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„Nie po kor ne har cer stwo”
w do ku men tach SB

Pre zen to wa ny wy bór do ku men tów do ty czy dzia łań Służby Bezpieczeństwa, któ re
zmie rza ły do roz pra co wa nia har ce rzy za an ga żo wa nych w nie le gal ną – w ro zu mie niu
ów cze snych władz par tyj nych – dzia łal ność har cer ską1, szcze gól nie dru żyn z nie jaw -

ne go „Ru chu Har cer skie go”2 uczest ni czą cych w „Bia łej Służ bie”3 oraz zwią za nych z Dusz -
pa ster stwem Har ce rek i Har ce rzy. Edy cja jest efek tem kwe ren dy pro wa dzo nej w ma te ria -
łach ar chi wal nych zgro ma dzo nych w za so bie Od dzia ło we go Biu ra Udo stęp nia nia
i Ar chi wi za cji Do ku men tów w Kra ko wie, a tak że Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Doku -
men tów w War sza wie. Sta no wi pew ne go ro dza ju uzu peł nie nie wcze śniej pu bli ko wa nych
źró deł do ty czą cych dzia łań „bez pie ki” wo bec har cer stwa4.

1 Od no śnie opo zy cyj nych or ga ni za cji i struk tur har cer skich w la tach osiem dzie sią tych, m.in. Krę gów
Instruk to rów Har cer skich im. A. Mał kow skie go, nie jaw ne go „Ru chu Har cer skie go” zob.: S. Czo po wicz,
KIHAM, War sza wa 1998; J. Pa rzyń ski, Ruch Har cer ski Rze czy po spo li tej 1983–1989, Kra ków 1991; A.F. Ba -
ran, Har cer ska Al ter na ty wa. ZHR w la tach 1989–1990, War sza wa 2000; idem, Wal ka o kształt har cer stwa
w Pol sce (1980–1990). Nie po kor ni i nie za leż ni, War sza wa 2007.

2 Ruch Har cer ski ja ko nie jaw na struk tu ra funk cjo nu ją ca w ra mach ZHP po wstał po zde le ga li zo wa niu ofi -
cjal nie dzia ła ją cych Krę gów In struk to rów Har cer skich im. An drze ja Mał kow skie go. W 1988 r. ujaw nił się ja -
ko Ruch Har cer ski Rzecz po spo li tej. 

3 „Bia ła Służ ba” od 1983 r. by ła jed ną z form pra cy nie za leż nych or ga ni za cji har cer skich, a zwłasz cza Ru -
chu Har cer skie go. Po ro ku 1989 stanowi ła waż ny ele ment pra cy har cer skiej w no wo po wsta łych or ga ni za cjach
har cer skich – ZHP rok za ło że nia 1918 i ZHR, od ro ku 1991 tworzona przez ZHR i ZHP nie za leż nie, a od
2002 r. – wspól nie. W la tach osiem dzie sią tych „Bia ła Służ ba” by ła też sym bo lem bra ku zgo dy na ate iza cję
har cer stwa, pró bą zwró ce nia uwa gi spo łe czeń stwa na tra dy cyj ne war to ści za war te w pra wie i przy rze cze niu
har cer skim, w tym na służ bę Bo gu i bliź nim. W 1983 r. kie row nic two po wsta ją ce go Ru chu Har cer skie go
uzna ło, że dru ga piel grzym ka Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II do Oj czy zny da je moż li wość po ka za nia spo łe czeń -
stwu har ce rzy peł nią cych służ bę Bo gu, Pol sce i bliź nim. Do te go cza su prze cięt ny oby wa tel utoż sa miał har -
cer stwo z dzieć mi w mun dur kach, ja ko ele ment ko mu ni stycz nych, pro pa gan do wych uro czy sto ści. Ca łą ak cję,
bę dą cą zor ga ni zo wa nym pro gra mem wy cho waw czym, opar to o za sa dy me to dy ki har cer skiej. Opra co wa no
spe cjal ną spraw ność har cer ską „BS-83” (czy li „Bia ła Służ ba – 1983”). W trak cie piel grzym ki har cer ki i har -
ce rze peł ni li w cza sie spo tkań z pa pie żem służ bę me dycz ną, po rząd ko wą, in for ma cyj ną, łącz no ścio wą.
Uczest ni czy ło w niej ok. 1500 star szych har ce rek i har ce rzy oraz kil ku set se nio rów har cer skich. Ko lej na „Bia -
ła Służ ba” w 1987 r. by ła przed się wzię ciem du żo le piej przy go to wa nym i na więk szą ska lę. 

4 M. Ka pu sta, F. Mu siał, P. Szczę sny, Kra kow ska „Bia ła Służ ba” w ro ku 1987 w do ku men tach Służ by Bez -
pie czeń stwa, „Kra kow ski Rocz nik Hi sto rii Har cer stwa” 2006, t. II, s. 131–152; P. Bąk, M. Ka pu sta, Har cer -
stwo w do ku men cie Służ by Bez pie czeń stwa w No wym Są czu z ro ku 1985, „Kra kow ski Rocz nik Hi sto rii Har -
cer stwa” 2007, t. III, s. 101–114. Pod su mo wa nie ba dań nad dzie ja mi Dusz pa ster stwa Har ce rek i Har ce rzy zob.
W. Hau sner, M. Ka pu sta, Har cer stwo du cho wej nie pod le gło ści. Dusz pa ster stwo har cer skie w do ku men tach
Służ by Bez pie czeń stwa i ar chi wa liach śro do wisk har cer skich 1983–1989, Kra ków 2009. 

255

D
O
K
U
M
EN

T
Y



Na do bór pu bli ko wa nych do ku men tów wpływ miał sto pień za cho wa nia za so bu ar chi -
wal ne go by łych służb spe cjal nych PRL. Do ku men ta cja ope ra cyj na SB z lat osiem dzie sią -
tych by ła ma so wo nisz czo na w 1989 i 1990 r. Nie mniej jed nak oca la łe ma te ria ły sto sun ko -
wo do brze ob ra zu ją dzia ła nia ope ra cyj ne wo bec śro do wi ska har cer skie go. 

Wśród wie lu szcze pów har cer skich „za bez pie cza nych” i „ochra nia nych” (czy li in wi gi lo -
wa nych i roz pra co wy wa nych) przez „bez pie kę” by ły zwłasz cza te dru ży ny i śro do wi ska,
któ re w swo jej har cer skiej pra cy na wią zy wa ły do tra dy cji przed wo jen nych i Sza rych Sze -
re gów; czę sto jaw nie kon te sto wa ły, a tak że ła ma ły obo wią zu ją cy sta tut ZHP i wy tycz ne re -
żi mo wych władz har cer skich. Nie któ re dru ży ny funk cjo no wa ły nie jaw nie, zu peł nie po za
ofi cjal ny mi struk tu ra mi. Dzia ła nia wo bec har cer stwa „bez pie ka” zin ten sy fi ko wa ła w la tach
osiem dzie sią tych, szcze gól nie w okre sie ope ra cji „Zo rza II”5, pro wa dzo nej w związ ku z wi -
zy tą Ja na Paw ła II w Pol sce. Służ ba Bez pie czeń stwa oba wia ła się, że śro do wi ska „nie po -
kor ne go har cer stwa” mo gą wy ko rzy stać wi zy tę pa pie ża do dzia łań okre śla nych w ko mu ni -
stycz nej no men kla tu rze ja ko sprzecz ne z pra wem lub pro pa gan do wo przed sta wia nych ja ko
za kłó ca nie ła du i po rząd ku pu blicz ne go, a któ re by ły ema na cją dą żeń wol no ścio wych
i prag nie nia de mo kra ty za cji to ta li tar ne go re żi mu. Głów nym ce lem „bez pie ki” sta ło się więc
wy eli mi no wa nie wszel kich prze ja wów ży cia de fi nio wa nych przez ko mu ni stów ja ko po za -
re li gij ne bądź an ty so cja li stycz ne6. 

War to wspo mnieć, że za cho wa ne do ku men ty uka zu ją bar dzo wy raź nie ska lę in wi gi la cji
przez SB „nie po kor nych” struk tur har cer skich oraz re la cje po mię dzy ofi cjal ny mi wła dza mi
ZHP a or ga na mi bez pie czeń stwa. Na ich pod sta wie moż na tak że od czy tać me cha ni zmy
współ pra cy po mię dzy ty mi struk tu ra mi w zwal cza niu wszel kich nie wy god nych lub uzna -
wa nych za nie bez piecz ne dla władz dzia łań śro do wisk har cer skich, szcze gól nie w wal ce
o „świec kość ZHP”.

Pro ble ma ty ka do ty czą ca dzia łań har cer skich o cha rak te rze an ty sys te mo wym, udzia łu
śro do wisk har cer skich w sze ro ko ro zu mia nej dzia łal no ści opo zy cyj nej w Pol sce nie zo sta ła

5 Kryp to nim „Zo rza II” MSW nada ło spra wie obiek to wej zwią za nej z trze cią wi zy tą Oj ca Świę te go Ja na
Paw ła II w Pol sce w dniach 8–14 VI 1987 r. Po dob ne ope ra cje re sort spraw we wnętrz nych pro wa dził już pod -
czas po przed nich piel grzy mek pa pie ża do kra ju – w 1979 r. („La to 79”) oraz w 1983 r. („Zo rza”). Jed nym z ce -
lów ope ra cji „Zo rza II” by ło za pew nie nie bez pie czeń stwa oso bie Ja na Paw ła II. Dla władz bar dziej istot ne by -
ło jed nak zneu tra li zo wa nie za gro żeń po li tycz nych, ja kie nio sła ze so bą wi zy ta Oj ca Świę te go. Wła dze
ko mu ni stycz ne oba wia ły się „upo li tycz nie nia” piel grzym ki Ja na Paw ła II, wy ko rzy sta nia jej przez opo zy cję
do „po ka za nia się” spo łe czeń stwu i opi nii za gra nicz nej, or ga ni za cji ma ni fe sta cji i de mon stra cji w miej scach
spo tkań pa pie ża z wier ny mi. W ra mach „Zo rzy II” SB pod ję ła za kro jo ne na sze ro ką ska lę pra ce ope ra cyj ne,
z wy ko rzy sta niem siat ki oso bo wych źró deł in for ma cji, któ re mia ły na ce lu roz po zna nie za mie rzeń śro do wisk
opo zy cyj nych i ko ściel nych oraz za po bie że nie wszel kim ne ga tyw nym – z punk tu wi dze nia władz – dzia ła -
niom. Za rzą dze niem mi ni stra spraw we wnętrz nych nr 058/86 z dnia 15 XII 1986 r. po wo ła no w MSW Sztab
Ope ra cji krypt. „Zo rza II”. Po dob ne ko mór ki ko or dy nu ją ce dzia ła nia w ra mach ope ra cji „Zo rza II” utwo rzo -
no w wo je wódz twach znaj du ją cych się na tra sie pa pie skiej piel grzym ki. W Kra ko wie na pod sta wie De cy zji
nr 01/87 z dnia 30 I 1987 r. – wy da nej przez gen. Je rze go Gru bę, sze fa WUSW w Kra ko wie – po wo ła no Sztab
Ope ra cji krypt. „Zo rza II” w WUSW w Kra ko wie, na któ re go cze le sta nął ppłk Piotr Ko ściel niak, za stęp ca
sze fa WUSW ds. SB; zob. AIPN Kr, 08/315, t. 2, Spra wa obiek to wa krypt. „Zo rza II” – pla ny, za rzą dze nia
szta bu, k. 8–29, 52–81, 99–109, 152–155. 

6 Głów ne za da nia sto ją ce przed „bez pie ką” w związ ku z wi zy tą Ja na Paw ła II spre cy zo wa no w do ku men -
cie „Kon cep cja dzia łań ope ra cyj no -śle dczych wo bec prze ciw ni ka po li tycz ne go w związ ku z wi zy tą pa pie ża
w Pol sce”, który zo stał opra co wa ny przez gen. bryg. Zbi gnie wa Pu dy sza i za twier dzo ny przez mi ni stra spraw
we wnętrz nych gen. bro ni Cze sła wa Kisz cza ka. W oce nie apa ra tu re pre sji nie ule ga ło wąt pli wo ści, że „prze -
ciw nik po li tycz ny wy ko rzy sta wi zy tę pa pie ża w Pol sce w ce lu za ma ni fe sto wa nia swo je go wpły wu na spo łe -
czeń stwo, aby w ten spo sób za pre zen to wać się ja ko si ła, z któ rą pa pież i Ko ściół w Pol sce mu si się li czyć”.
AIPN Kr, 08/315, t. 15, Spra wa obiek to wa „Zo rza” – in for ma cje (wy ka zy osób, mel dun ki), k. 45–59.
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jesz cze zba da na. Bra ku je przede wszyst kim edy cji źró dło wy ch7. Pro blem ten po ru szał
śp. prof. To masz Strzem bosz, hm. RP, pod kre śla jąc, że har cer stwo, a zwłasz cza dzia łal ność
opo zy cyj nych śro do wisk har cer skich, nie prze bi ja się do świa do mo ści spo łecz nej i jest „lek -
ce wa żo na” przez hi sto ry ków. Wi dział on po trze bę ba dań do ty czą cych wkła du śro do wisk
har cer skich w dzia łal ność opo zy cyj ną.

Do ku men ty przed sta wio no w po rząd ku chro no lo gicz nym, a ich treść pod da no kry tycz nej
ana li zie. Wszyst kie frag men ty wy ma ga ją ce ko men ta rza zo sta ły opa trzo ne sto sow ny mi przy -
pi sa mi rze czo wy mi. Pod ję to sta ra nia, aby moż li wie wy czer pu ją co po dać w nich in for ma cje
ko ry gu ją ce róż ne go ty pu prze kła ma nia, nie ści sło ści lub błęd ne wiado mości znaj du ją ce się
w do ku men tach. Na le ży pod kre ślić, że ma te ria ły ar chi wal ne SB od da ją stan wie dzy ope ra cyj -
nej do ty czą cej opi sy wa ne go za gad nie nia w chwi li spo rzą dze nia danego do ku men tu. „Bez -
pie ka” nie dys po no wa ła peł ną wie dzą o nie jaw nej dzia łal no ści har cer skiej, a w wie lu wy pad -
kach opie ra ła się je dy nie na fał szy wych in ter pre ta cjach, my ląc fak ty i oso by.

Istot ne przy opra co wa niu do ku men tów by ło ze bra nie in for ma cji o funk cjo na riu szach
apa ra tu re pre sji, któ rzy zaj mo wa li się kon tro lą ope ra cyj ną śro do wisk har cer skich. Rów nie
istot ne są no ty bio gra ficz ne in struk to rów har cer skich zwią za nych z Dusz pa ster stwem Har -
ce rek i Har ce rzy, nie jaw nym „Ru chem Har cer skim”, z któ rych wie lu do dzi siaj peł ni waż -
ne funk cje spo łecz ne.

7 Dla ba da czy zaj mu ją cych się wcze śniej szym okre sem hi sto rii har cer stwa cen ną po mo cą jest pu bli ka cja
Ko mu ni ści wo bec har cer stwa 1944–1950, wy bór, wstęp i oprac. K. Per sak, War sza wa 1998. Naj ob szer niej szą
edy cją do ku men tów ko mu ni stycz nych or ga nów bez pie czeń stwa oraz ar chi wa liów śro do wisk har cer skich, po -
prze dzo ną opra co wa niem o cha rak te rze mo no gra ficz nym, po dej mu ją cym te ma ty kę po wro tu har cer stwa do je -
go idei w ra mach dusz pa ster stwa har cer skie go w la tach 1956–1989, jest pu bli ka cja wy da na przez kra kow ski
Od dział IPN au tor stwa W. Hau sne ra i M. Ka pu sty.

„Niepokorne harcerstwo” w dokumentach SB
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TEKST�ŹRÓ�DŁA

Nr 1

1983 czer wiec 30, Kra ków – In for ma cja na czel ni ka Wy dzia łu III-1 WUSW w Kra ko wie dla
Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW do ty czą ca sy tu acji w śro do wi sku aka de mic kim Kra ko wa
(Aka de mia Rol ni cza) oraz w Cho rą gwi Kra kow skiej ZHP*

aKra ków, dnia 30 VI 1983 r.
Taj�ne

Egz. nr b2b

Szy�fro�gram

Na�czel�nik�Wy�dzia�łu�I Dep[ar ta men tu] III
Mi�ni�ster�stwa�Spraw�We�wnętrz�nych

w War�sza�wie

In�for�ma�cja
dot. sy tu acji w śro do wi sku aka de mic kim Kra ko wa

Wg uzy ska nych da ny ch1 w Har cer skiej Ak cji Let niej 832 or ga ni zo wa nej przez Cho rą -
giew Kra kow ską ZHP weź mie udział 11 925 uczest ni ków i ka dry in struk tor skiej. Za pla no -
wa no 178 róż nych obo zów let nich, w tym 17 za gra nicz nych oraz 20 ko lo nii zu cho wych.
W lip cu br. od bę dzie się 86 obo zów, w sierp niu 92. Od no to wa no wzrost ak cji w po rów na -
niu do ro ku ubie głe go o 2198 uczest ni ków, co sta no wi wzrost o 22,6 proc.

Wśród uczest ni ków od no to wa no udział 5 osób po zo sta ją cych w na szym ope ra cyj nym
za in te re so wa niu 3. Oso by te za bez pie czo ne zo sta ną ope ra cyj nie przy współ dzia ła niu z jed -
nost ka mi SB, na któ rych te re nie bę dą zlo ka li zo wa ne obo zy4.

* Do ku ment opu bli ko wa ny wcze śniej w: W. Hau sner, M. Ka pu sta, op. cit., s. 167 i nn.
a Z le wej stro ny do ku men tu pie częć na głów ko wa z godłem: Ko men da Wo je wódz ka Mi li cji Oby wa tel skiej

w Kra ko wie i licz bą dzien ni ka 08 L.dz. H-01866/83. 
b-b Wpi sa no od ręcz nie.
1 Naj praw do po dob niej da ne te „bez pie ka” otrzy ma ła od władz Kra kow skiej Cho rą gwi ZHP. 
2 Har cer ska Ak cja Let nia – co rocz nie or ga ni zo wa ne obo zy let nie szcze pów i dru żyn har cer skich.
3 W to ku do tych cza so wej kwe ren dy nie usta lo no, któ re do kład nie oso by z kra kow skie go śro do wi ska har -

cer skie go w tym okre sie po zo sta wa ły w „ope ra cyj nym za in te re so wa niu” SB. Ana li za za cho wa nych za pi sów
ewi den cyj nych po zwa la stwier dzić, że w 1983 r. kra kow ska SB z pew no ścią ope ra cyj nie kon tro lo wa ła Ry szar -
da Wci sło (od 1973 r. w ra mach kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go „To tem”, na stęp nie za re je stro wa ny do nu me ru
KR 26122 i w okresie 20 III 1982 r. – 23 V 1983 r. in wi gi lo wa ny w ra mach kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go)
i Krzysz to fa Krzy ża now skie go (kon tro lo wa ny po od mo wie dal szej współ pra cy z SB w ra mach kwe stio na riu -
sza ewi den cyj ne go „Jan” pro wa dzo ne go od 22 XII 1981 r. do 28 IX 1989 r.). W latach 1985–1989 w ra mach
kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go „Mar sza łek” pro wa dzo ne go po cząt ko wo przez Wydział III-1 WUSW w Kra -
ko wie, a na stęp nie przez DUSW Kra ków -Kr ow odrza, roz pra co wy wa ny był tak że Je rzy Bu kow ski.

4 W to ku do tych cza so wej kwe ren dy ar chi wal nej nie od na le zio no do ku men tów do ty czą cych współ dzia ła -
nia w tym za kre sie WUSW w Kra ko wie z jed nost ka mi SB w in nych wo je wódz twach. Na to miast ana li za ma -
te ria łów ar chi wal nych z lat póź niej szych wska zu je jed no znacz nie, że ta ka wy mia na in for ma cji mia ła miej sce, 
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Wg in for ma cji uzy ska nej ze śro do wi ska pra cow ni cze go Aka de mii Rol ni czej, w oce nach
i ko men ta rzach wy ra ża nych tam po wi zy cie pa pie ża stwier dza się, iż wspo mnia na wi zy ta to
bez sprzecz ny suk ces Ko ścio ła i dal sze umoc nie nie je go po zy cji w Pol sce. Oce nia jąc ostat -
nie spo tka nie pa pie ża z gen. Ja ru zel skim, wy ra ża się prze ko na nie, że pa pież nie wąt pli wie
wy warł ja kąś pre sję na pre mie rze w kie run ku szyb sze go po ro zu mie nia wła dzy ze spo łe -
czeń stwem i w związ ku z tym we wspo mnia nym śro do wi sku wy ra ża ne jest dość sze ro kie
prze ko na nie o spo dzie wa nym ry chłym od wo ła niu sta nu wo jen ne go.

