Szanowni Państwo

Na dzisiejszej uroczystościw pierwszej kolejności chciałbym powitaó obecnych Żołnierzy
płk. Jana Piwnika ps' ,'Ponury" oraz mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego pS. ,,Nurt'':
Witam
Bolesława Ciesielskiego ps. ,,Farys II''
Lucjana Krogulca ps. ,,Lucek"

Witam
Panią Beatę oczkowicz - Wiceminister obrony Narodowej
Panią Bozenę Żęlazowską,ZastępcaSzęfaUrzędu do Spraw Kombatantów i osób
Represjonowanych
Witam

Czcigodnych księży celebrujących dzisiejszą Mszę Sw. pod przewodnictwem ks. ppłk

Witolda Macha

Witam
Insp. Michała Domaradzkiego, Płk. Krzysztofa Trelę oraz Władze Naczelne ZHR wraz Z
PrzewodniczącąZwiązku hm. Ewą Borkowska - Pastwa
Witam
Parlamentarzystów,
Przedstawicieli Władz Województwa Świętokrzyskiego,
Zarządow okręgów Armii Krajowej oraz organizacji kombatanckich,
Witam
Naszych partnerów, którzy od lat wspierają organizację uroczystości
Swiętokrzyskie go Komendanta Po licj i wT az ze współpracownikami
W ładze powiatów kieleckie go i starachowickie go
Władze samorządowe Starachowic, Skarżyska, Bodzentyna, Wąchock a oraz
Suchedniowa
Przedstawicieli Lasów Państwowych
Przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej
Witam
Wszystkie p o czty sztandarowe
orkiestrę rrńo dzieŻowa z B odzentyna
organizacje społeczne' harcerzy, orlęta i strzelców
Uczniów szkół mundurowych w szczego|ności WyzszaSzkole Handlowa w Kielcach,
której studenci będą dziśskładać ślubowanie
Grupy rekonstrukcyjne
MłodzieŻ szkolną
Witam
Wszystkich, którzy ptzybyli na dzi siej szą uro czysto śó.
ostatni rok był dla nas bardzo bolesny. od ostatniego ,,Wykusu'' pożegnaliśmyttzech
człoŃów naszego Środowiska,którzy swoje życie podporządkowali SłużbieBogu, Polsce i

bliznim. Pożegnaliśmy:
- ppor. cZ. w. ZdzisłavłaRachtana ps. ,,Halny'' - wieloletniego Przewodniczącego Środowiska
oraz organizatota uroczystości na ,,Wykusię'' i Wąchocku
- Ks. Infułata Jozęfa Wójcika - Honorowego Kapelana Środowiska

zefa Kazimier za Wroniszewskie go p s.,,Koff ad"
Kilka lat temu podczas rozmowy zapytany ''Halny'', kto go uczył pattiotyzmu ze
zdziwięniem odpowiedział ''Nikt nieuczyłmnie patriotyzmu,po p'ośt.,takłrzebabył-o...''
To pokolenie wychowywane było w okresie budowania II Rzlczpospolitej dopiero co po
odzyskaniu niepodległości.Dorastali patrząa na czyny i umiłowanil ao"ojcżyzny jakie
wykazali żołnierzewalczący w powstaniu styczniolvym i listopadowy m, a takŻe w Legionach
Polskich i wojnie polsko-bolszewickiej.
- Kapral a

Io

Ledwo weszli w dorosłe Życie, a znów odebrano ich ojczyźnie wolność.Była to
wielka próba i sprawdzian. Sprawdzili się znakomicie walcząc z okupantem niemieckim
budując naziemi świętokrzyskiej jedną zwiększych struktur Armii Krajowej.
I znów odzyskując niepodległośćw 1945 musieli się zmierzyĆ_z nowym okupantem wŁadzą komunistyczną. Podjęli działania mające na celu budowania postaw patriotycznych
i
niesienia etosu żołnierzy Armii Krajowej'
MoŻna tu wymienić budowę w 1957 roku kapliczki na ,,Wykusie'', gdzie od
kilkudziesięciu lat odbywają się uroczystości czy pogrzęb ich ukochanego'dowódcy płk. lana
Piwnika ps.
który w 1988 roku zgromadził około 30 000 ludzi i był- jedną z
',Ponury'',
największych manifestacji patriotycznychw tym okresie w Polsce.
Kiedy nastała III Rzeczpospolita obserwowali zachodzące zmiany włączając się
aktywnie w budowanie pamięci o wydarzeniach II wojny światowej. Mając świadomośćze
będą musieli odejśÓ na ,,wieczna wartę'' szukali inicjatyw i osóĘ któ;e będą nieśćetos

Żołnierzy AK.
Nawiązana w 1990 roku współpraca z Policja Swiętokrzyską zaowocowała przyjęciem
przęz nią imienia Jana Piwnika ps. ,,Ponury'' (przedwojennego Policjanta) orazwdrożęniem
)
Honorowej odznaki Zasługi im. mjr. Jana Piwnika,,Ponurego;'.
W latach 80 Żołnierze od Ponurego nawiązali współpracę z harcęrzami. Szukając
swoich następców w 1996 roku podpisali z Władzami ZHkporozumienie, na mocy' którego
harcerze przejęIi pałeczkę w sztafecie pokoleń, wŁączaj'ąc się czynnie w organiza{e
uroczystoŚci na ,,Wykusie'' i Wąchocku, a od kilkunastu lat przejmując odpowie dzialność
za
całośćprzygotowań.
Te działania pokazuj ą, że ich Życie podporządkowane było nie tylko na budowaniu
pamięci o ŻoŁnierzach AK' ale tównieŻ na szukaniu partnerów, ktorzy patrzą podobnie
na
Polskę i reprezentują podobna postawę patriotyczną. Partnerów, którzy zagwararftują
kontynuacj ę ich działań.
Dziśrozumiemy, Że patrzyli dalej niŻ większoŚć społeczeństwa. Jesteśmyim za to
w dzię czni z e m o g l i śmy k ształto w aÓ nasz p atrioty zm.
Spoglądając w przyszłośćmusimy szukać rozwiązan jak ten patriotyzmprzekazać,
młodemu pokoleniu, które obecnie wchodzi w dorosŁe zycie. Co zrobiÓ uuy ó"i Eż poczuli
odpowiedzialność za nasz kraj. To jest zadanie dla nas wszystkich. Dla wszystkich, któ.ybliska jest służbaBogu, Polsce i bliŹnim.
Koncząc chciałbym jutro zaprosić wszystkichna godzinę l1.00 do Wąchocka gdzie
podczas Mszy św.zostanie poświęcona i odsłonięta tablica upamiętniająca Zdzisława
Rachtana "Halnego".
Proszę terazo powstanie iuczczęnię minuta Ciszy wszystkich zmarłychŻołnietzy
hm. Rafał obarzanek
Prezes Srodowiska Świętokrzyskich
Z grup ow an P arty zancki c h,, P o nury-Nurt'' Ś zŻ
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Członek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

