewiczem  opatem w¹chockiego
Klasztoru (dzi ju¿ nie¿yj¹cym) prosz¹c Go, by przyj¹³ duchowe przewodnictwo pielgrzymki.
Ze wstêpnego rozeznania wynika³o, ¿e wiele
spraw bêdzie pomylnie rozwi¹zanych. Z pomoc¹ nam
przyszed³ nasz Kapelan, w szczególnoci umo¿liwi³
nam uzyskanie wiêkszoci noclegów w klasztorach
Cystersek i Cystersów. Najwiêcej problemów mieli-

my z okreleniem i ustaleniem terminów spotkañ
z Ojcem wiêtym (co by³o oczywiste) i zsynchronizowanie ich z terminami zamawianych noclegów, wyjazdu i powrotu do Polski, zamówieniem autokaru
itp. W tym wzglêdzie prowadzilimy obfit¹ korespondencjê. Po wielokrotnie uzgadnianych terminach dobilimy do celu. Wyje¿d¿amy we wrzeniu na 18 dni.
Trasa, któr¹ wybralimy by³a bardzo interesuj¹ca pod wzglêdem religijnym, historycznym oraz
krajoznawczym. Dla nas jednak celem naszego
wyjazdu by³y przede wszystkim spotkania z Papie¿em. Ustalono ostatecznie, ¿e spotkamy siê z Janem Paw³em II w Castel Gandolfo, gdzie bêdzie On
odpoczywa³ po podró¿y Apostolskiej w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywicie, kiedy siê spotkalimy
widzielimy Jego zmêczenie. Mielimy nawet poczucie winy, ¿e niepokoimy Go i skracamy Jego czas
odpoczynku. Rozmowa by³a krótka, ale niezwykle
serdeczna, z pewnoci¹ wielu z nas mia³o ³zy
w oczach. Bylimy szczerze wzruszeni. Wrêczylimy
Ojcu wiêtemu piêkny kryszta³owy talerz (vide fotografia) z god³em Zgrupowañ Ponurego i Nurta oraz tkany gobelin z Matk¹ Bosk¹ Akowsk¹
(wg. grafiki Ireny Stankiewicz). B³ogos³awi³ nas
Ojciec wiêty i zgodzi³ siê na wspólne zdjêcie. D³uWykus  W¹chock, 11-12 czerwca 2005 r.

go modlilimy siê w Jego intencji, gor¹co prosz¹c
Pana Boga, by obdarzy³ naszego ukochanego Papie¿a zdrowiem i si³ami  przecie¿ ca³y wiat Go
potrzebuje!
Mielimy jeszcze przed sob¹ jedno spotkanie
z Janem Paw³em II. W niedzielê Msza w. Na Placu
wiêtego Piotra tzw. Audiencja ogólna celebrowana przez Ojca wiêtego. Przybylimy bardzo wczenie, by zaj¹c najlepsze miejsca, rokuj¹ce bliskoæ
Ojca wiêtego. Tymczasem ... dostalimy miejsca
siedz¹ce w krzes³ach! I kiedy zobaczylimy Ojca
wiêtego podchodz¹cego do o³tarza z naszym Opatem, który jak siê okaza³o mia³ koncelebrowaæ mszê
z Papie¿em poczulimy siê szczêliwi i zaszczyceni
oraz wdziêczni Ojcu wiêtemu. By³a to najwspanialsza, niezapomniana dla nas Msza wiêta!
Po zakoñczeniu mszy postanowilimy jak najpiêkniej zapiewaæ pieñ do Matki Bo¿ej Madonno,
Czarna Madonno, Jak dobrze Twym dzieckiem byæ!
By³a to w tym czasie najbardziej popularna polska
pieñ maryjna. Otrzymalimy szczere brawa.
Opuszczalimy Rzym z radoci¹! Spe³ni³y siê
nasze marzenia. Dobry to by³ pomys³ przy ognisku
pod Chotowem! I dobra by³a jego realizacja.
Justyna
strona
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Nasza niezapomniana pielgrzymka
u Ojca wiêtego
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60 rocznica rowi¹zania Armii Krajowej

W
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smutku i z rozdartym sercem wys³uchali
¿o³nierze Armii Krajowej rozkazu
gen. Leopolda Okulickiego ps. Niedwiadek
o rozwi¹zaniu Armii Krajowej z 19 stycznia 1945 roku:
Postêpuj¹ca szybko ofensywa sowiecka doprowadziæ mo¿e do zajêcia w krótkim czasie ca³ej Polski przez
Armiê Czerwon¹. Nie jest to jednak zwyciêstwo s³usznej
sprawy, o któr¹ walczymy od roku 1939. W istocie bowiem  mimo stwarzanych pozorów wolnoci  oznacza to zamianê jednej okupacji na drug¹, przeprowadzan¹ pod przykrywk¹ Tymczasowego Rz¹du Lubelskiego, bezwolnego narzêdzia w rêkach rosyjskich.
¯o³nierze! Od 1 wrzenia 1939 r. Naród Polski
prowadzi ciê¿k¹ i ofiarn¹ walkê o jedyn¹ Sprawê,
dla której warto ¿yæ i umieraæ, o sw¹ wolnoæ i wolnoæ cz³owieka w niepodleg³ym Pañstwie.
Wyrazicielem i rzecznikiem Narodu i tej idei jest jedyny i legalny Rz¹d Polski w Londynie, który walczy bez
przerwy i walczyæ bêdzie nadal o nasze s³uszne prawa.
Polska wed³ug rosyjskich recept nie jest t¹ Polsk¹,
o któr¹ bijemy siê szósty rok z Niemcami, dla której
pop³ynê³o morze krwi polskiej i przecierpiano ogrom mêki
i zniszczenie Kraju. Walki z Sowietami nie chcemy prowadziæ, ale nigdy nie zgodzimy siê na inne ¿ycie, jak
tylko w ca³kowicie suwerennym, niepodleg³ym i sprawiedliwie urz¹dzonym spo³ecznie Pañstwie Polskim.
Obecne zwyciêstwo sowieckie nie koñczy wojny. Nie wolno nam ani na chwilê traciæ wiary, ¿e
wojna ta skoñczyæ siê mo¿e jedynie zwyciêstwem
s³usznej Sprawy, tryumfem dobra nad z³em, wolnoci nad niewolnictwem.
¯o³nierze Armii Krajowej!
Dajê Wam ostatni rozkaz. Dalsz¹ sw¹ pracê i dzia³alnoæ prowadcie w duchu odzyskania pe³nej niepod-

leg³oci Pañstwa i ochrony ludnoci polskiej przed zag³ad¹. Starajcie siê byæ przewodnikami Narodu i realizatorami niepodleg³ego Pañstwa Polskiego. W przekonaniu,
¿e rozkaz ten spe³nicie, ¿e zostaniecie na zawsze wierni
tylko Polsce oraz by Wam u³atwiæ dalsz¹ pracê  z upowa¿nienia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zwalniam Was z przysiêgi i rozwi¹zujê szeregi AK.
W imieniu s³u¿by dziêkujê Wam za dotychczasow¹ ofiarn¹ pracê.
Wierzê g³êboko, ¿e zwyciê¿y nasza wiêta Sprawa, ¿e spotkamy siê w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce.
Niech ¿yje Wolna, Niepodleg³a, Szczêliwa Polska.
Niedwiadek gen. bryg. Dowódca Si³ Zbrojnych w Kraju

Koniec partyzanckiej epopei... Rozpoznani: trzeci z lewej, bokiem - Borkowski Tatar, W³adys³aw Chachaj
Dr Andrzej, Tomasz Waga ps. Szort, E.G. Kaszyñski Nurt, NN, Stanis³aw Pa³ac Mariañski, NN.
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Rozwi¹zanie Armii Krajowej sta³o siê rzeczywistoci¹. Z ciê¿kim sercem, niepewnoci¹ ka¿dego
nastêpnego dnia, zaprzepaszczon¹ wiar¹ w zwyciêstwo, jakiego pragnêli  ruszyli w ramach swoich
formacji i wed³ug ustalonych zasad okrelonych
sposobów rozformowania  w rzeczywistoæ PRL...
Kazimierz Wierzyñski w zakoñczeniu swojego
wstrz¹saj¹cego wiersza Na rozwi¹zanie Armii Krajowej, który napisa³ w Nowym Jorku w 1945 roku,
zawar³ symboliczny testament dla tych, którzy wstêpowali w trudne, dla wielu tragiczne ¿ycie: Zwin¹æ
chor¹giew z masztu. Krep¹ jest zasnuta. Za dywizjê Rataja, Okrzei, Traugutta. Poci¹æ sztandar w kawa³ki. Rozdaæ ród ¿o³nierzy, Na drogê, niech go
wezm¹. Na sercu niech le¿y..
Poszli ¿o³nierze Armii Krajowej z drogowskazem
na piersi  kawa³kiem sztandaru... On wyznacza³
im drogê i sposób godnego ¿ycia a¿ do mierci, a¿ do
odzyskania niepodleg³oci i suwerennoci!
K.R.
Kazimierz Wierzyñski

Na rozwi¹zanie
Armii Krajowej
Za dywizjê wo³yñsk¹, nie kwiaty i wianki Szubienica w Lublinie. Ojczyste Majdanki.
Za sygna³ na pó³nocy, bój pod Nowogródkiem D³ugi urlop w wiêzieniu. D³ugi i ze skutkiem.
Za bój o nasz¹ Rossê, Ostr¹ Bramê, Wilno Sucha ga³¹ lub zsy³ka na rozpacz bezsiln¹.
Za dnie i noce mierci, za lata udrêki Taniec w kó³ko: raz w oczy a drugi raz w szczêki.
Za wsie spalone, bitwy, gdzie ch³opska sz³a czelad List goñczy, tropicielski: dopaæ i rozstrzelaæ!
Za mosty wysadzone z rêki robotniczej Wêszyæ gdzie kto siê ukry³, psy spuciæ ze smyczy.
Za wyroki na katów, za celny strza³ Krysta Jeden wyrok: do tiurmy. Dla wszystkich. Do czysta!.
Za Warszawê, Warszawê, powstañcze zachcianki Specjalny odzia³ ledczy: przy³o¿yæ do cianki.
***
Zwin¹æ chor¹giew z masztu.
Krep¹ jest zasnuta
Za dywizjê Rataja, Okrzei, Traugutta.
Poci¹æ sztandar w kawa³ki.
Rozdaæ ród ¿o³nierzy,
Na drogê, niech go wezm¹.
Na sercu niech le¿y.
8 lutego 1945