Na�czel�nik�Wy�dzia�łu�III-1�
KW�MO�w Kra�ko�wie�

cmjr mgr Wie sław Hry nie wicz d5

Źró dło: AIPN Kr, 010/12129, t. 4, k. 103, ory gi nał, mps.

np. pi smem z 20 VII 1987 r. Wy dział III WUSW w Su wał kach in for mo wał Wy dział III-1 WUSW w Kra ko -
wie o obo zie har cer skim, pi smem z dnia 24 VII 1987 r. Wy dział III WUSW w Byd gosz czy prze słał do Wydzia -
łu III-1 w Kra ko wie in for ma cję do ty czą cą obo zu szcze pu 19. KLDH „Sre brzy ste Pta ki”. Po nad to uczest ni cy
obo zów w woj. słup skim, or ga ni zo wa nych przez kra kow skie szcze py „Sło wi ki” i „Pusz cza”, wspo mi na ją,
że cza sa mi wo kół obo zów po ja wia li się „dziw ni węd ka rze”, zda rza ły się tak że wi zy ty „sa ne pi du”; zob. AIPN Kr,
056/114, t. 19, Dzien nik ko re spon den cyj ny Wy dzia łu III-1 WUSW w Kra ko wie, 1987 r., k. 67–68; J. Pa rzyń -
ski, op. cit., s. 132.

c Po ni żej, z le wej stro ny do ku men tu opa trzo na nie czy tel nym pod pi sem pie częć o tre ści: Szy fro gram wy sła -
no nr 03386; przy ję to 30 cze[rwca] 1983 [r.] g. 15.00; za szy fro wa no 30 cze[rwca] 1983 [r.] g. 16.50. Roz -
szy fro wał: Ba ra now ska g. 16 55.

d Po wy żej nie czy tel ny od ręcz ny pod pis.
5 Wie sław Hry nie wicz (właśc. Wie sław He re tyk), ur. w 1943 r. W la tach 1967–1976 in spek tor, a póź niej

kie row nik sek cji w Wy dzia le II SB KW MO w Kra ko wie, na stęp nie za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Pasz por -
tów SB KW MO w Kra ko wie; w 1977 r. de le go wa ny służ bo wo do Wę gier skiej Re pu bli ki Lu do wej; w la tach
1979–1980 od był prze szko le nie w Wyż szej Szko le KGB w ZSRS; od 1 VII 1980 r. do li sto pa da 1983 r. funk -
cjo na riusz Wy dzia łu III SB KW MO w Kra ko wie, po cząt ko wo ja ko za stęp ca na czel ni ka, a na stęp nie na czel -
nik; od grud nia 1983 r. do li sto pa da 1989 r. na czel nik Wy dzia łu III-1 SB WUSW w Kra ko wie; od li sto pa da
1989 r. kie row nik In spek to ra tu I SB WUSW w Kra ko wie; zwol nio ny z re sor tu 5 VI 1990 r. w stop niu ppłk.
W. Hry nie wicz był funk cjo na riu szem wy so ko oce nia nym przez prze ło żo nych, o czym świad czą do ku men ty
od na le zio ne w je go ak tach oso bo wych, np. we wnio sku z 10 VI 1986 r. o nada nie mu stop nia ppłk. znaj du ją
się na stę pu ją ce in for ma cje: „Mjr Wie sław Hry nie wicz od 13 lat peł ni funk cje kie row ni cze w Służ bie Bez pie -
czeń stwa. Po sia da jąc od po wied nie przy go to wa nie teo re tycz ne i do świad cze nie w pra cy ope ra cyj nej, umie jęt -
nie po tra fi je wy ko rzy sty wać w to ku wy peł nia nia za dań. Bio rąc udział w kie ro wa niu sze re giem dzia łań ope -
ra cyj nych zwią za nych ze zwal cza niem dy wer sji ide olo gicz nej w śro do wi sku mło dzie ży aka de mic kiej,
wy ka zu je du że za an ga żo wa nie, ofiar ność i su mien ność. Kie ro wa ny przez nie go wy dział uzy sku je znacz ne wy -
ni ki w pra cy, dzię ki je go umie jęt no ściom or ga ni za tor skim oraz wła ści wie pla no wa nym przed się wzię ciom ope -
ra cyj nym”. War ta przy to cze nia jest tak że opi nia służ bo wa z 31 X 1989 r., cha rak te ry zu ją ca prze bieg je go służ -
by od li sto pa da 1981 r. do dnia wy sta wie nia opi nii. Moż na w niej wy czy tać m.in.: „Na sta no wi sku na czel ni ka
Wy dzia łu III-1 or ga ni zo wał pra cę ope ra cyj ną w za kre sie pod sta wo wych, naj waż niej szych pro ble mów jed nost -
ki. Wy dział pod je go kie row nic twem od no to wał wy raź ny po stęp we wszyst kich ob sza rach swo jej dzia łal no -
ści [...]. Ppłk Wie sław Hry nie wicz uzy skał wy so ką oce nę za re ali za cję przed się wzięć na rzecz De par ta men tu I
MSW [...]. Wy ka zu je się du żym za an ga żo wa niem, umie jęt no ścią traf nej oce ny sy tu acji oraz po dej mo wa niem
wła ści wych de cy zji [...]. Dłu go let ni ak tyw ny czło nek PZPR [...]. Re pre zen tu je wy so kie wa lo ry etycz no -m oral -
ne. Od waż ny w wal ce ze złem. Cie szy się sza cun kiem i au to ry te tem w ko lek ty wie [...]”. AIPN Kr, 059/669,
Ak ta oso bo we Wie sła wa Hry nie wi cza; zob. tak że W. Fra zik, F. Mu siał, M. Szpyt ma, Twa rze kra kow skiej bez -
pie ki. Ob sa da sta no wisk kie row ni czych Urzę du Bez pie czeń stwa i Służ by Bez pie czeń stwa w Kra ko wie. In for -
ma tor per so nal ny, Kra ków 2006, s. 183–184. 
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Nr 2

1984 ma rzec 20, Kra ków – In for ma cja do ty czą ca sy tu acji w kra kow skim har cer stwie 

Kra ków, dnia a20 IIIa 1984 r.

Taj�ne
Egz. nr a1a

In�for�ma�cja
dot. ne ga tyw nych zja wisk wy stę pu ją cych w ZHP m[ia sta] Kra ko wa 

i wo je wódz twa miej skie go kra kow skie go

Zwią zek Har cer stwa Pol skie go jest naj licz niej szą or ga ni za cją mło dzie żo wą na te re nie
wo je wódz twa miej skie go kra kow skie go. Sku pia w swo ich sze re gach oko ło 25 tys. har ce rzy.
Po przez swo je for my dzia ła nia (obo zy, raj dy, zi mo wi ska, wy jaz dy za gra nicz ne) ma bar dzo
du żą si łę od dzia ły wa nia na śro do wi sko mło dzie żo we. 

Ka dra in struk tor ska re kru tu je się spo śród uczniów star szych klas szkół śred nich, stu den -
tów oraz na uczy cie li szkol nych, a na wet aka de mic kich.

Zwią zek od kil ku lat prze ży wa po waż ny kry zys ide owy i pro gra mo wy, co uwi docz ni ło
się w spad ku ilo ścio wym człon ków związ ku z 45 tys. w la tach 70. do 25 tys. Istot ną przy -
czy ną ta kie go sta nu rze czy są rów nież pró by izo la cji ZHP od szkół. Zwią zek jest w tym
wzglę dzie au to no micz ny i dy rek cja po szcze gól nych pla có wek oświa to wych nie ma żad ne -
go wpły wu tak na ka drę, jak i na mło dzież har cer ską, a brak kon tro li do pro wa dził np., że
w Szko le Pod sta wo wej nr 1101 miał miej sce fakt wy ko rzy sta nia har ców ki do dru ku nie le -
gal nej li te ra tu ry 2 oraz iż w Szko le Pod sta wo wej nr 343 po wsta ła gru pa 17 nie let nich prze -
stęp ców, spo ty ka ją ca się na zbiór kach har cer skich, któ rej przy wód cą był dru ży no wy ZHP.
Gru pa ta do ko na ła łącz nie oko ło 40 prze stępstw kry mi nal ny ch4.

Mi mo prze ży wa nia kry zy su ZHP jest jed nak naj bar dziej li czą cą się or ga ni za cją mło dzie żo wą.
Fakt ten stał się pod sta wą do pla no wa nych dzia łań po dej mo wa nych przez Ko ściół i dzia -

ła czy opo zy cyj nych wy wo dzą cych się z krę gów NZS i NSZZ „So li dar ność”. Dzia ła nia te
zmie rza ją do kształ to wa nia mło dzie ży w du chu an ty so cja li stycz nym i wy ro bie nia w niej
świa to po glą du ide ali stycz ne go.

a-a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Szko ła ta znaj du je się w Kra ko wie przy ul. Skwe ro wej 33. Dzia łał przy niej szczep „Dęb nic ki”, któ ry po -

wstał w 1970 r. Pierw szym szcze po wym był Ja nusz Fran cuz, dru gim – Kry sty na Ma ło do bry. Po ro ku 1987
szczep zo stał roz wią za ny. Ak tu al nie przy Szko le Pod sta wo wej nr 110 dzia ła 29. Pod gór ska Dru ży na Har ce rzy
„Arn hem” im. gen. S. So sa bow skie go.

2 Brak moż li wo ści zwe ry fi ko wa nia tej in for ma cji.
3 Szko ła ta znaj du je się w Kra ko wie przy ul. Urzęd ni czej 65. Przy szko le od wie lu lat dzia ła szczep „Żu ra wie”.
4 Zda niem Je rze go Bu kow skie go – ów cze sne go ko men dan ta szcze pu „Żu ra wie” – po da ne in for ma cje są

nie praw dzi we. Ni gdy nie oskar żo no har ce rzy ze szcze pu „Żu ra wie” o prze stęp stwa kry mi nal ne, nie pro wa -
dzo no prze ciw nim ja kie go kol wiek po stę po wa nia. W tym okre sie w szcze pie „Żu ra wie” był za stęp star szo har -
cer ski, tzw. plu ton lub też po czet ko men dan ta szcze pu. Gru po wał on star szych har ce rzy o na sta wie niu pa trio -
tycz no -ni ep odl egł ości owym, co mo gło być uzna ne za „dzia łal ność prze stęp czą”. Stwier dze nia za war te
w do ku men cie moż na tak że potraktować jako pró bę oczer nie nia i zdys kre dy to wa nia har ce rzy. Nie moż na jed -
nak  że wy klu czyć po mył ki w nu me rze szko ły, a wów czas in for ma cja ta od no si ła by się do zu peł nie in ne go śro -
do wi ska har cer skie go.
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W ro ku 1980 w ra mach struk tur ZHP po wstał Krąg In struk to rów Har cer skich im.
A[ndrze ja] Mał kow skie go (KI HAM) dzia ła ją cy przy Ko men dzie Cho rą gwi Kra kow skiej
ZHP, któ re go głów ny mi dzia ła cza mi by li: J[erzy] Bu�kow�ski�5, W[ie sła wa] Sto�je�k6,
R[yszard] Wci�sło�7, J[erzy] Pa�rzyń�ski�8, T[omasz] Zor�ski�9, P[aweł] Zor�ski�10, K[rzysz tof]

5 Je rzy Bu kow ski, ur. w 1955 r., harc mistrz, HR. Ab sol went I LO (1973 r.) i UJ (1977 r.); dok tor fi lo zo fii
(1980 r.). Pra cow nik na uko wy Aka de mii Eko no micz nej (obec nie Uni wer sy tet Eko no micz ny) w Kra ko wie;
sty pen dy sta Fun da cji Lanc ko roń skich w Lon dy nie (1987–1988). In struk tor i ko men dant (1976–1987) szcze -
pu „Żu ra wie”; ak tyw ny uczest nik nie jaw ne go „Ru chu Har cer skie go”, a na stęp nie rzecz nik pra so wy Ru chu
Har cer skie go Rze czy po spo li tej (1988–1989); re dak tor na czel ny mie sięcz ni ka „Czu waj my” (1985–1987); in -
struk tor ZHP r. z. 1918; prze wod ni czą cy Ko mi te tu Opie ki nad Kop cem Jó ze fa Pił sud skie go (od 1986 r.); czło -
nek wie lu or ga ni za cji i sto wa rzy szeń (m.in. NSZZ „So li dar ność”, To wa rzy stwa Mi ło śni ków Hi sto rii i Za byt -
ków Kra ko wa, Ma ło pol skie go Ko mi te tu Oby wa tel skie go, Po ro zu mie nia Or ga ni za cji Kom ba tanc kich
i Nie pod le gło ścio wych w Kra ko wie); re pre zen tant pra so wy płk. Ry szar da Ku kliń skie go w cza sie je go wi zy ty
w Kra ko wie po łą czo nej z od bio rem ty tu łu Ho no ro we go Oby wa te la Mia sta Kra ko wa (1998 r.); au tor pu bli ka -
cji, m.in. Za rys fi lo zo fii spo tka nia, Kra ków 1987, oraz licz nych ar ty ku łów fi lo zo ficz nych, hi sto rycz nych, pe -
da go gicz nych i pu bli cy stycz nych. Da ne prze ka za ne au to ro wi przez J. Bu kow skie go; W. Ty rań ski, Kto jest kim
w Kra ko wie, Kra ków 2000, s. 40–41; AIPN Kr, 37/26857, Ak ta pasz por to we Je rze go Bu kow skie go.

6 Wie sła wa Sto jek („Opa no wa na Ko bra”), ur. w 1953 r., harc mi strzy ni, HR, eko no mist ka, na uczy ciel ka.
Od 1967 r. zwią za na ze śro do wi skiem „Czar nej Trzy nast ki Kra kow skiej” – dru ży no wa zu cho wa od 1968 r.
(13. KDZ „Sło wian ki”), ko men dant ka szcze pu (1982–1988); wi ce prze wod ni czą ca Po ro zu mie nia KI HAM;
człon ki ni Głów nej Kwa te ry Har ce rek ZHP r. z. 1918 i ZHR; re dak tor na czel ny pi sma „Zuch mi strzy ni”
(1989–1998); twór czy ni obec nej me to dy ki zu cho wej ZHR. Da ne prze ka za ne au to ro wi przez W. Sto jek.

7 Ry szard Wci sło („Chy try Ja strząb”), ur. w 1933 r., harc mistrz, HR, ar chi tekt. W har cer stwie nie prze rwa -
nie od 1945 r., dru ży no wy 14. KDH, na stęp nie ko men dant „Bia łe go Szcze pu”; dru ży no wy w szcze pie
19. KLDH (od 1963 r.); szcze po wy szcze pu „Gwiaź dzi sty Szlak”; in struk tor w szcze pie „Hu ra gan”
(1967–1974, dru ży no wy i ko men dant szcze pu); in struk tor huf ca Kra ków -Kr ow odrza; czło nek kra kow skie go
KIHAM; ko men dant zlo tu 70-l ecia har cer stwa na kra kow skich Bło niach (1981 r.); czło nek nie jaw ne go
„Ruchu Har cer skiego” (po 1983 r.); ko men dant Ma ło pol skiej Cho rą gwi Har ce rzy (IX 1989 r. – XII 1990 r.),
na stęp nie na czel nik har ce rzy w ZHP r. z. 1918; szcze po wy 19. KLDH (od IX 1995 r.); zob. „Kra kow ski Rocz -
nik Hi sto rii Har cer stwa” 2005, t. 1, s. 72–73.

8 Je rzy Pa rzyń ski (1929–1994), harc mistrz, HR, ad wo kat, mu zy ko log, dzien ni karz. Ab sol went Wy dzia łu
Pra wa UJ; od 1953 r. rad ca praw ny w „Echu Kra ko wa”; au tor ar ty ku łów praw ni czych i mu zycz nych; kie row -
nik pra cow ni praw no -pr as owej w Ośrod ku Ba dań Pra so znaw czych. Peł nił służ bę łącz ni ko wą w po wsta niu
war szaw skim ja ko har cerz naj młod szej ga łę zi Sza rych Sze re gów „Za wi szy” (1944 r.); po opusz cze niu obo zu
w Prusz ko wie za ło żył dru ży nę har cer ską w pod kra kow skich Fi li po wi cach; współ twór ca (1945 r.), a na stęp nie
dru ży no wy 29. KDH „Hu ra gan” (1946–1947, 1948–1949), ko men dant szcze pu „Hu ra gan” (1956–1961); czło -
nek Kra kow skiej Ko men dy Cho rą gwi (1957–1961); uczest nik prac KI HAM, prze wod ni czą cy kra kow skie go
KI HAM; kie row nik nie jaw ne go „Ru chu Har cer skie go” (od 1983 r.); je den z głów nych po my sło daw ców
powo ła nia ZHP r. z. 1918; od zna czo ny przez pre zy den ta RP na Uchodź stwie R. Ka czo row skie go Or de rem
Odro dze nia Pol ski; au tor ksią żek Obóz har cer ski, dwa wy da nia: Kra ków 1957 i 1983 oraz Ruch Har cer ski
Rze czy po spo li tej 1983–1989, Kra ków 1991. Szczep har cer ski „Hu ra gan” im. Obroń ców We ster plat te
1945–1975. Jed nod niów ka, Kra ków 1975; AIPN Kr, 37/18517, Ak ta pasz por to we Je rze go Pa rzyń skie go.

9 To masz Zor ski, ur. w 1950 r., harc mistrz, dr inż. geo fi zyk. Pra cow nik na uko wy Aka de mii Gór ni czo -Hut -
n iczej. Har cerz, a na stęp nie dru ży no wy 34. KDH im. A. Mał kow skie go; ko men dant szcze pu „Żbi cza Gro ma -
da”; ini cja tor za go spo da ro wa nia ba ców ki pod Dur basz ką w Ma łych Pie ni nach nad Ja wor ka mi (póź niej sza
Har cer ska Ak cja Schro ni sko); współ za ło ży ciel i drużynowy kra kow skie go KI HAM.

10 Pa weł Zor ski, ur. w 1953 r., harc mistrz, sa mo rzą do wiec. Ab sol went Aka de mii Rol ni czej w Kra ko wie;
pra cow nik kra kow skie go Od dzia łu In sty tu tu Ho dow li i Akli ma ty za cji Ro ślin; czło nek NSZZ „So li dar ność”.
Har cerz, a na stęp nie in struk tor 34. KDH im. A. Mał kow skie go, ko men dant szcze pu „Żbi cza Gro ma da”; zwią -
za ny z kra kow skim KIHAM; czło nek Zwie rzy niec kie go Ko mi te tu Oby wa tel skie go; prze wod ni czą cy Ra dy
i Za rzą du Dziel ni cy VII -Zwi erz yniec w Kra ko wie (1994–1998); rad ny mia sta Kra ko wa (od 1998 r.); wi ce pre -
zy dent mia sta Kra ko wa (1998–2002).
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Że�ro�11, B[ogdan] Że�ro�12, M[arek] Ku�da�sie�wi�cz13, M. Ku�liń�ski�14, H[en ryk] Czu�bek15,
A[ndrzej] Wy�soc�ki�16, T. Roz�wa�dow�ski�17, B. Ba�ra�n18, W[oj ciech] Wró�blew�ski�19, J[erzy]
Fe�dir�ko�20, Ł[ukasz] Wę�sier�ski�21.

11 Krzysz tof Że ro, ur. w 1956 r., pod harc mistrz, geo log, sa mo rzą do wiec. Ab sol went Aka de mii Gór ni czo -
-Hu tn iczej. Har cerz 15. KDH, 3. KDH im. Ka zi mie rza Pu ła skie go; in struk tor szcze pu „Zie lo na Trój ka”; dru -
ży no wy 34. KDH im. A. Mał kow skie go; szcze po wy szcze pu „Żbi cza Gro ma da”; sy gna ta riusz Po ro zu mie nia
In struk to rów Har cer skich im. A. Mał kow skie go; współ za ło ży ciel kra kow skie go KI HAM; prze wod ni czą cy
Zwie rzy niec kie go Ko mi te tu Oby wa tel skie go (1995–1999); prze wod ni czą cy Ra dy i Za rzą du Dziel ni cy VII -
-Zwi erz yniec Mia sta Kra ko wa (1998–2002); pre zes Sto wa rzy sze nia Ruch Ini cja tyw Osie dlo wych w Kra ko -
wie (2005–2009). Da ne prze ka za ne au to ro wi przez K. Że ro.

