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... Choć z dala swą mamy
rodzinę i bliskich,
My polscy żołnierze
od Gór Świętokrzyskich ...
Andrzej Gawroñski
„Wiêc szumcie nam jod³y piosenkê”

30 rocznica
œmierci mjr. NURTA

– Eugeniusza G. Kaszyñskiego
Zmar³ na przymusowej emigracji w Londynie 24 marca 1976 roku. Urnê
z Jego prochami z³o¿yliœmy uroczyœcie 11 czerwca 1994 r. do grobu przy
Kapliczce na Wykusie.
Por./mjr NURT walczy³ we wrzeœniu
1939 roku w Grupie „Stryj”, a potem
we Francji i Wielkiej Brytanii. Skoczy³ na
spadochronie, jako instruktor dywersji
1/2 paŸdziernika 1942 r. Przydzielony do
KEDYWU Okrêgu Kieleckiego jako oficer organizacyjny dywersji. Od czerwca 1943 roku
dowódca I Zgrupowania w Œwiêtokrzyskich
Zgrupowaniach Partyzanckich Armii Krajowej
„Ponury”. Jednoczeœnie zosta³ zastêpc¹
por./mjr. PONUREGO – Jana Piwnika.
Po odwo³aniu i przeniesieniu PONUREGO
w styczniu 1944 roku na Nowogródczyznê
przej¹³ dowództwo Zgrupowañ, przemianowanych w batalion dyspozycyjny Komendy
Okrêgu, a póŸniej w Operacji „Burza”
na I bat. 2 pp Leg. AK, 2 DP Leg. Kielce.
W koñcowej fazie Operacji „Burza” mianowany na dowódcê 2 pu³ku piechoty Legionów.
Mjr NURT w ca³ej Operacji „Burza” by³
znakomitym dowódc¹ i strategiem kieleckiej
dywizji Armii Krajowej. Uwielbiany przez
¿o³nierzy na równi z PONURYM. Odznaczony
Orderem Wojennym Virtuti Militari i Krzy¿em
Walecznych.
Umieszczaj¹c urnê z prochami Komendanta NURTA przy Kapliczce-Pomniku na
Wykusie, w bliskim s¹siedztwie W¹chocha
i klasztoru O.O. Cystersów, gdzie w klasztornej krypcie spoczywaj¹ od 12 czerwca
1988 r. szcz¹tki PONUREGO, powierzyliœmy
obu Komendantom stra¿ nad legend¹
Œwiêtokrzyskich Zgrupowañ Armii Krajowej.

Ze wspomnieñ „Poraja”

Po¿egnanie Komendanta
... poma³u formuje siê kolumna marszowa.
Przed „szortami” pojawia siê Nurt z Mariañskim
i z Antoniewiczem:
— Jak ch³opaki.
— Wszystko gra Panie Komendancie.
Wojsko wychodzi na drogê, któr¹ parê godzin

temu maszerowa³y te cholerne szwabskie buty.
Dziwny marsz z dowódc¹ na czele trwa³ nied³ugo.
Ciemno ju¿ by³o, kiedy na skrzy¿owaniu leœnych
traktów Nurt zatrzyma³ siê, a ubezpieczenie posz³o
do przodu. Za chwilê komenda „stój” i zaraz potem
„przygotowaæ siê do odmarszu na meliny”. Co
to znaczy, jak siê przygotowaæ? – dopiero teraz
dociera do œwiadomoœci ¿o³nierzy decyzja Nurta
o rozformowaniu batalionu. Wszyscy zwracaj¹ g³owy
do œrodka kolumny. Podchodzi Szort i wyjaœnia, ¿e
kto ma rodzinê w œwiêtokrzyskim wraca razem
z Dzikiem. On – Szort z dowództwem i ¿o³nierzami
z innych rejonów kraju zostaj¹ i pójd¹ na meliny
w drug¹ stronê. – „WeŸcie moj¹ szkapê i trzymajcie
siê, do zobaczenia”. Stary mówi³ pó³g³osem, niby
obojêtnie, ale coœ siê w nim za³ama³o bo chrz¹ka³
co trochê. Dru¿ynowych uœcisn¹³ „czeœæ” powiedzia³
przeci¹gle i wolno wróci³ do Nurta, który sta³ pod
wysokimi drzewami oœwietlony blaskiem œwiec
i ¿egna³ w milczeniu swoje wojsko. Najbli¿ej
stoj¹cych obejmuje; niczym nie pohamowane ³zy

15. lecie ustanowienia mjr. Jana Piwnika ,,PONUREGO’’ Patronem Policji Œwiêtokrzyskiej
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„LAUS TIBI” – ,,CHWA£A TOBIE”
Jan Piwnik, aspirant przedwojennej Policji
Pañstwowej, ,,cichociemny’’, major podziemnego
Wojska Polskiego, syn Ziemi Œwiêtokrzyskiej, urodzi³
siê w dniu 31 sierpnia 1912 roku we wsi Janowice
ko³o Opatowa. W latach 1935-1939 s³u¿y³ w Policji
Pañstwowej, w wojnie obronnej 1939 roku dowodzi³
kompani¹ w batalionie zmotoryzowanym Policji.
Nastêpnie przedosta³ siê za granicê, a po dotarciu do
Anglii odby³ przeszkolenie w zakresie dywersji i w dniu
7 listopada 1941 roku, jako pierwszy ,,cichociemny’’
zosta³ zrzucony do kraju. Od marca 1943 roku do lutego
1944 roku dowodzi³ Zgrupowaniami Partyzanckimi Armii Krajowej na Ziemi Œwiêtokrzyskiej. Poleg³ bohatersko
w dniu 16 czerwca 1944 roku pod Jew³aszami.
Odrodzona w 1989 roku polska Policja potrzebowa³a wzorów do naœladowania.
Na pocz¹tku lat ‘90 XX wieku ówczesne Kierownictwo
Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach nawi¹za³o
wspó³pracê z kombatantami, podw³adnymi mjr. „Piwnika” zrzeszonymi w Œwiêtokrzyskich Zgrupowaniach
Partyzanckich Armii Krajowej „PONURY–NURT”.
Wspó³praca ta zaowocowa³a uznaniem,
w czerwcu 1991 roku, aspiranta Policji Pañstwowej
Jana Piwnika mjr „Ponurego”, Patronem Policji
Œwiêtokrzyskiej. W tym te¿ czasie zrodzi³a siê
myœl, aby Policjantów szczególnie wyró¿niaj¹cych
siê w s³u¿bie, nios¹cych z nara¿eniem zdrowia
i ¿ycia pomoc poszkodowanym honorowaæ Policyjn¹
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Odznak¹ Zas³ugi im. mjr. Jana
Piwnika „Ponurego”, nadawan¹ przez Kapitu³ê Odznaki. Odznaka wrêczana jest
policjantom podczas odbywaj¹cych
siê corocznie, w czerwcu, na Wykusie
– miejscu obozowiska partyzantów mjr. „Piwnika”,
uroczystoœci w rocznicê œmierci Jana Piwnika.
Pierwszym odznaczonym Odznak¹ by³ asp. Tadeusz BIELAT, który otrzyma³ j¹ poœmiertnie. W latach
2002-2005 Odznaka zosta³a nadana kolejnym
oœmiu policjantom: sier¿. szt. Piotrowi Bia³kowi,
asp. Stanis³awowi Giemzie, nadkom. Jerzemu
Bukale, sier¿. szt. Przemys³awowi Sabowiczowi,
kom. S³awomirowi Sêdyby³owi, st. sier¿. Szymonowi
Ponikowskiemu, st. post. Robertowi Gawêckiemu
i st. post. Sebastianowi S³owikowi.
Patriotyzm i oddanie OjczyŸnie majora Jana Piwnika
„Ponurego” ju¿ od 15–stu lat s¹ niedoœcignionym wzorem dla policjantów garnizonu œwiêtokrzyskiego.
By daæ wyraz szacunkowi jakim darzymy naszego
Patrona oraz propagowaæ wœród spo³ecznoœci lokalnych
Jego zas³ugi, w jednostkach Policji województwa
œwiêtokrzyskiego zawieszone zosta³y portrety majora
„Ponurego” oraz wzory Policyjnej Odznaki Zas³ugi
wraz z histori¹ jej ustanowienia i krótkim ¿yciorysem
naszego Patrona.
podinsp. mgr Jacek W¹sik
Wykus — W¹chock, 17-18 czerwca 2006 r.

pokaza³y siê na tej zawsze skupionej i wydawa³o siê
niewzruszonej twarzy. „Podaæ do przodu: Nurt ¿egna
swoich ¿o³nierzy”; nie potrafi³ teraz sam stan¹æ przed
ka¿dym oddzia³em.
¯o³nierze, nawet ci zdala stoj¹cy czuli, ¿e pod
drzewami na leœnej krzy¿ówce rozegra³ siê ostatni
dramat ich dzielnego i troskliwego dowódcy...
por./kpt. Zdzis³aw Witebski ps. „Poraj”,
dowódca plutonu w kompanii Szorta,
zmar³ 9 listopada 1997 r.

Halina G³ogowska

Komendantowi
„Nurtowi”
Dziœ o Nurcie œpiewaæ chce pieœñ
O jego bohaterskich czynach
O odwadze,
Której nigdy nie brak³o
I o œmierci
Z dala od bliskich
Na obcej, londyñskiej ziemi
Tam, gdzie nie szumi Las Œwiêtokrzyski.
Komendancie!
By³eœ wzorem odwagi i ostro¿noœci.
Dba³eœ o wojsko,
O swych ch³opców z lasu,
Lecz na ¿ycie osobiste
Wci¹¿ brakowa³o ci czasu.
Przez piek³o wojny
Na bój wiod³eœ zastêpy ¿o³nierzy,
Nie szafuj¹c bez potrzeby
Ich ¿yciem i zdrowiem.
Nocne marsze,
Czêsta zmiana miejsc postoju
To twoja ulubiona taktyka boju.
Zwalcza³eœ bandytyzm i rabunek,
Têpi³eœ uleg³oœæ wobec okupanta,
A w marzeniach mówi³eœ czasami:
„Przyjdzie chwila,
Kiedy wyjdziemy z cienia jode³
Do wsi i miast
I ca³a Polska bêdzie wtedy
Dla nas lasem”.
Nie doczeka³eœ tej chwili.
Los rzuci³ siê daleko
Na londyñsk¹ ziemiê.
W samotnoœci up³ywa³y lata i godziny
Wœród garstki przyjació³.
Bez w³asnej, prawdziwej rodziny.
Tam odszed³eœ na wieczn¹ wartê.
Lecz pamiêæ o tobie nie zgaœnie,
Bo twe serce i dobroæ
Przyk³adem dla nas œwiec¹.
I ucz¹ jak dbaæ o godnoœæ cz³owiecz¹.
B¹dŸ patronem tej szko³y,
Co u podnó¿a Œwiêtokrzyskich stoi Gór
Niech sosnowy wiecznie gra bór
„Tyœ patron nasz,
Tyœ patron nasz
W naszych sercach
Dom prawdziwy masz”.

najwy¿szy stopieñ instruktorski – harcmistrza. Warsztaty metodyczne hufcowych to kolejne stotkanie
na Wykusie, gdzie kilkudziesieciu instruktorów mia³o
okazjê bli¿ej zapoznaæ siê z urokami i atmosfer¹
Wykusu. W ramach obchodów 50 rocznicy Powstania

siê z Wykusem, ¿e jestesmy tu zawsze gdy w ¿yciu
naszego Zwi¹zku i naszych harcerzy dziej¹ siê rzeczy
wa¿ne i wznios³e. To tu przy kapliczce, w blasku
wiecznego ognia – miloœci do Ojczyzny, przyjmujemy w gronu instruktorskiego, nadajemy nominacje
na wy¿sze stopnie instruktorskie i harcerskie. Jest
to jedna z najwa¿niejszych chwil w ¿yciu m³odego
cz³owieka, który œwiadomie decyduje siê pe³niæ s³u¿bê
Narodowi. Wykorzystujemy ka¿d¹ okazjê, aby byæ na
Wykusie i prze¿ywaæ jego historiê. Organizawany w
Skar¿ysku-Kamiennej Zlot Programowo-Metodyczny
zgromadzi³ kilkaset instruktorów z ca³ej Polski, którzy
zasiedli przy ognisku na Wykusie wys³uchali gawêdy
„Halnego”, a kilku z nich w tej w³aœnie atmosferze
otrzyma³o z r¹k Naczelnika Harcerzy nominacje na

Warszawskiego przypomnieliœmy wk³ad Korpusu
Jod³a w „Akcjê Burza”.
Ale krzwienie pamiêci o Wykusie i jego bohaterach – to nie tylko uroczystoœci raz w roku, to nie
nag³aœniane, spektakularne akcje. To niezauwa¿alna
dla wiêkszoœci praca œródroczna w dru¿ynach
i zastêpach. Dla u³atwienia stworzyliœmy narzêdzie
metodyczne – „wykusowe sprawnoœci”. M³odzi
ch³opcy, którzy chc¹c podnieœæ swoje kwalifikacje
poznaj¹ losy ludzi i ich czyny, tworz¹ce historiê
naszego regionu. Oni wiedz¹, ¿e „Dzik” to nie
zwierzê, a œp. Antoni Œwiderski, a „Halny” to nie
wiatr w górach, lecz ¿o³nierz PONUREGO i NURTA
– obecnie przewodnicz¹cy Œrodowiska PONURYNURT. Jeden z instruktorów tak zainteresowa³ siê