W

sytuacji gdy decyzje Wielkiej Trójki przes¹dzi³y w Teheranie i w Ja³cie o losach
Polski, kierownictwo Polskiego Pañstwa Podziemnego stanê³o wobec najtrudniejszych decyzji.
Wiadomo ju¿ w tej sytuacji by³o, ¿e wszystko dzieje
siê poza Polsk¹ i bez jej udzia³u. Zostalimy po prostu porzuceni i opuszczeni  ca³kowicie rzuceni w ramiona nowego okupanta. Pytanie, co dalej robiæ nie
znajdowa³o ³atwej i jednoznacznej odpowiedzi.
Tymczasem, w pierwszej po³owie marca na posiedzeniu Krajowej Rady Ministrów, niespodziewanie zjawi³ siê Komendant G³ówny Armii Krajowej
gen. bryg. Leopold Okulicki Niedwiadek z listem
pu³kownika NKWD Pimienowa, pe³nomocnikiem
gen. Iwanowa, zapraszaj¹cym Delegatów Rz¹du
RP i Kierownictwa Polskiego Pañstwa Podziemnego na rozmowy z reprezentantami w³adz sowieckich. Celem rozmów mia³y byæ  rozwi¹zanie skomplikowanej sytuacji politycznej, spowodowanej
z jednej strony: zajêciem Polski przez wojska sowieckie, z drugiej za dzia³aniu w³adz polskich
w konspiracji. W licie Pimienow porêcza³ s³owem
honoru oficera gwardii  bezpieczeñstwo i wolnoæ
zaproszonych na rozmowy w³adz polskich!
Stanê³o przed Rad¹ proste, a jak¿e skomplikowane pytanie... Jak siê odnieæ do mia³ej propozycji
sowieckiej. Pe³ni podejrzeñ, nieufnoci i niepokoju
z wieloma najgorszymi dowiadczeniami, chocia¿by
gen. Niedwiadka, który by³ ju¿ wiêniem NKWD
w 1941 roku, siedzia³ na moskiewskiej £ubiance
i zna³ ich podstêpne, mciwe metody. W wyniku rozmów wszystkich stronnictw politycznych przewa¿y³a
opinia, ¿e odrzucenie propozycji sowieckich mog³oby staæ siê argumentem w rêku Zwi¹zku Radzieckiego do og³oszenia, i¿ jego dobre intencje porozumienia z Polsk¹ zosta³y odrzucone... Tak wiêc, mimo
z³ych przeczuæ o zdradê, w której Sowieci, byli specjalistami, w konsekwencji wszechstronnych konsultacji, równie¿ z Rz¹dem Polskim w Londynie, zdecydowano siê przyst¹piæ do rozmów.
28 marca 1945 roku szesnastu Przywódców Pañstwa Podziemnego uda³o siê do Pruszkowa w pobli¿u Warszawy na spotkanie z przedstawicielami sowieckimi  po czym zniknêli bez ladu. W rzeczywistoci zostali oni na miejscu aresztowani i przewiezieni do Moskwy, osadzeni w wiêzieniu na £ubiance,
gdzie prze¿yli gehennê w nieludzkich warunkach fifoto. Stanis³aw
Dudek siê przes³uchañ.
zycznych
i niekoñcz¹cych

18 czerwca 1945 roku przed najwy¿szym s¹dem wojskowym w Moskwie rozpocz¹³ siê krzywoprzysiê¿ny proces Przywódców Polskiego Pañstwa
Podziemnego, tzw. Proces Szesnastu. Akt oskar¿enia zarzuca³ im udzia³ w: nielegalnej Armii Krajowej, nielegalnej Radzie Ministrów, nielegalnej
Radzie Jednoci Narodowej. Wyrok og³oszono
21 czerwca 1945 roku.
Skazani zostali: gen. bryg. Leopold Okulicki
Niedwiadek, dowódca Armii Krajowej  na
10 lat wiêzienia, zmar³ w niewyjanionych okolicznociach 24 grudnia 1946 roku; Stanis³aw Jankowski Soból, wicepremier, Delegat Rz¹du na
Kraj, dzia³acz Stronnictwa Pracy  na 5 lat wiêzie-

Adam Bieñ w czasie uroczystej mszy w. w W¹chocku
nia, zmar³ w niewyjanionych okolicznociach
13 marca 1953 roku; Adam Bieñ Walkowicz,
zastêpca Delegata Rz¹du na Kraj  na 5 lat wiêzienia; Stanis³aw Jasiukiewicz, dzia³acz Stronnictwa Narodowego  na 5 lat wiêzienia, zmar³ w wiêzieniu w niewyjanionych okolicznociach; Kazimierz Pu¿ak Bazyli, przywódca PPS-WRN,
przewodnicz¹cy Rady Jednoci Narodowej  na 1,5
roku wiêzienia; Kazimierz Bagiñski D¹browski, dyrektor Departamentu Spraw Wewnêtrznych
 na rok wiêzienia; Aleksander Zwierzyñski,
prezes ZG Stronnictwa Narodowego, zastêpca przeWykus  W¹chock, 11-12 czerwca 2005 r.

wodnicz¹cego Rady Jednoci Narodowej  na 8 miesiêcy wiêzienia; Eugeniusz Czarnowski, pracownik BiP KG AK, cz³onek RJN  na 6 miesiêcy wiêzienia; Stanis³aw Mierzwa, dzia³acz Stronnictwa
Ludowego, cz³onek RJN  na 4 miesi¹ce wiêzienia;
Zbigniew Stypu³kowski, dzia³acz SN  na 4 miesi¹ce wiêzienia; Józef Chaciñski, prezes ZG, dzia³acz Stronnictwa Chrzecijañskiej Demokracji  na
4 miesi¹ce wiêzienia; Franciszek Urbañski, dzia³acz Stronnictwa Chrzecijañskiej Demokracji, cz³onek RJN  na 4 miesi¹ce wiêzienia; Antoni Pajdak, dzia³acz PPS-WRN, zastêpca Delegata Rz¹du
na Kraj, z powodu choroby nie uczestniczy³ w procesie, s¹dzony póniej i skazany na 5 lat wiêzienia, wróci³ do kraju po 10 latach ³agrów; Stanis³aw Micha³kowski, Kazimierz Kobylañski i
foto. Stanis³aw
Dudek
Józef Stemler-D¹bski zostali
uniewinnieni.
Wyrok w sprawie Przywódców Polskiego Pañstwa
Podziemnego na Zachodzie zosta³ przyjêty jak g³osi³a ówczesna prasa zachodnia z ulg¹ i zadowoleniem...
Mo¿na pomin¹æ wypowiedzi prasy radzieckiej komentuj¹cej prawdziwy i wielkoduszny os¹d...
Dzi z dystansu nie mog¹c siê pozbyæ ¿alu i upokorzenia przytoczymy cytat historyka brytyjskiego
Normana Daviesa, który byæ mo¿e z³agodzi nasze
g³êbokie poczucie krzywdy i niesprawiedliwoci.
Ze wszystkich kapitulacji moralnych  pisze
brytyjski historyk Norman Davies  wymuszonych
przez wielki sojusz zachodnich demokracji ze Zwi¹zkiem Radzieckim, ¿adna nie by³a bardziej ni¿ ta
obrzydliwa. Mo¿na zobaczyæ euforiê zwyciêstwa;
w pe³ni uzasadniony podziw brytyjskiej i amerykañskiej opinii publicznej dla bohaterstwa armii radzieckiej; ale akt, który dla nasycenia politycznej zemsty publicznie zniewa¿a³ i upokarza³ jednego
z cz³onków za³o¿ycieli koalicji antyhitlerowskiej,
plami sumienie ka¿dego, kto przygl¹da³ siê temu
w milczeniu.*
Nauka z historii porwania, wiêzienia i procesu
Szesnastu jest i zawsze bêdzie aktualna. Jest to
testament Polski Walcz¹cej, którego realizowaæ
mamy szczêcie dopiero dzisiaj. Czy nasze nastêpne pokolenia nie utrac¹ przekazanych nam wartoci. Niech na to odpowie Wykusowa m³odzie¿!
K.R.
*) Cytat za A. Chmielarz Sprawa Szesnastu  Proces Moskiewski Przywódców Polskiego Pañstwa Podziemenego, Wydawnictwo RYTM, Warszawa 2000, s. 152.
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60 rocznica aresztowania i procesu
moskiewskiego 16 przywódców
Polskiego Pañstwa Podziemnego

5

Katyñ
65 lat temu w dniu 5 marca 1940 roku, w Zwi¹zku Radzieckim zapad³ zbrodniczy wyrok na Naród polski  zlikwidowanie kadry dowódczej armii
polskiej, funkcjonariuszy policji oraz przedstawicieli
inteligencji polskiej. Wyrok ten podpisa³ Stalin
i piêciu cz³onków KC KPZR, a dokument ten jest
w posiadaniu w³adz polskich. By³ to drugi punkt planu Komunistycznej Partii ZSRR wymazania Polski
z mapy Europy. Pierwszym by³ pakt Ribbentrop-Mo³otow i zbrodniczej napaci Armii Czerwonej na Polskê w dniu 17 wrzenia 1939 r.
Na mocy wydanego wyroku, NKWD rozpoczê³o
natychmiast dzia³anie, ³ami¹c przy tym wszelkie miêdzynarodowe zasady i ustalenia, odnosz¹ce siê do
traktowania jeñców wojennych oraz wiêniów. Bez
Mieczys³aw M³udzik ps. Szczytniak

