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Atmosfera panująca w PRL nie sprzyjała zajmowaniu się tematyką dotyczącą sprzeciwu 
młodzieży harcerskiej wobec „demokratyzacji” Związku Harcerstwa Polskiego u schyłku lat czter
dziestych. Osoby piszące o ZHP na Warmii i Mazurach całkowitym milczeniem pomijały ten mo
ment w dziejach organizacji1. Nawet rok 1989 nie stanowił w tym względzie wyraźnego przeło
mu. Zagadnienie to do dnia dzisiejszego traktuje się marginalnie lub w sposób zgoła nienaukowy. 
Stwierdzenie to odnieść można do stanu badań nad dziejami Harcerskiej Organizacji Podziem
nej. Dotychczas przedstawiano ją  w nielicznych publikacjach na podstawie nieweryfikowanych 
materiałów Bezpieczeństwa2. W 1964 r. MSW wydało „Informator” do użytku wewnętrznego, 
w którym napisano jakoby HOP działała w Olsztynie i na terenie siedmiu powiatów wojewódz
twa olsztyńskiego (szczycieńskiego, olsztyńskiego, giżyckiego, bartoszyckiego, lidzbarskiego, 
ostródzkiego i mrągowskiego) od 1947 do 1950 r. i utrzymywała kontakty z czterema innymi wo
jewództwami (białostockie, gdańskie, wrocławskie oraz warszawskie). Dowódcą był Wiesław 
Kazberuk, zaś wpływ na „Iskrę” miał mieć ks. Józef Śmietana, działacz WiN, a zarazem kape
lan konspirujących harcerzy. W samym województwie olsztyńskim organizacja liczyła rzekomo 
stu osiemdziesięciu członków, w tym siedemdziesięciu pięciu zaprzysiężonych3. Jest rzeczą cha
rakterystyczną, że po transformacji ustrojowej obraz HOP w literaturze tylko nieznacznie uległ 
zmianie4. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych o „Iskrze” pisał Waldemar Brenda. Nie wykorzy
stał jednak wielu dostępnych źródeł, w tym akt procesowych, przez co powiela wcześniejsze opi
nie na temat HOP5. Efekty innych badań nie zasługują na zaufanie6, gdyż przypisywanie młodzieży

1 Zob. H. Leśniowski, Początek drogi. Z dziejów ZHP na Warmii i Mazurach 1945-1949, H arcerstw o, 1974, nr 6, 
ss. 3 8 -45 ; J. Bojarski, Na wyzwolonej ziemi (1945-1949), Z dziejów  harcerstwa na W armii i M azurach. Zeszyty historycz
ne C horągw i W arm ińsko-M azurskiej ZHP im. G runwaldu, 1982, nr 1, ss. 25 -29 ; H. W ądołow ska, Społeczno-wychowawcza 
działalność Związku Harcerstwa Polskiego na Warmii i Mazurach w latach 1919-1980, O lsztyn 1988, ss. 50-61.

2 Jako pierwszy do m ateriałów  Bezpieczeństw a miał w gląd Jan Golec. Często dochodził jednak  do całkow icie błędnych 
w niosków. Twierdził np., że H O P Jsk ra ” w raz z czterem a innym i organizacjami podlegała O lsztyńskiem u O kręgow i D ele
gatury Sił Zbrojnych -  J. G olec, Podziemie zbrojne na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948. Z badań nad genezą, struk
turą i działalnością, Kom unikaty M azursko-W arm ińskie, 1983, nr 4, s. 431.

3 Informator o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej w la
tach 1944-1956, M inisterstwo Spraw W ewnętrznych, B iuro „C ”, W arszawa 1964, ss. 81-82 ; przedruk: W ydawnictw o Re
tro, Lublin 1993, ss. 50-51.

4 Pierw szy po 1989 r. na tem at HOP zabrał głos dziennikarz W acław Radziw inow icz w  ciekaw ym  artykule publicy
stycznym  Laurki, O lsztyński K urier Obywatelski, 1990, nr 12 z 2 3 -30  III.

5 W. Brenda, II Konspiracja harcerska w województwie olsztyńskim na przykładzie HOP „Iskra ", Znad Pisy. W ydaw
nictw o pośw ięcone Ziem i Piskiej, 1999, n r 8, ss. 87-99; idem, HOP „Iskra", M iesięcznik O rzeł Biały, 1998, nr 10, ss. 18-19; 
idem , Młodzież w konspiracji, Panoram a M azurska, 1998, nr 23, s. 15.

6 Zob. H. Pająk, Konspiracja młodzieży szkolnej 1945-1956, Lublin 1994, ss. 55 -66 , 251, 253; T. Balbus, K. Szwa- 
grzyk, Józef Śmietana (1910-1975), w: Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny,
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z „Iskry” pobudek ściśle politycznych stanowi nieporozumienie. Zdecydowana większość harcerzy 
zainteresowana była głównie wyjazdami na obozy i biwaki, a nie walką z ustrojem państwowym.

Niniejszy artykuł jest próbą ukazania działalności Harcerskiej Organizacji Podziemnej o kry
ptonimie „Iskra” w Olsztynie w latach 1949-1950. Poza tym analiza poczynań części człon
ków ZHP ma umożliwić zrozumienie postaw większości harcerzy, odbierających ówczesną rze
czywistość bardzo podobnie. Na opisywane wydarzenia należy spojrzeć z perspektywy chłopców, 
którym odebrano możliwość realizowania się we własnej, legalnej organizacji. Artykuł traktuje
0 wąskim kręgu środowiskowym harcerek i harcerzy olsztyńskich, którzy spotykali się, uczyli
1 pracowali jedynie na terenie swojego miasta. Poza terytorium stolicy Warmii nie było żadnych 
grup czy jednostek organizacyjnych „Iskry”.

HOP powstała 5 sierpnia 1949 r. Tego dnia w Długiej pod Sępopolem odbyła się pierwsza od
prawa konspiracyjnej komendy chorągwi7. Wzięło w niej udział trzech harcerzy z Olsztyna -  Wie
sław Kazberuk8, Ryszard Wrzos9 i Romuald Jankowicz10. Pierwszy z wymienionych został wybrany 
na komendanta chorągwi, drugi na jego zastępcę, a trzeci na kwatermistrza. Nieobecnemu Kazimie
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1.1, K raków -W arszaw a-W rocław  2002, ss. 458-460; T. Balbus, Śmietana Józef (1910-1975), w: Ludzie podziemia AK- WIN 
w Polsce południowo-zachodniej (1945-1948), t. 1, W rocław 2003, ss. 238-239; B. Biegalski, Organizacje podziemne na 
Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956, Zielona G óra 1999, ss. 151-154; B. Rusinek, Z. Szczurek, Konspiracyjne orga
nizacje niepodległościowe działające na Pomorzu Gdańskim w latach 1945-1955 w świetle akt byłego Wojskowego Sądu Re
jonowego w Gdańsku, G dańsk 1994, ss. 55-57.

7 W miejscow ości D ługa (gm. Sępopol, pow. bartoszycki) m ieszkał harcerz Tadeusz Drozd, do którego w odw iedzi
ny na dw a dni 4 sierpnia 1949 r. przyjechali koledzy. U stalenia dotyczące HOP zapadły więc w dom u T. D rozda -  Insty
tut Pamięci Narodow ej w Białym stoku (dalej: IPN Bi), A kta sprawy K azberuk W iesław i inni, t. III, sygn. 97/1557 (dalej: 
97/1557), Protokół przesłuchania świadka (dalej: Ppś.) 97/1557, Rom ualda Jankow icza z 22 IV  1950, k. 570; IPN  Bi, A kta 
sprawy W iesław Kazberuk i inni, t. IV, sygn. 97/1558 (dalej: 97/1558), Protokół pierwszej odpraw y K om endy Chorągw i 
z 5 V I I I 1949, k. 870 ,871.