10 lat wspólnej drogi
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histori¹ Zgrupowañ, ¿e napisa³ swoj¹ pracê magisterska na temat Œrodowiska.
Jednym z istotniejszych dzia³añ jakim zajêli
siê instruktorzy i harcerze z ZHR by³o przybli¿enie
historii i idea³ów Armii Krajowej ze szczególnym
akcentem na Œrodowisko PONURY-NURT. W dobie
mediów elektronicznych sposób dotarcia do szerokiego grona ludzi nasun¹³ siê sam. Stworzyliœmy stronê
internetow¹ www.wykus.zhr.pl.
Od 1999 roku zanotowano ponad 16 tysiêcy
wejœæ na tê stronê, œrednio 10 osób dziennie.
Ponad 80% po³¹czeñ pochodzi z Polski, pozosta³e
to g³ównie: Kanada, Niemcy, Australia i Francja.
Zanotowaliœmy równie¿ wizyty z tak egzotycznych
krajów jak: Marokko, Mikronezja, Meksyk, Afryka
Po³udniowa czy Brazylia.
Zajêliœmy siê ca³ym dzia³em wydawniczym
Œrodowiska. Przygotowujemy i drukujemy Komunikaty Œrodowiska, ró¿nego rodzaju: deklaracje,
apele, listy, zaproszenia, podziêkowania...
Wspó³praca miêdzy ZHR a Œrodowiskiem jest ju¿
na tyle œcis³a, ¿e nasi harcerze i instruktorzy s¹ jego
cz³onkami Œrodowiska i pe³ni¹ funkcje w zarz¹dzie,
a udzia³ w uroczystoœciach harcerskich Zdzis³awa
Rachtana jest czymœ naturalnym.
Tak wiêc nasza s³u¿ba wci¹¿ trwa. Wierni swoim
idea³om, wierni danemu s³owu przyje¿d¿amy
z naszymi dru¿ynami, rodzinami w wykusowe lasy
oddaæ czeœæ ludziom, którzy wywalczyli dla nas
wolnoœæ. I choæ Zarz¹d Obwodu Œwiêtokrzyskiego
Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który podpisywa³ porozumienie odszed³, to przyszli nowi m³odsi
instruktorzy, którzy podjêli wyzwanie, podjêli s³u¿bê
aby etos Armii Krajowej nie zosta³ zapomniany.
I choæ pokolenia bêd¹ siê zmienia³y harcerze zawsze
trwaæ bêd¹ przy naszej kapliczce.
Czuwaj!
Dariusz Lenard phm
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R

ok 1996 by³ dla harcerek i harcerzy Zwi¹zku
Harcerstwa Rzeczypospolitej rokiem bardzo
szczególnym. Nasze zawo³ania „Bóg i Ojczyzna”
uwidoczni³y siê w dwóch wa¿nych wydarzeniach.
Pierwsze z nich to zawierzenie ZHR-u Matce Bo¿ej,
a drugie to podpisanie porozumienia pomiêdzy
Œrodowiskiem Œwiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich Armii Krajowej PONURY-NURT i Zwi¹zkiem
Harcerstwa Rzeczypospolitej. Stanêliœmy wtedy
przed zadaniami, które wymaga³y od nas du¿ego
zaanga¿owania i przedewszystkim wytrwa³oœci.
W tym roku mija dziesi¹ty rok naszej s³u¿by.
Nasz harcerski szlak, ju¿ du¿o wczeœniej ni¿ po
podpisaniu porozumienia, zwi¹zany jest z tym
wszystkim z czym kojarzy siê „Wykus”. Wspólnie
z ¿o³nierzami od PONUREGO i NURTA podtrzymujemy
pamiêæ o bohaterstwie i mêstwie tych, którzy zap³acili
najwy¿sz¹ cenê za Niepodleg³oœæ Polski. Przez ca³y
czas staramy siê udowodniæ, ¿e zas³ugujemy na to
wyró¿nienie. Bo wielkim honorem by³o zaufanie
jakim obdarzyli nas ¿o³nierze Œrodowiska. Dlatego
te¿ wiernie realizujemy zadania zawarte w porozumieniu. Nasze harcerskie ¿ycie tak mocno zwi¹za³o
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Pamiêci Jana Nowaka Jeziorañskiego
i Jadwigi z Wolskich Jeziorañskiej „Grety”

P

rzy ulicy Wilczej 7 w Warszawie jest Kaplica pod
wezwaniem Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy
– wybudowana w koñcu XIX wieku, przebudowywana – przy domu dobroczynnym „Przytulisko”
– pierwszej placówki rozwijaj¹cego siê Zgromadze-

Zbigniew Kabata
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Pokolenie
Kolumbów
Szko³y ojczyste nas wychowywa³y,
or³y srebrzyste drogê wskazywa³y.
Z gwiazdami w oczach szliœmy, plemiê m³ode,
w przeœliczn¹ Polskê, jak w wielk¹ przygodê.
Legend¹ nas urzeczono ¿o³niersk¹,
lilijk¹ nas ozdobiono harcersk¹.
Rwa³y siê serca w ¿ycie maszerowaæ,
szukaæ, odkrywaæ, tworzyæ i budowaæ.
A¿ nagle przysz³oœæ w gruzy nam runê³a
i do innego los nas wezwa³ dzie³a.
Lata zawiod³y dni krwawych ró¿aniec
i posziœmy – jak kamienie na szaniec.
Gineliœmy bez skargi, bez wahania.
Naszym zwyciêstwem – jeden dzieñ
przetrwania,
nasz¹ ostoj¹ – ofiary idea,
natchnieniem naszym – wolnoœci nadzieja.
Potem ucich³a burza ponad œwiatem,
pole poros³o k³osem, ³¹ka kwiatem.
Dla innych wolnoœæ i k³osy i kwiaty,
a nam przys¹dzi³ los wiêzienne kraty,
bo nasta³ dla nas czas we w³osienicy,
s³oñce widziane z zatêch³ej piwnicy,
los trêdowatych, bolesny i twardy,
mordercze lata, otch³anie pogardy.
Gdy orze³ wreszcie odzyska³ koronê,
zasta³ ju¿ barki wiekiem pochylone
i siwe g³owy. Gehenn¹ przewlek³¹
¿ycie jak struga przez palce przeciek³o.
Nie spe³ni³y siê sny nasze têczowe
i nie staje ju¿ nam ¿ycia na nowe.
Ominê³a nas ofiara bez ceny,
zejœæ nam trzeba – niedobitkom – ze sceny.
Wiêc zejdŸmy dumnie, niechaj nasze wargi
nas nie poni¿¹ nawet s³owem skargi.
Nie nam zazdroœciæ nadchodz¹cej dobie,
przeœliczn¹ Polskê unosimy w sobie.
Wiêc zejdŸmy godnie, nie szukajmy
wzglêdów.
Do tych co padli doszlusujmy rzêdów.
Zostanie po nas, jak otwarta rana,
karta historii nasz¹ krwi¹ pisana.
Nanaimo, B.C., 12 grudnia 1993 r.
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nia Sióstr Franciszkanek od Cierpi¹cych. Obecnie ten
dom, jako kolebka Zgromadzenia stanowi siedzibê
jego Generalnego Zarz¹du. Dzisiejsza kaplica jest
wiêksza, murowana w tzw. stylu jednolitym.
W okresie II Wojny Œwiatowej Siostry Franciszkanki bohatersko udziela³y pomocy rannym
i wydawa³y posi³ki g³odnym. W czasie samego
powstania Kaplica dozna³a stosunkowo niewielkich
zniszczeñ. Remontowano j¹ stopniowo. Kaplica
Sióstr zawsze otwiera³a swoje podwoje dla wiernych, którzy licznie uczestnicz¹ w mszach œwiêtych
i nabo¿eñstwach pod auspicjami Matki Boskiej
Nieustaj¹cej Pomocy.
Ja tak¿e nawiedzam Kaplicê. W czasie kiedy
odszed³ na „wieczn¹ wartê” (21 stycznia 2005 roku
w Warszawie) Jan Nowak-Jeziorañski ¿o³nierz
Armii Krajowej, Emisariusz Polskiego Pañstwa
Podziemnego i Rz¹du Polskiego na UchodŸctwie, Dyrektor
Rozg³oœni Polskiej Radia Wolna
Europa, autorytet naszego Narodu – uœwiadomi³am sobie, ¿e
tu, w tej w³aœnie Kaplicy wzi¹³
on œlub powstañczy z Jadwig¹
Wolsk¹ „Gret¹” niezwykle
cenion¹ i wysoko ustawion¹
³¹czniczk¹ Akcji „N”.
Decyzjê o œlubie podjêli Jan
Nowak i „Greta” na krótko
przed zaœlubinami. Wiedzeli,
¿e nadchodzi tragiczny koniec
Powstania, ¿e jest to kwestia
godzin... Gor¹co zapragnêli,
by razem zakoñczyñ ten dramat stolicy, razem
otrzymaæ B³ogos³awieñstwo Bo¿e, bez wzglêdu na
to, co bêdzie dalej... Kaplica sta³a otworem. Nie
by³o jednak kap³ana. Na szczêœcie okaza³o siê,
¿e w pobli¿u znajduje siê kwatera kapelanów. Po
gruzowiskach z ogromnym trudem doszed³ do
niej Jan Nowak. Ksiê¿a nie mogli zrozumieæ po
co im ten œlub? Oni sami od rana do nocy chowali
zmar³ych? Wreszcie jeden z nich zgodzi³ siê udzieliæ
im sakramentu ma³¿eñstwa. Ile¿ w tym by³o romantyzmu... Wracaj¹c do Kaplicy przysz³y ma³¿onek,
z jakiegoœ rozbitego balkonu zerwa³ kwiaty dla
„Grety”... I w ten sposób, wbrew najœmielszym
przypuszczeniom prze¿yli razem 55 lat. Ona ¿y³a
tylko dla niego. Kiedy zmar³a po cie¿kiej chorobie,
osamotnienie sta³o siê dla niego nie do zniesienia.
Ostatni swój tekst przeznaczony dla nie¿yj¹cej ju¿
¿ony zakoñczy³: „Do zobaczenia ukochana...”
Wykus — W¹chock, 17-18 czerwca 2006 r.

Przez d³ugi czas ilekroæ bywa³am w Kaplicy,
stale myœla³am o tym, ¿e trzeba tutaj w³aœnie
zostawiæ trwa³y œlad pamiêci o Janie Nowaku i Jego
najszczêœliwszym dniu w ¿yciu.
Wreszcie zdecydowa³am siê przedstawiæ
i uzasadniæ koniecznoœæ zawieszenia tablicy
Zarz¹dowi naszego Œrodowiska Zgrupowañ Partyzanckich Armii Krajowej PONUR-NURT. Z aplauzem
mój wniosek przyjêto. Pozosta³a wiêc tylko sprawa
wyra¿enia zgody przez Generalny Zarz¹d Zakonu
i oczywiœcie znalezienia potrzebych œrodków.
Ca³y Zarz¹d przyklasn¹³ pomys³owi. I oto
w rocznicê œlubu Jana i Jadwigi Jezioañskich
– 7 wrzeœnia 2005 roku odby³a siê uroczystoœæ
ods³oniêcia tablicy. By³a to uroczystoœæ kameralna
ale niezwykle wzruszaj¹ca. Uczestniczyli w niej: Proboszcz parafii koœcio³a œw. Aleksandra ks. Tadeusz

Balewski, który celebrowa³ Mszê œw. i wyg³osi³
homiliê, Kapelan Zakonu o. Eugeniusz Klimiñski,
Siostry Franciszkanki z Matk¹ Zakonu na czzele,
licznie zebrani cz³onkowie Œrodowiska z rodzinami,
cz³onek rodziny nowo¿eñców, min. Jacek Taylor,
prof. Janusz Odziemkowski oraz przedstawiciele
ZHR phm Wies³aw Pronobis i phm Dariusz Lenard.
Po poœwiêceniu tablicy wys³uchwliœmy bardzo ciekawego wyst¹pienia prof. Janusza Odziemkowskiego na temat dzia³alnoœci i sukcesów osi¹gniêtych dla
Polski w szczególnoœci w czasie, gdy by³ w Ameryce.
Tego, co zrobi³ dla Polski jest niepoliczalne!
Zakoñczyliœmy uroczystoœæ hymnem „Bo¿e coœ
Polskê!”. 7 wrzeœnia, ka¿dego roku w tej w³aœnie
Kaplicy bêdziemy siê staraæ by by³a odprawiana Msza
œwiêta w intencji Jana i Jadwigi Jeziorañskich.

Krystyna Rachtan
„Justyna”

Mniej nas co roku z Wykusu Madonno
Zawsze wierni œpieszymy do Ciebie
Nasi ch³opcy czekaj¹ w Œwiêtorzyskim Niebie ...
Opuœcili nasz¹ rodzinê: Mieczys³aw M³udzik „Szczytniak”,
Banaczkowski Stefan „Czortek”, Jerzy Szczerba „Mirt”,
Jerzy Do³¿kiewicz „Ibis”, Wies³awa Graczyñska „Irys”.
urek Szczerba ps. „Mirt” odszed³ od nas
na wieczn¹ wartê 11 grudnia 2005 roku.
Dzielny, odwa¿ny ¿o³nierz Armii Krajowej
Œwiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyznackich
Armii Krajowej PONURY-NURT. By³ wiêŸniem
okresu stalinowskiego. Po wyjœciu z wiêzienia
rzuci³ siê w wir pracy zawodowej i spo³ecznej.
Mia³ iskrê spo³ecznika. ¯y³ zawsze dla innych.
By³ wieloletnim wiceprezesem Zarz¹du Kieleckiego Okrêgu Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy
Armii Krajowej i jednoczeœnie naszego Œrodowiska oraz Sekretarzem Kapitu³y Policyjnej
Odznaki Zas³ugi im. PONUREGO.
Niezwykle obowi¹zkowy
i s³owny, tak rzadka zaleta,
a tak wa¿na.