Po¿egnanie znad grobu
Ojcu powiêcam
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Ziemia jêcza³a, las truchla³ ...
W g³êbi, pod³u¿ny dó³
spada³y cia³a: rêce zwi¹zane,
czaszki dziurawe od kul.
Ojcze! Zanim tam zgas³e, wiadom losu 
ostatni¹ myl¹, w niemej rozpaczy
chcia³e nam znak daæ jaki,
po¿egnaæ, zanim za monent  utracisz ...
Za³omota³e w okno, dwukrotnie.
Pobudzi³e strwo¿onych:
- Któ¿ tu tak siê dobija w ten czas?
... i tylko matka sercem odgad³a:
- To znak od Ojca. Umiera...
¯egna nas.
- Umiera? Nie, niemo¿liwe!
- Wstrz¹niêci nie zasnêlimy ju¿ do dnia.
M³ody, zdrów ...
Jaka¿ by mierci przyczyna?
- Przez myl nie przesz³o, ¿e
ZBRODNIA
póki nie ujawni³a siê wiatu,
dzie³o katyñskich katów.
Pamiêtam dot¹d ten ³omot w okno,
znak od stoj¹cego nad grobem...
Niech mi nie mówi¹ o przebaczeniu,
Nie! ... Nie potrafiê.
NIE MOGÊ.
Wiersz zosta³ napisany w latach 90.
w oparciu o zapamiêtane, prawdziwe wydarzenia z kwietnia 1940 r.
Ojciec autora by³ wród zamordowanych w Katyniu.
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s¹dów, tajnie, tylko na podstawie obozowych spisów
wiêzionych osób, wydawano jedyn¹ decyzjê  kara
mierci. W konsekwencji tego dzia³ania, 22 tysi¹ce
Polaków zosta³o, w kwietniu i maju 1940 roku, zastrzelonych strza³em w potylicê, a cia³a Ich wrzucono
do wspólnych do³ów mierci, w Katyniu, Miednoje,
Charkowie i innych miejscach kani.
Pomimo, ¿e s¹ ustaleni winni decyzji oraz bezporedni wykonawcy, nikt w Rosji nie poniós³ ¿adnej
odpowiedzialnoci, a tzw. ledztwo zosta³o w 2004
roku umorzone, bez ¿adnych wniosków i rehabilitacji niewinnych ofiar. W³adze rosyjskie odmówi³y przekazania Polsce tajnych dokumentów tej zbrodni.
W roku 1946, Trybuna³ Miêdzynarodowy w Norymberdze nie obarczy³ Niemców t¹ zbrodni¹, choæ prokurator Rudenko, w imieniu ZSRR, domaga³ siê uznania jej za ludobójstwo. Dzisiaj rz¹d rosyjski, maj¹c
prawdziwe dowody winy decydentów i wykonawców
haniebnego mordu, nie kwapi siê do powiedzenia
prawdy. W ten sposób oszukuje nie tylko nas, ale
równie¿ swój w³asny naród, mami¹c go k³amstwami.
Równolegle z rocznic¹ katyñsk¹, mamy równie¿
drug¹ rocznicê, wa¿n¹ dla naszego Narodu. W tym

samym okresie 1940 r. zosta³a przeprowadzona,
na zajêtych przez ZSRR w 1939 r. wschodnich obszarach Rzeczypospolitej, pierwsza masowa wywózka tysiêcy obywateli polskich i deportacja ich w g³¹b
Zwi¹zku Sowieckiego  na Syberiê, daleki Wschód,
do Kazachstanu i innych rejonów. Za t¹ pierwsz¹
posz³y setki i tysi¹ce wywózek nastêpnych. Ten fakt
by³ kontynuacj¹ planu zag³ady naszego Narodu.
Choæ nie opiera³ siê na natychmiastowym umierceniu ludzi, ale na ich powolnym, biologicznym
unicestwianiu, pod wp³ywem warunków ¿ycia, g³odu i niewolniczej, kator¿niczej pracy ponad si³y.
mieræ zbiera³a obfite ¿niwo. £¹cznie iloæ wywiezionych Polaków wynios³a ok. 1,31,5 miliona.
Do Ojczyzny powróci³a tylko czêæ.
Obie zbrodnie by³y szatañsk¹, sadystyczn¹ zemst¹ arcymordercy Stalina na naszym Narodzie;
zemst¹ za rok 1920, za heroiczne zwyciêstwo nad
czerwonymi hordami w Bitwie Warszawskiej,
za uratowanie Europy przed zalewem bolszewizmu.
Tego nam nie zapomniano.
MY TE¯PAMIÊTAMY. I BÊDZIEMY PAMIÊTAÆ!
Andrzej Kasten ZULEJKA

5 marca 1940 roku

£awrentij Beria przygotowa³ dla Stalina cile tajn¹,
czterokartkow¹ notatkê nr 794/B
sporz¹dzon¹ na blankiecie firmowym NKWD ZSRR
dotycz¹c¹ jeñców wojennych z obozów
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie
oraz wiêzionych w wiêzieniach zachodniej Bia³orusi i Ukrainy.
W sentencji stwierdza ona:
Bior¹c pod uwagê, ¿e wszyscy oni s¹ zatwardzia³ymi,
nie rokuj¹cymi poprawy wrogami w³adzy radzieckiej,
NKWD ZSRR uwa¿a za niezbêdne poleciæ NKWD ZSRR sprawy
jeñców wojennych 14 700 osób, by³ych polskich oficerów,
urzêdników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu,
¿andarmów i s³u¿by wiêziennej, jak te¿ aresztowanych
i znajduj¹cych siê w wiêzieniach
zachodnich obwodów Ukrainy i Bia³orusi
11 000 osób, cz³onków ró¿norakich kontrrewolucyjnych organizacji,
by³ych obszarników, fabrykantów,
by³ych polskich oficerów, urzêdników i uciekinierów
 rozpatrzyæ w trybie specjalnym,
z zastosowaniem wobec nich najwy¿szego wymiaru kary
 rozstrzelanie.
Beria wnioskowa³ równoczenie, aby sprawy Polaków
rozpatrzyæ bez wzywania aresztowanych
i bez przedstawiania zarzutów,
decyzji o zakoñczeniu ledztwa i aktu oskar¿enia.
ponadto ustala³ by
rozpatrzenie spraw i powziêcie uchwa³y zleciæ trójce
w sk³adzie Mierku³ow, Kobu³ow i Basztakow.
Wykus  W¹chock, 11-12 czerwca 2005 r.

JA£TA.
60 rocznica

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z³o¿y³ ho³d pamiêci zdradziecko zamordowanych polskich jeñców
wojennych w podjêtej jednog³onie uchwale w dniu
22 marca 2005 roku upamiêtniaj¹cej 65 rocznicê
zbrodni katyñskiej, która brzmi:
W szeædziesi¹t¹ pi¹t¹ rocznicê zbrodni katyñskiej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sk³ada ho³d pamiêci zdradziecko zamordowanych polskich jeñców wojennych,
przede wszystkim oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Pañstwowej, administracji i s¹downictwa, przetrzymywanych w obozach w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie. Na polecenie Stalina i najwy¿szych w³adz ZSRR w okrutny sposób wymordowano
w Lesie Katyñskim, Twerze i Charkowie oraz w innych
miejscach 22 tysi¹ce przedstawicieli polskich elit, ludzi
do koñca oddanych sprawie wolnoci i niepodleg³oci
Polski, którzy jako pierwsi w Europie stawili czo³a podbojom hitlerowskich Niemiec. Ten bezprzyk³adny, lu-

Delegacja sowiecka na konferencji

dobójczy mord, dokonany na bezbronnych jeñcach
wojennych z pogwa³ceniem najbardziej elementarnych
zasad prawa i moralnoci, by³ czêci¹ straszliwego planu dwóch totalitarnych pañstw  niemieckiej III Rzeszy
i Zwi¹zku Sowieckiego  zniszczenia Polski przez eksterminacjê najbardziej wartociowych i patriotycznie nastawionych jej obywateli.
Sk³adaj¹c ho³d niewinnym ofiarom zbrodni katyñskiej, dziêkujemy zarazem tym wszystkim, którzy
w minionych dziesiêcioleciach nie zwa¿aj¹c na zakazy, szykany i rozpowszechniane oficjalnie k³amstwa
nie ustawali w wysi³kach podtrzymywania pamiêci o Katyniu i d¹¿eniu do wyjanienia okolicznoci mordu. Chylimy czo³a przed rodzinami pomordowanych, które
w najciê¿szych czasach z wielkim powiêceniem pielêgnowa³y pamiêæ o tej tragedii oraz domaga³y siê prawdy
o losach najbli¿szych. Dziêkujemy wszystkim Polakom
w kraju i na emigracji, którzy mieli odwagê odkrywaæ
i g³osiæ prawdê o Katyniu.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyra¿a równoczenie ubolewanie, ¿e do dzi zbrodnia katyñska jest przedmiotem politycznych dzia³añ, zmierzaj¹cych do jej zrelatywizowania i pomniejszenia, a tak¿e rozmycia odpowiedzialnoci sprawców. Jestemy przekonani, ¿e
tylko ujawnienie pe³nej prawdy o zbrodni, a tak¿e napiêtnowanie i ukaranie wszystkich jej sprawców bêdzie
s³u¿yæ zablinieniu ran i kszta³towaniu dobros¹siedzkich stosunków miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Federacj¹ Rosyjsk¹. Pojednanie i przyjañ miêdzy narodami s¹ mo¿liwe jedynie na fundamencie prawdy i pamiêci, a nie przemilczeñ, pó³prawd i k³amstw. Dlatego
 wierni pamiêci niewinnych ofiar spoczywaj¹cych w Katyniu, Miednoje i Charkowie  oczekujemy od narodu
rosyjskiego i w³adz Federacji Rosyjskiej ostatecznego
uznania ludobójczego charakteru mordu na polskich
jeñcach, tak jak to zdefiniowano podczas procesów
w Norymberdze. Oczekujemy te¿ wyjanienia wszystkich okolicznoci tej zbrodni, a zw³aszcza wskazania
Wykus  W¹chock, 11-12 czerwca 2005 r.

miejsca pochowania ogromnej grupy zamordowanych
jeñców, których grobów do dzi nie uda³o siê odnaleæ.
Uwa¿amy tak¿e, ¿e nazwiska wszystkich sprawców
zbrodni katyñskiej  nie tylko mocodawców, ale i wykonawców  powinny byæ publicznie ujawnione i napiêtnowane. Wyra¿amy ubolewanie z powodu umorzenia ledztwa w sprawie zbrodni katyñskiej przez prokuraturê Federacji Rosyjskiej. Oczekujemy od strony
rosyjskiej wydania wszystkich dokumentów zgromadzonych w trakcie prowadzonych ledztw. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyra¿a poparcie dla decyzji Instytutu
Pamiêci Narodowej o wszczêciu polskiego ledztwa
w sprawie zbrodni katyñskiej i uwa¿a za konieczne kontynuowanie podjêtych dzia³añ.
Zwracamy siê do wspólnoty miêdzynarodowej
o godne uczczenie pamiêci ofiar Katynia. Zbrodnia
katyñska nie mo¿e byæ traktowana jako jedna z wielu
wojennych tragedii. Jej wyj¹tkowoæ musi zostaæ rozpoznana i uszanowana w imiê fundamentalnych zasad sprawiedliwoci i miêdzyludzkiej solidarnoci, po
to, by ju¿ nigdy w przysz³oci nikt nie powa¿y³ siê
pope³niæ podobnie haniebnej i bestialskiej zbrodni.
s³owa: Marian Jonkajtys
muzyka: Czes³aw Majewski