8 W iesław Kazberuk (s. W ładysława i Jadw igi, ur. 5 VI 1930 r. w Białym stoku -  IPN Bi, A kta spraw y K azberuk W ie
sław i inni, t. I, sygn. 97/1555 [dalej: 97/1555], Protokół przesłuchania podejrzanego (dalej: Ppp.) W iesław a K azberuka 
z 14 IV 1950, k. 188), lata dziecięce spędził w Sokółce, gdzie w 1939 r. przez kilka m iesięcy należał do drużyny zucho
wej. Po zakończeniu wojny w stąpił ponownie do ZHP. W  1945 r. został członkiem  Białostockiej C horągw i Harcerzy, a po 
przeniesieniu do O lsztyna od w rześnia 1946 r. do października 1947 r. należał do drużyny lotniczej. N a początku 1948 r. 
z powodu ucieczki z dom u K azberuka usunięto z  Chorągwi W arm ińsko-M azurskiej. Po roku przyjęto go do niej ponow nie 
i pow ierzono zorganizow anie drużyny przy Szkole Podstawowej nr 4. O statecznie K azberuk pozbaw iony został statusu 
członka ZHP w raz z R. W rzosem 17 V I 1949 r. za uczestnictwo w uroczystości Bożego C iała -  IPN Bi 97 /1555, Ppp. Ryszar
da W rzosa z  1 1 IV 1950, k. 244. W iesław Kazberuk był głów nym  inicjatorem  pow stania HOP. M iał s ilną osobow ość, um ie
jętności organizatorskie oraz zdolności przywódcze. W śród kolegów cieszył się autorytetem  i zaw sze staw ał na ich czele. 
O taczał czcią  bohaterstw o harcerzy z okresu okupacji niem ieckiej, w zw iązku z czym ju ż  od 1947 r. m arzył o założeniu or
ganizacji podziemnej na w zór Szarych Szeregów.

9 Ryszard Wrzos (s. M ichała i Apolonii, ur. 10 XII 1932 r. w Warszawie -  IPN Bi, A kta spraw y K azberuk W iesław i inni, 
t. VI, sygn. 97/1559 (dalej: 97/1559), Protokół rozpraw y głównej, k. 1170) od jesieni 1943 r. należał w W arszawie do Sza
rych Szeregów. Jesienią 1946 r. w stąpił w O lsztynie do 7. W arm ińsko-M azurskiej Drużyny H arcerzy (W M D H ) im. Zawiszy 
Czarnego. N atom iast od w iosny 1947 r. należał do 59. W M DH, z której usunięto go w czerwcu 1949 r. jako  przybocznego. 
Kazberuka poznał w kwietniu 1949 r. -  IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 11 IV 1950, k. 244.

10 Romuald Jankow icz (s. W iktora i Anny, ur. 31 III 1930 r. w Wilnie -  IPN Bi, A kta spraw y Jankow icz Rom uald 
i inni, t. II, sygn. 97/2566/DOl (dalej: 97/2566/DO l), W yrok w im ieniu Rzeczypospolitej Polskiej, k. 445) w 1946 r. m ieszkał 
przez trzy m iesiące w  Warszawie, gdzie był członkiem  69. W D H  im. Zawiszy Czarnego. N a początku 1947 r. przeniósł się do 
O lsztyna i w stąpił do drużyny lotniczej, gdzie poznał K azberuka. O d czerw ca 1948 r. Jankow icz pełnił funkcję drużynow ego 
4. W M D H  im. W ładysław a Sikorskiego. Z kolei od w iosny do w rześnia 1949 r. był członkiem  kom endy Hufca Olsztyn. 
Z ZHP usunięty we w rześniu 1949 r. -  IPN Bi, A kta sprawy Jankow icz Rom uald i inni, 1 .1, sygn. 97/2565/DO l (dalej: 97/ 
/2565/DO l), Ppp. Rom ualda Jankow icza z 14 III 1950, k. 24.



rzowi Klimaszewskiemu11 powierzono funkcję sekretarza12. Po ustaleniu składu komendy chorągwi 
zajęto się obsadą personalną dwóch projektowanych hufców olsztyńskich. Na komendanta harcerzy 
wyznaczono Jana Andrzejewskiego13. Natomiast na czele harcerek miała stanąć Halina Szulcówna14.

Wiesław Kazberuk okazał się działaczem bardzo ambitnym, gdyż pod hufcami olsztyńskimi 
dopisał dwanaście innych, rozmieszczonych w różnych miastach na terenie Polski15. Następnie 
koledzy opracowali wytyczne programu pracy (według systemu Szarych Szeregów „Dziś-Ju- 
tro-Pojutrze”), brzmiące następująco: na „Dziś” -  „a. Rozwinąć organizację na całą Polskę, 
b. Całą młodzież porwać i przygotować do czynu. c. Wzniecić w społeczeństwie wiarę w odzyska
nie wolności, d. Opierać się na systemie Polska dla Polaków, e. Postępować według praw ludzkich 
i boskich, f. Wpajać polskość i szkolić ludzi w pracy nad tworzeniem nowej Ojczyzny”16, na „Jutro” -  
-  „a. Mały sabotaż, b. Dywersja (HSZ). c. Służba pomocnicza, d. Walka zbrojna o Wolną, Nie
podległą, Chrześcijańską, Sprawiedliwą, Rzeczypospolitą Polską”17 oraz na „Pojutrze” -  „1. Wycho
wanie na prawdziwych patriotów polskich, a. Na ludzi wierzących, ofiarnych, solidarnych, opiera
jąc się na Badenpowellowskim systemie samowychowawczym. b. Na wartościowe jednostki dążące 
do podniesienia swego poziomu moralnego, c. Na ludzi śmiałych, zdyscyplinowanych i uczciwych, 
stawiających Ojczyznę ponad prywatne i osobiste korzyści, d. Na ludzi dających przykład wysokiej 
wartości moralnej, duchowej i siły charakteru”18. Na końcu harcerze opracowali statut19. Następnego 
dnia (6 sierpnia) Kazberuk, Wrzos i Jankowicz napisali tzw. Rozkaz Nadzwyczajny, którego głów
nym celem było ukazanie HOP jako starej i dużej organizacji20. Treść dokumentu w niewielkim stop
niu odbiegała od protokółu wyżej omówionej odprawy z dnia poprzedniego.
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11 K azim ierz K lim aszewski (s. Fabiana i Heleny, ur. 1 8 IV 1930 r. w W ilnie -  1PN Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głów 
nej, k. 1171) w październiku 1947 r. wstąpił do 62. W M DH im. Tom asza Edisona. W  sierpniu 1948 r. został zastępow ym . N a
stępnie, od października 1948 r., należał do drużyny Jankow icza, w której przez dw a m iesiące (w  styczniu i w  lutym 1949 r.) 
pełnił funkcję plutonowego. Od początku m aja był pierwszym  przybocznym  w drużynie K azberuka. Pozbaw iono go tej funk
cji na skutek uczestnictw a w uroczystości Bożego Ciała w czerwcu 1949 r. Z  ZH P usunięty w raz z  Jankow iczem  we w rze
śniu 1949 r. K lim aszewski poznał K azberuka pod koniec grudnia 1948 r. -  IPN  Bi, A kta spraw y K azberuk W iesław  i inni, 
t. II, sygn. 97/1556 (dalej: 97/1556), Ppp. K azim ierza K lim aszew skiego z 21 II 1950, k. 365.

12 IPN  Bi 97/1558, Protokół pierwszej odpraw y K om endy Chorągwi z 5 V I I I 1949, k. 870.
13 Jan Andrzejewski (s. W ładysław a i Józefy, ur. 6 IX 1932 r. w W ilnie -  IPN Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głów 

nej, k. 1171) od kw ietnia 1947 r. należał do 50. W M DH, k tórą rozw iązano w końcu 1948 r. N astępnie (do usunięcia 
z  ZH P w e w rześniu 1949 r.) był członkiem  orkiestry harcerskiej. K azberuka znał od czerw ca 1949 r. -  IPN  Bi 97/1556, Ppp. 
Jana A ndrzejew skiego z 4 IV 1950, k. 319 ,320 .

14 H alina Szulcówna (c. Piotra i Jadwigi, ur. 16 V I I 1931 r. w  Nowej W ilejce -  IPN Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głów 
nej, k. 1171) do chorągwi warm ińsko-m azurskiej należała od 1945 r. W  1949 r. prow adziła 16. W arm ińsko-M azurską D ruży
nę H arcerek. W  tym m iesiącu pozbawiono j ą  funkcji drużynow ej za udział w uroczystości Bożego Ciała. K azberuka poznała 
w  czerw cu 1949 r. -  IPN Bi 97/1556, Ppp. H aliny Szulcówny z 12 IV 1950, k. 400.