12 Bog dan Że ro, ur. w 1960 r., inż. me cha nik. Ab sol went Aka de mii Rol ni czej w Kra ko wie. Har cerz
3. KDH im. Ka zi mie rza Pu ła skie go; in struk tor 34. KDH im. A. Mał kow skie go oraz szcze pu „Żbi cza Gro ma -
da”; ko men dant szcze pu „Zoś ka” w Kra ko wie -T oniach; sy gna ta riusz Po ro zu mie nia In struk to rów Har cer skich
im. A. Mał kow skie go; współ za ło ży ciel kra kow skie go KI HAM. Roz pra co wy wa ny w ra mach kwe stio na riu sza
ewi den cyj ne go krypt. „Żbik”, nr rej. Kr 33865, pro wa dzo ne go od 11 IX 1987 r. do 16 III 1989 r. przez Wy -
dział III-1 WUSW w Kra ko wie. AIPN Kr, 37/316851, Ak ta pasz por to we Bog da na Że ro; AIPN Kr, 00201/1,
Dzien nik re je stra cyj ny WUSW w Kra ko wie. 

13 Ma rek Ku da sie wicz, ur. w 1934 r., harc mistrz, HR, inż. ce ra mik. Czło nek 83. Za głę biow skiej Dru ży ny
Har ce rzy w Dą bro wie Gór ni czej (od 1945 r.), na stęp nie 107. WDH; zwią za ny z 19. KDH im. Żwir ki i Wi gu -
ry (od 1957 r.), ko lej no peł nił funk cje: dru ży no we go, ko men dan ta Szcze pu Lot ni cze go, za stęp cy ko men dan ta
szcze pu „Sło necz ne Dro gi”, prze wod ni czą ce go Krę gu In struk tor skie go, ko men dan ta szcze pu „Sre brzy ste Pta -
ki”, ko man do ra Szcze pów Lot ni czych im. F. Żwir ki i S. Wi gu ry w Kra ko wie (od 1977 r.); za stęp ca ko men -
dan ta Huf ca Kro wo drza ds. pro gra mo wych; czło nek Ra dy Cho rą gwi; de le gat na VI i VII Zjazd ZHP; po
1989 r. prze szedł do ZHP r. z. 1918 – kie row nik Wy dzia łu Star szy zny w Głów nej Kwa te rze Har ce rzy, czło nek
Ko mi sji Harc mi strzow skiej; au tor ma te ria łów me to dycz nych i pro gra mo wych; od zna czo ny Zło tym Krzy żem
Za słu gi (1981 r.) oraz Krzy żem Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski (2004 r.). Spra woz da nie Na czel ni ka
Har ce rzy z dzia łal no ści Głów nej Kwa te ry Har ce rzy i sta nu Or ga ni za cji Har ce rzy, Kra ków 1992 (Biu le tyn
Urzę do wy ZHP rok zał. 1918); K. Woj ty cza, Hu fiec Kra ków-Ło bzów, Kra ków 2005.

14 Nie usta lo no bliż szych da nych.
15 Praw do po dob nie Hen ryk Czu bek, ur. w 1965 r., eko no mi sta. Ad iunkt w Ka te drze Han dlu Za gra nicz ne -

go Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Kra ko wie.
16 An drzej Wy soc ki („Bi tum”), ur. w 1956 r., harc mistrz, HR, sa mo rzą do wiec, przed się bior ca. Czło nek 10.

KDH „Dzie ci Słoń ca” oraz szcze pu „Zie lo na Trój ka” (od 1971 r.); dru ży no wy 8. KDH (1974–1976); ko men dant
szcze pu „Zie lo na Trój ka” (1978–1979); zwią za ny z kra kow skim KIHAM; czło nek Głów nej Kwa te ry w nie jaw -
nym „Ru chu Har cer skim”; współ twór ca ZHR (1989 r.); czło nek Ra dy Na czel nej ZHR. J. Pa rzyń ski, op. cit.

17 Nie usta lo no bliż szych da nych.
18 Nie usta lo no bliż szych da nych.
19 Woj ciech Wró blew ski, ur. w 1957 r., harc mistrz, HR, so cjo log. Pra cow nik na uko wy w In sty tu cie So cjo -

lo gii UJ (1984–1989). Za ło ży ciel i pierw szy ko men dant szcze pu „Pusz cza” im. Ka zi mie rza Wiel kie go w Nie -
po ło mi cach (1976–1986); zwią za ny z kra kow skim KIHAM, na stęp nie w nie jaw nym „Ru chu Har cer skim”, po -
cząt ko wo za stęp ca na czel ni ka, na stęp nie prze wod ni czą cy (rów nież po prze kształ ce niu „Ru chu Har cer skie go”
w „Ruch Har cer ski Rze czy po spo li tej”); czło nek kra kow skiej Ra dy Cho rą gwi oraz Ra dy Na czel nej ZHP, ustą -
pił z Ra dy Na czel nej ZHP na znak pro te stu prze ciw ko roz wią za niu Ra dy Po ro zu mie nia KI HAM; współ za ło -
ży ciel ZHR (czło nek Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go ZHR i Ko mi sji Or ga ni za cyj nej), czło nek Ra dy Na czel nej
ZHR, wi ce prze wod ni czą cy ZHR; czło nek pre zy dium Kra jo we go Ko mi te tu Od ro dze nia Har cer stwa; in struk -
tor ZHP r. z. 1918; za ło ży ciel i wie lo let ni prze wod ni czą cy Ko ła Przy ja ciół Har cer stwa Sto wa rzy sze nia By łych
In struk to rów, Wy cho wan ków i Sym pa ty ków szcze pu „Pusz cza”; w cza sie ob rad okrą głe go sto łu re pre zen to -
wał opo zy cyj ne or ga ni za cje har cer skie; współ za ło ży ciel i prze wod ni czą cy Ko mi te tu Oby wa tel skie go w Nie -
po ło mi cach; prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie po ło mi cach (1990–1994); dy plo ma ta (w la tach 1992–1995
rad ca am ba sa dy RP w Wil nie, w la tach 2001–2005 am ba sa dor w Es to nii); or ga ni za tor i pierw szy dy rek tor In -
sty tu tu Pol skie go w Wil nie; do rad ca za rzą du PKN OR LEN ds. stra te gii (od 2005 r.); od zna czo ny przez pre zy -
den ta RP na Uchodź stwie R. Ka czo row skie go Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski za dzia łal -
ność nie pod le gło ścio wą; od zna czo ny rów nież naj wyż szy mi or de ra mi pań stwo wy mi Li twy i Es to nii. Da ne
prze ka za ne au to ro wi przez W. Wró blew skie go w li ście z 3 X 2008 r.; AIPN Kr, 37/196263, Ak ta pasz por to we
Woj cie cha Wró blew skie go; J. Pa rzyń ski, op. cit., s. 21–26, 43, 46, 48, 52, 79, 100, 148.
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W swych za ło że niach KI HAM sta rał się po wró cić do daw nych tra dy cji har cer stwa za po -
cząt ko wa nych przez An drze ja i Ol gę Mał�kow�skich. W ra mach te go ru chu sta ra no się zmo -
dy fi ko wać treść przy rze cze nia har cer skie go, usu wa jąc z tek stu sło wo „so cja lizm” oraz
wpro wa dzić w tek ście praw har ce rza obo wią zek „Służ by Bo gu”. W okre sie tym za czął na -
ra stać wpływ kle ru, dzia ła czy NSZZ „So li dar ność” oraz NZS. Prze ja wia ło się to w uczest -
nic twach zbio ro wych w peł nym umun du ro wa niu i szy ku w im pre zach re li gij nych, spo tka -
niach ze straj ku ją cy mi ro bot ni ka mi (np. phm. A[ndrzej] Wy�soc�ki brał udział w spo tka niu
ze straj ku ją cy mi rol ni ka mi w Byd gosz czy).

Kra kow scy in struk to rzy zrze sze ni w KI HAM wy su wa li na stę pu ją ce po stu la ty pod ad re sem
władz na czel nych ZHP w for mie li stu otwar te go in struk to rów śro do wi ska kra kow skie go 22.
List ten zo stał opu bli ko wa ny w cza so pi śmie „Czu�waj”�wy da wa nym przez KI HAM:

– wy stą pie nie ZHP z fe de ra cji związ ków mło dzie żo wych,
– uzy ska nie nie za leż no ści od władz szkol nych,
– usu nię cie wstę pu do sta tu tu ZHP,
– uzna nie za sa dy to le ran cji re li gij nej i zli kwi do wa nie sta tu to we go za pi su o he ge mo nii

na uko we go świa to po glą du w pra cy wy cho waw czej,
– przy wró ce nie jed no ści z wiąz ku po przez li kwi da cje dru żyn i pro gra mów Har cer skiej

Służ by Pol sce So cja li stycz nej (HSPS),
– uczy nie nie ZHP or ga ni za cją apo li tycz ną,
– usu nię cie dru giej zwrot ki hym nu ZHP,
– za de kla ro wa nie do bro wol no ści ak cji pro gra mo wych ta kich jak: Olim pia da Wie dzy o Pol -

sce i Świe cie Współ cze sny m23, Olim pia da Wie dzy o Par tii 24, Azy mut Hu ta Ka to wi ce itp.25

20 Nie usta lo no bliż szych da nych.
21 Łu kasz Wę sier ski, ur. w 1943 r., harc mistrz, HR, dr hab., prof. nadzw. Pra cow nik na uko wy Aka de mii Gór -

ni czo -Hu tn iczej w Kra ko wie oraz Po li tech ni ki Rze szow skiej. Zwią za ny z kra kow skim har cer stwem (od 1957 r.),
po cząt ko wo w 3. KDH, na stęp nie w 6. KDH i w 19. KLDH (od 1964 r.), m.in. dru ży no wy, za stęp ca ko men dan -
ta szcze pu ds. zu cho wych, kwa ter mistrz i ko men dant szcze pu; czło nek kra kow skie go KIHAM, zaj mo wał się
opra co wa niem re gu la mi nu stop ni i spraw no ści har cer skich; in struk tor w ZHP r. z. 1918 (od 1989 r.), m.in. prze -
wod ni czą cy Są du Har cer skie go Okrę gu Ma ło pol skie go ZHR.

22 Na te mat po stu la tów in struk to rów śro do wi ska kra kow skie go, sfor mu ło wa nych w tzw. li ście otwar tym
in struk to rów ZHP ze śro do wi ska kra kow skie go, któ re sta ły się na stęp nie po stu la ta mi KI HAM, zob.: S. Czo -
po wicz, KI HAM. Za rys wy da rzeń, wy bór do ku men tów i re la cji, War sza wa 1998. Więk szość z nich by ła przed -
mio tem ob rad VII Zjaz du ZHP w mar cu 1981 r. Zjazd przy jął uchwa łę o wy stą pie niu ZHP z Fe de ra cji So cja -
li stycz nych Związ ków Mło dzie ży Pol skiej oraz w spra wie zmia ny hym nu har cer skie go (usu nię cie
wier no pod dań czej wo bec PZPR zwrot ki au tor stwa Je rze go Maj ki).

23 Olim pia da Wie dzy o Pol sce i Świe cie Współ cze snym – kon kurs przed mio to wy dla uczniów szkół po -
nad pod sta wo wych. Pierw sza olim pia da zo sta ła zor ga ni zo wa na w 1958 r. z ini cja ty wy ZMS. Od jej IX edy cji
w ro ku szkol nym 1967/1968 do współ or ga ni za to rów do łą czy ła Ko men da Głów na ZHP, któ ra na stęp nie sta ła
się głów nym or ga ni za to rem. Ha sła mi pro gra mo wy mi olim piad w po szcze gól nych la tach by ły m.in. te ma ty:
XXX-l ecie Pol ski Lu do wej, Mło dzież w trzy dzie sto le ciu PRL, So cja lizm prze obra ża świat, PZPR prze wod -
nią si łą na ro du. Zob. Lek sy kon har cer stwa, pra ca zbio ro wa pod. red. O. Fiet kie wi cza, War sza wa 1988.

24 Olim pia da Wie dzy o Par tii – or ga ni zo wa na przez ko men dy cho rą gwi ZHP, we współ pra cy z ZSMP oraz
ku ra to ria mi oświa ty i wy cho wa nia, by ła jed nym z ele men tów in dok try na cji mło dzie ży pro wa dzo nej przez
wła dze PRL. Ofi cjal nym jej ce lem by ło „za in te re so wa nie mło dzie ży hi sto rią i re wo lu cyj ny mi tra dy cja mi
PZPR, ro lą i zna cze niem par tii w ży ciu na ro du”. Na po cząt ku lat osiem dzie sią tych zo sta ła za nie cha na ja ko du -
blu ją ca się z Olim pia dą Wie dzy o Pol sce i Świe cie Współ cze snym. Zob. Lek sy kon har cer stwa...

25 Azy mut Hu ta Ka to wi ce – jed na z wie lu ak cji „na rzu ca nych” od gór nie har ce rzom przez wła dze ZHP. Po -
cząt ko wo, la tem 1977 r., na zwa no tak IV Cen tral ny Rajd Har cer ski, prze bie ga ją cy na 5 tra sach koń czą cych się
w oko li cach bu do wy Hu ty Ka to wi ce. Uczest ni czą cy w raj dzie wę dro wa li po wy zna czo nej tra sie tu ry stycz nej,
na stęp nie przez 3 dni pra co wa li na te re nie bu do wy hu ty, a na ko niec spę dza li 2 dni w ośrod ku har cer skim 
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Kra kow ski KI HAM wy da wał w tym okre sie swej dzia łal no ści cza so pi smo „Czu�waj”.
Od po wie dzial nym za druk le gal nej i nie le gal nej li te ra tu ry KI HAM był Że�ro Bog dan (ak tu -
al nie stu dent V ro ku A[ka de mii] R[ol ni czej]), za trzy ma ny w dniu 10 XI 1982 r. w związ ku
z za kłó ce niem po rząd ku pu blicz ne go na te re nie mia stecz ka stu denc kie go.

Po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go, w dniu 14 IX 1982 r. KI HAM roz wią zał się 26. Mimo
to po szcze gól ne oso by na dal sta ra ją się dzia łać w ra mach nie le gal nej struk tu ry tzw. Krę gu
Dru żyn Pła skie go Wę zła, któ ry na te re nie Kra ko wa za czął się or ga ni zo wać we wrze śniu
1983 r.27

Do szcze gól nie ak tyw nych na le żą:
– hm. Wie sła wa Sto�jek�– szczep „Czar na Trzy nast ka”,
– org. Bog dan Że�ro – szczep „Żbi cza Gro ma da”,
– hm. Ry szard Wci�sło – szczep „Hu ra gan”28,
– hm. Sta ni sław Ba�ra�n29 – szczep „Czer wo ne Ma ki”,
– hm. Je rzy Bu�kow�ski – szczep „Żu ra wie”,
– phm. An drzej Wy�soc�ki – szczep „Zie lo na Trój ka”.
Pierw szą ak cją tych osób by ła pró ba zor ga ni zo wa nia boj ko tu roz po czę cia ro ku har cer -

skie go (1983 r.) w Wie licz ce, z po wo du so cja li stycz ne go cha rak te ru tej uro czy sto ści. 
W wy ni ku tych dzia łań oko ło 50 proc. osób, głów nie z te re nu No wej Hu ty, po wró ci ło do

Kra ko wa, nie bio rąc udzia łu w in au gu ra cji.
Czło nek KDPW Je rzy Bu kow ski, pra cow nik na uko wy A[ka de mii] E[ko no micz nej]

w Kra ko wie, ra zem z in struk to ra mi szcze pu „Żu ra wie” w dniu 16 IX 1983 r., pod czas po -
by tu w No wym Są czu z oka zji uro czy sto ści po świę co nej gen. Ku stro nio wi, wziął udział
w uro czy stej mszy, wy stę pu jąc w peł nym umun du ro wa niu z pocz tem sztan da ro wym. Na le -
ży pod kre ślić, iż J[erzy] Bu�kow�ski� jest człon kiem Ra dy Ko men dy Huf ca Kra ków -Kr o -

w Cho rzo wie. Azy mut Hu ta Ka to wi ce był rów nież cen tral ną, let nią ak cją pro gra mo wą dla mło dzie ży szkół
po nad pod sta wo wych, re ali zo wa ną w la tach 1978–1980. Jed nym z ele men tów 14 lub 19 -dni owych tur nu sów
by ła pra ca przy bu do wie Hu ty Ka to wi ce. Zob. Lek sy kon har cer stwa...

26 Ra da Po ro zu mie nia KI HAM zo sta ła roz wią za na uchwa łą Ra dy Na czel nej ZHP z 26 VI 1982 r. W od po -
wie dzi na tę de cy zję, w cza sie spo tka nia w dniu 12 IX 1982 r. na Ja snej Gó rze, wła dze KI HAM w oba wie
przed cha rak te ry stycz ną dla władz „pró bą prze chwy ce nia” we zwa ły wszyst kie krę gi do sa mo roz wią za nia.
W tym ape lu skie ro wa nym do dru żyn, szcze pów i in struk to rów har cer skich Ra da Po ro zu mie nia we zwa ła tak -
że, aby po zo stać wier nym na ka zom Pra wa Har cer skie go i Przy rze cze nia, zgod ne go z tek stem z 1936 r. oraz
pod jąć wal kę o to le ran cję świa to po glą do wą i pra wo do od by wa nia prak tyk re li gij nych.

27 Krąg Dru żyn Pła skie go Wę zła (KDPW), tak że „Ru chu Pła skie go Wę zła”, sta no wił swo istą kon ty nu ację
dzia łal no ści KIHAM, był ele men tem prze ła my wa nia mo no po lu ofi cjal nych władz ZHP na dzia ła nia pro gra mo -
we o cha rak te rze ogól no pol skim. Na wią zy wał do idei Zlo tu na Bło niach w 1981 r. „Pła ski Wę zeł” był ru chem
pro gra mo wo -m et odyc znym w ro zu mie niu sta tu tu ZHP. Najważniejszymi je go ce la mi by ła wy mia na do świad -
czeń po mię dzy dru ży na mi, wza jem na po moc, współ pra ca, a tak że „sty mu lo wa nie roz wo ju do bre go har cer -
stwa”. Istot nym ce lem by ło rów nież pod nie sie nie efek tyw no ści wy cho waw cze go od dzia ły wa nia. Głów nym
ani ma to rem był R. Wci sło, a cen trum pro gra mo wym – Kra ków. Za sym bol „Ru chu Pła skie go Wę zła” przy ję to
li lij kę „prze wią za ną” pła skim wę złem. Na to miast w za ło że niach in struk to rów two rzą cych póź niej sze wła dze
nie jaw ne go „Ru chu Har cer skie go” był przed się wzię ciem ma ją cym „ka mu flo wać” organizowanie za kon spi ro -
wa nych, ogólno  pol skich struk tur nie po kor ne go har cer stwa. Miał być „fał szyw ką”, któ ra od cią gnie „bez pie kę”
od fak tycz nych struk tur. SB po strze ga ła „Pła ski Wę zeł” ja ko kon ty nu ację KI HAM, tak że w okre sie, kie dy już
funk cjo no wał nie jaw ny „Ruch Har cer ski”. Da ne na pod sta wie do ku men tów pro gra mo wych „RPW” oraz re la -
cji R. Wci sło; zob. tak że J. Pa rzyń ski, op. cit., s. 129–130.

28 In for ma cja błęd na. W okre sie, któ re go do ty czy do ku ment, R. Wci sło nie był in struk to rem szcze pu „Hu -
ra gan”, tyl ko 19. KLDH; zob. przyp. 7.

29 Sta ni sław Ba ran, harc mistrz. Dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej nr 91 w Kra ko wie. Ko men dant szcze pu
„Czer wo ne Ma ki” im. Bo ha te rów Mon te Cas si no.
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wodrza, a tak że To wa rzy stwa Opie ki nad Kop cem Pił sud skie go oraz To wa rzy stwa im. gen.
Ku stro nia, w skład któ re go wcho dzą m.in. Bo�roń Pio tr30 – b. eta to wy pra cow nik Z[arzą du]
R[egio nu] „Ma ło pol ska”, Sac�kie�wicz�-Ste�cki�ewicz Wło dzi mie rz31 – b. eta to wy pra cow nik
„S” Re gion Ma ło pol ska.