S³ów kilka o Jurku Szczerbie
„Mircie”

Zabrak³o na Wykusie „Czortka”
– Stefana Banaczkowskiego
Stefan Banaczkowski ps. „Czortek” – ¿o³nierz Armii Krajowej, zwi¹zany ze œrodowiskiem kombatantów z terenu
gminy W¹chock i powiatu starachowickiego.
Wieloletni przyjaciel i opiekun duchowy spo³ecznoœci
szkolnej Szko³y Podstawowej im. Œwiêtokrzyskich
Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi.
By³ czêstym goœciem w naszej placówce. Swoimi
gawêdami o latach okupacji i partyzantki przybli¿a³
m³odzie¿y ten okrutny czas. Wskazywa³ wzorce osobowe
i postawy godne naœladowania. Uczestniczy³ jako goœæ
honorowy w apelach i uroczystoœciach szkolno-patriotycznych. By³ cz³onkiem jury w konkursach wiedzy o historii
Armii Krajowej. Czynnie w³¹czy³ siê w organizacjê spotkañ
m³odzie¿y z kombatantami na Wykusie z okazji corocznych
obchodów rocznicy powstania Polskiego Pañstwa Podziemnego,
czerwcowych Mszy œwiêtych i spotkañ partyzanckich, imprez
organizowanych przez œrodowisko szkolne np. cykliczne „Wrzeœniowe
spotkania dzieci i m³odzie¿y na Wykusie”.
Jego odejœcie na wieczn¹ wartê bardzo zasmuci³o
spo³ecznoœæ szkoln¹.
Czeœæ jego pamiêci!
Bo¿ena Wrona
Wykus — W¹chock, 17-18 czerwca 2006 r.

Zosta³ odznaczony Krzy¿em Walecznych
i Krzy¿em Armii Krajowej oraz innymi licznymi
odznaczeniami.
Mimo tylu obowi¹zków
kochana przez Niego Rodzina miala swoje najwa¿niejsze
miejsce w Jego ¿yciu. ¯onê
swoj¹ Oleñkê – sanitariuszkê
z Powstania Warszawskiego
– powa¿nie chor¹ na astmê
pielêgnowa³ do Jej œmierci.
By³ kochaj¹cym mê¿em, ojcem i dziadkiem. Dla rodziny
musia³, jak mawia³, mieæ zawsze czas.
Od wielu lat marzy³ o postawieniu w centrum Kielc
pomnika ARMII KRAJOWEJ. Marzenie Jego siê spe³ni³o.
Dlaczego? Bo on w³aœnie by³ inspiratorem, organizatorem
i w pewnym sensie ralizatorem pomnika! Gdy by³am
na uroczystoœci jego poœwiêcenia s³ysza³am rozmowy
obecnych, ¿e to tylko dziêki Niemu mog³o siê staæ. Dla
niego niestety by³a to wysoka cena. Nie zapomnê, gdy
po ods³oniêciu, ju¿ na pustoszej¹cym placu zobaczy³am
Jurka siedz¹cego samotnie. Widzia³am, ¿e cierpi...
Jurku, ogromnie nam bêdzie brak Ciebie na
Wykusie! Kogo sztandary pos³uchaj¹? Kto bêdzie
wydawa³ komendy? Chyba Ty dopomo¿esz z Domu
Pana? do koñca by³eœ wierny przysiêdze.
Czeœæ Twojej Pamiêci!

Justyna
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Nasi przyjaciele z Ameryki s¹ równie¿
przyjació³mi Wykusu
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Friends of Poland

tó¿ to s¹ nasi przyjaciele z Ameryki? Znamy
ich od pocz¹tku 1997 roku. Polskê kochaj¹ od
dawna. Dali temu wyraz zak³adaj¹c Towarzystwo
Przyjació³ Polski (Friends of Poland) w New Bedford,
stan Massachusets. W Towarzystwie tym wiêkszoœæ
cz³onków to weterani US Army. Niektórzy tylko maj¹
polskie korzenie.
Zainicjowa³ wspó³dzia³anie z ¿o³nierzami Armii
Krajowej Pan Richard Saunders, który w Polsce by³
ju¿ wiele razy i Pan Alvin Bodzioch, którego Ojciec
i Stryj byli Hallerczykami, a który w Polsce ma
liczn¹ rodzinê. Przyje¿d¿ali do Polski jeszcze przed
nawi¹zaniem kontaktów z nami – kilkakrotnie,
g³ównie z misj¹ charytatywn¹. Nieœli pomoc dzieciom niewidomym w Laskach i wspomagali równie¿
Fundacjê Pomocy na Rzecz ¯o³nierzy Armii Krajowej
im. gen. Okulickiego „Nied¿wiadka”.
I oto przyjazd ich do Polski w marcu 1997 roku
przes¹dzi³ o bliskich zwi¹zkach: Œrodowiska PONURYNURT z weteranami z Towarzystwa Przyjació³ Polski.
6 marca na Wykusie zostali naszymi cz³onkami nadzwyczajnymi panowie: Richard Saunders, Alvin Bodzioch
i Richard Duffy. W wojskowych polowych czapkach, które
koniecznie chcieli mieæ, w otoczeniu naszych wówczas
jeszcze licznych ¿o³nierzy-partyzantów, rodziny Alvina
Bodziocha i harcerzy ZHR z³o¿yli œlubowanie przed
Kapliczk¹. Po czym otrzymali legitymacje i znaczki,
bia³o-czerwone opaski i zielone berety Wojska Polskiego.
Dziœ nale¿y ju¿ do naszego Œrodowiska oœmiu weteranów
US Army, którzy s¹ cz³onkami nadzwyczajnymi.
Od czasu zwi¹zania siê z nami Pan Richard Saunders
w towarzystwie 2-3 amerykanów, z regu³y innych
cz³onków Towarzystwa – co najmniej 2 razy w roku
przyje¿d¿a do W¹chocka, goszczeni s¹ w Klasztorze
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Cystersów. Odwiedzaj¹ zawsze szko³y w Wielkiej Wsi
i Starachowicach. W czasie naszych uroczystoœci obecni s¹
równie¿ na Wykusie. Niezale¿nie od wspomagania szkó³
pan Saunders sfinansowa³ odnowienie wiêkszoœci o³tarzy
i ambony w koœciele przyklasztornym w W¹chocku, który
jak wiemy jest zabytkiem klasy „zerowej. Jest to wiêc
wspania³y dar dla ca³ej Polski.
Pan Alvin Bodzioch równie¿ co roku przyje¿d¿a do
W¹chocka lub Chotowa, jest zawsze na Wykusie, stara
siê byæ w czasie uroczystoœci pañstwowych w Warszawie.
Wspiera szko³y im. ¯o³nierzy Armii Krajowej, a co
najwa¿niejsze przyczyni³ siê bardzo znacz¹c¹ kwot¹ do
wzniesienia pomnika gen. GROTA – Roweckiego w Warszawie. W czasie swojego pobytu zaprasza ca³¹ swoj¹
rodzinê (ok. 30 osób) z ró¿nych zak¹tków Polski.
Jeden z cz³onków Towarzystwa Przyjació³ Polski pan
Jim Camacho, który kilkakrotnie by³ z Panem Saundersem w naszym kraju, jest niezwykle zainteresowany
historiê Polski, zw³aszcza t¹ z czasów II Wojny Œwiatowej.
Wysy³amy Mu wszystkie ksi¹¿ki na ten temat, które wydawane s¹ w Polsce w jêzyku angielskim. On je studiuje
i nastêpnie wykorzystuje swoj¹ wiedzê na wyk³adach
w szko³ach œrednich w Ameryce. Œrodowisko otrzyma³o
od niego piêkny list z podziêkowaniem za wspó³pracê,
potwierdza w nim du¿e zainteresowanie m³odzie¿y
wyk³adami. Jest to wielki walor edukacyjny naszego
wspó³dzia³ania z Towarzystwem Przyjació³ Polski. Poznanie naszego Kraju przez Amerykanów przyje¿d¿aj¹cych
do Polski z p. Saundersem i Bodziochem oraz ich misje
charytatywne, jak równie¿ przekazanie wiedzy o Polsce
m³odzie¿y Amerykañskiej.
Oby ten zwi¹zek organizacji polskiej i amerykañskiej
trwa³ jak najd³u¿ej. To sugestia dla naszych nastêpców.
„Justyna”
Wykus — W¹chock, 17-18 czerwca 2006 r.

Richard Saunders

Zbigniew Kabata
Gal. 5,26 – 6.3: Nie b¹d¿my chciwi pró¿nej
chwa³y, jedni drugich dra¿ni¹c, jedni
drugim zazdroszcz¹c... Je¿eli bowiem kto
mniema, ¿e jest czymœ, b¹d¹c niczym, ten
samego siebie oszukuje.
Nie przypinajcie mi wst¹¿ek kolorowych,
che³pliwoœci nie wzbudzajcie oklaskami.
blask i trzask mi dajcie ogni obozowych,
cichy wiatru poszum w ga³êziach sosonowych
i piosenkê, która by³a zawsze z nami.
Nie k³adŸcie mi liœci laurowych na czo³o.
Zabierzcie fanfary i mowy strzeliste.
Oddajcie mi druhów przyjacielskie ko³o
i miêœnie sprê¿yste i duszê weso³¹,
oddajcie mi oczy niewinne i czyste.
Nie sadzajcie mnie na stolcach poz³acanych.
Nie pasuj¹ do nich moje stare koœci.
Oddajcie mi po³ysk luf oksydowanych,
bitew ból przegranych i radoœci wygranych,
oddajcie mi lata ofiarnej m³odoœci.
Ja tylko jednego pragnê najogromniej:
gdy siê ju¿ rozsypi¹ szarym, zimnym py³em,
aby z wszystkich dawnych i mniej dawnych
wspomnieñ
to tylko jedynie pamiêtano o mnie,
¿em skoñczy³ marsz takim, jakim zawsze
by³em.
Nanaimo, B.C., 7 wrzeœnia 1994 r.

Z Bostonu do Starachowic

Choæ kosztuje ich to niema³o wysi³ku i pieniêdzy,
od lat przyje¿d¿aj¹ do Polski. Podziwiaj¹ metropolie:
Warszawê, Kraków, Gdañsk, ale co roku chêtnie
wracaj¹ do W¹chocka i Starachowic. Nie s¹ Œwiêtymi
Miko³ajami, ale nigdy nie przyje¿d¿aj¹ bez prezentu.
Co ci¹gnie Amerykanów z Bostonu nad Kamienn¹?
Alvin
W przypadku Alvina Bodziocha mo¿na zapewne
mówiæ o sentymencie do kraju przodków. Tak przynajmniej by³o w roku 1973, kiedy po raz pierwszy przyby³
do Polski. Nie kryje rozczarowania, którego wtedy
dozna³. Kraj pod rz¹dami „jedynie s³usznej partii”
zrobi³ na nim przygnêbiaj¹ce wra¿enie.
— By³o szaro i smutno – wspomina.
Chcia³ jak najszybciej wyjechaæ. Nad Wis³ê zawita³
jednak ponownie. Po niemal 20 latach. Polska 1992 roku
wygl¹da³a ju¿ zupe³nie inaczej. By³a krajem, do którego
– jak uzna³ – warto wracaæ. I tak jest do dziœ. Nie bez
wp³ywu na jego decyzjê by³ zapewne fakt, ¿e spotka³
tu ludzi z którymi po³¹czy³y go wiêzi przyjaŸni. Wœród
nich byli Krystyna i Zdzis³aw Rachtanowie. To za

ich spraw¹ trafi³ te¿ do Starachowic. Choæ oboje od lat s¹
warszawiakami, nie zapomnieli o mieœcie nad Kamienn¹,
z którym ³¹czy ich bohaterska przesz³oœæ. Opowieœci
„Justyny” i „Halnego” sprawi³y, ¿e Alvina zachwyci³a
partyzancka legenda.
— Jest cz³onkiem naszej organizacji. Pod kapliczk¹
na Wykusie sk³ada³ œlubowanie. Tam otrzyma³ nasz
znaczek – mówi Zdzis³aw Rachtan, przewodnicz¹cy
zarz¹du Œrodowiska Œwiêtokrzyskich Zgrupowañ
Partyzanckich Armii Krajowej PONURY-NURT.
John
Gdy pod koniec paŸdziernika tego roku Alvin
Bodzioch po raz kolejny przyjecha³ do kraju przodków,
towarzyszy³ mu John Fracasso. M³ody dynamiczny
biznesmen. Nale¿a³o by dodaæ, ¿e towarzyszy³ jak
zwykle, bo choæ w jego ¿y³ach nie ma ani kropli
polskiej krwi, a co najwy¿ej tylko domieszka w³oskiej,
korzysta z ka¿dej okazji, aby przyjechaæ do tego

dalekiego kraju, który go
zafascynowa³. To tylko
jeden z amerykañskich
przyjació³ Bodziocha,
którzy towarzyszyli mu
w licznych wyprawach do
Polski. Nie kryj¹, ¿e sta³o
siê tak w³aœnie za spraw¹
Alvina. Wyprawy to dla nich okazja do poznania Polski.
Bywaj¹ w wielkich miastach. Podoba im siê w Warszawie, Gdañsku, Krakowie, ale s¹ te¿ miejsca, które ich
zafascynowa³y, do których wracaj¹ najchêtniej. Jednym
z nich jest starachowicki Specjalny Oœrodek SzkolnoWychowawczy. Amerykanie przyje¿d¿aj¹ tu co roku
i s¹ naprawdê mile oczekiwanymi goœæmi. Dla nich te
wizyty to niema³a przyjemnoœæ i okazja do wzruszeñ,
o czym zapewnia John, coraz lepsz¹ polszczyzn¹.
Szczególne miejsce
Oœrodek to miejsce szczególne. Dziêki ludziom,
którzy z pasj¹ i poœwiêceniem w nim pracuj¹,
przynajmniej czêœæ dzieci, z którym los nie obszed³
siê ³askawie, dostaje szansê na
odnalezienie siê w spo³eczeñstwie.
Tu ucz¹ siê w szkole podstawowej
i gimnazjum. Od niedawna dzieci
z umiarkowanym upoœledzeniem
maj¹ równie¿ mo¿liwoœæ nauki
zawodu. Ucz¹ siê gotowaæ.
— Wiem, ¿e maj¹ znikome
szanse na znalezienie sobie pracy,
ale dziêki umiejêtnoœciom, które tu
zdobêd¹ ³atwiej im bêdzie radziæ
sobie, gdy z czasem coraz starsi
rodzice, nie bêd¹ wstanie zrobiæ za nich wszystkiego
— wyjaœnia dyrektor oœrodka Anna Tusiñska.
Jak wygl¹da nauka? Goœcie mogli przekonaæ siê
o tym na w³asne oczy.
Jeszcze nie zawsze „Leœnym Skrzatom” udaje siê
w³aœciwie nazwaæ poszczególne warzywa. Czasem
„z³oœliwa” papryka do z³udzenia przypomina fasolê.
Nie jest ³atwo czytaæ, skoro nie potrafi siê mówiæ.
Dla ich rówieœników to sprawy banalne, ale Karol,
Ola, Monika, Kasia i inne dzieci codziennie musz¹
ciê¿ko pracowaæ, aby posi¹œæ to, co innym przychodzi
tak ³atwo. Radz¹ sobie jak mog¹. Marcin mowê
z koniecznoœci musi zast¹piæ gestami, ale robi to
w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoœci co do intencji. Jest
prawdziwym mistrzem w naœladowaniu zwierz¹t.
Jego popisy goœcie nagradzaj¹ brawami. Ci, którzy
z wys³awianiem siê nie maj¹ problemu, zaimponowali Amerykanom znajomoœci¹ jêzyka angielskiego.
Wykus — W¹chock, 17-18 czerwca 2006 r.

