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Wojciech Hausner
Wstęp
Trudne lata harcerskiej służby Polsce (1980-1989)
W historii harcerstwa Zakopane było szczególnym miejscem. To tutaj
Olga i Andrzej Małkowscy jeszcze przed wybuchem I wojny światowej założyli drużyny skautowe. Tutaj Andrzej Małkowski snuł plany
tworzenia polskiego Piemontu, Rzeczpospolitej Podhalańskiej czy też
Rzeczypospolitej Lutyckiej. W bliskich Pieninach Olga Małkowska
realizowała eksperyment wychowawczy w oparciu o Cisowy Dworek. I wreszcie tutaj Olga osiadła po powrocie z Wielkiej Brytanii na
początku lat 60-tych. Wędrowały do Zakopanego drużyny harcerskie,
które chciały spotkać się z Olgą Małkowską i dotknąć dalekiego wspomnienia tradycyjnego, nieskażonego przez władze PRL, harcerstwa.
W takiej atmosferze zakopiańskie harcerstwo musiało do tych tradycji
nawiązać.
Ruch harcerski od lat 40-tych przechodził trudne chwile, aż do represji, likwidacji ZHP i włączenia drużyn harcerskich do komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. Wydarzenia 1956 roku w Polsce,
a także w ruchu młodzieżowym stworzyły możliwość upomnienia się o
harcerstwo. Pozornie powrócono do tradycyjnego harcerstwa. Pojawiły się drużyny, sztandary, mundur, a przede wszystkim Krzyż Harcerski. Ale równocześnie została przegrana walka o reaktywowanie ZHP,
a Zjazd Łódzki dokonał przekształcenia Organizacji Harcerskiej Polski
Ludowej w nowy ZHP. Uznano nadrzędność socjalizmu w wychowaniu. Nie było w nowym ZHP miejsca na wychowanie religijne i od

rodzenie harcerstwa żeńskiego. Bardzo szybko zmuszono do odejścia
tak sztandarowe postacie jak Józefa Grzesiaka-Czarnego i Aleksandra
Kamińskiego. W roku 1964 w ZHP oficjalnie poprzez zmianę Prawa
i Przyrzeczenia Harcerskiego postawiono na wychowanie socjalistyczne, masowość i podległość PZPR, a dziesięć lat później wprowadzono
program Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej.
Metoda harcerska pozwalająca przy dobrym, świadomym drużynowym na samodzielność działania drużyny sprawiła, że w latach 60-tych
i 70-tych, mimo pozornej jedności na zewnątrz, nastąpiło wewnętrzne rozwarstwienie ZHP. Co innego deklarowały i realizowały władze
Związku, nawet do szczebla hufców, a co innego część wiernych tradycyjnym ideałom służby Bogu, Polsce i bliźnim środowisk harcerskich.
Ciągłość pracy drużyn, następstwo pokoleń instruktorskich i duży krytycyzm w ocenie sytuacji kraju robiły swoje. Na przetrwanie ruchu harcerskiego wpłynęła także atmosfera i harcerska tradycja domów rodzinnych instruktorów, samokształcenie oparte o domowe biblioteki pełne
dawnej harcerskiej literatury, pamięć o dokonaniach lat 1956-1958, kontakty osobiste z harcerstwem na obczyźnie, kontakty z seniorami, udział
w niezależnych inicjatywach społecznych, a także fakt przyjmowania
patronów z kręgów Szarych Szeregów. Wychowanie w tych środowiskach opierało się na dwóch zasadniczych przesłankach:
- przekonaniu o niezwykłej wartości wychowawczej harcerstwa
		 międzywojennego spinającego rodzinę, szkołę, parafię w oparciu
		 o tradycyjne podstawy ideowe i metodę Baden-Powella;
- wewnętrznym przeświadczeniu, że otaczająca rzeczywistość nie
		 jest Polską niepodległą, Polską marzeń i że dopiero trzeba czekać
		 na realizację programu „Pojutrze” czy Testamentu Polski Walczą		 cej, że stworzony przez komunistów system jest niesprawiedliwy.
Na takich podstawach budowały się drużyny, szczepy, kręgi samoistnie
realizujące założenia tradycyjnego harcerstwa. Później nastąpiła wymiana myśli poza oficjalnymi strukturami. Wymienione niżej przykłady to zaledwie kilka z całej masy rozmaitych inicjatyw:
• „Gromada Włóczęgów” warszawskiej Czarnej Jedynki – najpierw
		 klub dyskusyjny krytycznie oceniający rzeczywistość, a potem ini		 cjujący w roku 1976 pomoc dla robotników Radomia i Ursusa;
• Drużyny i szczepy m.in. Krakowa i Poznania, które nawet w for		 mach zewnętrznych nie poddały się programowi HSPS utrzymując


		 równocześnie odrębne drużyny męskie i żeńskie;
• Lubelski szczep „Zawisza”, który od połowy lat 70-tych powró		 cił do tradycyjnej roty Przyrzeczenia Harcerskiego w sposób
		 otwarty, dokonał podziału na strukturę męską i żeńską, a w roku 1979
		 nawiązał kontakty z opozycją;
• Warszawskie środowiska m.in. 22 WDH, 23 WDH, 208 WDH, któ		 re podjęły wysiłki zmierzające do wspólnego występowania
		 w obronie zagrożonych wartości harcerstwa, a także spotykały się
		 z innymi na Rajdzie „Arsenał”;
• Krąg „Czarnego Dębu” chroniący ideę służby Bogu, Polsce i Bliź		 nim, poddany obserwacji SB i próbom rozbicia.
Takie działania wprowadziły harcerstwo w sierpień 1980 roku. Powstało Porozumienie Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM); harcerska „Solidarności” jak określono KIHAM
w latach 90-tych.
Władze ZHP nie proponowały jesienią 1980 roku nic, co odbiegałoby
od polityki ówczesnych władz PRL. VII Zjazd ZHP w marcu 1981 roku
zawiódł oczekiwania środowisk KIHAM. W kwietniu lubelski Krąg
„Zawisza” wystąpił z ZHP zapoczątkowując tworzenie Niezależnego
Ruchu Harcerskiego (NRH), którego rozwój przerwało wprowadzenie
stanu wojennego. Gorąca jesień 1981 roku to w harcerstwie Jubileuszowy Zlot na krakowskich Błoniach, zlot zastępów zorganizowany
z inicjatywy KIHAM dla około 6000 uczestników. Wraz z nadchodzącą
zimą Rada Porozumienia KIHAM ogłosiła Pogotowie Zimowe Harcerek i Harcerzy. Zaostrzył się spór o ideowy kształt harcerstwa. KIHAM
zaproponował powrót do tradycyjnej treści Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, a także wezwał instruktorów nie przestrzegających Prawa
Harcerskiego do opuszczenia ZHP. Postawa władz ZHP skłoniła KIHAM do podjęcia prac nad stworzeniem samodzielnej organizacji. Stan
wojenny zatrzymał te procesy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego i samorozwiązaniu w roku 1982
KIHAM środowiska z nim związane zaczęły poszukiwać nowej formuły dla przetrwania autentycznego ruchu harcerskiego. Zdecydowano
stworzyć niejawną strukturę wewnątrz ZHP, zdolną do szeroko zakrojonych działań wychowawczych i programowych. Działań, które miały neutralizować wpływy komunistycznego wychowania i realizującej
je w ZHP kadry. W roku 1983, po przeprowadzeniu pierwszej „Białej


Służby” (BS) podczas pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II, sztaby BS przekształcono w lokalne kierownictwa tzw. Ruchu Harcerskiego. Jesienią 1988 roku zapadła decyzja o ujawnieniu Ruchu wewnątrz
ZHP, przekształceniu go w organizację instruktorów i przyjęciu nazwy
Ruch Harcerski Rzeczypospolitej (RHR).
RHR działał na kilku płaszczyznach tworząc warunki do tego, aby
przy zaistnieniu sprzyjających okoliczności można było upomnieć
się o tradycyjny ZHP. Dla społeczeństwa dostrzegalne były jedynie
duże imprezy, które były formą integrowania środowisk harcerskich,
z punktu widzenia wychowawczego uczyły bezinteresownej służby
i kształtowały aktywne postawy wobec tradycji narodowej. Myślę tutaj
o „Białej Służbie” podczas dwóch pielgrzymek Jana Pawła II do Polski
(1983,1987), o pielgrzymkach do Częstochowy (od 1981), o harcerskiej służbie podczas pogrzebu mjr. Jana Piwnika „Ponurego” (1988).
To tylko kilka przykładów działań organizowanych przez RHR, a nie
władze ówczesnego ZHP.
Ideową podstawą pracy drużyn i środowisk związanych z RHR było
Przyrzeczenie Harcerskie podkreślające służbę Bogu, Polsce i bliźnim,
a także opracowana na potrzeby harcerzy i instruktorów deklaracja
ideowa „Drogowskazy”, której realizacja musiała włączyć harcerstwo
do budowy demokratycznego i niepodległego z Państwa Polskiego.
Niebagatelne znaczenie miało podjęcie spraw wychowania religijnego. Cała harcerska Polska pokryła się w latach 1982-1989 siecią Duszpasterstw Harcerek i Harcerzy, kapelani pojawili się masowo na obozach
i zbiórkach drużyn, a harcerscy instruktorzy zawędrowali w swoich
pielgrzymkach do Ojca Świętego – do Rzymu oraz do Lourdes i Fatimy. W roku 1985 wraz z powołaniem Krajowego Duszpasterstwa z ks.
Bpem Kazimierzem Górnym, zaczęto wydawać pismo „Czuwajmy”.
Nie można zapomnieć również o nawiązaniu kontaktów z ZHP poza
granicami Kraju, których owocem stał się udział Krajowej Drużyny
Zlotowej w IV Światowym Zlocie Harcerstwa w Rising Sun, w USA
(1988). Było to wydarzenie bez precedensu w historii harcerstwa na
obczyźnie i ruchu harcerskiego w Kraju.
Taka aktywność drużyn spotykała się z negatywną reakcją władz
ZHP. Wyrzucano instruktorów z organizacji, rozwiązywano drużyny,
a nawet całe środowiska (np. Hufiec Trzebinia, 1984), publikowano
w prasie artykuły negujące potrzebę wychowania religijnego, bloko

wano wszelkie informacje o wewnętrznych problemach harcerstwa,
a także tworzono system penetracji harcerstwa przez SB.
Obok RHR działały środowiska harcerstwa niezależnego, drużyny
działające poza ZHP. W roku 1985 w Koninie powstała Polska Organizacja Harcerska (POH). Od początku 1982 roku ze środowisk NRH wyrastała harcerska służba liturgiczna, ruch zawiszaków i przewodniczek,
z których w roku 1989 powstało Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. We wspomnianej Trzebini harcerze utworzyli Apostolską Grupę „Betania”. Działały również drużyny harcerskie w oparciu
o parafie. W roku 1988 pojawił się Związek Drużyn Rzeczypospolitej
w Kotlinie Kłodzkiej, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej na Wybrzeżu, bractwa skautowe. Jesienią tego roku utworzono Ogólnopolskie
Porozumienie Harcerskich Organizacji i Środowisk Niezależnych.
W grudniu 1988 roku do tworzącego się wtedy Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie skierowane zostało oświadczenie podpisane
przez Przewodniczącego i Naczelnika RHR wyrażające akces Harcerstwa i jego struktur niezależnych do prac Komitetu. Oczywiście akces
ten dotyczył przede wszystkim spraw młodzieży i wychowania.
Gorącą wiosną 1989 roku instruktorzy związani z „niepokornym”
harcerstwem nie wierzyli w zmiany wewnątrz ZHP. 12 lutego w Warszawie ogłoszono powstanie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
19 marca w Krakowie przyjęto akt reaktywowania ZHP założonego
w roku 1918. Natomiast istniejący od 1956 roku ZHP poszedł własną
drogą.
3 października 1992 roku dwie wyrosłe z ruchu harcerstwa niezależnego organizacje, ZHR i ZHP (r.z.1918), połączyły się w jednym
działającym do dzisiaj Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Środowisko Zakopanego było ważnym uczestnikiem opisanych wydarzeń. Warto na historię zakopiańskiego harcerstwa lat 70-tych i 80tych, na ludzi je tworzących, spojrzeć jak na część polskiej drogi do
niepodległości.



Piotr Bąk

Zakopiańskie harcerstwo na szlaku niepodległości
1980-1989
Przed przełomem – Krąg Instruktorski V Szczepu „Hyrny”
Dzieje harcerstwa w Zakopanem są prawie tak dawne jak historia tego
ruchu w Polsce. Pierwsze informacje o skautingu pod Tatrami pochodzą z końca 1912 roku. W latach 1913-15 prowadzili tu swoje drużyny Olga i Andrzej Małkowscy twórcy polskiego harcerstwa, a pamięć
o tym inspirowała do kontynuowania legendy tego wyjątkowego dla
wielu pokoleń zakopiańskiej młodzieży okresu. Historia drużyn, udział
harcerek i harcerzy w walce o niepodległość w latach 1914-21, w konspiracyjnych organizacjach i służbach okresu „najtrudniejszej próby”
lat 1939-45 i w antykomunistycznym ruchu oporu pierwszych lat powojennych – to dalszy ciąg tej pięknej i wyjątkowej tradycji.
W roku 1944, wraz z ustanowieniem na ziemiach polskich władzy
ludowej i ładu komunistycznego, rozpoczęto, z polecenia ówczesnych
władz, organizowanie Związku Harcerstwa Polskiego z zamiarem nadania mu odmiennej od tradycji praktyki działania i kształtu ideowego.
Napływ do organizacji wartościowych przedwojennych instruktorów
spowodował przywrócenie związkowi prawdziwego oblicza, co w latach 1948/1949 zakończyło się rychłym rozpędzeniem go metodami
policyjnymi. Wielu przedstawicieli ówczesnego kierownictwa ZHP
godziło się na daleko posunięte kompromisy z komunistyczną rzeczywistością kraju. Dalsza działalność młodzieżowa w ramach Wydziału
Harcerskiego ZMP, choć nazywana harcerską, była w istocie czystą
formą organizacji pionierskiej, wzorowaną na sowieckim komsomole.
Podobnie jak w całej Polsce, dynamicznie rozwijające się po wojnie zakopiańskie drużyny uległy likwidacji, a grupy ich członków próbowały
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znaleźć pole aktywności w ruchu spółdzielczym i w ramach Akademickiego Związku Sportowego (środowisko Harcerskiego Klubu Narciarskiego Zakopane ).
W roku 1956 społeczeństwo przeżywało pierwszą próbę zerwania ze
stalinizmem. Na fali październikowej odwilży w 1956 roku spontanicznie organizowano drużyny, zgodnie z tradycyjnym modelem przedwojennym. Powstał nowy ZHP, którego kształt był efektem kompromisu
pomiędzy dawnymi instruktorami harcerskimi, a działaczami byłego
ZMP. Początkowo organizacja ta w pracy drużyn i części władz była
autentycznie harcerska, co niestety nie mieściło się w leninowskiej
koncepcji związków młodzieżowych obowiązującej w krajach komunistycznych. Niepowodzenia w rozbiciu i likwidacji polskiego harcerstwa
spowodowały, że tym razem komuniści postanowili wykorzystać metodę i symbolikę harcerstwa do swoich celów. Równowaga zawartego
w 1956 roku kompromisu, rychło uległa zachwianiu. Rozpoczęto od
wyrugowania z organizacji wybitnych instruktorów, propagujących
prawdziwą ideę harcerską. Ostatecznie ZHP został „przechwycony”
przez PZPR i wmontowany w leninowską koncepcję związków młodzieży, dostosowaną do warunków polskich. Przy „przechwyceniu”
chodziło o to, by niepostrzeżenie zapanować nad strukturami organizacji w taki sposób, aby zwykli jej członkowie nie zorientowali się,
że kierunek i rzeczywiste cele działalności zostały zmienione. Zachowanie
części tradycyjnych zewnętrznych
harcerskich atrybutów miało sprawić,
by młodzież akceptowała nowe zadania ZHP, nawet wtedy, gdy zadania te
prowadziły do zupełnie odmiennych
niż dawniej celów.
Po 1956 roku do pracy na terenie
Zakopanego wróciła większość autentycznych instruktorów sprzed
1949 roku: min. Józef Hubert, Tadeusz Skimina, Jan Szczerba i Władysław Walkosz. Po kilku latach zostali
oni stopniowo pozbawieni wpływu
Olga i Andrzej Małkowscy,
i odeszli z szeregów związku. Hufiec
zdjęcie ślubne, Zakopane 19.6.1913
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ZHP w Zakopanem stał się jednym z wielu typowych hufców „przechwyconej” organizacji. Oczywiście to „przechwycenie” nie było do
końca konsekwentne. Harcerki i harcerze w naturalny sposób odrzucali
i nie przyjmowali obcych im treści ideologicznych wywodzących się
z tzw. „naukowego socjalizmu” i wychowania internacjonalistycznego.
Do związku przyciągało ich przede wszystkim życie polowe: obozy,
rajdy, biwaki, koleżeńska atmosfera w gronie instruktorskim. Dla ówczesnej młodzieży instruktorskiej symbolami, tej nie podlegającej komunistycznej ideologizacji formuły funkcjonowania hufca w Zakopanem, byli w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych komendanci, hm
Kazimierz Strachanowski i hm Wanda Manierska1. Wokół Komendy
Hufca skupiło się w tym czasie liczne grono aktywnej i wartościowej
młodzieży instruktorskiej. Można powiedzieć, że w tamtym okresie
grono to w znacznej mierze wolne było od ideologicznych nacisków
i nadzoru ze strony PZPR.
W połowie lat siedemdziesiątych, wobec prób stopniowego pozbawia-

Grupa członków kręgu instruktorskiego Szczepu „Hyrny”, Zakopane, 1978;
od lewej: druh Jacek Bąk, druhny Mariola Iwan, Elżbieta Polek, Urszula Szpil, Jadwiga Górka,
druhowie Maciej Krupa, Lesław Dall, Janusz Mazalon, Zbigniew Słup
Wanda Manierska (Wanda Dvořák), hm, ur. 1949 , w latach 1972-1976 i 1982-1987 komendantka Hufca Tatrzańskiego.
1
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nia „przechwyconej” organizacji jej tradycyjnej symboliki i atrybutów
zewnętrznych, wyrazem braku akceptacji dla takiego przekształcenia
ZHP stało się świadome sięganie przez młodzież do źródeł przedwojennej tradycji harcerskiej. W tamtym czasie punktem odniesienia były
tu niektóre szczepy i kręgi z Krakowa. Wśród tych, którzy wkroczyli na tę drogę zaczynali wyróżniać się instruktorzy szczepu, „Hyrny”,
którzy jawnie sprzeciwiali się kierunkowi ewolucji Związku i poprzez
manifestowanie swojej odmienności stopniowo stanowili odpowiednik
„opozycji” wewnątrz hufca.
W skład założonego w 1971 roku V Szczepu Harcerskiego „Hyrny” weszły 4 jednostki działające na terenie Szkoły Podstawowej nr 6:
5 Drużyna Harcerzy im. Klimka Bachledy, 14 Drużyna Harcerek im.
Krystyny Wańkowicz, 3 Drużyna Zuchowa „Leśne Mrówki” i 7 Drużyna Zuchowa „Słoneczne Zuchy”. Niedługo po utworzeniu szczepu
komendantem został hm Lesław Dall „Profesor”2., który pełnił tę funkcję aż do 1981 roku. Dorastający funkcyjni szczepu i starsi harcerze
nie chcieli po ukończeniu szkoły podstawowej przechodzić do utworzonych w połowie lat siedemdziesiątych drużyn Harcerskiej Służby
Polsce Socjalistycznej (HSPS), istniejących przy szkołach średnich,
lecz pozostawali nadal w założonym w ramach szczepu Kręgu Instruktorskim. Zanegowanie HSPS i noszonego przez jej członków umundurowania, a szczególnie czerwonych krajek, było pierwszą zewnętrzną
demonstracją odmienności szczepu.
Dla działalności wyjątkowo młodej kadry szczepu „Hyrny”,
(w pierwszym okresie funkcjonowania szczepu nie było tam ani jednej osoby pełnoletniej), wielkie znaczenie miało zaufanie ze strony
ówczesnego dyrektora SP 6, Romana Świerczka. Dyrektor Świerczek
stopniowo przekazał dla potrzeb Szczepu trzy izby na poddaszu szkoły,
z których można było korzystać praktycznie bez ograniczeń i poza jakąkolwiek polityczną kontrolą, bo oficjalni opiekunowie ze strony rady
pedagogicznej nie wtrącali się do działalności drużyn i kręgu. Krąg
Instruktorski skupiał postacie o silnych charakterach i wyrazistych
osobowościach, należące do grona wyróżniających się absolwentów
SP 6, w większości uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda
2

Lesław Dall „Profesor” , „Docent” , hm, ur. 1954, historyk, nauczyciel, kierownik Muzeum
im. Karola Szymanowskiego „Atma” w Zakopanem, zam. Zakopane.
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Balzera w Zakopanem. Wspólnym polem zainteresowań znacznej części członków kręgu była historia i sprawy tatrzańskie.
W gronie twórców V Szczepu „Hyrny”, obok phm Lesława Dalla
„Profesora”, należy wymienić w szczególności pwd Stanisławę Gurni3,
pwd Piotra Bąka4 a także pwd Urszulę Górkę5 . Wchodząca w skład
Szczepu 5 Drużyna Harcerzy jeszcze w 1971 roku wystąpiła z pomysłem nadania Hufcowi Tatrzańskiemu imienia „Tatrzańskich Kurierów”
i przygotowała pomysł kampanii sztandarowej, nawiązując kontakty
z żyjącymi jeszcze kurierami oraz zbierając stosowne materiały historyczne. Niestety, inicjatywa ta wiążąca młodzież z kręgami dawnego
podziemia i tradycją AK, została utrącona przez komitet miejski PZPR,
a hufiec otrzymał wtedy imię Bronisława Czecha. Przez pewien okres
szczep prowadził również w harcówce własną Izbę Pamięci Narodowej. Druhowie z 5 DH odwiedzali także sporadycznie Olgę Małkowską
w jej domu na Małym Żywczańskim.
Charakterystyczne dla całego okresu lat siedemdziesiątych było to
że podczas akcji letniej podobóz „Hyrnego”, w ramach zgrupowania
Hufca a później samodzielne obozy szczepu, w niedzielę zawsze maszerowały do najbliższego kościoła na Mszę Św. w szyku i w pełnym
umundurowaniu. W tamtym czasie takie postępowanie było wyraźną
i jednoznaczną demonstracją.
W Zakopanem, podobnie jak w znacznej części polskich małych miast,
od momentu „przechwycenia” ZHP przez PZPR z początkiem lat sześćdziesiątych, przerwana została ciągłość personalna i przekaz harcerskiej
tradycji. Młodzież przybyła w szeregi szczepu nie mogła już poznać od
starszego pokolenia prawdziwej historii harcerstwa i jego chlubnej tradycji, sposobu zdobywania stopni harcerskich oraz innych elementów
metodycznych, wypracowanych jeszcze w okresie przedwojennym.
Braki te – dzięki zainteresowaniom historycznym członków kręgu instruktorskiego, poszukiwaniom odpowiedniej literatury, kontaktom
z drużynami z innych miast i przekazem z domów rodzinnych – zostały rychło uzupełnione. Na świadomość i działania członków kręgu inStanisława Gurni, obecnie Stanisława Dvořák „Hawrankowa”, hm, ur. 1957, szefowa kadr
PSS „Społem” Zakopane, zam. Zakopane.
4
Piotr Bąk „Dziadek”, hm, ur. 1958, geodeta, były. burmistrz Zakopanego, zam. Zakopane
5
Urszula Górka, pwd, obecnie Urszula Wilczek, ur. 1956, lekarz, zam. Chorzów.
3
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struktorskiego w drugiej połowie lat siedemdziesiątych istotny wpływ
miała ogólna sytuacja w kraju; powstanie „demokratycznej opozycji”
i zalążków społeczeństwa niezależnego.
Szczególną rolę w ostatecznym uformowaniu świadomości członków kręgu instruktorskiego odegrały spotkania na Wiktorówkach i Rusinowej Polanie w Tatrach. W czasie sobotnio-niedzielnych biwaków
w szałasach „Babki” Anieli Kobylarczykowej, Murzańskiego i Goliasa
na Rusinowej Polanie instruktorzy kręgu spotykali się z różnymi ciekawymi postaciami ze specyficznej „cyganerii” górsko-artystyczno-politycznej „kręgów niezależnych” z całej Polski. Tam doszło do spotkania
i nawiązania współpracy z harcerkami i harcerzami z lubelskiego szczepu „Zawisza” na czele którego stali, powiązani ze środowiskiem KUL:
hm Michał Bobrzyński, hm Anna Frączek „Zapała”6 i pwd Barbara Hapońska. Lubelscy „zawiszacy”, jawnie stosujący tekst przedwojennego przyrzeczenia i prawa harcerskiego, stali się dla zakopiańczyków
wzorem wierności tradycji i przykładem, że również w warunkach PRL
można było całkowicie zignorować polecenia władz ZHP, stosować
tradycyjną metodykę, formy pracy i jawnie odrzucić wszelkie treści

Ostatnia droga Olgi Małkowskiej, 15 stycznia 1979

6

Obecnie Anna Petkowicz.
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ideowe wynikające z tzw. „naukowego socjalizmu”. Kilka wydarzeń
z ówczesnej historii Szczepu można uznać za symptomy przełomu, jaki
wówczas w Polsce nadchodził.
15 stycznia 1979 roku w Zakopanem odeszła na wieczną wartę harcmistrzyni Olga Małkowska. Pomimo zakazu Komendy Chorągwi Nowosądeckiej w uroczystościach pogrzebowych, inwigilowanych przez
SB, uczestniczył Krąg Instruktorski i 14 Drużyna Harcerek ze Szczepu
„Hyrny” jako jedyne jednostki harcerskie w szyku i umundurowaniu.
Ostatnia droga pierwszej polskiej harcerki stała się także spotkaniem
delegacji harcerskich z kilku miast Polski ze środowisk, które półtora roku później stanęły na czele harcerskiej odnowy, tworząc Kręgi
Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM).
Wiosną 1979 roku, dzięki staraniom Bolesława Leonharda, ukazało się drugie wydanie przedwojennej książki Aleksandra Kamińskiego
o Andrzeju Małkowskim. Książeczka ta, której nakład rozszedł się na-

Uczestnicy uroczystości pogrzebowych 15 stycznia 1979; drugi z prawej Kazimierz Wiatr,
na pierwszym planie harcmistrz Józef Kurowski z Mesznej

tychmiast, była powszechnie czytana i odegrała trudną do przecenienia
rolę w zdynamizowaniu i nadaniu kierunku działaniom instruktorów,
harcerek i harcerzy V Szczepu „Hyrny”.
Prawie w przeddzień I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, w 59
urodziny Karola Wojtyły, o północy 19/20 maja 1979 roku, podczas
Mszy. Św. w Kaplicy Matki Bożej Jaworzyńskiej na Wiktorówkach
17

w Tatrach, z udziałem Kręgu Instruktorskiego odbyła się uroczystość
zawierzenia służby V Szczepu „Hyrny” Królowej Tatr, a gazda na Wiktorówkach, ojciec Leonard Węgrzyniak OP7 poświęcił sztandar szczepu. Ten historyczny, sztandar towarzyszył w dobrej i złej doli wszystkim
najważniejszym wydarzeniom, związanym ze środowiskiem zakopiańskim przez 21 lat. Ufundowany jeszcze w 1975 roku, dzięki własnej
pracy członków drużyn, bez udziału sponsorów i jakiejkolwiek pomocy
z zewnątrz, stał się odtąd symbolem niepodległościowego nurtu zakopiańskiego harcerstwa i dopiero 2 maja 2000 roku zastąpiony został
przez nowy sztandar Obwodu Tatrzańskiego ZHR, na którym widnieje wizerunek Matki Boskiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr. Ten nowy
sztandar ,ufundowany przez harcerki i harcerzy wszystkich pokoleń
z okazji rozpoczęcia nowego tysiąclecia, został pobłogosławiony przez
Ojca Św. Jana Pawła II w dniu19 kwietnia 2000 roku w Rzymie.
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych, Krąg Instruktorski V Szczepu „Hyrny” dopracował się licznej grupy wyjątkowo uzdolnionych
i wartościowych młodych instruktorów. Do grona tego należały druhny:
Kinga Łozińska „Kaśka”8 , Jolanta Maksylewicz9 , Mariola Mroczkowska10, Danuta Zając „Danuśka”11, a także Jadwiga Górka „Jagoda”12,
Elżbieta Polek13 i Urszula Szpil14. Pośród instruktorów wyróżniali się:
Jacek Bąk „Uszat”15, Maciej Krupa16, Leszek Pieniążek „Talar” „Wulgus”17,

7
8

9

10

11
12
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Józef Węgrzyniak –Leonard to imię zakonne.
Kinga Łozińska „Kaśka”, obecnie Kinga Łozińska-Czaja, phm, ur. 1961, etnograf, menadżer, zam. Warszawa.
Jolanta Maksylewicz, obecnie Jolanta Jurek , phm, ur. 1963, polonistka, nauczycielka, zam
Zawoja.
Mariola Mroczkowska, obecnie Mariola Mroczkowska-Krzystek , pwd, ur. 1963, ekonomistka, przedsiębiorca, zam. Zakopane.
Danuta Zając obecnie Danuta Krzyściak, hm, ur.1959, księgowa, zam. Zakopane.
Jadwiga Górka „Jagoda” obecnie Jadwiga Dziura, ur. 1961, geograf, nauczycielka, zam.
Chorzów.
Elżbieta Polek „Bolek”, obecnie Elżbieta Zadora-Chrząstowski, org, ur. 1961, historyk,
informatyk, zam. Kingston (Wielka Brytania).
Urszula Szpil „Szpila” obecnie Urszula Stanik, ur. 1961, lekarz, zam. Kraków.
Jacek Bąk „Uszat”, phm, ur. 1960, inż. elektryk, przewodnik tatrzański, zam. Zakopane.
Maciej Krupa, phm, ur. 1960, dziennikarz, przewodnik tatrzański, były przewodniczący
Rady Gminy Tatrzańskiej, były. prezes Stowarzyszenia Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem, zam. Zakopane.
Leszek Pieniążek „Talar”, „Wulgus”, phm, ur. 1963, lekarz, ordynator Oddziału Ginekologii
i Położnictwa Szpitala Powiatowego w Limanowej, zam. Limanowa.

Zbigniew Słup18, Tomasz Zelek19. Wokół Kręgu skupiało się również
grono starszych harcerzy, chętnych do pomocy podczas rozlicznych akcji, podejmowanych przez Szczep. Jako przykład tego typu wolontariusza można wymienić dh Janusza Mazalona „Mecenasa”20.

Obóz w Rebizantach 1980; od lewej: Piotr Bąk, Zbigniew Słup, Janusz Mazalon, Tomasz Zelek

W lipcu 1980 roku, uczestnicy pierwszego samodzielnego obozu
Szczepu „Hyrny” znaleźli się w Rebizantach na skraju Puszczy Solskiej
bez sprzętu kwatermistrzowskiego i namiotów. Do budowy obozowych
prycz przystąpiono po prostu wśród sosen pod dachem nieba. Wyposażenie utknęło w drodze na skutek strajków, które właśnie się rozpoczęły w lubelskim węźle kolejowym. Strajki te rozpoczęły ciąg wydarzeń gorącego lata 1980 roku, a ich konsekwencją był „Polski Sierpień”
i powstanie „Solidarności”. Dla świadomej części grona instruktorskiego znającej dobrze historię Polski było jasne, że nadchodzi czas wielkiej próby. W długich nocnych rozmowach przy watrze z lubelskimi

18

19
20

Zbigniew Słup, phm, ur. 1960, geofizyk, menadżer, animator wspólnot katolickich i duszpasterstw w Krakowie i innych miastach, zam. Warszawa.
Tomasz Zelek, phm, ur. 1961, ichtiolog, menadżer, zam. Warszawa.
Janusz Mazalon „Mecenas”, pwd, ur. 1958, adwokat, zam. Zakopane.
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„zawiszakami”, którzy urządzili swój „nielegalny” obóz w sąsiedztwie
(szczep „Zawisza” został zawieszony przez władze ZHP) dyskutowano, co czynić dalej i przygotowywano się do nowego etapu służby.