Marsz Sybiraków
Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Z rezydencji, bia³ych dworków i chat
Mymy wci¹¿ do Niepodleg³ej szli,
Szli z uporem, ponad dwiecie lat!
Wyd³u¿yli drogê carscy kaci,
Przez Syberiê wiód³ najkrótszy szlak
I w kajdanach szli Konfederaci
Mogi³ami znacz¹c Polski Trakt.
Z Insurekcji Kociuszkowskiej, z powstañ dwóch,
Szkó³, barykad Warszawy i £odzi;
Konradowski unosi³ siê duch
I nam w marszu do Polski przewodzi³.
A mymy szli i szli  dziesi¹tkowani!
Przez tajgê, stepy  pl¹tanin¹ dróg!
A mymy szli i szli  niepokonani!
A¿ Cud nad Wis³¹ darowa³ nam Bóg!
Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Szkó³, urzêdów i kamienic i chat:
Mymy znów do Niepodleg³ej szli,
Jak z zaboru, sprzed dwudziestu lat.
Bo od wrzenia, od siedemnastego,
D³u¿sz¹ drog¹ znów szed³ ka¿dy z nas:
Przez lód spod bieguna pó³nocnego,
Przez £ubiankê, przez Katyñski Las!
Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt
Wyznaczy³y bezimienne krzy¿e...
Nie zatrzyma³ nas czerwony kat.
Bo przed nami Polska  coraz bli¿ej!
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chwa³a Rady Ministrów
z 13 lutego 1945 roku w sprawie uchwa³ konferencji w Ja³cie.
Dnia 12 lutego o godzinie 730 wieczorem brytyjski Foreign Office dorêczy³ ambasadorowi RP w Londynie tekst
uchwa³, powziêtych przez prezydenta
Roosvelta, premiera Churchilla i marsza³ka Stalina w sprawach dotycz¹cych
Polski, na konferencji odbytej w Ja³cie,
miêdzy 4 a 11 lutego 1945 roku.
Wyj¹tki z uchwa³y:
(...) Rz¹d polski owiadcza, ¿e decyzje Konferencji Trzech dotycz¹ce Polski nie mog¹ byæ uznane przez rz¹d
polski i nie mog¹ obowi¹zywaæ narodu polskiego. Oderwanie od Polski
wschodniej po³owy jej terytorium przez
narzucenie tzw. linii Curzona jako granicy polsko-sowieckiej naród polski przyjmie jako nowy rozbiór Polski, tym razem dokonany prze sojuszników Polski. (...)
Rz¹d polski, który jest jedynym prawowitym i powszechnie uznanym rz¹dem RP i który od piêciu i pó³
roku kieruje walk¹ pañstwa i narodu polskiego przeciwko pañstwom osi, zarówno przez ruch podziemny
w kraju, jak przez swoje si³y zbrojne na wszystkich
frontach wojennych, zg³osi³ w memorandum z³o¿onym
rz¹dom Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych gotowoæ przyjaznego u³o¿enia stosunków z ZSRR i wspó³dzia³ania w utworzeniu w Polsce rz¹du, który by³by
prawdziwym wyrazem woli narodu polskiego. Gotowoæ tê rz¹d polski nadal podtrzymuje.(...)
Pomimo to decyzje Konferencji Trzech zosta³y
przygotowane i powziête, nie tylko bez udzia³u i upowa¿nienia rz¹du polskiego, ale i bez jego wiedzy...
(-) Tomasz Arciszewski
Londyn, 13 lutego 1945 roku

I mymy szli i szli  dziesi¹tkowani!
Choæ zdrad¹ pragn¹³ nas podzieliæ wróg...
I przez Ludow¹ przeszlimy  niepokonani
A¿ woln¹ Polskê raczy³ wróciæ Bóg!!!
strona
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Jan Nowak-Jeziorañski
odszed³ na wieczn¹ wartê

H

arcerz i ¿o³nierz. Legendarny Kurier Polski
Podziemnej, organizator i dyrektor Radia
Wolna Europa, znakomity polityk, obdarzony przenikliw¹ inteligencj¹ polityczn¹. Odszed³
wielki patriota kochaj¹cy Ojczyznê, dla której gotów by³ ponieæ ofiary i cierpienia. Wierny syn Kocio³a, który nie kry³ praktyki wiary, ani jej nie wykorzystywa³ dla popularnoci (jak powiedzia³ J.E. ks. Kardyna³ Glemp w czasie Mszy w. ¿a³obnej).
¯ycie Jego wype³nione by³o s³u¿b¹ i wytê¿on¹ prac¹ dla Polski. W latach 20-ych s³u¿b¹ harcersk¹, w latach 30-tych przygotowywaniem siê
na studiach do pracy zawodowej, które zosta³y przerwane s³u¿b¹ wojskow¹ w Kampanii Wrzeniowej . W listopadzie 1939 r. rozpocz¹³ Jan Jeziorañski najwa¿niejszy etap swojego ¿ycia  walkê z dwoma wrogami:
Niemcami i Rosj¹ Sowieck¹.
Jako kurieremisariusz piêciokrotnie odbywa³ wyprawy na trasie Warszawa 
Londyn  Warszawa. Wróci³ do Polski, aby
uczestniczyæ w Powstaniu Warszawskim.
We wrzeniu 1944 r. wzi¹³ lub powstañczy
z ³¹czniczk¹ Gret¹, z któr¹ rozpocz¹³ pracê
w Radiu BBC, a nastêpnie w polskiej sekcji radia Wolna Europa w Monachium, której by³ organizatorem i dyrektorem do 1976 r. Pamiêtamy z tego czasu jego znakomite, podtrzymuj¹ce
nas na duchu audycje Polska z oddali. Z Mo-

nachium wyjecha³ do Ameryki, gdzie by³ dzia³aczem Polonii Amerykañskiej i wystêpowa³ w charakterze konsultanta Amerykañskiego Rz¹du.
Wspomaga³ NSZZ Solidarnoæ, i to on przyczyni³ siê znacz¹co do przyjêcia Polski do NATO.
Powróci³ do Polski w lipcu 2002 r. po mierci
swojej ¿ony Jadwigi Grety, z któr¹ prze¿y³ szczê-

Stanis³aw Baliñski

Polska
Podziemna
liwych 55 lat. Od tej pory s³uchalimy go w Polskim Radio w audycjach Polska z bliska. Pracowa³ do koñca ...
Jego d³ugie ¿ycie by³o wype³nione mi³oci¹ i s³u¿b¹ dla Polski. Mówi³, ¿e zawsze czu³,
¿e los jego kraju zwi¹zany by³ z Jego losem
i mimo wielu niebezpieczeñstw, trudów i cierpieñ nigdy nie zamieni³by swego ¿ycia na ¿adne inne!
K.R.

Moj¹ ojczyzn¹ jest Polska Podziemna,
Walcz¹ca w mroku, samotna i ciemna,
Moim powietrzem jest wicher bez nieba,
Moim pokarmem jest krew w garci chleba,
A moim wiat³em, co p³onie z daleka,
Jest nasze prawo i prawo cz³owieka.
Mo¿e mnie d³awiæ ten bunt wiecznie ¿ywy,
Ale bez niego nie bêdê szczêliwy,
Mogê uciekaæ przed zmagañ ¿a³ob¹,
Ale ju¿ nigdy nie ujdê przed sob¹.
Wród wielu ojczyzn, co p³yn¹ w mgle cudnej,
Ja chcê tej jednej, tej wolnej, tej trudnej.
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Có¿ mi po wszystkich s³oñcach tego wiata,
Je¿eli wiat³o zaciemnia mi krata.
Có¿ mi po wszystkich urokach tej ziemi,
Jeli mi serce pchniêto do podziemi.
O bracia moi, a kto bez wolnoci,
niech w ciemnoci idzie i walczy w ciemnoci.
Moj¹ ojczyzn¹ jest Polska Podziemna,
Walcz¹ca w mroku, samotna i ciemna,
czy tam, czy tutaj, to jedno nas ³¹czy,
Nurt niemiertelny, co we krwi siê s¹czy
I ka¿e sercu tak¹ moc natê¿yæ,
¯e wbrew rozumom musimy zwyciê¿yæ.
Londyn 1944

Celebra Mszy wiêtej ¿a³obnej zmar³ego
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Wykus  W¹chock, 11-12 czerwca 2005 r.

Bój pod Smarkowem

P

ierwsza dekada wrzenia to czas po akcjach
na Koñskie (31.08./01.09.) i w Wólce Plebañskiej (04.09.). II Zgrupowanie przeznaczy³o ten okres na odpoczynek oraz zaopatrzenie.
Komendant ppor. cc. Waldemar Szwiec Robot po naradzie z szefem Sztabu Zgrupowania
kpr. Albinem ¯o³¹dkiem Borut¹ oraz kwatermistrzem ppor. Karolem Niedzielskim Doboszem
rozes³a³ patrole aprowizacyjne. Gromadzi³y zapasy korzystaj¹c z okolicznych placówek AK oraz konfiskuj¹c kontyngenty lub towar z magazynów spó³dzielni pod niemieckim zarz¹dem. Przygotowywano oddzia³ do wymarszu na Wykus na og³oszon¹
przez Ponurego koncentracjê z okazji wrêczenia sztandaru Zgrupowaniom.
12 wrzenia Robot z kilkoma ¿o³nierzami
uda³ siê do Chlewisk. Z polecenia Komendy Obwodu mia³ wykonaæ wyrok na konfidencie. Ze wzglêdu na trudnoæ i specyfikê zadania, sam dowódca
bra³ w nim udzia³. Dom skazanego mieci³ siê w pobli¿u Komendy ¯andarmerii i opodal posterunku
Granatowej Policji. Po rozstawieniu czujek, Szwiec
wyprowadzi³ mê¿czyznê. Podczas przes³uchania
w pobliskim lesie skazany zosta³ uniewinniony

i wypuszczony. Szwiec zdecydowa³ o takim rozwi¹zaniu sprawy ze wzglêdu na niejednolitoæ dowodów obci¹¿aj¹cych. Jednak po kilku tygodniach
okaza³o siê, i¿ oskar¿enie by³o s³uszne. Wyrok wykona³a inna jednostka AK.
13 wrzenia w godzinach rannych do obozu
dotar³ ³¹cznik ze Smarkowa. Tamtejsza placówka
AK zosta³a zaatakowana przez niemieck¹ ekspedycjê. Ze wstêpnego meldunku wynika³o, i¿ zabity
zosta³ komendant placówki Franciszek Solata Huragan. Dokonywano tak¿e aresztowañ ludnoci
i podpalano domy. Szwiec og³osi³ alarm bojowy.
W miejscu postoju przebywa³a ze wzglêdu na patrole aprowizacyjne po³owa stanu osobowego. Robot zabra³ ze sob¹ oko³o 3540 ¿o³nierzy z II
i III Plutonu. Z ciê¿k¹ broni¹ przebyli szybkim marszem 5 kilometrów dziel¹cych biwak oddzia³u od
Smarkowa.
Oddzia³ zatrzyma³ siê na lizjerze lasu. Bez dok³adnego rozpoznania sytuacji Robot wyda³ rozkaz do ataku. Decyzja najprawdopodobniej spowodowana by³a przygotowaniami ¿andarmów do
odjazdu. Za³adowane mieszkañcami wsi dwa lub
trzy samochody mia³y ju¿ w³¹czone silniki. Utrud-