15 N a  kom endantów  w spom nianych dwunastu hufców  K azberuk w yznaczył swoich znajom ych, których w  przyszłości 
zam ierzał w ciągnąć do pracy konspiracyjnej.

16 IPN  Bi 97/1558, Protokół pierwszej odpraw y K om endy Chorągwi z 5 V I I I 1949, k. 870 ,871 .
17 Ibidem , k. 871.
18 Ibidem.
19 Zdecydow ana większość dokum entów  HOP nie zaw ierała oryginalnych myśli. Statut w zorow any był na dokum en

cie ZMP.
20 K azberukow i chodziło o upozorow anie istnienia poważnej organizacji, na czele której sto ją  ludzie starsi i dośw iad

czeni. Przyw ódca „Iskry” obawiał się, że jeśli koleżanki i koledzy dow iedzą się, kto napraw dę zakłada HOP, nie zechcą do 
niej należeć -  IPN  Bi 97/1555, Ppp. W iesław a K azberuka z 1 7 II 1950, k. 80. Późniejsze instrukcje, odezwy i rozkazy człon
ków H O P rów nież pisane były na wyrost. U kazują one, co młodzi ludzie chcieli czynić i kim  pragnęli się stać, a nie co na
praw dę robili i kim  w  rzeczyw istości byli. Powyższa praw idłow ość w ykorzystana została przeciw ko m łodzieży podczas póź
niejszego śledztw a w W ojewódzkim U rzędzie Bezpieczeństw a Publicznego w Olsztynie.



Powróciwszy spod Sępopola chłopcy z zapałem przystąpili do działań. Wieczorem 9 sierpnia 
1949 r. w  lesie za Jeziorem Długim odbyło się pierwsze spotkanie członków HOP21, na które przy
szło siedmiu harcerzy: Wiesław Kazberuk, Ryszard Wrzos, Kazimierz Klimaszewski, Romuald 
Jankowicz, Jan Andrzejewski, Tadeusz Juchniewicz22 i Grzegorz Futer23 oraz jedna harcerka Hali
na Szulcówna24. Wymienieni usiedli w lesie na ziemi, po czym zaczęli rozmawiać na temat ówcze
snej sytuacji w ZHP. Rozważano możliwości kontynuowania pracy harcerskiej według tradycyjnej 
formuły25. W toku dyskusji Kazberuk powiedział, że nawiązał kontakt z nielegalną organizacją 
o nazwie HOP, która przejawia działalność na terenie województwa olsztyńskiego26. Twórca 
„Iskry” dodał, że celem jej jest zachowanie przedwojennych tradycji harcerskich. Po tych słowach 
zadał koleżance i kolegom pytanie, czy chcą należeć do wspomnianej organizacji27. Wszyscy ze
brani dali odpowiedź twierdzącą „tylko Andrzejewski trochę się wahał zanim wyraził zgodę”28. 
Wtedy Kazberuk zaproponował złożenie przyrzeczenia w celu dochowania tajemnicy o HOP29. 
Komendant chorągwi wyjął z kieszeni drewniany krzyżyk i powiesił go na młodej jodełce30. Obec
nym kazał powstać i wyciągnąć dwa palce prawej ręki w kierunku godła chrześcijaństwa31. N a
stępnie zebrani powtórzyli za Kazberukiem rotę przysięgi32, po czym kolejno całowali krzyż zdjęty 
z drzewka przez przywódcę HOP33. Po zakończeniu ceremonii przyrzeczenia Wiesław Kazberuk 
odczytał Rozkaz Nadzwyczajny oraz podkreślił, że HOP będzie prowadziła „norm alną harcerską 
pracę nielegalnie, bo legalnie tego robić nie można”34. „Hufcowi” przyjęli nominacje i wyrazili 
gotowość podjęcia pracy. Kazberuk poinstruował więc Halinę Szulcównę, aby „typowała odpo
wiednie dziewczynki i starała się je  zawerbować do organizacji HOP”35. Analogiczne wskazów
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21 W ytypowane przez kom endę HOP osoby zostały pow iadom ione, aby o oznaczonej godzinie staw ić się koło m ostu 
nad Ł y n ą -  IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 1 1 IV 1950, k. 248.

22 Tadeusz Juchniew icz (s. Piotra i Heleny, ur. 25 X  1930 r. w  W ilnie -  R elacja Tadeusza Juchniew icza 
z 25 1 2004, zapis w łasny) od 1947 r. należał do 62. W M DH, a następnie do 4. W M DH, w której pełnił funkcję plutonow ego 
(plutonowy w ów czesnym  ZH P stał na czele dw óch zastępów). W iosną 1949 r. Juchniew icz został członkiem  kom endy Huf
ca O lsztyn i razem  z Jankow iczem  organizował drużyny na terenie powiatu olsztyńskiego -  IPN Bi 97/2565/D O l, Ppp. Ro
m ualda Jankow icza z 14 III 1950, k. 25.

23 G rzegorz Futer był dobrym  znajom ym  Ryszarda W rzosa. Zastępca K azberuka podczas śledztw a zeznał, że idąc na 
zbiórkę spotkał przypadkow o Futra i zabrał go ze sobą -  ibidem. Być m oże W rzos chronił w ten sposób przyjaciela. Futer 
działalności w HOP nie podjął. Po przyrzeczeniu w yjechał z Olsztyna.

24 IPN Bi 97/1556, Ppp. Jana A ndrzejewskiego z 4 IV 1950, k. 321.
Istnieje pew ne praw dopodobieństw o, że skład uczestników  pierwszej zbiórki w yglądał nieco inaczej. Ź ródła podają roz

bieżne inform acje. N iew ątpliw ie jednak  w spotkaniu nie w zięły udziału w szystkie w ytypow ane osoby. Poza tym zaznaczyć 
trzeba, że Tadeusz Juchniew icz dość szybko w ycofał się z działalności w HOP.

25 IPN Bi 97/1556, Ppp. Jana Andrzejewskiego z 1 6 II 1950, k. 260.
26 IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 11 IV 1950, k. 248.
27 IPN Bi 97/1556, Ppp. Haliny Szulcówny z 1 7 II 1950, k. 386.
28 IPN Bi 97/1556, Ppp. K azim ierza K lim aszew skiego z 12 IV 1950, k. 378.
29 IPN Bi 97/1555, Ppp. W iesław a K azberuka z  1 6 II 1950, k. 63.
30 IPN Bi 97/1556, Ppp. Jana A ndrzejewskiego z 1 6 I I 1950, k. 260.
31 IPN Bi 97/1555, Ppp. W iesława K azberukaz 1 6 II 1950, k. 63.
32 Było to przedw ojenne przyrzeczenie harcerskie z dodatkiem  słów: „Przyrzekam  zachow ać tajem nice organizacyjne 

oraz postępow ać w edług ideologii i statutu H arcerskiej O rganizacji Podziemnej »Iskra«. Tak mi dopom óż B óg” -  Archiwum 
Państw owe w O lsztynie (dalej: A PO ), Zbiór ulotek i w ydaw nictw  podziem nych, sygn. 1567/5, Instrukcje i rozkazy HOP 
1949-1950, Instrukcja nr 4/2—0. Regulam in HOP „Iskra” . Część I, k. 77.

33 IPN Bi 97/1556, Ppp. Jana Andrzejewskiego z 1 6 II 1950, k. 260.
34 IPN Bi 97/1556, Ppp. K azim ierza K lim aszew skiego z 12 IV 1950, k. 378.
35 IPN Bi 97/1556, Ppp. H aliny Szulcówny z 17 U 1950, k. 386.



ki dotyczące tworzenia hufca męskiego otrzymał Jan Andrzejewski. Potem młodzież rozeszła się 
do domów.

Podsumowując pierwszą zbiórkę HOP, należy stwierdzić, że w połowie sierpnia 1949 r. do oma
wianej organizacji należało siedem osób. Cztery z nich stanowiły komendę chorągwi, a trzy pozostałe 
obsadę mających powstać hufców. Równocześnie Szulcówna, Andrzejewski i Juchniewicz byli prze
konani, że wstąpili do dużej, istniejącej od dawna organizacji36. Wypada również zauważyć, że wśród 
członków HOP nie było osoby mającej odpowiednie kwalifikacje do zorganizowania i poprowadze
nia hufca, a tym bardziej chorągwi. Kazberuk, Jankowicz i Szulcówna pełnili w ZHP funkcje druży
nowych. Wrzos i Klimaszewski byli przybocznymi, a Andrzejewski jedynie zastępowym37.