„Czuj Duch” organ prasowy KIHAM Zakopane
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Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego
(KIHAM) w Zakopanem 1980-1982
Kończąc obóz w Rebizantach na Lubelszczyźnie latem 1980 roku,
instruktorzy V Szczepu „Hyrny” umówili spotkanie z instruktorkami
lubelskiego Szczepu „Zawisza” na 5 października podczas dorocznej
zbiórki starszych harcerek w Warszawie. Spodziewano się, że do tego
czasu sytuacja w Polsce się wyjaśni i będzie możliwość przyłączenia się
do ruchu odnowy, który na pewno ujawni się wewnątrz ZHP. Spotkanie,
do którego doszło już w „innej Polsce” po Porozumieniach Gdańskich
i utworzeniu „Solidarności”, miało istotne znaczenie dla dalszych dziejów harcerstwa polskiego. Na zakopiańskich harcerkach wielkie wrażenie wywarły opowieści przedwojennego zastępu żeglarskiego „Żaby”
z dawnej Organizacji Harcerek, ale inicjatywa ogólnopolskiego ruchu
odnowy miała wyjść dopiero od środowisk „Hyrnego” z Zakopanego
i „Zawiszy” z Lublina. Ustalenia robocze zapadły w warszawskim
mieszkaniu hm Tomasza Strzembosza. Ich efektem było odbyte również
w mieszkaniu Tomasza Strzembosza trzy tygodnie później spotkanie instruktorów z Warszawy, Krakowa, Katowic, Lublina, Poznania, Gliwic,
Trójmiasta i Zakopanego z udziałem środowiska dawnych „Szarych
Szeregów” na czele z hm Stanisławem Broniewskim „Orszą”, podczas
którego powołano Porozumienie Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. W zbiórce założycielskiej Porozumienia, w dniach
25-26 października 1980 roku, uczestniczyli z Zakopanego: pwd Kinga
Łozińska „Kaśka”, phm Jacek Bąk „Uszat” i hm Piotr Bąk. W efekcie
przyjętych podczas zbiórki Porozumienia ustaleń, w całej Polsce zaczęły powstawać Kręgi im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM), które stały
się ruchem odnowy harcerstwa w ramach ZHP. Na czele ruchu stanął
hm Stanisław Czopowicz z 208 WDH z Warszawy. Pomysł przyjęcia za
patrona ruchu Andrzeja Małkowskiego i nazwa KIHAM pochodziły od
środowiska zakopiańskiego, a zaproponował ją hm Piotr Bąk.
Do utworzenia KIHAM w Zakopanem doszło 15 listopada 1980 roku,
podczas zbiórki 32 instruktorów z różnych środowisk, w harcówce
przy Zespole Szkół Budowlanych. Drużynową Kręgu wybrana została
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phm Kinga Łozińska „Kaśka”, a w składzie Rady Kręgu znaleźli się
także: hm Piotr Bąk, Maciej Fischer21, pwd Katarzyna Wojtecka22 i pwd
Zbigniew Jankowski.
KIHAM Zakopane, należący do aktywniejszych w liczbie kilkudziesięciu kręgów powstałych w całej Polsce, rozpoczął intensywne prace
nad odrodzeniem harcerstwa uczestnicząc we wszystkich zbiórkach
i inicjatywach ogólnopolskich podejmowanych przez Porozumienie
oraz prowadząc pracę organiczną na miejscu w Zakopanem.
Krąg grupujący młodych instruktorów uczniów szkół średnich i studentów rychło rozpoczął, podobnie jak inne kręgi, wydawanie własnego
pisma „Czuj Duch”. Kwartalnik redagowali: Piotr Bąk, Ryszard Kłek,
Maciej Krupa, Zbigniew Słup i Maciej Zubek. Do wprowadzenia stanu
wojennego ukazały się 4 numery tego czasopisma; pierwszy w nakładzie 100 egzemplarzy drukowano na powielaczu białkowym, a ostatni,
dodatek specjalny do nr 4, w jesieni 1981 roku, wydrukowany techniką
offsetową rozszedł się w nakładzie blisko 2000 egzemplarzy. Podczas
walnego Zjazdu ZHP w marcu 1981 roku, część nakładu czasopisma
„Czuj Duch” została zarekwirowana przez Biuro Ochrony Rządu.

Druhna Kinga Łozińska drużynowa KIHAM Zakopane i Stanisław Czopowicz, Przewodniczący Porozumienia KIHAM, Wiktorówki 31.5.1981
21
22

Maciej Fischer, ur. 1964, przedsiębiorca, zam. Warszawa.
Katarzyna Wojtecka, obecnie Katarzyna Wojtecka-Prus, ur. 1962, konstruktor mechanik,
zam. Warszawa.
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Na przełomie 1980/81 roku, członkowie kręgu czynnie uczestniczyli
w kampanii sprawozdawczo-wyborczej w nowosądeckiej chorągwi
ZHP, ale próba objęcia ruchem KIHAM-owskim innych środowisk na
terenie województwa nowosądeckiego zakończyła się niepowodzeniem. Radykalizm środowiska zakopiańskiego rozbijał się o mur sprzeciwu ze strony etatowego aparatu ZHP oraz słabość i nieufność niektórych środowisk młodzieżowych.
W dniach 30-31.05.1981 roku, na Wiktorówkach w Tatrach, odbyła
się jedna z najważniejszych zbiórek całego Porozumienia KIHAM, zorganizowana przez krąg zakopiański. Od czasu tej zbiórki wzmocniono
wewnętrzną strukturę Porozumienia, a na porządku dziennym, z powodu trudności z reformowaniem skostniałej formuły ZHP, stanął problem
utworzenia własnej, całkowicie niezależnej, organizacji. Pierwszą taką
organizacją stał się, powołany w Lublinie, Niezależny Ruch Harcerski (NRH cieszył się sympatią części instruktorów Szczepu „Hyrny”).
Krąg zakopiański pozostał jednak do końca w ramach KIHAM, chociaż
solidaryzował się i uczestniczył w imprezach NRH.
											

Zbiórka Porozumienia KIHAM na Wiktorówkach 31.5.1981; z zeszytem w ręku Stanisław
Czopowicz, dalej z prawej Kazimierz Wiatr i Krzysztof Krzyżanowski

Powstanie KIHAM ożywiło zdominowane dotychczas przez aparat
etatowy ZHP środowiska harcerskie Zakopanego. Jesienią 1980 roku,
pwd Kinga Łozińska „Kaśka” zawiązała 101 Żeńską Drużynę Starszoharcerską „Szaroty”. Drużyna rozpoczęła wydawanie własnego pisma
23

„Szarotnik”23 redaktorką, którego została Teresa Bujas24 „Grosik”.
W kręgu „Szarot” wyrosło kolejne bardzo dynamiczne pokolenie zakopiańskich harcerek, które wywarło później znaczny wpływ na dzieje ruchu w naszym mieście. W Jubileuszowym Zlocie 70-lecia Harcerstwa
na krakowskich Błoniach, 18-20 września 1981 roku, uczestniczyły zastępy ze szczepu im. Zawiszy Czarnego przy SP 2, Szczepu „Wilcznik”
przy SP 1, Szczepu ”Hyrny” przy SP 6 i Szczepu „Krywań” przy SP 8.
To ostatnie środowisko, któremu przewodził org Kajetan d’Obyrn
„Kajo”25, (chociaż formalnie był tylko zastępcą szczepowego), zorganizowało 12.09.1981 roku na Wiktorówkach, uroczystość poświęcenia
swojego sztandaru w obecności innych zakopiańskich jednostek harcerskich.
Jesienią 1981 roku, grupa harcerek skupiona wokół phm Mieczysława
Jasińskiego26 utworzyła w Technikum Tkactwa Artystycznego zwanym
popularnie „Szpulkami” 27 Drużynę Harcerek im. Heleny Modrzejewskiej. Ta kolejna już inicjatywa, tym razem pochodząca od młodego
nauczyciela TTA, zmierzająca do utworzenia ruchu wędrowniczego
z prawdziwego zdarzenia, okazała się być niezwykle udanym przedsię
wzięciem.
Instruktorzy wspomnianych tu środowisk godnie przeszli później próbę
stanu wojennego i dalej kontynuowali prace nad odbudową prawdziwego polskiego harcerstwa. Życie harcerskie w tamtym okresie upływało
bardzo intensywnie, pochłaniając całkowicie jego uczestników, zwłaszcza instruktorów, którzy pragnęli maksymalnie wykorzystać otrzymane
w wyniku Porozumień Sierpniowych 1980 roku możliwości, jak gdyby
obawiając się, że szanse te mogą być w przyszłości odebrane.
Ta wielka harcerska przygoda odbywała się poza jakąkolwiek
kontrolą i bez udziału Komendy Hufca Tatrzańskiego ZHP
w Zakopanem i przy dezaprobacie Komendy Chorągwi w Nowym
Sączu. W tamtym czasie, brak akceptacji ze strony władz zwierzchnich ZHP nie miał dla uczestników ruchu KIHAM żadnego znaczenia.
23
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Ukazały się dwa numery
Teresa Bujas „Grosik”, ur. 1964, laborantka, katechetka, zam. Zakopane.
Kajetan d′Obyrn „Kajo”, org, ur. 1965, dr hydrogeologii, nauczyciel akademicki, radny
m. Krakowa, prezes zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., zam. Kraków.
Jasiński Mieczysław „Rysior”, hm, ur. 1956, historyk, nauczyciel, przewodnik tatrzański
i beskidzki, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem na Bystrem,
zam. Kościelisko.
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Niezależnie od utożsamiania się z szeroko pojętym społecznym
ruchem odnowy, którego uosobieniem była „Solidarność”, czymś co
w oczach wychowanków wyróżniało działaczy KIHAM od mas instruktorskich ZHP było jednoznaczne stosowanie się, również przez dorosłych instruktorów, do zawartego w pkt. 10 Prawa Harcerskiego zakazu
palenia tytoniu i spożywania alkoholu. Konsekwentne stosowanie tego
zakazu nadawało ruchowi wiarygodności i wymiaru moralnego. W odróżnieniu od kryteriów politycznych, nie zawsze do końca jasnych dla
harcerek i harcerzy przynoszących z domów rodzinnych różne poglądy
i przekonania, pełna zgodność postępowania instruktorów z głoszonymi ideami stanowiła o ich autorytecie i była siłą, która przyciągała do
ruchu najbardziej wartościowe jednostki spośród ówczesnej młodzieży.
We wspomnieniach z tamtego czasu harcerki i harcerze podkreślają, że
po 1980 roku, jednostki ze Szczepu „Hyrny” a później większość zakopiańskich drużyn wróciły do tradycyjnej przedwojennej symboliki harcerskiej i tekstu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego z 1936 roku, i tak
pozostało już do końca lat osiemdziesiątych i trwa po dzień dzisiejszy.
Zakopiański KIHAM nie posiadał swojego stałego kapelana. Posługę
duszpasterską pełnili podczas często zamawianych Mszy Św. z oprawą
harcerską ojcowie: Leonard Węgrzyniak OP, Tomasz Pawłowski OP
i Andrzej Pełka SJ. Od 1980 roku datuje się tradycja Mszy Św., odprawianych 15/16 stycznia w intencji Olgi
i Andrzeja Małkowskich.
Została nawiązana współpraca Kręgu
z NSZZ „Solidarność”, a członkowie
KIHAM chętnie uczestniczyli w różnych inicjatywach pojawiających się
w ramach „społeczeństwa niezależnego”. Druh Maciej Krupa jako korespondent zakopiańskiego pisma „Czuj
Duch” był akredytowany jako dziennikarz i wziął udział w I Krajowym
Zjeździe „Solidarności” w 1981 roku
w Gdańsku.
24 października 1981 roku w Zakopanem odbyła się uroczystość poświęcenia pomnika Olgi i Andrzeja Małkow- Pomnik twórców polskiego harcerstwa,
Olgi i Andrzeja Małkowskich
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skich, twórców polskiego harcerstwa. Pomnik27, dłuta Henryka Burzca,
stanął na nowym miejscu wiecznego spoczynku pierwszej polskiej
harcerki obok Legionowej Kwatery na zakopiańskim Nowym Cmentarzu. Organizacja uroczystości była wynikiem współpracy środowiska
dawnych harcerek, na czele którego stała hm Zofia Florczak, z Komendą Hufca Tatrzańskiego i instruktorami KIHAM Zakopane. W zlocie
uczestniczyło ponad 1.5 tys. harcerek i harcerzy wszystkich pokoleń
z całej Polski i spoza jej granic. Obok sztandaru Szczepu „Hyrny”
stanął przedwojenny sztandar Chorągwi Lwowskiej. W gęsto padającym śniegu, wartę przed grobem Olgi Małkowskiej zaciągnęli, obok
hm Zofii Florczak, Zbigniew Bachleda, legionista, niegdyś przyboczny
Andrzeja Małkowskiego w 1 ZDS. Nad grobem przemówił gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz, ostatni żyjący generał z przedwojennej
nominacji. Zawieszona również w tym dniu na budynku „Turnia”,

Poczty sztandarowe polskiego harcerstwa, Zakopane 24.10.1981

27

Fundatorami pomnika było środowisko dawnych harcerek skupionych wokół harcmistrzyni
Zofii Florczak.
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w którym kiedyś mieszkali Małkowscy, tablica pamiątkowa została po
latach w 1995 roku, już w wolnej Polsce, usunięta prawdopodobnie
przez nowego właściciela „Turni”.
W działalności KIHAM Zakopane obok członków Rady Kręgu
szczególnie aktywnie uczestniczyli druhny i druhowie, wywodzący się
ze szczepu „Hyrny”: Anna Giluk „Gila”28, Maria Kowalczyk „Leguta” „Marycha”29, Jolanta Maksylewicz, Joanna Nawieśniak „Nawias”30,
Elżbieta Polek, Danuta Zając, Jacek Bąk „Uszat”, Maciej Krupa,
Leszek Pieniążek „Talar”, Zbigniew Słup i Stefan Marszałkiewicz31
z Nowego Targu.
29 września 1981 roku wybrana została nowa Rada Kręgu w składzie: hm Lesław Dall „Profesor”, hm Stefan Marszałkiewicz i org

Generał brygady Mieczysław Boruta-Spiechowicz i Zbigniew Słup, Zakopane, 19.10.1981
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29

30
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Anna Giluk „Gila” obecnie Anna Kozak, pwd, ur. 1964, etnograf, kierownik działu etnografii Muzeum Tatrzańskiego, zam. Zakopane.
Maria Kowalczyk „Leguta”, „Marycha”, obecnie Maria Kalinowska, phm, ur. 1964, nauczycielka, V-przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Zakopanem, skarbnik TG „Sokół” Gniazdo w Zakopanem, zam. Zakopane.
Joanna Nawieśniak „Nawias”, obecnie Joanna Bąk , hm, ur. 1964, nauczycielka, Zakopane.
Stefan Marszałkiewicz, hm PL, ur. 1929, działacz niepodległościowy, więzień polityczny
lat pięćdziesiątych, wieloletni kierownik sklepu Centralnej Składnicy Harcerskiej w Nowym Targu, emeryt, zam. Nowy Targ.
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Kajetan d’Obyrn „Kajo”. Na wniosek Rady na drużynowego KIHAM
Zakopane powołano druha Kajetana d’Obyrn.
Po niezwykle intensywnie przeżytej jesieni 1981 roku, członkowie
KIHAM rozpoczęli przygotowania do Pogotowia Zimowego Harcerek
i Harcerzy, które miało być służbą społeczną na wypadek spodziewanych w zimie 1981/82 roku zagrożeń. Rada Kręgu przygotowywała
plany dalszej działalności, trwały też pełne emocji dyskusje na temat
sensu pozostawania KIHAM w strukturach ZHP.
13 grudnia 1981 roku wszyscy zaskoczeni zostali wprowadzeniem
przez władze PRL stanu wojennego. Komunistyczni generałowie, z nie
do końca jasnych powodów, nie zawiesili działalności ZHP, ale instruktorów związanych z KIHAM poddano nadzorowi, naciskom, represjom.
Próbowano również odsunąć ich od pracy z młodzieżą. W działaniach
tych komunistyczna służba bezpieczeństwa współdziałała z dyrektorami szkół i etatowym aparatem ZHP. W Zakopanem w porównaniu
z innymi ośrodkami tej wielkości w Polsce skutki stanu wojennego,
które dotknęły środowisko harcerskie były stosunkowo łagodne.
22 grudnia nocą, najprawdopodobniej na skutek donosu etatowych
pracowników ZHP, aresztowano i osadzono na 3 doby w więzieniu
w Nowym Sączu phm Macieja Krupę. Druh Maciej Krupa, którego

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 w relacji harcerki; tekst z kroniki
27 DH – Szczep „Rysy”
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13 grudnia zastał na zbiórce NRH u „zawiszaków” w Lublinie, gdzie
uczestniczył w ewakuowaniu dokumentów i wyposażenia z Zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność”, niebacznie opowiedział o tym w Komendzie Hufca.
W pierwszych dniach stanu wojennego w Technikum Tkactwa Artystycznego, dyrektor szkoły, Jerzy Wendołowski, zawiesił działalność
27 DH im. Heleny Modrzejewskiej, a w mieszkaniu hm Mieczysława Jasińskiego zjawili się funkcjonariusze SB, którzy dokonali rewizji
i zabrali drużynowego na przesłuchanie do Rejonowego Urzędu Spraw
Wewnętrznych w Zakopanem.
101 SDH „Szaroty” zorganizowała w harcówce Szczepu „Hyrny”
prowizoryczne „przedszkole” dla dzieci działaczy „Solidarności”, internowanych w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. Natomiast grupa instruktorów Szczepu „Hyrny” przygotowała plan ucieczki
Janiny Gościej członka Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” z zakopiańskiego szpitala, gdzie przebywała pod milicyjną strażą, ale akcja ta
została w ostatniej chwili odwołana.
Wigilię Bożego Narodzenia członkowie Kręgu witali na Wiktorówkach. Niektórzy myśleli o nowych „Szarych Szeregach”, ale starsi
i bardziej wyrobieni pacyfikowali te nastroje. W długich dyskusjach
i nocnych rozmowach przygotowywano się do funkcjonowania w nowej
rzeczywistości. Nie było już wątpliwości, że będzie to długi marsz.
Po Nowym Roku 1982 środowiska, opanowane przez instruktorów
KIHAM, zaczęły się zamykać, chociaż zachowały wzajemną łączność
i ścisłe współdziałanie. Chodziło o bezpieczeństwo i unikanie prowokacji. Delegacje Komendy Chorągwi ZHP w Nowym Sączu próbowały
wymusić na członkach KIHAM Zakopane wycofanie poparcia dla stanowiska Rady Porozumienia w sprawie odrodzenia harcerstwa i stosowania przedwojennego tekstu przyrzeczenia harcerskiego, oraz uzyskać podporządkowanie się Kręgu władzom ZHP. Wezwano kręgi by
odwołały postanowienia przyjęte jakoby pod wpływem ekstremistów.
Próby te, podobnie jak w innych KIHAM w całej Polsce, okazały się
nieskuteczne.
Podczas Zlotu w Grybowie 7-8 maja 1982 roku, drużyny zakopiańskie wykazały się wyraźną odrębnością od całej Chorągwi Nowosąde-
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ckiej demonstracyjnie maszerując przez miasto w szyku, ze śpiewem
na niedzielną Mszę Św. i odmawiając oddawania honorów władzom
ZHP.
Na początku 1982 roku, Komenda Chorągwi wraz z posłuszną komendantką hufca hm Anielą Bafią, podjęła przygotowania do „weryfikacji” instruktorów. Zawieszenie 27 DH im. Heleny Modrzejewskiej
przez dyrektora szkoły, i wątpliwości związane z rolą jaką odegrali etatowi pracownicy Komendy Hufca Tatrzańskiego w trudnym momencie
po wprowadzeniu stanu wojennego (min. w kwestii aresztowania phm
Macieja Krupy), doprowadziły wiosną 1982 roku do poważnego kryzysu w Radzie Hufca. Ciągła ingerencja komendy chorągwi zachwiała
autonomią hufca i obniżyła autorytet komendantki. Z inicjatywy hm
Lesława Dalla instruktorzy V szczepu „Hyrny” zrezygnowali z mandatów w radzie hufca, a faktycznie wypowiedzieli posłuszeństwo Komendzie Hufca. To sparaliżowało Radę Hufca i całkowicie podważyło
wiarygodność komendantki, Anieli Bafii. Praktycznie była ona bojkotowana przez instruktorów. Był to precedens, bardzo niewygodny dla
Komendy Chorągwi w Nowym Sączu. Po wymuszonej rezygnacji komendantki instruktorzy Szczepu „Hyrny” wycofali swoje rezygnacje
z członkowstwa w Radzie Hufca. 14 maja 1982 roku wybrano nową

Zbiórka Porozumienia KIHAM na Turbaczu 4.6.1981
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Komendę Hufca Tatrzańskiego. Na okres przejściowy, komendantem
został hm Witold Kucharski32. Był on wicedyrektorem PKS w Zakopanem, a funkcję komendanta sprawował społecznie, co dawało mu dużą
niezależność i było ewenementem w Nowosądeckiej Chorągwi ZHP.
Zastępcą komendanta została wybrana hm Wanda Manierska. Pozwoliło to uspokoić sytuację w hufcu oraz przygotować i przeprowadzić
akcję letnią.
Korzystając z rozluźnienia ograniczeń w poruszaniu się po kraju,
narzuconych przez stan wojenny, Rada Porozumienia KIHAM zwołała
w dniach 4-5 czerwca 1982 roku ogólnopolską zbiórkę pełnomocników kręgów w należącym do krakowskiej „Szarej Siódemki” schronisku „Bene” na zboczu Turbacza. Podczas spotkania, z licznym udziałem reprezentacji kręgu zakopiańskiego, postanowiono podtrzymać
wszystkie dotychczasowe uchwały Rady Porozumienia i przystąpić
do dalszego wzmacniania organizacyjnego i usamodzielniania struktur
organizacyjnych KIHAM. Odpowiedzią ze strony Rady Naczelnej ZHP
była delegalizacja i rozwiązanie Rady Porozumienia KIHAM w dniu
26 czerwca 1982 roku.

Członkowie 5 DH podczas polowej Mszy Św., Nowa Biała 1982
32

Witold Kucharski hm, ur.1946 r., instruktor ze środowiska krakowskiego, ekonomista, emeryt, zam. Kraków
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Lato 1982 roku jednostki, kierowane przez instruktorów KIHAM, spędziły na obozach, wykorzystując czas na przygotowanie się do funkcjonowania w nowych realiach. Trwała intensywna praca w drużynach,
utrwalanie zdobyczy. Obok obozu Szczepu „Hyrny” w Nowej Białej na
Spiszu rozbili swe namioty ponownie zdelegalizowani lubelscy „zawiszacy” z NRH. 26 sierpnia całe zakopiańskie środowisko spotkało się
z dziesiątkami innych drużyn podczas pielgrzymki na Jasną Górę.
12 września 1982 roku, podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kapelanów i Kombatantów Polski Niepodległej z udziałem ponad tysiąca
harcerek i harcerzy, Rada Porozumienia złożyła jako votum do skarbca
jasnogórskiego wyryty w metalu prawdziwy tekst Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, za które wielu pokoleniom przyszło walczyć i ponosić zaszczytne ofiary. W dramatycznych okolicznościach podczas
zbiórki KIHAM-ów w wielkiej sali jasnogórskiego klasztoru Rada Porozumienia skierowała do kręgów apel o samorozwiązanie. KIHAM
Zakopane, podobnie jak wszystkie kręgi w Polsce, wezwanie to wykonał we wrześniu 1982 roku.
KIHAM był tylko środkiem do celu. Zmieniły się warunki, należało
zmienić formy, pracować inaczej. Wprowadzenie stanu wojennego położyło kres efektywnej pracy kręgów. Kręgi odpierając ataki i naciski
mogły skoncentrować się wyłącznie na obronie własnego istnienia. Pojawiła się groźba, że władze ZHP mogą wykorzystać do swoich celów
nazwę – szyld KIHAM-ów. Istnienie Kręgów pozbawionych możliwości samodzielnej pracy mogło służyć do okłamywania młodzieży i społeczeństwa.
Dla większości środowiska zakopiańskiego KIHAM …”był pierwszym miejscem gdzie walczyli o naprawdę wielką sprawę, odnosili
sukcesy, mieli coś do powiedzenia, byli u siebie a przede wszystkim
postępowali zgodnie z sumieniem”…33. W pamięci młodzieży KIHAM
pozostał jako harcerski wkład w wielki ruch narodowy, I-szą „Solidarność”, jako przygotowanie do drogi, która musiała prowadzić ku wolnej Polsce.
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Stanisław Czopowicz „Pełnić Służbę” / gawęda o KIHAMie/ Warszawa 1987.
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Ruch postkihamowski i początki organizacji Ruch Harcerski
1982-1984
We wrześniu 1982 roku organizacja KIHAM przestała istnieć, ale faktycznie nie skończyła się jej działalność. Pozostały kontakty z innymi
środowiskami w Polsce. Pracowały nadal drużyny prowadzone przez
byłych członków kręgu, a przede wszystkim trwała jasna świadomość
sensu harcerstwa jako pracy wychowawczej w duchu służby Bogu, Polsce i Bliźnim, z tradycyjnymi stopniami i metodyką, z życiem polowym
w atmosferze braterstwa i przyjaźni, z poszukiwaniem miejsca służby
tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
Rozwiązanie KIHAM nastąpiło w słusznej obawie przed charakterystycznym dla komunistów przechwytywaniem organizacji społecznych.
„…Przełom i rozłam w ZHP został – szczęśliwie dla kierownictwa
– zażegnany. Ale przełom w umysłach i sercach wielu instruktorów
rozwinął się i pozostał, stał się faktem nie do odwrócenia. Ten właśnie
przełom stworzył impulsy do nowej wspólnej działalności, która choć
początkowo nie opatrzona żadną formalną „firmą” a nawet nazwą, przekształciła się już po roku w organizację. Najpierw używającą potocznie
samookreślającego miana „Nasz ruch”, a potem „Ruch Harcerski” a od
października 1988 roku – „Ruch Harcerski Rzeczypospolitej”….34.
Okres przejściowy od rozwiązania KIHAM do utworzenia Ruchu
Harcerskiego określany jest również jako „ruch postkihamowski”.
Lokalne środowiska, których instruktorzy wywodzili się z dawnego
KIHAM ciągle się umacniały. Pojawiło się nowe pokolenie młodych
instruktorów wyrosłe w jednostkach związanych z KIHAM Zakopane w burzliwych latach 1980-1982. W kręgu Szczepu „Hyrny” były
to druhny i druhowie: Małgorzata Karpiel „Karpiela”35, Joanna
Podmokła36, Irena Zubek „Zupa”37, Grzegorz Bąk „Bzyk”, „Młody”38,
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Jerzy Parzyński: Ruch harcerski Rzeczypospolitej 1983-80. Kraków 1991.
Małgorzata Karpiel, „Karpiela”, ur. 1965, etnolog, kierownik Muzeum Jana Kasprowicza na
Harendzie, zam. Kościelisko.
Joanna Podmokła pwd, ur. 1968, nauczycielka, zam. Zakopane.
Irena Zubek „Zupa”, obecnie Irena Figura, phm, ur.1966, pracownik administracji TPN,
zam. Łysa Polana.
Grzegorz Bąk „Bzyk” pwd, ur. 1966, iberysta, slawista, profesor Uniwersytetu Complutense w Madrycie, zam. Madryt (Hiszpania).
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Krzysztof Dyrcz „Pyrcin”39, Tadeusz Pieniążek „Tandi”40. Wojciech
Sobczak „Sopel”41, Krzysztof Szyszkiewicz-Warzecha „Szyszkin”42.
We wrześniu 1982 roku, z inicjatywy drużynowego 5 DH phm Leszka
Pieniążka „Talara” na bazie zastępu starszoharcerskiego 5 DH, została
reaktywowana 1 Drużyna Harcerzy im. ks. Józefa Poniatowskiego. Drużynowym został phm Zbigniew Słup, w symboliczny sposób naznaczony
na tę funkcje przez sędziwego Zbigniewa Bachledę. Gdy we wrześniu
1981 roku Zbigniew Bachleda, dawny przyboczny Andrzeja Małkowskiego w 1DH, przyjmował zaproszenie na uroczystość odsłonięcia
i poświęcenia pomnika twórców polskiego harcerstwa powitał Zbigniewa Słupa jakże znamiennymi słowami: „30 lat na Was czekałem”.

11. listopad 1982; harcerki 27 DH i 45 DH (Szczep „Rysy”) po uroczystym szkolnym apelu
z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Apel odbył się w ZSZ nr 2 w Zakopanem

39
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Krzysztof Dyrcz „Pyrcin”, phm, ur. 1965, technik budowlany, zam. USA.
Pieniążek Tadeusz „Tandi”, ur. 1966, ksiądz, duszpasterz w USA.
Wojciech Sobczak „Sopel” pwd , ur. 1966 , adwokat, zam. Zakopane.
Krzysztof Szyszkiewicz-Warzecha „Szyszkin”, ur. 1965, matematyk, dr chemii, nauczyciel
akademicki, zam. Kraków.
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Przy Technikum Tkactwa Artystycznego harcerka 27 DH Agata Judka
„Łódka”43 utworzyła 45 Drużynę Harcerek i objęła funkcję drużynowej. 27 DH i 45 DH stanowiły XIV Szczep „Rysy”. Komendantem
tego, składającego się wyłącznie z dziewcząt szczepu, został phm Mieczysław Jasiński „Rysior”. Środowisko „rysianek”, tworzone w znacznej części przez harcerki spoza Zakopanego mieszkające w internacie
TTA, rozwijało się w tym okresie niezwykle dynamicznie. Do grona
liderek, obok pwd Agaty Judki „Łódki”25, należały: pwd Małgorzta
Biedroń „Biedronka”44, Maria Mazanek „Łazan”45 i Janina Adamczyk
„Luis”46.
Z kręgu Szczepu im. Zawiszy Czarnego w ruchu postkihamowskim
zaangażowaly się hm Maria Krupa47 nauczycielka SP 2 i LO, druhny
pwd Dorota Niedośpiał „Dorotencja”48, pwd Marzena Podgórny „Marzanna” oraz pwd Andrzej Gąsienica-Laskowy49. Funkcyjni dawnego
Szczepu „Krywań” przeszli do Szczepu „Wilcznik” przy SP 1, liderem
tego środowiska został pwd Piotr Orkisz50. W inicjatywy ruchu czynnie
angażowało się także grono zuchmistrzyń na czele, którego stała hm
Elżbieta Chmielowska „Chciejowa”51.
Atrakcyjność propozycji środowiska postkihamowskiego powodowała przyciąganie instruktorów z grup w tym czasie nie związanych
z ruchem. Przykładem może być Kościelisko gdzie działał szczep
”Wantule” powstały z przekształcenia wcześniej istniejącego szczepu.
W 1983 roku komendantem szczepu została phm Teresa Kowalska52,
a drużynowymi byli phm Marzena Trzebuniak53 – drużyna harcerska
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Agata Judka „Łódka” obecnie Agata Englert, phm, ur. 1965, nauczyciel muzyki, zam.
Dillingen, Bawaria, Niemcy.
Małgorzata Biedroń „Biedronka”, pwd, ur. 1965, historyk, zam. Kecskemét, Węgry.
Maria Mazanek „Łazan” ,obecnie Maria Kaleciak, ur. 1965, plastyk, zam. Zakopane.
Janina Adamczyk „Luis” ,obecnie Janina Gospodarczyk, ur. 1965, plastyk, zam. Cieszyn.
Maria Krupa hm, ur, 1949, nauczycielka, zam. Zakopane.
Dorota Niedośpiał „Dorotencja” , obecnie Dorota Bąk phm, ur. 1966, artysta grafik, zam.
Zakopane.
Andrzej Gąsienica-Laskowy, phm, ur. 1966, inżynier, menadżer, zam. Zakopane.
Piotr Orkisz phm, ur. 1966, optyk, zam. Gdynia.
Elżbieta Chmielowska „Chciejowa”, obecnie Elżbieta Pokszan, hm, ur. 1957, pielęgniarka,
zam. Zakopane.
Teresa Kowalska obecnie Teresa Hoły, phm ur. 1961, nauczyciel, zam. Zakopane.
Marzena Trzebuniak obecnie Marzena Tylka Suleja, phm, nauczyciel matematyki, 19952009 wicedyrektor SP3 w Zakopanem, zam. Zakopane
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i Renata Różak54 – drużyna zuchowa. Drużyna z Kościeliska uczestniczyła
w przedsięwzięciach organizowanych przez Hufiec Tatrzański. Druh
Marek Łabunowicz55 „Maja” był uczestnikiem kursu drużynowych
i przybocznych odbywającego się zimą 1984/1985 roku.
Z drugiej strony dla części młodzieży, która przeszła szkołę jawnego
działania w KIHAM, konieczność samoograniczenia się, ze względu na bezpieczeństwo dzieci i nieletnich w realiach stanu wojennego,
była powodem frustracji i poszukiwania miejsca dla swojej aktywności
także poza harcerstwem. Takim nowym środowiskiem dla części
instruktorów wywodzących się ze Szczepu „Hyrny” stał się Ruch Odnowy
w Duchu Św., którego jednym z liderów w Zakopanem został phm
Zbigniew Słup.