By ły dzia łacz NZS na P[oli tech ni ce] K[ra kow skiej] phm. Wy�soc�ki An drzej, mi mo że
został od su nię ty od bez po śred niej pra cy z mło dzie żą za wy kro cze nia po peł nio ne na obo zie
har cer skim w 1982 r., na dal wy jeż dża z mło dzie żą na obo zy.

Hm. Te re sa Że�la�zny�32, czło nek KDPW, z[astęp]ca ko men dan ta Huf ca Kra ków -Po d -
górze, na obo zie har cer skim w 1983 r. wpro wa dzi ła do pro gra mu za jęć co dzien ne mo dli twy
przed oł ta rzy ka mi wy ko na ny mi przez har ce rzy. Prze pro wa dza po nad to zbiór ki pie nię dzy
wśród har ce rzy na bu do wę ko ścio ła. Jest ona ak tyw nie za an ga żo wa na w dzia łal ność Dusz -
pa ster stwa Har ce rek i Har ce rzy.

Hm. Wiatr Je rzy 33, ko men dant szcze pu „Dą bie”, czło nek Ra dy Na czel nej ZHP, to le ro -
wał na te re nie har ców ki kol por taż ulo tek o wro giej tre ści. W 1982 r. od mó wił wy sta wie nia

30 Piotr M. Bo roń, ur. w 1955 r., ab sol went Wy dzia łu Pra wa UJ. Współ pra cow nik dzia ła ją ce go w kon spi -
ra cji Od dzia łu Kra kow skie go Związ ku Le gio ni stów Pol skich (od 1972 r.), m.in. czło nek Ko mi te tu Opie ki nad
Kop cem J. Pił sud skie go (1980–1987), Ru chu Obro ny Praw Czło wie ka i Oby wa te la; współ za ło ży ciel To wa -
rzy stwa im. J. Pił sud skie go, je go wi ce pre zes (1988–1995) i pre zes (1995–2003); in ter no wa ny w sta nie wo jen -
nym; ini cja tor i or ga ni za tor nie za leż nych wy staw hi sto rycz nych, kon cer tów i uro czy sto ści pa trio tycz nych; za -
stęp ca dy rek to ra ds. na uko wych Mu zeum Ar mii Kra jo wej (2001–2008); od zna czo ny m.in. Zło tym i Srebr nym
Krzy żem Za słu gi. Pa mię ci utrwa la nie przez To wa rzy stwo im. Jó ze fa Pił sud skie go, Kra ków 2003.

31 Wło dzi mierz Sac kie wicz -Ste cki ewicz (1955–1987), stu dent Wy dzia łu Pra wa UJ, jed no cze śnie pra cow -
nik m.in. Ośrod ka Kra kow skie go Te le wi zji Pol skiej; zwią za ny ze śro do wi skiem nie pod le gło ścio wym, współ -
za ło ży ciel i czło nek Ak cji na rzecz Nie pod le gło ści; dzia łacz opo zy cji de mo kra tycz nej; czło nek Ko mi te tu
Opie ki nad Kop cem Jó ze fa Pił sud skie go przy To wa rzy stwie Mi ło śni ków Hi sto rii i Za byt ków Kra ko wa; pra -
cow nik Sek cji Kul tu ry Za rzą du Re gio nu Ma ło pol ska NSZZ „So li dar ność” (od 1981 r.); in ter no wa ny w Za łę -
żu i Rze szo wie (12 V 1982 r. – 23 VII 1982 r.); po zwol nie niu kon ty nu ował pra cę kon spi ra cyj ną; or ga ni za tor
wie lu uro czy sto ści o cha rak te rze pa trio tycz nym; wi ce pre zes Ko mi te tu Opie ki nad Kop cem J. Pił sud skie go
(do 1987 r.); zmarł tra gicz nie w dro dze do Pol ski. Pa mię ci utrwa la nie...

32 Te re sa Że la zny, ur. w 1948 r., harc mi strzy ni, HR, psy cho log. Ab sol went ka UJ. Dru ży no wa 73. PgDH
w szcze pie „Wa tra”; in struk tor ka w Huf cu Kra ków -Po dg órze; zwią za na z kra kow skim KIHAM, na stęp nie
z nie jaw nym „Ru chem Har cer skim”; de sy gno wa na na sta no wi sko peł no moc ni ka ds. or ga ni za cji har ce rek
przez Ko mi tet Od ro dze nia ZHP-1918 (1989 r.), na stęp nie pierw sza na czel nicz ka har ce rek w ZHP r. z. 1918.
AIPN Kr, 37/51068, Ak ta pasz por to we Te re sy Że la zny; A.F. Ba ran, Wal ka o kształt har cer stwa w Pol sce...,
s. 395, 397–399, 404–405, 421–422.

33 Pra wi dło wo Ka zi mierz Wiatr, ur. w 1955 r., harc mistrz, HR, prof. dr hab. Pra cow nik na uko wy Wy dzia -
łu Elek tro tech ni ki, Au to ma ty ki, In for ma ty ki i Elek tro ni ki AGH; dy rek tor Aka de mic kie go Cen trum Kom pu te -
ro we go „Cy fro net” AGH. Dru ży no wy 33. KDH (1972–1977); szcze po wy szcze pu „Dą bie” (1978–1983);
czło nek Ra dy Po ro zu mie nia KI HAM (1980–1982); ja ko czło nek KI HAM wy bra ny do Ra dy Na czel nej ZHP
(1981–1985); czło nek Ra dy Kra jo wej nie jaw ne go „Ru chu Har cer skie go” (1983–1989); ko men dant Huf ca
ZHP Kra ków -Śró dmi eście (1988 r.); czło nek Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go ZHR (1989 r.), a na stęp nie prze wod -
ni czą cy (1989–1990) oraz wi ce prze wod ni czą cy ZHP r. z. 1918 (1990–1992); wi ce prze wod ni czą cy (1992–1995,
2002–2003) i prze wod ni czą cy ZHR (2004–2006); do rad ca pre mie ra J. Buz ka (1998–2001), pra co wał przy
opra co wa niu ra por tu o sy tu acji pol skiej ro dzi ny, współ au tor po li ty ki pro ro dzin nej pań stwa; czło nek Ra dy do
spraw Prze ciw dzia ła nia Nar ko ma nii (2001–2002); czło nek Ho no ro we go Ko mi te tu Po par cia Le cha Ka czyń -
skie go w wy bo rach pre zy denc kich (2005 r.); se na tor RP z okrę gu tar now skie go VI (2005–2007) i VII ka den -
cji (od 2007), prze wod ni czą cy se nac kiej Ko mi sji Na uki, Edu ka cji i Spor tu; od zna czo ny przez pre zy den ta RP
na Uchodź stwie R. Ka czo row skie go Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski (1990 r.), a tak że
Srebr nym Krzy żem Za słu gi (1999 r.) i Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej (2000 r.); au tor m.in. Ak ce le -
ra cji ob li czeń w sys te mach wi zyj nych, War sza wa 2003 oraz po nad 140 pu bli ka cji na uko wych. Da ne prze ka za -
ne au to ro wi przez Ka zi mie rza Wia tra; Szczep „Dą bie” w dwu dzie sto le ciu 1957–1977, red. B. Le on hard,
Kraków 1977; AIPN Kr, 37/157994, Ak ta pasz por to we Ka zi mie rza Wia tra.
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sztan da ru swe go szcze pu w trak cie uro czy sto ści w SP nr 39 z udzia łem mi ni stra oświa ty
oraz władz ad mi ni stra cyj nych i po li tycz nych m[ia sta] Kra ko wa.

Hm Wró�blew�ski Woj ciech, pra cow nik Urzę du Mia sta i Gmi ny w Nie po ło mi cach, ko -
men dant szcze pu „Pusz cza”, czło nek Ra dy Na czel nej ZHP. W 1982 r. w dniu 13 VIII 1982 r.
zor ga ni zo wał wy ciecz kę har ce rzy do Gdań ska przed Po mnik Po le głych Stocz niow ców. Po -
ja wie nie się człon ków je go szcze pu w tym miej scu za ini cjo wa ło zaj ścia ulicz ne 34. W ści słej
współ pra cy z miej sco wym pro bosz czem ks. An drze jem Fi�de�lu�semb, or ga ni zu je zbio ro we
msze po lo we dla har ce rzy Kra ko wa i in nych miast Pol ski. Ta kie msze są oka zją do wy mia -
ny nie le gal nej li te ra tu ry, roz pro wa dza nia znacz ków KDPW oraz zdo by wa nia przez har ce -
rzy nie ofi cjal nej spraw no ści, tzw. Spraw no ści Sza rych Sze re gów, któ ra m.in. po le ga na na -
uce dzia łań w kon spi ra cji itp. Ww. ne ga tyw ną dzia łal ność w ZHP pro wa dzi od 1980 r.

W dniu 11 XI 1983 r. na Wa we lu zor ga ni zo wa no mszę z udzia łem bp. Smo�leń�skie�go,
w któ rej wzię li udział har ce rze w umun du ro wa niu.

Po da ne przy kła dy ne ga tyw nych po staw in struk to rów har cer skich są re pre zen ta tyw ne dla
ak tu al nych kie run ków od dzia ły wa nia opo zy cji, tj. dą że nia do mak sy mal nej kle ry ka li za cji
ZHP oraz przy go to wa nia har ce rzy do dzia łań w kon spi ra cji. Są one in te gral ną czę ścią sze -
ro ko za kro jo nej ak cji pro wa dzo nej przez Ko ściół w ra mach Dusz pa ster stwa Har ce rek i Har -
ce rzy35. Ko ściół św. Idzie go jest miej scem co ty go dnio wych mszy dla har ce rzy, a tak że

b W ory gi na le imię i na zwi sko w mia now ni ku.
34 Fak tycz nie opi sy wa ne wy da rze nie wy glą da ło zu peł nie ina czej. W przy go to wy wa nej do dru ku mo no gra -

fii szcze pu „Pusz cza” moż na prze czy tać: „[...] Jed nak wszyst kim w szcze gól no ści utkwi ła w pa mię ci wę drów -
ka obo zu do Gdań ska, któ ra za czę ła się 12 sierp nia, przez co za stę py tra fi ły do Gdań ska w dniu 13 sierp nia
w trak cie wiel kiej so li dar no ścio wej ma ni fe sta cji. Opo zy cyj ny po chód roz po czął się pod Po mni kiem Po le głych
Stocz niow ców, a więc w miej scu, gdzie wę dru ją ce za stę py mia ły miej sce zbiór ki. Mi mo kor do nów ZO MO
i mi li cji uda ło się ze brać ca ły obóz na dwor cu ko le jo wym. Ma ni fe sta cja zmie rza ją ca pod Ko mi tet Wo je wódz -
ki PZPR zo sta ła wła śnie na wy so ko ści gdań skie go dwor ca za ata ko wa na przez ZO MO pe tar da mi i ga zem łza -
wią cym. W tym mo men cie przy da ły się ćwi cze nia na obo zie (na grach te re no wych uży wa li śmy środ ków po -
zo ra cji po la wal ki – gaz łza wią cy, świe ce dym ne i pe tar dy). W prze ci wień stwie do prze ra żo nych i czę sto
zhi ste ry zo wa nych po dróż nych, du szą cych się w ob ło kach ga zu wy peł nia ją ce go ha le dwor co we, na sza mło -
dzież re ago wa ła spo koj nie. Po ucza ła cy wi lów, aby nie trzeć oczu, za cho wać spo kój i po ka zy wa ła, jak sku tecz -
nie usu wać się z pra wie nie wi docz nej chmu ry łza wią ce go ga zu. Szcze gól ną przy go dę prze ży li pwd Le szek
Wę grzyn i pwd Krzysz tof Ły sek, któ rzy po szli w tym cza sie po brać pie nią dze z ban ku. Gdy wal ki ulicz ne
prze nio sły się na Sta re Mia sto, w oba wie, aby ja kiś pa trol ZO MO nie za re kwi ro wał im na szych pie nię dzy, zde -
po no wa li je w za kry stii jed ne go z ko ścio łów. Wie czo rem pod nie ce ni re la cjo no wa li, iż po «uwol nie niu» się od
obo zo wej ka sy przy łą czy li się do ma ni fe stan tów. Po dob no pu blicz ność bra wa mi kwi to wa ła ak cje umun du ro -
wa nych har ce rzy rzu ca ją cych w opan ce rzo ne trans por te ry ko sza mi na śmie ci. Jak twier dzi li nie by ło to zbyt
trud ne, bo w wą skich ulicz kach Sta re go Mia sta po jaz dy te mia ły ogra ni czo ne zdol no ści ma new ro wa nia. Po
za koń cze niu obo zu ko men dant Szcze pu [tj. W. Wró blew ski] zo stał we zwa ny do Ko men dy Cho rą gwi w Kra -
ko wie, gdzie życz li wa nam ko men dant ka hm. Da nu ta Nosz ka zre la cjo no wa ła prze kaz z Ko mi te tu Wo je wódz -
kie go par tii. Zda niem par tyj nych apa rat czy ków ce lo wo ka dra obo zu zor ga ni zo wa ła wy jazd uczest ni ków do
Gdań ska w rocz ni cę wy da rzeń sierp nio wych, «aby bu dzić wro gość dzie ci i mło dzie ży do so cja li stycz nej wła -
dzy»”. Oprócz «dys cy pli nu ją cej» roz mo wy z ko men dant ką cho rą gwi Wró blew skie go nie spo tka ły żad ne in ne
kon se kwen cje te go wro gie go wo bec władz lu do we go pań stwa dzia ła nia”. Da ne prze ka za ne au to ro wi przez
Woj cie cha Wró blew skie go w li ście z 3 X 2008 r.

35 Przy pi sy wa nie wła dzom ko ściel nym dzia łań ma ją cych na ce lu wpły wa nie na har cer stwo po przez struk -
tu ry Dusz pa ster stwa Har ce rek i Har ce rzy jest nie po ro zu mie niem. To kie row nic two nie jaw ne go „Ru chu Har -
cer skie go” zwró ci ło się do władz ko ściel nych z proś bą o ob ję cie opie ką dusz pa ster ską śro do wisk har cer skich.
Tak więc na le ży wy raź nie pod kre ślić, że ini cja ty wa wy szła od har ce rzy, a nie od władz ko ściel nych. Jed no -
cze śnie war to za zna czyć, że KI HAM kładł na cisk na to le ran cję re li gij ną, a nie na in sty tu cjo nal ne związ ki
z Ko ścio łem. Do pie ro póź niej wraz z wy ła nia ją cy mi się struk tu ra mi „Ru chu Har cer skie go” pod ję te zo sta ły
dzia ła nia w kie run ku zor ga ni zo wa nia pra cy dusz pa sterstw.
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miej scem na rad ak ty wu wspo mnia ne go dusz pa ster stwa. Na le ży za zna czyć, iż księ ża oso biś -
cie włą cza ją się w pra cę po szcze gól nych szcze pów, jak i ich ka pe la ni, dot. to szcze pów:
„Zie lo na Trój ka”, „Pusz cza” i „Czar na Trzy nast ka”. 

In struk to rzy szcze pu „Czar na Trzy nast ka”: Wie sła wa Sto�jek, Prze my sław i Ra do sław
Wojt�kie�wi�czo�wie�36 i Je rzy Sta�liń�ski37 są ini cja to ra mi i ani ma to ra mi opi sy wa ne go wcześ -
niej Krę gu Dru żyn Pła skie go Wę zła 38. 

In struk to rem lot nic twa szcze pu „Sło necz ne Dro gi” jest ks. Ma rian Or�czy�kow�ski�39 bez -
po śred nio zwią za ny z R[yszar dem] Wci�sło – b. ak tyw nym dzia ła czem „S” w Bi pro skó rze,
fi gu ran tem Wy dzia łu V wm.40 oraz W[ła dy sła wem] Za�wi�śla�kie�m41 – b. eta to wym pra cow -
ni kiem ZR „Ma ło pol ska”.

Prze ciw dzia ła nie ne ga tyw nym zja wi skom w ZHP jest utrud nio ne z uwa gi na fakt, iż wie -
lu in struk to rów za an ga żo wa nych w dzia łal ność opo zy cyj ną peł ni od po wie dzial ne funk cje
w Ra dzie Ko men dy Cho rą gwi ZHP w Kra ko wie, np. Ba�ran Sta ni sław – b. dzia łacz
KIHAM, Ku�da�sie�wicz Ma rek – b. dzia łacz KI HAM, Roh�le�der Mał go rza ta 42, Sto�jek Wie -
sła wa, Wiatr Ka zi mierz, Że�la�zny Te re sa, a na wet w Ra dzie Na czel nej ZHP: Wró�blew�ski
Woj ciech, Wiatr Je rzy 43. 

36 Prze my sław Wojt kie wicz był in struk to rem z Gdań ska, któ ry na po cząt ku lat osiem dzie sią tych stu dio wał
w Kra ko wie. Włą czył się ja ko in struk tor do pra cy w szcze pie „Czar na Trzy nast ka”, współ pra cu jąc w ra mach
ka dry szcze pu z ów cze sną ko men dant ką W. Sto jek (m.in. był ko men dan tem obo zów let nich w 1983 i 1984 r.).
Je go brat Ra do sław rów nież uczest ni czył w dzia ła niach szcze pu.

37 Je rzy Sta liń ski był in struk to rem w szcze pie „Czar na Trzy nast ka”, dru ży no wym 13. KDH.
38 Wie sła wa Sto jek nie by ła za an ga żo wa na w dzia ła nia KDPW, na to miast Prze my sław i Ra do sław Wojt -

kie wi czo wie oraz Je rzy Sta liń ski fak tycz nie w nich uczest ni czy li. 
39 Do mi nik Or czy kow ski (imię z chrztu Ma rian) („Po god ny Or lik”), ur. w 1928 r., harc mistrz, HR, ka pu -

cyn. Ab sol went Wyż sze go Se mi na rium OO. Ka pu cy nów w Kra ko wie; wy świę co ny w 1954 r.; dusz pa sterz
w By to miu, Ten czy nie, Pi le, Wro cła wiu. W har cer stwie (przed 1939 r.), ka pe lan har ce rzy (od 1980 r., od wie -
lu lat zwią za ny z 19. KLDH), a tak że śro do wi ska lot ni ków i szy bow ni ków; w la tach osiem dzie sią tych je den
z ani ma to rów dzia łal no ści Dusz pa ster stwa Har ce rek i Har ce rzy, w ZHP r. z. 1918 (po 1989 r.), a od 1992 r.
ka pe lan w ZHR (od 1992 r.); od zna czo ny przez pre zy den ta RP na Uchodź stwie R. Ka czo row skie go Krzy żem
Za słu gi. AIPN Wr, 388410, Ak ta pasz por to we Ma ria na Or czy kow skie go; J. Ko mo row ski, Nie po kor nych...
Dro ga do Or łów, Kra ków 2001, s. 83, 88–89, 95–98. 

40 Ry szard Wci sło zo stał za re je stro wa ny do nu me ru Kr 26122 przez Wy dział V KW MO w Kra ko wie i od
20 III 1982 r. do 23 V 1983 r. był roz pra co wy wa ny w ra mach kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go.

41 Wła dy sław Za wi ślak, ur. w 1922 r., harc mistrz. Ab sol went kur su dru ży no wych (1939 r.); pod czas II woj -
ny świa to wej har cerz Sza rych Sze re gów i żoł nierz AK; ko men dant Har cer skiej Or ga ni za cji Kon spi ra cyj nej
i huf ca „Drew nia ki”; stu dent Aka de mii Han dlo wej (1945–1946); za wod nik HKS, w dru ży nie siat ków ki wal -
czą cej w li dze o mi strzo stwo Pol ski (1946 r.); czło nek Aka de mic kie go Ko ła Stron nic twa Pra cy; ko men dant
an ty ko mu ni stycz nej or ga ni za cji star szo har cer skiej krypt. „Pol ska Straż Przed nia”; aresz to wa ny, prze by wał
w wię zie niu na ul. Mon te lu pich w Kra ko wie i w Ra wi czu (1946–1949); ab sol went Aka de mii Han dlo wej
(1953 r.), w 1955 r. zdał eg za min na Po li tech ni ce Kra kow skiej, do pie ro w 1969 r. mógł uzy skać ty tuł ma gi -
stra eko no mii; zwią za ny z har cer skim szcze pem „Hu ra gan”; dru ży no wy Krę gu In struk tor skie go (1968–1993);
w la tach osiem dzie sią tych dzia łał w Klu bie In te li gen cji Ka to lic kiej; czło nek za rzą du Re gio nu Ma ło pol ska
NSZZ „So li dar ność” (1981–1989); członek władz na czel nych Stron nic twa Lu do wo -Chrz eśc ija ński ego; pre zes
Ma ło pol skiej Fun da cji Rol ni czej; zre ha bi li to wa ny (27 X 1993 r.); od zna czo ny Me da lem Woj ska, Krzy żem
Armii Kra jo wej, Od zna ką Ak cji „Bu rza” i We te ra na Walk o Nie pod le głość. W. Za wi ślak, Wiel ka pró ba. Wspo -
mnie nia wię zien ne 1946–1949, Kra ków 2001, s. 5–6.