Po złożeniu przyrzeczenia w dniu 9 sierpnia 1949 r. Wiesław Kazberuk, Romuald Jankowicz, Ry
szard Wrzos i Kazimierz Klimaszewski przystąpili do nielegalnej pracy38. Nowo powstałej organiza
cji brakowało przede wszystkim funduszy i wykwalifikowanej kadry. Dlatego na początku września 
1949 r. Romuald Jankowicz wydał zarządzenie dotyczące składek członkowskich39. Decyzja kwa
termistrza „Iskry” nie mogła zmienić trudnej sytuacji finansowej, ponieważ do organizacji nale
żało zaledwie kilka osób. W rezultacie wszelkie wydatki związane z działalnością konspiracyjną 
członkowie komendy pokrywali z własnych pensji, co znacznie ograniczało możliwości rozwoju 
HOP. Kompletowanie korpusu instruktorskiego również nie było zadaniem łatwym. Do momentu 
zlikwidowania organizacji założyciele HOP nie byli w stanie podnieść kwalifikacji swoich pod
władnych.

W ramach przygotowań do rozpoczęcia roku harcerskiego Kazberuk postanowił wesprzeć 
Szulcównę i Andrzejewskiego dwiema instrukcjami40 dla hufców i drużyn. Jedno ze wspomnianych 
pism dotyczyło „organizacji pracy i sprawozdań za miesiąc wrzesień i październik”41. Kierownik 
Wydziału Organizacyjnego „kpt. »Grot« phm42” udzielał w nim wskazówek, jak przeprowadzać 
cotygodniowe zbiórki43 oraz zalecał hufcowym przysyłanie raz na miesiąc sprawozdań do Komen
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36 K azberuk reprezentow ał rzekom o ogólnopolską HOP, a  zarazem był (oficjalnie) jedynym  znanym  m łodzieży w stępu
jącej do organizacji członkiem  komendy chorągw i olsztyńskiej. Przykładowo, K azberuk dopiero w lutym  1950 r. (tuż przed 
aresztow aniam i członków HOP) pow iedział Andrzejewskiem u, że „kpt. »G rot«” to jego  pseudonim  -  IPN Bi 97/1556, Ppp. 
Jana Andrzejewskiego z 4 IV 1950, k. 322.

37 M ateriały rodzinne udostępnione przez Reginę Kap, K siążeczka harcerska Jana A ndrzejew skiego z 29 VI 1948 r. 
(ksero w posiadaniu autora). Członkowie HOP nie mieli rów nież w ysokich stopni harcerskich. N a przykład Andrzejewski 
był w yw iadow cą -  ibidem.

38 W ym ienieni byli członkam i K om endy Chorągwi HOP, która pod koniec grudnia 1949 r. została przem ianow ana na 
K om endę Główną.

39 W edług zarządzenia Jankow icza w pisowe w ynosić m iało 100 zł, a składka m iesięczna 50 zł. Poza tym  oprócz po- 
głów nego każdy hufiec miał wpłacać 500 zł m iesięcznie do K om endy Chorągwi HOP -  IPN  Bi 97/1558, Zarządzenie 
o składkach, k. 774.

40 K azberuk do chwili aresztowania w ydał dość dużo instrukcji, które w zorow ane były na dokum entach „z książek, po
wieści [oraz na] instrukcjach w ojskowych, podręcznikach harcerskich itp.” -  IPN Bi 97/1555, O św iadczenie W iesław a K a
zberuka z  1 4 IV 1950, k. 186. Treść drugiej ze w spom nianych w yżej instrukcji nie różniła się w iele od pierwszej.

41 A PO , Zbiór ulotek i w ydawnictw  podziemnych, sygn. 1567/5, Instrukcje i rozkazy H OP 1949-1950, Instrukcja dla 
hufców  i drużyn, k. 44.

42 Pseudonim em  „kpt. »Grot« phm .” posługiw ał się Kazberuk. W ysokie stopnie w ojskow e i harcerskie m iały podnieść 
autorytet prow adzących HOP.

43 W edług powyższej instrukcji osoby stojące na czele hufców  i drużyn m iały ustalać program  zbiórek na podstaw ie 
w ytycznych zaczerpniętych z  podręcznika hm. W. Szczygła Jak prowadzić zastęp harcerski. N acisk położono na gry prze
prow adzane w  terenie i unikanie „suchych wykładów, które nic nie dają, a  tylko zniechęcają m łodzież do pracy harcerskiej” 
-  ibidem , k. 44 ,4 5 .



dy Chorągwi HOP44. Równocześnie Kazberuk opracował program gawęd ideologicznych oraz od
bił wraz z kolegami na prowizorycznie skonstruowanym powielaczu ulotkę pn. Wezwanie do Czy
nu45. Rozpoczęcie roku harcerskiego miało się odbyć tradycyjnie na początku września. Kazberuk 
zamierzał poprowadzić uroczyste ognisko i wygłosić motywującą do działań gawędę ideologicz
ną. Dlatego komendant HOP, jego zastępca Ryszard Wrzos oraz Tadeusz Juchniewicz zorganizo
wali w jedną z sobót wyjazd do leśniczówki położonej w lesie, 6 km od stacji Stare Jabłonki46. 
W wycieczce wzięli udział wszyscy członkowie HOP oraz Jadwiga Bączyńska47. Plan przywód
cy „Iskry” nie został wprowadzony w życie. Zamiast konspiracyjnego kominka miała miejsce po
tańcówka przy patefonie, po której młodzi ludzie poszli spać do stodoły48. W niedzielę rano mło
dzież wróciła do Olsztyna.

Zbiórka inaugurująca nielegalną działalność harcerską odbyła się dopiero w połowie września 
1949 r. koło Nikielkowa. Obecni byli wówczas: Wiesław Kazberuk, Ryszard Wrzos, Kazimierz 
Klimaszewski, Jan Andrzejewski, Tadeusz Juchniewicz, Tadeusz Wierzbicki49, Halina Szulcówna, 
Danuta Żółtańska50 i Halina Michno51. Ze względu na późną porę oraz pobliską szosę (prowadzącą 
w kierunku Barczewa) nie rozpalono ogniska. Kazberuk wygłosił krótką gawędę, po czym razem
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44 Osoby prow adzące hufce m iały przysyłać spraw ozdania „do 5-ego każdego m iesiąca za m iesiąc ubiegły” -  ibidem, 
k. 45. W  pism ach do K om endy Chorągwi należało uw zględnić „protokoły rad i odpraw, -  -  w yniki prac, odpisy rozkazów  
i w ew nętrznych instrukcji norm ujących pracę hufca, ilość członków  w drużynach, - -  stan finansowy hufca, skom pletow any 
materiał techniczny i połow y oraz w szystkie im prezy dochodow e i propagandow e” -  ibidem. Do spraw ozdań zalecono dołą
czyć 50%  kw ot pieniężnych uzyskanych z akcji zarobkow ych i składek członkow skich -  ibidem.

45 K azberuk, Jankow icz, W rzos i K lim aszewski odbili około 15 egzemplarzy, technicznie niezbyt udanych. Wezwań do 
Czynu. A ntykom unistyczna i antysem icka treść ulotek została przepisana z przedw ojennej książki pt. Wielki kalendarz sa
moobrony narodu na rok 1937- IPN Bi 97/1555, Ppp. W iesława Kazberuka z 24 II 1950, k. 102. O to fragm enty Wezwania 
do Czynu: „Gdzie spojrzeć na całym  świecie czai się jak  hydra krw iożerczy -  komunizm. -  -  W  pom rokach nocy zżydze- 
nia bieleje świt, rozśw ietla j ą  w  sercach naszych K rzyż, który nam chce zniszczyć Żyd. -  -  Do Czynu, do Pracy, do w zm o
żenia W ysiłków w w alce o Polskę Odrodzoną, o Polskę N arodow ą i Katolicką, o Polskę dobrobytu, spraw iedliw ości, ładu 
i m iłości bratniej” -  APO, Zbiór ulotek i w ydawnictw  podziem nych, sygn. 1567/3, Wezwanie do Czynu.