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Hufca Tatrzańskiego na Głodówce, październik
1982; stoją Wanda Manierska i Witold Kucharski

54
55

Renata Różak, obecnie Renata Laska phm, ur. 1968 ,nauczycielka, zam. Witów.
Marek Łabunowicz „Maja”, ur. 1972, muzyk, nauczyciel muzyki góralskiej, ratownik
TOPR. Niosąc pomoc innym zginął podczas akcji ratunkowej pod Szpiglasową Przełęczą
30 grudnia 2001 r.
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W dniach 30-31.10.1982 roku, na Głodówce, odbyła się konferencja
sprawozdawczo-wyborcza Hufca Tatrzańskiego. W trakcie konferencji panowała całkowita swoboda wypowiedzi. Krytykowano otwarcie
władze ZHP. Żądano powrotu do tradycji i prawdziwych ideałów harcerstwa oraz demokracji wewnątrzorganizacyjnej. Większość wystąpień była bardzo emocjonalna. Uczestnicy przyjęli uchwały o votum
nieufności wobec Komendanta Chorągwi Nowosądeckiej oraz podjęciu starań o przejście hufca do chorągwi krakowskiej. Komenda Chorągwi Nowosądeckiej z hm Andrzejem Głucem na czele była bezsilna.
Komendantką hufca została wybrana Wanda Manierska.

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Hufca Tatrzańskiego na Głodówce, październik
1982; drugi od lewej Adam Korzeń, dalej Dorota Niedośpiał, Kinga Łozińska, Agata Judka,
Halina Pawlikowska, Bożena Gurni

Po zmianach, jakie nastąpiły we władzach Hufca Tatrzańskiego
w maju i październiku 1982 roku, większość drużyn i szczepów rozwijała się dynamicznie, a poszczególne jednostki osiągnęły największe stany liczebne w całym dziesięcioleciu lat osiemdziesiątych. Komendantka, hm Wanda Manierska, lawirowała pomiędzy inicjatywami
instruktorów, wywodzących się z dawnego KIHAM, a naciskami komitetu miejskiego PZPR w Zakopanem, który podjął próbę powołania
37

zespołu partyjnego przy komendzie hufca. Znalezienie złotego środka, który zapewniałby możliwość bezpiecznego funkcjonowania hufca a nie stanowiłoby „kolaboracji” z władzami stanu wojennego, było
przedmiotem sporów i ciągłych dyskusji.

Festiwal Piosenki Harcerskiej, kwiecień 1984; hm Wanda Manierska – Komendant Hufca
Tatrzańskiego i Agata Judka – drużynowa 45 DH

Środowiska postkihamowskie w naturalny sposób nawiązały kontakt
z rozwijającą się wtedy podziemną „Solidarnością”. Efektem tych kontaktów był udział harcerek i harcerzy w niektórych przedsięwzięciach
organizowanych przez duszpasterstwo nauczycieli i pracowników
służby zdrowia56 u ojców Pallotynów na Krzeptówkach. W tamtym
okresie instruktorzy i harcerze starsi uczestniczyli w organizowanych
na Krzeptówkach spotkaniach formacyjnych, wykładach i dyskusjach. Gościem jednego z takich spotkań był prof.Tomasz Strzembosz.
W latach 1982-1983, w kaplicy ojców Pallotynów, odbywały
się comiesięczne harcerskie Msze Św., które gromadziły instruktorów
i harcerzy Hufca Tatrzańskiego.
56

Duszpasterstwo nauczycieli i pracowników służby zdrowia stanowiło jawną formułę działania tajnej Międzyszkolnej Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność” w Zakopanem, kierowanej przez Janinę Gościej.
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W skali kraju życie i chęć działania narzucały konieczność pewnych
form organizacyjnych i utrzymywania kontaktów. Zaowocowało to na
wiosnę 1983 roku utworzeniem Zespołu Wykonawczego, który przystąpił do ostrożnego tworzenia organizacji. Miała to być nowa struktura ruchu harcerskiego w Polsce – sprężysta i dyspozycyjna, oparta
na organizacji kadrowej instruktorów, stawiająca sobie długofalowe
cele. Sprawdzianem skuteczności Zespołu Wykonawczego była „Biała
Służba – 83”. Brali w niej udział starsi harcerze i instruktorzy. Przygotowano liczne formy harcerskich służb: sanitarnych, porządkowych,
łącznościowych, informacyjnych, opiekuńczych, itp. – w miejscach,
które odwiedzał Ojciec św. Jan Paweł II. W przygotowania do „Białej
Służby” czynnie zaangażowało się środowisko zakopiańskie. W efekcie
sprawnie przeprowadzonych szkoleń i przygotowań, kilkudziesięcioosobowa grupa z Zakopanego wyruszyła do Częstochowy. 18 czerwca
1983 roku, grupa ta pełniła służbę wraz 1500 harcerek i harcerzy z całej
Polski w Alei Najświętszej Marii Panny i uczestniczyła w spotkaniu
z Ojcem Świętym.

.„Biała Służba” – II Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, zakopiańskie harcerki, Aleja NMP
w Częstochowie 18.6.1983
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„Biała Służba”, zakopiańskie harcerki 18.6.1983, Aleja NMP w Częstochowie

„Biała Służba”, zakopiańscy harcerze 18.6.1983, Aleja NMP w Częstochowie; od prawej:
Piotr Komorowski, Krzysztof Dyrcz, Zbigniew Słup, Jacek Bąk, Kajetan d’ Obyrn
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Drużyny brały udział także w zlotach i pielgrzymkach, organizowanych
półoficjalnie przez instruktorów wywodzących się z dawnych KIHAM.
Co rok, do końca lat osiemdziesiątych, harcerki i harcerze z zakopiańskich drużyn obecni byli na wrześniowej Pielgrzymce Żołnierzy Polski
Walczącej i Harcerzy na Jasną Górę. Dodatkowego znaczenia środowisku zakopiańskiemu przydawał fakt, że właśnie w Zakopanem znajduje
się pomnik twórców harcerstwa – grób Olgi Małkowskiej i symboliczne
miejsce wiecznego spoczynku Andrzeja Małkowskiego. Jesienią 1983
roku, po niezwykle udanej akcji letniej, której elementem był nawet
obóz wędrowny w Tatrach Słowackich, co w warunkach stanu wojennego było nie lada wyczynem, Zespół Wykonawczy nawiązał kontakt
z hm Piotrem Bąkiem proponując organizację pod Tatrami dużego zlotu
AO-84, który stałby się sprawdzianem mobilności i możliwości funkcjonowania Ruchu z wykorzystaniem przykrywki oficjalnego ZHP.

Harcerki i harcerze z Zakopanego, uczestnicy IV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żołnierzy Polski
Walczącej i Harcerzy u podnóża Jasnej Góry w Częstochowie, wrzesień 1985; od prawej druhowie Tomasz Stachnik, Andrzej Gąsienica Laskowy, Krzysztof Szyszkiewicz-Warzecha

W kwietniu 1984 roku, w mieszkaniu Stanisława Czopowicza w Warszawie ukształtowała się ostatecznie struktura ogólnopolskich władz
Ruchu. Ukonstytuowała się Rada Ruchu (kryptonim „Grono Przyjaciół”). Przewodniczącym Ruchu został krakowski dziennikarz i adwo41

kat hm Jerzy Parzyński. Siedzibę Naczelnictwa umiejscowiono w Krakowie a przewodzenie Ruchem, aż do 1988 roku, pozostało w rękach
środowiska krakowskiego. Kraj podzielono na Chorągwie (kryptonim
„Szczepy”), Chorągwie na Hufce (kryptonim „Drużyny”). Zakopane
przydzielono do „Szczepu” „Smoczki” w Krakowie, którego komendantem został hm Zbigniew Wilk.
Ruch Harcerski stał się zakonspirowaną organizacją grupującą instruktorów harcerskich, wykorzystującą struktury jawnie działającego
ZHP do pracy z dziećmi i młodzieżą i realizacji niepodległościowego
programu, wypracowanego poza legalnie działającym związkiem. Pełna znajomość celów, programu i metod działania Ruchu dostępna była
w tym okresie jedynie wąskiemu gronu instruktorów.
Jesienią 1983 roku, przy 1 DH w Zakopanem, rozpoczęło działalność
seminarium historyczne poświęcone białym plamom w historii Polski
i regionu. W zajęciach seminarium uczestniczyły także harcerki i harcerze z innych drużyn. Uczestnicy seminarium przygotowywali referaty.
Na spotkania zapraszano znaczące postacie z kręgów demokratycznej
opozycji, bądź dawnego podziemia niepodległościowego, funkcjonującego wcześniej na Podhalu. W pracach seminarium historycznego
1 DH zbierającego się systematycznie w latach 1983-1985 szczególnie
wyróżniali się Witold Józef Kowalów57 z Białego Dunajca – sympatyk
drużyny, i Krzysztof Szyszkiewicz-Warzecha „Szyszkin”.
Szereg wydarzeń odbywało się w tamtym okresie poza lokalami
należącymi do ZHP. Spotykano się w pomieszczeniach kościelnych,
przede wszystkim na Wiktorówkach lub w mieszkaniach prywatnych,
co dawało większą niezależność, gwarancje bezpieczeństwa i ochronę
przed najściem niepożądanych osób.
W marcu 1984 roku, na Wiktorówkach odbyły się trzydniowe rekolekcje – dni skupienia dla instruktorów Hufca Tatrzańskiego, w których
uczestniczyli przedstawiciele wszystkich środowisk ruchu postkihamowskiego. Rekolekcje prowadził kapelan harcerski ojciec Andrzej
Pełka SJ. Odtąd, aż do początku lat dziewięćdziesiątych, utrzymała
się tradycja harcerskich rekolekcji adwentowych i wielkopostnych,
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Witold Józef Kowalów, ur.1967, katolicki duszpasterz, publicysta i wydawca -„Wołanie
z Wołynia”, od 1992 proboszcz parafii w Ostrogu, na Wołyniu, kanonik honorowy Kapituły
Katedralnej Łuckiej, zam. Ostróg, Ukraina.
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Uczestnicy pierwszych rekolekcji dla instruktorów, Wiktorówki, marzec 1984

urządzanych na Wiktorówkach dwa razy w roku z udziałem kilkudziesięcioosobowych grup harcerskich z Zakopanego, a później również
z Nowego Targu.
W dniach 25-27 maja 1984 roku, u podnóża Tatr Zachodnich, odbył
się największy od czasu wprowadzenia stanu wojennego zlot niezależnego harcerstwa, zorganizowanego wtedy już w niejawną organizację
Ruch Harcerski. W zlocie, który był podsumowaniem realizowanego
w trzech etapach przez kilka miesięcy zadania programowego AO-84,
poświęconego Oldze i Andrzejowi Małkowskim, uczestniczyły najlepsze zastępy z drużyn realizujących to zadanie. Były to zastępy z Gdańska,
Poznania, Bydgoszczy, Zielonej Góry, Wrocławia, Katowic, Warszawy, Krakowa – razem ponad 600 harcerek i harcerzy. Namioty rozbito
na Polanie Rogoźniczańskiej koło Kir. Komendę placu dla niepoznaki
prowadziła drużyna z Wrocławia na czele z hm Jackiem Chodorskim.
Program zlotu i jego faktyczna organizacja należała do środowiska
zakopiańskiego. Komendantem zlotu był hm Piotr Bąk „Dziadek”,
oboźnym phm Zbigniew Słup. Przygotowania do zlotu prowadzono
43

Regulamin zadania AO-84
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w pełnej tajemnicy, a zlot zwołano w oparciu o system alarmowy. Informację ogólną o miejscu zlotu przekazano tydzień wcześniej w Warszawie, a dokładne miejsce lokalizacji do końca było maskowane.
Uczestnicy zlotu wzięli udział
w grze terenowej. Wieczornej
Mszy świętej, koncelebrowanej
przed kaplicą na Polanie Chochołowskiej, przewodniczył ojciec płk Adam Studziński OP
dawny kapelan pułku pancernego „Skorpion” II Korpusu PSZ
uczestnik kampanii włoskiej
i bitwy pod Monte Cassino. Gawędę przy nocnym ognisku na Polowa Msza Św. na Polanie Chochołowskiej,
Miśkówce wygłosił hm Stani- 25.5.1984
sław Czopowicz. Na zakończenie
zlotu uczestnicy odwiedzili grób
Olgi Małkowskiej i wystawę,
poświęconą twórcom harcerstwa
w Muzeum Harcerskim przy
Komendzie Hufca Tatrzańskiego, przygotowaną przez hm
Lesława Dalla „Profesora”.
W czasie powrotu Doliną Chochołowską wyniknęła nieprzewidziana przygoda z patrolami
WOP, które zaskoczone zostały pojawieniem, się wieczorem
w pasie przygranicznym, tak
licznych, nie zapowiedzianych
grup harcerskich. Dzięki użyciu krótkofalówek udało się
rozproszyć uczestników zlotu
i uniknąć wsypy i dekonspiracji.
Na ślad organizacji imprezy
władze naczelne ZHP wpadły już Druh Lesław Dall. AO-84, Zakopane 27.5.1984;
wystawy poświęconej twórcom polpo fakcie. Dzięki odpowiednim otwarcie
skiego harcerstwa
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Komenda zlotu AO-84, Zbigniew Słup i Piotr
Bąk, 26.5.1984

posunięciom maskującym nie
udało się im uzyskać istotnych
informacji. We wspomnieniach
przewodniczącego, hm Jerzego Parzyńskiego58 zlot AO-84
wymieniany jest jako jedna
z najbardziej efektownych akcji,
doskonały sprawdzian mobilności drużyn kierowanych przez instruktorów Ruchu i wykorzystanie jako przykrywki działalności
w ramach oficjalnego ZHP.

40-lecie akcji „Burza, 18 sierpnia 1984, zlot w Szczawie

Latem 1984 roku, drużyny wyruszyły na kolejne bardzo udane
obozy. Nowością stały się górskie obozy wędrowne organizowane
np. w Beskidzie Niskim a nawet w Górach Piryn na południu Bułgarii.
17-18 sierpnia tegoż roku, część zakopiańskiego środowiska wzięła
udział w ogólnopolskim zlocie drużyn Ruchu w Szczawie. Zlot, zorga-
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Jerzy Parzyński: Ruch harcerski Rzeczypospolitej 1983-89. Kraków 1991.
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nizowany wspólnie ze środowiskiem 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
AK z okazji 40 lecia akcji „Burza”, odwiedził Prymas Polski, kardynał
Józef Glemp.
W październiku 1984 roku 1DH przeprowadziła na cmentarzach
w Zakopanem i okolicznych miejscowościach akcję inwentaryzacji
miejsc wiecznego spoczynku
żołnierzy niepodległości. W wyniku operacji określanej jako
„111” (od 1.11 - 1 Listopada)
na kilkuset grobach w Dzień
Wszystkich Świętych, przed
świtem 1 listopada, zawieszono biało-czerwone kokardy.
W czasie akcji doszło do komicznej
sytuacji
zderzenia
z grupą podziemnej „Solidarności” wykonującą podobne zadanie. Obie grupy, zaskoczone
wzajemnie swoją obecnością,
biorąc konkurentów za ubeków, prowadziły działania zabezpieczające. Akcja wywarła
duże wrażenie na zakopiańskim
społeczeństwie, a rozpoczęta
Prymas Polski, ks. kardynał Józef Glemp,
wtedy przez kolejne pokolenia Szczawa 18.6.1984
harcerek i harcerzy tradycja kontynuowana do dzisiaj.
Z końcem 1984 roku, w mieszkaniu hm Marii Krupy przy
ul. 15 Grudnia59 przedstawiciele zakopiańskich środowisk,
uczestniczących w pracach Ruchu Harcerskiego, powołali
niejawną zakopiańską Komendę Hufca Ruchu (kryptonim Operacja „111”, druh Tomasz Chorążewski
59

Obecnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
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„Drużyna Ruchu Harcerskiego”). W skład pierwszej komendy weszli hm Elżbieta Chmielowska „Chciejowa”, phm Maria Kowalczyk
„Marycha”, hm Maria Krupa, hm Piotr Bąk „Dziadek”, hm Mieczysław Jasiński „Rysior”. W jesieni 1985 roku, do składu komendy dokooptowano pwd Piotra Orkisza, w 1986 r. ks. phm Wojciecha Pietrzaka60 a w miejsce Marii Kowalczyk „Marychy” powołano phm
Irenę Zubek „Zupę”. Odtąd członkowie komendy systematycznie
monitorowali wszystkie zjawiska zachodzące w ramach harcerstwa
i w jego otoczeniu, dyskretnie koordynowali i programowali działalność
drużyn, a także blokowali te działania władz ZHP, które były sprzeczne
z programem i zasadami Ruchu Harcerskiego.
W latach 1985-86 hm Piotr Bąk „Dziadek” uczestniczył we wszystkich spotkaniach „Grona Przyjaciół” – Rady Ruchu. Było to odzwierciedleniem znaczenia środowiska zakopiańskiego, które chociaż nie
miało wymiaru regionalnego, było ważnym ogniwem w ogólnopolskiej
strukturze Ruchu.
Ruch Harcerski i Ruch Harcerski Rzeczypospolitej 1985-1989
W Ruchu Harcerskim przytłaczająca większość instruktorów była równocześnie instruktorami ZHP, pełniąc tam rozmaite zwykle niższego
szczebla funkcje. Ponieważ podmiotem wychowania w harcerstwie są
dzieci i młodzież, instruktorzy Ruchu musieli pozostać w „przechwyconym” przez komunistów ZHP. Umożliwiało im to w miarę bezkonfliktową pracę oraz nie narażało dzieci i młodzieży na ewentualne
konsekwencje wynikające z nielegalnej działalności. Trzeba bowiem
zdawać sobie sprawę, że w podstawowych jednostkach ZHP niższego
szczebla nawet w najgorszych latach, zawsze istniała możliwość realizowania własnego, niezależnego programu. Podstawowe środowisko
wychowawcze stanowiła drużyna, a dysponujący dużą samodzielnością
drużynowy pracujący społecznie i posiadający przyzwolenie rodziców
harcerzy mógł, jeśli tylko posiadał odpowiednie umiejętności i przygotowanie wewnątrz drużyny, realizować własny niezależny od władz
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Wojciech Pietrzak, phm, ur. 1959, pallotyn-Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego,
duszpasterz, Poznań
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zwierzchnich program. Barierą kompromisu było oczywiście hasło „nie
kłamiemy”, jeżeli zmuszą nas – mówiono – abyśmy powierzoną nam
młodzież okłamywali – wtedy odejdziemy, by tworzyć harcerstwo poza
ZHP. Funkcja drużynowego była więc funkcją kluczową, dlatego Ruch
Harcerski skupił się głównie na pracy z drużynowymi, aby tą drogą
pośrednio docierać do harcerek i harcerzy.
Ambicją Ruchu było pełnić przede wszystkim rolę inspirującą,
kształtującą pewne postawy i zachęcającą do określonych działań. Do
takich celów służyć musiały utworzone struktury organizacyjne. Dlatego rozróżnić tu można by – oczywiście w przenośni – kilka „kręgów wtajemniczenia”. W modelu przyjętym przez „Grono Przyjaciół”
– Radę Ruchu funkcjonowało pięć takich „kręgów wtajemniczenia”.
Poszczególni instruktorzy zakopiańskiej „Drużyny Ruchu” znajdowali się na różnych poziomach „wtajemniczenia”. Można powiedzieć,
że większość nie miała do końca świadomości, że uczestniczy w systematycznej pracy ogólnopolskiej organizacji niejawnej. Informacja
o tym, że w Zakopanem utworzona została komenda „Drużyny Ruchu”
nie była znana ogółowi instruktorów, a tym bardziej harcerkom i harcerzom, szybko jednak stały się widoczne efekty jej działalności.
Instruktorzy Ruchu objęli część funkcji w Komendzie Hufca ZHP
w ten sposób, że skupiali w swych rękach bezpośrednie kontakty z drużynowymi oraz ich szkolenie. Zimą 1984/1985 roku, Komenda Hufca

Zbiórka kursu drużynowych i przybocznych, Głodówka, listopad 1984
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ZHP organizowała kurs drużynowych i przybocznych. Niezwykle intensywny program kursu, z kilkudniowymi biwakami w warunkach ostrej
zimy na Głodówce, Wiktorówkach i Polanie Rogoźniczańskiej, w którym uczestniczyło ponad 30 harcerek i harcerzy, w całości został ułożony
i przeprowadzony przez instruktorów Ruchu. Z grona uczestników tego
kursu wyrósł trzon młodych instruktorów aktywnie czynnych w Ruchu
w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. Obok dotychczasowych liderów dorastało kolejne pokolenie, które w szeregi harcerskie wstąpiło
podczas stanu wojennego i, choć bez pełnej świadomości, uczestniczyło już w działaniach Ruchu.
W środowisku Szczepu „Wilcznik” obok pwd Piotra Orkisza byli
to Agnieszka Laska61, Bożena Gurni62 Aleksandra Narkiewicz63, Marzena Witek „Nutka”64, Jakub Błachowski65, Tomasz Chorążewski66.
W Szczepie im. Zawiszy Czarnego obok Doroty Niedośpiał „Dorotencji” i Marzeny Podgórny „Marzanny”67 pojawiły się Maria Pitoń
„Pitońcia”68 i Agnieszka Siwek „Śliwka”69.W kręgu „rysianek” przy
TTA obok Mieczysława Jasińskiego „Rysiora”, Małgorzaty Biedroń
„Biedronki”, Agaty Judki „Łódki”, Marii Mazanek „Łazan” były to
Małgorzata Ferszt „Fersztowa”, Ewa Napierała „Szczypawa”70, Beata Olsza71, Jolanta Pająk „Pająk”72, Agata Trochimiak „Słoń”73 a później również Małgorzata Kędroń „Śmigło”74, Małgorzata Lamparska
61
62
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Agnieszka Laska, obecnie Agnieszka Różak, pwd, ur. 1970, nauczycielka, zam. Zakopane.
Bożena Gurni „Bożka”, obecnie Bożena Guziak, phm, ur. 1967, nauczycielka, zam. Zakopane.
Aleksandra Narkiewicz, obecnie Aleksandra Chorążewska, phm, ur. 1970, nauczycielka,
zam. Zakopane.
Marzena Witek „Nutka” ,obecnie Marzena Dziurny, hm, nauczycielka, zam. Zakopane.
Jakub Błachowski, pwd, ur. 1970, lekarz weterynarii, zam. Lublin.
Tomasz Chorążewski, phm , ur. 1969, przedsiębiorca, zam. Zakopane.
Marzena Podgórny „Marzanna”, obecnie Marzena Żochowska, pwd, ur. 1967, menadżer,
zam. Izabelin k/ Warszawy.
Maria Pitoń „Pitońcia”, obecnie Maria Koperska, ur. 1969, germanistka, nauczycielka, zam.
Kościelisko.
Agnieszka Siwek „Śliwka”, obecnie Agnieszka Obst, ur. 1969, lekarz, zam. Rosko k/Piły.
Ewa Napierała „Szczypawa”, phm, ur. 1968, rolnik, zam. Pniewy k/Poznania.
Beata Olsza obecnie Beata Białecka, pwd, ur. 1966, artysta plastyk, zam. Gdańsk.
Jolanta Pająk, obecnie Jolanta Królas, pwd, ur. 1966, fizyk-astronom, zam. Karniowice
k/Krakowa.
Agata Trochimiak „Słoń” ,obecnie Agata Przewoźnik, pwd, ur. 1967, nauczycielka, zam.
Bielsko-Biała.
Małgorzata Kędroń „Śmigło”, obecnie Małgorzata Nawieśniak, pwd, prywatny przedsiębiorca, zam. Dobra k. Limanowej.
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„Śledź”75, Jolanta Tarapata76. W dziejach Szczepu „Rysy” jako aktywne funkcyjne zapisały się również druhny Grażyna Śpiewak77, Dorota
Kolmeyer, Iwona Bulicz, Urszula Bieniek78.W Szczepie „Hyrny”, który
w 1985 roku przeżywał poważny kryzys po odejściu pokolenia liderującego środowisku od lat siedemdziesiątych, obok Krzysztofa Dyrcza
„Pyrcina”, Danuty Zając i Ireny Zubek „Zupy” byli to Agata Opioła79,
Maciej Pałahicki „Pała”80, Janusz Pazdur „Kutka”81, Michał Sztuka
„Misza”82 i Grzegorz Warcaba83. Wśród harcerzy 1 DH, pomocnych
w różnych poważniejszych przedsięwzięciach wyróżniali się Robert Biernat „RB”84, Marian Gąsienica Kaspruś85, Andrzej Lejczak
„Pyzdra”86, Szymon Musiał „Musała”87, Gerard Pawlica88, Maciej Polak „Topiciel Gruby”89, Robert Proniewski90 „Topiciel Chudy” i Henryk Ziemianek91 .W Kościelisku phm Jolanta Jasińska92 oraz Marek
Łabunowicz „Maja” i Małgorzata Sadłoń93. Do kręgu bliskiego Ruchu
w tamtym okresie zaliczyć można także phm Tadeusza Figurę „Tadziołka”94 i pwd Martę Murzyn95.
75
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Małgorzata Lamparska „Śledź”, obecnie Małgorzata Orkisz, ur. 1968, plastyk, optometrysta, zam. Gdynia.
Jolanta Tarapata, obecnie Jolanta Wiewiórka, ur. 1971, zam. Siedlce.
Grażyna Śpiewak, obecnie Grażyna Ulman, artysta plastyk, zam. Katowice.
Urszula Bieniek obecnie Urszula Kalba, ur. 1968, prywatny przedsiębiorca, zam. Dębica.
Agata Opioła, obecnie Agata Sachaj, pwd, ur. 1972, recepcjonistka, zam. Zakopane.
Maciej Pałahicki „Pała”, pwd, ur. 1970, dziennikarz, zam. Zakopane.
Janusz Pazdur „Kłódka”, „Kutka” , pwd, ur. 1968, technik, kierowca, zam. Zakopane.
Michał Sztuka „Misza” , pwd, ur. 1969, kierowca zawodowy, zam. Zakopane.
Grzegorz Warcaba, pwd, ur. 1969, plastyk, projektant mebli, zam. Gdynia.
Biernat Robert „RB”, ur. 1969, lekarz, doradca medyczny w firmie farmaceutycznej, zam.
Tychy.
Marian Gąsienica-Kaspruś, ur. 1969, inżynier środowiska, zam. Knurów k. Gliwic.
Andrzej Lejczak „Pyzdra”, ur. 1971, przewodnik wysokogórski IVBV, pilot samolotowy,
zam. Zakopane.
Szymon Musiał „Musała”, ur. 1969, przedsiębiorca, zam. Sławkowice k/Wieliczki.
Gerard Pawlica , ur. 1969, nawigator morski, inżynier telekomunikacji +GSM, zam. Piastów k/Warszawy
Maciej Polak „Topiciel Gruby”, ur. 1969, informatyk, zam. Zakopane.
Robert Proniewski „Topiciel Chudy”, ur. 1969, przedsiębiorca, zam. USA .
Henryk Ziemianek, ur.1966, prawnik, wieloletni Komendant Straży Miejskiej w Zakopanem, zam. Zakopane.
Jolanta Jasińska zd. Szadkowska, hm, ur.1956, nauczyciel, zam. Kościelisko.
Małgorzata Sadłoń, obecnie Małgorzata Stankiewicz, ur. 1973, menadżer, zam. Bukowina
Tatrzańska.
Tadeusz Figura „Tadziołek” , hm, ur.1961, leśniczy TPN, zam. Łysa Polana.
Marta Murzyn obecnie Marta Murzyn-Zimna pwd, ur. 1969, agent ubezpieczeniowy, zam
Zakopane.

51

Opracowany został własny program działania który, dzięki szczególnej pozycji i autorytetowi instruktorów Ruchu, zaczął być realizowany przez drużyny, pozornie w formie nieskoordynowanych inicjatyw
poszczególnych jednostek. Środowiska, kierowane przez instruktorów,
Ruchu kolejno organizowały imprezy, na które zapraszano pozostałe
drużyny. Dobrym przykładem takich inicjatyw było doroczne Święto
1 DH organizowane od 1985 roku w rocznicę śmierci księcia Józefa Poniatowskiego na Wiktorówkach i Rusinowej Polanie. W dwudniowych
uroczystościach Święta Jedynki uczestniczyły wszystkie pokolenia
1 DH, seniorzy harcerstwa i zaproszeni dawni żołnierze Polski Podziemnej, partyzanci. Na imprezę chętnie przybywali harcerze, a zwłaszcza harcerki zapatrzone w owianych legendą członków górskiej drużyny. Uroczystość stanowiła niepowtarzalną okazją do aranżacji sytuacji
o dużych walorach wychowawczych.

Przedwojenny drużynowy 1 DH Zdzisław Dziędzielewicz-Kirkin wśród harcerek i harcerzy,
Święto 1 DH, Wiktorówki, 1986

Niektóre elementy programu Ruchu firmowane były jako imprezy
kół PTTK lub inicjatywy duszpasterstw parafialnych. Chodziło
o przećwiczenie możliwości zapewnienia sobie bazy do funkcjonowania na wypadek niekorzystnego rozwoju sytuacji politycznej
i usunięcia instruktorów Ruchu z ZHP.
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W wyniku zbiegu okoliczności, podczas głosowania na konferencji
sprawozdawczo-wyborczej chorągwi w Nowym Sączu, delegatami na
VIII Zjazd ZHP w marcu 1985 roku zostali hm Piotr Bąk „Dziadek”
i hm Lesław Dall „Profesor”.
Na polecenie Przewodniczącego Ruchu, hm Jerzego Parzyńskiego,
Piotr Bąk kierował na zjeździe działaniami dwudziestokilkuosobowej
grupy instruktorów Ruchu, którym udało się przebić na zjazd.
Ta niewielka grupa uczestników zjazdu uzyskała pewne
efekty i sprawiła niemało kłopotu władzom harcerskim dyspozycyjnym wobec PZPR.
W deszczową sobotę 19 października 1985 roku, liczne
rzesze mieszkańców Zakopanego oraz delegacje całej wol- Przedwojenny drużynowy 1 DH Zdzisław
nej Polski na czele z Lechem Dziędzielewicz-Kirkin i Lesław Dall, WiktoWałęsą żegnały ostatniego rówki 1986
generała II Rzeczypospolitej, Mieczysława Borutę-Spiechowicza. Generał – charakterystyczna postać zakopiańska i sympatyk harcerstwa
– chętnie uczestniczył w zbiórkach i spotkaniach z harcerzami. W ostatniej drodze (pod nadzorem rzesz tajniaków SB i skoncentrowanych
w mieście jednostek ZOMO) towarzyszyły mu wszystkie drużyny
Hufca Tatrzańskiego kierowane przez instruktorów Ruchu i liczne delegacje harcerskie z całej Polski. Mobilizacja zakopiańskich
drużyn przebiegała z zaskoczenia, systemem alarmowym
i była dobrym sprawdzianem
dla komendy „Drużyny Ruchu”.
Jednym z owoców wielkiej narodowej manifestacji,
jaką był pogrzeb ostatniego generała wolnej Polski,
było powstanie nowego środowiska Ruchu w Nowym Targu. Syn generała, Michael Boruta wśród zakopiańskich harcerzy, 19.10.1985
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Jego inicjatorem był hm Stefan Marszałkiewicz, więzień polityczny lat
pięćdziesiątych, jeden z założycieli KIHAM prowadzący w owym czasie Składnicę Harcerską w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 72. To on
zorganizował delegację nowotarskich instruktorów, którzy wzięli udział
w pogrzebie gen. Boruty. Byli to – oprócz druha Marszałkiewicza – Małgorzata Bala96, Agata Koryńska97, Radosław Kupczyk98 i Janusz Nosek99.
Tak zrodził się pomysł powołania Kręgu Harcerskiego, który z czasem
przyjął imię gen. Boruty-Spiechowicza. Oprócz wymienionych do Kręgu należeli: Mieczysław Michalik100, Alina Leja, Ewa Jarmolińska101,
Danuta Potoniec, Lucjan Habieda, Ewa Kowalczuk, Beata Cisoń, Piotr
Jurczak. O istnieniu Kręgu wiedział również Przemysław Jarmoliński102, choć nie był jego członkiem. Zbiórki odbywały się na zapleczu
Składnicy Harcerskiej. Członkowie Kręgu podjęli szereg ciekawych
inicjatyw, które promieniowały na oficjalnie działające drużyny Hufca ZHP w Nowym Targu. Radosław Kupczyk był drużynowym 6 DH
im. Synów Pułku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Janusz Nosek prowadził 14 Starszoharcerską Drużynę Kręgu Ognia
w Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego, zaś
Lucjan Habieda był członkiem kierownictwa Szczepu „Eskulap”
w Technikum Weterynaryjnym. Pracami Kręgu na bieżąco kierował
Janusz Nosek, a za kontakty ze środowiskiem zakopiańskim odpowiadał Radosław Kupczyk. Wśród podjętych inicjatyw środowiska nowotarskiego wymienić trzeba – wzorem środowiska zakopiańskiego
– przeprowadzenie akcji „111”, czyli inwentaryzację grobów patriotów pochowanych na nowotarskim cmentarzu i oznaczenie ich białoczerwoną szarfą z harcerską lilijką w przeddzień Wszystkich Świętych,
a także otoczenie opieką mieszkających w Nowym Targu weteranów
harcerstwa i byłych akowców, wśród których m.in. rozprowadzano prasę katolicką a z czasem również bezdebitową.
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100
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102
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Małgorzata Bala, obecnie Małgorzata Seniów, ur.1969, hotelarz, zam. Grecja – Kreta.
Agata Koryńska, obecnie Agata Winiarczyk.
Radosław Kupczyk , pwd, ur. 1969, urzędnik samorządowy, zam. Nowy Targ.
Janusz Nosek, phm, ur. 1968, historyk, generał brygady, Szef Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, zam. Warszawa.
Mieczysław Michalik, ur. 1969, menadżer, zam. Nowa Biała.
Ewa Jarmolińska, obecnie Ewa Szostek, ur.1970, polonistka, zam. Nowy Sącz.
Przemysław Jarmoliński, ur. 1968, lekarz, zam. Nowy Sącz.