Pami¹tkowy kamieñ pod Smarkowem
Wykus  W¹chock, 11-12 czerwca 2005 r.

nieniem dla partyzantów by³o po³o¿enie wsi. Przypuszczaj¹c atak bezporedni nara¿eni byli na
ostrza³ z po³o¿onej na wzgórzu wsi. Dzieli³ ich od
pierwszych zabudowañ odcinek 250 metrów pól
i ³¹ki pozbawionych jakichkolwiek naturalnych
os³on.
Szwiec wys³a³ niezw³ocznie por. »Kmicica«
z kilkoma ¿o³nierzami by biegn¹c praw¹ stron¹
oskrzydlili Niemców i zablokowali im powrót do
Koñskich. Jednoczenie wyda³ rozkaz by »So³tyk«
z ckm-em, wszystkie pistolety maszynowe i karabiny otworzy³y ogieñ do ciê¿arówek, w których ju¿
siedzieli Niemcy. Pluton II Wilka okr¹¿a³ Smarków na kierunku pó³nocno-zachodnim, lecz nie
zd¹¿y³ osi¹gn¹æ swego stanowiska bojowego.
Dowódca Plutonu III Koneckiego kpr. Tadeusz
Jencz Allan zaproponowa³ atak frontalny. Po d³ugich namowach otrzyma³ zezwolenie i poderwa³
do boju ca³y Pluton III. ¯o³nierze ruszyli przez dziel¹c¹ ich od wsi ³¹kê. Wróg zosta³ zaskoczony ca³kowicie. Szybko jednak opanowa³ sytuacjê i rozpocz¹³ ostrza³ nacieraj¹cych. Niemcy wykorzystali
pryzmê kamieni na skraju drogi, przy której stali,
sk¹d bezpiecznie prowadzili ogieñ.
Os³aniaj¹cy partyzantów ckm zaci¹³ siê po d³ugiej serii. W czasie doskoku partyzanci musieli u¿ywaæ dodatkowo erkaemów, co spowalnia³o bieg.
Jeden z karabinów maszynowych zosta³ trafiony
przez Niemców. Sytuacja czêci wysuniêtych do
przodu ¿o³nierzy sta³a siê w otwartym polu tragiczna. miertelnie ranny w brzuch zosta³ kpr. Bogus³aw Modzerowski Szczerba. Zabity zosta³ tak¿e kpr. Adam Wolf Ada-Wilk i strz. Jerzy Ciszek Gryf (w oddziale przebywa³ jeden dzieñ).
Podchor¹¿y Janusz Skalski Lin zosta³ ciê¿ko ranny. Kpr. Tadeusz Chmielowski Bartek i kpr.
podch. Mieczys³aw Zasada Wrzos wynieli rannych z ³¹ki w kierunku w³asnych stanowisk. Zabitych ¿o³nierzy zgrupowania pochowano jeszcze
tego dnia na lenym cmentarzu.
Odzia³ wycofa³ siê w g³¹b lasu. W wyniku nieprzemylanego do koñca dzia³ania partyzanci stracili trzech ¿o³nierzy. Ranny Lin potrzebowa³ pomocy lekarza. Po stronie wroga straty wynosi³y
29 zabitych ¿andarmów i wielu rannych.
Akcja przynios³a jednak efekty. Dziêki szybkiemu dzia³aniu ¿o³nierzy uratowano przed aresztowaniem wielu mieszkañców sprzyjaj¹cej partyzantom wsi. Po wojnie w miejscu sk¹d ¿o³nierze
ppor. cc. Robota ruszali do ataku ustawiono pami¹tkowy kamieñ w kszta³cie gigantycznej ksiêgi.
Widnieje na nim krzy¿, wiêtokrzyski jelonek oraz
tablica powiêcona poleg³ym w tym miejscu ¿o³nierzom.
hm. Marek Jedynak
Hufiec ZHP Koñskie
strona

WYKUS 2005 nr 10

13 wrzenia 1943 r.

9

Idziemy w jasn¹
z b³êkitów utkan¹ dal
drog¹ wród pól bezkresnych
i wród mórz szumi¹cych fal.
Idmy naprzód
i ci¹gle pnijmy siê wzwy¿
by zdobyæ szczyt idea³u
wietlany Harcerski Krzy¿.

Czy zastanawialicie siê kiedy, co to znaczy byæ
Harcerzem? Co czyni nas harcerzami? Czy jest to mundur, musztra, czy sposób spêdzania czasu? Czy harcerzem przestaje siê byæ, gdy zdejmuje siê mundur?
Dla mnie byæ harcerzem to przede wszystkim walczyæ wytrwale i wygrywaæ z w³asnym lenistwem, wygodnictwem, z poczuciem w³asnej wy¿szoci, z w³asnym ja.
To walczyæ o s³uszne i trudne sprawy, walczyæ szlachetnie. Byæ harcerzem to nie ustêpowaæ i nie iæ na kompromisy dla wygody, to nie byæ chciwym, zazdrosnym, fa³szywym, pod³ym. Harcerz to kto, kto nie splami siê oszustwem jest sprawiedliwym, tak¿e wobec wrogów. To osoba, która umie przyj¹æ krytykê w³asnej osoby i korzysta
z tej krytyki. Bêd¹c silnym, nie niszczyæ s³abych. D¹¿y
do doskona³oci i m¹droci ¿yciowej i zawodowej. Jeli
nadal nie wiecie, co to znaczy byæ harcerzem. Jeli naprawdê nie wiecie, co czyniæ i jak postêpowaæ, ws³uchajcie siê w Przyrzeczenie Harcerskie i rozwa¿cie jego znaczenie, Wszystkie odpowiedzi znajdziecie w Nim
i w punktach Prawa Harcerskiego. Tam jest wszystko 
znikn¹ Wasze w¹tpliwoci.
Wtedy zrozumiecie, co to znaczy s³u¿yæ Bogu
i Polsce. Wtedy zrozumiecie, ¿e Harcerzem jest siê
przez ca³e ¿ycie, nie tylko wtedy, gdy nosi siê mundur i stoi w szeregu.

wietlany harcerski krzy¿
Byæ harcerzem, to kroczyæ przez ¿ycie szlakiem trudnym pe³nym niebezpieczeñstw, krêtym, na którym ³atwo siê zgubiæ. Dlatego potrzebujemy drogowskazów ...
Bo¿ych Przykazañ, Prawa Harcerskiego, przyjació³ 
Druhów, którzy s¹ zawsze przy nas, gotowi nas wspomóc i wesprzeæ. Jeli s¹dzicie, ¿e mo¿na iæ t¹ drog¹ przez
¿ycie samemu, bez przyjació³, bez druhów to czeka was
jeszcze trudniejsza droga i wiêksze zmagania ze sob¹.
Rozumiej¹c t¹ potrzebê bycia razem z innymi harcerzami, wielu z nas staje znowu w szeregu i mówi S³u¿ba.
Zak³adamy mundury i pragniemy byæ po¿ytecznym
i nieæ pomoc blinim, w ka¿dym widzieæ bliniego, a za
brata uwa¿aæ ka¿dego innego harcerza.. I s³u¿b¹ wiadczyæ o prawdzie i wiernoci harcerskim idea³om.
Czêsto krocz¹c cie¿kami ¿ycia, têsknimy za zapachem dymu z ogniska, szumem wiatru na szlaku. Wracaj¹ wspomnienia, gdy razem z innymi stawalimy w szeregu i szlimy naprzód ci¹gle pn¹c
siê wzwy¿, by zdobyæ szczyt idea³u, wietlany Harcerski Krzy¿. Dlatego staj¹c teraz w szeregu czuje
potrzebê serca niesienia tych idea³ów swoim dzieciom, przyjacio³om, tym, którzy o nich nigdy nie
s³yszeli, albo dawno zapomnieli. Wracaj¹c do s³u¿by chcê wiadczyæ swoim ¿yciem, ¿e mo¿na ¿yæ
w zgodzie z Prawem Harcerskim. ¯ycie jest jednak
chropawe jak powierzchnia krzy¿a harcerskiego.
I tylko razem jestemy w stanie godnie i z honorem kroczyæ harcerskim szlakiem ¿ycia.
Dlatego czuwajcie i b¹dcie wierni waszym idea³om. Razem z innym Harcerzami d¹¿cie do do-

Co s³ychaæ w naszym
Stowarzyszeniu?
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rzypominamy, ¿e zarejestrowalimy Stowarzyszenie w sierpniu 2002 roku we Wroc³awiu
pod nazw¹ Stowarzyszenie Pamiêci wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich Armii Krajowej PONURYNURT. Ze wzglêdów organizacyjnych siedzib¹ Stowarzyszenia, jest Wroc³aw jednak¿e dzia³amy na terenie ca³ego
kraju, cz³onkowie nasi zamieszkuj¹ ró¿ne jego czêci.
Postanowilimy w grupie Zarz¹du i aktywnej czêci Stowarzyszenia, by naszym pierwszoplanowym zadaniem sta³a siê dokumentacja Zgrupowañ Ponury
Nurt i prawdziwa ich historia. Zdajemy sobie sprawê,
¿e czas ucieka i realizacja tych zadañ staje siê coraz
trudniejsza. Pierwszym etapem tych prac jest skompletowanie materia³ów ze wszystkich dostêpnych róde³ (archiwa, muzea, ksi¹¿ki i bibliografie i inne publikacje). Jednak¿e najwiêksz¹ wagê przywi¹zujemy do
uzyskiwania materia³ów bezporednio od ¿yj¹cych jesz-
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cze ¿o³nierzy zgrupowañ lub ich rodzin. One stan¹ siê
baz¹ opracowania i wydania Ksiêgi pami¹tkowej ¿o³nierzy zgrupowañ PONURYNURT.
Zbieranie tych materia³ów opiera siê na jednolitej metodzie okrelaj¹cej rodzaj potrzebnych podstawowych i uzupe³niaj¹cych informacji. Istotn¹ rolê odgrywaj¹ zdjêcia. Grupa prowadz¹ce prace zwi¹zane
z Ksiêg¹ pami¹tkow¹... dysponuje adresami ¿yj¹cych ¿o³nierzy Zgrupowañ lub wiêkszoci rodzin, tych
którzy zmarli. W miarê publikowania o stanie zaawansowania prac lub wydawania gotowych ich czêci grono zainteresowanych wspó³prac¹ osób z pewnoci¹ bêdzie nawi¹zywaæ z autorami kontakty.
Obecnie mamy ju¿ skompletowanych ponad 150
kopert personalnych. Przy okazji wyjaniamy: ¿yciorysy nie musz¹ byæ pisane na maszynie lub komputerze,
mog¹ byæ podawane w formie wspomnieñ lub jako zbiór
Wykus  W¹chock, 11-12 czerwca 2005 r.