42 Mał go rza ta Roh le der, ur. w 1956 r., harc mi strzy ni, HR, in for ma tyk, au dy tor. Wy cho wan ka, dru ży no wa
i wie lo let nia szcze po wa szcze pu 70. KDH „Pusz cza”, ko men dant ka Ma ło pol skiej Cho rą gwi Har ce rek
w ZHP r. z. 1918 (1989–1991); na czel nicz ka har ce rek w ZHP r. z. 1918 (1990–1992); au tor ka ma te ria łów
meto dycz nych i pro gra mo wych.

43 Naj praw do po dob niej błąd w imie niu. Człon kiem Ra dy Na czel nej był Ka zi mierz Wiatr.
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Po mi mo te go, iż wła dze Ko men dy Cho rą gwi ZHP by ły in for mo wa ne o wspo mnia nych
fak tach, nie pod ję ły sta now czych kro ków eli mi nu ją cych z ZHP oso by re pre zen tu ją ce wro -
gą po sta wę po li tycz ną (np. by ła dzia łacz ka KI HAM M[ał go rza ta] Roh�le�der zo sta ła w mie -
sią cu lu tym 1984 r. z[astęp]cą ko men dan ta Huf ca Śród mie ście). Wpraw dzie po szcze gól ne
spra wy by ły roz pa try wa ne na Ra dzie Ko men dy Cho rą gwi, lecz nie pod ję to sto sow nych
uchwał, gdyż więk szość w Ra dzie Głów nej sta no wią by li dzia ła cze KI HAM.

Na osob ną uwa gę za słu gu je fakt, iż w Ko men dzie Cho rą gwi ist nie ją tar cia per so nal ne,
któ re po wo du ją prze su nię cie spraw pod sta wo wych dla kra kow skie go ZHP na dal szy plan. 

Istot ną kwe stią jest rów nież fakt, iż wła dze po li tycz ne w te re nie nie wy ka zu ją do sta tecz -
ne go za in te re so wa nia się spra wa mi ZHP (np. ko men dant Huf ca ZHP w Gdo wie, któ ryc

zrze sza oko ło 2000 har ce rzy, nie zo stał za pro szo ny na po sie dze nie ple nar ne K[omi te tu]
G[min ne go] PZPR po świę co ne spra wom mło dzie ży). O sy tu acji w ZHP na te re nie wo je -
wódz twa miej skie go kra kow skie go po in for mo wa no K[omi tet] K[ra kow ski] PZPR. 

Bio rąc pod uwa gę, iż wy żej na kre ślo ne ne ga tyw ne ten den cje w ZHP mo gą się po głę bić,
na le ży:

– za ło żyć spra wę obiek to wą w ce lu lep sze go roz po zna nia śro do wi ska kra kow skie go
ZHP;

– za ło żyć spra wę ope ra cyj ne go spraw dze nia ma ją cą po twier dzić in for ma cje dot. dzia łal -
no ści Krę gu Dru żyn Pła skie go Wę zła;

– ob jąć kon tro lą po przez pro wa dze nie kwe stio na riu szy ewi den cyj nych na stę pu ją cych
dzia ła czy ZHP:

a) Bu�kow�ski�Je rzy 44,
b) Wy�soc�ki�An drze j45;
– roz bu do wać sieć ope ra cyj ną po przez po zy ska nie no wych źró deł in for ma cji (2 TW

i 1 kon sul tant);
– in spi ro wać wła dze Ko men dy Cho rą gwi do od su wa nia od pra cy ne ga tyw nie dzia ła ją -

cych in struk to ró w46;
– w po ro zu mie niu z KS dzia ła ją cy mi na te re nie szkół, ope ra cyj nie kon tro lo wać pra cę

ZHP w pla ców kach szkol ny ch47;
– zo bli go wać wła dze K[omen dy] Ch[orą gwi] do pod ję cia zde cy do wa nych kro ków zmie -

rza ją cych do usu nię cia ne ga tyw nie dzia ła ją cych in struk to rów z Ra dy Cho rą gwi ZHP;
– dą żyć do usta le nia osób ak tyw nie dzia ła ją cych w Dusz pa ster stwie Har ce rek i Har ce rzy

ce lem od su nię cia ich od dal szej pra cy z mło dzie żą i za po bie że nia dal szej kle ry ka li za cji tego
związ ku;

– o nie pra wi dło wo ściach wy stę pu ją cych w ochra nia nym śro do wi sku in for mo wać wła dze
Ko men dy Cho rą gwi i da lej ob ser wo wać ich czyn no ści w ww. spra wie;

c W ory gi na le: któ rzy.
44 Je rzy Bu kow ski był roz pra co wy wa ny przez kra kow ską „bez pie kę” (1985–1989) w ra mach kwe stio na -

riu sza ewi den cyj ne go „Mar sza łek”, pro wa dzo ne go po cząt ko wo przez Wy dział III-1, a na stęp nie przez DUSW
Kra ków -Kr ow odrza.

45 Nie od na le zio no in for ma cji do ty czą cych roz pra co wy wa nia Andrzeja Wy soc kie go w ra mach kwe stio na -
riu sza ewi den cyj ne go.

46 Dzia ła nia te oka za ły się de fac to zu peł nie nie sku tecz ne.
47 Do po zy ski wa nia in for ma cji ope ra cyj nych dot. har cer stwa wy ko rzy sty wa no m.in. KS „KK” będący

na kon tak cie st. kpr. Woj cie cha Ma ciej czy ka, funk cjo na riu sza Wy dzia łu III-1 WUSW w Kra ko wie. AIPN Kr,
056/90, Ma te ria ły ope ra cyj ne do ty czą ce 1 i 3 V 1984 r., k. 14.
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– na bie żą co in for mo wać cen tra lę o ne ga tyw nych po sta wach in struk to rów kra kow skich
dzia ła ją cych w ZHP.

Opra co wał
St. insp[ek tor] Wydz[ia łu] III-1, S[ek cja] III c

ppor. Jó zef Ha rań czykd48

Odb[ito] 4 egz.
Egz. nr 1 – Dyr[ek tor] Dep[ar ta men tu] III MSW
Egz. nr 2 – Sek cja I wm.
Egz. nr 3 – S[pra wa] o[biek to wa] „Oświa ta”49

Egz. nr 4 – Pod tecz ka ZHP
Opr.�JH
L.dz.m 144/84/MN

Źró dło: AIPN, 01232/11, t. 1, k. 44–50, ory gi nał, mps.

d Po wy żej od ręcz ny pod pis.
48 Jó zef Ha rań czyk, ur. w 1957 r., ab sol went Wyż szej Szko ły Pe da go gicz nej w Kra ko wie; roz ka zem

z 20 VIII 1980 r. przy ję ty do służ by ja ko młod szy in spek tor w Wy dzia le III KW MO w Kra ko wie; roz ka zem
z 3 VIII 1984 r. mia no wa ny kie row ni kiem sek cji w Wy dzia le III-1, a na stęp nie kie row ni kiem sek cji w Wy -
dzia le OKPP (26 II 1990 r.); 15 III 1990 r. zwol nio ny ze służ by na wła sną proś bę. W 1989 r. uczest ni czył
w ope ra cyj nym za bez pie cze niu de le ga cji pol skiej w XIII Fe sti wa lu Mło dzie ży i Stu den tów w Phe nia nie. Zaj -
mo wał się roz pra co wy wa niem śro do wi ska stu denc kie go i mło dzie żo we go. Oce nia ny ja ko funk cjo na riusz zdy -
scy pli no wa ny, bar dzo do brze pro wa dzą cy pra cę ope ra cyj ną. AIPN Kr, 059/667, Ak ta oso bo we Jó ze fa Ha rań -
czy ka.

49 Spra wa obiek to wa „Oświa ta”, nr ewi den cyj ny Kr 26582, by ła pro wa dzo na od 23 IX 1982 r. do 31 I 1990 r.
Do ku men ta cja tej spra wy, z okre su któ re go do ty czy mel du nek, zo sta ła znisz czo na, naj praw do po dob niej w jed -
no st ce ope ra cyj nej.
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Nr�3

[Bm, po czerw cu 1987] – Frag ment opra co wa nia przy go to wa ne go naj praw do po dob niej
w De par ta men cie III MSW, do ty czą ce go śro do wisk har cer skich zwią za nych z Dusz pa ster -
stwem Har ce rek i Har ce rzy, nie jaw nym „Ru chem Har cer skim”1

[...]
4. W dniach 1–3 ma ja br. war szaw skie D[uszpa ster stwo] H[ar ce rek] i H[ar ce rzy] zor ga ni -

zo wa ło w la sach pod Skier nie wi ca mi zlot dru żyn „Bia łej Służ by”2. W im pre zie uczest ni czy -
ło ok. 1000 har ce rzy. W trak cie wie czor ne go ogni ska po szcze gól ne dru ży ny pre zen to wa ły
pro gram ar ty stycz ny o te ma ty ce har cer skiej. Dru ży na J[aro sła wa] Ja�na�sa�3 – in struk to ra
13. WDH z Huf ca Mo ko tów – wy stą pi ła z in sce ni za cją „Krzy ża ków” wg H[en ry ka] Sien kie -
wi cza. W koń co wej czę ści przed sta wie nia prze bra ni za Krzy ża ków har ce rze nie śli czer wo ne
sztan da ry, wzno sząc an ty so cja li stycz ne ha sła w sty lu „precz z ko mu ną”. W ogni sku uczest -
ni czył rów nież dusz pa sterz har cer ski ksiądz Fran ci szek No�wic�ki�4.

5. W grud niu 1985 r. księ ża pal lo ty ni w Za ko pa nem zor ga ni zo wa li tzw. spo tka nie opłat -
ko we har ce rzy z Huf ca Za ko piań skie go. Każ dy z uczest ni ków otrzy mał ob ra zek z wi ze run -
kiem Chry stu sa, na od wro cie któ re go znaj do wał się au to graf Le cha Wa łę sy 5.

1 Do ku ment ten jest naj praw do po dob niej jed nym z wa rian tów zbior czej in for ma cji o cha rak te rze ana li tycz -
nym, przy go to wa nej w De par ta men cie III MSW dla przed sta wi cie li naj wyż szych władz po li tycz nych i pań -
stwo wych PRL. Bez sprzecz nie po wsta nie ta kie go opra co wa nia ma zwią zek z ma so wym udzia łem „nie po kor -
ne go har cer stwa” w III Piel grzym ce Oj ca Świę te go do Oj czy zny. Po le ce nie przy go to wa nia in for ma cji
do ty czą cej dru żyn har cer skich za an ga żo wa nych w dzia łal ność Dusz pa ster stwa Har ce rek i Har ce rzy, przy pad -
ków „ła ma nia świec ko ści ZHP”, wy da no w cza sie te le kon fe ren cji w dniu 6 VII 1987 r. Po wtór nie, w opar ciu
o po le ce nie gen. H. Dan kow skie go, na czel nik Wy dzia łu III De par ta men tu III zwró cił się do po szcze gól nych
WUSW o prze sła nie do dat ko wych in for ma cji w dniu 30 VII 1987 r., np. do WUSW w Kra ko wie po le ce nie to
wy sła no szy fro gra mem nr 14730/212 z 30 VII 1987 r. (por. AIPN, 01232/11, t. 1, Ak ta w spra wie kar nej Ta -
de usza Szczy gła, Hen ry ka Dan kow skie go, Krzysz to fa Maj chrow skie go, k. 83). W aktach IPN BU 01232/33,
IPN BU 01232/11, t. 1 za cho wa ły się mel dun ki prze sy ła ne do De par ta men tu III z po szcze gól nych WUSW do -
ty czą ce dzia łal no ści Dusz pa ster stwa Har ce rek i Har ce rzy i udzia łu har ce rzy w „Bia łej Służ bie” w 1987 r. 

2 Nie by ło dru żyn „Bia łej Służ by”. SB w wie lu swo ich do ku men tach mie sza śro do wi ska nie jaw ne go
„Ruchu Har cer skie go”, dru żyn nie za leż nych dzia ła ją cych po za ZHP i har cer skiej służ by li tur gicz nej. Wszyst -
kie te śro do wi ska har cer skie – po za wy jąt ka mi – uży wa ły mun du rów ZHP, na które czę sto har ce rze przy szy -
wa li ele men ty bę dą ce sym bo la mi re li gij ny mi. W trak cie lek tu ry te go do ku men tu moż na od nieść wra że nie, iż
ca ła bo ga ta dzia łal ność Dusz pa ster stwa Har ce rek i Har ce rzy zo sta ła opi sa na ja ko struk tu ra dru żyn „Bia łej
Służ by”. „Bia ła Służ ba” by ła ak cja mi me to dycz no -pr ogr am ow ymi pod ję ty mi w latach 1983 i 1987 w związ -
ku z piel grzym ka mi Oj ca Świę te go do Oj czy zny. Dzia ła nia te sta no wi ły głów nie re ali za cję idei służ by har cer -
skiej na rzecz bliź nich, re ali zo wa nej w okre ślo nym cza sie. Nie mia ły cha rak te ru dzia łań pro wa dzo nych w spo -
sób cią gły. Za da nia te by ły re ali zo wa ne głów nie przez dzia ła ją ce dru ży ny har cer skie i szcze py (ew. in ne
jed nostki), a nie, jak wy ni ka ło by z ana liz SB, spe cjal nie two rzo ne dru ży ny „Bia łej Służ by”. 

3 Ja ro sław Ja nas, na uczy ciel, in struk tor 13. War szaw skiej Dru ży ny Har cer skiej; in struk tor war szaw skie go
KIHAM; ko or dy na tor Po go to wia Zi mo we go Har ce rek i Har ce rzy w War sza wie; w 1986 r. w związ ku z dzia -
łal no ścią opo zy cyj ną zo stał zwol nio ny z pra cy z po wo du „cięż kie go na ru sze nia obo wiąz ków pra cow ni czych”;
sy gna ta riusz ko mu ni ka tu wy da ne go przez Ko mi tet Za ło ży ciel ski ZHR w 1989 r., na stęp nie in struk tor w ZHR.
A.F. Ba ran, Wal ka o kształt har cer stwa..., wg indeksu.

4 Ks. Fran ci szek No wic ki – dusz pa sterz ko ścio ła Je zu itów w War sza wie; za ło ży ciel I Kle ryc kiej Dru ży ny
Har cer skiej; or ga ni za tor kur sów dla kle ry ków; w la tach osiem dzie sią tych wy da wał pi smo war szaw skie go
dusz pa ster stwa „Łącz nik”. Ibi dem.

5 Na te mat za ko piań skie go śro do wi ska har cer skie go na le żą ce go do nie jaw ne go „Ru chu Har cer skie go”
zob. P. Bąk, M. Ka pu sta, op. cit., s. 101–114.
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6. W dniu 3 V 1987 r. kro śnień scy har ce rze uczest ni czy li w zor ga ni zo wa nym przez
oo. ka pu cy nów po świę ce niu sztan da ru NSZZ „So li dar ność Pod kar pac ka”.

II.� Prze�ja�wy� an�ty�pań�stwo�wej� dzia�łal�no�ści�mło�dzie�ży�wcho�dzą�cej�w skład� dru�żyn
przy�ko�ściel�nych.

1. Przy ko ście le pw. Naj święt szej Ma rii Pan ny w Ostro łę ce funk cjo nu je dru ży na „har cer -
ska” kie ro wa na przez Sła wo mi rę Na�sia�de�k6. Wy mie nio na jest cór ką Ja na Na�siad�ka�7, któ ry
w 1983 r. zo stał aresz to wa ny i ska za ny pra wo moc nym wy ro kiem Są du War szaw skie go
Okrę gu Woj sko we go za przy na leż ność do nie le gal nych struk tur b. NSZZ „So li dar no ść”.
S[ła wo mi ra] Na�sia�dek wraz z miej sco wym kle rem zor ga ni zo wa ła w dniach 30–31 V br. bi -
wak w Łę gu Sta ro ściń skim k. Ostro łę ki, w trak cie któ re go har ce rze zdo by wa li spraw no ści
„Bia ła Służ ba ’87”. Pod czas bie gu pa tro lo we go jed na z grup otrzy ma ła na punk cie łącz no ści
na stę pu ją ce ha sła do za pa mię ta nia: „Czer wo ny kruk po ko nał sę pa”, „Bro nić bia łe go or ła”,
„Znisz czyć ko mu nę w do wol nym cza sie”. Ha sła te prze ka zy wał har ce rzom Jan Na�sia�dek.

2. W dniu 5 VII 1985 r. za trzy ma ny zo stał, w trak cie roz rzu ca nia an ty pań stwo wych ulo -
tek na te re nie Gli wic, dru ży no wy i ak ty wi sta Dusz pa ster stwa Har ce rzy – To masz Mło�t8.
Wy mie nio ny roz rzu cił ulot ki o na zwie „Ri po sta” sy gno wa ne przez RKW Tym cza so wą
Komi sję Ko or dy na cyj ną NSZZ „So li dar ność” Re gio nu Ślą sko -D ąbro wski ego. Ulot ki na -
wo ły wa ły do pod ję cia straj ku.

3. W kwiet niu br. czło nek dru ży ny „Za wi sza ków” Har cer skiej Służ by Li tur gicz ne j9 w Za -
mo ściu wy ko nał na jezd ni zna ki Pol ski Wal czą cej i Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej (KPN).
W miesz ka niu u wy mie nio ne go zna le zio ne zo sta ły ma try ce za zna kiem KPN, stem ple z na -
pi sem „So li dar ność”, ze szy ty za wie ra ją ce wier sze i pio sen ki o tre ści an ty pań stwo wej.

III.�Przy�kła�dy�ne�ga�tyw�nych�wy�stą�pień�księ�ży�do�ty�czą�cych�po�li�ty�ki�władz�pań�stwo�-
wych�wo�bec�har�cer�stwa.

1. Po li ty kę ku rii opol skiej w sto sun ku do opol skie go har cer stwa okre śla wy po wiedź
bp. Ada miu ka 10, wy gło szo na w cza sie wio sen nej kon fe ren cji dzie ka nów w 1986 r., w któ -
rej stwier dził, iż na le ży or ga ni zo wać ko ściel ne uro czy sto ści w dniu św. Je rze go, któ re bę dą
od po wie dzią Ko ścio ła na po su nię cia pań stwa zmie rza ją ce do in dok try no wa nia tej or ga ni za -
cji przez ide olo gię so cja li stycz ną. Księ ża po win ni pod kre ślać, że har cer stwo by ło ini cja ty -
wą ko ściel ną i Ko ściół nie da so bie ode brać „po la” w tym wzglę dzie.

2. Ks. Zdzi sław Du�ma�11 z klasz to ru OO. Ka pu cy nów w Kro śnie otrzy mał ju rys dyk cję
od Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski, upraw nia ją cą go do „od pra wia nia mszy i gło sze nia kazań

6 Nie usta lo no bliż szych da nych.
7 Nie usta lo no bliż szych da nych.
8 To masz Młot, ur. w 1965 r., uczeń Tech ni kum Ko le jo we go w Gli wi cach. Za trzy ma ny w cza sie kol por ta żu

ulo tek; roz pra co wy wa ny w ra mach spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia „Hy dra” pro wa dzo nej przez pion III-1
RUSW w Gli wi cach; po stę po wa nie śled cze pro wa dził Wy dział Śled czy WUSW w Ka to wi cach. Kar ta w kar to -
te ce ogól no in for ma cyj nej WUSW w Ka to wi cach; kar ta w kar to te ce od two rze nio wej WUSW w Ka to wi cach.