13 listopada 1985 roku, członkowie Kręgu po raz pierwszy wystąpili
w sposób zorganizowany i umundurowany w trakcie organizowanego przez parafie nowotarskie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Im-

W harcówce u „Rysianek”, styczeń 1988; w pierwszym rzędzie od prawej Małgorzata Lamparska, Ewa Jarmolińska, Janusz Nosek, Radosław Kupczyk; w drugim rzędzie Stefan Marszałkiewicz, Mieczysław Michalik, Jakub Błachowski, Dariusz Zięba

pulsem do tego wystąpienia był wykład hm Jerzego Bukowskiego pt.
„Patriotyzm jako ideał wychowawczy polskiego harcerstwa”. Udział
harcerzy w mundurach w Mszy Św. oraz w wykładzie, z jednej strony
przyjęty został z aplauzem przez nowotarskie społeczeństwo, z drugiej
zaś spotkał się z natychmiastową negatywną reakcją ze strony Komendy Hufca ZHP.
W dniach 13-15 czerwca 1986 roku w Sanktuarium Matki Bożej na
Bachledówce odbył się uroczysty zlot instruktorów Kręgu i ich drużyn.
Wówczas Krąg przyjął imię gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
i złożył ślubowanie czuwania „nad wartościami duchowymi i moralnymi charakteru prawdziwego Polaka i patrioty, którego uosobieniem
pozostaje postać Generała”. Podpisany akt ślubowania złożony został
jako votum na Bachledówce.
Do jednych z ważniejszych społecznie zadań, których podjęli się nowotarscy harcerze związani z Ruchem, z pewnością należało pełnie55

nie służb porządkowych w trakcie Pieszych Góralskich Pielgrzymek
na Jasną Górę (w sierpniu 1986 i 1987 roku) oraz w trakcie pieszej
pielgrzymki na spotkanie z Janem Pawłem II w Tarnowie (czerwiec
1987). Był to praktyczny i zewnętrzny wyraz harcerskiej służby Bogu
i Bliźniemu. Spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem wśród kilkutysięcznego grona pielgrzymów. Opiekę duchową nad nowotarskim
środowiskiem harcerskim sprawował ks. Krzysztof Kopeć.
Nowotarscy harcerze uczestniczyli aktywnie w wielu spotkaniach,
zbiórkach i uroczystościach patriotyczno-religijnych, organizowanych
przez zakopiańskie środowisko Ruchu – wśród nich w Białej Służbie
w Tarnowie i w Gdańsku w trakcie pielgrzymki Jana Pawła II w 1987
roku. Trwając w oficjalnych strukturach ZHP, członkowie Kręgu starali
się w wielu miejscach rozpowszechniać idee Ruchu Harcerskiego między innymi poprzez rozprowadzanie wydawnictw związanych z Ruchem. Za pośrednictwem środowiska nowotarskiego regularnie w czasopismo duszpasterstwa harcerskiego „Czuwajmy” zaopatrywani byli
m.in. członkowie Krajowej Rady Harcerstwa Starszego przy Kwaterze
Głównej ZHP. Trwałą pamiątką po pracach tego Kręgu jest biografia
wojskowa generała, Mieczysława Boruty-Spiechowicza autorstwa
Janusza Noska. W Zakopanem, brak konsekwencji za masowy i jawny udział hufca w pogrzebie gen. Boruty- Spiechowicza skłonił instruktorów Ruchu do „wyjścia z lasu” i rozpoczęcia bardziej otwartej
działalności.
Na początku 1986 roku, staraniem zakopiańskiej komendy Ruchu,
dzięki zabiegom pallotynów103 ks. Mirosława Drozdka SAC i ks. Franciszka Mąkini SAC, za zgodą dziekana ks. prałata Władysława Curzydły, utworzone zostało Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy w Zakopanem. Do prowadzenia posługi duszpasterskiej Naczelny Duszpasterz
Harcerek i Harcerzy ks. bp. Kazimierz Górny powołał ks. phm Wojciecha Pietrzaka SAC. Nowy zakopiański duszpasterz wywodził się
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Wcześniej w latach 1982-19 83 w kaplicy ojców Pallotynów na Krzeptówkach odbywały
się comiesięczne harcerskie Msze Św., połączone z udziałem w spotkaniach formacyjnych, wykładach i dyskusjach, które gromadziły instruktorów i harcerzy Hufca Tatrzańskiego.

z Kleryckiego Kręgu Harcerskiego
„Torba” (Torba, czyli SAK – Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego) działającego przy pallotyńskim
seminarium w Ołtarzewie. W miarę
swoich możliwości czynnie uczestniczył w pracy drużyn. Brał udział
w biwakach, imprezach i każdego
miesiąca gromadził harcerki i harcerzy na Mszach Św. w Starym Kościółku przy ul. Kościeliskiej. Po ich
zakończeniu organizowano spotkania
o charakterze formacyjnym dla instruktorów i harcerzy starszych. Gośćmi tych spotkań bywali seniorzy
harcerstwa, żołnierze Polski WalcząKapelan ks. Andrzej Pełka SJ na Wiktorówkach, 1984

cej i szereg innych, znamienitych osób min. Lech Wałęsa,
ks. bp Kazimierz Górny, Naczelny Duszpasterz Harcerek
i Harcerzy, hm Zofia Stohandel wiceprzewodnicząca ZHP
na Uchodźstwie z Londynu.
Zachowana została również
tradycja 2-3 dniowych rekolekcji, dni skupienia (adwentowych i wielkopostnych) dla
całego środowiska, organizowanych na Wiktorówkach.
Miejsce ojców Andrzeja Pełki
i Norberta Paciory przy prowadzeniu rekolekcji, obok ks.
phm Wojciecha Pietrzaka, zajęli druhowie z kręgu „Torba”,

IV Harcerskie Rekolekcje na Wiktorówkach.
Kwiecień 1987; ks. phm Wojciech Pietrzak SAC
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Pismo Prowincjała Księży Pallotynów do zakopiańskiej komendy Ruchu Harcerskiego
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a wśród nich szczególnie lubiany Marek Strzelecki104 SAC. Gdy
w 1987 roku ks. Wojciech Pietrzak powołany został na studia w KUL do
Lublina, na prośbę komendy Ruchu prowincjał ks. Czesław Parzyszek
SAC udzielił specjalnej zgody, by każdego miesiąca mógł przybyć na
trzy dni do Zakopanego, w celu kontynuowania pracy z harcerzami.
Z firmą Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy w Zakopanem związane jest również kilkanaście książeczek harcerskich wydanych
w ramach drugiego obiegu. W rzeczywistości książki drukowane były
w Warszawie, a dla kamuflażu jako wydawcą posłużono się duszpasterstwem zakopiańskim.
Istnienie Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy powodowało, że również zakopiańscy instruktorzy, nie związani bezpośrednio z Ruchem,
jako zasadę w czasie akcji letniej przyjmowali konieczność przygotowania niedzielnej polowej Mszy. Św. podczas zgrupowań obozów Hufca Tatrzańskiego, lokalizowanych w czasie wakacji w różnych miejscach w północnej Polsce. Dużą rolę wychowawczą odegrały kontakty

Lech Wałęsa w harcerskim kręgu, Zakopane, 1987
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Marek Strzelecki SAC, ur.1952, pallotyn, ppłk WP, kapelan 18. Bielskiego Batalionu
Desantowo-Szturmowego w ramach KFOR w Kosowie, kapelan samodzielnej grupy
powietrzno-szturmowej dywizja Centrum Południe w Iraku. Zginął w wypadku samochodowym 2006 r.
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Lech Wałęsa wśród instruktorów Ruchu Harcerskiego z Zakopanego i Nowego Targu, Zakopane luty 1987; siedzą od lewej: Mieczysław Jasiński, Radosław Kupczyk, Piotr Bąk, Lech
Wałęsa, Joanna Nawieśniak, Maria Krupa; stoją od lewej: ks. Wojciech Pietrzak SAC, Janusz
Nosek, Krzysztof Dyrcz, Tadeusz Figura, Irena Zubek, Elżbieta Chmielowska

osobiste z żołnierzami Polski Walczącej i ich udział w zbiórkach. Młodzież poznając dzieje AK, historię kurierskich szlaków przez Tatry, mogła lepiej pojąć sens teraźniejszości i z pierwszej ręki uzyskać wiedzę
o białych plamach w najnowszej historii Polski.
Ścisła współpraca ze środowiskiem byłych żołnierzy Placówki
„Żuraw” Plutonu Terenowego 1 PSP AK w Zakopanem rozpoczęła się
w 1985 roku. Żołnierze „Żurawia” wraz ze swym dowódcą por. Adamem Palmrichem „Orwidem” uczestniczyli w zbiórkach i spotkaniach
harcerskich decydując się nawet na dwudniowe wyprawy z noclegami na Wiktorówkach czy Rusinowej Polanie. Obok żołnierzy „Żurawia”, w tę szczególnie wartościową współpracę, zaangażowali się:
druh Bronisław Kłosowski „Radosławski”, sybirak, lider środowiska
AK, wywodzącego się z wojennych dziejów zakopiańskiej 5 DH, oraz
Jan Bachleda Żołnierczyk „Bystry” związany po 1945 roku z OP
„Błyskawica” mjr Józefa Kurasia „Ognia” były więzień polityczny.
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Materialnym efektem tej współpracy była inicjatywa umieszczenia na murach kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Rodziny przy
ul. Krupówki w Zakopanem tablic upamiętniających Legiony Polskie 1914-1918 i poległych i pomordowanych żołnierzy ZWZ-AK

Święto 1 DH, Wiktorówki 1987
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Jan Bachleda Żołnierczyk „Bystry” wśród harcerek i harcerzy, Wiktorówki 21.11.1987

Druhna Irena Zubek i druh Tadeusz Figura.
Zakopane 1987; zbiórka pieniędzy na sfinansowanie tablic poświęconych Legionom Polskim
i Armii Krajowej, Kościół pw. Najświętszej
Rodziny
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Zakopane 1939-45. W 1987 roku
kilkadziesiąt harcerek i harcerzy,
wspólnie z byłymi żołnierzami AK przeprowadziło zbiórkę pieniędzy, która pozwoliła
sfinansować wykonanie tablic.
Odsłonięcia tablic dokonano
3 maja 1988 roku, w obecności
całego harcerskiego Zakopanego, licznych rzesz byłych żołnierzy Polski Walczącej i mieszkańców miasta. Uroczystej Mszy
Św. przewodniczył duszpasterz
harcerek i harcerzy ks. phm Wojciech Pietrzak.
Od czasu pogrzebu generała
Boruty-Spiechowicza mieszkańcy miasta mieli okazję, w kościołach i miejscach publicznych,

coraz częściej widzieć duże grupy harcerskie ze sztandarami podczas
uroczystości patriotycznych w szczególności 3 Maja, 11 Listopada,
rocznicy Powstania Warszawskiego 1 sierpnia. Z czasem, miejscowa
komenda Ruchu stała się jednym z liczących się organizatorów niezależnych obchodów ważnych świąt narodowych. Święto Niepodległości
czy rocznica Konstytucji 3 Maja były żelaznym punktem w programie
drużyn od 1980 roku. Przed 1985 rokiem obchody rocznic patriotycznych organizowano raczej w kręgu drużyny – w harcówce lub w lesie.
Teraz tego rodzaju wydarzenia zaczęto traktować również jako okazję
promocji harcerstwa, demonstrację na zewnątrz i sposób wychowawczego oddziaływania na społeczeństwo.

Zakopane 3 Maja 1988; uroczystość poświęcenia tablic upamiętniających Legiony Polskie
i Armię Krajową w kościele pw. Najświętszej Rodziny

Ważną próbą dla całego środowiska była druga „Biała Służba” podczas III Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1987 roku. Przygotowania, obejmujące cały kraj, szły szlakiem już przetartym. Zakopiańscy
instruktorzy Ruchu, niezależnie od przygotowań na miejscu, pełnili
funkcje wizytatorów oceniających stan przygotowań innych środowisk
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Tablica poświęcona Legionom Polskim, kościół pw. Najświętszej Rodziny w Zakopanem
3.5.1988; druga z prawej druhna Agata Opioła

Zakopane 3 Maja 1988; piwnica duszpasterstwa przy parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem, druh Henryk Ziemianek i harcerki ze Szczepu „Rysy”
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w Polsce. Phm Piotr Orkisz wraz z phm Andrzejem Gąsienicą Laskowym i pwd Jolantą Pająk byli wizytatorami Ruchu odpowiadającymi za
cały obszar Podkarpacia. Ponad 50 osobowa grupa instruktorów, starszych harcerek i harcerzy z Zakopanego, towarzyszyła przez tydzień
Ojcu Św. na pielgrzymim szlaku pełniąc służby porządkowe, sanitarne,
informacyjne w Tarnowie, Gdyni, Gdańsku i Warszawie. W przeddzień
wyjazdu na „Białą Służbę”, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa

Poczet sztandarowy Szczepu „Hyrny”, Kościół pw. Najświętszej Rodziny, 3.5.1988; od lewej
Robert Biernat, Maciej Pałahicki, Grzegorz Warcaba

zatrzymali, przesłuchali i bezskutecznie próbowali sterroryzować hm
Mieczysława Jasińskiego „Rysiora”.
Po 1985 roku, instruktorzy Ruchu uczestnicząc w niektórych przedsięwzięciach podziemnej „Solidarności” kontaktowali się z głównie
z Krzysztofem Wojteckim.
W 1986 roku, Komenda Ruchu nawiązała kontakty ze Związkiem
Harcerstwa Polskiego na Uchodźstwie. Zakopane odwiedzili harcmistrzowie Jerzy i Pelagia Bazylewscy i Hufcowy Harcerzy w Chicago
hm Janusz Wielga, księża kapelani hm Zdzisław Peszkowski z Orchard
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Lake w USA i hm Zbigniew Olbryś z Kanady. Zwieńczeniem tych kontaktów stało się uczestnictwo hm Piotra Bąka, jako kwatermistrza 30osobowej Krajowej Drużyny Zlotowej, w IV Światowym Zlocie ZHP
na Uchodźstwie w Rising Sun, Maryland USA w sierpniu 1988 roku.
W tamtym okresie nawiązano również kontakty z hm Ryszardem Kaczorowskim, ówczesnym przewodniczącym ZHP na Uchodźstwie,

„Biała Służba” 1987, Tarnów; od prawej Dorota Niedośpiał, Agnieszka Siwek, Maria Pitoń,
Marzena Podgórny, Marta Murzyn, Elżbieta Chmielowska

„Biała Służba” 1987, Warszawa; na pierwszym planie od prawej: Elżbieta Chmielowska,
Maciej Pałahicki, Agata Trochimiak, Joanna
Nawieśniak
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później ostatnim Prezydentem
RP rezydującym w Londynie.
Spektakularny udział zakopiańskich instruktorów i prowadzonych przez nich drużyn w różnych wydarzeniach nie może
przesłaniać faktu, że najważniejszą troską komendy Ruchu była
systematyczna praca harcerska.
Dlatego wszyscy instruktorzy
Ruchu prowadzili własne drużyny i starali się szczególnie wpły-

III wizyta Jana Pawła II w Polsce – „Biała Służba”, Tarnów czerwiec 1987; zakopiańscy harcerze pełnią służbę porządkową.

Zakopiańskie harcerki – „Biała Służba” 1987, Gdynia

wać na młodzież przez przykład osobisty. Układając odpowiednie programy obozów i biwaków starano się, aby ich realizacja kształtowała
w harcerkach i harcerzach takie cechy jak: dzielność, odpowiedzialność, sprawność i odwagę. Równocześnie każda drużyna podejmowała jakąś służbę dostosowaną do wieku i możliwości swych członków.
Dla młodszych była to pomoc osobom starszym, dla starszych harcerek
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III Wizyta Jana Pawła II w Polsce – „Biała Służba”, Tarnów czerwiec 1987; grupa harcerek
i harcerzy z Zakopanego – z podpartą głową – druhna Małgorzata Sadłoń

praca z dziećmi w tzw. „ruchu muminków”, dla starszych harcerzy
przerzut wydawnictw i książek katolickich do Czechosłowacji.
Według danych statystycznych, w latach osiemdziesiątych Hufiec Tatrzański ZHP liczył około 2 tys. harcerek, harcerzy i zuchów. Liczba była
zawyżona na użytek zewnętrzny, rozliczanych z aktywności, etatowych
władz ZHP. W rzeczywistości liczba ta nigdy nie przekraczała 1000
osób i od początku lat osiemdziesiątych, w procesie przekształcania się
ZHP, systematycznie malała. Po 1987 roku, gdy komendantką hufca
została hm Barbara Wilczyńska „Basiątko”105 wszystkie z faktycznie
istniejących drużyn prowadzone były przez instruktorów związanych
z Ruchem Harcerskim. Duża część harcerzy zdobywała tradycyjne
stopnie, a drużyny podejmowały próby organizowania samodzielnych
obozów.
Jednostki starszoharcerskie rozpoczęły wyjazdy na obozy wędrowne. Drużyny ze Szczepu „Rysy” – obozy rowerowe, 1 Drużyna Harcerzy – wyprawy w góry Słowacji i Półwyspu Bałkańskiego. Obozy
starszoharcerskie finansowano w dużym procencie z własnej pracy ich
uczestników.
105
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Barbara Ligas „Basiątko”, obecnie Barbara Wilczyńska, hm, ur. 1963, nauczycielka , dyr.
Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących STO w Zakopanem, zam. Zakopane.

Obydwie drużyny Szczepu „Rysy” skupiały najlepszą młodzież szkoły
i nadawały ton ówczesnemu TTA. „Rysianki” opiekowały się osobami starszymi i dziećmi specjalnej troski „muminkami”. Podejmowały również prace zarobkowe. Zarobione pieniądze przeznaczano na
zakup sprzętu obozowego. Kładąc mocny nacisk na wartości zawarte
w prawie i przyrzeczeniu harcerskim druhny corocznie organizowały
dla całej szkoły uroczyste akademie 3 maja i 11 listopada. Stało się to
możliwe dzięki postawie części nauczycieli, którzy popierali wnioski
hm Mieczysława Jasińskiego „Rysiora” o wpisanie rocznic narodowych do kalendarza uroczystości szkolnych. Dyrektor, Jerzy Wendołowski, próbował bezskutecznie wymusić na harcerkach uczestnictwo
w pochodach 1 majowych i uroczystościach pod pomnikiem Lenina
w Poroninie. Stosował szykany wobec hm Jasińskiego „Rysiora”, oraz
próbował zastraszyć instruktorki uczennice TTA.
Szczególnie cennym dorobkiem Szczepu „Rysy” stały się obozy tematyczne poświęcone Łemkom i ich kulturze, oraz zabytkowym cmentarzom z czasów I Wojny Światowej w Beskidzie Niskim. Dziewczyny,
uczennice szkoły artystycznej, świetnie rysowały. Powstała teka rysunkowa oraz kroniki i archiwum fotograficzne. „Rysianki” jeździły na rowerach po Podhalu, Pieninach, Spiszu, Beskidzie Wyspowym a potem
po Beskidzie Niskim, Bieszczadach i po całej Polsce. Zimą wędrowały
na nartach śladowych po dolinach tatrzańskich.
1 Drużyna Harcerzy im. księcia Józefa Poniatowskiego, jako jednostka o specjalności wysokogórskiej, podjęła w 1987 roku akcję przerzutu
wydawnictw katolickich do Czechosłowacji. Książki w języku słowackim, pochodzące z wydawnictwa Instytutu Św. Cyryla i Metodego
w Rzymie, min.: Pismo Św., katechizmy, rozważania teologiczne, literaturę dla dzieci oraz kasety video o tematyce religijnej, przerzucano
przez granicę sposobem „na skrzynkę” przez przejścia graniczne lub
wysyłano pocztą, jako odpowiednio spreparowane paczki. Po stronie
słowackiej dystrybucją zajmowało się 17 osób106, niektóre z nich zaj106

Odbiorcami wydawnictw były osoby duchowne i świeckie.Księża: Štefan Mordel ze Starego Smokowca, Ĺudovit Šlepecky ze Ździaru, Jozef Frielich z Liptowskiego Mikulasza,
a także w mniejszym zakresie Józef Jarab z miejscowości Spišske Bystre, Ján Maga
z Kieżmarku a później z Batyżowiec, Michel Marek z Batyżowiec, Stanislav Kanil
z Šunávy, Alojz Frankovský z Luček k/Ružomberoku, Jozef Tomán z Matejovec. Szczególną aktywnością w dystrybucji wydawnictw, kaset a także dewocjonaliów wykazywała
się siostra Bogdana Pápežová pochodząca z Visolajów k/ Považskiej Bystricy, pełniąca
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Ks. Štefan Mordel, proboszcz parafii Vysoké Tatry, wśród uczestników „mostu południowego”,
Stary Smokowiec lipiec 1988; od lewej Elżbieta Gaj, Agnieszka Laska, ks.Štefan Mordel, Jacek
Ziemianek, Maciej Jakubiak, Piotr Bąk, Robert Biernat, Stanisław Górka, Joanna Nawieśniak

mują dzisiaj ważne stanowiska w diecezji spiskiej. Większość literatury
trafiała do czterech siatek odbiorców, które zorganizowali księża Štefan Mordel w Starym Smokowcu, Ľudovít Šlepecký w Ździarze, Jozef
Frelich w Liptowskim Mikulaszu i siostra Bogdana Pápežová w Janove
u Litomyšla. W kręgu 1 DH w akcję określaną jako sprawność „most
południowy” w sposób systematyczny zaangażowani byli druhowie:
Piotr Bąk „Dziadek”, Michał Duda107, Paweł Elantkowski „Siwy”108,
Stanisław Gąsienica-Laskowy109, Stanisław Górka „Janek”110, Maciej

107
108

109
110
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swoją posługę w miejscowości Janov u Litomyšle w Czechach. Z osób świeckich książki
otrzymywali: Pavol Cirjak, Jaroslav Bekeš, Stefan Blaščak, Vincent Zoričák ze Ździaru,
Marie Carachova z Białego Potoku k/ Ružomberoku, Dorotea Simalčikova i Maria Ralikova z Ružomberoku, Oprócz wyżej wymienionych książki otrzymywały niekiedy przypadkowe osoby, które wydawały się godne zaufania.
Michał Duda, ur. 1973, przedsiębiorca, zam. Zakopane.
Paweł Elantkowski „Siwy”, pwd, ur.1973, nauczyciel, przewodnik tatrzański, zam. Zakopane.
Stanisław Gąsienica Laskowy ur. 1973, przedsiębiorca, zam. Zakopane.
Stanisław Górka „Janek”, ur. 1966, prawnik, funkcjonariusz państwowy, zam. Gliwice.

Jakubiak „Syban”111, Andrzej Jasiński112, Dariusz Laska113, Jacek Ziemianek „Cienty”114 i druhna Joanna Nawieśniak „Nawias”. W akcji
sporadycznie uczestniczyli także inni członkowie drużyny oraz niektórzy instruktorzy np. Agnieszka Laska i Piotr Orkisz. Ogółem w latach w 1987-1988 w ramach „mostu południowego” 1 DH przemyciła
lub skutecznie wysłała na Słowację ponad 1000 egzemplarzy dużych
wydawnictw katolickich i dodatkowo dużą ilość drobnych druków
religijnych i antykomunistycznych, a także kaset video z filmami
o tematyce religijnej.
Niezależnie od akcji przerzutu książek 1 DH utrzymywała kontakty nawiązane z napotkanymi podczas górskich obozów wędrownych
w Tatrach, Niżnych Tatrach, Słowackim Raju, Wielkiej Fatrze grupkami nielegalnego skautingu czeskiego „Junak”. Najsilniejsza taka grupa
T.O. Cariboo funkcjonowała na uniwersytecie w Brnie na Morawach,
a na jej czele stali Milan Tylich i Milan Okřina. Grupa ta powstała
w kręgu prof. Foglara, który dla skautingu czeskiego był postacią
o wymiarze podobnym do Aleksandra Kamińskiego Polsce.
Kontynuacją „mostu południowego” był „most wschodni” zorganizowany zimą na przełomie 1988/89 roku. Korzystając z postępującej
już wtedy „odwilży”, członkowie 1 DH zorganizowali, tym razem już
legalną, zbiórkę i wysyłkę książek do szkół i organizacji polskich na
Wileńszczyźnie.
Działalność Ruchu Harcerskiego nie byłaby nigdy możliwa gdyby
nie sojusznicy i życzliwe poparcie różnych środowisk. Na pierwszym
miejscu wymienić należy rodziców, którzy w pełni popierali i akceptowali ten kierunek harcerstwa. Opieką i pomocą instruktorom Ruchu
służyło, duchowieństwo zakopiańskie, część nauczycieli, kręgi seniorów harcerstwa i żołnierzy AK. Szczególna rola przypadła tu dominikaninowi ojcu Leonardowi Węgrzyniakowi OP gospodarzowi Kaplicy
Matki Boskiej Jaworzyńskiej na Wiktorówkach w Tatrach, który przez
całe lata udostępniał Wiktorówki, często 100-osobowym grupom harcerskim, na szkolenie czy rekolekcje.
Trzeba także powiedzieć, że od początku działalność Ruchu Harcerskiego napotykała na zdecydowane przeciwdziałanie z różnych kierun111
112
113
114

Maciej Jakubiak „Sybarus”, „Syban”, phm, ur. 1972, przewodnik tatrzański, zam. Zakopane.
Andrzej Jasiński, ur. 1973, rehabilitant, zam. Zakopane.
Dariusz Laska, ur.1969, stolarz, zawodowy kierowca, zam. Witów
Jacek Ziemianek „Cienty”, ur. 1969, przewodnik tatrzański, zam. Zakopane.
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Patrol z 1 DH, uczestnicy „mostu południowego” w Tatrach, zima 1988; na pierwszym planie
od lewej: Stanisław Gąsienica Laskowy, Włodzimierz Szpil, na drugim planie od lewej Piotr
Bąk, Dariusz Laska, Marian Gąsienica Kaspruś, Andrzej Jasiński, Maciej Jakubiak, Paweł
Elantkowski (niżej), Michał Duda

ków. Do najaktywniejszych ośrodków, tego przeciwdziałania należało
by zaliczyć Komendę Chorągwi ZHP w Nowym Sączu, szczególnie za
czasów komendanta Andrzeja Głuca, Komitet Miejski PZPR i niektórych dyrektorów szkół.
Sprawa sytuacji w zakopiańskim harcerstwie, które wymknęło się
spod politycznej kontroli, kilkakrotnie była przedmiotem obrad Egzekutywy i Komitetu Miejskiego PZPR. Osłoną dla instruktorów Ruchu
był fakt, że praca z dziećmi i młodzieżą odbywała się w ramach legalnej
organizacji, a Komenda Hufca Tatrzańskiego, dawni instruktorzy ZHP
pracujący na różnych szczeblach aparatu państwowego115 oraz niektórzy rodzice, służyli informacją i ochroną.
Od połowy lat osiemdziesiątych rozpracowaniem i „organizowaniem”
w sposób systematyczny nacisku na zakopiańskie harcerstwo zajmował się por. Romuald Kowalski z zakopiańskiej SB. Niekiedy posuwał

115
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Np. hm Stanisław Łuszczek b. szczepowy w Kościelisku, w latach osiemdziesiątych kierownik Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej.

Korespondencja 1 DH w ramach „mostu wschodniego”

się w swoich dochodzeniach tak daleko, że wszczynał postępowania
w stosunku do zuchmistrzyń, które po szczęśliwym zakończeniu kolonii zuchowej zapraszały zuchów (8-12 lat) na dziękczynną Mszę Św. do
Starego Kościółka.
W ramach ogólnopolskich struktur Ruchu funkcjonowała komórka
o kryptonimie „Kuba” (kontra UB). Zadaniem „Kuby”, która stanowiła
zbiornicę raportów i meldunków o represjach esbeckich, przesłucha73

niach, „rozmowach ostrzegawczych” itp., było także przekazywanie
do poszczególnych środowisk konkretnych wskazówek i wytycznych
w sprawie zachowania się instruktorów w sytuacji kontaktu z SB,
instrukcji ochronnych itp.
Szkolenie dla zakopiańskiej Komendy Ruchu w ramach „Kuby”
przeprowadził phm Andrzej Wysocki „Bitum” z Krakowa, a wiedza
zdobyta podczas szkolenia i w oparciu o literaturę była później w niezbędnym zakresie przekazywana na niższe szczeble wtajemniczenia.
Komenda Ruchu podjęła również próbę rozpracowania por. Romualda Kowalskiego z zakopiańskiej SB pozyskując szczegółowe informacje o wykonywanych przez niego zadaniach, trybie życia, problemach,

Kapelan ks. Wojciech Pietrzak SAC wśród zuchów z Gromady „Promyki Słońca”, Zakopane
1988; piwnica duszpasterstwa przy Parafii pw. Najświętszej Rodziny

stosunkach rodzinnych itp., w czym wydatnie dopomogli mieszkańcy
Kościeliska, gdzie zamieszkiwał rozpracowywany funkcjonariusz.
We wrześniu 1988 roku, wobec wyraźnych już oznak „odwilży”
i liberalizacji sytuacji w Polsce, członkowie zakopiańskiej Komendy
Ruchu zadecydowali o stopniowym przejmowaniu pełnej odpowiedzialności za Tatrzański Hufiec ZHP.
24-25 września 1988 roku, w Czorsztynie, Hufiec Tatrzański z inicjatywy hm Lesława Dalla „Profesora” zorganizował ogólnopolski Zlot
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AO 100 w setną rocznicę urodzin Olgi i Andrzeja Małkowskich. Zwieńczeniem zlotu stało się umieszczenie pamiątkowej tablicy na „Cisowym
Dworku”, dawnej szkole pracy harcerskiej w Sromowcach Wyżnich,
wybudowanej i należącej do lat sześćdziesiątych do druhny Oleńki.
W zlocie, obok drużyn z całej Polski, uczestniczyła wyjątkowo liczna reprezentacja dawnej Organizacji Harcerek i „panien dworkowych”
z hm Zofią Florczak na czele.
W październiku 1988 roku, rozpoczęła się kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach organizacyjnych ZHP. Instruktorzy Ruchu postanowili wykorzystać sytuację i przejąć władzę na terenie Hufca Tatrzańskiego. Podczas XI Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej
Hufca 1 października 1988 roku do składu Rady jak i Komendy Hufca wybrani zostali prawie w 100% instruktorzy związani z Ruchem.

100 rocznica urodzin Olgi Małkowskiej; grupa uczestników zlotu AO-100 przed kościołem
w Sromowcach Wyżnych 25.9.1988

Komendantem Hufca został pwd Michał Sztuka „Misza”, a w składzie
komendy znaleźli się: hm Piotr Bąk „Dziadek”, hm Elżbieta Chmielowska
„Chciejowa” hm Lesław Dall „Profesor”, phm Piotr Orkisz, pwd Renata
Różak, pwd Jolanta Tarapata. Do Rady Hufca wybrani zostali ponadto:
pwd Małgorzata Kędroń „Śmigło”, phm Piotr Kyc116, pwd Agnieszka
116

Piotr Kyc, phm, ur. 1961, nauczyciel, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 na
Harendzie, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, radny miejski i powiatowy kilku kadencji, zam. Zakopane.
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Laska, pwd Agata Opioła, pwd Maciej Pałahicki „Pała”, Jacek Pazdur „Kretik”, hm Marzena Witek „Nutka”, phm Irena Zubek „Zupa”.
Komenda Chorągwi w Nowym Sączu traciła resztki kontroli nad funkcjonowaniem jednostek ZHP na terenie Zakopanego.