skona³oci. Czuwajcie! Pamiêtajcie, ¿e przestrzeganie Prawa Harcerskiego jest spraw¹ honoru i ród³em radoci, wêdrówk¹ ku szczêciu. Jest zdobywaniem szczytu idea³u. Za wype³nienie Przyrzeczenia odpowiadamy przed w³asnym sumieniem.
Czy dzi te s³owa o honorze, braterstwie wiernoci
idea³om maj¹ jeszcze znaczenie? Czy uwa¿asz, ¿e warto
przekazaæ je innym ludziom? ... Powiêciæ im ¿ycie?
Ja wybra³em ... wybra³em szczyt idea³u ... wietlany Harcerski Krzy¿.
S.L.
Zbigniew Kabata Bobo

Echo

W chwilach zadumy czasem s³yszê
stalowych serii grzechot.
W pokoju aksamitn¹ ciszê
wpada i strofy krwawe pisze
dawno minionych zmagañ echo.
Przymkniête oczy widz¹ chaty,
krokwie trzaskaj¹, strzechy p³on¹.
Nie nad¹¿ylimy z obron¹.
Ognia!
I znów siê rw¹ granaty,
chrapliwym krzykiem rw¹ siê krtanie i co siê stanie, co siê stanie?
Nic siê nie stanie, ju¿ siê sta³o
Pokoju cisza w uszach dzwoni.
Przesz³oci echo ju¿ przebrzmia³o,
a rdza strawi³a resztkê broni.
Nanai, B.C., 29 kwietnia 1999 r.

krótkich danych. I tak przygotowuj¹c je do druku bêdziemy je podawaæ w jednolitej formie. Ka¿da informacja jest dla nas cenna np.: imiona rodziców, powojenne
zajêcie, dla osób zmar³ych miejsce pochówku itp.
Rozpocz¹³ te¿ pracê zespó³ redakcyjny do opracowania Historii rodowiska PONURYNURT 1957
2007. Segregowanie posiadanych zebranych dokumentów dobiega koñca. Brakuje nam materia³ów z lat 1957
1980 (zdjêæ i innych danych) z ods³oniêcia kapliczki, zdjêæ
z jesiennych spotkañ na Wykusie w latach 19581968
i zdjêæ ze spotkañ czerwcowych od 1969 r., zdjêæ z pierwszych spotkañ w Chotowie oraz innych materia³ów np.
korespondencji prywatnej pomiêdzy ¿o³nierzami dotycz¹cej rodowiska, zw³aszcza w jego wczesnych latach.
Na zakoñczenie podajemy do wiadomoci, ¿e w maju
odby³o siê zebranie wyborcze Stowarzyszenia. Zostali
wybrani: Pawe³ Popiel  Prezes Stowarzyszenia, Jerzy
Czerwonka  zastêpca prezesa, Maciej Popiel  skarbnik, Szczepan Mróz  cz³onek zarz¹du, El¿bieta WagaGajderowicz  cz³onek zarz¹du. Aktualny adres Stowarzyszenia: Pawe³ Popiel, ul. Stalowa 7/1, 53-425 Wroc³aw, tel. (0-71) 362-33-75 lub e-mail: ppopiel1@o2.pl.
Pawe³ Popiel Prezes Stowarzyszenia

Wykus wspólnot¹ wszystkich
mieszkañców Gór wiêtokrzyskich

Z

Spotkanie organizacyjne w Suchedniowie  24 luty 2005 r.

dzentynie i Wielkiej Wsi, Wy¿szej Szko³y Handlowej wydzia³u Administracji Systemami Bezpieczeñstwa, Policji Pañstwowej, Nadlenictwa Suchedniów
oraz organizacji harcerskich. Spotkania te maj¹ dla
nas wszystkich, nie tylko wymiar organizacyjny,
ale równie¿ integracyjny i poznawczy. Podczas tych
spotkañ omawiane s¹ wszystkie sprawy zwi¹zane
z uroczystociami. Poczynaj¹c od analizy i dysku-

Delegacja Obwodu wiêtokrzyskiego Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Wykus  W¹chock, 11-12 czerwca 2005 r.

sji nad programem a skoñczywszy na najdrobniejszych szczegó³ach uroczystoci. Wszystkie kwestie
omawiano odnosz¹c siê do poszczególnych elementów programu:
 z policj¹ omawiane s¹ sprawy regulacji ruchu
i utrzymania spokoju, wsparcia organizacyjnego w zakresie np. zapewnienia s³u¿b medycznych;
 z gminami wsparcie uroczystoci poprzez zapewnienie min. orkiestry, chóru oraz uczestnictwa w niezbêdnych kosztach;
 z nadlenictwem omawiane s¹ kwestie porz¹dkowe oraz techniczne organizowanych uroczystoci;
 ze szko³ami przygotowanie obchodów poprzedzaj¹cych uroczystoci wykusowe;
 z duchowieñstwem przygotowania i celebry
Mszy wiêtej.
Ca³oæ przygotowañ koordynuje Zarz¹d Obwodu wiêtokrzyskiego Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Mamy nadziejê, ¿e taka forma przygotowañ
pozwala na pe³ne zaanga¿owanie wszystkich instytucji w organizacji i sprawnej realizacji dla nas
tak wa¿nych uroczystoci, a tak¿e zobowi¹zuje do
ponoszenia odpowiedzialnoci za przyjête, a niewykonane zadania.
Rafa³ Obarzanek phm
wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du rodowiska
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wi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej by³
pierwsz¹ organizacj¹ w Polsce, która podpisa³a z zarz¹dem rodowiska ¯o³nierzy wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich Armii Krajowej PONURY-NURT porozumienie o wspó³pracy
i przejêciu tradycji niesienia etosu Zgrupowañ i Armii Krajowej.
Jest to dla nas wielkie wyró¿nienie, ¿e to w³anie ZHR dost¹pi³ tego zaszczytu. Porozumienie to
sta³o siê dla nas instruktorów wielkim wyzwaniem
wychowawczym odzia³ywuj¹cym do wewn¹trz organizacji. Oprócz przekazywania historii i wzorców nastêpnemu pokoleniu harcerek i harcerzy,
ZHR odpowiada za przygotowanie uroczystoci Wykusowych. Jest to du¿e wyzwanie logistyczno 
organizacyjne, którego realizacja wymaga nie tylko pracy samych instruktorów Zwi¹zku Harcerstwa
Rzeczypospolitej (ZHR), ale innych osób, którym
jest bliska historia rodowiska ¯o³nierzy wiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich Armii Krajowej PONURY-NURT. W zwi¹zku z tym ponad trzy
lata temu ZHR przyjê³o od zarz¹du rodowiska inicjatywê maj¹c¹ na celu skupienie przy organizacji
uroczystoci Wykusowych: samorz¹dów, instytucji,
szkó³ oraz organizacji spo³ecznych. Co roku w spotkaniach oprócz Zarz¹du rodowiska PONURY
NURT, uczestnicz¹ duchowni, w³adze administracyjne (burmistrzowie) i samorz¹dowe miast: Bodzentyna, Suchedniowa, W¹chocka, szkó³ w Bo-
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Harcerska
odpowied

Z

okazji 60 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniach od 28 lipca do 2 sierpnia 2004 roku Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej zorganizowa³ w Warszawie dwa ogólnopolskie zloty: Zlot Harcerek B¹d Gotów 2004
(wspó³organizowany przez harcerki ze Stowarzyszenia Harcerskiego) oraz III Narodowy Zlot Harcerzy ZHR. By³y one nasz¹ odpowiedzi¹ na wezwanie ¿yj¹cego jeszcze pokolenia Polskiego Pañstwa
Podziemnego.

Gotów  konspiracyjny kryptonim, który przyjê³a podczas wojny Organizacja Harcerek. III Narodowy Zlot Harcerzy z kolei to nawi¹zanie do miêdzywojennych zlotów Organizacji Harcerzy (1924
roku na warszawskich Siekierkach i w 1929 roku
nad Jeziorem Maltañskim w Poznaniu).
Zlot harcerzy zlokalizowany zosta³ na Bulwarze Stanis³awa Augusta przy Parku Skaryszewskim.
W zlocie mêskim oprócz ZHR udzia³ wziê³y inne or-

Patronat nad uroczystociami
objêli: Jego Eminencja Ks. Prymas
Józef Glemp, Prezydent harcmistrz
Ryszard Kaczorowski, Prezydent
Warszawy  prof. Lech Kaczyñski, Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej  prof. Leon Kieres, p³k.
El¿bieta Zawacka Zo.
Zarówno nazwy, jak i programy naszych uroczystoci bezporednio nawi¹zywa³y do dzia³añ
przedwojennego harcerstwa i wydarzeñ Powstania Warszawskiego.
Zlot Harcerek obra³ nazwê B¹d
b³. ks. phm. Stefan W. Frelichowski

Radosnym Panie!...
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(...)
Wy¿ej nad niewolnika pokój ceni¹c honor,
Pod dzik¹ wroga leglimy napaci¹,
Bój krwawy wiata wszczynaj¹c z tyranem.
¯e w czterdzieci i cztery ju¿ wolnoci zorze,
Pewnym, o Bo¿e!
Wiem, ¿e na chacie ojczystej swej zatkniem
Ju¿ nie mêczeñstwa krzy¿,
lecz chwa³y naszej, Chryste!
Bo Polski chwa³a z ofiar synów bêdzie...
St¹d gdy i cia³o ofiarujê mo¿e...
Radosna ma dusza, Bo¿e!
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Dachau, 1943 r.

ganizacje harcerskie jak: Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza FSE, Stowarzyszenie
Harcerskie, Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy.
Obozowisko zosta³o tak zorganizowane, aby odtworzyæ kszta³t stolicy z 1944 roku. Harcerki natomiast
stworzy³y ok. 150-stronicow¹ kronikê dzia³añ zwi¹zanych z Akcj¹ Burza i Powstaniem, która powsta³a celem przekazania do Muzeum Powstania
Warszawskiego.
W ramach dzia³añ zlotowych przeprowadzilimy szereg inicjatyw i akcji, maj¹cych na celu zarówno upamiêtnienie dzia³añ sprzed 60 lat, jak
równie¿ przybli¿enie wspó³czesnym idei i treci
zwi¹zanych z Powstaniem. Na wyró¿nienie zas³uguj¹ m.in.