W zdumienie wprawi³a ich natomiast Kasia. Wprawdzie nie zawsze jest w stanie poprawnie policzyæ z ilu
sylab sk³ada siê krótki wyraz, wystarczy jednak
podaæ dowolna datê, aby b³yskawicznie i bezb³êdnie
potrafi³a okreœliæ, jaki to dzieñ tygodnia.
— Niesamowite! Jak ona to robi? – zastanawia siê Pawe³ Strojnowski, dyrektor szkó³
dzia³aj¹cych w oœrodku.
A poza tym wszystko jak w ka¿dej zwyk³ej szkole. Kolorowo i weso³o. Dzia³aj¹ dru¿yny harcerskie.
Wychodzi szkolna gazetka.
Goœcie, którzy z zainteresowaniem obserwowali
zajêcia, grzecznie daj¹ siê ustawiæ w kó³eczko i nie
zwa¿aj¹c na wiek, wraz z dzieæmi, w rytm znanego
przeboju Arki Noego zapewniaj¹, ¿e „taki du¿y, taki
ma³y, mo¿e œwiêtym byæ...”
Wróc¹, bo warto
Dlaczego przyje¿d¿aj¹ tu a¿ z Bostonu?
— Bo warto. Bo to bardzo dobra szko³a. Dlatego
zdecydowaliœmy siê jej pomoc – twierdz¹ zgodnie.
— Jesteœmy dumni, ¿e mogliœmy poznaæ
tak wspania³ych ludzi, jak ci, którzy tu pracuj¹
– podkreœla John.
— Myœlê, ¿e oni odnajduj¹ tu to, czego brak
im w Ameryce. Bliskie wiêzi ³¹cz¹ce ludzi. Wiem,
¿e s¹ pod wra¿eniem tego, ¿e w naszym kraj¹ s¹
ludzie, którzy tak potrafi¹ dbaæ o te najbardziej
potrzebuj¹ce pomocy dzieci – dodaje „Halny”.
Doceniaj¹c to zaanga¿owanie, Amerykanie staraj¹
siê pomóc. Tym razem równie¿ nie przyjechali z pustymi rêkami. Czek, który zostawili, bardzo siê przyda.
— Im wiêcej pieniêdzy zgromadzimy jako
wk³ad w³asny, tym wiêcej bêdziemy mogli dostaæ
z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych jako dotacjê. Zamierzamy za
nie kupiæ wyposa¿enie do kuchni, w której gotowania ucz¹ siê nasi podopieczni – wyjaœnia dyrektor
Tusiñska.
Gdy Alwin i John wróc¹ tu w przysz³ym roku,
bêd¹ mogli siê przekonaæ, czy siê uda³o. A wróc¹
tu na pewno.
pen
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Wykus 2006 nr 11

Warto pomagaæ

strona 

Byœmy pamiêtali…
Poœród codziennych spraw prostych i trudnych,
biegn¹cych torem wspó³czesnych pokoleñ ... obok
idei, czynów, poœwiêceñ, ¿ycia têtni¹cego blaskiem
i cieniem, wœród gwaru weso³ych dzieciêcych g³osów,
szumu listowia i œpiewu ptaków, jak cierñ tkwi
w sercu bolesne wspomnienie dni pe³nych koszmaru,
strachu i œmierci.

Polegli w ciszy ... polegli w krzyku ...
polegli z pieœni¹ zwyciêstwa na ustach.

(E. Karpiñski: Œwiêto Patrona Szko³y)
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Historia Polski ju¿ od czasów piastowskich przez
okres panowania Jagiellonów, królów elekcyjnych,
okres zaborów, powstañ, lat wojen i okupacji naznaczona by³a krwi¹ i ofiar¹ ¿ycia wielu Polaków. Dlatego my – uczniowie Zespo³u Oœwiatowych Placówek
w Olesznie – jesteœmy dumni z tego, ¿e nasza Szko³a
Podstawowa nosi imiê Armii Krajowej. Jej ¿o³nierze
w czasie II wojny œwiatowej walczyli o woln¹
Polskê, zarówno z radzieckim „wyzwolicielem” jak
i niemieckim okupantem. Po ca³ej zawierusze wojennej w ju¿ komunistycznej Polsce – satelicie ZSSR
– zapomniano o tak wielkich bohaterach, jakimi byli

¿o³nierze AK. Zamiast postawiæ ich
za wzór – zamykano ich w wiêzieniach i skazywano
na œmieræ. Na szczêœcie – to ju¿ przesz³oœæ. Przecie¿
to dziêki ich poœwiêceniu i mi³oœci do matki – Ojczyzny mo¿emy spokojnie siê uczyæ i cieszyæ ¿yciem.
Z myœl¹ o tym, co siê wydarzy³o w tamtych trudnych, wojennych czasach organizowane s¹ coroczne
uroczystoœci upamiêtniaj¹ce prze³omowe wydarzenia z czasów II wojny œwiatowej. Uroczystoœci takie s¹
obchodzone miêdzy innymi na Wykusie i w Olesznie.
Nasza szko³a, corocznie w rocznicê bitwy pod
Chotowem, w paŸdziernikow¹ niedzielê spotyka siê
z kombatantami nad grobami poleg³ych ¿o³nierzy.
Nastêpnie wspólnie modlimy siê w Koœciele na mszy.
Po niej zawsze udajemy siê pod pomnik poleg³ych
¿o³nierzy w Chotowie, by tam oddaæ im ho³d.
Corocznie przyje¿d¿aj¹ do nas harcerze ze
Œwieszyna. Ich szko³a równie¿ nosi imiê Armii Kra-
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jowej. Razem oddajemy czeœæ poleg³ym partyzantom
i modlimy siê nad ich grobami.
Przyje¿d¿aj¹ na te uroczystoœci kombatanci
i ¿o³nierze Armii Krajowej z ca³ego kraju. Przyje¿d¿aj¹
tu dla nas – m³odych, aby nam pokazaæ, co znacz¹
dla nich s³owa: Bóg, Honor i Ojczyzna.
Zbigniew Kabata w jednym ze swoich wierszy
tak pisa³:

Tak bardzo tego pragnê a¿eby moje s³owa,
a¿eby wiersz choæ jeden, ktoœ
w pamiêci zachowa³
w dalekim moim Kraju ,
w moim kraju dalekim
a¿eby go powtórzy³, kiedy
zamknê powieki (...)
Nie aby mnie, z nazwiska, ktoœ
w pamiêci zachowa³,
Chcê by mymi s³owami wo³a³:

ARMIO KRAJOWA!
Chcê aby z moich zg³osek pieœñ
wykrzesa³ jak diament,
Têcz¹ w s³oñcu b³yszcz¹cy
nasz akowski testament.
Ale najbardziej chcia³bym, aby
mymi s³owami
Wyœpiewa³ chwa³ê tamtych,
którzy nie mog¹ sami
Krzywdy swojej dochodziæ,
których zmursza³e koœci
Nie zap³aty ¿¹daj¹ tylko sprawiedliwoœci.”
Wiersz ten doskonale oddaje to, co nale¿y do
obowi¹zków naszego – m³odego pokolenia. W miarê
naszych mo¿liwoœci, przy wsparciu naszych nauczycieli, staramy siê je spe³niaæ: opiekujemy siê miejscami
pamiêci narodowej, bierzemy udzia³ w uroczystoœciach
patriotycznych – równie¿ sami je przygotowujemy,
poszerzamy swoj¹ wiedzê na temat historii naszej
ojczyzny, bierzemy udzia³ w konkursach historycznych, uczymy siê ¿yæ i dzia³aæ w demokratycznym
spo³eczeñstwie poprzez udzia³ w pracach szkolnych
organizacji oraz podejmowanie ró¿nych inicjatyw na
rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Staramy siê dbaæ o dobre
imiê dla naszej szko³y nosz¹cej imiê Armii Krajowej.
Do tej pory organizatorami paŸdziernikowych
spotkañ w Olesznie byli ¿o³nierze „Nurta” i „Ponurego”,
od lat skupieni w Œrodowisku Œwiêtokrzyskich Zgrupowañ
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Partyzanckich Armii Krajowej PONURY-NURT. My
byliœmy tylko uczestnikami tych uroczystoœci, chocia¿
wielu z nas, zw³aszcza harcerze, aktywnie w³¹cza³o
siê w jej przygotowanie: porz¹dkowaliœmy mogi³y
i pomniki, przystrajaliœmy je kwiatami i zniczami,
przygotowywaliœmy czêœæ artystyczn¹, przypominaj¹c
uczestnikom uroczystoœci wiersze i pieœni o Armii Krajowej,
równie¿ te tworzone przez Jej ¿o³nierzy, miêdzy innymi
Zbigniewa Kabatê. Sta³ym elementem s¹ harcerskie warty wystawiane przez szkol¹ dru¿ynê ZHP. Od 2005 roku
zaszczyt organizowania uroczystoœci zwi¹zanych z rocz-

nic¹ bitwy pod
Chotowem przypad³ naszej szkole.
Podobnie jak w latach ubieg³ych
spotkaliœmy siê z ¿o³nierzami „Nurta”
i ich goœæmi na wspólnej modlitwie, najpierw na cmentarzu a potem w koœciele
parafialnym. Zupe³n¹ nowoœci¹ natomiast by³a wizyta
uczestników uroczystoœci w naszej szkole. Na sali
gimnastycznej odby³a siê najpierw uroczysta akademia
przygotowana przez uczniów, a póŸniej spotkanie przy
kubku herbaty i gor¹cym ¿o³nierskim posi³ku – bigosie.
Mi³o wspominamy rozmowy z naszymi goœæmi, ich
serdeczne podziêkowania za goœcinê i ³zy wzruszenia,
gdy ze szkolnej sceny s³yszeli jak¿e bliskie ich sercu s³owa
partyzanckich pieœni i wierszy. Trwa³¹ pami¹tk¹ tego
zdarzenia s¹ fotografie, które umieœciliœmy równie¿ na
szkolnej stronie internetowej www.spoleszno.strefa.pl .
Te spotkania z ¿o³nierzami – weteranami dla
nas uczniów maj¹ ogromne znaczenie. Mamy okazjê
i jednoczeœnie wielki zaszczyt poznawaæ ludzi, którzy
prze¿yli koszmar wojny, którzy walczyli o wolnoœæ
naszego kraju, dla których s³owo POLSKA nie by³a
i nie jest pustym, nic nieznacz¹cym wyrazem.
Dziêki Wam – Drodzy Partyzanci, dziêki Waszemu
olbrzymiemu, równie¿ obecnemu zaanga¿owaniu –
my, m³ode pokolenie mo¿emy lepiej poznawaæ wiedzê
o wojennej historii regionu i kiedyœ w przysz³oœci
przekazywaæ j¹ naszym dzieciom i wnukom. Rozumiemy, ¿e to na nas teraz spoczywa obowi¹zek dawania
œwiadectwa o tamtych wojennych czasach.
Dziêkujemy.
Uczniowie Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Olesznie:
Hubert Szymczyk i Katarzyna Stolarczyk

Zapraszamy na Wykus
P

od takim has³em zorganizowany zosta³ konkurs, w którym uczniowie szkó³ podstawowych
i gimnazjów z terenu Starachowic w formie wiersza,
listu lub opowiadania zachêcali do poznania tego
miejsca.
Wp³ynê³o 52 prace. Jury w sk³adzie: Krystyna
Rachtan, Ma³gorzata Dziurzyñska, Aleksander £¹cki,
Wojciech Wœciubiak i Anna Tusiñska wybra³o najlepsze
prace i wy³oni³o laureatów. Prace oceniono w dwóch
kategoriach: szko³y podstawowe i gimnazja.
Zwyciêzcami zostali: w kategorii szkó³ podstawowych: I miejsce – Iga Jaworska SP 9, II miejsce – A. Kowalska i M. Kasprzyk SP 12, III miejsce – K. G¹sior

SP 11, W. Pocheæ SP 9, M. Czaja SP 12. W kategorii
gimnazjów: I miejsce – A. Nowak Gimnazjum Nr 2, II
miejsce – M. Lata³a, I. Piekutowska Gimnazjum Nr 2,
III miejsce – Magdalena Bidziñska Gimnazjum Nr 2.
Wyró¿nienia otrzymali: M. Michta – OSW, K. Klusek
SP 12, J. £¹cka SP 11, K. Œlifierz SP 12.
Organizatorzy Konkursu Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach wraz ze Œrodowiskiem
Œwiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich Armii
Krajowej PONURY–NURT ufundowali nagrody.
Konkurs mia³ na celu wytworzenie wiêzi
m³odego pokolenia z Ma³¹ Ojczyzn¹, jej tradycj¹
oraz kszta³towanie postaw patriotyzmu. Przygoto-