AO-100, Sromowce Wyżnie 24.9.1988; spotkanie różnych pokoleń harcerek przy ognisku

Kolejnym posunięciem było powołanie konkurencyjnego do władz
politycznych Komitetu Organizacyjnego Obchodów Uroczystości
70-lecia Odrodzenia Polski. W skład Komitetu weszli obok instruktorów harcerskich działacze Związku Podhalan, Tatrzańskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, kombatanci Armii Krajowej oraz lokalne
autorytety. Niezwykle bogaty program przygotowany przez Komitet
zdominował obchody Święta Niepodległości w Zakopanem. Podczas
posiadów w „Śwarnej” 8.11.1988 roku harcerki i harcerze rozpoczęli
zbiórkę podpisów pod apelem o przywrócenie ulicy 15 Grudnia historycznej nazwy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zebrano 450 podpisów
i dzięki złożonej petycji ostatnia Rada Narodowa Miasta Zakopanego
i Gminy Tatrzańskiej już w 1989 roku zadecydowała o przywróceniu
ulicy jej pierwotnej przedwojennej nazwy.
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W październku 1988 roku, wobec
przyśpieszenia procesu zmian
w Polsce, Ruch – przechodząc
coraz bardziej na pozycje jawne
– przyjął nazwę Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej (RHR).
22-24 października w zakopiańskiej „Księżówce” miały
miejsce XIV Dni Skupienia Duszpasterzy Harcerek i Harcerzy. 24
października po południu, już po
zkończeniu oficjalnego spotkania, w piwnicy wykorzystywanej
przez zakopiańskie duszpasterstwo pod Domem Parafialnym
Najświętszej Rodziny, odbyła
się odprawa „szczepowych” (komendantów chorągwi) Ruchu,
podczas której spontanicznie
zadecydowano o wychodzeniu Zakopane 1988; Prowincjał Pallotynów ks.
RHR „na powierzchnię”. Nieste- Czesław Parzyszek SAC, druh Henryk Ziemiaty zaszłości i uprzedzenia, będą- nek i druhna Małgorzata Lamparska
ce wynikiem pracy w warunkach
nienormalnych,
konspiracyjnych, jak również ludzkie słabości i zwykłe błędy doprowadziły
wkrótce do podziału RHR. Rozłam nastąpił na tle programowym
i personalnym, a przez najbliższe
miesiące działalność Ruchu toczyła się dwoma nurtami.
Pierwszy nurt m.in. wysunął
inicjatywę aby, w nowopowsta- Maciej Pałahicki ze sztandarem hufca 1988
łej sytuacji w Polsce, doprowadzić do odrodzenia dawnego Związku Harcerstwa Polskiego z rodowodem z 1918 roku w oparciu o statut z 1936 roku. Drugi nurt gotów
był początkowo, pod presją przygotowywanych zapisów nowej ustawy
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o stowarzyszeniach, zrezygnować z historycznej nazwy i symboliki
i przystąpić do tworzenia nowej organizacji harcerskiej. Powodem pogłębiającego się zamętu było nieustępliwe stanowisko strony rządowej
podczas obrad okrągłego stołu. Władze PRL konsekwentnie nie wyrażały zgody na utworzenie alternatywnej do dotychczasowego ZHP organizacji harcerskiej, z czym w końcu pogodziła się strona opozycyjna,
a konstruowana nowa ustawa o stowarzyszeniach zastrzegła monopol
na tradycje, symbolikę i metody pracy harcerskiej dla ZHP. Nie bez
znaczenia była także ówczesna sytuacja polityczna kraju i modny we
wszelkich dziedzinach pluralizm.
Efektem tych podziałów było uformowanie się z początkiem 1989
roku dwóch niezależnych organizacji będących spadkobiercami Ruchu
Harcerskiego Rzeczypospolitej: ZHR i ZHP-1918. 12 lutego 1989 roku

Kapelan ks.Wojciech Pietrzak na harcerskim opłatku, styczeń 1988; z gitarą Mieczysław
Jasiński

w Warszawie zawiązał się Komitet Założycielski Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej. Natomiast 19 marca 1989 roku zgromadzeni w kapitularzu Kościoła O.O. Dominikanów w Krakowie instruktorzy wybrali delegatów do Komitetu Odrodzenia ZHP i wznowili, w oparciu
o przedwojenny statut działalność, powstałego w 1918 roku a zlikwidowanego w 1949 roku ale nigdy nie rozwiązanego, ZHP. Środowisko
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zakopiańskie podczas wyborów do Komitetu Odrodzenia ZHP-1918
reprezentował pwd Maciej Pałahicki „Pała”.
Instruktorzy prowadząc zimowiska i przygotowując obozy letnie
1989 roku bacznie obserwowali rozwój sytuacji w kraju oraz zamieszanie wynikające z powstania dwóch niezależnych organizacji, wywodzących się z Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. Ogólnopolska Komenda Ruchu funkcjonowała do 17 czerwca 1989 roku, kiedy to podczas
spotkania instruktorskiego w Warszawie podjęto decyzję o rozwiązaniu
i likwidacji struktur Ruchu w związku z przejęciem jego celów i zadań
przez nowopowstałe jawne organizacje ZHR i ZHP-1918. W ostatnich
posiedzeniach zakopiańskiej Komendy Ruchu obok jej dotychczasowych członków uczestniczyli również komendant hufca pwd Michał
Sztuka „Misza” i pwd Janusz Pazdur „Kutka”.
Po uformowaniu się Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Zakopanem instruktorzy Hufca Tatrzańskiego podjęli akcję wspomagającą
przygotowania Komitetu Obywatelskiego do wyborów 4 czerwca 1989
roku. Grupą zajmująca się rozlepianiem plakatów i wykonującą zlecenia w związku z przygotowywaniem spotkań przedwyborczych w różnych miejscowościach Podhala kierował pwd Maciej Pałahicki „Pała”.
Zakopiańscy instruktorzy, podobnie jak pozostałe środowiska Ruchu
w Małopolsce, znaleźli się w zasięgu oddziaływania ZHP-1918, a 28
maja przedstawiciel Zakopanego, hm Piotr Bąk wszedł w skład Komitetu Odrodzenia ZHP-1918. Wiosną przeprowadzono weryfikację
drużyn i instruktorów hufca pozostawiając tylko jednostki faktycznie
działające. Na liście instruktorów znalazły się wyłącznie osoby rzeczywiście pełniące funkcje instruktorskie i pracujące z młodzieżą.
Akcja letnia 1989 roku odbywała się już po częściowo wolnych wyborach czerwcowych, w których bezapelacyjne zwycięstwo odniósł
KO „Solidarność”. Komunistyczny monopol na wychowywanie młodzieży podlegał, niezależnie od ustaleń „okrągłego stołu”, ostatecznemu demontażowi. Bezpośrednio po zakończeniu akcji letniej Rada
Hufca zadecydowała o zwołaniu konferencji instruktorskiej mającej
rozstrzygnąć o dalszej przynależności organizacyjnej hufca. Uczestnicy nadzwyczajnej konferencji instruktorskiej w dniu 30 września 1989
roku, przy jednym głosie sprzeciwu, zadecydowali o wystąpieniu Hufca Tatrzańskiego ze struktur ZHP i podporządkowaniu się Komitetowi
Odrodzenia ZHP-1918 w Krakowie. Hufiec Tatrzański w krótkim cza79

sie przekształcony został w Tymczasowy Obwód Tatrzański ZHP-1918
w skład którego weszły: Tatrzański Hufiec Harcerek (3 drużyny harcerek i 5 gromad zuchowych) i Tatrzański Hufiec Harcerzy (3 drużyny
harcerzy i 2 kręgi starszoharcerskie). Do Zarządu Obwodu wybrano:
hm Piotra Bąka „Dziadka” – przewodniczącego zarządu, phm Joannę
Nawieśniak „Nawias” – hufcową harcerek, pwd Janusza Pazdura „Kutkę” – hufcowego harcerzy i phm Tomasza Chorążewskiego – kwatermistrza Obwodu.
Ostatecznie do utworzenia Obwodu Tatrzańskiego ZHP-1918 w Zakopanem doprowadzili i stali się jego założycielami następujący instruktorzy: druhny phm Irena Figura „Zupa”, pwd Małgorzta Kędroń
„Śmigło”, pwd Agnieszka Laska, phm Joanna Nawieśniak „Nawias”,
Marta Mrozicka „Paskuda”117, pwd Aleksandra Narkiewicz, pwd Agata
Opioła, hm Elżbieta Pokszan „Chciejowa”, phm Renata Różak, Anna
Stachnik118, Jolanta Tarapata, Joanna Tatar „Tatarka”119, pwd Agata Trochimiak „Słoń”, oraz druhowie: hm Piotr Bąk „Dziadek”, pwd Jakub
Błachowski, phm Tomasz Chorążewski, Maciej Jakubiak „Sybarus”,
hm Mieczysław Jasiński „Rysior”, phm Piotr Kyc, Marek Łabunowicz
„Maja”, phm Piotr Orkisz, pwd Maciej Pałahicki „Pała”, pwd Janusz
Pazdur „Kutka”, Jarosław Rabiasz „Jaro”120, pwd Michał Sztuka „Misza”, pwd Grzegorz Warcaba.
Przejście Hufca Tatrzańskiego do ZHP-1918 nastąpiło wraz z lokalami, ich wyposażeniem, sprzętem obozowym i całym majątkiem. Komenda Chorągwi ZHP w Nowym Sączu po chwili wahania podpisała
stosowne protokoły. Sytuacja była bez precedensu w skali całego kraju.
Instruktorzy, poddani niełatwej próbie lat 1982-1989, wraz z kolejnym dorastającym pokoleniem, w strukturach nowej organizacji podjęli
wyzwania czasu i odpowiedzialność za dalsze losy harcerstwa w Zakopanem. Najbliższe lata miały okazać się dla obydwu tatrzańskich hufców okresem rozwoju i nowych perspektyw. Wywodzące się z Ruchu
117

118
119

120

Marta Mrozicka „Paskuda”, obecnie Marta Wojewódka, pwd, ur. 1972, chemik, zam.
w Wielkiej Brytanii.
Anna Stachnik, obecnie Anna Popowicz, pwd, ur. 1974, artysta rzeźbiarz, zam. Radziszów.
Joanna Tatar „Tatarka”, obecnie Joanna Staszak, hm, ur. 1972, leśnik, menadżer kultury,
naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego w Urzędzie Miasta Zakopane,
zam. Zakopane.
Jarosław Rabiasz „Jaro”, pwd, ur. 1966 , leśniczy TPN, zam. Poronin – Kośne Hamry.
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Harcerskiego Rzeczypospolitej organizacje ZHP-1918 i ZHR podjęły
owocną współpracę i na początku października 1992 roku doszło do ich
zjednoczenia i utworzenia jednolitego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Zakopane 3 Maja 1988, piwnica duszpasterstwa przy Parafii pw. Najświętszej Rodziny; od lewej: Andrzej Jasiński, Grzegorz Warcaba, Marta Murzyn, Jacek Ziemianek,
Michał Sztuka, NN, Alicja Szarek, Agnieszka Guziak

Zakończenie
Harcmistrz Wojciech Hausner, Przewodniczący Krakowskiego Ośrodka Studiów nad Dziejami Harcerstwa przy Zarządzie Okręgu Małopolskiego ZHR zaprosił wszystkich zainteresowanych do współtworzenia
Albumu Historycznego na stulecie harcerstwa121:
„...Prof. Tomasz Strzembosz, harcmistrz i wybitny historyk, ubolewał, że historia harcerstwa po roku 1944 jest nieobecna w świadomości
badaczy. Chcemy na miarę naszych skromnych możliwości przywracać
tę obecność. Tym bardziej, że niezależne i tradycyjne harcerstwo, z którego korzeni wyrasta dzisiejszy ZHR to właśnie historia drugiej połowy
XX stulecia.“
121

W 2011 roku minie sto lat istnienia ruchu harcerskiego.
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Jubileusz 100-lecia harcerstwa, 30-lecia „Solidarności“ i 30-lecia
zawiązania KIHAM szczególnie skłania do przywrócenia zbiorowej
pamięci wydarzeń, faktów oraz druhen i druhów, którzy w niepodległościowym nurcie harcerstwa lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku
w Zakopanem mieli swój udział. Mój punkt widzenia jest zapewne subiektywny a baza źródłowa z natury rzeczy dość ograniczona. Niniejszy
tekst po raz pierwszy został opublikowany122 w 2005 roku. Wdzięczny
jestem tym, którzy go przeczytali za wszelkie uwagi, sprostowania,
uzupełnienia i uściślenia, które pozwoliły na dokonanie stosownych
poprawek. Niewielkie środowisko harcerskie Zakopanego tamtych
lat miało swoją niepowtarzalną specyfikę. Na lewej stronie obecnego
sztandaru Obwodu Tatrzańskiego ZHR znajduje się napis „W służbie
Bogu, Polsce, Bliźnim” oraz wizerunek Matki Boskiej Jaworzyńskiej
Królowej Tatr na tle harcerskiej lilijki. W swoim słowie, napisanym
z okazji wręczenia sztandaru 2 maja 2000 roku, członkowie Zarządu
Obwodu123 tak tłumaczą symbolikę sztandaru:
„Królowa Tatr na tle harcerskiej lilijki symbolizuje szczególny
związek zakopiańskiego harcerstwa z Sanktuarium Matki Boskiej Jaworzyńskiej na Wiktorówkach. Od ćwierć wieku, gdy pod gościnnym
dachem szałasu „Babki” Kobylarczykowej, w szałasach Murzańskich i
Goliasów zaczęli zatrzymywać się na biwaki zakopiańscy harcerze, kaplica na Wiktorówkach stała się dla nas miejscem szczególnym, śmiało
można powiedzieć miejscem najważniejszym.
W tym jedynym i niepowtarzalnym miejscu u źródeł Złotego Potoku
odbywały się dziesiątki zbiórek, biwaków, szkoleń, spotkań niekiedy
o wielkim znaczeniu dla całego polskiego harcerstwa. Tu spotykaliśmy
się na harcerskich Mszach Św., tu harcerki i harcerze przynosili swoje
troski, prośby, swoje dziękczynienia, tu prostowali ścieżki i odnajdywali drogi. To właśnie dzięki Wiktorówkom środowisko zakopiańskie
jeszcze podczas głębokiej nocy komunizmu odnalazło swój związek
z prawdziwą niepodległościową tradycją polskiego harcerstwa. To tutaj
122

123
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Artykuł był wcześniej publikowany, zob.: P. Bąk, Zakopiańskie harcerstwo na szlaku
niepodległości 1980-89, „Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa” 2005, t. 1, s. 90-112
oraz [w:] Drogi do Niepodległości. Polska, Podhale, Zakopane 1945-1989, pod red.
Jerzego Zacharko, Zakopane 2005.
phm Maciej Jakubiak „Syban” – przewodniczący obwodu, phm Joanna Staszak „Tatarka”
– hufcowa harcerek, pwd Paweł Elantkowski „Siwy” – hufcowy harcerzy

już przed wielu laty czuliśmy się naprawdę wolni. Stąd rozpoczęła się
służba polegająca na przerzucie przez granicę książek katolickich dla
prześladowanego kościoła w dawnej Czechosłowacji. W dniu 19 kwietnia bieżącego roku124, podczas spotkania z grupą harcerek i harcerzy
zakopiańskich w Rzymie, Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił
(i uświęcił swym błogosławieństwem) nowy sztandar Obwodu Tatrzańskiego.

Ojciec Święty Jan Paweł II błogosławi Sztandar Obwodu Tatrzańskiego ZHR z MB Jaworzyńską, Watykan, 19.4.2000

To wyróżnienie, jakie nas spotkało, było wydarzeniem wyjątkowym
i niecodziennym, stało się przede wszystkim wielkim zobowiązaniem
na przyszłość. Zobowiązaniem, które u progu trzeciego tysiąclecia podejmie kolejne pokolenie zakopiańskich harcerek i harcerzy.”
Jestem głęboko przekonany, że współczesne pokolenie zakopiańskich instruktorów i instruktorek temu wielkiemu zadaniu i zobowiązaniu sprosta, że potrafi odnaleźć właściwą drogę wśród ciągle nowych
wyzwań zmieniających się czasów.

124

19 kwietnia 2000 r.
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Obóz rowerowy 27 DH w Beskidzie Niskim, lipiec 1988; stoją od lewej: Lucyna Dzida, Zofia
Miechorczyk, Zofia Antosz, Dorota Szewczyk, Lucyna Kalema, Małgorzata Kędroń „Śmigło”
– drużynowa 27 DH
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1 DH

Musała 2925 m npm, patrol z 1DH na najwyższym szczycie Półwyspu Bałkańskiego, sierpień, 1985

Obóz 1 DH w Tatrach Zachodnich 1986; dh
Radosław Kupczyk z Nowego Targu

Na grani Rohaczy, obóz 1 DH w Tatrach
Zachodnich 1986; prowadzi Robert Biernat

Druh Marian Gąsienica Kaspruś, ćwiczenia
skałkowe 1 DH pod Gęsią Szyją, 1987.
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1 DH 1986, zejście z Krywania

Patrol z 1 DH, zakupy w drodze powrotnej z gór Piryn 1987; od prawej: Robert Biernat,
Andrzej Lejczak, Szymon Musiał, Radosław Kupczyk, Gerard Pawlica, Maciej Polak
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Marcin Kapusta

Harcerstwo niepokorne
w dokumentach nowosądeckiej bezpieki
Do 1989 roku podstawowym normatywem regulującym działania operacyjne bezpieki była „Instrukcja o pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa resortu spraw wewnętrznych”125. Określono w niej zadania
dla aparatu represji. Jednym z nich było „zapobieganie wrogiej działalności, aktywne i systematyczne rozpoznawanie wrogo działających
osób, grup i ośrodków oraz wykrywanie sprawców przestępstw antypaństwowych”.
Zapisy instrukcji podkreślały również, że „główny wysiłek w działaniu SB winien być skierowany na zapobieganie wrogiej działalności”126.
Te bardzo ogólnie sprecyzowane zadania w praktyce sprowadzały
się do kompleksowej kontroli społeczeństwa, instytucji i organizacji.
Inwigilacji poddawano setki tysięcy osób. Kontrolą operacyjną, w ramach szerszego zagadnienia określanego jako „oświata” objęty był także
Związek Harcerstwa Polskiego. „Ochrona operacyjna” poszczególnych
Chorągwi ZHP w województwach była prowadzona w ramach spraw
obiektowych127. W inwigilacji harcerstwa, w zależności od sytuacji
i potrzeb posługiwano się także innymi formami pracy – prowadzono
sprawy operacyjnego sprawdzenia, sprawy operacyjnego rozpracowania, kwestionariusze ewidencyjne na „niepewne” osoby.
Znając pragmatykę działania bezpieki można przyjąć, że nowosądeckim, a szczególnie zakopiańskim, harcerstwem bezpieka najpraw125

126

127

„Instrukcja…” stanowiła załącznik do Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
1 lutego 1970 roku.
Pełny tekst instrukcji jest dostępny w publikacji opracowanej przez Tadeusza Ruzikowskiego, która ukazała się jako tom 1 serii Materiały pomocnicze Biura Edukacji Publicznej IPN
(Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945-1989), opr. T. Ruzikowski, Warszawa 2004.
Sprawa obiektowa, będąca jednym z rodzajów spraw operacyjnych prowadzonych przez
bezpiekę, była zakładana m.in. „na instytucje i zakłady narażone na penetrację wywiadowczą, albo wymagające z innych względów ochrony operacyjnej przed wrogą działalnością,
w celu: „stworzenia warunków zapewniających dopływ informacji o powstawaniu i rozwoju
sytuacji, które mogą przynieść istotną szkodę interesom politycznym i społeczno-gospodarczym PRL i wymagają podjęcia przez organa administracyjne i instancje partyjne odpowiedniego przeciwdziałania”. Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa 1945-1989, oprac. T. Ruzikowski. Warszawa 2004 r., s. 136.
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dopodobniej interesowała się już od lat 40. XX wieku128. Po powstaniu
w 1975 roku KW MO w Nowym Sączu jednostka ta objęła swą „opieką” Nowosądecką Chorągiew ZHP. Informacje gromadzono w ramach
sprawy obiektowej o szerszym charakterze, prowadzonej przez KWMO
a następnie WUSW w Nowym Sączu, której nadano kryptonim „Edukacja”129. W ramach tej sprawy rozpracowywano ZHP ale kontrolowano także wojewódzkie struktury ZSMP, szkolnictwo w woj. nowosądeckim. Do pracy operacyjnej wykorzystywano agenturę, w tym osoby
należące do ZHP130.
Działania operacyjne na większą skalę wobec harcerstwa bezpieka zaczęła prowadzić w pierwszej połowie lat 80. XX wieku. Zaktywizowanie się (a raczej powstanie) opozycyjnych środowisk i struktur
w ramach ZHP spowodowało intensyfikację pracy operacyjnej131.
W dniu 24 listopada 1984 r., została założona przez RUSW w Zakopanem, w związku z uzyskaniem przez bezpiekę informacji o „negatywnych tendencjach” w Hufcu Tatrzańskim, sprawa operacyjnego
sprawdzenia kryptonim „Instruktor”. W meldunku operacyjnym spo128

129

130

131
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Wzmianki o osobach związanych z zakopiańskim harcerstwem znajdują się w zachowanej
dokumentacji administracyjnej MUBP Zakopane oraz Wydziału V WUBP w Krakowie.
SO „Edukacja” została zarejestrowana przez Wydział III KW MO w Nowym Sączu pod
nr NS-6087 w dniu 15 października 1981 roku. Była prowadzona do 1990 roku i najprawdopodobniej zniszczona w jednostce operacyjnej.
Do sprawy obiektowej „Edukacja” wykorzystywano instruktorów harcerskich, którzy
dostarczali informacji bezpiece, m.in. tajnego współpracownika „Jac”, nr rejestracyjny
NS-13216, pozyskanego 2 września 1985 roku, (więcej zob. załącznik 3 przypis 1).
Od 1986 roku wykorzystywano także tw „Franek” (nr rejestracyjny NS13612 ) Jako swoistą „ciekawostkę” można traktować fakt, że „Franek” został pozyskany do współpracy
w Dniu Myśli Braterskiej (22 lutego). Jego oficerem prowadzącym był ten sam oficer,
tóry prowadził TW „Jac” – sierż. Stanisław Dudzik, inspektor Wydziału III WUSW
w Nowym Sączu.
Moim zdaniem można przyjąć, że bezpieka podejmowała również działania mające na
celu zidentyfikowanie opozycyjnych środowisk i ograniczenie ich działalności w związku z zapotrzebowaniem „reżimowych” władz harcerskich. Nie będzie pozbawione podstaw twierdzenie, że działania operacyjne wobec „niepokornych” instruktorów, szczególnie tych „łamiących świeckość” ZHP, były wynikiem współpracy pomiędzy bezpieką
i przedstawicielami oficjalnych władz harcerskich. Przykładowo podczas sympozjum ZHP
w 1987 roku w Oleśnicy, w którym uczestniczyli przedstawiciele Departamentu III i IV
MSW, prezentowano stanowisko (przedstawicieli władz naczelnych ZHP), że Związek
nie ma „ochrony prawnej jaka przysługuje organizacji od organu założycielskiego”
tj. MSW (więcej zob: W. Hausner, M. Kapusta, Harcerstwo Duchowej Niepodległości,
Kraków 2009, s. 245-250).
U przedstawicieli oficjalnych władz harcerskich funkcjonowało także przeświadczenie
o „ekspansji” Kościoła i jego „ingerencji w wewnętrzne sprawy Związku”. W zasobach

rządzonym w związku z wszczęciem sprawy funkcjonariusz zakopiańskiej bezpieki, Ryszard Gaweł132, napisał:
W toku prowadzonych czynności operacyjnych w ostatnim okresie
wyraźnie daje się odczuć fakt zdominowania zakopiańskiego harcerstwa133 przez kler i byłych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Szczególnie pod tym wpływem znajdują się dwa szczepy: „Hyrni” ze
Szkoły Podstawowej nr 6134 i „Rysy” z Technikum Tkactwa Artystycznego.

Relacja z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Hufca Tatrzańskiego, październik 1984; karta z kroniki 27 DH – Szczep „Rysy”

132

archiwalnych IPN zachował się dokument – fragment listu Naczelnika ZHP Ryszarda Wosińskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych Czesława Kiszczaka, (co ciekawe datowany
na tradycyjny w harcerstwie Dzień Myśli Harcerskiej, 22 lutego 1985 roku). Towarzysz
Naczelnik ZHP prosił towarzysza Ministra Kiszczaka o podjęcie działań „w sferach naruszających” rozporządzenie Rady Ministrów z 1959 roku, o uznaniu ZHP za stowarzyszenie wyższej użyteczności i w związku z naruszaniem zasad Statutu ZHP. Zob. W. Hausner,
M. Kapusta, op. cit. s. 100.
Ryszard Gaweł, ur. w 1945 r. Absolwent LO w Gorlicach, członek PZPR. Przyjęty do służby w MO 1 II 1972 roku w stopniu kaprala na stanowisko referenta operacyjnego; skierowany do pracy w Referacie Operacyjno-Dochodzeniowym do Walki z Przestępstwami
Gospodarczymi KP MO w Gorlicach. W okresie od 6 II 1973 roku do 24 XI 1973 roku
odbył przeszkolenie w Szkole Podoficerskiej MO w Pile. Od 1 VI 1975 roku starszy
inspektor Wydziału Śledczego w KW MO w Nowym Sączu; od 1 X 1977 roku do czerwca 1980
roku studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legio-
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Ostatnio jawnym krokiem negatywnej działalności skierowanym przeciwko socjalizmowi i obecnej rzeczywistości była Konferencja Sprawozdawczo-wyborcza Chorągwi ZHP w Zakopanem [tak w oryginale]
odbyta dnia 28.10.1984 r.
Instruktor szczepu „Hyrni” – Piotr Bąk135 inżynier geodeta, czołowy
działacz NZS w Krakowie, zabierając pięciokrotnie głos w dyskusji
stwierdził m.in., że:
– ZHP nie ma nic wspólnego z treściami społecznymi obecnego
		 ustroju,
– słowo socjalizm powinno zniknąć z roty i statutu ZHP. Rota powinna
		 powrócić do swojej treści jaką miała przed II wojną światową,
		 gdzie przysięgano na wierność Bogu i Ojczyźnie136.
Drużynowy szczepu „Hyrni”– uczeń Dyrcz137w swoim wystąpieniu stwierdził, iż jedyną siłą narodu w aktualnej sytuacji może być tylko Kościół.
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nowie; z dn. 1 IV 1983 roku został mianowany zastępcą komendanta miejskiego ds. Służby Bezpieczeństwa KM MO w Zakopanem; z dn. 16 XI 1985 roku został przeniesiony do
dyspozycji szefa WUSW w Nowym Sączu. Skierowany na stanowisko pełniącego obowiązki naczelnika Wydziału Śledczego WUSW w Nowym Sączu; dn. 16 V 1986 roku
formalnie mianowany naczelnikiem Wydziału Śledczego WUSW w Nowym Sączu. 24 XI
1973 roku mianowany plutonowym, 18 IX 1974 roku sierżantem, 16 XI 1978 roku starszym sierżantem,17 VI 1980 roku podporucznikiem, 17 IX 1982 roku porucznikiem,
17 IX 1986 roku kapitanem. Zwolniony ze służby 16 XII 1987 r. Zob.: AIPN Kr 0154/873,
Akta osobowe Ryszarda Gawła; M. Wenklar, Twarze sądeckiej bezpieki. Wystawa, Kraków 2007, s. 21, 36.
Odnośnie do harcerstwa w Zakopanem i na Podhalu zob.: P. Bąk, Zakopiańskie harcerstwo
na szlaku niepodległości (1980-1989), [w:] Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa 2005
t. I; P. Bąk, Zakopiańskie harcerstwo na szlaku niepodległości 1980-1989, [w:] Drogi do
Niepodległości. Polska, Podhale, Zakopane 1945-1989, pod red. J. Zacharko, Zakopane
2005. Tam szersze informacje o charakterze biograficznym dotyczące instruktorek i instruktorów z Zakopanego.
V Szczep „Hyrny” powstał w 1971 roku. W skład szczepu weszły 5 Drużyna Harcerzy,
14 Drużyna Harcerek, 3 Drużyna Zuchowa i 7 Drużyna Zuchowa. W latach 1971-1981
komendantem szczepu był hm. Lesław Dall.
Piotr Bąk, ur. w 1958 roku, harcmistrz, geodeta, przewodnik tatrzański; drużynowy 1 Drużyny Harcerzy (DH) im. ks. J. Poniatowskiego, zastępca komendanta Hufca Tatrzańskiego, instruktor związany z KIHAM i niejawnym Ruchem Harcerskim, po 1989 roku początkowo w ZHP r. z. 1918, następnie w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (do 1995
roku przewodniczący Zarządu Obwodu Tatrzańskiego ZHR); w latach 1990-2002 radny,
1995-2001 wiceburmistrz, 2001-2006 burmistrz Zakopanego. W opinii P. Bąka użyte
przez SB określenie „czołowy działacz NZS w Krakowie” jest zdecydowanie przesadzone.
Chodzi o treść Prawa Harcerskiego i Przyrzeczenia zgodną ze Statutem ZHP z roku 1936.