Wykus  W¹chock, 11-12 czerwca 2005 r.

Kana³ przejcie historycznym odcinkiem kana³u ewakuacji ze Starego Miasta (29.07.).
Sztafeta Pokoleñ  symboliczny marsz
9 organizacji harcerskich z pochodniami z 9 czêci
stolicy, w których wybuch³o Powstanie na plac Bankowy (31.07.).
Zapalenie Znicza Pamiêci przez 9 organizacji harcerskich oraz podpisanie przez nie Deklaracji Patriotycznej (31.07.).
Godzina W  zatrzymanie przez harcerki wraz z policj¹ ruchu o godz. 17, zawi¹zanie symbolicznych krêgów, odegranie przez trêbaczy i niektóre stacje radiowe piosenki powstañczej .
Powstañczy Tramwaj  uruchomienie zabytkowego tramwaju Berlinka z wystaw¹ o Powstaniu.
cie¿ki Powstañcze  tras dydaktycznych,
które przybli¿a³y m³odym ludziom i mieszkañcom
Warszawy dzieje powstañczych walk poszczególnych
obwodów Armii Krajowej.
Rafa³ ¯ak phm
foto: Robert Kawa³ko hm, Artur Sawicki

My Polscy Harcerki i Harcerze, reprezentuj¹cy Harcerstwo Polskie z Kraju oraz ze Wschodu i z Zachodu, a w szczególnoci z Polski, Argentyny, Australii, Bia³orusi, Estonii, Francji, Kanady, Kazachstanu,
Litwy, £otwy, Mo³dawii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii.
Spadkobiercy Polskiej Organizacji Skautowej, Zwi¹zkowego Naczelnictwa Skautowego, Zwi¹zku Skautek
Polskich z lat 19111918, Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego z lat 19101939, Szarych Szeregów, Organizacji Harcerek, Hufców Polskich z lat okupacji sowieckiej i niemieckiej oraz wszystkich rodowisk
i organizacji harcerskich, które kultywowa³y niepodleg³ociowe tradycje Narodu Polskiego w czasach komunizmu a¿ do roku 1989; harcerzy walcz¹cych w oddzia³ach zbrojnych organizacji Wolnoæ i Niezawis³oæ, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i Konspiracyjnego Wojska Polskiego, polskiej samoobrony
na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej oraz wszystkich przeciwstawiaj¹cych siê decyzjom ja³tañskim.
Zebrani w Warszawie w przeddzieñ 60 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego  najwiêkszej bitwy
Operacji Burza:
lubujemy wiernie staæ na stra¿y harcerskich idea³ów zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim;
lubujemy wzorem naszych przodków: Bogu pos³uszeñstwo, Narodowi wiernoæ, a Polsce, wielkiej wartoci¹ cz³owieka  synowskie oddanie;
lubujemy wychowywaæ przysz³e pokolenia w duchu wartoci przywiecaj¹cych polskiej m³odzie¿y,
która 60 lat temu godnie wype³ni³a swój obowi¹zek wobec Ojczyzny;
Pragniemy staæ siê godnymi nastêpcami pokolenia Polski Niepodleg³ej, którego mi³oæ i oddanie dla
Ojczyzny s¹ i bêd¹ dla nas, i dla kolejnych pokoleñ harcerek i harcerzy wzorem po wsze czasy;
Przyrzekamy na fundamencie Ich ofiary budowaæ przysz³oæ naszej Ojczyzny, tak aby Oni byli dumni
ze swoich nastêpców;
Chcemy, aby Polscy: Harcerki i Harcerze, czerpi¹c z ponad tysi¹cletniej chrzecijañskiej tradycji Narodu mia³o patrzyli w przysz³oæ;
Przyrzekamy strzec naszej historii i tradycji bez wzglêdu na okolicznoci.
Dzisiaj w miejscu przesi¹kniêtym krwi¹ bohaterów najwiêkszej polskiej bitwy II wojny wiatowej przywo³ujemy pamiêæ wszystkich harcerek i harcerzy poleg³ych za wolnoæ Ojczyzny w szeregach: Armii Krajowej, Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie, Batalionów Ch³opskich, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Si³ Zbrojnych, Armii Berlinga oraz pomordowanych w katowniach Gestapo i NKWD, zamêczonych w niemieckich i sowieckich obozach zag³ady.
Przywo³ujemy harcerki i harcerzy z powstañczych batalionów: Zoka, Parasol, Gustaw, Wigry
oraz wielu innych powstañczych oddzia³ów. Druhny i druhów pe³ni¹cych ... ca³ym ¿yciem ... s³u¿bê
w powstañczej ³¹cznoci oraz powstañczych szpitalach, pamiêtaj¹c jednoczenie, ¿e wielu z nich kontynuowa³o walkê z okupantem po 1945 roku ponosz¹c dalsze ofiary.
Wasze oddane m³ode ¿ycie jest dla nas zobowi¹zaniem do wype³nienia dzisiejszych lubów. Czuwamy!
Warszawa, 30 lipca 2004 r.
(-) hm. Barbara Zdanowicz
(-) hm. Janina G³owecka
(-) hm. Stefan Adamski
(-) hm Adam B³aszkiewicz
(-) hm.Antoni Chomczukow
(-) hm. Marcin Wojdat
(-) hm.Wojciech Katner
(-) hm. Rafa³ Grudzieñ
(-) hm. Kazimierz Wiatr

Przewodnicz¹ca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju
Przewodnicz¹ca Rady Polskich Dru¿yn Skautowych na £otwie
Przewodnicz¹cy Harcerstwa Polskiego na Ukrainie
Przewodnicz¹cy Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego na Litwie
Przewodnicz¹cy Harcerstwa Polskiego na Bia³orusi
Naczelnik Stowarzyszenia Harcerskiego
Przewodnicz¹cy Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza - FSE
Przewodnicz¹cy Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Wykus  W¹chock, 11-12 czerwca 2005 r.

Sztafeta
Czaka mieli wysokie, koliste,
mundury o ¿ó³tych epoletach.
Na czakach lni³y or³y srebrzyste,
a s³oñce im lni³o na bagnetach.
W dym kartaczy szli ³aw¹ na wroga,
nie ¿a³uj¹c ni ¿ycia ni mêki,
i ciernista zawiod³a ich droga
od Grochowa a¿ do Ostro³êki.
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
strona
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lutym minê³o 15 lat jak pobratalimy siê
ze wiêtokrzysk¹ Policj¹. Pierwsze lata
III Rzeczypospolitej to pocz¹tek transformacji we wszystkich dziedzinach ¿ycia. Pêk³y wiêzy krêpuj¹ce nie tylko gospodarkê.
Kombatancka braæ zaczê³a siê jawnie organizowaæ. ZBOWiD straci³ monopol. Powstaje w Warszawie w 1989 roku wiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii Krajowej. Podobnie sta³o siê w Krakowie. My,
rodowisko ¯o³nierzy wiêtokrzyskich Zgrupowañ
Partyzanckich Armii Krajowej PONURY-NURT mielimy to za sob¹. Zorganizowalimy siê bowiem
15 wrzenia 1957 roku, przy ods³oniêciu na Wykusie Kapliczki-Pomnika. W roku 1990 w marcu
w³¹czylimy siê oficjalnie do warszawskiej organizacji, zachowuj¹c jednak pe³n¹ samodzielnoæ.
Zgodnie ze statutem wiatowego Zwi¹zku mamy
status okrêgu PONURY-NURT. Tak wiêc wst¹pilimy
do Zwi¹zku maj¹c ponad trzydziestoletni sta¿ dzia³alnoci rodowiska. Mówi¹c oglêdnie w czasie nie
komfortowym. Ale nie o tym chcê pisaæ.

Nasza wspó³praca
ze wiêtokrzysk¹ Policj¹
nie³atwy, a jak¿e aktualny! Nastêpna sprawa, to
proba o wyra¿enie zgody na przyjêcie przez Policjê wiêtokrzysk¹ imienia naszego Komendanta
PONUREGO, jako ich Patrona. Przecie¿ to On  Jan
Piwnik PONURY by³ oficerem policji w II Rzeczypospolitej Polskiej. Rozmowa by³a nie tylko d³uga ale
szczera i serdeczna. Widzielimy sens i potrzebê tego
wspó³dzia³ania. Obiecalimy przed³o¿yæ rodowisku
na najbli¿szym spotkaniu zwanym przez nas koncentracj¹ nasze wstêpne rezultaty rozmów.
W czerwcu 1990 roku na dorocznym spotkaniu 157
cz³onków rodowiska jednog³onie wyrazi³o zgodê
na przyjêcie przez wiêtokrzysk¹ Policjê Komendanta mjr PONUREGO  Jana Piwnika, jako Ich
Patrona. Sprawa druga z natury rzeczy jest z³o¿o-
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Spotkanie kapitu³y
Odnaczenia Policyjnego
im. Ponurego z Komend¹
Policji wiêtokrzyskiej
wiosna 1991 r.