9 O Har cer skiej Służ bie Li tur gicz nej zob. A.F. Ba ran, Wal ka o kształt har cer stwa..., s. 247–257.
10 An to ni Ada miuk (1913–2000), bi skup. Ab sol went stu diów fi lo zo ficz no -t eol ogic znych Uni wer sy te tu

Jana Ka zi mie rza we Lwo wie; świę ce nia ka płań skie (1939 r.); ka te che ta na Ślą sku Opol skim (po 1945 r.),
następ nie pro fe sor w Wyż szym Se mi na rium Du chow nym w Ny sie; kanc lerz ku rii w Opo lu (1961 r.); bi skup
po moc ni czy die ce zji opol skiej (1970 r.); prze szedł w stan spo czyn ku (1989 r.). P. Ni tec ki, Bi sku pi ko ścio ła
w Pol sce w la tach 965–1999. Słow nik bio gra ficz ny, War sza wa 2000, s. 2.

11 Zdzi sław Du ma, ur. w 1957 r., duchowny. Członek drużyny harcerskiej prowadzonej w seminarium
oo. ka pu cynów, następnie duszpasterz harcerski (1985–1989) w Krośnie nad Wisłokiem; Rozwadowie-
-Stalowej Woli; zare je stro wa ny 6 IV 1988 r. przez Wy dział IV WUSW w Krośnie do spra wy ope ra cyj ne go
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na te re nie ca łej Pol ski dla do bra du cho we go har ce rzy”. W Kro śnie na jed nym z ka zań ogło -
sił on, że w każ dą ostat nią nie dzie lę mie sią ca bę dzie od pra wia na msza św. dla har ce rzy
w mun du rach, któ rzy – jak się wy ra ził – „nie bo ją się prze słu chań ze stro ny SB”.

3. W dniu 17 XII 1986 r. w ko ście le pw. św. Zyg mun ta w War sza wie, z ini cja ty wy je zu -
ity ks. Ka zi mie rza Ka�li�now�skie�go�12, prze pro wa dził dla ok. 150 har ce rzy ga wę dę ks. H. Mi�-
cha�lak nt. hi sto rii po wo jen ne go har cer stwa w PRL. Wy mie nio ny oce nił ten okres bar dzo
kry tycz nie, ja ko bez u stan ne pró by władz po li tycz nych roz bi cia har cer stwa, ze świec cze nia
i zbiu ro kra ty zo wa nia. Stwier dził, że w la tach 1980–1982 „So li dar ność” pró bo wa ła po móc
har cer stwu w przy wró ce niu ob li cza pa trio tycz ne go i ka to lic kie go, lecz – jak się wy ra ził –
„zo sta ło to po grze ba ne przez stan wo jen ny”. Wy mie nio ny wy gło sił rów nież po gląd, że
obec ne wła dze har cer skie nie ma ją z har cer stwem nic wspól ne go, a Ko men da Głów na ZHP
– je go zda niem – to biu ro kra ci re ali zu ją cy pla ny tyl ko na pa pie rze i dla któ rych har cer stwo
to tyl ko źró dło pra cy za rob ko wej. 

Stwier dził, że ak tu al nie na le ży „ro bić” re for mę har cer stwa we wnątrz struk tur K[omen -
dy] G[łów nej] ZHP, chy ba że doj dzie do or ga ni zo wa nia się „in nych” har cerstw z wła sny mi
wła dza mi. Ko ściół – zda niem ks. Mi�cha�la�ka – chce po móc har cer stwu, cze go przy kła dem
jest to spo tka nie i na stęp ne, pla no wa ne w przy szło ści.

4. Na co mie sięcz nych mszach „har cer skich” w ko ście le pw. Mat ki Bo żej w Biel sku Pod -
la skim (woj. bia ło stoc kie) ks. Woj ciech Wa�sa�k13, w ka za niach wy gła sza nych do zgro ma -
dzo nej mło dzie ży, przed sta wia w ne ga tyw nym po li tycz nie świe tle obec ną rze czy wi stość
i za cho dzą ce zmia ny w Pol sce.

IV.�Przy�pad�ki�na�ru�sza�nia�pra�wa�lub�norm�etycz�no�-m�ora�lnych�przez�kler�w od�nie�-
sie�niu�do�har�cer�stwa.

1. W dniu 20 VII 1986 r. do obo zu III Huf ca ZHP Wro cław -Krz yki, po ło żo ne go na te re -
nie Krze czo wa w woj. zie lo no gór skim, przy by ło dwóch księ ży, któ rzy za żą da li od kie row -
nic twa obo zu umoż li wie nie im, ja ko przed sta wi cie lom epi sko pa tu, wi zy ta cji pod ką tem roz -
po zna nia, czy har ce rzom umoż li wia się uczest nic two w prak ty kach re li gij nych.

2. In spi ro wa nie ro dzi ców har ce rzy do wy mu sze nia na kie row nic twie obo zów i ko lo nii zo bo -
wią zań do za pew nie nia ich uczest ni kom wy peł nia nia prak tyk re li gij nych. W tym ce lu kol -
por to wa ne są po przez księ ży lub har ce rzy zwią za nych z kle rem przy go to wa ne dru ko wa ne
kart ki za wie ra ją ce w tre ści żą da nie umoż li wie nia prak tyk re li gij nych w trak cie po by tu na
obo zie lub ko lo nii.

W bie żą cym ro ku stwier dzo no ta kie przy pad ki w więk szo ści wo je wództw.
3. Tzw. msze har cer skie, w trak cie któ rych mło dzież uczest ni czy w mun du rach or ga ni -

za cyj nych oraz w ko ścio łach, są eks po no wa ne sym bo le i od zna ki har cer skie. Przy naj mniej
raz w mie sią cu Ko ściół or ga ni zu je ta kie msze we Wro cła wiu, Po zna niu, Gdań sku, Słup sku,
Płoc ku, Szcze ci nie, Opo lu, Byd gosz czy, Ło dzi, Biel sku Pod la skim (bia ło stoc kie), War sza -
wie, Prze my ślu.

roz pra co wa nia „Na stęp ca” ja ko po dej rza ny o „dzia łal ność prze ciw pod sta wo wym in te re som ustro jo wym
PRL”. Spra wę za koń czo no w 1990 r. i znisz czo no w Wy dzia le Stu diów i Ana liz. Kar ta EO-4/77 i Mkr-3 w kar -
to te ce od two rze nio wej WUSW w Kro śnie; list ks. Z. Dumy do autora z 29 VI 2010 r.

12 Ks. Ka zi mierz Ka li now ski był ani ma to rem pierw szych ośrod ków war szaw skie go dusz pa ster stwa har -
cer skie go (w Zie lon ce k. War sza wy), w 1984 r. zo stał ka pe la nem har cer skim ar chi die ce zji war szaw skiej.

13 Praw do po dob nie ks. pra łat Woj ciech Wa sak – pro boszcz pa ra fii pw. Mat ki Bo żej z Gó ry Kar mel w Biel -
sku Pod la skim (od 1976 r.); ka no nik Dro hi czyń skiej Ka pi tu ły Ka te dral nej.
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4. Ks. ob lat Sta ni sław Pa�liń�ski�14 z Po zna nia uży wa mun du ru in struk tor skie go i oznak
stop nia harc mi strza, po mi mo że w 1982 r. utra cił pra wa in struk tor skie i do tych czas ich nie
od zy skał. 

5. W 1986 r. w miej sco wo ści Osie lec, woj. no wo są dec kie, ks. Sza�frań�ski15 po sta wił
waru nek współ pra cu ją cej z nim mło dzie ży, że kto na le ży do ZHP nie mo że być mi ni stran -
tem i nie bę dzie do pusz czo ny do bierz mo wa nia.

6. W Tar no wie pod czas spo tka nia z pa pie żem prze by wa ła rów nież mło dzież nie zrze szo -
na w ZHP, któ ra zo sta ła zo bli go wa na przez księ ży do udzia łu w uro czy sto ściach w mun du -
rach har cer skich. Księ ża roz pro wa dza li tzw. mun du ro we kar ty wstę pu zo bo wią zu ją ce do
zało że nia mun du ru. W re zul ta cie mło dzież nie na le żą ca do ZHP po ży cza ła mun du ry od har -
ce rzy 16.

7. Z in spi ra cji ks. A. Chyc�kie�go�17 i J[ac ka] Ple�ska�czyń�skie�go�18 wy da ny zo stał Biu le tyn
Łódz kie go Dusz pa ster stwa Har ce rzy pn. „Służ ba”. Treść te go pi sma za wie ra sfor mu ło wa nia
ne gu ją ce so cja li stycz ny cha rak ter ZHP i jest roz pro wa dza ne pod czas mszy „har cer skich” i na
spo tka niach w ośrod kach dusz pa ster stwa har cer skie go. Biu le tyn jest wy da ny bez ze zwo le -
nia Okrę go we go Urzę du Kon tro li Pu bli ka cji i Wi do wisk. Z tre ści opi nii wy sta wio nej przez
wy mie nio ny urząd (po przed ło że niu tek stu pi sma) wy ni ka, iż wy da nie otrzy ma ło by de cy zję
o za ka zie roz po wszech nia nia, po nie waż za war ty w nim ma te riał na ru sza art. 2 pkt 6 usta wy
o kon tro li pu bli ka cji i wi do wisk w zw. z art. 282 kk.

V. Do naj now szej kon cep cji dusz pa ster stwa har cer skie go, sta no wią cych prze dłu że nie
i roz sze rze nie za gad nie nia zdo by wa nia spraw no ści, jak np. w ra mach „Bia łej Służ by”, moż -
na rów nież za li czyć tzw. Od zna kę Ma ryj ną. Jed nym z wa run ków uzy ska nia IV stop nia Har -
cer skiej Od zna ki Ma ryj nej jest np. udział w pie szej piel grzym ce na Ja sną Gó rę.

Au to rzy „Pro gra mu zdo by cia Od zna ki Ma ryj nej” okre śli li na stę pu ją ce wa run ki jej otrzy -
ma nia:

1. Od zna kę mo gą zdo by wać har ce rze w wie ku od 12 lat, któ rzy chcą po głę bić swo je ży -
cie re li gij ne i świa do mie kształ to wać świa to po gląd, a tak że pra gną swo im za cho wa niem
i em ble ma tem od zna ki za ma ni fe sto wać oto cze niu i in nym har ce rzom swój sto su nek do
Mat ki Bo żej.

2. Od zna kę zdo by wa się na za sa dzie spraw no ści o róż nych stop niach trud no ści do sto so -
wa nych do sys te mu stop ni har cer skich...

3. Od zna kę przy zna je ks. ka pe lan lub spe cjal nie po wo ła na ka pi tu ła. Zdo by cie od zna ki
wpi su je się do kro ni ki.

14 Sta ni sław Pa liń ski („Pa si duch”), ur. w 1930 r., du chow ny, psy cho log. Pra cow nik Za kła du Psy cho lo gii
Ko mu ni ka cji Dro go wej In sty tu tu Trans por tu Sa mo cho do we go w War sza wie; wy kła dow ca psy cho lo gii pra cy;
wstą pił do Zgro ma dze nia Mi sjo na rzy Ob la tów Ma ryi Nie po ka la nej, prze by wał m.in. w klasz to rach w Mar ko -
wi cach na Ku ja wach, w Kod niu nad Bu giem, w Ku rii Pro win cjo nal nej Zgro ma dze nia w Po zna niu (od 1977 r.).
W har cer stwie (od 1936 r.); ko men dant szcze pu w Ob ro wie (po 1956 r.); na miest nik zu cho wy Huf ca ZHP
w To ru niu (1960–1963); mia no wa ny harc mi strzem (1962 r.); prze rwał dzia łal ność har cer ską po wstą pie niu do
za ko nu aż do ro ku 1982, kie dy zo stał po znań skim ka pe la nem. Od har cer stwa do... har cer stwa (wy wiad z dusz -
pa ste rzem po znań skie go har cer stwa oj cem Ob la tem Dh. hm. Sta ni sła wem Pa liń skim), roz ma wiał Ta de usz
Woź niak, „Czu waj my” 1986, nr 9, s. 9.

15 Nie usta lo no bliż szych da nych.
16 In for ma cja ta wy da je się ma ło wia ry god na. Na te mat har cer skie go spo tka nia z Oj cem Świę tym w Tar -

no wie w 1987 r. zob. M. Ka pu sta, W pa pie skiej Bia łej Służ bie [w:] Precz z ko mu ną, red. F. Mu siał, J. Sza rek,
Kra ków 2006, s. 153–158 [pier wo druk: „Dzien nik Pol ski”, 11 VI 2004].

17 Nie usta lo no bliż szych da nych.
18 Ks. dr Ja cek Ple ska czyń ski SJ był dusz pa ste rzem har cer skim w Ło dzi i To ru niu.
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4. Zdo by wa nie każ de go z czte rech stop ni od zna ki od by wa się w za sa dzie in dy wi du al nie,
ale mo że być prze pro wa dzo ne w ze spo łach. 

5. Okres zdo by wa nia każ de go ze stop ni od zna ki nie po wi nien być krót szy niż 2 mie sią -
ce, a nie dłuż szy niż pół ro ku.

6. Od zna ka mo że być przy zna na ho no ro wo i w skró co nym cza sie de cy zją ka pi tu ły lub
ks. ka pe la na.

7. For my od zna ki:
I sto pień (bez pod kład ki) – Har cerz uczy się ko chać Ma ry ję;
II sto pień (pod kład ka bia ła) – Har cerz jest czci cie lem Mat ki Bo żej i czu je się Jej dziec -

kiem;
III sto pień (pod kład ka nie bie ska) – Har cerz po szu ku je wie dzy uza sad nia ją cej uzna wa nie

Ma ryi za Kró lo wą Pol ski;
IV sto pień (pod kład ka bia ło -ni ebi eska) – Har cerz jest apo sto łem ma ryj nym.

Źró dło: AIPN, 01232/35, t. 10, k. 21–25, ory gi nał, mps.

Marcin�Kapusta
D
O
K
U
M
EN

T
Y



Nr 4

1988 paź dzier nik 21, No wy Sącz – Ana li za spo rzą dzo na w Wo je wódz kim Urzę dzie Spraw
We wnętrz nych w No wym Są czu do ty czą ca spo tka nia re ko lek cyj ne go ka pe la nów har cer skich
w Za ko pa nem*

aNo wy Sącz, 21 X 1988 [r.]
Taj�ne�spec[jal ne go] zna�cze�nia!

Egz.�nr b1b

Ana�li�za
ma te ria łów ope ra cyj nych ze spo tka nia re ko lek cyj ne go ka pe la nów har cer skich w Za ko -

pa nem w dniach 22–24 IX 1988 r. 1

W dniach 22–24 IX 1988 r. w Za ko pa nem od by ło się spo tka nie re ko lek cyj ne ka pe la nów
har cer skich – or ga ni za to rów har cer stwa ko ściel ne go po szcze gól nych die ce zji.

Pro gram spo tka nia obej mo wał:
1. Sło wo wpro wa dza ją ce.
2. Za po zna nie z prze bie giem i wnio ska mi XIII Kon fe ren cji Ka pe la nów Har cer skich

w Kra ko wie z 21 IV 1988 r.
3. Dys ku sja.
4. Spra woz da nie ze Świa to we go Zlo tu Har ce rzy w USA.
5. Dys ku sja – cd.
6. Re la cja z re ko lek cji pod na mio ta mi w Si dzi nie.
7. Dys ku sja.
8. Re fe rat – „75-l ecie ru chu har cer skie go w Pol sce”.
9. Za koń cze nie re ko lek cji – spo tka nie ka pe la nów har cer stwa przy ko min ku.
Ad 1. Sło wo wpro wa dza ją ce do ze bra nych wy gło sił o. Adam [Stu dziń ski]2 – oso ba du -

chow na, od po wie dzial na za or ga ni za cję har cer stwa ko ściel ne go przy die ce zjach. Za po znał

* Do ku ment opu bli ko wa ny wcze śniej w: W. Hau sner, M. Ka pu sta, op. cit., s. 315–324.
a Z le wej stro ny do ku men tu pie częć na głów ko wa z godłem: Wo je wódz ki Urząd Spraw We wnętrz nych

w No wym Są czu i licz bą dzien ni ka 14 L.dz. EO-001844/88.
b-b Wpi sa no od ręcz nie.
1 W Za ko pa nem, w wil li „Księ żów ka” – Do mu Re ko lek cyj nym Epi sko pa tu Pol ski, w dniach 22–24 IX

1988 r. od by ło się jed no z cy klicz nych spo tkań DHiH „Dzień Sku pie nia Dusz pa ste rzy Har ce rek i Har ce rzy”.
Pla no wa ny pro gram te go spo tka nia był na stę pu ją cy: o. Nor bert Pa cio ra OCist. – Re ko lek cje pod na mio ta mi,
ks. Je rzy Ży to wiec ki – Dusz pa ster stwo w mo jej die ce zji, o. Adam Stu dziń ski OP – Przy kład mo de lu dusz pa -
ster skie go, hm. Sta ni sław Bro niew ski-O rsza – Etos har cer ski; w pla nie by ły tak że na stę pu ją ce te ma ty: Ruch
żeń ski w har cer stwie, Ro la Ko ła Przy ja ciół Har cer stwa, Biu le tyn „Czu waj my” – pro ble my wy daw nic twa.

2 Fran ci szek Stu dziń ski (o. Adam) (1911–2008), do mi ni ka nin, gen. bryg., harc mistrz. Ab sol went gim na zjum
w Kra ko wie; wstą pił do oo. do mi ni ka nów (1928 r.), we Lwo wie i War sza wie od był stu dia fi lo zo ficz no -t eolo -
gic zne; świę ce nia ka płań skie przy jął we Lwo wie z rąk bp. Eu ge niu sza Ba zia ka (1937 r.); po 17 IX 1939 r. prze -
do stał się na Wę gry, gdzie wśród in ter no wa nych żoł nie rzy pro wa dził pra cę dusz pa ster ską, po tem do tarł do Pa -
le sty ny; ka pe lan 2. Bry ga dy Czoł gów (1942 r.), z 4. Puł kiem Pan cer nym „Skor pion” od był kam pa nię wło ską,
uczest nik bi twy pod Mon te Cas si no; po wró cił do Pol ski (1947 r.); pro boszcz w War sza wie (1952–1958),
następnie w do mi ni kań skim klasz to rze w Kra ko wie; ab sol went kon ser wa cji dzieł sztu ki na kra kow skiej ASP
(1970 r.). Od 1981 r. zwią za ny z dusz pa ster stwem har cer skim; opie kun ko ścio ła św. Idzie go w Kra ko wie, któ ry
dzię ki nie mu stał się „świą ty nią har cer ską”; dusz pa sterz kom ba tan tów, czyn nie uczest ni czył w ży ciu śro do wisk
nie pod le gło ścio wych; od zna czo ny Vir tu ti Mi li ta ri, Krzy żem Wa lecz nych, Krzy żem Mon te Cas si no, Bry tyj ską 
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on z pro gra mem spo tka nia, po wi tał oso by bio rą ce udział w re ko lek cjach dla ka pe la nów har -
cer skich z te re nu ca łej Pol ski. Jed no cze śnie stwier dził, że jest to już 14 spo tka nie po świę co -
ne pra cy har cer stwa ko ściel ne go w na szym kra ju. Spo tka nia te są cie ka we, a dys ku sja burz -
li wa. Nie za wsze jed nak – po wie dział – stać nas na kon kret ne wnio ski do dal szej pra cy.

Ad 2. Na stęp nie za po zna no ze bra nych z or ga ni za cją, prze bie giem XIII spo tka nia re ko -
lek cyj ne go ka pe la nów har cer skich w Kra ko wie, któ re od by ło się w dniu 21 IV br. Na spo -
tka niu tym omó wio no pro ble ma ty kę ro ku ma ryj ne go w dusz pa ster stwie, pod kre ślo no ko -
niecz ność za in te re so wa nia się mło dzie żą szkol ną, sank tu aria mi ma ryj ny mi oraz
roz po wszech nia niem form po boż no ści, ma ryj nych piel grzy mek, mo dlitw ma ryj nych ró żań -
ca, a zwłasz cza oży wie nia piel grzy mek do sank tu ariów lo kal nych.

Usta lo no, że co ro ku na Ja sną Gó rę zor ga ni zo wa na bę dzie piel grzym ka dla har ce rzy,
kom ba tan tów. 

Z ko lei przed sta wio ny zo stał pro gram re ko lek cyj ny dla alum nów pra gną cych w przy -
szło ści pra co wać ja ko dusz pa ste rze har ce rzy. Na spo tka niu tym omó wio no tak że udział har -
ce rzy w uro czy sto ściach czerw co wych na zie mi kie lec kiej zwią za nych ze spro wa dze niem
pro chów mjr. Ja na Piw ni ka 3. 