46 M ieszkańcy leśniczów ki byli znajomym i Tadeusza Juchniewicza, który służył koleżankom  i kolegom  za przew od
nika po leśnych drogach.

47 Jadw iga Bączyńska (c. A ntoniego i Gertrudy, ur. 27 III 1932 w Rostocku -  IPN Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głów 
nej, k. 1171) była przyboczną w 16. W M D H -IP N B i, 97/1558, Pam iętnik Jadw igi Bączyńskiej, k. 1106,1107.

48 W edług ośw iadczenia złożonego w późniejszym  śledztw ie przez K azberuka „O gnisko i zapow iedziane uroczysto
ści nie doszły do skutku z powodu różnicy zdań spowodow anych m oją zgodą na wzięcie z sobą zupełnie obcego człow ie
ka (czyli nienależącego do HOP), ja k ą  [!] była Jadw iga Bączyńska” -  IPN Bi 97/1555, O św iadczenie W iesław a K azberuka 
z 1 4 IV 1950, k. 177. Kom endant HOP zabrał na spotkanie konspiracyjne dziew czynę, której do organizacji nie werbow ał, 
gdyż nie m iał do niej zaufania -  IPN Bi 97/1555, Ppp. W iesława K azberuka z 1 6 II 1950, k. 64.

49 Tadeusz W ierzbicki (s. Zdzisław a i Jadwigi, ur. 9 II 1933 r. w Warszawie, w ykształcenie -  7 klas szkoły pow szech
nej -  IPN Bi, K westionariusz osobowy, oprać. Wydział „C ” KW MO w Olsztynie, sygn. 065/73 (dalej: 065/73), k. 37) do 
jesieni 1949 r. należał do orkiestry harcerskiej. W  drugiej połow ie sierpnia 1949 r. złożył przed K azberukiem  przysięgę i zo
stał członkiem  „hufca” męskiego. M ieszkał w jednym  budynku (przy ul. Bałtyckiej) z A ndrzejewskim , który nie m iał do nie
go zaufania i nie pow ierzał mu żadnych funkcji. D latego W ierzbicki, oprócz uczestnictwa w om ów ionym  w yżej spotkaniu 
i zw erbow ania Jerzego Steckiego (por. niżej przyp. 67), żadnych nielegalnych działań nie podejm ow ał -  IPN  Bi 97/1556, 
Ppp. Jana A ndrzejewskiego z 24 I I 1950, k. 293.

50 D anuta Żółtańska (c. Franciszka i Jadw igi, ur. 22 1 1933 r. we Lw ow ie -  IPN  Bi 065/73, k. 14) do czerw ca 1949 r. 
była przyboczną Szulcówny w 16. W M DH. Chodziła razem  z H aliną M ichno do trzeciej klasy gim nazjum  kraw ieckiego na 
ul. Jagiellońskiej -  IPN Bi 97/1556, Ppp. Haliny Szulców ny z 1 8 I I 1950, k. 393.

51 Halina M ichno (c. W ojciecha i Katarzyny, ur. 10 X I 1931 r., uczennica trzeciej klasy gim nazjum  kraw ieckiego -  IPN 
Bi 065/73, k. 50) w 16. W M D H  prow adziła zastęp -  Relacja D anuty Żółtańskiej z 1 1 1 2004 r., zapis własny. Z  uczestników  
przyrzeczenia z  9 VIII 1949 r. brakow ało Rom ualda Jankow icza i G rzegorza Futra. N atom iast M ichno i Żółtańska zostały 
zw erbow ane do HOP w drugiej połow ie sierpnia 1949 r.



z Wrzosem i Klimaszewskim rozdali Wezwanie do Czynu i wspomniane wyżej instrukcje. Szulców- 
na i Andrzejewski otrzymali polecenie przystąpienia do pracy w myśl otrzymanych wskazówek52. 
Następnie młodzież rozeszła się do domów53.

Dwa tygodnie później w lesie nad Łyną odbyło się kolejne spotkanie54. Obecni byli wszyscy 
członkowie komendy oraz Halina Szulcówna, Jan Andrzejewski i Tadeusz Juchniewicz55. Odprawa 
miała na celu zaznajomienie nowo mianowanych „hufcowych” z planem pracy „Iskry”56. Kazberuk 
przedstawił Szulcównie i Andrzejewskiemu strukturę HOP57, omówił sposób zorganizowania ko
mend hufców58, a także szczegółowo objaśnił, jak należy przeprowadzać zbiórki zastępów59. Poza 
tym komendant „Iskry” zwrócił uwagę na przestrzeganie zasad konspiracji. Tłumaczył, że na zbiór
ki należy wybierać miejsca ustronne (najlepiej w lesie), a w czasie ich trwania wystawiać patrole, 
mające ubezpieczać spotkania60. Kazberuk podkreślił, że w przypadku zebrania w mieszkaniu trze
ba zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu do lokalu i podczas jego opuszczania61. In
nymi tematami poruszanymi na odprawie były kwestie dotyczące werbowania nowych członków, 
a także organizowania szkoleń zastępowych i drużynowych62.

Z informacji źródłowych wynika, że pierwszych harcerzy, czyli Dyonizego Dogwiłłę63 i Kazi
mierza Brejnaka64, Andrzejewski zwerbował pod koniec października 1949 r.65 Wymienieni wstąpi
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52 IPN Bi 97/1555, O św iadczenie W iesława K azberuka z 1 4 IV 1950, k. 177.
53 Do czasu zlikw idow ania omawianej organizacji w ykorzystane źródła nie odnotow ują więcej spotkań wszystkich 

członków HOP. O d połow y w rześnia 1949 r. hufcowi przeprow adzać m ieli zbiórki we w łasnym  zakresie. O czyw iście, m ło
dzież spotykała się nadal w  celach tow arzyskich (np. w m ieszkaniu Szulcówny).

54 IPN Bi 97/1556, Ppp. Jana A ndrzejewskiego z 27 II 1950, k. 306.
55 Ibidem.
56 IPN Bi 97/1556, Ppp. Jana A ndrzejewskiego z 23 II 1950, k. 285.
57 W ocenie Kazberuka hufiec, składający się z pięciu drużyn, podlegać miał K om endzie Chorągw i HOP. W  skład dru

żyny wchodzić m iały dw a plutony, a  w skład plutonu dw a zastępy (po pięć osób każdy) -  ibidem.
58 K azberuk polecił w kom endach hufców zorganizować wydziały -  IPN Bi 97/1556, Ppp. Jana A ndrzejewskiego 

z 2 7 II 1950, k. 306.
59 K om endant HOP wym ienił sześć punktów program owych, w edług których należało organizować zbiórki zastępów: 

1. Rozpoczęcie p iosenką lub hymnem harcerskim. 2. M usztra. 3. G aw ęda o tem atyce historycznej lub harcerskiej. 4. Śpiew a
nie piosenek. 5. Sprawy bieżące (m.in. omów ienie składek i sprawozdań). 6. Zakończenie p iosenką lub m odlitw ą harcerską. 
W  w ypadku zbiórki przeprow adzanej w  mieszkaniu obow iązywać miały jedynie punkty 3. i 5. -  IPN  Bi 97/1556, Ppp. Jana 
Andrzejewskiego z 23 II 1950, k. 285 ,286 .

60 Ibidem, k. 285.
61 Ibidem, k. 286.
62 IPN Bi 97/1556, Ppp. Jana A ndrzejewskiego z 27 II 1950, k. 306. N a powyższej odpraw ie głos zabierał rów nież 

W rz o s - IP N  Bi 97/1556, Ppp. Jana A ndrzejewskiego z 23 II 1950, k. 285.
63 Dyonizy Dogwiłło (s. Karola i K amélii, ur. 8 IV 1931 r. w  W ołkowysku, w ykształcenie -  2 klasy gim nazjum  zawo

dowego -  IPN Bi 065/73, k. 32) był kolegą A ndrzejewskiego z byłej 50. W M DH. W  orkiestrze harcerskiej uczył się grać na 
puzonie -  Relacja Dyonizego Dogwiłły z 1 0 12004, zapis własny.