Instruktor szczepu „Rysy” – Mieczysław Jasiński138 działacz b. NZS,
w czasie dyskusji stwierdził:
– cele szkoły i harcerstwa są rozbieżne,
– dyrekcja ogranicza autonomię ZHP w szkole,
– jakim prawem dyrektor szkoły polecił uczniom i harcerzom uczest		 niczyć w pochodzie 1 Maja, a nie wyraził zgody na zorganizowanie
		 uroczystych obchodów 3-Maja przez harcerzy szczepu „Rysy”.
Uczeń klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 6 zabierając głos w dyskusji
oświadczył:
– w państwie nie może dominować żadna partia polityczna,
– państwo nie może programować i propagować ateizmu.
4W podjętej Uchwale, delegaci przegłosowali stwierdzenie, że są za
zmianami treści roty .
U około 10 harcerzy ze szczepu „Hyrni” i „Rysy” – uczestników konferencji, zaobserwowano plakietki sprawności „oazowych” m.in.
„W służbie Papieżowi”139 . Należy generalnie stwierdzić, że w trakcie
wyborów do rady Hufca najwięcej głosów otrzymali delegaci prezentujący negatywny, wprost wrogi stosunek do ustroju i obecnej rzeczywistości.W związku z wyżej zaistniałymi faktami założono w ramach sprawy obiektowej „Edukacja”, sprawę operacyjnego sprawdzenia krypt.
„Instruktor” mającą na celu potwierdzenie i uzyskanie nowych okoliczności w przedmiotowej sprawie, rozpoznanie środowiska instruktorów
harcerskich, ich postaw, prezentowanych poglądów, powiązań z klerem
i opozycją. Ustalenie zasięgu wpływu kleru na młodzież.
Po zebraniu niezbędnego materiału operacyjnego o stanie ideowym
i politycznym harcerstwa w Zakopanem, opracowana analiza sytuacji przedstawiona zostanie kierownictwu politycznemu województwa
i miasta Zakopanego.
137

138

139

W oryginale Drycz. Niewątpliwie mowa o osobie noszącej nazwisko Dyrcz. Phm Krzysztof Dyrcz „Pyrcin”, ur. 1965, technik budowlany, zam. USA, w 1984 r. komendant
V Szczepu „Hyrny”. Zob.: P. Bąk, op. cit.
Mieczysław Jasiński „Rysior” ur. w 1956r., hm, komendant Szczepu „Rysy”, historyk,
nauczyciel (1995-2009 był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem), przewodnik tatrzański i beskidzki. Członek NSZZ „Solidarność”, rozpracowywany przez nowosądecką bezpiekę.
W Ruchu Harcerskim nie było żadnych „sprawności oazowych”. Chodzi oczywiście
o sprawność „BS-83” (czyli Biała Służba – 1983). W dniu 18 VI 1983 roku w spotkaniu
z Janem Pawłem II na Jasnej Górze uczestniczyła ponad pięćdziesięcioosobowa grupa
z Zakopanego.
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O uzyskanych wynikach będziemy informować na bieżąco w kolejnych
meldunkach uzupełniających.
Prowadzenie sprawy „Instruktor” zakończono w listopadzie 1988
roku140. Materiały archiwalne zostały złożone do archiwum Sekcji „C”
WUSW w Nowym Sączu, a następnie zniszczone prawdopodobnie na
przełomie lat 1989 i 1990.
Nowosądecka bezpieka nie ograniczała swojej aktywności tylko do rozpracowania środowisk należących do Chorągwi Nowosądeckiej. Interesowano się także obozami harcerskimi drużyn
z innych stron kraju, zlokalizowanymi na terenie województwa141.
Funkcjonariusz Wydziału, III Bolesław Koział, w czasie spotkania
z TW „Jac”142 w dniu 8 lipca1987 roku zlecił mu wzięcie udziału
w kontroli (wizytacji) obozu 8 KKDH, który miał w dniach 28 lipca
– 28 sierpnia tegoż roku być
zorganizowany w Gładyszowie, i przekazanie informacji
o zauważonych „nieprawidłowościach”143. Jak wynika
z zachowanych dokumentów
w Teczce Pracy TW „Jac” kontrola obozu faktycznie odbyła
się. TW „Jac” przekazał funkcjonariuszowi informację, że
nie stwierdzono nieprawidłowości i „negatywnych akcentów” w funkcjonowaniu obozu144. Pojawia się pytanie czy
informacja przekazana przez
współpracownika była wiarygodna. 8 KKDH była drużyną
Druh Krzysztof Dyrcz
140
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Meldunek zakończeniowy został przesłany do Departamentu III w dniu 16 XI 1988 roku.
AIPN 01232/3/6, Materiały różne Departamentu III, k. 18-20, Meldunek zakończeniowy
nr 216 – SOS „Instruktor”.

znaną z „niepokorności” i kultywowania tradycji patriotycznych. Może
TW „Jac”, wizytując obóz, nie chciał widzieć negatywnych akcentów,
lub nie przekazał informacji dotyczących tej problematyki oficerowi
SB. Nie można wykluczyć, że w czasie swojej wizyty faktycznie nie
zauważył niczego, co mógłby uznać za nieprawomyślne.
Sytuacji w nowosądeckim, a szczególnie w zakopiańskim harcerstwie,
bezpieka poświęciła obszerny, kilkunastostronicowy raport z 5 stycznia
1985 roku, zatytułowany „Informacja dotycząca negatywnych politycznie tendencji w harcerstwie województwa nowosądeckiego”. Został on
przesłany na ręce Naczelnika Wydziału III Departamentu III MSW. „Negatywne trendy” w harcerstwie bezpieka wiązała z powstaniem NSZZ
„Solidarność”, a także z „nasiloną działalnością propagandową kościoła
w kierunku klerykalizacji młodzieży harcerskiej”. Zjawiska uznawane
przez nią za „negatywne” wiązała z działalnością Kręgu Instruktorów
Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM) w Zakopanem.
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Działania tego typu prowadzone były najprawdopodobniej na zlecenie jednostki SB,
z terenu której przyjechała dana drużyna czy szczep. W toku kwerendy nie odnalazłem do
kumentu potwierdzającego, że to krakowska SB zleciła zbieranie informacji o obozie
8 KKDH, natomiast w lutym 1987 roku Sekcja III-c z Wydziału III-1 WUSW w Krakowie
zwracała się do WUSW w Nowym Sączu o zebranie informacji dot. jednego z zimowisk
(IPN Kr 056/114, t. 19, Dziennik Korespondencyjny WUSW Kraków). Nowosądeccy
funkcjonariusze interesowali się natomiast tym, co robią „ich harcerze” przebywający na
terenie innych województw. Przykładowo do WUSW Kraków wpłynęły w dniach 23 października i 10 listopada 1987 roku pisma z Nowego Sącza z prośbą o zabezpieczenie
„rajdu pieszego niezależnego harcerstwa”. IPN Kr 056/114, t.20, Dziennik Korespondencyjny WUSW Kraków.
Bolesław Koział przejął prowadzenie TW „Jac” od Stanisława Dudzika.
Bolesław Koział, ur. w 1957 roku; inż. mechanik, absolwent Azerbejdżańskiego Instytutu
Ropy Naftowej i Chemii w Baku; członek SZSP, TPPR i PZPR (I sekretarz POP WUSW
w N Sączu). Do służby w SB przyjęty z dniem 1 września 1986 roku jako inspektor Wydziału III WUSW w Nowym Sączu, następnie st. inspektor w Wydziale III, rozkazem z 12
grudnia 1989 roku. Mianowany został st. inspektorem Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa. W 1990 roku pozytywnie opiniowany przez Wojewódzką Komisję Kwalifikacyjną do pełnienia służby w Policji. Ukończył podyplomowe Stacjonarne
Studium Oficerskie w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW. W podaniu o przyjęcie do pracy w organach bezpieczeństwa wyraził przekonanie, że: „będzie mógł bezpośrednio włączyć się do walki z przeciwnikiem politycznym”. Oceniany jako funkcjonariusz zdyscyplinowany, sumienny, pracowity, o dużym poczuciu odpowiedzialności. IPN Kr 268/133,
Akta osobowe Bolesława Koziała.
IPN Kr 0032/3219, t. 2, teczka pracy TW „Jac”, k. 50, Informacja operacyjna z dnia 8 lipca
1987 roku. Zobacz załącznik nr 3.
IPN Kr 0032/3219, t. 2, teczka pracy TW „Jac”, k. 51, Informacja operacyjna z 24 sierpnia
1987 roku.
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Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Hufca Tatrzańskiego, Zakopane 28.10.1984; wręczenie sznura funkcyjnego nowo wybranej zastępczyni komendantki hufca Stanisławie Dvořák

W dokumencie przywoływane są także przypadki konkretnych działań
instruktorów, które traktowano jako „niepozytywne”. Jako przykład podano, że w lutym 1982 r. 11 instruktorów z Zakopanego (Jacek Bąk145,
Piotr Bąk, Grzegorz Gawdzik146, Maciej Krupa, Kinga Łozińska147,
Jolanta Maksylewicz148 Mariola Mroczkowska149 Joanna Nawieśniak150
Zbigniew Słup151 Danuta Zając152 oraz Leszek Pieniążek153) zwróciło
się do Komendy Hufca Tatrzańskiego z pisemną prośbą o przekazanie swoich nagród pieniężnych na pomoc dla rodzin internowanych.
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Jacek Bąk „Uszat”, ur. w 1960 roku, phm, instruktor V Szczepu „Hyrny”, jeden z inicjatorów powołania Porozumienia Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego, instruktor
konspiracyjnego Ruchu Harcerskiego, inżynier elektryk, przewodnik tatrzański, dyspozytor mocy – Zakład Energetyczny Kraków, Rejon Zakopane.
Grzegorz Gawdzik, instruktor Szczepu „Hyrny”, przyboczny 7 DZ „Słoneczne Zuchy”.
Zob.: P. Bąk, op. cit.
Kinga Łozińska „Kaśka” obecnie Kinga Łozińska-Czaja phm, instruktorka Szczepu „Hyrny”, drużynowa 14 DH i 101 ŻDS „Szaroty”, 1980-81 drużynowa Kręgu im. Andrzeja
Małkowskiego w Zakopanem, ur. 1961r., etnograf, menadżer, obecnie mieszka w Warszawie. Zob.: P. Bąk, op. cit.

W związku z tą inicjatywą interweniowała Komenda Chorągwi i nie
wyrażono zgody na przeprowadzenie tej akcji. W dokumencie tym znalazły się także informacje o ogólnopolskim harcerskim zlocie środowisk „niepokornych”. W dniach 17-18 sierpnia 1985 roku w Szczawie
odbył się zlot środowisk związanych z Ruchem Harcerskim, w ramach
większych uroczystości, będących spotkaniem kombatantów Września 1939, PSZ na Zachodzie, Armii Krajowej154. Bezpieka oceniała, że
w Zlocie wzięło udział około 1000 harcerzy w zorganizowanych,
umundurowanych grupach (przy ogólnej liczbie uczestników szacowanej na ok. 8500 osób). Uroczystości w Szczawie określono jako
„szczególnie niebezpieczną i, jak wykazało doświadczenie, skuteczną
formą oddziaływania kleru i organizacji kombatanckich byłych żołnierzy Armii Krajowej na młodzież harcerską”. Cały raport nowosądeccy
funkcjonariusze zakończyli stwierdzeniem, że na terenie województwa
nie stwierdzili prób tworzenia nielegalnych struktur harcerskich a „negatywne politycznie tendencje” występują jedynie w Zakopanem.
Bezpieka zbierała także informacje dotyczące harcerzy z Nowego Targu. Interesowano się instruktorami i osobami zaangażowanymi
w działania, które uważano za „łamanie świeckości” ZHP. Kontrolo148

149

150

151

152

153

154

Jolanta Maksylewicz obecnie Jolanta Jurek, ur. w 1963 r., podharcmistrzyni, instruktorka
Szczepu „Hyrny”, drużynowa 3 DZ „Leśne Mrówki” polonistka, nauczycielka w szkole
w Zawoi. Zob.: P. Bąk, op. cit.
Mariola Mroczkowska obecnie Mariola Mroczkowska-Krzystek, ur. w 1963 r., przewodniczka, instruktorka Szczepu „Hyrny” przyboczna 3 DZ „Leśne Mrówki”, ekonomistka, przedsiębiorca, Zakopane. Zob.: P. Bąk, op. cit
Joanna Nawieśniak „Nawias” obecnie Joanna Bąk, ur. w 1964 r., harcmistrzyni, instruktorka Szczepu „Hyrny”, drużynowa 14 DH im. Krystyny Wańkowicz, W latach 1989-1993
hufcowa Tatrzańskiego Hufca Harcerek ZHP r. z. 1918, nauczycielka w SP nr 3 w Zakopanem. Zob.: P. Bąk, op. cit
Zbigniew Słup, podharcmistrz, instruktor Szczepu „Hyrny” ur. w 1960 r., geofizyk, menadżer, animator wspólnot katolickich i duszpasterstw w Krakowie i innych miastach.
Zob.: P. Bąk, op. cit
Danuta Zając obecnie Danuta Krzyściak, ur. w 1959 r., harcmistrzyni, instruktorka
V Szczepu „Hyrny”, drużynowa 3 DZ „Leśne Mrówki”, kierownik Referatu Zuchowego
Hufca Tatrzańskiego, kwatermistrz hufca, w latach 1997-2004 kwatermistrz Obwodu Tatrzańskiego ZHR i drużynowa Gromady Zuchowej „Leśne Mrówki” przy SP 3, księgowa,
b. pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem, obecnie rencistka. Zob.:
P. Bąk, op. cit
W dokumencie podano nazwisko Leszek Remigiel. Zdaniem P. Bąka chodzi o Leszka
Pieniążka, „Talar”, „Wulgus”, ur. w 1963 r., podharcmistrza, instruktora Szczepu „Hyrny”,
drużynowego 5 DH im. Klimka Bachledy, lekarza, ordynatora Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala Powiatowego w Limanowej. Zob.: P. Bąk, op. cit
O Zlocie w Szczawie zob. J. Parzyński, Ruch…, s. 40-42
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wanie sytuacji w Hufcu ZHP w Nowym Targu bezpieka miała ułatwione ponieważ dysponowała źródłem informacji mającym bezpośrednie
„dotarcie” do tego środowiska. Pośrednio, w ramach działań ukierunkowanych na Hufiec ZHP w Nowym Targu, bezpieka mogła uzyskiwać,
i uzyskiwała, dane dotyczące zakopiańskiego KIHAM, czy inicjatyw
niejawnego Ruchu Harcerskiego155.
Jednym z dokumentów dotyczących działań bezpieki wobec harcerstwa w Nowym Targu jest szyfrogram, który por. Ścierański, zastępca szefa d.s. SB w RUSW w Nowym Targu przesłał do Naczelników
Wydziałów III i IV w Nowym Sączu. Dokument ten wart jest uwagi nie
tylko z tego powodu, że dotyczy tematyki harcerskiej. W pierwszym
rzędzie bardzo wyraziście obrazuje, że bezpieka interesowała się wydarzeniami na dobrą sprawę zupełnie marginalnymi (mając na względzie
zakres działania bezpieki), bo czyż za inne można uznać fakt składania,

Harcerki i harcerze z Nowego Targu składają Przyrzeczenie Harcerskie przy grobie Olgi Małkowskiej, Zakopane 30.5.1987; pierwszy z lewej Janusz Nosek, z prawej Stefan Marszałkiewicz
155
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Zobacz załącznik nr 3.

Szyfrogram, szefa ds. SB RUSW w Nowym Targu przesłany do Naczelników Wydziałów III
i IV w Nowym Sączu, dotyczący przyrzeczenia harcerskiego harcerek i harcerzy z Nowego
Targu przy grobie Olgi Małkowskiej 30.5.1987
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w latach 80., przez 6 osób przyrzeczenia harcerskiego, niezgodnego
z ówcześnie obowiązującym156.
Pojawia się pytanie, jaki był zakres wiedzy bezpieki, Zwiadu WOP
o działalności i strukturach zakopiańskiego środowiska KIHAM, a następnie Ruchu Harcerskiego. Zniszczenia dokumentacji bezpieki, dokonane w latach 1989-1990, utrudniają jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Jednakże analiza zachowanych materiałów, w tym przytoczonego
opracowania, pozwala z dużym prawdopodobieństwa postawić tezę, że
wiedza ta była niepełna, i ograniczała się głównie do jawnych wystąpień harcerzy. Można stwierdzić, że bezpieka nie dysponowała wiedzą
o części inicjatyw. Nie odnalazłem jakichkolwiek śladów potwierdzających, że wiedziano o przygotowaniach i przebiegu największej akcji organizowanej przez zakopiańskich harcerzy dla ogólnopolskich struktur
Ruchu Harcerskiego tj. akcji „A-O 84”157. W oparciu o dotychczasowy,
wstępny stan badań przypuszczam, że nie dysponowano również wiedzą dotyczącą bardzo ciekawego aspektu działalności harcerzy z Zakopanego (1 Drużyna Harcerzy im. ks. Józefa Poniatowskiego) jakim był
udział, w latach 1987-1988, w przerzucie przez granicę (do ówczesnej
Czechosłowacji) literatury religijnej dla Słowaków158.
Zakopiańskie harcerstwo było kontrolowane operacyjnie przez
cały okres funkcjonowania „władzy ludowej”. Intensywność rozpracowania osób i struktur harcerskich zdecydowanie wzrosła w latach
156

157
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Szyfrogram – egzemplarz dla Wydziału IV WUSW w Nowym Sączu – został włączony
do teczki personalnej TW „Jantar”. Na dokumencie znalazła się odręczna dekretacja na
por. Zengela, ówczesnego oficera prowadzącego TW „Jantar”. Opisywane w szyfrogramie
przyrzeczenie faktycznie się odbyło. Zachowała się fotografia z tej uroczystości. Na dokument ten zwróciłem uwagę także z tej przyczyny, że z jego treści dowiadujemy się, jakim sposobem bezpieka weszła w posiadanie informacji o wspomnianej harcerskiej uroczystości. Miała w niej uczestniczyć córka jednego z funkcjonariuszy SB i prawdopodobnie mogła wspomnieć, pewnie mimochodem, o tym fakcie w kręgu domowników. IPN
Kr 0032/2846, t.1, k.46.
„A-O 84” był to kryptonim zlotu zastępów poświęconego postaciom Andrzeja i Olgi Małkowskich. Celem zlotu było bliższe zainteresowanie harcerzy założycielami polskiego
harcerstwa. Zlot odbył się w 26-27 maja 1984 roku, kierował nim Piotr Bąk, a uczestniczyło w nim 46 zastępów (ponad 500 osób). Więcej zob.: J. Parzyński, op. cit, s. 39-40, 197199. Kilka lat później, w 1988 roku, odbył się kolejny zlot poświęcony Małkowskim, a dokładniej Oldze Małkowskiej. Inicjatorem Zlotu „AO-100” był Lesław Dall. W przeciwieństwie do roku 1984 miał on jawny, oficjalny charakter. Brak informacji czy zlot ten był otoczony „opieką” ze strony SB. Na pewno informacje o tej akcji miała bezpieka z Bielska-Białej która, kontrolując korespondencję dh Kurowskiego z Mesznej, odnotowała, że
utrzymuje on kontakt z instruktorami z Zakopanego.

80. XX wieku159. Zachowane dokumenty pozwalają stwierdzić, że skala
tych działań była stosunkowo duża. Jednakże pracę operacyjną można
w pewnym sensie uznać za bezskuteczną, ponieważ nie doprowadziła
ona do przeciwstawienia się emanacji dążeń wolnościowych i pragnień
zmiany kształtu reżimowego harcerstwa. Swoistym ukoronowaniem
opozycyjnej, wobec oficjalnych władz, działalności było opuszczenie
„reżimowego” ZHP przez Hufiec Tatrzański i przejście do ZHP rok
założenia 1918.
Jestem przekonany, że zagadnienie „Zakopiańskie Harcerstwo
w dokumentach SB” wymaga szczegółowych badań poprzedzonych
kompleksową kwerendą zasobu aktowego i ewidencyjnego pozostałego po bezpiece. Zasadnicza trudność tej kwerendy polega na fakcie,
że dokumentacja archiwalna dotycząca harcerstwa w latach 80. została
w zdecydowanej większości zniszczona. Ocalały pojedyncze dokumenty, często tylko rozproszone fragmenty dokumentów, które odnajdujemy w różnych sprawach operacyjnych lub dokumentacji o charakterze
administracyjnym. Jednakże w oparciu o nawet tak szczątkowy materiał, jesteśmy w stanie dowiedzieć się sporo o przeszłości.

158

159

Problematyka ta została już częściowo, jednakże w sposób ogólny, omówiona w wcześniejszych publikacjach (zob. P. Bąk, Zakopiańskie…, [w:] „Krakowski Rocznik Historii
Harcerstwa” 2005, t.; P. Bąk, Zakopiańskie…, [w:] Drogi do Niepodległości. Polska, Podhale, Zakopane 1945-1989, pod red. J. Zacharko, Zakopane 2005; J. Parzyński, op.cit.).
Bezsprzecznie jednak, mając na względzie bezprecedensowy charakter tej działalności
zasługuje ona na osobne opracowanie, oparte na wnikliwej i wielokierunkowej kwerendzie. Szczególnie ciekawy wydaję się wątek związany ze wsparciem, jakie akcji przerzutu
literatury udzielał jeden z oficerów WOP. Pojawia się pytanie czy SB, ew. jednostki Zwiadu WOP i struktury podległe MON dysponowały wiedzą o udziale harcerzy w przerzucie
literatury. Odpowiedź może dać wielokierunkowa kwerenda w archiwaliach zgromadzonych w zasobie IPN. Istotne było by także przeprowadzenie kwerendy w archiwaliach
wytworzonych przez czechosłowackie organy bezpieczeństwa. Ze względu na ograniczenia czasowe nie podejmowałem badań w tym zakresie.
Zobacz załącznik nr 1.
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Rysunek cmentarza z I wojny światowej wykonany przez uczestniczę obozu. Beskid Niski
1985

100

Rysianki

Festiwal Piosenki Harcerskiej kwiecień
1984; Agata Judka i Grzegorz Bąk

Małgorzata Biedroń i Agata Judka rysują
krzyże na cmentarzu z I wojny światowej;
obóz Szczepu „Rysy”, Beskid Niski, 1985

Rysianki” w Pieninach, maj 1987; od lewej
pierwszy rząd Celina Palonek, Lucyna Dzida, za nimi Bogusława Burnos i Małgorzata
Kędroń; stoją: Małgorzata Sadłoń (Wantule
– Kościelisko) i NN

Wycieczka narciarska harcerek z 27 DH do Dol. Lejowej, marzec 1987
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„Rysianki” na trasie, obóz rowerowy, Bory Tucholskie, lipiec 1987

Kajakami po Brdzie, obóz rowerowy Bory Tucholskie lipiec 1987

„Przerwa w zajęciach”. Obóz rowerowy Bory Tucholskie lipiec 1987
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Załącznik nr 11
Nowy Sącz, dnia 5 stycznia 1985 r.a
[b]2 c

Tajne spec[jalnego] znaczenia
Egz. nr 1d
Naczelnik Wydziału III Departamentu III
M[inisterstwa] S[praw] W[ewnętrznych]
w Warszawie3

Informacja
dotycząca negatywnych politycznie tendencji w harcerstwie
województwa nowosądeckiego
Związek Harcerstwa Polskiego na terenie województwa nowosądeckie1

a
b

2

c
d
3

Dokument ten był wcześniej publikowany, pierwodruk zob.: P. Bąk, M. Kapusta, Harcerstwo
w dokumencie Służby Bezpieczeństwa w Nowym Sączu z roku 1985, „Krakowski Rocznik
Historii Harcerstwa” 2006, t. 3, s. 101-114.
Poniżej dopisano odręcznie-OE-III-0037/85.
Pieczęć nagłówkowa z orzełkiem – Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Nowym
Sączu – i liczbą dziennika 14 L. dz. [dalej nie dość czytelnie wpisano odręcznie, prawdopodobnie] EO-0015/85.
Na mocy ustawy sejmowej z 28 V 1975 roku dokonano nowego podziału administracyjnego
kraju. Utworzono wówczas 32 nowe komendy wojewódzkie MO. Jedną z nich było Komenda Wojewódzka MO w Nowym Sączu. Dotychczasowe komendy powiatowe wraz z funkcjonującymi przy nich referatami ds. SB zostały zlikwidowane. Natomiast w 1983 roku ustawa
z 14 lipca tegoż roku o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych wprowadziła nowe nazewnictwo jednostek terenowych MSW. Dotychczasowe komendy Wojewódzkie MO przemianowano na Wojewódzkie Urzędy Spraw Wewnętrznych. (Zob.: P. Piotrowski, Struktura Służby Bezpieczeństwa MSW 1975-1990 [w:] „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 1(3), s. 55-56.) Komendantami (szefami) KWMO/WUSW w Nowym Sączu byli: Radziejewski Stanisław – od 1 VI 1975 do 31 XII 1980, Grodecki Jerzy – od 10 XII 1980 do 31 III 1990, Buczyński Andrzej – od 1 IV do 31 VII 1990 r. Natomiast zastępcami komendantów (szefów)
ds. SB byli kolejno: Schiller Józef – od VI 1975 do 1 V 1983, Kasprzyk Bogdan – od 6 VI
1983 do 31 III 1990, Wojtarowicz Leszek do 31 lipca 1990 r. Obsada stanowisk kierowniczych KWMO/WUSW w Nowym Sączu za: M. Wenklar w: Obsada stanowisk kierowniczych SB, t. 3, 1975 – 1989, red. P. Piotrowski, Warszawa 2008.
Poniżej odręcznie zapisano nieczytelnie.
Numer wpisano odręcznie.
Nie udało się dotrzeć do dokumentu normatywnego, który jednoznacznie potwierdzałby,
który z Wydziałów w Departamencie III zajmował się rozpracowywaniem harcerstwa. Sądzę, że był to Wydział III. W omawianym okresie Naczelnikiem Wydziału III w Departamencie III MSW był płk Ryszard Szczerbiński natomiast jego zastępcą Zbigniew Kluczyński. Rozpracowywaniem harcerstwa w mniejszych województwach zajmowały się Wydziały
III, w większych Wydziały III-1. Przykładowo w WUSW w Krakowie, od 1983 roku inwigi-
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go skupia około 42 800 harcerzy, zrzeszonych w 25-ciu hufcach podległych Nowosądeckiej Chorągwi ZHP im. Janka Krasickiego. Łącznie
w hufcach działa: 702 drużyn zuchowych, 648 harcerskich i 148 starszo
harcerskich4. Komenda Chorągwi zatrudnia, wraz z ogniwami terenowymi, 69 osób płatnego personelu5.
Początki negatywnych politycznie trendów w nowosądeckim harcerstwie sięgają okresu powstania NSZZ „Solidarność”, kiedy to zaobserwowano wrogie celom PRL upolitycznianie się kadry instruktorskiej
oraz nasiloną działalność propagandową kościoła w kierunku klerykalizacji młodzieży harcerskiej, bądź też odciągania jej od członkostwa
w ZHP.
Negatywną politycznie, prosolidarnościową działalność harcerskiej
kadry instruktorskiej odnotowano dotychczas w Hufcu Tatrzańskim
w Zakopanem. Funkcjonował tam (do chwili samorozwiązania się po
apelu porozumienia na Jasnej Górze w dniu 12 IX 1982 r.) Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego – KIHAM6. Działalność zakopiańskiego KIHAM-u służyła m.in.: propagowaniu idei odłączenia się od ZHP – jako organizacji skompromitowanej, stworzeniu
niezależnego harcerstwa, nad którym patronat miały dzierżyć ogniwa:
„Solidarności”, ścisłemu współdziałaniu z kościołem. Cele te realizowano głównie poprzez:
– udział młodzieży harcerskiej w imprezach rocznicowych organizowanych przez miejscową „Solidarność” i kościół,
– wydawanie własnego kwartalnika „Czuj Duch”, zawierającego treści
prosolidarnościowe, podsycającego separatystyczne dążenia nowego, niezależnego harcerstwa,

4
5

6

lacją i kontrolą operacyjną organizacji i związków młodzieżowych, w tym harcerstwa zajmowała się Sekcja III-c Wydziału III-1 AIPN BU 01232/11/1, Akta w sprawie karnej V Ds.
163/91 dot. Tadeusza Szczygła, Henryka Dankowskiego, Krzysztofa Majchrowskiego - materiały różne, k. 143-156 Kierunkowy plan pracy Wydziału III-1 w roku 1988 z 21.01.1988 r.
Drużyny działające w szkołach ponadpodstawowych.
Chorągiew Nowosądecka im. Janka Krasickiego została utworzona w 1975 roku z części
jednostek organizacyjnych Chorągwi Krakowskiej i Rzeszowskiej. Komendantami Chorągwi byli: Andrzej Głuc (1975-85), Urszula Kochanik (1985-87), Zygmunt Chrypliwy (od
1987 roku). W 1984 roku Chorągiew nowosądecka liczyła 25 hufców. Więcej zob.: Leksykon harcerstwa, Warszawa 1988, s. 288-289.
O „Kręgach Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego” zob.: S. Czopowicz,
„KIHAM”, Warszawa 1998.
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– uroczyste poświęcanie sztandarów szczepów, m.in. Szczepu „Krywań”7,
– odbieranie roty przyrzeczenia harcerskiego w dwóch wariantach (jeden oficjalny, obowiązujący w ZHP, drugi mówiący o służbie Bogu
i Polsce) – do wyboru przez wstępującego i jego rodziców,
– uczestnictwo harcerzy w nabożeństwach organizowanych specjalnie
dla nich przez księży Pallotynów8 z Zakopanego,
– organizowanie spotkań członków i sympatyków KIHAM-u, poświęconych „prawdziwej” historii harcerstwa oraz jego związkom z kościołem w służbie Bogu.

Konferencja sprawozdawczo-Wyborcza Hufca Tatrzańskiego październik 1984. Drużynowa 27
DH pwd Jolanta Pająk odbiera dyplom dla szczepu „Rysy:”
7

8

Uroczystość poświęcenia sztandaru Szczepu „Krywań” miała miejsce w kaplicy na Wiktorówkach 12 września 1981 roku. Poświęcenia dokonał ojciec Tomasz Pawłowski, dominikanin, duszpasterz akademicki z Krakowa w obecności harcerek i harcerzy VI Szczepu „Krywań”, V Szczepu „Hyrny”, Kręgu Instruktorskiego przy Akademii Medycznej w Katowicach
oraz innych szczepów i drużyn. Natomiast poświęcenia sztandaru Szczepu „Hyrny” dokonał
o. Leonard Węgrzyniak, dominikanin, gospodarz kaplicy Matki Boskiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr podczas Mszy Św. na Wiktorówkach o północy 19/20 V 1979 roku, w obecności
Kręgu Instruktorskiego Szczepu „Hyrny”.
Około 4 km od centrum Zakopanego, na Krzeptówkach, znajduje się Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej. Kościół położony jest na małym wzgórzu, zwanym tradycyjnie przez pielgrzymów i turystów: Wzgórzem Fatimskim lub Zakopiańską Fatimą. W 1950 roku rozpoczęła się budowa domu Pallotynów i Kaplicy Niepokalanego Serca Maryi. Od 1980 roku siedziba Pallotynów jest miejscem, gdzie skupia się aktywność opozycyjna. Organizowane są mie-
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O linii politycznej prezentowanej przez instruktorów zrzeszonych
w zakopiańskim KIHAM-ie świadczą entuzjastyczne artykuły (relacje) jego członka Macieja Krupy9 z I Krajowego Zjazdu „Solidarności”
w Gdańsku (było on akredytowany przy Zjeździe jako dziennikarz),
publikowane na łamach czasopisma „Czuj Duch”, dotyczące narady
przedstawicieli zespołu zjazdowego „Solidarności” z delegatami Niezależnego Ruchu Harcerskiego i Kręgów im. Andrzeja Małkowskiego
– w sprawie przyszłości harcerstwa polskiego. Maciej Krupa nawiązał tam kontakt z Mirosławem Chojeckim10 – dyrektorem Niezależsięczne dni skupienia, konferencje, wykłady z nauki społecznej Kościoła, rekolekcje. W latach 1985, 1986 i 1987 na Krzeptówkach gościł Lech Wałęsa. W 1987 roku rozpoczęła się
budowa Kościoła, jako „votum dziękczynne za ocalenie życia Ojca Świętego Jana Pawła II
w dniu 13 maja 1981 roku”. Autorem projektu był inż. arch. Stanisław Tylka z Zakopanego.
Wnętrze kościoła budowane było pod kierownictwem ks. Mirosława Drozdka SAC – Kustosza Sanktuarium, związanego z tym miejscem od 1978 roku, przy szerokiej współpracy
specjalistów. W 75-tą rocznicę objawień fatimskich i w 11-tą rocznicę zamachu kard. Franciszek Macharski poświęcił Kościół – oddając go do użytku wiernych i pielgrzymów. Dnia
7 VI 1997 roku do Sanktuarium na Krzeptówkach przybył Jan Paweł II. Odprawił Mszę
Świętą i konsekrował kościół. W latach 1982-1983, w kaplicy ojców Pallotynów,
odbywały się comiesięczne harcerskie Msze Św., połączone z udziałem w spotkaniach formacyjnych, wykładach i dyskusjach. Gościem jednego z takich spotkań był
prof. Tomasz Strzembosz. Jednak w rzeczywistości, od drugiej połowy lat siedemdziesiątych, najważniejszym miejscem spotkań, a później działalności duszpasterskiej wśród zakopiańskich harcerek i harcerzy, była kaplica Matki Boskiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na
Wiktorówkach w Tatrach.
9
Krupa Maciej, ur. w 1960 r., podharcmistrz, instruktor V Szczepu „Hyrny”, etnograf, dziennikarz, przewodnik tatrzański, w latach 1990-93 Przewodniczący Rady Miasta Zakopane,
przewodniczący Rady Gminy Tatrzańskiej, były dziennikarz BBC World Service w Londynie, współzałożyciel i były prezes Stowarzyszenia Przewodników Tatrzańskich im. Klemensa Bachledy w Zakopanem.
10
Mirosław Chojecki, ur. w 1949 r. – wydawca, działacz opozycji w PRL, producent filmowy. Syn Marii Stypułkowskiej-Chojeckiej, legendarnej „Kamy”, uczestniczki zamachu na
gen. Kutscherę, później żołnierza powstania warszawskiego. Z wykształcenia inżynier chemik. W marcu 1968 roku uczestnik strajku studentów na Politechnice Warszawskiej. Pracownik Instytutu Badań Jądrowych, w czerwcu 1976 roku jeden z pierwszych uczestników
akcji pomocy represjonowanym robotnikom Ursusa i Radomia. Organizator niezależnej działalności wydawniczej, odpowiadał za powielanie „Komunikatu” i „Biuletynu Informacyjnego” KOR. We wrześniu 1977 roku stworzył Niezależną Oficynę Wydawniczą „Nowa”,
największe wydawnictwo działające poza cenzurą. Członek Komitetu Obrony Robotników.
Wielokrotnie zatrzymywany i rewidowany. W październiku 1981 roku wyjechał za granicę.
W czasie stanu wojennego na emigracji wydawał m.in. miesięcznik „Kontakt”. Produkował
filmy poświęcone najnowszej historii Polski i organizował pomoc sprzętową dla podziemia
w Polsce. Wrócił do kraju w roku 1990. Był m.in. doradcą ministra kultury. Założył i prowadzi przedsiębiorstwo „Media Kontakt”. Członek założyciel i prezes Stowarzyszenia Wolnego
Słowa. 31 VIII 2006 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zob.: Opozycja w PRL. Słownik Biograficzny 1956-89, tom 2 i 3, pod red. J. Skórzyńskie-
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nej Oficyny Wydawniczej „NOWA”, który dokonał wpisu do jednego
z numerów „Czuj Ducha”, będącego równocześnie propozycją pomocy
Oficyny dla tegoż kwartalnika.
W lutym 1982 roku jedenastu instruktorów harcerskich, członków
KIHAM-u z Zakopanego zwróciło się do Komendy Hufca Tatrzańskiego z pisemną prośbą o przekazanie swoich nagród pieniężnych na pomoc dla rodzin internowanych. Petycję tą podpisały n[a]st[ę]p[ujące]
osoby:
Jacek Bąk11, Piotr Bąk12, Grzegorz Gawdzik13, Maciej Krupa, Kinga Łozińska14, Jolanta Maksylewicz15, Mariola Mroczkowska16, Joanna
Nawieśniak17, Leszek Remigiel18, Zbigniew Słup19, Danuta Zając20.
Na skutek interwencji Komendy Chorągwi, Komenda Hufca nie wyraziła zgody na przeprowadzenie tej akcji.
Prowadzona przez tutejszy Wydział III kontrola operacyjna działalności harcerstwa nowosądeckiego (w tym Hufca Tatrzańskiego) wykazała, iż mimo samorozwiązania się KIHAM ów na terenie całego kraju,
ton działalności harcerskiej Hufca Tatrzańskiego nadal nadają byli instruktorzy KIHAM-u, ci sami co w okresie „Solidarności”, a to:
Dall Leszek21 – nauczyciel szkoły podstawowej; kierował w prze-

go, Warszawa 2002, 2006. W rzeczywistości kontakty z Mirosławem Chojeckim (który przed
laty wydawał pismo harcerskie „Sulimczyk” 16 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego) były znacznie wcześniejsze, a wpisu do jednego z numerów „Czuj Duch”
dokonał 30 III 1981 roku podczas spotkania na Uniwersytecie Jagiellońskim.
11
Zobacz przypis 145 w tekście głównym.
12
Zobacz przypis 135 w tekście głównym.
13
Zobacz przypis 146 w tekście głównym.
14
Zobacz przypis 147 w tekście głównym.
15
Zobacz przypis 148 w tekście głównym.
16
Zobacz przypis 149 w tekście głównym.
17
Zobacz przypis 150 w tekście głównym.
18
Prawdopodobnie błąd, nazwisko nieznane na terenie Hufca Tatrzańskiego. Niewątpliwie
chodzi o Leszka Pieniążka. Leszek Pieniążek „Talar”, „Wulgus”, ur. w 1963 r., podharcmistrz, instruktor Szczepu „Hyrny” ,drużynowy 5 DH im. Klimka Bachledy lekarz, ordynator jednego z oddziałów Szpitala Powiatowego w Limanowej.
19
Zobacz przypis 151 w tekście głównym.
20
Zobacz przypis 152 w tekście głównym.
21
Lesław Dall „Profesor”, ur.1954 r., harcmistrz, Komendant V Szczepu „Hyrny””, twórca
i kustosz Muzeum Harcerskiego im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem, historyk,
nauczyciel, obecnie kierownik Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem.
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szłości Kręgiem22; utrzymuje kontakty z klerem; syn znanego działacza partyjnego z Zakopanego; członek PZPR, Krupa Maciej – student;
sympatyk KOR-u23, Bąk Piotr – społeczny zastępca komendanta hufca;
propagator ruchu oazowego; geodeta; zatrudniony w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta w Zakopanem24, Bąk Jacek – student; propagator ruchu oazowego25, Kucharski Witold26 – społeczny instruktor ZHP;
obecnie na rencie usunięty przez GIT ze stanowiska zastępcy dyrektora
miejscowego PKS-u; zwolennik i propagator przyłączenia Hufca Tatrzańskiego do Chorągwi Krakowskiej ZHP; członek PZPR, Jasiński
Mieczysław27 – społeczny instruktor ZHP; nauczyciel w Technikum
Tkactwa Artystycznego w Zakopanem; były figurant kwestionariusza
ewidencyjnego tut. Wydz. III – w okresie istnienia „Solidarności” prowadził negatywną działalność polityczną.
Kontrola operacyjna wykazała, iż wymienieni instruktorzy, nie
licząc się z obowiązującym w ZHP statutem, poleceniami i wytycznymi
władz zwierzchnich, kontynuują działalność niejednokrotnie sprzeczną
z celami organizacji, wpajają młodzieży obce socjalistycznemu państwu ideały. Odnotowano n[a]st[ę]pujące fakty:
– około 25-osobowa delegacja szczepu „Hyrny” (działają tam, m.in.
Dall Leszek i bracia Bąk) ze sztandarem wzięła udział w uroczystej
mszy z okazji rocznicy powstania warszawskiego, odbytej w dniu
1 sierpnia br. w kościele parafialnym w Zakopanem. Harcerze znajdowali się pod opieką dwóch dorosłych instruktorów, z których jeden
w czasie śpiewania pieśni kościelnej, jako pierwszy ze zgromadzonych podniósł rękę w geście zwycięstwa;
– w Hufcu Tatrzańskim nadal stosuje się praktykę odbierania roty przy-