Na za koń cze nie te go spo tka nia przed sta wio na by ła re la cja ze spo tka nia nie za leż nych
śro do wisk har cer skich. W kra kow skiej na ra dzie kwiet nio wej wzię ło udział 48 księ ży na 80
za pro szo nych. Na spo tka niu tym pa dły wnio ski w spra wie wy pra co wa nia kon cep cji piel -
grzy mek har cer skich oraz wy cho wa nia re li gij ne go w ra mach kur sów in struk tor skich. Przy -
po mnia no rów nież o obo wiąz ku gło śne go od po wia da nia na ata ki, ja kie spo ty ka ko ściel ny
ruch har cer ski. Za po zna no tak że ze bra nych z pi smem „Czu waj my”.

Ad 3. Oj ciec Jan No wic ki – diec. war szaw ska – „...Na le ży sze rzej po dy sku to wać n[a]
t[emat] piel grzy mek, ich or ga ni za cji i pro gra mu. Ro bi my wie le im prez dla har ce rzy, ale nie
wszyst ko nam się uda je zre ali zo wać. Brak jest na dal współ pra cy, łącz no ści po mię dzy ośrod -
ka mi pra cy z mło dzie żą har cer ską. Nie ma my ja sno okre ślo nych kie run ków pra cy. Brak
nam po ro zu mie nia w tej spra wie. Je że li na wet po wsta nie ja kaś dru ży na o na szym pro fi lu,
to za raz do sta je po łbie i roz wią zu ją ją. Ak tu al nie tyl ko w War sza wie jest pręż ny ośro dek
har cer stwa ko ściel ne go.

Do pręż nych ośrod ków mo że my jesz cze za li czyć ośrod ki pod war szaw skie. Ośrod ki te
dzia ła ją sa me dla sie bie i nie utrzy mu ją kon tak tów z in ny mi ośrod ka mi w kra ju.

Na le ży stwier dzić, że do brą for mą pra cy w na szym har cer stwie jest or ga ni zo wa nie kur -
sów prze wod ni ków piel grzy mek...”.

– Oj ciec Jan Woj tow ski 4 – diec. sie dlec ka – „...Zaj mu ję się har cer stwem we Wło da wie.
Mo im zda niem dusz pa ster stwo har cer stwa na le ży włą czyć w ogól ne dusz pa ster stwo. Do
po szcze gól nych dru żyn har cer skich po wi nien być przy dzie lo ny je den dusz pa sterz. Pro blem
ten po ru sza no już na ostat niej kon fe ren cji w Kra ko wie. Dusz pa ste rze po win ni ze so bą
współ dzia łać, po ma gać so bie...”.

– Oj ciec Fran ci sze k5 – diec. cheł miń ska – „...We Wrzesz czu i Gdy ni dzia ła har cer stwo
ko ściel ne. Na te re nie Wej he ro wa dzia ła my do pie ro nie ca ły rok. Po każ dej mszy or ga ni zu je -

Gwiaz dą za Woj nę, Gwiaz dą Afry ki, Gwiaz dą Ita lii, De fen ce Me dal; z rąk pre zy den ta RP Le cha Ka czyń skie -
go otrzy mał no mi na cję do stop nia ge ne ra ła bry ga dy (2006 r.). A. Stu dziń ski, Wspo mnie nia ka pe la na Puł ku
4. Pan cer ne go Skor pion spod Mon te Cas si no, Kra ków 1998, pas sim; Pa mię ci utrwa la nie...

3 Od no śnie udzia łu śro do wisk har cer skich w uro czy sto ściach po grze bo wych mjr. J. Piw ni ka „Po nu re go”
zob. J. Pa rzyń ski, op. cit., pas sim.

4 Nie usta lo no bliż szych da nych.
5 Nie usta lo no bliż szych da nych.
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my róż ne for my spo tka nia, ko min ki itp. Współ dzia ła my z ośrod ka mi dusz pa ster ski mi na te -
re nie die ce zji Gdy nia...”.

– ks. Ka zi mierz Kwę kał6 – diec. bia ło stoc ka – „...Je stem mia no wa ny ofi cjal nie dusz pa -
ste rzem har cer stwa. Śro do wi sko na sze obej mu je 200 grup młod szo har cer skich i 30 star szo -
har cer skich. O ile har ce rze przy cho dzą na spe cjal nie dla nich or ga ni zo wa ne msze, ko min ki,
bio rą udział w piel grzym kach – to in struk to rzy ZHP bo ją się w nich uczest ni czyć i nie chcą
włą czać się w na sze har cer stwo. Na to miast ak tyw nie włą cza ją się w na szą pra cę by li żoł -
nie rze AK oraz in struk to rzy ZHP na eme ry tu rze. Bar dzo wie lu z nich wzię ło udział w uro -
czy sto ściach 600-l ecia die ce zji. Ze stro ny władz nie by ło żad nych re pre sji. Naj więk sze trud -
no ści ma my z do tar ciem do har ce rzy z dru żyn młod szo har cer skich, po nie waż pra cą kie ru ją
na uczy cie le. W ośrod ku har cer skim w So kół ce jest 7 grup star szo har cer skich. Kie ru je ni mi
in struk tor ZHP – por. SB – Ju ro wiec. Wy pra wia on tu cu deń ka. Chciał na wet roz wią zać hu -
fiec, ale do te go nie do szło. Wszyst ko skoń czy ło się tyl ko na zwol nie niu z pra cy jed ne go in -
struk to ra – na uczy cie la, któ ry po ma ga nam w or ga ni zo wa niu dru żyn ko ściel nych. Wła dze
miej sco we tych in struk to rów, któ rzy po ma ga ją nam, wy sy ła ją do woj ska...”.

– ks. An drzej Kmie cia k7 z To ru nia – diec. cheł miń ska – „...Je stem ka pe la nem har cer skim
na die ce zję cheł miń ską. Na sta no wi sko to mia no wał mnie St[ani sław] Kar dal. Prak tycz nie
zaj mu ję się dusz pa ster stwem har ce rzy. Sta ra my się do cie rać do wszyst kich har ce rzy. W pra -
cy tej po ma ga ją nam oo. je zu ici. Pra ca opie ra się na or ga ni zo wa niu bi wa ków, spo tkań co -
ty go dnio wych po łą czo nych z od pra wia ną mszą...”.

– Kle ryk z Su wałk – „...Do pra cy w dusz pa ster stwie w na szym te re nie jest bar dzo du żo
chęt nych – mło dych i sta rych in struk to rów ZHP. Ma my już swo je lo kum oraz plan pra cy na
naj bliż szy okres. W pra cy har cer skiej bę dę ko rzy stał z do świad czeń sta rych in struk to rów
ZHP...”.

– Oj ciec Ka miń ski 8 – Po znań – „...Na tym te re nie bar dzo trud no się pra cu je, po nie waż
Urząd [do spraw] Wy znań, SB i Ko men da Cho rą gwi współ pra cu ją ze so bą na od cin ku prze -
ciw dzia ła nia har cer stwa ko ściel ne goc. Księ dzu nie wol no cho dzić w mun du rze har cer skim
ani też or ga ni zo wać obo zów, raj dów czy spo tkań z mło dzie żą har cer ską. W spra wie mo jej
przy na leż no ści do ZHP wy wie dzia ła się ne ga tyw nie Ko men da Cho rą gwi w To ru niu oraz
GK ZHP w War sza wie. Ja ko uspra wie dli wie nie po da łem, że or ga ni zu ję raj dy do św. Je rze -
go w Gnieź nie. Chcie li, abym przed sta wił ksią żecz kę in struk tor ską, ale jej nie po ka za łem,
bo by mi ją za bra li. Od po wie dzie li mi, że nie je stem in struk to rem ZHP, bo od 3 m[ie się]cy
nie pła cę skła dek in struk tor skich, co jest nie praw dą. Na ra zie da łem spo kój z or ga ni zo wa -
niem dru żyn ko ściel nych, po nie waż nie mam na to zgo dy pro win cja ła...”.

– Oso ba du chow na (NN) z Byd gosz czy – „...Tu taj nie ma wa run ków or ga ni zo wa nia dru -
żyn har cer skich o pro fi lu ko ściel nym. Śro do wi sko to jest moc no po trze pa nec po 1981 r. Jest
ono po tęż nie za stra szo ne i in wi gi lo wa ne. Ca ła pra ca na od cin ku dusz pa ster stwa har ce rzy
sku pia się w ko ście le gar ni zo no wym. Na ra zie pró bu je my or ga ni zo wa nie 3 dru żyn. Pra cy
tej sprzy ja ks. płk Truch nia k9. Udo stęp nił nam 2 po miesz cze nia. Uda ło nam się do tej po ry
zor ga ni zo wać jed ną dru ży nę har cer ską, któ ra ak tyw nie wzię ła udział w ob cho dach 70-lecia
har cer stwa byd go skie go...”. 

c Tak w oryginale.
6 Nie usta lo no bliż szych da nych.
7 Nie usta lo no bliż szych da nych.
8 Nie usta lo no bliż szych da nych.
9 Nie usta lo no bliż szych da nych.
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– Oso ba du chow na (NN) z Prze my śla – „...Na te re nie WSD w Prze my ślu dzia ła har cer -
ski krąg in struk tor ski. Na le ży do nie go 6 kle ry ków. Są oni prze szko le ni na spe cjal nych kur -
sach in struk tor skich dla za stę po wych i dru ży no wych dru żyn nie zrze szo nych. Po raz pierw -
szy po woj nie w 1987 r. na si har ce rze wzię li udział ofi cjal nie w pro ce sji Bo że go Cia ła...”.

– Oj ciec Ja ce k10 – Rze szów – „...Nie ma my ta kich osią gnięć jak Sta lo wa Wo la, ma my też
jed nak pew ne osią gnię cia w or ga ni zo wa niu dru żyn har cer skich o pro fi lu dla mło dzie ży star -
szej. Har ce rze z na sze go te re nu uczest ni czą w mun du rach pra wie we wszyst kich im pre zach
ko ściel nych, a w szcze gól no ści w Ty go dniu Kul tu ry Chrze ści jań skiej. Co ty dzień od pra wia -
ne są spe cjal ne dla har ce rzy msze św. Har cer stwo ma swój sztan dar i ob raz har cer ski”.

– Oso ba du chow na (NN) z Kra ko wa – „...Od 7 lat na tym te re nie or ga ni zu je my obo zy
har cer skie dla dru żyn ko ściel nych. Ma my kon cep cję wcho dze nia z na szy mi ludź mi w struk -
tu ry ist nie ją ce go już har cer stwa. Nie bu rzy my sta rych form, a w ra mach ich struk tur two -
rzy my no wy, ak tyw ny nurt har ce rzy nie za leż nych. dHar cer stwo zwią za ne z ko ścio łemc jest
in wi gi lo wa ne przez spe cjal nych pa nów ka pi ta nów MOd. Chce my, aby har cer stwo dzia ła ło
na wzór przed wo jen ny...”.

– Oj ciec Ada m11 – pro wa dzą cy spo tka nie – „...Ruch, to jest gru pa har ce rzy, któ ra nie
chce zry wać z har cer stwem, ale wal czy tyl ko o daw ne zwy cza je har cer skie. Ruch ten ma
swo je wła dze, kon tak ty w ca łej Pol sce. Lu dzie z te go ru chu zjeż dża ją się i spo ty ka ją na róż -
nych kon fe ren cjach, na ra dach. My ka pe la ni je ste śmy w tym ru chu, a więc nie w ZHP. Ruch
ten na wią zu je do har cer stwa przed wo jen ne go. Pierw szy zlot har cer stwa nie za leż ne go – czy li
te go ru chu – od był się w 1969 r. na Mon te Cas si no. Dru gi w 1976 r. – w Ka na dzie, trze ci
w 1982 r. w Bel gii, czwar ty w 1988 r. w USA...”.

Ad 4. Spra woz da nie z IV Świa to we go Zlo tu Har ce rzy w USA przed sta wił oj ciec Adam.
Na ostat nim zlo cie har cer skim w USA by ło 1300 har ce rzy z ca łe go świa ta. Na ten zlot

z Pol ski przy je cha ły 2 gru py. Jed na ofi cjal nie z ru chu, czy li re pre zen tu ją ca na szych lu dzi
z har cer stwa ko ściel ne go w licz bie 28 osób, a dru ga na za pro sze nie róż nych osób (hm. Ka -
czo row ski12 i hm. Pesz kul ski13). Gru pa ta li czy ła 13 osób i na zy wa ła się har ce rza mi nie za -
leż ny mi. W skład tej gru py wcho dzi ły 2 oso by, któ ry che uwa ża no za wtycz ki. Nie by ło wia -
do mo do koń ca, któ ra gru pa fak tycz nie re pre zen tu je har cer stwo pol skie. Śro do wi sko
har ce rzy nie za leż nych re pre zen to wa li m.in. To mek Dep tu ła14 i Ja cek z har cer skiej służ by

d-d Frag ment pod kre ślo ny od ręcz nie, obok na mar gi ne sie od ręcz ny znak za py ta nia. 
e Tak w oryginale.
10 Nie usta lo no bliż szych da nych.
11 Oj ciec Adam Stu dziń ski.
12 Ry szard Ka czo row ski (1919–2010), harc mistrz, mi ni ster do spraw kra jo wych w Rzą dzie RP na Uchodź -

stwie, ostat ni pre zy dent RP na Uchodź stwie. Har cerz w Bia łym sto ku (przed 1939 r.), na stęp nie w Sza rych Sze -
re gach; aresz to wa ny przez NKWD (1940 r.), wię zio ny na Ko ły mie, zwol nio ny po ukła dzie Si kor ski -Ma jski;
żoł nierz II Kor pu su Pol skie go; po zo stał na emi gra cji; na czel nik har ce rzy (1955–1967), prze wod ni czą cy ZHP
pgK (1967–1988); zgi nął 10 IV 2010 r. w ka ta stro fie lot ni czej pod Smo leń skiem.

13 Pra wi dło wo Pesz kow ski. Zdzi sław Pesz kow ski (1918–2007), du chow ny, harc mistrz, dr fi lo zo fii. Ab sol -
went Szko ły Pod cho rą żych Ka wa le rii w Gru dzią dzu; w nie wo li so wiec kiej (1939 r.); ofi cer II Kor pu su Pol -
skie go; uczest nik kam pa nii wło skiej; po zo stał na emi gra cji; świę ce nia ka płań skie (1954 r.); pro fe sor teo lo gii
pa sto ral nej w St. Ma ry’s Col le ge; po wró cił do Pol ski (1989 r.); ka pe lan Ro dzin Ka tyń skich i Po mor do wa nych
na Wscho dzie; na czel ny ka pe lan ZHP pgK; pre zes Fun da cji „Gol go ta Wscho du”; kan dy dat do po ko jo wej Na -
gro dy No bla (2006 r.).

14 To masz Dep tu ła, uczeń LO nr II w Lu bli nie, je den z za ło ży cie li Krę gu In struk to rów Har cer skich „Za -
wi sza” w Lu bli nie w 1980 r., na stęp nie śro do wi ska KI HAM w Lu bli nie; czło nek Nie za leż ne go Ru chu Har cer -
skie go (od 1981 r., czło nek Ko men dy Huf ca Har ce rzy NRH); po roz wią za niu NRH w Har cer skiej Służ bie
Litur gicz nej. A.F. Ba ran, Wal ka o kształt har cer stwa..., s. 61–62, 64, 67, 85, 102–105, 130–131.
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litur gicz nej w Lu bli nie. Le szek Tru chlew ski15 – uczest nik ru chu nie za leż nych – był ko men -
dan tem gru py nie za leż nych. Ra zem z nim był hm. Wil k16 – obec ny ko men dant gru py nie za -
leż nych. Po mię dzy ty mi gru pa mi ist niał kon flikt na tle re pre zen ta cji wła sne go kra ju. Każ da
z tych grup twier dzi ła, że ona re pre zen tu je śro do wi sko har ce rzy pol ski ch17. Mi sji me dia cyj -
nej po mię dzy ty mi gru pa mi pod jął się bp Dycz kow ski18, ale bez efek tów. Padł wte dy wnio -
sek pod ad re sem Po lo niie za gra nicz nej – je że li Po lo niae chce or ga ni zo wać te go ro dza ju zlo -
ty i za pra szać praw dzi wych har ce rzy, to mu si to ro bić w uzgod nie niu z epi sko pa tem Pol ski,
a nie jak do tej po ry z po szcze gól ny mi gru pa mi har ce rzy o róż nych po glą dach i orien ta cjach.

Ad 5. Oj ciec Adam – pro wa dzą cy spo tka nie – „...Dusz pa ster stwo jest dla wszyst kich har -
ce rzy i har ce rek, nie za leż nie od po glą dów, przy na leż no ści do po szcze gól nych grup, odła -
mów ZHP. Pan Koź niew ski19 wy ty po wał nas do gru py osób pra wi co wych kle ry ka łów ma -

15 Le szek Tru chlew ski, ur. w 1956 r.; czło nek 1. WDH „Czar na Je dyn ka”, Ra dy Po ro zu mie nia KI HAM;
ko men dant szcze pu 70. WDH; za an ga żo wa ny w druk pi sma „Brat nie Sło wo”; współ twór ca struk tur Nie za leż -
ne go Ru chu Har cer skie go w War sza wie; huf co wy Huf ca Har ce rzy NRH w War sza wie; twór ca Nie za leż ne go
Wy daw nic twa Har cer skie go; in ter no wa ny (18 XII 1981 r.); na emi gra cji we Fran cji (od 1983 r.), gdzie współ -
pra co wał z Edi tions Spo tka nia; or ga ni za tor wy jaz du re pre zen tan tów śro do wisk har cer skich dzia ła ją cych po za
ZHP na Świa to wy Zlot ZHP w Ri sing Sun; zwią za ny z Li be ral no -D em okr atyc zną Par tią „Nie pod le głość”.
A.F. Ba ran, Har cer ski Ruch Wy daw ni czy. Cha rak ter i dzia łal ność Nie za leż ne go Wy daw nic twa Har cer skie go
(1981–1986), „Kra kow ski Rocz nik Hi sto rii Har cer stwa” 2005, t. 1, s. 126–141; AIPN, 0204/1711, t. 1–2, Akta
ope ra cyj ne dot. Lesz ka Tru chlew skie go.

16 Zbi gniew Wilk – dru ży no wy Dru ży ny Zlo to wej re pre zen tu ją cej nie jaw ny „Ruch Har cer ski”. W ża den
spo sób nie był zwią za ny z gru pą har cer ską skła da ją cą się z człon ków or ga ni za cji har cer skich dzia ła ją cych po -
za ZHP (re pre zen tu ją cą nie za leż ne or ga ni za cje har cer skie). Zbi gniew Wilk, ur. w 1954 r., harc mistrz, HR, in -
ży nier. W har cer stwie (od 1966 r.), po cząt ko wo w szcze pie „Ar ko na”, na stęp nie w 5. KDH „Wi chry” – za stęp -
ca ko men dan ta (1973–1975, 1976–1977) i ko men dant szcze pu 5. KDH „Wi chry” (1975–1976, 1977–1979,
1982–1989); dru ży no wy Krę gu In struk tor skie go (1978–1982); oboź ny zgru po wa nia Pol ska Cen tral na pod czas
Ju bi le uszo we go Zlo tu Har cer stwa na kra kow skich Bło niach (1981 r.); czło nek ko men dy Huf ca ZHP Kra ków -
-Kr ow odrza; szcze po wy szcze pu kra kow skie go nie jaw ne go „Ru chu Har cer skie go” (1984–1987); or ga ni za tor
Zlo tu w Szcza wie (1984 r.) i har cer skie go spo tka nia z Oj cem Świę tym w Tar no wie (1987); za stęp ca na czel -
ni ka (1987–1988), na czel nik nie jaw ne go „Ru chu Har cer skie go” (1988–1989); se kre tarz ge ne ral ny ZHP r.
z. 1918 (1989–1990); od zna czo ny przez pre zy den ta RP na Uchodź stwie R. Ka czo row skie go Krzy żem Ka wa -
ler skim Or de ru Po lo nia Re sti tu ta (1990 r.). Da ne prze ka za ne au to ro wi przez Z. Wil ka; AIPN Kr, 37/57587,
Ak ta pasz por to we Zbi gnie wa Wil ka; Mo no gra fia „Piąt ki Kra kow skiej”. Dzie je Dru ży ny z lat 1911–2001, red.
W. Ha jos, M. Sta chu ra, Kra ków 2001, s. 121, 136–139, 257–266.