64 Kazim ierz Brejnak (s. S tanisław a i Zofii, ur. 21 III 1931 r. w Przetyczu k. Ostrowi M azow ieckiej, w ykształcenie 
-  3 klasy szkoły zawodowej -  IPN Bi 065/73, k. 84) grał w orkiestrze harcerskiej na basie -  IPN Bi, A kta spraw y Dyonizy 
Dogwiłło i inni, sygn. 97/2568/DOl (dalej: 97/2568/DO l), Ppp. K azim ierza Brejnaka z 1 7 II 1950, k. 83v.

65 A ndrzejewski w erbow ał kolegów  ze swojej m acierzystej drużyny, czyli 50. W M D H  im. A ndrzeja M ałkow skiego. 
Gdy w spom niana jednostka pod koniec 1948 r. została rozw iązana, część chłopców  przeszła do Sam odzielnego Plutonu Or
kiestry Harcerskiej przy K om endzie Hufca w Olsztynie. We w rześniu 1949 r. rozw iązano orkiestrę i je j członkow ie znaleź
li się poza ZH P -  IPN  Bi 97/2568/DO l, Ppp. Jerzego Steckiego z 25 П 1950, k. 160v. Trudno pow iedzieć ile osób odrzuci
ło propozycję A ndrzejewskiego. Wiemy, że w sierpniu i we w rześniu 1949 r. „Rudem u” nie udało się zw erbow ać kolegi ze 
szkoły i harcerstw a Rom ana Bronow ickiego -  IPN Bi, A kta sprawy Roman Bronow icki, sygn. 97/1687 (dalej : 97/1687), Ppp. 
Rom ana Bronow ickiego z 18 X 1950, k. 2. Roman Bronowicki, s. Jana i Anny, ur. 29 m aja 1929 r. w  Rów nem , woj. w ołyń
skie, w ykształcenie -  3 klasy gim nazjum  -  ibidem.



li do HOP bez dłuższego zastanowienia. Po upływie około dwóch tygodni (prawdopodobnie 6 listo
pada 1949 r.) w lesie nad Łyną odbyło się pierwsze spotkanie grupy „Rudego”66, na którym przy
rzeczenie od nowych członków odebrał Kazberuk. Przysięgę złożyło czterech harcerzy: Kazimierz 
Brejnak, Jerzy Stecki67, Dyonizy Dogwiłło i Leon Mońko68. Zakończywszy ceremonię, komen
dant „Iskry” w kilku słowach przedstawił cel HOP, a także udzielił wskazówek związanych z za
chowaniem tajemnicy oraz werbowaniem kolejnych chłopców69. Następną inicjatywą Andrzejew
skiego było zorganizowanie kursu zastępowych, który rozpoczął się w pierwszej połowie listopada 
1949 r. i trwał do końca tegoż miesiąca70. Szkolenie prowadzili „Rudy” i Dogwiłło. Natomiast 
słuchaczami byli: Jerzy Stecki, Leon Mońko, Kazimierz Brejnak i Władysław Struniawski71. Od
było się dziesięć wykładów, z czego sześć przeprowadził Andrzejewski, a cztery Dogwiłło72. Ko
mendant „hufca” przedstawiał zagadnienia z zakresu historii skautingu i harcerstwa, terenoznaw
stwa, pionierki oraz samarytanki73. Z kolei Dogwiłło mówił na temat łączności i broni palnej74. 
Zakończenie kursu nastąpiło w niedzielę 27 listopada 1949 r. w lesie nad Łyną75. Andrzejewski 
zorganizował zbiórkę, podczas której każdy harcerz musiał odpowiedzieć na 3 -4  pytania z mate
riału realizowanego na szkoleniu76. Sprawdzenie wiadomości wypadło pozytywnie. „Rudy” napisał 
więc nazajutrz swój pierwszy rozkaz, którym „Słowika”77 mianował drużynowym, a Mońkę, Brej
naka, Steckiego i Struniawskiego zastępowymi78. Pismo zostało odczytane w lokalu przy ul. Lu-

66 Andrzejewski używ ał dw óch pseudonim ów  -  „Rudy” i „W ichura”.
67 Jerzy Stecki (s. Jerzego i Kazimiery, ur. 25 V 1933 r. w  Równem, woj. w ołyńskie, w ykształcenie -  7 klas szko

ły pow szechnej -  IPN Bi 065/73, k. 34) został zw erbow any przez Tadeusza W ierzbickiego na początku października 
1949 r. O d 1946 r. Stecki należał do ZHP. W  1948 r. w stąpił do 50. W M D H, a następnie grał w orkiestrze harcerskiej. Pod 
koniec października do Steckiego przyszedł Andrzejewski i pow iadom ił go, że za kilka dni odbędzie się przyrzeczenie -  IPN 
Bi 97/2568/DO l, Ppp. Jerzego Steckiego z 2 1 IV 1950, k. 165v.

68 Leon M ońko (s. A dolfa i Eudoklii, ur. 8 V I 1931 r. w Leonowie, pow. goniądzki, w ykształcenie -  2 klasy gim nazjum  
zawodow ego -  IPN Bi 065/73, k. 33) pochodził z Grajewa. W O lsztynie miał kłopoty ze znalezieniem  stancji, w ięc począt
kowo m ieszkał u D ogwiłły, który w okresie późniejszym  zw erbow ał go do HOP i zaprosił na przyrzeczenie. M ońko i D o
gwiłło byli przyjaciółm i. Do 1949 r. uczyli się w tej samej klasie gim nazjum  m echanicznego. N ależeli do byłej 50. W M DH 
oraz orkiestry harcerskiej -  IPN Bi 97/2568/DO l, Ppp. Leona M ońko z 2 1 I I 1950, k. 140.

69 IPN Bi 97/2568/DO l, Ppp. Kazimierza Brejnaka z 17 I I 1950, k. 84.
70 IPN Bi 97/2568/DO l, Ppp. Dyonizego Dogwiłły z 18 II 1950, k. 23.
71 Ibidem. W ładysław  Struniawski (s. Ludw ika i Józefy, ur. 4 VII 1930 r. w K uninie, pow. ostrołęcki, w ykształcenie -  

7 klas szkoły podstawowej -  IPN Bi 065/73, k. 35) należał do orkiestry harcerskiej, a do HOP w stąpił w  m om encie rozpo
częcia om awianego kursu, który odbyw ał się w pokoju wynajm owanym  przez niego i Brejnaka. W spółlokatorzy m ieszka
nia przy ul. Lubelskiej 10/5 pracowali w  pobliskich w arsztatach kolejowych. Struniawski był pom ocnikiem  elektrom ontera. 
Brejnak zaś uczył się zawodu ślusarza. Rodzice W ładysław a Struniawskiego m ieszkali w K uninie (pow. ostrołęcki) -  IPN 
Bi 97/2568/DO l, Ppp. W ładysława Struniawskiego z 17 II 1950, k. 56.

72 IPN Bi 97/1556, Ppp. Jana A ndrzejewskiego z 23 II 1950, k. 287. W ykłady odbyw ały się 2 -3  razy w tygodniu po 
2 godziny -  IPN Bi 97/1556, Ppp. Jana A ndrzejewskiego z 4  IV 1950, k. 323.

73 IPN Bi 97/1556, Ppp. Jana Andrzejewskiego z 23 II 1950, k. 287.
74 Ibidem. Dogwiłło w  1949 r. był na kursie dla drugiego turnusu brygad m łodzieżow ych PO  „Służba Polsce” . W ów 

czas nauczono go obchodzenia się z  bronią. Zdobytą w ten sposób wiedzę D ogwiłło przekazał kolegom  na kursie HOP. 
W ykłady dotyczyły budow y broni krótkiej i karabinów. Pod koniec szkolenia A ndrzejewski pożyczył od K azberuka pisto
let „siódem kę” (zob. niżej przyp. 305) i przyniósł go 26 listopada na w ykład do m ieszkania B rejnaka. W tedy Dogwiłło za
dem onstrował zebranym rozkładanie i konserw owanie broni oraz w yjaśnił znaczenie poszczególnych je j części -  ibidem , 
k. 287 ,288 .