22
23
24

25
26

27

W latach 1981-82 członek Rady Kręgu KIHAM Zakopane.
Maciej Krupa w latach siedemdziesiątych utrzymywał kontakty z działaczami ROPCiO.
Pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych Rejonowy Oddział w Zakopanem, nie działał w ruchu oazowym, lecz propagował inicjatywę duszpasterstwa harcerskiego.
Nie działał w ruchu oazowym, lecz propagował inicjatywę duszpasterstwa harcerskiego.
Witold Kucharski, harcmistrz, krakowski instruktor harcerski, po przeniesieniu się do
Zakopanego włączył się do pracy w tutejszym hufcu, 14.05 – 31.10.1982 Komendant Hufca
Tatrzańskiego. Witold Kucharski nie był etatowym pracownikiem ZHP, funkcję komendanta sprawował społecznie (był wicedyrektorem przedsiębiorstwa PKS) co gwarantowało jego
niezależność od Komendy Chorągwi Nowosądeckiej. Obecnie mieszka w Krakowie.
Zobacz przypis 138 w tekście głównym.
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rzeczenia harcerskiego w dwóch wariantach, z których jeden (przedwojenny) na wierność Bogu i Polsce;
– na ostatniej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Hufca Tatrzańskiego w Zakopanem (odbytej w dniu 28 października br.), z inicjatywy instruktora szczepu „Hyrny” hm Piotra Bąka, przyjęto uchwałę
o zmianie roty przyrzeczenia harcerskiego na starą, z 1956 roku, nie
zawierającą – w przeciwieństwie do aktualnie obowiązującej w ZHP
– słów: „być wiernym sprawie socjalizmu”. Piotr Bąk a następnie inni
instruktorzy i harcerze Hufca Tatrzańskiego motywowali konieczność zmiany roty tym, iż ZHP nie ma nic wspólnego z treściami społecznymi aktualnego ustroju oraz, że nie można wymagać od dzieci
deklaracji ideowej.

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Hufca Tatrzańskiego, październik 1984

Świadectwem negatywnego oddziaływania kadry instruktorów hufca zakopiańskiego na młodzież były wystąpienia uczniów: jednego
z Liceum Ogólnokształcącego, drugiego zaś z klasy VIII Szkoły Podstawowej Nr 6 (na terenie której funkcjonuje szczep „Hyrny”), którzy
nie zawahali się stwierdzić, iż w państwie nie może dominować żadna partia polityczna oraz państwo nie może programować i propago-
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wać ateizmu28. Według pierwszego jedyną liczącą się siłą narodu jest
kościół. Podczas konferencji zaobserwowano ponadto, iż około dziesięciu harcerzy nosi na mundurach plakietki sprawności oazowych,
m.in. „w służbie papieżowi29”.W toku obrad instruktorzy Hufca Tatrzańskiego, głównie Jasiński Mieczysław, wystąpili z totalną krytyką
zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania w sprawie współdziałania
placówek oświatowo-wychowawczych z organizacjami młodzieżowymi, twierdząc, iż umożliwia ono dyrekcji szkół zbytnią ingerencję w
działalność harcerstwa, wręcz programowanie pracy poszczególnych
drużyn. Jak wynika z analizy dotychczasowego funkcjonowania Hufca Tatrzańskiego, jego instruktorzy obawiają się zwłaszcza udzielenia
dyrektorom szkół kompetencji w zakresie zawieszania działalności organizacji
młodzieżowych na terenie
szkoły, jeśli wykraczają
one poza zatwierdzony statut.
Jasiński Mieczysław
stwierdził nawet, że cele
szkoły i harcerstwa są rozbieżne, dyrekcja ogranicza
autonomię ZHP w szkole,
czego wyrazem było polecenie dyrektora uczestniczenia młodzieży, w tym
także harcerskiej, w pochodzie 1-majowym, podczas
gdy nie wyraził on zgody
na zorganizowanie uroczystych obchodów 3 Maja.
Negatywnie
politycznie
Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Hufca Tatrzań- zorientowani instruktorzy
skiego, październik 1984; Mieczysław Jasiński
28

29

Według relacji uczestników konferencji szczególnie radykalne wystąpienie miał przyboczny 5 DH im. Klimka Bachledy, Wojciech Sobczak „Sopel”, ur. w 1965 r., obecnie adwokat
w Krakowie.
W niejawnym Ruchu Harcerskim nie było żadnych „sprawności oazowych”. Chodziło oczywiście o sprawność „BS-83”.
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cieszą się szczególnym poważaniem i sympatią w Hufcu Tatrzańskim
w wyborach do rady hufca otrzymali oni największą ilość głosów.
Uzyskiwane informacje źródłowe mówią również o kontynuowaniu
spotkań kadry instruktorskiej z Zakopanego poświęconych „prawdziwej” historii harcerstwa polskiego oraz związkowi harcerstwa z kościołem w służbie Bogu. Spotkania te mają odbywać się przy kościele
Pallotynów30.W ostatnich latach na terenie województwa nowosąde-

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Hufca Tatrzańskiego, Zakopane 28.10.1984; druhna
Irena Zubek i druh Grzegorz Bąk

ckiego obserwuje się nasilenie oddziaływań kościoła, zamierzone na
klerykalizację harcerstwa, bądź odciągnięcie młodzieży od działalności
w ZHP. Stwierdzono n[a]st[ę]pujące przypadki:
– księża Pallotyni z Zakopanego organizowali do jesieni ubiegłego
roku, w pierwszą środę miesiąca, msze dla harcerzy (obecnie rozciągnęli je na całą młodzież szkolną),
– w miejscowości Korzenna, w październiku ubiegłego roku, ksiądz
apelował do dzieci aby wypisywały się z harcerstwa – nieudana próW latach 1982-1983, w kaplicy ojców Pallotynów, odbywały się comiesięczne harcerskie
Msze Św., połączone z udziałem w spotkaniach formacyjnych, wykładach i dyskusjach. Gościem jednego z takich spotkań był prof. Tomasz Strzembosz. Jednak zdecydowana większość
spotkań miała miejsce gdzie indziej: w prywatnych mieszkaniach, harcówkach i przede wszystkim na Wiktorówkach.
30

111

ba, choć początkowo niewielka liczba harcerzy zrezygnowała
z członkostwa w ZHP,
– w Nowym Targu, w ubiegłym roku, zaobserwowano akcję udziału
starszej młodzieży harcerskiej w nabożeństwach, w zorganizowanych, umundurowanych grupach,
– w Gorlicach, w okresie letnim ubiegłego roku, część młodzieży harcerskiej uczestniczyła w mundurach w niedzielnych nabożeństwach31,
– podczas ostatniej wizyty papieża na Jasnej Górze stwierdzono udział
w uroczystościach religijnych (tam odbywających się) grupy harcerzy z Krynicy,
– w Zubrzycy Górnej, w br., w czasie rekolekcji prowadzący je proboszcz z Witowa32 zakazał dzieciom wstępowania i należenia do
drużyn zuchowych i harcerskich – okresowo jego apel spotkał się
z oddźwiękiem. Obecnie ksiądz z Zubrzycy Górnej ogłosił, iż członkom ZHP nie wyda świadectw nauki religii,
– w Ochotnicy Górnej – Ustrzyke drużynę harcerską prowadzi nauczyciel Świetlik Jerzy33 – działacz „Solidarności” w środowisku
nauczycielskim, figurant kwestionariusza ewidencyjnego tut. Wydziału III. Z jego to inicjatywy harcerze uczestniczą w zorganizowanych grupach w niedzielnych nabożeństwach, w szkole zaś wisi rota
przyrzeczenia harcerskiego, mówiąca o służbie Bogu i Polsce,
– w Nowym Sączu, w dniu 11 XI br. czteroosobowa grupa harcerzy
uczestniczyła we mszy w kaplicy potocznie nazywanej „szkolną”.
Nosili oni chusty w kolorach papieskich – prawdopodobnie reprezentowali tzw. harcerstwo oazowe (nie stwierdzono emblematów określających ich przynależność do jednostki organizacyjnej ZHP).
Teren województwa nowosądeckiego, konkretnie miejscowości: Szczawa i Skrzydlna stały się w bieżącym roku miejscem zlotów grup harcer-

31
32

e
33

Ze strukturami Ruchu Harcerskiego utrzymywał kontakt Andrzej Abratowski z Gorlic.
W tym czasie parafia we Witowie jeszcze nie istniała, ponieważ została erygowana 1 maja
1985 roku. Natomiast od wielu lat działalność duszpasterską prowadzili tam ojcowie salezjanie. Od początku lat siedemdziesiątych z zaangażowania w wychowanie młodzieży
i działalność antykomunistyczną znany był ks. Leon Musielak.
Tak w tekście.
Jerzy Świetlik, ur. w 1950 r., członek NSZZ „Solidarność”, działacz samorządowy w gminie
Ochotnica. W latach osiemdziesiątych nauczyciel w szkole podstawowej w Ochotnicy rozpracowywany przez RUSW w Nowym Targu.
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skich z całego kraju, z racji odbywających się tam uroczystości kombatancko religijnych.
W zlocie byłych partyzantów Armii Krajowej, który odbył się w miejscowości Szczawa w dniach 17–18 sierpnia br., wzięło udział około
1 000 harcerzy w zorganizowanych, umundurowanych grupach (liczbę
uczestników zlotu szacuje się na ok. 8 500 osób).
W dniu 2 września br. w Skrzydlnej, na uroczystości wmurowania tablicy pamiątkowej ku czci poległych dragonów z Dywizjonu Rozpoznawczego X Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej obecni byli harcerze
z Wrocławia, ze szczepu im. I Dywizji Pancernej Generała St. Maczka
(12 osób). Uroczystość ta, podobnie jak poprzednia, miała charakter
religijny i będzie prawdopodobnie odbywała się corocznie jako święto
pułkowe dragonów.
Impreza kościelno-akowska w Szczawie34 stała się szczególnie niebezpieczną i jak wykazało doświadczenie skuteczną formą oddziaływania
kleru i organizacji kombatanckich byłych żołnierzy Armii Krajowej na
młodzież harcerską. Intencje organizatorów oraz użyte przez nich metody działalności propagandowej trafnie oddaje treść zaproszeń, jakie
rozesłali oni po całym kraju na ręce wytypowanych instruktorów. Oto
ich fragment:
„Tym razem uroczystość ma zgromadzić przedstawicieli wszystkich
patriotycznych pokoleń Polaków. Stąd zaproszenie do czynnego udziału także harcerzy”.
Wymowne są również symbole uroczystości eksponowane na okolicznościowych plakietkach (sprzedawanych przez harcerzy), zaproszeniach, a nawet okolicznościowych stemplach Urzędu Pocztowego
w Szczawie: orzeł w koronie połączony krzyżem z lilijką harcerską.
Diecezja tarnowska zabiega o uczynienie ze Szczawy stałego miejsca
okolicznościowych zlotów harcerzy z całego kraju, gdzie poddawani będą indoktrynizacjif kościelnej oraz nauczani historii patriotyzmu
przez kombatantów AK (innych nie zaproszono). Świadczą o tym sło-

34

f

Odnośnie uroczystości w Szczawie zob. J. Parzyński, Ruch Harcerski Rzeczypospolitej
1983-1989, Kraków 1991, s. 40-42.
Tak w tekście.
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wa biskupa ordynariusza diecezji tarnowskiej Jerzego Ablewicza, skierowane podczas tegorocznej uroczystości w Szczawie do obecnych na
mszy harcerzy:
„Święty Tomasz z Akwinu, ten wielki filozof pisał, że każde ciało
ma locum proprium – własne miejsce. Jeżeli Wy gdzieś macie własne
miejsce, to tu, w Szczawie! I dlatego serdecznie Was witam i pragnę...
i modlić się będę wspólnie – na pewno ze wszystkimi – abyście Ojczyznę, pamięć o jej przeszłości, ofiarę dla jej teraźniejszości, tak jak ten
psalmista pański stawiali ponad największą swoją radość”.
Podczas operacyjnego zabezpieczenia zlotu byłych partyzantów Armii Krajowej w Szczawie stwierdzono, iż udział brały w nim
n[a]st[ę]p[ujące] grupy harcerzy:
– szczep „Wichry” z Krakowa – pod kierunkiem hm Wcisło Ryszarda35 (pozostającego w zainteresowaniu Wydz. III-1 WUSW w Krakowie). Harcerze z tego szczepu pełnili szereg funkcji organizacyjnych i porządkowych,
– szczep „Szara siódemka”g z Krakowa,
– szczep „Słowiki” z Krakowa,
– szczep „Huragan 28” z Krakowa,
– szczep „Puszcza” z Niepołomic,
– Hufiec Czwartaków z Warszawy,
– Hufiec 1 chorągwi wrocławskiej, pod przewodnictwem Kameckiego
Marka36 (pozostającego w zainteresowaniu Wydz. III-1 WUSW
we Wrocławiu) – ok. 40 osób,
– grupa harcerzy z hufca w Sopocie na czele z drużynowym Śliwińskim
Andrzejem37,
ponadto grupy z Łodzi, Kielc, Katowic, Bydgoszczy, Gdyni.
35
g
36

37

Błędna informacja, Ryszard Wcisło nigdy nie był komendantem szczepu „Wichry”.
Tak w tekście.
Marek Kamecki, harcmistrz, studiował historię na Uniwersytecie Wrocławskim, drużynowy
130 Wrocławskiej Drużyny Harcerzy „Skaut”, jeden z liderów środowiska harcerskiego
związanego z niejawnym „Ruchem Harcerskim” we Wrocławiu, animator powstania na Dolnym Śląsku „Związku Drużyn Rzeczpospolitej”, jeden z sygnatariuszy „Listu Otwartego do
Społeczeństwa Polskiego” z maja 1988 roku. Po 1989 roku w ZHR – hufcowy I Hufca Harcerek i Harcerzy we Wrocławiu. Zob.: A. F. Baran, Walka o kształt harcerstwa w Polsce
(1980-1990), Warszawa 2007 ).
W zlocie w Szczawie uczestniczyła duża grupa harcerzy z Wrocławia, swój podobóz założyli
osobno, w pewnym oddaleniu od głównego miejsca biwakowania.
Nie ustalono bliższych danych.

114

Harcerze nowosądeccy nie uczestniczyli w przedmiotowej imprezie.
Stało się tak zapewne z powodu, iż Hufiec Tatrzański przebywał w okresie letnim na obozie wypoczynkowym w Bułgarii38. Ponadto z naszej
inspiracji Komenda Chorągwi odbyła rozmowy ze wszystkimi komendantami podległych jej hufców, podczas których zobligowano ich do
zapobieżenia uczestnictwu harcerzy w planowanym zlocie w Szczawie.
Istnieje jednak uzasadnione przypuszczenie, że w przyszłości organizatorzy będą dążyli do skuteczniejszego przyciągnięcia na wspomniane
imprezy harcerzy nowosądeckich oraz równie skutecznego jak w bieżącym roku harcerzy z innych województw, co ułatwi im duża ilość
obozów rozlokowanych w okresie letnim na naszym terenie.
Podsumowując dotychczasowe fakty negatywnych tendencji w nowosądeckim harcerstwie należy stwierdzić, iż Komenda Chorągwi ZHP
podejmuje na bieżąco szereg działań w celu wyegzekwowania od podległych sobie hufców – a w logicznym następstwie szczepów i drużyn
– stosowania się do zasad statutowych oraz wytycznych ZHP. Między
innymi, poprzez rozmowy z komendantami poszczególnych hufców
(w tym również ostrzegawcze) w znacznym stopniu zapobieżono kontynuowaniu akcji kościoła uczęszczania młodzieży harcerskiej w zorganizowanych, umundurowanych grupach na nabożeństwa. I tak w 1984
roku nie stwierdzono takich przypadków poza Zakopanem, gdzie nadal
obserwuje się znaczny wpływ kościoła na tamtejsze harcerstwo.
Pozastatutowa, negatywna politycznie działalność Kręgu Instruktorskiego Hufca Tatrzańskiego daleko wykracza poza wszelkie dopuszczalne normy samodzielności poszczególnych jednostek organizacyjnych
ZHP. Omówiona uprzednio Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza
Hufca w Zakopanem wykazała dobitnie, iż tamtejsza młodzież harcerska wychowywana jest przez instruktorów w imię obcych socjalistycznemu państwu ideałów. Dlatego też w ramach sprawy obiektowej krypt. „Edukacja”, prowadzonej przez tut. Wydział III, Rejonowy
Urząd Spraw Wewnętrznych w Zakopanem założył sprawę operacyjne-

38

W lipcu 1984 r. Szczep „Hyrny” przebywał na własnym obozie w Jurgowie na Spiszu
i w Mlynčekach na Słowacji (pierwsza połowa sierpnia). W drugiej połowie sierpnia 1984
roku Krąg Instruktorski Szczepu „Hyrny” zorganizował obóz wędrowny w Górach Piryn
w Bułgarii, w którym uczestniczyli również instruktorzy z innych szczepów. Cześć kadry
która nie wyjechała na obóz wędrowny wraz z harcerkami i harcerzami wzięła udział
w zlocie w Szczawie. Grupą dowodziła drużynowa 101 ŻDS Irena Zubek.
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go sprawdzenia krypt[onim] „Instruktor”, której celem jest rozpoznanie
środowiska instruktorów i podejmowanych przez nich inicjatyw, jak
również spowodowanie neutralizacji negatywnej politycznie działalność w Hufcu Tatrzańskim.
Komenda Nowosądeckiej Chorągwi ZHP wielokrotnie usiłowała wymóc na Komendzie Hufca Tatrzańskiego podporządkowanie się przepisom statutu, jednakże bez rezultatu. Wszelkie polecenia w tym zakresie
spotykają się jedynie z zarzutami o nadmierną ingerencję w wewnętrzne
sprawy Hufca, rozgrywki personalne, bądź zaprzeczeniami obciążających faktów. W opinii Komendanta Chorągwi zdecydowana interwencja w celu ukrócenia samowoli instruktorów zakopiańskich – łącznie
ze zwolnieniem niektórych spośród nich z zajmowanych stanowisk
i pełnionych funkcji – doprowadzić może do faktycznego rozpadu Hufca Tatrzańskiego, skądinąd pozytywnie ocenianego za całokształt działalności czysto harcerskiej39.
W związku z powyższym, w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Instruktor” założono zainspirowanie władz politycznych
Zakopanego do podjęcia efektywnej pracy politycznej w środowisku
instruktorów harcerskich, z których niektórzy (Dall Leszek, Kucharski Witold, Wanda Manierska40 – komendantka hufca) są członkami
PZPR.
Oceniając występujące w harcerstwie nowosądeckim zagrożenia należy stwierdzić, iż dotychczas nie odnotowano funkcjonowania bądź
prób tworzenia nielegalnych struktur harcerskich. Wymienione w niniejszej informacji przejawy negatywnych politycznie tendencji, za
wyjątkiem Zakopanego, występują incydentalnie, bez wyjątku natomiast inspirowane są bądź popierane przez kler katolicki. W znakomi-

39

40

Uwadze Służby Bezpieczeństwa całkowicie umknęły działania instruktorów Hufca Tatrzańskiego prowadzone w sposób niejawny. W opisywanym okresie instruktorzy czynnie uczestniczyli w ogólnopolskich inicjatywach Ruchu Harcerskiego, a środowisko zakopiańskie
zorganizowało w dniach 25-27 V 1984 roku u podnóża Tatr Zachodnich zlot AO-84. Była to,
poza Białą Służbą w 1983 roku, największa tego typu impreza ogólnopolska od czasu wprowadzenia stanu wojennego.
Wanda Manierska, (Wanda Dvořák), ur. w 1949 r., harcmistrzyni, w latach 1972–1976
i 1982–1987 komendantka Hufca Tatrzańskiego.
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tej większości jednostki organizacyjne ZHP na terenie województwa
nowosądeckiego funkcjonują bez poważniejszych zakłóceń, co w pełni
potwierdziło się podczas trwającej aktualnie kampanii sprawozdawczowyborczej.

Wykonano w 2 egz.
Egz.. nr 1 - adresat,
egz. nr 2 – aa

mjr mgr Edward Bilikh 41

Źródło: AIPN BU 01232/33, Akta w sprawie karnej V Ds. 163/91
dot. Tadeusza Szczygła, Henryka Dankowskego, Krzysztofa Majchrowskiego, k. 136-143, oryginał, mps42.

h

41
42

Powyżej nieczytelny podpis odręczny i pieczęć Naczelnik Wydziału III WUSW w Nowym
Sączu.
Zob. dok. 6 przyp. 49.
Pierwodruk zob.: P. Bąk, M. Kapusta, Harcerstwo w dokumencie Służby Bezpieczeństwa
w Nowym Sączu z roku 1985, „Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa” 2006, t. 3, s.
101-114.
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Rysunek kaplicy na Wiktorówkach wykonany przez harcerkę ze Szczepu „Rysy” 1984
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Wiktorówki - niezwykłe miejsce spotkań

Święto 1 DH, Wiktorówki 1986

Harcerska Wigilia 27 DH, Wiktorówki,
1987; na skrzypcach gra Marek Łabunowicz, na flecie Agata Judka

Ks. Leonard Węgrzyniak OP, gospodarz
Wiktorówek, 1984

Wiktorówki, marzec 1984; od lewej: Joanna Podmokła, Wojciech Sobczak, Jerzy Styrczula,
Piotr Orkisz, ks. Andrzej Pełka SJ
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Wiktorówki, wiosna 1985, II Harcerskie rekolekcje; od lewej: Agata Judka, Ewa Napierała,
Agata Trochimiak, Grażyna Śpiewak

Harcerskie rekolekcje na Wiktorówkach
1987; od lewej Maria Pitoń, Jolanta Pająk,
Agnieszka Siwek, ks. Wojciech Pietrzak
SAC, Radosław Kupczyk

Wigilia u „Rysianek” – Wiktorówki, grudzień 1987

Załącznik nr 2
Źródło: tw ps. „Jantar”1 			
Przyjął: por. J. Zengel				
Dnia 8 VI 1987 r. w godz. 15-16		
w miejscu pracy tw

Nowy Sącz 8 VI 1987
Tajne
Egz. poj.

Notatka służbowa
ze spotkania z tw „Jantar”
a

– w dniu 10 VI br. w Tarnowie na spotkaniu z papieżem przewiduje
się udział ok. 30 tys. Harcerzy2. Trudno przewidzieć ilu z nich wystąpi w umundurowaniu harcerskim. Wg rozeznania tw z terenu Nowego
Targu nie będzie zorganizowanych grup harcerskich w pielgrzymkach.
Było zalecenie z chorągwi nowosądeckiej, aby oddziałowywać [tak
w oryginale] w kierunku zaniechania pomysłów wystąpień zwartych,
w mundurach harcerskich. Rozmawiała na ten temat z tw komendantka
chorągwi – Kochanik3. W pielgrzymce pieszej z Nowego Targu bierze
udział grupka młodzieży należącej do ZHP, ale w momencie wyruszenia z Nowego Targu nikt z nich nie nosił munduru. Prawdopodobnie nie
zabrali ich także ze sobą4. W pielgrzymce biorą udział: ks. Antoni Bednarz5 – odpowiedzialnyb za sprawy duchowe, bks. Krzysztof Kopieć6
i ks. Grzegorz Then7 b. Przy formowaniu grupy nie stwierdzono napisów, haseł o treściach pozareligijnych, okazjonalnych.
– bw Nowym Targu do tej pory nie powstały grupyb harcerskie związane
bezpośrednio z miejscowym klerem, np. w formie duszpasterstwa harcerzy. Dotychczas tylko w jednym przypadku – sprowadzenie prochów
K. Przerwy-Tetmajera do Zakopanego w ub[iegłym] r[oku] – ks. Bednarz zmontował grupę harcerzy do wzięcia udziału w uroczystościach.
Po tym fakcie nie było sygnałów świadczących o istnieniu „harcerstwa
przykościelnego”8.
– odnośnie zamiaru wzięcia udziału drużynowych z Nowego Targu
w spotkaniu z papieżem w Tarnowie tw wyjaśnił, że Jarmoliński Przea
b-b
c

Z lewej strony napisana odręcznie długopisem data 1987 VI 09 oraz nieczytelny podpis
fragment podkreślony długopisem
Zdanie z lewej strony odznaczone pionową kreską
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mysław9 jest niepraktykujący. Nie widuje go w kościele, a więc na pewno nie uda się do Tarnowa. Nosek Janusz10 był w pielgrzymce pieszej
(bez munduru), a Kupczyka nie widział11 . Nosek to dobry instruktor
(w tym roku zdał maturę), ale aktualnie jest zawieszony przez komisję
chorągwianą z powodu nieporozumień pomiędzy nim a komendantką
hufca w Nowym Targu. Nosek na jednym ze spotkań instruktażowych
zaproponował śpiewanie pieśni o charakterze religijnym co spotkało się
ze sprzeciwem komendantki. Powstał spór w wyniku którego skierowano sprawę do rozpatrzenia w chorągwi. W czerwcu ma zapaść decyzja
w tej sprawie. Wszyscy trzej wspomniani instruktorzy nie są osobami
mogącymi wiązać się blisko z klerem, a Nosek nie będzie przyczyniał
się do współudziału w zakłócaniu przebiegu uroczystości z udziałem
papieża. Sam tw nie wybiera się do Tarnowa i Krakowa ze względu na
obowiązki zawodowe.
– KIK nowotarski ogłosił swoim członkom, że nie organizuje odrębnego wyjazdu pielgrzymkowego do Krakowa lub Tarnowa. Chętni powinni wziąć udział w pielgrzymkach parafialnych. W II połowie maja br.
nie odbywały się spotkania członkowskie KIK-u. Również duszpasterstwo trzeźwości w maju nie organizowało spotkań. Wszystkie struktury
przykościelne przygotowują się do wizyty papieża.
Uwagi:
– wręczyłem tw „Jantar” bkwotę 5000 zł jako wynagrodzenieb za współpracę w maju-czerwcu br. pobierając pokwitowanie pisemne12.
– w spotkaniu uczestniczył N[aczelni]k Wydziału – ppłk. St[anisław]
Polak13.
– kolejne spotkanie ustalimy telefonicznie w połowie lipca br. (po
moim urlopie).
Zadania:
– uzyskać informacje o udziale harcerstwa w spotkaniu z papieżem
w Tarnowie od znanych sobie aktywistów ZHP biorących w nim
udział.
– uczestniczyć w spotkaniach KIK-u w II połowie czerwca br. – zdać
relację.
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Przedsięwzięcia:
– w sytuacjach w kręgach harcerstwa na terenie Nowego Targu poinformować Wydział III.
– uzyskane na spotkaniu wiadomości wyjaśniające dot. ZHP a mające
związek z tw zawrzeć w teczce personalnej tw „Jantar”.

Wyk. w 1 egz.
Teczka pracy tw „Jantar”				
Załącznik nr 3

por. J. Zengeld

14

„Biała Służba – 1987”, służba w trakcie pieszej pielgrzymki na spotkanie z Janem Pawłem II w
Tarnowie, czerwiec 1987; od lewej druhowie: Janusz Nosek, Mieczysław Michalik, Radosław
Kupczyk

d

Nieczytelny odręczny podpis
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Biała Służba” – 1987, służba w trakcie pieszej pielgrzymki na spotkanie z Janem Pawłem II w
Tarnowie; harcerze Nowego Targu, Nowego Sącza, Limanowej i Grybowa; pierwszy z lewej
Radosław Kupczyk, trzeci z lewej Janusz Nosek

„SĘP”, „13-tka”, „JANTAR”. Wg dokumentu datowanego na 27 marca 1976 roku, znajdującego się w aktach o sygn. IPN Kr 0032/2846 t. 1, historia kontaktów „Sępa”- „Jantara” z bezpieką najprawdopodobniej rozpoczęła się pod koniec grudnia 1965 roku, (we wcześniejszym
okresie był rozpracowywany przez bezpiekę, aresztowany i skazany za działalność o charakterze niepodległościowym). W dniu 22 grudnia 1965 roku został zarejestrowany przez Referat SB w Nowym Targu do nr Kr 5941/65, w kategorii „OZ” (właściwym wydaje się odczytanie zapisu „OZ” jako „osoba zaufana” – czyli jedna z kategorii o charakterze agenturalnym,
charakterystyczna dla pionów pomocniczych SB). Brak informacji, aby w tym okresie posiadał pseudonim. Nie odnaleziono także dokumentów pozwalających precyzyjniej określić
charakter, zakres i formę jego kontaktów z SB.

1

W dniu 14 kwietnia 1972 roku został przerejestrowany do kategorii tajny współpracownik,
jako źródło o pseudonimie „Sęp”. Z dniem 13 czerwca 1975 roku, w związku z zmianami
jakie wynikały z nowego podziału administracyjnego, został przekazany do nowopowstałej
Komendy Wojewódzkiej MO w Nowym Sączu.
W dniu 2 lipca 1975 r. został zarejestrowany przez Wydział IV (tzw. kościelny) nowosądeckiej bezpieki do nr NS-173. Mając na względzie cele, do jakich bezpieka planowała go pozyskać, można stwierdzić, że był wykorzystywany operacyjnie do „rozpoznawania działalności
kleru i świeckiego aktywu kościelnego”. Niedługo później został wyeliminowany z czynnej
sieci agenturalnej „ze względu na ograniczone możliwości zbierania informacji pozostających w zainteresowaniu pionu IV”. Akta złożono do archiwum w dniu 22 grudnia 1975 roku
i nadano im nr 104/I.