Ze wspomnieñ mojego dziadka

K

iedy wczoraj spyta³em o Wykus, dziadek najpierw
podsun¹³ mi ksi¹¿kê, a potem zacz¹³ opowiadaæ
o wydarzeniu, które najlepiej pamiêta³. W 1988 roku
odbywa³y siê na Wykusie w W¹chocku oraz Janowicach
i Michniowie uroczystoœci pogrzebowe „Ponurego”.
To by³a wielka patriotyczna manifestacja.
Po latach starañ sprowadzono prochy najwiêkszego
przywódcy partyzantów na KielecczyŸnie w czasie
II wojny œwiatowej - mjr. Jana Piwnika. By³o bardzo
wielu ludzi. Poczty sztandarowe i zmiany warty
towarzyszy³y Komendantowi „Ponuremu” od jego
rodzinnej wsi Janowice. Na Wykusie w sobotê
odby³a siê msza, a ¿o³nierze z³o¿yli dowódcy ostatni
meldunek. Noc¹ warty czuwa³y na Ratajach przy jego
trumnie, która nastêpnego dnia przewieziona zosta³a
na prostej furmance poprzedzanej przez ¿o³nierzy na
koniach do W¹chocka. Wiele osób p³aka³o.
Wœród mieszkjañców najbli¿szych okolic powtarzano sobie, ¿e dowódca ¿o³nierzy Armii Krajowej
wróci³ do siebie. Wczeœniej nie pozwalano sprowadziæ
jego prochów do kraju, bo znajdowa³y siê na terenach
Zwi¹zku Radzieckiego, a ¿o³nierzy Armii Krajowej
uczciæ jako bohaterów. Chocia¿ byli prawdziwymi

bohaterami! Walczyli przeciwko Niemcom. Niszczyli
ich posterunki i transporty. Nara¿ali w³asne ¿ycie.
Wielu z nich zgine³o. Zostali pochowani z dala od
swoich bliskich. Nie wolno by³o o tym mówiæ po
wojnie, ale ludzie wiedzieli, ¿e na Wykusie s¹ mogi³y.
Dopiero w 1957 roku postawiono kapliczkê-pomnik
z ich pseudonimami. Jest na niej napis: „Przechodniu,
ponieœ wieœæ, ¿e zginêliœmy Ojczyznê”. Dziadek by³ te¿
na tej uroczystoœci i pokaza³ mi czarno-bia³e zdjêcie.
Za kapliczk¹ stoj¹ ludzie w p³aszczach. Przed ni¹ na
ziemi le¿¹ wieñce.
Ja te¿ tam je¿d¿ê na rowerze z rodzicami albo chodzê
z dziadkiem. Teraz wokó³ kapliczki jest niski murek
z tabliczkami tych ¿o³nierzy, którzy umarli po wojnie.
Na tablicach przy wejœciu opisano historiê walk partyzanckich Œwiêtokrzyskich Zgrupowañ Armii Krajowej.
Dziadek powiedzia³, ¿e jeœli chcê wiedzieæ
wiêcej, muszê przeczytaæ ksi¹¿kê „Pozdrówcie Góry
Œwiêtokrzyskie” Cezarego Chlebowskiego i inne jego
ksi¹¿ki, bo teraz ju¿ mo¿na o ¿o³nierzach AK pisaæ
i czytaæ, i nikt pezed nami nie ukryje prawdziwej
historii.
Andrzej Nowak

wanie prac na konkurs wi¹za³o siê niejednokrotnie
z przyjœciem na Wykus, rozmow¹ z cz³onkami
rodziny pamiêtaj¹cymi czasy wojny, przeczytaniem
literatury. Gawêdy i wspomnienia goœci podczas
wrêczania nagród, eksponaty, zdjêcia pozwoli³y na
„przeniesienie siê” w dawne czasy, poznanie historii.
Myœlê, ¿e to przedsiêwziêcie przyczyni siê do spotkañ
na Wykusie nie tylko z uczestnikami konkursu, ale
równie¿ z tymi, do których skierowali oni swoje zaproszenia, czêœciej bêdziemy widzieæ œwie¿e kwiaty
i p³on¹ce znicze na Polanie. I to jest jedna z dróg
przekazywania pa³eczki w „sztafecie pokoleñ”.
Anna Tusiñska

Na Wykusie
Partyzantom „Ponurego”

Biwak to lato
– s³odkie maliny, igliwiem pachn¹cy koc,
namiot nad g³ow¹, spokojny szum strumienia,
las odzywaj¹cy siê g³osem rozszczebiotanych ptaków
i ja – nareszcze wolny, z g³ow¹ pe³n¹ marzeñ.
„W listopadzie 1943 roku zagrupowania
pozbawione nawet sza³asów biwakowa³y do
pierwszego œniegu pod go³ym niebem”.
Biwak to podchody
– wspólna zabawa, znaki z kamyków, szyfry na
drzewach, czujne czekanie, szybkie przeskoki, ukryty
w gêstwinie skarb
i moja radoœæ – znowu zwyciêstwo!
„¯o³nierze! Ziemia na której stoicie, jest
skrawkiem wolnej niepodleg³ej Polski”.
Biwak to zdjêcia
– przy Ÿródle, nad wod¹, wœród gêstych drzew,
w przeœwicie lasu, z motylem na kamieniu
i ja pod napisem z kapliczki na Wykusie:
„Przechodniu! Ponieœ wieœæ, ¿e zgineliœmy za
Ojczyznê”
Biwak to moja pamiêæ.
Andrzej Nowak

K

olejne spotkanie wrzeœniowe dzieci i m³odzie¿y na
Wykusie zapocz¹tkowane zosta³y przed kilku laty
przez spo³ecznoœæ szkoln¹ Szko³y Podstawowej im.
Œwiêtokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi.
Wieloletnia aktywna praca w zwi¹zku z patronem szko³y i wspó³praca ze œrodowiskiem AK jest
nieodzownym elementem dzia³alnoœci dydaktycznowychowawczej naszej placówki.
Spotkania w miejscu zgrupowania partyzanckiego
sta³y siê okazj¹ do wspomnieñ i rozmów ¿o³nierzy AK
z m³odzie¿¹. Czêstymi goœæmi s¹ tak¿e kombatanci

z USA, m³odzie¿ ze szkó³ patronackich, przedstawiciele
œrodowiska lokalnego oraz harcerze z ZHR. W miejscu
tym odbywa siê Msza Œw., a po niej uroczyste ognisko
z pieœniami partyzanckimi. Atmosfera lasu i gawêd
oddaje nastrój tych spotkañ. M³odzie¿ ma okazjê
wys³uchaæ wspomnieñ œwiadków tamtych dni. Naoczne
relacje z wojennych wydarzeñ rozbudzaj¹ w m³odych
ludziach mi³oœæ do ojczyzny, pokazuj¹ jak wiele trudu
i poœwiêcenia wykazali leœni bohaterowie. Ich postawa,
odwaga i heroizm stanowi wzór do naœladowania.
Spotkania te z roku na rok przybieraj¹ coraz bardziej
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uroczyst¹ oprawê. Dziêki zaanga¿owaniu organizatorów
podczas tych spotkañ odbywaj¹ siê programy artystyczne, pogadanki, odczyty oraz konkursy na temat wiedzy
o Armii Krajowej i znaczenia tego miejsca.
Uroczysko Wykus bêd¹ce dawniej miejscem
zakazanym teraz coraz czêœciej têtni ¿yciem, a pamiêæ
z³o¿onych tu ofiar ¿ycia nie idzie w zapomnienie. Zajmuje
ono wa¿ne miejsce w sztafecie pokoleñ i w dalszym
ci¹gu rozwija œwiadomoœæ i wagê has³a „Bóg, Honor,
Ojczyzna”.

Bo¿ena Wrona
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Nasze wrzeœniowe spotkanie
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W rocznicê powstania polskiego pañstwa podziemia

Spotkania na Wykusie
Ju¿ po raz czwarty uczniowie starachowickich szkó³ i okolic uczcili powstanie
Podziemnego Pañstwa Polskiego podczas
dorocznego spotkania na Wykusie.
Wrzeœniowe spotkania dzieci i m³odzie¿y na
Wykusie” zorganizowane ju¿ po raz czwarty przez
Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach
oraz Szko³ê Podstawow¹ w Wielkiej Wsi (gm.
W¹chock), odby³y siê 26 wrzeœnia. Spotkanie
poœwiêcone obchodom rocznicy powstania Polskiego
Pañstwa Podziemnego zgromadzi³y w tym roku na

Wykusie ponad 300 osób. W obchodach rocznicowych
wziê³a udzia³ spo³ecznoœæ szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
Starachowic, Wielkiej Wsi, Bodzentyna, W¹chocka,
Wzdo³u Rz¹dowego i Skar¿yska-Kamiennej.
Dzieci i m³odzie¿ zgromadzone przy mogile
majora NURTA z zapartym tchem s³ucha³y gawêdy
Zdzis³awa Rachtana „Halnego” i Andrzeja
Kastena „Zulejki”. Niestety wœród obecnych
zabrak³o w tym roku Stefana Banaczkowskiego „Czortka”, którego pamiêæ uczczono minut¹
ciszy. Za ¿o³nierzy poleg³ych, pomordowanych,

Wrzeœniowe spotkanie na Wykusie s¹ ka¿dego roku ¿yw¹ lekcj¹ historii i patriotyzmu

Wykus 2006 nr 11

10 lat w starym dobrym
lesie na Wykusie
W roku bie¿¹cym dziesi¹ty ju¿ raz zabrzmi¹
s³owa przysiêgi studentów ASB:
„Ja student Administracji Systemami Bezpieczeñstwa,
wierny idea³om, którym s³u¿yli i oddali ¿ycie
powstañcy genera³a Langiewicza i majora Ponurego.
Œwiadom obowi¹zków wynikaj¹cyh z nabycia specjalistycznych umiejêtnoœci.
Œlubujê!
S³u¿yæ wiernie Narodowi Polskiemu.
Strzec bezpieczeñstwa Pañstwa i jego obywateli,
nawet z nara¿eniem ¿ycia.
Zgodnie z zasadami etyki zawodowej:
broniæ honoru, godnoœci i dobrego imienia przysz³ej
s³u¿by.
Tak mi dopomó¿ Bóg!
Administracja Systemami Bezpieczeñstwa Wy¿szej
Szko³y Handlowej w Kielcach jest jedyn¹ tego rodzaju
specjalnoœci¹ w polskim szkolnictwie wy¿szym. Jej
wyj¹tkowy charakter tworzy specjalnie opracowany
blok przedmiotów zawodowych obejmuj¹cych
informatykê, przygotowanie do specyficznych
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negocjacji, ochronê obrotu gospodarczego, taktykê
i technikê operacyjn¹, kryminalistykê, oglêdziny
miejsc zdarzeñ przestêpstwa, techniczne systemy
zabezpieczaj¹ce, ³¹cznoœæ, wywiad i kontrwywiad.
Ponadto do bloku przedmiotów zawodowych
nale¿y ca³a gama umiejêtnoœci z zakresu sztuki
walki wrêcz, strzelania z ró¿nego typu broni krótkiej
i d³ugiej, w tym automatycznej, umiejêtnoœæ nurkowania z aparatur¹ w ró¿nych akwenach wodnych,
wspinaczki wysokogórskiej zakoñczonej egzaminem
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zmar³ych i walcz¹cych o wolnoœæ Polski, modlitwê
poprowadzi³ ks. infu³at Józef Wójcik wraz
z ojcami z w¹chockiego klasztoru Cystersów.
W dowód wdziêcznoœci wobec tych, którzy walczyli
o wolnoœæ Ojczyzny, pod Kapliczk¹ na Wykusie
z³o¿ono kwiaty, recytowano wiersze oraz œpiewano
patriotyczne pieœni.
Podczas obchodów rocznicowych na Wykusie
obecni byli zaproszeni goœcie, m.in. Miros³aw
Kowalik, przewodnicz¹cy Rady Miasta i Gminy
W¹chock, Zdzis³aw Jankowski, dyrektor Lasów
Pañstwowych Nadleœnictwa Suchedniów, przedstawiciele Œrodowiska Œwiêtokrzyskich Zgrupowañ
Partyzanckich Armii Krajowej PONURY-NURT.
Obecni byli tak¿e goœcie ze Stanów Zjednoczonych
z Richardem Saundersem, Amerykaninem, który
przy ka¿dej mo¿liwej okazji odwiedza Wykus. Na
pami¹tkê spotkania wszyscy uczestnicy obchodów
wrzeœniowych otrzymali od ¿o³nierzy pami¹tkowe
znaczki, wrêczono tak¿e okolicznoœciowe gazetki
przegotowane przez SP w Wielkiej Wsi.
Spotkania na Wykusie by³y doskona³¹ okazj¹ do
skosztowania ¿o³nierskiej grochówki przygotowanej
przez m³odzie¿ z Oœrodka, ponadto og³oszono konkurs pod has³em „Zapraszamy na Wykus”, którego
celem jest wykonanie naj³adniejszego zaproszenie
w to historyczne miejsce na KielecczyŸnie. Forma
zaproszenia jest dowolna. Mo¿e to byæ wiersz, opowiadanie, list itp. Liczy siê oryginalnoœæ pomys³u.
ewan
„Tygodnik Starachowicki” nr 40 (614) z 3.10.2005 r.
przed komisj¹ TOPR, umiejêtnoœæ zajdy na nartach, a
tak¿e ratownictwo wodne i medyczne.
Wiêkszoœæ przedmiotów zawodowych wyk³adaj¹
oficerowie polskiej policji, a tak¿e wyj¹tkowej klasy
specjaliœci od wszystkich zajêæ sprawnoœciowych. Te
ostatnie realizowane s¹ równie¿ w formie letnich
i zimowych obozów górskich, które stanowi¹
najwiêksz¹ przygodê jaka mo¿e spotkaæ m³odego
cz³owieka w ¿yciu.
Studenci ASB s¹ elegancko umundurowani. Student po pozytywnym zaliczeniu obozu kondycyjnego
w Tatrach oraz pierwszego roku studiów sk³ada na
legendarnej Polanie Wykus w Górach Œwiêtokrzyskich
uroczyste œlubowanie.
Ten niecodzienny akt ze wzruszeniem prze¿ywaj¹
nie tylko studenci, ale równie¿ zgromadzone na
polanie ich rodziny i bliscy. Id¹c na Wykus œcie¿k¹
wydeptan¹ przez powstañców styczniowych genera³a
Langiewicza, a póŸniej partyzantów Armii Krajowej
„Ponurego” i „Nurta” przypominaj¹ o rycerskich
tradycjach tych, którzy s³u¿yli i s³u¿¹ najszczytniejszym
interesom pañstwa polskiego.
mgr Jacenty Frydrych
kierownik Zak³adu Administracji Systemami Bezpieczeñstwa
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PI¥TKA na Wykusie