17 W trak cie zlo tu fak tycz nie do szło do swo iste go kon flik tu po mię dzy ofi cjal ną re pre zen ta cją nie jaw ne go
„Ru chu Har cer skie go” a oso ba mi re pre zen tu ją cy mi or ga ni za cje har cer skie w kra ju dzia ła ją ce po za ZHP
(grupa sku pio na wo kół L. Tru chlew skie go). Sze rzej na ten te mat zob. A.F. Ba ran, Wal ka o kształt har cer -
stwa..., s. 256, 300–302; J. Pa rzyń ski, op. cit., s. 101–102.

18 Adam Dycz kow ski, ur. w 1932 r., bi skup. Do 1948 r. dru ży no wy II Dru ży ny Har ce rzy w Li ceum w Kę -
tach, w Cho rą gwi Kra kow skiej; świę ce nia ka płań skie (1957 r.); stu dent fi lo zo fii na KUL (1957–1963); wi ka riusz
pa ra fii ka te dral nej i wy kła dow ca w WSD we Wro cła wiu (1963–1971); dusz pa sterz aka de mic ki (1965–1978);
w la tach osiem dzie sią tych ja ko bi skup su fra gan wro cław ski (1978–1992) opie kun dusz pa ster stwa har cer skie go;
uczest nik Świa to we go Zlo tu Har cer stwa w Ri sing Sun (1988 r.); roz ka zem na czel ni ka har ce rzy ZHP pgK otrzy -
mał no mi na cję harc mi strzow ską; bi skup su fra gan w Le gni cy (1992 r.); bi skup or dy na riusz zie lo no gór sko -g orzow -
ski (od 1993 r.). Spo tka nia z „Har na siem” (roz mo wa z księ dzem bi sku pem Ada mem Dycz kow skim su fra ga nem
wro cław skim), „Czu waj my” 1986, s. 10–13; www.die ce zja.zgo ra -g orzow.opo ka.org, 7 III 2007 r.

19 Cho dzi o ar ty ku ły Ka zi mie rza Koź niew skie go, au to ra książ ki I za wsze krzyż oksy do wa ny... Re flek sje nad
hi sto rią har cer stwa w Pol sce (Kra ków 1990), in struk to ra re pre zen tu ją ce go w ZHP no men kla tu rę par tyj ną,
publi cy stę „Po li ty ki”, „Try bu ny Lu du”, ne ga tyw nie od no szą ce go się do „nie za leż nych” śro do wisk har cer skich.
Na ten te mat zob. A.F. Ba ran, Wal ka o kształt har cer stwa..., s. 223–224; o agen tu ral nej dzia łal no ści K. Koź -
niew skie go zob. S. Cenc kie wicz, P. Gon tar czyk, „Sło wo har ce rza” Ka zi mierz Koź niew ski (1919–2005), agent
ps. „33” i ty go dnik „Po li ty ka”, „Ar ca na” 2007, nr 74–75, s. 128–141.
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ją cych po dwój ną twarz. My się z tym nie zga dza my. My je ste śmy zda nia, że ma my słu żyć
swo im dusz pa ster stwem wszyst kim, na wet nie wol no nam opusz czać har ce rzy ko mu ni stów.
My mu si my być wszę dzie. Mu si my czy tać, co oni pi szą i mó wią. Po pro stu na sze po wo ła -
nie to słu że nie in nym...”.

Ad 6. Oj ciec Nor bert [Pa cio ra]20 z za ko nu oo. cy ster sów. Prze ka zał re la cję z obo zu w Si dzi nie. 
„...W Si dzi nie zor ga ni zo wa no re ko lek cje dla kle ry ków in te re su ją cych się pra cą dusz pa -

ster ską wśród mło dzie ży. Był to już dru gi obóz te go ty pu. Pro gram obo zu prze wi dy wał za -
po zna nie mło dzie ży z pro ble ma ty ką har cer ską – har cer stwa ko ściel ne go za rów no pod
wzglę dem teo re tycz nym, jak i prak tycz nym. W obo zie wzię li udział kle ry cy z każ de go
WSD – po 2–3 oso by. Naj wię cej osób zgło si ło się z WSD za kon ne go xx. sa le zja nów oraz
WSD z Gnie zna. Łącz nie w obo zie uczest ni czy ło 40 osób. Ko men dan tem był kle ryk Ka le -
ta. Pro gram obo zu skła dał się z 3 głów nych czę ści.

I część – obec na sy tu acja ZHP – dru ży ny Mał kow skie go,
II część – włą cze nie uczest ni ków obo zu w ży cie har cer skie po przez peł nie nie funk cji,
III część – syl wet ka dusz pa ste rza har cer skie go wg ha sła: 
„Dusz pa sterz ma słu żyć ca łej mło dzie ży har cer skiej bez uprze dzeń”.
Obóz w Si dzi nie od wie dził ks. WSD – rek tor o. Do mi nik.
Ad 7. Dh Je rzy [Ko mo row ski]21 z Wro cła wia – omó wił za sa dy dzia łal no ści ra dy dusz -

pa ster skiej na przy kła dzie ra dy na Dol nym Ślą sku.
Ra da wg nie go jest or ga nem ro bo czym, któ ry ma po ma gać ka pe la no wi w roz wią zy wa -

niu pro ble mów wy stę pu ją cych w tym śro do wi sku. Ca ło ścią pra cy kie ru je w die ce zji dusz -
pa sterz har cer stwa. 

Bp Ka zi mierz Gór ny22. Od czy tał po sła nie foj ca św.f J[ana] P[aw ła] II do uczest ni ków
IV Świa to we go Zlo tu Har cer skie go, któ ry od był się w USA w br.23 W dys ku sji po wie dział:

f-f Tak w oryginale.
20 O. Nor bert Pa cio ra (imię z chrztu Ta de usz), ur. w 1934 r., cy sters. Świę ce nia ka płań skie (1959 r.); w la -

tach osiem dzie sią tych wi ka riusz pa ra fii na os. Szkla ne Do my w Kra ko wie -N owej Hu cie; w póź niej szym okre -
sie prze or klasz to ru OO. Cy ster sów na os. Szkla ne Do my. Dusz pa sterz har cer ski, pro wa dził szko le nia na obo -
zach kle ryc kich or ga ni zo wa nych przez Dusz pa ster stwo Har ce rek i Har ce rzy. AIPN Kr, 37/137336, Ak ta
pasz por to we Ta de usza Pa cio ry; D. Or czy kow ski, Po cząt ki Dusz pa ster stwa Har cer skie go, „Kwar tal nik Hi sto -
rycz ny ZHR” 1996, nr 3–4, s. 13–22, 23–25.

21 Je rzy Ko mo row ski („Żubr Zwyr ta ła”) (1935–2006), harc mi strz. Ab sol went I LO we Wro cła wiu (1952 r.);
stu dent Po li tech ni ki Wro cław skiej i Po li tech ni ki Ślą skiej (do 1958 r.); pra cow nik m.in. Biu ra Pro jek tów Tabo -
ru Rzecz ne go i Zjed no cze nia Że glu gi Śród lą do wej i Stocz ni Rzecz nych; dzia łacz Li gi Mor skiej, Sek cji
Żeglar skiej AZS, PTTK, prze wod nik su dec ki i prze wod nik tu ry sty ki ko lar skiej; czło nek re dak cji „Ślą skie go
La bi ryn tu Kra jo znaw cze go” (1989–1992). Har cerz 52. ŁDH (od 1945 r.); czło nek Wy dzia łu Wod ne go
Komen dy Cho rą gwi Wro cław skiej ZHP (od 1957 r.); za an ga żo wa ny w dzia łal ność KI HAM (1980–1981);
czło nek Ra dy nie jaw ne go „Ru chu Har cer skie go” (1984–1987); wi ce prze wod ni czą cy niejawnego „Ru chu Har -
cer skie go” (1987–1989); prze wod ni czą cy Za rzą du Okrę gu Za chod nie go ZHP r. z. 1918 (1990–1992); pre zes
Są du Har cer skie go ZHR (1995–1997); or ga ni zator dru żyn har cer skich przy pa ra fii księ ży je zu itów we Wro -
cła wiu; ko man dor Że glar skiej Ma szo pe rii ZHR (1999 r.); zob. „Dro go wska zy” 2007, nr 81.

22 Ka zi mierz Gór ny, ur. w 1937 r., bi skup. Świę ce nia ka płań skie (1960 r.); wi ka riusz w Ja worz nie -B yczy -
nach, Uj so łach k. Żyw ca, Biel sku-Bia łej i Kra ko wie; pro boszcz w Oświę ci miu i dzie kan de ka na tu oświę cim -
skie go; bi skup (X 1985 r.) ty tu lar ny oraz bi skup po moc ni czy w ar chi die ce zji kra kow skiej; sa krę bi sku pią
otrzy mał 6 I 1985 r. z rąk pa pie ża Ja na Paw ła II; w związ ku z re or ga ni za cją po dzia łu te ry to rial ne go Ko ścio ła
ka to lic kie go w Pol sce 25 III 1992 r. mia no wa ny or dy na riu szem no wo pow sta łej die ce zji rze szow skiej. Z ra -
mie nia epi sko pa tu opie kun Dusz pa ster stwa Har ce rek i Har ce rzy (od 1985 r.); zob. P. Ni tec ki, op. cit., s. 129;
por. http://www.die ce zja.rze szow.pl/?q=no de/2112, 29 VI 2010 r.

23 Tekst li stu Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II [w:] Wstań, w słoń ce idź. Pa mięt nik IV Świa to we go Zlo tu ZHP,
pra ca zbio ro wa, Chi ca go 1990, s. 5.
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...wła dza nie ży czy so bie, aby har ce rzy łą czyć z dusz pa ster stwem har cer skim – ko ściel nym.
Po dzię ko wał on księ żom za pro wa dzo ne re ko lek cje wa ka cyj ne dla alum nów. Zwró cił uwa -
gę na fakt strasz ne go za kła ma nia w wy cho wa niu mło dzie ży. We dług nie go, po przez uczci -
we po dej ście do pra cy w dusz pa ster stwie har ce rzy i har ce rek, jest szan sa [u]ra to wa nia po -
zo sta ło ści na ro do we go har cer stwa. Wszy scy Po la cy te go chcą, aby księ ża po mo gli wyjść
z te go za kła ma nia. Koń cząc przed sta wił 4 pro po zy cje dot. or ga ni za cji dusz pa ster stwa har -
ce rzy i har ce rek:

1. Na wią za nie współ pra cy ze świec ki mi w or ga ni zo wa niu dusz pa ster stwa har ce rzy i har -
ce rek. Oka zją do współ pra cy ma ją być or ga ni zo wa ne dwa ra zy do ro ku dni sku pie nia.

2. Wy szu ka nie dusz pa ste rzy na te re nie die ce zji do pro wa dze nia har cer stwa w da nej miej -
sco wo ści, w da nym śro do wi sku.

3. Umoż li wić kon takt kle ry ków i alum nów z pra cą w dusz pa ster stwie die ce zjal nym.
4. Na wią za nie współ pra cy z se nio ra mi har cer stwa, któ rzy mo gli by prze ka zać dzi siej szej

mło dzie ży wie le cen nych rad, udzie lić po mo cy w or ga ni zo wa niu dru żyn har cer skich oraz
im prez ko ściel nych zwią za nych z har cer stwem nie za leż nym.

Kosz ty zwią za ne z or ga ni za cją i pro wa dze niem dusz pa sterstw (pre nu me ra ta cza so pism
„Gość Nie dziel ny”, „Czu waj my”, „Ład”) po win ny po kry wać po szcze gól ne die ce zje. Pre nu -
me ra ta cza sa mi mo że być pro wa dzo na przez in dy wi du al ne oso by na le żą ce do dusz pa ster stwa.

Ad 8. Re fe rat – „70-l ecie ru chu har cer skie go w Pol sce”.
Re fe rat wy gło sił NN ksią dz24 z War sza wy. Obej mo wał on hi sto rię ru chu har cer skie go od

1918 r. do chwi li obec nej. W re fe ra cie moc no pod kre śla no ro lę ko biet – ma tek wy cho wu ją -
cych dzie ci w na szym kra ju. Za zna czo no, iż ko bie ta za ma ło cza su po świę ca swym dzie -
ciom i ich pro ble mom. W tej sy tu acji dzie ci nie ma ją po czu cia war to ści wła snej. Bar dzo
waż ne, aby śmy w kwe stii wy cho wa nia ze so bą współ pra co wa li – świec cy i du chow ni.

W dys ku sji wie lu księ ży pod kre śla ło, że: 
1. Dusz pa ster stwa za czę ły po wsta wać w Pol sce po 1981 r. jak grzy by po desz czu.

Do chwi li obec nej nie ma ją one ja sne go, spre cy zo wa ne go mo de lu ani pro gra mu dzia ła nia
kla so we go dla wszyst kich za an ga żo wa nych w tę spra wę. Nie ma tak że wy pra co wa nych od -
po wied nich form dzia ła nia dla kon kret nych dusz pa sterstw. Nie jest też do koń ca ja sno spre -
cy zo wa ny cel ich dzia ła nia. Pro gram ich dzia ła nia ogra ni cza się do sche ma tu świą tecz no -
-rel igi jn ego.

2. Pro gram dusz pa sterstw wy ma ga wy raź ne go okre śle nia za rów no pod wzglę dem tre ści
jak i for my. Dzie ci i mło dzież wy ma ga ją wy raź ne go okre śle nia pod sta wo wych dy le ma tów
na tu ry mo ral nej, a nie re li gij nej. Ci mło dzi lu dzie ro biąc coś, chcą wie dzieć czy to co ro bią
jest mo ral ne, czy nie.

3. Na le ży utwo rzyć ra dę dusz pa ster ską, któ ra bę dzie kie ro wa ła pra cą har cer stwa
w danej die ce zji. Bę dzie or ga ni zo wa ła szko le nia dla ak ty wu har cer skie go w for mie dni
sku pie nia.

4. Dusz pa sterz od po wie dzial ny w die ce zji za har cer stwo wi nien na wią zać kon takt z by -
ły mi har ce rza mi, żoł nie rza mi AK, kle ry ka mi WSD – w ce lu współ dzia ła nia z ru chem
świec kim. 

5. Roz pro wa dze nie cza so pism „Czu wa j25” i „Gość Nie dziel ny” win no słu żyć po pu la ry za -
cji idei har cer stwa ko ściel ne go.

24 Nie usta lo no da nych per so nal nych.
25 Cho dzi o cza so pi smo „Czu waj my”.
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Ad 9. Pod ko niec re ko lek cji od by ło się uro czy ste spo tka nie in struk to rów przy tzw. ko -
min ku har cer skim. W spo tka niu tym udział wzię li:

– ks. Mły nar czy k26, Ma rek Adam czy k27, ks. Krzysz tof Ko ziel ski28, ks. Krzysz tof Ma siu -
lań ski29 – diec. gdań ska,

– ks. Su du siu k30 – diec. kie lec ka,
– ks. Do bro wiec ki 31 – diec. wro cław ska,
– ks. Kar diasz, Pie śnik, Hi stow ski 32 – diec. cheł miń ska, 
– ks. Ło skow ski Pio tr33 – diec. łom żyń ska, 
– ks. Ten cze k34, Sło wi k35, Ja cek Bła tyń ski 36 – diec. prze my ska,
– ks. Jó zef Kę pa 37 – diec. san do mier sko -r ado mska,
– ks. Ka zi mierz Ka li now ski, Jan No wic ki, Jan Woj tow ski 38 – diec. war szaw ska,
– ks. Zdzi sław Flo re k39 – diec. płoc ka,
– ks. bp Ka zi mierz Gór ny z Kra ko wa.
Po nad to w spo tka niu udział wzię ły oso by cy wil ne re pre zen tu ją ce har cer stwo ko ściel ne.

Opra co wał
ppor. Bo le sław Ko ział g40

26 Nie usta lo no bliż szych da nych.
27 Ma rek Adam czyk, du chow ny, harc mistrz. Pod ko niec lat sie dem dzie sią tych har cerz w szcze pie „Sza re

Sze re gi” w Gdań sku- Wrzes zczu; bę dąc kle ry kiem Wyż sze go Se mi na rium Du chow ne go w Gdań sku, na le żał
do krę gu „Go rą ce Ser ca”; następnie die ce zjal ny dusz pa ste rz har ce rzy w Gdań sku; ak tu al nie pro boszcz pa ra fii
św. Ja dwi gi w Gdy ni. Da ne prze ka za ne au to ro wi przez ks. K. Ma siu la ni sa.

28 Praw do po dob nie ks. Krzysz tof Ko rze lec ki, w okre sie po by tu w Wyż szym Se mi na rium Du chow nym
w Gdań sku czło nek krę gu „Go rą ce Ser ca”. Da ne prze ka za ne au to ro wi przez ks. K. Ma siu la ni sa.

29 Krzysz tof Ma siu la nis, du chow ny, harc mistrz, HR. Dia kon i wi ka riusz w przy Ba zy li ce Ma riac kiej
w Gdań sku; stu dio wał we Wło szech; peł nił po słu gę ka płań ską w Sta nach Zjed no czo nych; pro boszcz pa ra fii
Prze mie nie nia Pań skie go w So bo wi dzu; wi ce dy rek tor Wy dzia łu Ka te che tycz ne go Ku rii Gdań skiej. W la tach
osiem dzie sią tych zwią za ny z „nie po kor nym” har cer stwem w Trój mie ście; je den z za ło ży cie li ZHR (1989 r.),
od je sie ni 1999 r. przez 3 ka den cje ka pe lan Okrę gu Po mor skie go ZHR, od 2004 r. przez 2 ka den cje ka pe lan
Or ga ni za cji Har ce rek, ka pe lan na czel ny ZHR (2008–2010). „Gość Gdań ski”, 2008, nr 44 (234); da ne prze ka -
za ne au to ro wi przez ks. K. Ma siu la ni sa.

30 Nie usta lo no bliż szych da nych.
31 Nie usta lo no bliż szych da nych.
32 Nie usta lo no bliż szych da nych o tych ka pła nach.
33 Nie usta lo no bliż szych da nych.
34 Nie usta lo no bliż szych da nych.
35 Naj praw do po dob niej ks. Sta ni sław Sło wik z Rze szo wa, zwią za ny z tam tej szym DHiH.
36 Nie usta lo no bliż szych da nych o tych ka pła nach.
37 Nie usta lo no bliż szych da nych.
38 Nie usta lo no bliż szych da nych o tych ka pła nach.
39 Nie usta lo no bliż szych da nych.
g Po wy żej od ręcz ny pod pis Bo le sław Ko ział.

40 Bo le sław Ko ział, ur. w 1957 r., inż. me cha nik. Ab sol went Azer bej dżań skie go In sty tu tu Ro py Naf to wej
i Che mii w Ba ku; czło nek SZSP, TPPR i PZPR (I se kre tarz POP WUSW w No wym Są czu). Do służ by w SB
przy ję ty z dniem 1 IX 1986 r. na stanowisko in spek tora Wy dzia łu III WUSW w No wym Są czu, na stęp nie
st. in spek tor Wy dzia łu III; roz ka zem z 12 XII 1989 r. mia no wa ny st. in spek to rem Wy dzia łu Ochro ny Kon -
sty tu cyj ne go Po rząd ku Pań stwa. W 1990 r. po zy tyw nie opi nio wa ny przez Wo je wódz ką Ko mi sję Kwa li fi ka -
cyj ną do peł nie nia służ by w po li cji. Roz ka zem z 31 XII 1986 r. mia no wa ny pod po rucz ni kiem, a roz ka zem 
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Sporz.�w 2 egz.
Egz. nr 1 – N[aczel ni]k Wydz[ia łu] III Dep[ar ta men tu] III MSW
Egz.�nr�2 – aa.
BK/ZG
DEW D-0361/88

Źró dło: AIPN, 01232/35, k. 51–60, ory gi nał, mps.

z 21 IX 1989 r. po rucz ni kiem. Ukoń czył po dy plo mo we Sta cjo nar ne Stu dium Ofi cer skie w Wyż szej Szko le
Ofi cer skiej MSW. W po da niu o przy ję cie do pra cy w or ga nach bez pie czeń stwa wy ra ził prze ko na nie, że „bę -
dzie mógł bez po śred nio włą czyć się do wal ki z prze ciw ni kiem po li tycz nym”. Oce nia ny ja ko funk cjo na riusz
zdy scy pli no wa ny, sumien ny, pra co wi ty, o du żym po czu ciu od po wie dzial no ści. AIPN Kr, 268/133, Ak ta oso -
bo we Bo le sła wa Kozia ła.
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