124

Kilka miesięcy później, bo już 27 marca 1976 roku ppor. Marian Kozielec z Wydziału IV KW
MO w Nowym Sączu wnioskował o wyrażenie zgody na zarejestrowanie go jako KO [kontakt
operacyjny] ps „13-tka”. Zarejestrowany został w dniu 14.04.1976 roku do nr NS 703. Ponieważ w 1977 roku zainteresowany wykorzystaniem go był Wydział II (tzw kontrwywiadowczy)
KW MO w Nowym Sączu został w dniu 25 czerwca 1977 roku formalnie przerejestrowany
przez Wydział II do nr NS 1762, jako kontakt operacyjny ps „Jantar”.
Ponownie został zwerbowany przez ppor. J. Zengela z Wydziału IV KW MO w Nowym Sączu
w dniu 1 grudnia 1981 roku, w związku z „potrzebą operacyjnego zabezpieczenia” działalności
Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Targu. W „Raporcie o pozwolenie na zarejestrowanie
KO „Jantar” NS 1762 w charakterze tajnego współpracownika” określany był jako „znany
działacz społeczny w pracy z młodzieżą”, osoba popularna i uznana w lokalnym środowisku
katolików świeckich, posiadająca zarazem kontakty z księżmi z Nowego Targu. Jako tajny
współpracownik ps „Jantar” zarejestrowany został w dniu 15 grudnia 1981 roku, do nr NS
6200. W 1984 roku oceniany jako: „związany z naszą Służbą [tj. z SB], poważnie traktujący
pracownika i prowadzone rozmowy” (…) „jednostka o dużych predyspozycjach”.
Na podstawie zachowanych dokumentów w teczce pracy tw „Jantar” można stwierdzić, że
w okresie od maja 1975 roku do czerwca 1989 roku odbyło się 96 spotkań, w czasie których bezpieka otrzymywała od niego doniesienia pisemne i ustne. Dotyczyły one sytuacji społeczno-politycznej w Nowym Targu, sytuacji w Hufcu ZHP. Duża część z nich była związana
z ogólnie rozumianą problematyką kościelną, a także działalnością KIK w Nowym Targu. W doniesieniach przewija się także tematyka związana z „niepokornym” harcerstwem. Przykładowo
w doniesieniu przyjętym 31 maja 1982 roku oprócz informacji o wizycie w nowotarskiej parafii
bp. Groblickiego, zmianach jakie nastąpiły w Komendzie Hufca w Nowym Targu, znajduje
się także informacja dotycząca spotkania Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im.
A. Małkowskiego, które miało się odbyć w dniach 4-6 czerwca 1982 roku w Gorcach. Wątek
dotyczący KIHAM pojawia się także w notatce służbowej ze spotkania z TW „Jantar” z 12 października 1982 r. Natomiast w notatce ze spotkania z tw „Jantar” z 6 czerwca 1987 roku znajduje się informacja dotycząca udziału harcerzy z Nowego Targu w spotkaniu z Ojcem Świętym
w Tarnowie. Jak wynika z zachowanych pokwitowań, był on w okresie od marca 1976 roku
do czerwca 1989 roku regularnie wynagradzany. Ostatnie wynagrodzenie otrzymał 2 czerwca
1989 roku w wysokości 10 000 zł.
Współpracę formalnie zakończono 27 listopada 1989 roku. Dokumentację złożono do archiwum 9 grudnia 1989 roku. Jako powód rozwiązania współpracy oficer prowadzący wskazał
Decyzję Dyrektora Departamentu IV MSW nr 001851/89 z dnia 1 września 1989 roku. Akta
przeznaczono do wybrakowania (zniszczenia) w całości. Nie zniszczono ich. W 2001 roku
zostały przekazane do zasobu archiwalnego krakowskiego oddziału IPN-KŚZpNP.
Autor nie miał możliwości rozmowy z „Jantarem”. Podjęcie próby oceny charakteru jego działalności jako współpracownika bezpieki tylko w oparciu o zachowane archiwalia jest więc zasadniczo utrudnione. Odnosząc się do tej jej części, która dotyczyła harcerstwa należy przyjąć,
że raczej na pewno nie przekazywał całości posiadanych wiadomości. Czy miał opory, aby
efektywnie inwigilować środowisko harcerskie, z którym był związany? Może, w swoim mniemaniu, starał się prowadzić grę z bezpieką – rozmawiając na tematy harcerskie badał ich stan
wiedzy i zakres zainteresowań. Pytania te na tym etapie pozostają bez odpowiedzi.
Podstawa źródłowa: IPN Kr 0032/2846 t. 1, teczka personalna tw „Jantar”; IPN Kr 0032/2846
t. 1, teczka pracy tw „Jantar”; IPN Kr 00142, karta EO-4/73 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie; IPN Kr 00201/1, zapis w kopii
z dziennika rejestracyjnym KWMO w Krakowie; IPN Kr 00201/2, zapisy w dzienniku rejestracyjnym KWMO/WUSW w Nowym Sączu.
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2

Odnośnie do harcerskiego spotkania z Ojcem Świętym w Tarnowie zob.: W. Hausner, M.
Kapusta, Harcerstwo Duchowej Niepodległości, Kraków 2009 r.

3

Urszula Kochanik, drużynowa 1 Nowosądeckiej Drużyny Starszoharcerskiej działającej przy I LO w Nowym Sączu, w latach 1985-87 Komendantka Nowosądeckiej Chorągwi ZHP. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/1_Nowos%C4%85decka_Dru%C5%BCyna_
W%C4%99drownicza_%22Czarna_Jedynka%22_im._Stefana_Czarnieckiego_w_Nowym_
S%C4%85czu [odczyt 14.09.2010].

4

W pielgrzymce, która wyruszała z Nowego Targu na spotkanie z Janem Pawłem II w Tarnowie, brała udział zorganizowana przez Janusza Noska – w ramach tzw. „Białej Służby” – grupa około 30 harcerek i harcerzy z Nowego Targu, Nowego Sącza i Limanowej. Grupa była
umundurowana i odpowiadała za logistykę kwatermistrzowską pielgrzymki (transport
bagaży, organizację zakwaterowania pielgrzymów itp.) Część tej grupy udała się następnie
do Gdańska, gdzie pełniła Białą Służbę w trakcie uroczystości papieskich na Zaspie (relacja
z pamięci J.Nosek).

5

Ks. Antoni Bednarz, ur. w 1957 r., wikariusz w parafii NSPJ w Nowym Targu, w latach 19871988 rozpracowywany w ramach sprawy „Targowica” przez Wydział IV WUSW w Nowym
Sączu w związku z „kierowaniem i organizacją nieformalnymi strukturami przy parafii”. IPN
Kr 00142, kartoteka ogólnoinformacyjna KWMO/WUSW w Krakowie, Tarnowie i N. Sączu,
karta Mkr-2 dotycząca ks. Antoniego Bednarza.
ks Krzysztof Kopeć, ur. w 1956 r., wyświęcony w 1982 r., wikariusz w parafii NSPJ w Nowym Targu. Następnie wychowawca w Seminarium Duchownym w Krakowie. Był nieformalnym kapelanem środowiska harcerskiego w Nowym Targu – m.in. odprawił Mszę Św.
w czerwcu 1986 roku na Bachledówce, w trakcie której członkowie Kręgu Harcerskiego im.
Gen. M. Boruty Spiechowicza z Nowego Targu ślubowali „wierność postawie i wartościom
jakie reprezentował gen. Boruta”. Odbyło się tam również Przyrzeczenie Harcerskie według
przedwojennej Roty (relacja z pamięci J. Nosek).

6

7

Ks Grzegorz Then, ur. w 1956 r., wikariusz w Parafii NSPJ w Nowym Targu, rejestrowany
przez pion IV SB w Rabce jako kandydat w TW, w 1987 r. zaniechano dalszego opracowywania a materiały włączono do TEOK. IPN Kr 00142, kartoteka ogólnoinformacyjna KWMO/
WUSW w Krakowie, Tarnowie i N. Sączu, karta personalna dotycząca ks. Grzegorza Thena.

8

W październiku 1985 r. Stefan Marszałkiewicz zorganizował grupę kilku młodych instruktorów harcerskich z Nowego Targu, która wzięła udział w pogrzebie gen. bryg. Mieczysława Boruty Spiechowicza w Zakopanem. Grupa ta wkrótce rozrosła się do grona kilkunastu
harcerzy i przybrała formę Kręgu Harcerskiego im. gen. M. Boruty Spiechowicza obejmując
swoim wpływem drużyny harcerskie działające w LO im. S. Goszczyńskiego i SP nr 2 im.
M. Kopernika w Nowym Targu. Przewodniczącym Kręgu został Janusz Nosek. Za pośrednictwem Stefana Marszałkiewicza nawiązano kontakt z zakopiańskim środowiskiem Ruchu
Harcerskiego. W latach 1985-1989 instruktorzy Kręgu oraz drużyny pozostające pod ich
wpływem brały czynny udział w takich przedsięwzięciach jak: Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, uroczystości pogrzebowe Kazimierza Przerwy Tetmajera (ze sztandarem Szczepu
Starszoharcerskiego im. K. Przerwy Tetmajera z LO w Nowym Targu), coroczne pielgrzymki
góralskie na Jasną Górę, (w umundurowaniu i zawsze odpowiadali za transport bagaży pielgrzymów i zabezpieczanie miejsc noclegowych), rekolekcje harcerskie na Wiktorówkach,
Biała Służba w 1987 roku i inne. Warto zaznaczyć, że to właśnie Stefan Marszałkiewicz
rozprowadzał w Nowym Targu biuletyn duszpasterstwa harcerskiego „Czuwajmy” oraz wydawnictwa o charakterze bezdebitowym (relacja z pamięci J. Nosek).

9

Jarmoliński Przemysław, ur. w 1968 r., w 1987 roku instruktor harcerski, drużynowy 13 Dru-
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żyny Starszoharcerskiej działającej w LO w Nowym Targu, członek powstałego w 1985 roku
niejawnego Kręgu Harcerskiego im. gen. M. Boruty Spiechowicza w Nowym Targu. Obecnie
lekarz audiolog, prowadzi prywatną praktykę w Nowym Sączu.
10

Nosek Janusz, gen. brygady, ur. w 1968 r., w 1987 roku instruktor harcerski, drużynowy
14 Starszoharcerskiej Drużyny Kręgu Ognia działającej w LO w Nowym Targu, przewodniczący Kręgu Harcerskiego im. gen. M. Boruty Spiechowicza. Historyk, absolwent Wydziału
Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie funkcjonariusz
państwowy, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

11

Kupczyk Radosław, ur. w 1969 r., w 1987 instruktor harcerski, drużynowy 6 Drużyny Harcerskiej im. Synów Pułku działającej przy SP nr 2 w Nowym Targu, członek Kręgu Harcerskiego
im. gen. M. Boruty Spiechowicza, odpowiadał za kontakty ze środowiskiem zakopiańskim.
Obecnie urzędnik samorządowy w Nowym Targu.

12

W teczce pracy TW „Jantar” zachowało się pokwitowanie odbioru przez „Jantara” kwoty
5000 zł, jednakże datowane na 6 czerwca 1987 r. IPN Kr 0032/2846, t. 1, k. 115.

13

Stanisław Polak, ur. w 1929 r., służbe w organach bezpieczeństwa rozpoczął w 1949 r.
w PUBP w Żywcu, od 1.06.1975 r. do 31.10.1989 r. naczelnik Wydziału IV KW MO/WUSW
w Nowym Sączu. Zwolniony z resortu 28.02.1990 r. Zob.: W. Frazik, F. Musiał, M. Szpytma,
M. Wenklar, Ludzie bezpieki województwa krakowskiego. Obsada stanowisk kierowniczych
Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach
1945-1990. Informator personalny, Kraków 2007, s. 431-432.

14

Najprawdopodobniej Jan Zengel, ur. w 1955 r., w latach 1980-1989 inspektor a następnie
starszy inspektor Wydziału IV KW MO/WUSW w N. Sączu, 1989-1990 st. inspektor
Wydziału Studiów i Analiz WUSW w Nowym Sączu.
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Na obozach

Kolonia Zuchowa Hufca Tatrzańskiego.

Zgrupowanie obozów Hufca Tatrzańskiego, Zagórze Lubiewskie 1986
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Na kolonii zuchowej: druhna Agnieszka Siwek i Tadeusz Figura, Ganty, lipiec 1984

Obóz Szczepu „Hyrny”, Trzebiechowo
1983; Guślarki: od lewej Joanna Nawieśniak, Anna Giluk

Kadra kolonii zuchowej Ganty, lipiec 1984; od
góry: druhny Agnieszka Siwek, Marta Murzyn,
Marzena Witek, Elżbieta Chmielowska, Jolanta
Jasińska

Ganty, 1984; dh Aleksandra Narkiewicz”

Gromada zuchowa „Promyki Słońca”
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Polowa Msza Św., zgrupowanie obozów Hufca Tatrzańskiego, Ganty, lipiec 1984

Na obozie, Ganty, lipiec 1984
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Załącznik nr 3
Źródło: TW „Jac”1 				
Przyjął: ppor. Bolesław Koział
Dnia: 1987 VII 08
Miejsce: Nowy Sącz

Nowy Sącz, 1987 VII 08

								
								
				

a

Tajne
Egz. pojedynczy

Informacja operacyjna

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami TW ps. „Jac” dostarczył mi wykaz obozów harcerskich, które odbywać się będą na terenie działania
Chorągwi Nowosądeckiej w okresie wakacji. Ponadto TW poinformował mnie, że:
1. Przeprowadzona kontrola z ramienia Kwatery Głównej ZHP nie
		 wykazała nieprawidłowości w organizacji obozów harcerskich na
		 terenie województwa.
2. Wszystko wskazuje, że TW będzie uczestnikiem wyjazdu do Bułga		 rii w dniach 1-7 września br. organizowanego przez Kwaterę Głów		 ną ZHP, gdzie ma odbyć się spotkanie młodzieży z różnych krajów
		 pod hasłem „Turystyka na rzecz pokoju”.
Przedsięwzięcia:
1. Odbyć rozmowę z tow. Kowalskim2 – RUSW Zakopane w spra		 wie obozów realizowanych przez M. Jasińskiego3 i P. Dalla4.
2. Przekazany materiał wykorzystać w bieżącej pracy operacyjnej.
Zadania dla TW:
1. Podczas pobytu na obozach na terenie województwa zwracać
		 uwagę na negatywne zjawiska–informować o nich.
2. Wziąć udział w kontroli 8 KKDHb5, która będzie przebywać
		 w dniach 28 lipca-28 sierpnia 1987r. w Gładyszowie gm. Uście
		 Gorlickie na obozie konnym6. Poinformować o zauważonych
		 nieprawidłowościach.
131

Uwagi ze spotkania:
TW przybył na spotkanie w miejscu i czasie ustalonym drogą telefoniczną. Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w drugiej dekadzie sierpnia br.
							

Ppor. Bolesław Koziałc

Wyk. w 1 egz.
BK/BK
Źródło: IPN Kr 0032/3219, t.2, teczka pracy tajnego współpracownika
ps „Jac”, k.49.
a
b

Z lewej strony na marginesie nieczytelny podpis oraz data [19]87 VII 8
W tekście kkdh

c

Powyżej odręczny podpis Koział

1

Tw „Jac” nr rejestracyjny NS-13216, został pozyskany w dniu 2 września 1985 roku
przez Stanisława Dudzika z Wydziału III WUSW w Nowym Sączu. Wyeliminowany w dniu
7 lutego 1990 roku z powodu „zmiany zainteresowań operacyjnych Wydziału”. Teczkę personalną i pracy złożono w archiwum WUSW w Nowym Sączu do nr 4645/I. Jak wynika z wykazu znajdującego się w teczce pracy TW „Jac” funkcjonariusze kolejno go prowadzący:
St. Dudzik i Bolesław Koział odbyli z nim 29 spotkań, w czasie których przekazywał informacje pisemne i ustne. Był regularnie wynagradzany.
Romuald Kowalski, ur. w 1952 roku. Członek PZPR. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Przyjęty do służby 1 IX 1984 roku w stopniu szeregowego, na stanowisko inspektora Grupy III Służby Bezpieczeństwa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Zakopanem. 24 VI 1986 roku mianowany podporucznikiem. Z dn. 16 IX 1987 roku
został starszym inspektorem Grupy III SB RUSW w Zakopanem. 21 IX 1989 roku mianowany porucznikiem. Z dn. 1 II 1990 roku zostaje inspektorem Wydziału Kryminalnego RUSW
w Zakopanem. Zwolniony ze służby 31 VII 1990 roku. Zob.: AIPN Kr, 0159/2855, Akta osobowe Romualda Kowalskiego.
Mieczysław Jasiński „Rysior” ur. w 1956 roku, hm, komendant Szczepu „Rysy”, historyk,
nauczyciel (był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem), przewodnik tatrzański
i beskidzki. Członek NSZZ „Solidarność”, rozpracowywany przez nowosądecką bezpiekę.
Prawdopodobnie chodzi o Lesława Dalla.
W 1983 roku przy Hufcu Kraków-Krowodrza powstał Harcerski Klub Turystyki Konnej i 8
Krakowska Konna Drużyna Harcerska, która kontynuowała tradycje 8 Pułku Ułanów. Ko-

2

3

4
5
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6

mendantem był pwd Mikołaj Rej, a drużynowymi 8 KKDH pwd Paweł Zawisza (do 1985
roku) oraz pwd Mikołaj Rej (od 1985). W 1989 roku
8 KKDH przeszła do ZHP rok zał. 1918, wchodząc w skład Hufca Harcerzy Kraków IV. Od
1992 roku w ZHR. Tradycje tej drużyny kontynuowała 8 Konna Drużyna Harcerek im. 8 Pułku Ułanów ks. J. Poniatowskiego, działająca w latach 2002-2006. Na podstawie: http://strzelcykonni.pl/pliki/Jednodniowka/2009.swf, [odczyt 26 08 2010 r.]; informacji przekazanych
przez Krzysztofa Wojtyczę (list do autora z 7.10.2010 r.) oraz http://szarza.bolecin.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=13 [odczyt 26 08 2010 r.].
Obóz harcerski mógł być wizytowany przed przedstawicieli macierzystego Hufca, ale mógł
być również odwiedzony przez upoważnionych instruktorów z Chorągwi, na terenie której
obozował.
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Na obozach

Kolonia Zuchowa Hufca Tatrzańskiego, Zagórze Lubiewskie 1986 r.

Obóz Szczepu „Hyrny” w Nowej Białej. 1982 „Szaroty” wyruszają do pomocy w pracach
żniwnych, od lewej: Irena Zubek, Teresa Bujas, Małgorzata Karpiel, Anna Giluk, Maria Czchowska.

134

Wantule Kościelisko

Festiwal Piosenki Harcerskiej

Biwak drużyny z Kościeliska na Jasieniu w Beskidzie Wyspowym, wrzesień 1986; w drugim
rzędzie: pierwsza z lewej Marzena Trzebuniak, druga z prawej Małgorzata Sadłoń, w pierwszym rzędzie z gitarą Marek Łabunowicz „Maja”
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Biwak drużyny z Kościeliska na Jasieniu w Beskidzie Wyspowym, wrzesień 1986 Pierwszy z
lewej w ostatnim rzędzie druh Narcyz Sadłoń

Biwak drużyny z Kościeliska na Jasieniu w Beskidzie Wyspowym. Wrzesień 1986 Raport
przyjmuje phm Jolanta Jasińska.
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Skorowidz nazwisk
zawartych w tekście, podpisach pod zdjęciami i w przypisach

Ablewicz Jerzy ............................ 114
Abratowski Andrzej ..................... 112
Antosz Zofia ...................................84

Bujas Teresa ...........................24, 134
Bukowski Jerzy ..............................55
Bulicz Iwona ..................................51
Burnos Bogusława .......................101
Burzec Henryk ...............................26

B

C

Bachleda Klimek (Klemens) ...14, 84,
			
95, 106, 107, 110
Bachleda Zbigniew ...................26, 34
Bachleda Żołnierczyk Jan ........60, 62
Bafia Aniela ....................................30
Bąk Dorota .....................................35
Bąk Grzegorz ..................33, 101, 111
Bąk Jacek .........13, 18, 21, 27, 40, 94,
			
107, 108
Bąk Joanna ...............................27, 95
Bąk Piotr ....11, 15, 19, 21, 22, 41, 43,
46, 48, 53, 60, 66, 70, 72, 75, 79, 80,
82, 90, 94, 95, 98, 99, 103, 107, 108,
		
109, 117
Bala Małgorzata .............................54
Balzer Oswald ................................14
Bazylewscy Jerzy i Pelagia ............65
Bednarz Antoni .....................121, 126
Bekeš Jaroslav ................................70
Białecka Beata ................................ 50
Biedroń Małgorzata............35, 50, 101
Bieniek Urszula .............................. 51
Biernat Robert ........51, 65, 70, 85, 86
Bilik Wanda ..................................117
Błachowski Jakub ...............50, 55, 80
Blaščak Stefan ................................70
Bobrzyński Michał ......................... 16
Boruta-Spiechowicz Mieczysław ...26,
53, 54, 55, 56, 84, 126, 127
Boruta Michael ...............................53
Broniewski Stanisław .....................21
Buczyński Andrzej .......................103

Carachova Marie ............................70
Chmielowska Elżbieta ..... 35, 48, 60,
		
66, 75, 129
Chodorski Jacek .............................43
Chojecki Mirosław ...............106, 107
Chorążewska Aleksandra ................50
Chorążewski Tomasz ..........47, 50, 80
Chrypliwy Zygmunt .....................104
Cirjak Pavol ....................................70
Cisoń Beata ....................................54
Czarniecki Stefan .........................126
Czchowska Maria .........................134
Czech Bronisław .............................15
Czopowicz Stanisław ........21, 22, 23,
			
32, 41, 45, 104

A

D
Dall Lesław ......13, 14, 15, 27, 30, 45,
53, 74, 75, 90, 98, 107, 108, 116, 132
Dankowski Henryk ...............104, 117
Drozdek Mirosław ..................56, 106
Duda Michał .............................70, 72
Dudzik Stanisław ..............88, 93, 132
Dvořák Stanisława ....................15, 94
Dvořák Wanda ..............................116
Dyrcz Krzysztof ....34, 40, 51, 60, 90,
				
92
Dzida Lucyna ........................ 84, 101
Dziędzielewicz-Kirkin Zdzisław ...52,
					
53
Dzierżyński Feliks .........................89
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Dziura Jadwiga ..............................18
Dziurny Marzena ............................50

Guziak Agnieszka ...........................81
Guziak Bożena ...............................50

E

H

Elantkowski Paweł .............70, 72, 82
Englert Agata ..................................35

F
Ferszt Małgorzata ...........................50
Figura Irena ..............................33, 80
Figura Tadeusz ............51, 60, 62, 129
Fischer Maciej ................................22
Florczak Zofia ...........................26, 75
Foglar Jaroslav .............................. 71
Frączek Anna .................................16
Frankovský Alojz ...........................69
Frazik Wojciech ............................127
Frielich Jozef ............................69, 70

G
Gaj Elżbieta ....................................70
Gąsienica-Laskowy Andrzej ...35, 41,
				
65
Gąsienica-Laskowy Stanisław ...70, 72
Gąsienica Kaspruś Marian ...51, 72, 85
Gawdzik Grzegorz ..................94, 107
Gaweł Ryszard .........................89, 90
Giluk Anna .....................27, 129, 134
Glemp Józef ................................... 47
Głuc Andrzej ...........................37, 104
Golias ........................................16, 82
Górka Jadwiga ..........................13, 18
Górka Stanisław .............................70
Górka Urszula .................................15
Górny Kazimierz ..................8, 56, 57
Gościej Janina ...........................29, 38
Gospodarczyk Janina ......................35
Goszczyński Seweryn .............54, 126
Groblicki Julian ............................125
Grzesiak-Czarny Józef ..................... 6
Gurni Bożena ............................37, 50
Gurni Stanisława ............................15
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Habieda Lucjan ...............................54
Hapońska Barbara ..........................16
Hausner Wojciech ...5, 81, 88, 89, 126
Hoły Teresa .....................................35

I
Iwan Mariola ..................................13

J
Jakubiak Maciej ............70, 72, 80, 82
Jankowski Zbigniew .......................22
Jan Paweł II .......8, 17, 18, 39, 63, 67,
83, 91, 106, 123, 124, 126
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Jasińska Jolanta ..............51, 129, 136
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Kapusta Marcin .........84, 87, 88, 89,
103, 117, 126
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Koperska Maria ..............................50
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Laska Dariusz ...........................71, 72
Laska Renata ..................................36
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Miechorczyk Zofia .........................84
Modrzejewska Helena ........24, 29, 30
Mordel Štefan ...........................69, 70
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Mrozicka Marta ..............................80
Murzańscy ......................................82
Murzański .......................................16

139

Murzyn-Zimna Marta .....................51
Murzyn Marta .......... ..51, 66, 81, 129
Musiał Filip ..................................127
Musiał Szymon .........................51, 86
Musielak Leon ..............................112

N
Napierała Ewa ........................50, 120
Narkiewicz Aleksandra .......50, 80, 84
Nawieśniak Joanna ...... 27, 60, 66,
70,71, 80, 94, 95, 107, 129
Nawieśniak Małgorzata .................50
Niedośpiał Dorota .........35, 37, 50, 66
Nosek Janusz 54, 55, 56, 60, 96, 122,
		
123, 124, 126, 127

O
d’ Obyrn Kajetan ................24, 28, 40
Obst Agnieszka ...............................50
Okřina Milan ..................................71
Olbryś Zbigniew .............................66
Olsza Beata .....................................50
Opioła Agata .................51, 64, 76, 80
Orkisz Małgorzata ..........................51
Orkisz Piotr ...35, 48, 50, 65, 71, 75, 80,
			
119

P

Paciora Norbert ...............................57
Pająk Jolanta .............50, 65, 105, 120
Pałahicki Maciej ...51, 65, 66, 76, 77,
			
79, 80
Palmrich Adam .............................. 60
Palonek Celina ..............................101
Pápežová Bogdana ...................69, 70
Parzyński Jerzy ...33, 42, 46, 53, 95,
			
98, 99
Parzyszek Czesław ...................59, 77
Pawlica Gerard .........................51, 86
Pawlikowska Halina .......................37
Pawłowski Tomasz .................25, 105
Pazdur Jacek ...................................76
Pazdur Janusz .....................51, 79, 80

140

Pełka Andrzej ..............25, 42, 57, 119
Peszkowski Zdzisław .....................65
Petkowicz Anna ..............................16
Pieniążek Leszek ....18, 27, 34, 94, 95,
			
107
Pieniążek Tadeusz ..........................34
Pietrzak Wojciech ...48, 56, 57, 59, 60,
		
62, 74, 78, 120
Piotrowski P. .................................103
Pitoń Maria .......................50, 66, 120
Piwnik Jan .................................... ...8
Podgórny Marzena ...................50, 66
Podmokła Joanna ....................33, 119
Pokszan Elżbieta .......................35, 80
Polak Maciej .............................51, 86
Polak Stanisław ....................122, 127
Polek Elżbieta .....................13, 18, 27
Poniatowski Józef ...34, 52, 69, 84, 90,
			
98, 133
Popowicz Anna ...............................80
Potoniec Danuta .............................54
Proniewski Robert ..........................51
Przerwa-Tetmajer Kazimierz .....121,
			
126
Przewoźnik Agata ..........................50

R
Rabiasz Jarosław ............................80
Radziejewski Stanisław ................103
Ralikova Maria ...............................70
Rej Mikołaj ...................................133
Remigiel Leszek .....................95, 107
Różak Agnieszka ............................50
Różak Renata ............................75, 80
Ruzikowski Tadeusz .......................87

S

Sachaj Agata ...................................51
Sadłoń Małgorzata ....51, 68, 101, 135
Sadłoń Narcyz ..............................136
Schiller Józef ................................103
Simalčikova Dorotea ......................70
Siwek Agnieszka ......50, 66, 120, 129
Skimina Tadeusz .............................12

Słup Zbigniew ...13, 19, 22, 27, 34, 36,
40, 43, 46, 94, 95, 107
Sobczak Wojciech ...................34, 119
Stachnik Anna .................................80
Stachnik Tomasz .............................41
Stanik Urszula ................................18
Stankiewicz Małgorzata .................51
Staszak Joanna ..........................80, 82
Stohandel Zofia ...............................57
Strzelecki Marek .............................59
Strzembosz Tomasz ...21, 38, 81, 106,
			
111
Studziński Adam .............................45
Stypułkowska-Chojecka Maria ....106
Styrczula Jerzy ..............................119
Szarek Alicja ...................................81
Szczerbiński Ryszard ....................103
Szczygieł Tadeusz .................104, 117
Szewczyk Dorota ............................84
Szostek Ewa ...................................54
Szpil Urszula ............................13, 18
Szpil Włodzimierz ..........................72
Szpytma Mateusz .........................127
Sztuka Michał ...............51, 75, 80, 81
Szymanowski Karol ...............14, 107
Szyszkiewicz-Warzecha Krzysztof ...
34, 41, 42

Tomán Jozef ....................................69
Trochimiak Agata .......50, 66, 80, 120
Trzebuniak Marzena ...............35, 135
Tylich Milan ...................................71
Tylka Suleja Marzena .....................35

U
Ulman Grażyna ...............................51

W

Ścierański .......................................96
Śliwiński Andrzej .........................114
Śpiewak Grażyna ....................51, 120
Świerczek Roman ...........................14
Świetlik Jerzy ...............................112

Wałęsa Lech ...........53,57, 59, 60, 106
Walkosz Władysław .......................12
Wańkowicz Krystyna ......................95
Warcaba Grzegorz ........51, 65, 80, 84
Wcisło Ryszard .............................114
Węgrzyniak Leonard (Józef) ....18, 25,
			
105, 119
Wendołowski Jerzy ....................29, 69
Wenklar M. .....................90, 103, 127
Wiatr Kazimierz .......................17, 23
Wielga Janusz .................................65
Wiewiórka Jolanta ..........................51
Wilczek Urszula .............................15
Wilczyńska Barbara ........................68
Wilk Zbigniew ................................42
Witek Marzena .................50, 76, 129
Wojewódka Marta ..........................80
Wojtarowicz Leszek .....................103
Wojtecka Katarzyna .......................22
Wojtecki Krzysztof .........................65
Wojtyczka Krzysztof ....................133
Wojtyła Karol .................................17
Wosiński Ryszard ...........................89
Wysocki Andrzej ............................74

Š

Z

Šlepecký Ĺudovít ......................69, 70

Zacharko Jerzy ...................82, 90, 99
Zadora-Chrząstowski Elżbieta .......18
Zając Danuta ...18, 27, 51, 94, 95, 107
Zawisza Czarny ..............................50
Zawisza Paweł ..............................133
Zelek Tomasz ..................................19
Zengel Jan ......98, 121, 123, 125, 127

Ś

T
Tarapata Jolanta ..................51, 75, 80
Tatar Joanna ....................................80
Then Grzegorz ......................121, 126

141

Zięba Dariusz .................................55
Ziemianek Henryk ..............51, 64, 77
Ziemianek Jacek .................70, 71, 81
Zoričák Vincent ..............................70
Zubek Irena ....33, 48, 51, 60, 62, 76,
		
111, 115, 134

142

Zubek Maciej ..................................22

Ż
Żochowska Marzena .......................50

Spis treści
Wojciech Hausner-Wstęp
Trudne lata harcerskiej służby Polsce (1980-1989) ........................... 5
Piotr Bąk-Zakopiańskie harcerstwo na szlaku niepodległości
1980-1989
Przed przełomem – Krąg Instruktorski V Szczepu „Hyrny” ........................... 11
Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego
(KIHAM) w Zakopanem 1980-1982 .........................................................
Ruch postkihamowski i początki organizacji Ruch Harcerski 1982-1984
Ruch Harcerski i Ruch Harcerski Rzeczypospolitej 1985-1989
Zakończenie

21

........ 33

....................... 48

......................................................................................... 81

Marcin Kapusta-Harcerstwo niepokorne w dokumentach
nowosądeckiej bezpieki .................................................................... 87
Załącznik nr 1, Informacja (SB) dotycząca negatywnych politycznie tendencji
w harcerstwie województwa nowosądeckiego ...........................................103
Załącznik nr 2, Notatka służbowa (SB) ze spotkania z tw „Jantar”.................... 121
Załącznik nr 3, Informacja operacyjna (SB)

...............................................131

Skorowidz nazwisk ..........................................................................137

143