W lutym 1990 roku z inicjatywy m³odych oficerów wiêtokrzyskiej Policji  cz³onków Zwi¹zku
Zawodowego Solidarnoæ spotkalimy siê w mieszkaniu Jerzego Szczerby  MIRTA. Z ich strony wziêli
udzia³ trzej oficerowie: Jacenty Frydrych, Krzysztof
Przybylski, Zygmunt Woniak. rodowisko reprezentowali: Marian widerski  DZIK, Zdzis³aw Rachtan  HALNY, Edmund Rachtan  KAKTUS. Bylimy
zaskoczeni t¹ wizyt¹, a jeszcze bardziej spraw¹ dla
której Panowie Oficerowie nawiedzili nas. Na wstêpie wykazali du¿¹ znajomoæ ¿yciorysu Komendanta
PONUREGO, a tak¿e naszych osi¹gniêæ w czasie
wojny i po wojnie. Rozmowa trwa³a oko³o trzech
godzin, a dotyczy³a propozycji naszego aktywnego
w³¹czenia siê, nas kombatantów, w niezmiernie
trudny problem zmiany stosunku spo³eczeñstwa do
odradzaj¹cej siê Policji Pañstwowej. Istotnie problem
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na. Realizacja wspó³dzia³ania musi byæ oparta na
wzajemnym zaufaniu. Uznano j¹ za nadzwyczaj
wa¿n¹ i godn¹ realizacji, jednak¿e w d³ugim okresie czasu. Musi byæ przedmiotem spotkañ, rozmów
i wzajemnych argumentów.
W tym samym roku dwaj nasi rozmówcy uzyskali znacz¹ce awanse w s³u¿bie: Jacenty Frydrych
zosta³ mianowany Komendantem Wojewódzkim
w Kielcach, a Krzysztof Przybylski Komendantem
miasta Kielce. Obydwaj byli z pionu kryminalnego,
ze znacz¹cymi osi¹gniêciami w pracy, co widocznie
Komenda G³ówna Policji doceni³a.
W Komendzie Wojewódzkiej, a tak¿e w komendach powiatowych zawis³y portrety PATRONA.
Co czynniejsi i sprawni fizycznie cz³onkowie rodowiska, autentyczni weterani z lat 19431944 byli
proszeni o uczestnictwo w spotkaniach i intensywWykus  W¹chock, 11-12 czerwca 2005 r.

nym szkoleniu m³odej kadry policji. Dzielilimy siê
praktyk¹ zwalczania bandytyzmu w latach wojennych. PONURY k³ad³ na tê czêæ naszej s³u¿by szczególny nacisk. M³od¹ kadrê policji wiêtokrzyskiej
zapoznawalimy z prawdziw¹ histori¹ Podziemnego Pañstwa Polskiego i Jego Armii Krajowej, której
bylimy cz¹stk¹.
Z inicjatywy Komendanta Frydrycha w tym¿e
roku rodowisko ustanowi³o odznakê  Krzy¿ Policyjny im. PONUREGO oraz zasady jego przyznawania. Odznakê zaprojektowa³ nasz ZULEJKA  Andrzej Kasten. Powo³ano tak¿e Kapitu³ê Odznaki
w osobach: przewodnicz¹cy  HALNY, sekretarz 
MIRT, cz³onkowie: PORAJ  Zdzis³aw Witebski, DZIK,
HABDANK  Jerzy Stefanowski, KAKTUS, ZULEJKA
i TOPOLA  Józef Piwnik. Dla usankcjonowania tego
Odznaczenia by³a niezbêdna zgoda w³adz pañstwowych. Uzyskanie jej trwa³o dziesiêæ lat! Ostatecznie
POROZUMIENIE podpisano 11 stycznia 2002 roku,
ówczesny wiêtokrzyski Komendant Policji w Kielcach, ins. Tadeusz Cielecki i przewodnicz¹cy rodowiska PONURY-NURT  Zdzis³aw Rachtan HALNY.
Odznakê przyznaje Kapitu³a na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji. S¹ one wrêczane na
czerwcowych uroczystociach na Wykusie, przy Kapliczce po Mszy w. w powadze sztandaru i kompanii honorowej Policji, sztandaru rodowiska oraz
wielkiej rzeszy uczestników uroczystoci. Pierwsz¹
Odznakê (jeszcze wówczas nie zatwierdzon¹) otrzyma³ pomiertnie sier¿ant Henryk Bielat, komendant
komisariatu w Pacanowie. Zgin¹³ w pocigu za bandyt¹, który zamordowa³ miejscowego taksówkarza.
Odznakê w dniu pogrzebu otrzyma³a ¿ona. W roku
2002 odznaki otrzymali dwaj policjanci, w latach
2003 i 2004 po jednym. W roku bie¿¹cym, tj. 2005,
Komendant Wojewódzki m³. inspektor Arkadiusz Pawe³czyk przed³o¿y³ Kapitule trzy wnioski z siedmiu
zg³oszonych mu przez komendy powiatowe.
Koñcz¹c pragnê przypomnieæ TYCH DWÓCH, od
których zacz¹³em informacjê. Skonfliktowani w roku
1993 z Komend¹ G³ówn¹ Policji w Warszawie, odeszli na w³asne ¿yczenie. Policja straci³a dwóch, m³odych, wykszta³conych profesjonalistów. Jacenty Frydrych wykorzystuje swoje umiejêtnoci i pasje zawodowego policjanta kieruj¹c w Wy¿szej Szkole
Handlowej w Kielcach wydzia³em Administracja Systemami Bezpieczeñstwa.
Wierzymy, ¿e nasze wspó³dzia³anie z policj¹
przyniesie zamierzone rezultaty.
Zdzis³aw Rachtan HALNY

Oleszno  Chotów
inaczej

Chotów  przemarsz przez wie do kocio³a
foto Tadeusz F. Religa

W roku 1962 miejscowa ludnoæ wznios³a pod
Chotowem ko³o Oleszna skromny pomnik w miejscu gdzie zgin¹³, ju¿ po walce, na patrolu, w nocy
30 padziernika 1944 r., ¯BIK Marian £y¿wa ze
Zwiadu Konnego BOGORII  Stanis³awa Skotnickiego. Polegli i czêæ rannych, którzy zmarli w nastêpnych tygodniach w wiejskich szpitalikach pochowani s¹ na cmentarzu w Olesznie. Le¿y ich tam
16, a groby s¹ imienne, zadbane, pod troskliw¹
opiek¹ m³odzie¿y z miejscowej szko³y i nauczycielstwa. Chwa³a im wielka za to.
Od wielu lat w rocznicê bitwy chotowskiej,
w ostatni¹ niedzielê padziernika, cmentarz ten
jest miejscem gdzie spotykamy siê o godz. 900 by
po nacieszeniu siê ze spotkania, powitaniach, krót-

kiej modlitwie, zapaleniu zniczy na grobach, z³o¿eniu kwiatów na symbolicznym grobie NURTA
i pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Pañstwa Podziemnego, d³uta naszego kolegi ZULEJKI
 Andrzeja Kastena, idziemy zwart¹ kolumn¹ ze
sztandarem Zgrupowañ PONURY-NURT i miejscowych sztandarów do kocio³a na Mszê wiêt¹
o godz. 1000. Msza odprawiona jest w intencji
mjr. NURTA i Jego ¿o³nierzy poleg³ych i zmar³ych
po bitwie pod Lipnem i Chotowem. Do ubieg³ego
roku na ogó³ w popiechu jedzilimy po mszy
w. na ognisko przy pomniku pod Chotowem. Jest
nas z roku na rok coraz mniej. Ostatnio by³o razem z rodzinami ok. 20 osób. Nie by³o m³odzie¿y
z Oleszna, na której bardzo nam zale¿y. Uznalimy wspólnie z Edwardem Karpiñskim, dyrektorem szko³y, ¿e w organizacji tej czêci naszych
spotkañ nale¿y co zmieniæ. Godziny spotkañ na
cmentarzu i Mszê wiêtej pozostawiæ jak dotychczas.
Natomiast wprost z kocio³a udamy siê na spotkanie z m³odzie¿¹ i ich rodzicami do szko³y. M³odzie¿ zaprezentuje program artystyczno-patriotyczny. Mo¿e i my opowiemy o walkach nie tylko
pod Lipnem i Chotowem. Wydaje siê, ¿e bêdzie to
z po¿ytkiem dla obu stron. Mo¿e uda siê zorganizowaæ skromny posi³ek. piew i wspomnienia bêd¹
³¹czy³y nasze spotkania.
Po uroczystociach w szkole przemiecimy siê,
kto bêdzie móg³ i chcia³, pod pomnik pod Chotowem, by oddaæ ho³d poleg³ym przez swoj¹ obecnoæ. Z³o¿eniem kwiatów i zapaleniem wiat³a zakoñczymy spotkanie.
Mam nadziejê, ¿e proponowane zmiany w tradycyjnym spotkaniu w Olesznie zostan¹ zaakceptowane.
Przypominam równie¿, ¿e w tym roku spotykamy siê 23 padziernika.
Halny

Wykus  W¹chock, 11-12 czerwca 2005 r.
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Pomnik pod Chotowem

Oleszno  cmentarz. Odnowione groby-kwatery poleg³ych partyzantów w bitwie pod Chotowem
w 57 rocznicê bitwy  28 padziernika 2001 r.

Niemcy dopadli nas pod Lipnem i nastêpnego
dnia pod Chotowem. A by³o to 29 i 30 padziernika 1944 roku. Walka by³a twarda i nieustêpliwa.
Wyszlimy z tego okr¹¿enia, które wydawa³o siê
¿e nas zmia¿d¿y, z du¿ymi stratami, ale zdolni
do dalszej walki. Stracilimy 8 zabitych i 30 rannych. Niemców zginê³o znacznie wiêcej. Zginê³o
ich najwiêcej w ostatniej fazie walki wrêcz, do której poderwa³ nas Komendant NURT. Zostawili 1 samochód pancerny, 3 samochody terenowe i wiele
broni maszynowej i rêcznej. Ogromn¹ pomoc okazali nam mieszkañcy okolicznych wiosek zabieraj¹c i przechowuj¹c rannych. Na specjaln¹
wdziêcznoæ zas³u¿yli miejscowi lenicy, pe³ni¹c
s³u¿bê przewodnick¹ i ³¹cznociow¹.
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ostatnich miesi¹cach roku 1944 wygasa
Operacja Burza. Zmobilizowane na tê
Operacjê pu³ki i oddzia³y s¹ planowo demobilizowane, a ¿o³nierze wracaj¹ do miejsca zamieszkania. Stare oddzia³y partyzanckie przechodz¹ w rejony swojego dzia³ania.
Ofensywa radziecka zatrzyma³a siê na Wile.
Warszawa skapitulowa³a. Z niemieckiej 4-tej armii
pancernej wydzielono grupê licz¹c¹ ok. 7 tysiêcy
¿o³nierzy. Wyposa¿ono j¹ w czo³gi, samochody pancerne, artyleriê, samoloty zwiadowcze i specjalne
rodki ³¹cznoci. Zadanie mia³a jedno  oczyciæ zaplecze frontu, który w tym czasie oparty by³ na Wile. Oczyciæ to znaczy rozproszyæ i zniszczyæ istniej¹ce oddzia³y Armii
Krajowej. Batalion nasz
liczy³ ok. 270 ¿o³nierzy
uzbrojonych w 2 ckmy,
11 elkaemów, 12 erkaemuów, 57 peemów,
1 modzierz, 1 gar³acz,
4 piaty i 52 granaty.
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Z kroniki wojennej Zgrupowañ

Bardo, sierpieñ 1944 r.
Spotkanie z sowieck¹ rozwietk¹
Na biwaku w lasach
osieczyñskich,
sierpieñ 1944 r.
Zwiad konny Stanis³awa
Skotnickiego Bogorii
w okolicach £agowa

Produkcja kisów, od lewej: plt Witold Szafrañski
IGO, por. Jerzy Stefanowski Habdank, Stefan
Urbañski Gienek, plt. Stanis³aw Skorupka Smrek.
Æwiczenia, sierpieñ 1944 r.
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