Dru¿yna powsta³a 6 maja 1994 r. Zainteresowania harcerzy powi¹zane œciœle ze specjalnoœci¹
proobronn¹ spowodowa³y tak¿e wybór bohatera.
17 lutego 1997 r. zakoñczyliœmy Kampaniê Bohater,
a naszym patronem zosta³ ppor. cc. Waldemar Szwiec
„Robot” – dowódca II Zgrupowania.
Rok póŸniej dziêki pomocy w³adz miasta skontaktowali siê z nami podkomendni ppor. Szwieca. Na ich
czele sta³ Bohdan Malanowicz „Bogdan”. By³ bardzo
aktywny w kontaktach z Dru¿yn¹. Dziêki temu co
pewien czas wspólnie uczestniczyliœmy w zbiórkach i
krok po kroku poznawaliœmy bezpoœrednio historiê
II Zgrupowania, „Koneckiego Wrzeœnia” i histori¹
œrodowiska. Zapali³ w nas chêæ do poznawania jeszcze
lepiej historii Zgrupowañ AK „Ponurego”. Za swój
wk³ad w dzia³alnoœæ na rzecz ZHP „Bogdan” zosta³
Honorowym Cz³onkiem 5 KDH. W jego œlady poszli

pozostali Robotowcy: Jan Zbigniew Wroniszewski
„Znicz”, Józef Kazimierz Wroniszewski „Konrad”,
Tadeusz Chmielowski „Bartek”, Roman ¯urowski
„Gandhi” i Stanis³aw Janiszewski „Dewajtis”, z którymi równie¿ podjêliœmy sta³¹ i serdeczn¹ wspó³pracê.
Oni tak¿e zostali Honorowymi Cz³onkami
naszej Dru¿yny.
W „Koneckim Wrzeœniu” uczestniczymy od naszych pocz¹tków, czyli
1994 r. Dopiero jednak wspó³praca
z Robotowcami zmieni³a nasze dzia³anie.
Staliœmy siê obok Nich i Urzêdu Miasta
i Gminy Koñskie wspó³organizatorami
uroczystoœci. W 1999 r. po raz pierwszy
zorganizowaliœmy wycieczkê szlakiem
bojowym II Zgrupowania. Od tej pory
pomarañczowy gimbus rokrocznie wiezie
wszystkich zainteresowanych po trasie
wyznaczanej przez kamienne pomniki.
S¹ to g³azy postawione przez Robotowców. Mo¿na je ³atwo rozpoznaæ, gdy¿ na ka¿dym
kamieniu przymocowany jest wielki stalowy krzy¿,
tablica pami¹tkowa i charakterystyczny partyzancki
jelonek z kotwic¹ Polski Walcz¹cej.
Id¹c dalej tropem wspó³pracy mo¿emy pochwaliæ
siê oficjaln¹ akceptacj¹. 12 grudnia
2000 r. w Koñskich ¿o³nierze II Zgrupowania oraz 5 Konecka Dru¿yna
Harcerska „Feniks” podpisali Akt
Przekazania Tradycji. Zobowi¹zaliœmy
siê w nim do wspó³organizowania
i uczestnictwa w „Koneckim Wrzeœniu”,
we mszy œwiêtej w Wielkiej Wsi za
poleg³ego ppor. Szwieca i jego
¿o³nierzy. Zapowiedzieliœmy tak¿e
swój udzia³ w uroczystoœciach na
Wykusie i w W¹chocku. Przede wszyst-

Prezentacja sztandaru 5 KDH w 2002 r.

kim jednak podjêliœmy siê harcerskiej s³u¿by nad
miejscami pamiêci II Zgrupowania. W akcie mo¿na
na koniec przeczytaæ: 5 KDH bêdzie godnym nastêpc¹
¿o³nierzy II Zgrupowania oraz bêdzie propagowaæ
wœród m³odzie¿y tradycje patriotyczne, szacunek do
Ojczyzny i historiê Polski. Mam nadziejê, ¿e udaje nam
siê spe³niæ obietnice z³o¿one Robotowcom.
Kolejnym krokiem zaanga¿owania siê 5 Koneckiej w kontynuacjê tradycji ¿o³nierzy „Ponurego”
by³o wystaranie siê o sztandar. Rok oczekiwania,
pomoc klasy krawieckiej z Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2 w Koñskich i uroczyste wrêczenie podczas
„Koneckiego Wrzeœnia”. 31 sierpnia 2002 r. 5 KDH
otrzyma³a z r¹k ojca chrzestnego – Jana Zbigniewa
Wroniszewskiego „Znicza” sztandar wzorowany na
sztandarze bojowym Œwiêtokrzyskich Zgrupowañ
Partyzanckich AK „Ponury”. W tym roku na Wykusie
sztandar równie¿ chyli czo³a ¿o³nierzom legendarnego Cichociemnego, a harcerze w bordowych beretach
stoj¹ w szeregu podczas uroczystoœci.
Nasza dzia³alnoœæ nie wygl¹da tak tylko
od œwiêta. W specjalnoœci proobronnej zajêcia
z ratownictwa i strzelectwa, rajdy, biwaki, terenoznawstwo oraz codzienne harcerskie zbiórki
zwi¹zane s¹ z Bohaterem. Starsza czêœæ koneckich

harcerzy od 2003 r. zajmuje siê sportem spadochronowym. Mo¿na ich poznaæ po Harcerskich
Znakach Spadochronowych tu¿ nad Harcerskim
Krzy¿em. Odznaczenia s¹ wzorowane na Znakach
Spadochronowych noszonych przez „Ponurego”,
„Nurta”, „Robota” i ponad 300 innych Cichociemnych, którzy najkrótsz¹ drog¹ przybyli do Polski
walczyæ za Ojczyznê.
M³odsi harcerze nastawieni s¹ przede wszystkim
na turystykê, przygodê i aktywne poznawanie
historii. Nie tylko uczestnicz¹c w podnios³ych
uroczystoœciach mo¿na kszta³towaæ ich charakter,
œwiadomoœæ narodow¹ i poszanowanie wartoœci.

hm. Marek Jedynak

Harcerki i harcerze z 5 KDH na wspólnym zdjêciu
z Janem Zbigniewem Wroniszewskim ps. „Znicz” i Tadeuszem Chmielowskim ps. „Bartek”
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by³y dru¿ynowy 5 KDH im. ppor. „Robota”
Hufiec ZHP Koñskie
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a¿dego roku podczas czerwcowych uroczystoœci
mo¿na zauwa¿yæ harcerzy w bordowych beretach. Kim s¹? To 5 Konecka Dru¿yna Harcerska
„Feniks” im. ppor. cc. Waldemara Szwieca „Robota”
z Hufca ZHP Koñskie. Na Wykusie i w W¹chocku
pojawiamy siê od roku 2000. A jak zaczê³a siê
nasza przygoda ze Œrodowiskiem Œwiêtokrzyskich
Zgrupowañ Partyzanckich AK „Ponury”?
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„S¹ dni, do których trzeba wracaæ...”
Œwiêtokrzysk¹ g³usz¹ lata p³yn¹.
Opada liœæ i ga³¹Ÿ zielenieje,
i g³uchn¹ echa gdzieœ pod Bodzentynem,
i szumi¹ knieje...
Wykus – uroczysko leœne, po³o¿one w samym
sercu Lasów Œwiêtokrzyskich, jest miejscem bardzo
silnie zwi¹zanym z histori¹ Ziemi Œwiêtokrzyskiej.
Ju¿ w 1863 roku ten du¿y kompleks leœny by³
widowni¹ przemarszów i walk powstañczych. Têdy
m.in. przeszed³ korpus Langiewicza, kieruj¹c siê
z W¹chocka na Bodzentyn, têdy te¿ kilkakrotnie
przechodzi³ s³awny dowódca powstañczy, Dionizy
Czachowski.
Prawdziw¹ legend¹ sta³ siê jednak w czasie
II wojny œwiatowej, stanowi¹c bazê i dom dla partyzantów walcz¹cych z okupantem niemieckim.
To w³aœnie na tym skrawku wolnej Polski,
legendarny dowódca Armii Krajowej, Jan Piwnik „Ponury” po³¹czy³ luŸno chodz¹ce oddzia³y
w Zgrupowanie licz¹ce oko³o 400 partyzantów.
Ich walka, poœwiêcenie dla ojczyzny czêsto kosztem
w³asnego ¿ycia, dawa³y nadziejê Polakom na woln¹,
niepodleg³¹ Polskê.
Po zakoñczeniu wojny „nagrod¹” za przelan¹
krew okaza³y siê wiêzienia, poni¿enie, a nawet
wyroki œmierci. W tych trudnych latach Wykus,
z jego ods³oniêt¹ i poœwiêcon¹ w 1957 r. kapliczk¹,
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Partyzancka Droga
Krzy¿owa Wykus
Jak ten czas szybko mija, tak niedawno, bo
w 2000 roku szeœæ lat temu 28 paŸdziernika po raz
pierwszy z inicjatywy hm. Stefana Derlatki „Daniela” cz³onka ZHP spotkaliœmy siê na Partyzanckiej
Drodze Krzy¿owej na Wykusie. Wówczas szliœmy od
mogi³y do mogi³y partyzantów na Wykusie gdzie
by³y wyznaczone Stacje Drogi Krzy¿owej. Prowadzi³
ks. Czes³aw Œmiechowski. Pamiêtam jak harcerze
porz¹dkowali te mogi³y czêœciowo ju¿ zapomniane
widzia³em w ich zaanga¿owaniu i pracowitoœci chêæ
ocalenia tych mogi³ od zapomnienia, a potem
w rozmowie przy ognisku okaza³o siê, ¿e oni oddawali ho³d tym ktrórzy walczyli o Woln¹ Niepodleg³¹
Polskê dla których „Bóg Honor i Ojczyzna” mia³y
cenê w³asnego ¿ycia to naprawdê by³a prawdziwa
lekcja patriotyzmu na której te¿ ja zrozumia³em,
¿e dla tego w³aœnie pokolenia i przysz³ych muszê
do³o¿yæ wszelkich starañ, ¿eby powsta³a Party-
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sta³ siê ponownie domem, miejscem patriotycznych
spotkañ polskiego spo³eczeñstwa, a szczególnie
braci AK-owskiej.
Jednak czas jest nieub³agany i coraz wiêcej
¿o³nierzy Armii Krajowej koñczy swój marsz na tej
ziemi i coraz czêœciej odchodz¹ oni na Wieczn¹ Wartê.
Dlatego niezwykle wa¿ne jest, aby idea³y Armii Krajowej – „Bóg – Honor – Ojczyzna” sta³y siê wartoœciami
nadrzêdnymi i kultywowanymi przez m³odzie¿.
Istotn¹ rolê w tym procesie odgrywa szko³a.
9 stycznia 2002 roku podczas posiedzenia Rady
Pedagogicznej Gimnazjum w Bodzentynie podjêto
decyzjê o wyborze Patrona szko³y. Wczeœniej dokonano wnikliwej analizy ¿yciorysów i postaw wielu
ludzi zwi¹zanych z Ziemi¹ Œwiêtokrzysk¹. Bodzentyn
ma bowiem piêkn¹ historiê, a jego mieszkañcy
wielokrotnie dawali przyk³ady patriotycznej postawy
i umi³owania Ojczyzny.
Na Patrona naszej szko³y wybraliœmy jednak
mjr. Jana Piwnika ps. „Ponurego” uznaj¹c, ¿e
w ten sposób oddamy ho³d zarówno Jego niezwyk³ej
postaci, jak i wszystkim ¿o³nierzom Armii Krajowej poleg³ych na frontach II wojny œwiatowej,
a szczególnie tym, którzy zginêli w obronie Ziemi
Œwiêtokrzyskiej.
Z dum¹ mo¿emy powiedzieæ, i¿ Gimnazjum
im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie
przekazuje m³odzie¿y historiê i etos walk ¿o³nierzy
zancka Droga Krzy¿owa z kapliczkami – stacjami
Drogi Krzy¿owej. Wraz z przyjació³mi, by³ymi
harcerzami oraz harcerzami i instruktorami trwamy
na posterunku. Od tamtej I Partyzanckiej Drogi
Krzy¿owej zosta³y odnowione mogi³y partyzanckie,
zawieszone kapliczki na drzewach jako stacje drogi
krzy¿owej, tablice przy ka¿dej stacji ufundowane
przez ŒZ¯AK Ko³o Starachowicach, tablica na
pocz¹tku Drogi Krzy¿owej, szlak ¿ó³to-bia³y
prowadz¹cy przez ca³¹ Drogê Krzy¿ow¹, w tym
roku planujemy wykonaæ podstawy betonowe
przy ka¿dej stacji pod tablicce, oraz odnowienie
szlaku.
Nie mo¿na pomin¹æ istotnego elementu dla
powsta³ej Drogi Krzy¿owej na Wykusie, który stanowi modlitewnik wydany przez Œrodowisko PONURYNURT w 2004 roku. Obejmuj¹cy teksty rozwa¿añ
i modlitw autorstwa Jana Baliñskiego ps. „Kruk”
zaprzyjaŸnionego ze Œrodowiskiem PONURY-NURT
¿o³nierza Armii Krajowej z Warszawy.

Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
hm. Sylwester Staniszewski
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Armii Krajowej o Wolnoœæ, Wiarê i Niepodleg³oœæ
naszej Ojczyzny poprzez:
∙ organizowanie spotkañ dla uczniów klas
pierwszych maj¹cych na celu przybli¿enie
postaci Patrona i jego ¿o³nierzy i zapoznanie
z wydarzeniami, których by³ uczestnikiem,
∙ przygotowanie
i
przeprowadzenie
uroczystoœci na Wykusie zwi¹zanych z obchodami Podziemnego Pañstwa Polskiego
w dniu 27 wrzeœnia,
∙ udzia³ m³odzie¿y i nauczycieli w Partyzanckiej
Drodze Krzy¿owej w dniu 28 paŸdziernika,
∙ przeprowadzenie uroczystoœci zwi¹zanych
z obchodami Œwiêta Patrona w Gimnazjum
w Bodzentynie,
∙ udzia³ w spotkaniach czerwcowych na Wykusie (16 czerwca 1944 r. – œmieræ Komendanta „Ponurego”),
∙ przynale¿noœæ do Stowarzyszenia Szkó³
im. Bohaterów Armii Krajowej,
∙ pomoc w renowacji i opieka nad wystaw¹
poœwiêcon¹ ¿o³nierzom Zgrupowania PONURY–NURT ,
∙ roztoczenie opieki nad mogi³ami ¿o³nierzy
Armii Krajowej,
∙ organizowanie konkursów plastycznych
i wiedzy o mjr. Janie Piwniku ps. „Ponurym”
i Armii Krajowej,
∙ organizowanie koncertów z udzia³em
m³odzie¿y naszej szko³y nale¿¹cej do Orkiestry
Dêtej podczas uroczystoœci patriotycznych,
∙ zorganizowanie Ko³a Towarzystwa Przyjació³ Armii Krajowej,
∙ utworzenie Izby Pamiêci Narodowej oraz
K¹cika Patrona,
∙ organizowanie prelekcji ¿o³nierzy ze zgrupowania PONURY–NURT bêd¹cych ¿yw¹
lekcj¹ historii.
Zarówno nauczyciele, jak i wychowankowie
szko³y s¹ zgodni, ¿e dzia³ania podejmowane przez
Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika ps. „Ponurego”
pozostawiaj¹ trwa³y œlad w sercach i umys³ach
naszych uczniów. Dostarczaj¹ im bogatej wiedzy
o bohaterskich walkach partyzanckich na Ziemi
Œwiêtokrzyskiej, co ugruntowuje ich postawê
patriotyczn¹, bêd¹c¹ integraln¹ czêœci¹ procesu
wychowawczego.
To dla nas zaszczyt, ¿e mo¿emy uczestniczyæ
w uroczystoœciach na Wykusie i czerpaæ z ¿ywych
Ÿróde³ historii.
Dariusz Œwietlik

Wychowawcza wartoœæ sprawnoœci
harcerskiej – „Wykus”

No ale trudno. Bez entuzjazmu, ale zabra³em
siê za opracowanie owej sprawnoœci, a raczej kilku
– dla ka¿dego etapu harcerzowania.
Prace trwa³y niemal kwarta³, przy udziale czterech osób: phm. Mi³osza A. Trukawki, phm. Rafa³a
Obarzanka, phm. Krzysztofa J. Radzimowskiego
i wreszcie mojej skromnej osoby.
Szybko siê przekonaliœmy wszyscy, ¿e to nie taka
³atwa sprawa z ta sprawnoœci¹, ale wbrew staremu
powiedzeniu, ¿e im dalej w las tym wiêcej drzew,
z czasem coraz bardziej mieliœmy skrystalizowan¹
wizjê naszej pracy.
Po co ta sprawnoœæ?
Podeszliœmy do tego projektu niezwykle filozoficznie, a bior¹c pod uwagê fakt, ¿e tylko jeden
z uczestników zespo³u jest humanist¹ przedsiêwziêcie
nie zapowiada³o sukcesu. Zadaliœmy siê bowiem fundamentalne pytanie: po co ta sprawnoœæ?
Po mniej lub bardziej inteligentnej burzy
mózgów wyselekcjonowaliœmy kilka poprawnych
odpowiedzi:
∙ aby edukowaæ historycznie m³ódŸ harcersk¹,
∙ aby krzewiæ postawê patriotyczn¹,
∙ aby znali przesz³oœæ swojej lokalnej ojczyzny,

∙ aby dostarczyæ im pomys³ów na zbiórki, rajdy
i obozy.
Jak widaæ zawêdrowaliœmy na wy¿yny patosu,
ale wydaje siê, ¿e cele postawiliœmy wznios³e. Teraz
nale¿a³o dobraæ odpowiednie formy.
O Ponurym: z werw¹ i radoœci¹, czy smutkiem i nostalgi¹?
Z tym pytaniem akurat nie mieliœmy
problemu. Przyk³ad np. Muzeum

Powstania Warszawskiego
i III Narodowego Zlotu Harcerzy utwierdzi³ nas tylko
w przekonaniu, ¿e o bohaterach naszej wolnoœci
mo¿na, a nawet trzeba opowiadaæ radoœnie, bez
lukru i zak³amañ, ale te¿ z nale¿nym im szacunkiem i atencj¹. Te rzeczy, wbrew pozorom, nie s¹
przeciwstawne.
Krzewienie postawy patriotycznej mo¿na
realizowaæ poprzez trafiaj¹ce do m³odego
cz³owieka pokazy multimedialne czy teledyski, trud
powstañczego ¿ycia poprzez ekstremalne wêdrówki
nocne czy te¿ jazdê quadami po Œwiêtokrzyskiej
Puszczy, a wiedzê niezbêdn¹ do poznania istoty
dzia³añ partyzanckich i ich wp³ywu na ówczesny teatr
dzia³añ wojennych mo¿na czerpaæ z ju¿ otwartych
archiwów czy opracowañ IPN-u.
CZEŒÆ ICH PAMIÊCI !
Sprawnoœci nie s¹ ³atwe, trzeba to przyznaæ.
Dla ka¿dego z etapów wiekowych sprawnoœci obejmuj¹ du¿o wymagañ i obejmuj¹ zarówno wiedzê
o partyzantach Œwiêtokrzyskich, wiedzê o Polskim
Pañstwie Podziemnym, jak i o historii powszechnej
II wojny œwiatowej. Ich uniwersalizm jest zreszt¹
cech¹ pozytywn¹, gdy¿ pozwala na jej zdobycie
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równie¿ przez harcerzy z innych stron
Polski.
Przy okazji
sprawnoœci „Wykusowej” nie
sposób
nie wspomnieæ o porozumieniu, które równo 10 lat
temu podpisaliœmy jako Obwód Œwiêtokrzyski ZHR
ze ŒZ¯AK Œrodowiskiem Œwiêtokrzyskim Zgrupowañ
Partyzanckich Armii Krajowej PONURY-NURT. Porozumienie na pocz¹tku nak³ada³o na nas obowi¹zek
organizowania corocznych spotkañ w kilku miejscach
pamiêci, wa¿nych dla kombatantów AK. Tych zadañ
z ka¿dym rokiem przybywa³o wprost proporcjonalnie
do iloœci odchodz¹cych na wieczn¹ wartê ¿o³nierzy od
„Nurta” i „Ponurego”. Czeœæ ich pamiêci!
Docelow¹ form¹ wspó³pracy oczekiwana przez
obydwie strony, jest oczywiœcie przejêcie tradycji
partyzanckich i niepodleg³oœciowych prze z ZHR.
Symbolicznym tego wyrazem, bêdzie powo³anie
Œwiêtokrzyskiej Chor¹gwi Harcerzy i zdobycie
imienia Œwiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich
Armii Krajowej PONURY-NURT.
Co z tego ma przeciêtny harcerz, zastêpowy,
dru¿ynowy…?
Dziêki pracy naszego 4-osobowego zespo³u,
dru¿ynowi i zastêpowi otrzymali gotowe do stosowania narzêdzie wychowawcze, które mo¿na stosowaæ
365 dni w roku. Przy próbach na stopieñ lub grach
harcerskich, elementy wymagañ mog¹ okazaæ siê
kapitaln¹ pomoc¹. Kompleksowy pomys³ na tê
sprawnoœæ jest te¿ odpowiedzi¹ na ci¹g³e zapotrzebowanie na pró¿niê, jaka istnieje w metodycznych
formach wychowania patriotycznego. O patriotyzmie
bowiem wiêcej siê w ZHR mówi ni¿ robi. Ostatnim
sukcesem aktywnego ukazywania treœci patriotycznych i ich publicznego manifestowania by³
III Narodowy Zlot Harcerzy w 60. rocznicê Powstania
Warszawskiego. PóŸniej ju¿ tylko by³o odcinanie
kuponu i konsumowanie sukcesu.
O ¿ywotnoœci tej sprawnoœci i jego praktycznym
zastosowaniu mo¿na jednak bêdzie porozmawiaæ
za jakiœ czas, kiedy bêdziemy mogli podsumowaæ
iloœæ kó³ek wyszytych na rêkawie munduru. Na razie
pozostaje je zdobywaæ do czego zachêcam w³asnym
przyk³adem.
phm. Grzegorz Witkowski
Autor jest cz³onkiem GKH-y, dru¿ynowym
3 Skar¿yskiej Dru¿yny Harcerzy „W³ócznia” im. ks.
kard. Stefana Wyszyñskiego.
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G

dy pó³tora roku temu dosta³em polecenie
metodycznego (wychowawczego) opracowania
nowej sprawnoœci zwi¹zanej z Wykusem i Polskim
Pañstwem Podziemnym, nie by³em przekonany
o s³usznoœci i praktycznym zastosowaniu tego
rozwi¹zania. Jako przeciwnik robienia z harcerstwa
szko³y, wyobra¿a³em sobie grupkê ch³opców, która
na zbiórce miast chodziæ po œladach zwierz¹t czy
budowaæ sza³as w g³uchym lesie, uczy siê na
pamiêæ nazwisk kolejnych ¿o³nierzy lub,
co gorsza, grzecznie s³ucha (grzecznie? dobre sobie) wyk³adu swojego
zastêpowego.
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Krêgi Instruktorów Harcerskich
im. Andrzeja Ma³kowskiego
Na podst. gawêdy o KIHAM-ie druha hm. Stanis³awa Czopowicza
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Choæ Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej powsta³ w roku 1989 to tworz¹cy go ludzie
dzia³ali w ruchu harcerskim ju¿ od dawna. Chc¹c przybli¿yæ korzenie ZHR przedstawiamy jeden z istotniejszych etapów dojrzewnia niezale¿nej myœli w harcerstwie. Miêdzy
innymi to cz³onkowie tego ruchu pomagali przy pogrzebie „Ponurego” w 1988 r.
Nie mo¿emy przyst¹piæ do mówienia o KIHAM-ie
bez kilku bardzo pobie¿nych uwag o przesz³oœci.
Zauwa¿my istotne momenty decyduj¹ce o ¿yciu
harcerstwa i ZHP od 1944 roku. Nie powinno dziwiæ,
¿e niewymiennie u¿ywam pojêæ harcerstwo i ZHP; to
pierwsze jest nadrzêdne, to drugie jest konkretyzowaniem pierwszego i tylko w zakresie organizacji.
W 1944 i 1945 roku na ziemiach RP zajmowanych
przez Armiê Radzieck¹ ujawni³y siê i powstaj¹ dru¿yny
harcerskie. Rodowód tych dru¿yn – to rodowód instruktorów, którzy je zak³adaj¹ lub nimi kieruj¹. Wywodz¹
siê z Szarych Szeregów, Organizacji Harcerek, Hufców
Polskich, z przedwojennych œrodowisk harcerskich.
Nastêpuje ¿ywio³owy rozwój dru¿yn. Za granic¹ dzia³aj¹
oœrodki harcerskie podleg³e Naczelnemu Komitetowi
Harcerskiemu w Londynie. Tymczasem PKWN powo³a³
ZHP i utworzy³ jego w³adze w oderwaniu od tych
œrodowisk, a nawet przeciw nim. W³adze PKWN-owskiego
ZHP mianowane przez urzêdników oœwiatowych ju¿
w styczniu 1945 roku uzna³y siê w³adzami wszystkich
dzia³aj¹cych w Polsce
œrodowisk harcerskich,
uchyli³y obowi¹zuj¹ce
przed wojn¹ Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie, nada³y nowe,
wyrazi³y zgodê, by
do ZHP przyjmowano
cz³onków konspiracyjnego i przedwojennego
harcerstwa, ale ostro¿nie
i gdy z³o¿¹ publiczn¹ deklaracjê lojalnoœci ideowej wobec
„aktualnego” ZHP.
W okresie lat 1946-1947 pod wp³ywem sytuacji
miêdzynarodowej liberalizowa³o siê nieco ¿ycie w kraju.
W³adze pañstwowe zgadzaj¹ siê na czêœciow¹ zmianê
sk³adu w³adz ZHP. Zmiany dokonywane s¹ w wyniku
decyzji administracyjnych urzêdników, g³ównie z resortu
oœwiaty tymczasowych w³adz pañstwowych. Odchodz¹
delegowani do ZHP dzia³acze, przychodz¹ instruktorzy
harcerscy. W nowym sk³adzie w³adze próbuj¹ formalnie
przybli¿yæ ZHP tradycyjne wartoœci harcerskie. Przywracaj¹ tekst Przyrzeczenia i wprowadzaj¹ nowy tekst Pra-
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wa, oparty na tekœcie tradycyjnym, powo³uj¹ Kapelana
ZHP, wyra¿aj¹ zgodê na zró¿nicowanie œwiatopogl¹dowe
i samodzielnoœæ dru¿yn. Samodzielnoœæ jest wielokrotnie
ograniczana przez wszechw³adzê
i wszechkontrolê S³u¿by
Bezpieczeñstwa. Zastêpy i
dru¿yny jakoœ sobie radzi³y,
naczelne w³adze ZHP nie mog³y
siê zbieraæ, kiedy chcia³y, a posiadanie zezwolenia nie zawsze
gwarantowa³o bezpieczeñstwo,
istnia³a groŸba, ¿e upowa¿nione
organa rozprosz¹ zebranie – co
siê zdarza³o.
W 1948 r. koñczy siê pozorna liberalizacja ¿ycia w
kraju. Nastêpuje tzw. „kult
jednostki”, „wypaczenie stalinowskie”. Kurczy³a siê
dla ZHP mo¿liwoœæ dzia³ania po harcersku. Najpierw
ujmowane by³o w coraz wiêksze ograniczenia
i niemo¿liwoœci, by
w latach 1949-1950
przestaæ istnieæ w
tej formie i nazwie.
Miejsce ZHP zajmuje Organizacja
Harcerska Zwi¹zku
M³odzie¿y Polskiej,
jedyna organizacja
m³odzie¿owa ustawowo i administracyjnie
sterowana przez instancje partyjne. Organizacja
Harcerska ZMP, mimo zachowania harcerskiego
pozoru w nazwie, by³a mechanicznym przekalkowaniem radzieckiej organizacji m³odzie¿owej „Pionier”;
efektem – twór komiczny i tragiczny zarazem,
zaprzeczenie wszystkiego, co stanowi³o treœæ oraz
istotê harcerstwa.
Lata 1950-1956 to czas ZMP – organizacji, która
przesta³a istnieæ, kiedy okaza³o siê, ¿e mo¿na do niej
nie nale¿eæ. Rozpadaæ zaczê³a siê wczeœniej. Mroczny
i tragiczny okres – jak mroczne i tragiczne by³o wtedy
¿ycie w Polsce. Dzisiejszy ZHP jest kontynuatorem tamtej
Wykus — W¹chock, 17-18 czerwca 2006 r.