75 Ibidem, k. 288.
76 Ibidem.
77 Pseudonim „Słow ik” nosił Dyonizy Dogwiłło.
78 We w spom nianym  piśm ie „Rudy” przyznał kolegom rów nież stopień w yw iadow cy -  IPN Bi 97/1558, Rozkaz 

L 1/49, k. 812. O gólnie Andrzejewski jako  „hufcow y” w ydał trzy rozkazy: pierwszy -  (ww.) w listopadzie 1949 r., drugi -
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bełskiej 10/5. Równocześnie Andrzejewski wydał Mońce, Brejnakowi, Steckiemu oraz Struniaw- 
skiemu polecenie, aby każdy z nich w ciągu dwóch tygodni zwerbował kilka osób i zorganizował 
zastęp. Jednak w oznaczonym terminie nie powstała żadna jednostka harcerska. W związku z po
wyższym Dogwiłło pełnił ftinkcję drużynowego jedynie nominalnie79. Poza tym wypada dodać, że 
w grudniu 1949 r. nie odbyła się ani jedna zbiórka grupy Andrzejewskiego80. W styczniu 1950 r. 
„Rudy” przekazał Dogwille otrzymane od Kazberuka instrukcje dotyczące organizowania drużyn 
i zastępów81. „Słowik”, stosując się do wskazówek kierownictwa HOP, usiłował powiększyć stan 
liczebny swojej czteroosobowej grupy, lecz zdołał zwerbować jedynie Tadeusza Walaugo82.

W omawianym okresie Kazberuk wydał Andrzejewskiemu polecenie, aby przeprowadzał ze 
swoimi ludźmi akcje małego sabotażu83. Jednak „Rudy” był przeciwny działaniom narażającym 
HOP na dekonspirację84, uważał także, że organizacja powinna mieć charakter czysto harcerski, 
a nie polityczny85. Dlatego Andrzejewski nie wydał nigdy rozkazu dotyczącego stosowania metod 
małego sabotażu86. Tym niemniej „Słowik” 23 stycznia 1950 r. postanowił dokonać akcji niszcze
nia czerwonych flag, które wywieszono z okazji rocznicy zdobycia Olsztyna87. Tegoż dnia w go
dzinach wieczornych Dyonizy Dogwiłło, Tadeusz Walaugo, Kazimierz Brejnak i Władysław Stru- 
niawski udali się w okolice Dworca Głównego88. Na budynku prasy wisiały dwie czerwone flagi. 
Struniawski i Brejnak pocięli je  wzdłuż nożami89. Następnie harcerze przeszli na pl. Armii Czer
wonej (dziś pl. Bema). Gmach KW PZPR udekorowany był ośmioma szturmówkami. Ich czerwo
ny materiał pocięli Struniawski z Brejnakiem90. Wtedy harcerze udali się na ul. Kajki, gdzie znisz
czyli cztery flagi, jakimi przystrojone były budynki Stronnictwa Ludowego i Sądu Grodzkiego91. 
Z kolei na ul. Stalina (dziś: Dąbrowszczaków), koło zakładu fryzjerskiego, Struniawski z Walau- 
gą wyjęli drzewce z chorągwią z żelaznej obsady, po czym oderwali czerwone płótno, które dru
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1 stycznia 1950 r., trzeci -  w połowie lutego 1950 r. Rozkazy „Rudego” w zorow ane były na w ypow iedziach pisem nych ko
m endy H OP -  IPN Bi 97/1556, Ppp. Jana Andrzejewskiego z 4 IV 1950, k. 324.

79 IPN Bi 97/1556, Ppp. Jana A ndrzejewskiego z 23 II 1950, k. 288.
80 Ibidem. Przed kursem „Rudy” przeprow adził kilka spotkań. Po szkoleniu organizować m iał je  D ogwiłło.
81 IPN Bi 97/2568/DO l, Ppp. D yonizego Dogwiłły z 1 9 II 1950, k. 28.
82 Tadeusz W alaugo (s. K arola i Emilii, ur. 8 V 1932 r. w  Wilnie, w ykształcenie -  2 klasy gim nazjum  m echanicznego

-  IPN Bi 065/73, k. 36) m ieszkał w budynku Teatru im. Stefana Jaracza, w którym pracow ali jego  rodzice (ojciec ja k o  bryga
dier, a m atka w charakterze farbiarki). Dogwiłło, M ońko i W alaugo w latach 1947-1949 chodzili do jednej klasy gim nazjum  
m echanicznego przy al. W ojska Polskiego, byli też członkami 50. W M DH. W  om awianym  okresie często grywali w karty 
w m ieszkaniu „Słow ika” przy ul. Okrzei. Podczas jednego z tow arzyskich spotkań D ogw iłło i M ońko zaproponow ali W alau- 
dze w stąpienie do HOP -  IPN Bi 97/2568/DO l, Ppp. Tadeusza W alaugi z 1 8 II 1950, k. 1 0 9 ,109v.

83 IPN Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głównej, k. 1197.
84 A ndrzejewski miał dość w ysokie poczucie odpow iedzialności za swoich podw ładnych. T łum aczył Dogwille, że zry

w ając flagi „naraża na dekonspirację siebie i ca łą  o rganizację” -  IPN  Bi 97/1556, Ppp. Jana A ndrzejew skiego z 20 II 1950, 
k. 280.

85 IPN  Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głównej, k. 1197. M ając wątpliw ości co do kierunku działalności „Iskry”, A n
drzejew ski prosił K azberuka o zw olnienie ze stanowiska. Kom endant HOP odpow iedział, żeby „Rudy” na razie pełnił funk
cję „hufcow ego”, dopóki nie znajdzie odpowiedniej osoby na jego  m iejsce -  ibidem.

86 IPN Bi 97/1556, Ppp. Jana Andrzejewskiego z 2 0 II 1950, k. 283.
87 IPN  Bi 97/2568/DO l, Ppp. D yonizego Dogwiłły z 2 0 II 1950, k. 33. A ndrzejewski o pow yższej akcji dow iedział się 

po fakcie. „H ufcow y” H OP na rozpraw ie w maju 1950 r. pow iedział: „D ow iedziałem  się później, że D ogw iłło zryw ał flagi 
na m ieście i ani to ganiłem , ani pochw alałem , bo takie było polecenie K om endy Głównej i nic nie miałem  do pow iedzenia”
-  IPN Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głównej, k. 1197.

88 IPN Bi 97/2568/DO l, Ppp. D yonizego Dogwiłły z 2 0 II 1950, k. 33 ,34 .
89 Ibidem, k. 34.
90 IPN  Bi 97/2568/DO l, Ppp. W ładysław a Struniawskiego z 2 0 II 1950, k. 59.
91 IPN Bi 97/2568/DO l, Ppp. Tadeusza Walaugi z  2 0 I I 1950, k. 112.



gi z wymienionych schował pod jesionkę92. Na tej samej ulicy zniszczono flagi wiszące na fron
tonie Banku Gospodarstwa Spółdzielczego oraz siedziby ZW ZMP i grupa młodych ludzi wróciła 
na ul. Lubelską93. Łącznie harcerze zerwali dwa sztandary o rozmiarach 1,5 x 3 m94 oraz zniszczy
li około 20 szturmówek95. Należy podkreślić, że oprócz omówionej wyżej akcji „drużyna” Dogwił- 
ły nie podejmowała żadnych działań, choć Andrzejewski próbował ją  aktywizować96. „Hufcowy” 
wymagał przysyłania sprawozdań z pracy harcerskiej, lecz „Słowik” nie miał o czym meldować97. 
Dlatego stwierdzić trzeba, że grupa Andrzejewskiego nie była jednostką harcerską i zamierzonej 
przez kierownictwo HOP działalności nigdy nie podjęła98. „Rudy” był osobą odpowiedzialną99, 
lecz brakowało mu doświadczenia instruktorskiego i odpowiedniego wsparcia komendy „Iskry” 100. 
Poza tym przywódca „hufca” kładł nacisk na pracę czysto harcerską, czemu ówczesna rzeczywi
stość zdecydowanie nie sprzyjała101. Powyższe czynniki sprawiały, że Andrzejewski nie czuł się na 
siłach organizować hufiec. Po przeprowadzeniu kilku zbiórek i kursu zastępowych chciał zrezy
gnować z funkcji. Z poczucia obowiązku pełnił ją  jednak do końca. Grupa Andrzejewskiego do 
16 lutego 1950 r. liczyła siedmiu członków. Byli to: Dyonizy Dogwiłło, Władysław Struniawski, 
Kazimierz Brejnak, Leon Mońko, Jerzy Stecki, Tadeusz Walaugo oraz Tadeusz Wierzbicki. Do po
wyższego grona dodać należy Jerzego Wołejkę102, który wstąpił do HOP 16 lutego103. Wypada rów
nież zaznaczyć, że spośród wymienionych Andrzejewski darzył zaufaniem jedynie Dogwiłłę, któ
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92 Ibidem.
93 Ibidem.
94 IPN Bi 97/2568/DO l, Ppp. D yonizego Dogwiłły z 20 II 1950, k. 35. Tegoż dnia D ogw iłło  idąc na akcję zerw ał 

pierwszy sztandar w ystaw iony obok zakładu fryzjerskiego przy ul. Stalina. Po jak im ś czasie „Słow ik” przekazał czerw o
ne płótno M ońce, który schow ał je  w swoim mieszkaniu. D rugi sztandar został w  pokoiku Brejnaka i Struniaw skiego -  IPN 
Bi 97/2568/DO l, Ppp. W ładysław a Struniawskiego z 2 0 II 1950, k. 59v.