Organizacji. Zachowa³ wiele osi¹gniêæ, miêdzy innymi:
masowe akcje spo³eczno-polityczne, gazetê „Œwiat
M³odych”, instruktorów w Radzie Naczelnej i G³ównej
Kwaterze.
Podczas tzw. paŸdziernikowej odnowy w 1956
i 1957 r. ZMP, a z nim Organizacja Harcerska,
z ogromnych wielomilionowych potêg rozpad³y siê
z dnia na dzieñ. Z koñcem 1956 r. znów zaistnia³a
w Polsce organizacja o nazwie
ZHP. Nie odtworzono ZHP, ale
przekszta³cono z Organizacji
Harcerskiej ZMP (z etapami
poœrednimi), co powodowa³o, ¿e
ZHP nie by³ wolny od nalecia³oœci
obcych, a nawet przeciwnych
harcerstwu. W sytuacji, kiedy
Polska w niepewnoœci obawia³a
siê interwencji z zewn¹trz w Warszawie powsta³ Obywatelski
Komitet Obrony Stolicy, przedstawiciele w³adz pañstwowych
t³umaczyli, ¿e w harcerstwie
nie mo¿e nast¹piæ rewolucja, lecz ewolucja, je¿eli ZHP
nie chce siê przyczyniæ do narodowej tragedii. Dla
wielu instruktorów, czêsto najlepszych, kompromis by³
za du¿y, nie w³¹czyli siê do pracy. Ogólnie panowa³a
jednak radoœæ. Co prawda, wielu spraw nie za³atwiono:
tymczasowe dokumenty, pobie¿nie opracowany system
metodyczny, kompromisowy tekst Przyrzeczenia i Prawa
Harcerskiego, ale mo¿na by³o w³o¿yæ tradycyjny mundur
harcerski, jechaæ na biwak i obóz pod namioty, zdobywaæ
stopnie, si¹œæ w krêgu przy ognisku – zachowywaæ siê
po harcersku. Sielanka trwa³a krótko.
Od 1958 roku, podobnie jak w kraju, odnowa
w harcerstwie by³a frazesem, którym zakrzykiwano systematyczne rugowanie jej pozosta³oœci.
W 1960 roku ZHP zosta³ oczyszczony z wp³ywów
antysocjalistycznych. We w³adzach nie by³o ju¿ przedstawicieli reakcji z Aleksandrem Kamiñskim na czele.
Idea, metoda i program, mimo ¿e z nazwy harcerskie,
nie by³y takimi. Wtedy ostatecznie zniszczono system
stopni i sprawnoœci, wypaczono formy pracy dru¿yn,
nadano now¹, infantyln¹ treœæ obrzêdom i zwyczajom
harcerskim. Ukoronowaniem by³o nadanie w 1964
roku nowego tekstu Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, które w ZHP obowi¹zuj¹ do dzisiaj.
Okres nastêpnych kilku lat to tworzenie bia³ych
plam w miejsce systematycznego wymazywania praw-

Z pocz¹tkiem lat siedemdziesi¹tych na ugorze,
którym sta³ siê ZHP – administrowano nowe przemiany.
Oddzielono m³odzie¿ ze szkó³ œrednich – tworz¹c w organizacji jakby osobn¹ organizacjê, bardziej powa¿n¹,
doros³¹, polityczn¹ i socjalistyczn¹, tzw. HSPS. Narzucono
nowe mundury, program i formy pracy – obce harcerskiej tradycji, antywychowawcze, zbudowane na fikcji
i ob³udzie. Na takich podstawach by³ zbudowany ca³y
ówczesny Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego:
∙ wielkie akcje o doraŸnie propagandowym
celu, obojêtne dla m³odzie¿y, a intratne dla
instruktorów z w³adz ZHP dos³uguj¹cych
kolejnych szczebli awansu,
∙ manifestacje polityczne z harcerzami w roli
t³a i szpalerów,
∙ ob³udne przekonywanie o sile, potêdze
i sprawnoœci ZHP i pañstwa, kiedy dostrzegana rzeczywistoœæ temu przeczy³a,
∙ dzia³alnoœæ jedynie w fikcyjnych sprawozdaniach, sfa³szowanych statystykach,
∙ zmierzanie, by ka¿dy szczepowy by³ nauczycielem etatowo delegowanym do pracy w
ZHP; gdy nie by³o chêtnych, a najczêœciej
nie by³o, zmuszano,
∙ ogromny, urzêdniczy aparat etatowych
pracowników ZHP, nie zwi¹zanych
z m³odzie¿¹, obojêtny na sprawy wychowawcze, ¿yj¹cy w³asnym
¿yciem, sfrustrowany kompleksem
ni¿szoœci wobec powa¿nych dzia³aczy
z innych, powa¿niejszych organizacji
m³odzie¿owych, gdzie nie trzeba siê
przebieraæ i lataæ nie wiadomo po co, po
polu lub lesie,
∙ wreszcie uciskaj¹ca, narzucona czapa organizacyjna FSZMP (Federacja Socjalistycznych
Zwi¹zków M³odzie¿y Polskiej) – zwierzchnia w³adza polityczna arbitralnie dyryguj¹ca
tzw. ruchem m³odzie¿owym do spraw politycznych i propagandowych.
Nadchodzi sierpieñ 1980 roku. W ca³ym kraju

i w ZHP rozpoczyna siê o¿ywczy ferment. Instruktorzy, którzy mieli jakiœ zwi¹zek z harcerstwem,
bo pracuj¹cy bezpoœrednio z m³odzie¿¹, dru¿ynowi
i szczepowi, rozpoczêli ten ferment. Nie by³o wœród
nich nikogo z w³adz ZHP, z dzia³aczy etatowych, czy
tych instruktorów, którzy figurowali jedynie w spisie,
a uaktywniali siê w porze akademii i nadawania
orderów. W krótkim czasie poruszenie ogarnê³o
wiêkszoœæ œrodowisk. Od pocz¹tku by³o skierowane
we w³aœciwym kierunku. Przetrwalnikami harcerstwa
zapewne by³y:
∙ sposób wychowania w wielu domach rodzinnych, gdzie obok ¿ywej tradycji religijnej, narodowej i demokratycznej przetrwa³a tradycja
harcerska,
∙ kontakt z seniorami harcerstwa,
∙ lektury otrzymywane od rodziców, seniorów
harcerstwa, nauczycieli,
∙ kontakt ze œrodowiskami ZHP poza granicami PRL,
∙ archetypiczna jakby pamiêæ o „mo¿noœci”
z wolnoœciowego zrywu w 1956 r. i choæ
krótkotrwa³ej i niepe³nej, ale owocnej odnowy,
∙ uczestniczenie m³odzie¿y w samokszta³ceniu
i inicjatywach niezale¿nych spo³ecznie, dziêki
którym nastêpowa³o poznawanie prawdy
oraz uczenie siê samodzielnoœci myœlenia
i dzia³ania.
Pod wp³ywem tych czynników powstawa³y
i pracowa³y nieliczne dru¿yny i œrodowiska dru¿yn.
By³y zamkniête i wyizolowane z ogólnego kontekstu tego, co popularnie nazywano harcerstwem.
Przeœwiadczone o swej misji i oazowoœci.
Zdarza³y siê próby porozumienia ró¿nych
œrodowisk. Znane mi s¹ wysi³ki kilku dru¿yn
warszawskich i krakowskich. Najpierw wspólne

przemyœlenia i ustalenia, póŸniej dopracowanie siê
wspólnych za³o¿eñ metodycznych, programów stopni
harcerskich. W drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych
nastêpowa³o uœwiadomienie, ¿e razem mo¿na coœ
wywalczyæ. Podczas wakacji organizowano zloty, na
których uczono siê samodzielnoœci i samorz¹dnoœci.
Starano siê odk³amywaæ historiê i wymazywaæ bia³e
plamy. Nie zawsze potrafiono zachowaæ dyskrecjê.
Wykus — W¹chock, 17-18 czerwca 2006 r.

W³adze przeciwdzia³a³y zdecydowanie. W Warszawie
i Krakowie obroniono tradycyjny mundur harcerski.
By³ dla dru¿yn symbolem wiêzi z tradycj¹ i histori¹
harcerstwa, a nieprzyzwoitoœci¹ i obraz¹ dla w³adz
ZHP. Udzielono pomocy dru¿ynom z warszawskiego
L.O. im. Rejtana, dyskryminowanym, gdy dwóch
instruktorów z tych dru¿yn sta³o siê Cz³onkamiZa³o¿ycielami KOR-u. Wspó³organizowano pogrzeby
harcersko-religijne: Aleksandra Kamiñskiego i Olgi
Ma³kowskiej. Dzia³o siê to w latach, kiedy ZHP przygotowywa³ siê do wielkiego œwiêta – przypadaj¹cej
na 1979 r. XXXV rocznicy powstania harcerstwa; nie
ZHP, ale harcerstwa!
Instruktorzy tych dru¿yn we wrzeœniu 1980
roku, jako pierwsi zorganizowali siê w ruch odnowy
harcerstwa. W Krakowie, któremu warszawiacy
zarzucali, ¿e umie siê tylko organizowaæ i sprê¿aæ,
powsta³ List Krakowski – zbiór postulatów, jakie
ma byæ harcerstwo i ZHP. W Warszawie, której

krakowiacy zarzucali, ¿e tylko gada i politykuje,
powstaje Kr¹g Instruktorski – organizacja do przeprowadzenia zmian. Podkreœlamy jeszcze raz: zrobili
to instruktorzy pracuj¹cy z m³odzie¿¹ – dru¿ynowi
i szczepowi pe³ni¹cy spo³ecznie swoje funkcje. Wieœæ
o Krêgu i Liœcie szybko rozesz³a siê po Polsce przy
znacznej aprobacie spo³ecznej.
W paŸdzierniku przyjecha³o do Warszawy kilkunastu instruktorów – przedstawicieli ró¿nych
oœrodków w kraju. W wiêkszoœci byli to sami
znajomi i znajomi znajomych. Powo³ano Porozumienie Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja
Ma³kowskiego, by miesi¹c póŸniej, przekszta³ciæ
je w Porozumienie Krêgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Ma³kowskiego. Porozumienie podpisa³o dziesiêæ wtedy istniej¹cych
Krêgów Za³o¿ycieli. Nazwa KIHAM – sprawa
wa¿na i nieprzypadkowa. Krêgi Instruktorów,
nie instruktorskie jak w nomenklaturze ZHP
– podkreœlenie, ¿e wa¿ni s¹ ludzie, a nie sprawy
administracyjne. Imienia Andrzeja Ma³kowskiego
– nie tylko oczarowanie romantyczn¹ postaci¹ bohatera, ale próba objêcia wszystkiego, co wartoœciowe
w harcerstwie od samych korzeni i przywrócenie
m³odzie¿y. Skrót KIHAM – wieloznaczny, œmieszny,
nawet prowokuj¹cy – to mog³o siê podobaæ, by³o
dla m³odych.
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dziwej historii i tego, co pozosta³o jeszcze z harcerskiej
idei, metody, programu i tradycji. Dla aktualnych
cz³onków ZHP harcerstwo mia³o istnieæ od 1944 roku
i tylko w takiej formie, jak¹ widzieli w ZHP, w którym
byli. Wszystko inne mia³o nigdy nie istnieæ.
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