95 IPN Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głównej, k. 1217.
96 Andrzejewski m ów ił Dogwille, żeby rozpoczął w końcu pracę, gdyż inne, później zorganizow ane drużyny HOP 

(w tym jedna dwudziestosiedm ioosobow af!]), prow adzą już  aktyw ną działalność -  IPN  Bi 97/2568/D O l, Ppp. D yonizego 
Dogwiłły z 2 0 II 1950, k. 33.

97 IPN Bi 97/2568/DO l, Ppp. Dyonizego Dogwiłły z 19 II 1950, k. 2 5 ,2 6 . Przez cały okres istnienia „Iskry” A ndrze
jew ski napisał do K om endy Chorągw i HOP dw a spraw ozdania, w  których podaw ał liczbę członków  oraz przedstaw iał dzia
łalność „hufca” -  IPN  Bi 97/1556, Ppp. Jana Andrzejewskiego z 17 III 1950, k. 269.

98 A ndrzejewski podczas śledztw a powiedział, że „liczebność zastępów, drużyn i hufca nie była ani w  jednym  procen
cie dostosowana do w ym ogów  instrukcji” -  IPN Bi 97/1556, Ppp. Jana Andrzejewskiego z 2 0 II 1950, k. 283.

99 Wypada przypom nieć, że „R udy”, Dogwiłło i Struniawski kolportowali pisem ko „C zyn” jedynie w  kręgu om aw ia
nej grupy, gdyż rozdaw anie gazetek osobom niezw iązanym  z HOP A ndrzejewski uw ażał „za niecelow e” -  IPN Bi 97/1556, 
Ppp. Jana A ndrzejewskiego z 23 II 1950, k. 290.

100 W  czasie rozpraw y Andrzejewski oświadczył: „Ze stanow iska hufcow ego chciałem  się zw olnić dlatego, że gdy zo
rientowałem się, że członkow ie moi byli jeszcze niedośw iadczeni i gdyby w ydali organizację sw oim  postępow aniem , to ja  za 
to odpow iadałbym  przed organizacją” -  IPN  Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głów nej, k. 1197.

101 N a rozpraw ie „Rudy” powiedział: „m yślałem, że organizacja do której w stępuję m a na celu w ychow anie m łodzie
ży tylko w duchu harcerskim, po starych liniach, -  -  z początku naw et nie dom yślałem  się, że m oże ona m ieć jak ieś  podło
że polityczne” -  ibidem, k .l 197,1198.

102 Jerzy Wołejko (s. Teofila i M oniki, ur. 7 IV 1931 r. w Sobotnikach, pow. lidzki, w ykształcenie -  9 klas szkoły po
wszechnej -  IPN Bi 065/73, k. 38) nigdy nie był harcerzem . Zw erbow any został przez W rzosa, z którym  w cześniej uczęsz
czał do szkoły. Zastępca K azberuka zapoznał Wołejkę z  Andrzejewskim . „Rudy” , 8 II dostarczył now em u kandydatow i in
strukcję i rozkaz oraz poinform ow ał go, aby przygotował się do złożenia przysięgi -  IPN  Bi 97/2568/D O l, Ppp. Jerzego Wo- 
łe jk iz  1 8 I I 1950, k. 191 v, 192.

103 Andrzejewski 1 6 I I 1950 r  przyszedł do mieszkania Wołejki, odebrał od niego przyrzeczenie i polecił w  m yśl otrzy
manej instrukcji organizować drużynę. Tego dnia „Rudy” został aresztowany. N atom iast W ołejkę zatrzym ano w nocy z  16 na 
1 7 II -  IPN Bi 97/2568/DO l, Ppp. Jerzego Wołejki z 1 8 II 1950, k. 1 9 2 ,192v.



ry wykazywał zapał do działalności podziemnej104. Pozostali członkowie -  zdaniem „hufcowego” 
-  „zaczęli -  -  się trochę odchylać od -  -  organizacji”105.

Na przełomie sierpnia i września 1949 r. Kazberuk dość aktywnie starał się pomóc Szulców- 
nie w zorganizowaniu hufca żeńskiego106. Udzielał harcerce ustnych rad oraz pisemnych instruk
cji, a także przeprowadził rozmowy werbunkowe z Danutą Żółtańską i Haliną Michno, od których 
odebrał przyrzeczenie107. W nieco późniejszym okresie Kazberuk poinformował o istnieniu „Iskry” 
Wandę Siwicką108, która również zgodziła się wstąpić do nielegalnego harcerstwa. Równocześnie 
„Poziomka”109 zwerbowała Jadwigę Kuczmarską110 i koleżankę z klasy Leokadię Muszyńską111. 
Trzeba zauważyć, że w dwupokojowym mieszkaniu „Poziomki” przy ul. Chopina 1 odbywały się 
spotkania grona młodzieżowego. Szulcównę i jej dwie współlokatorki, Janinę Ostaszewską112 oraz 
Jadwigę Bączyńską113, często odwiedzały wymienione wyżej harcerki (głównie Żółtańska i Kucz- 
marska), a także koledzy -  Wrzos, Andrzejewski, Klimaszewski i Kazberuk114. Rozmowy prowa
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104 IPN Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głównej, k. 1197.
105 Ibidem.
106 Szulców na do czerwca 1949 r. prow adziła 16. W M D H  przy Szkole Powszechnej nr 2 przy ul. K ościuszki. W  om a

w ianym  okresie była uczennicą gim nazjum  handlowego, znajdującego się obok szkoły kraw ieckiej przy ul. Jagiellońskiej. 
We w rześniu 1949 r. zaczęła uczęszczać do trzeciej klasy -  IPN  Bi 97/1556, Ppp. H aliny Szulców ny z 1 2 IV 1950, k. 400. 
H alina Szulców na wstąpiła do HOP z zam iłow ania do harcerstw a opartego na zasadach w ychow aw czych Baden-Powella. 
O obliczu politycznym  organizacji dow iedziała się dopiero w styczniu 1950 r. po przeczytaniu gazetki „Czyn” . Poza tym 
Szulców na nie chciała, aby koledzy postrzegali ją  jako  osobę tchórzliwą. W  kwestii k ierow nictw a „Iskry” K azberuk do koń
ca u trzym yw ał Szulcównę w błędzie. Przedstawiał się jako  jej bezpośredni zw ierzchnik i łącznik z tajem niczym , ogólnopol
skim  dow ództw em  organizacji istniejącej od 1947 r. G dy Szulcówna zastanaw iała się, kim  w łaściwie je s t kpt. „G rot”, skąd 
o  niej w ie i dlaczego m ianow ał j ą  hufcow ą, Kazberuk poinform ow ał koleżankę, że stojąca na czele H OP osoba to „starszy 
pan” -  ibidem , k. 400 ,401 .

107 IPN Bi 97/1555, Ppp. W iesława K azberuka z  1 6 II 1950, k. 63.
108 Ibidem . Wanda S iw icka (c. Stefana i M ichaliny, ur. 8 X  1932 r. w Rów nem , woj. w ołyńskie -  IPN  Bi 065//73, k. 20) 

chodziła do trzeciej klasy gim nazjum  krawieckiego. Praw dopodobnie w czerw cu 1949 r. (czyli po usunięciu Szulców ny ze 
stanow iska) Siw icka stanęła na czele 16. W M DH -  IPN Bi 97/1558, Pam iętnik Jadw igi Bączyńskiej, k. 1109.

109 Pseudonim  „Poziom ka” nosiła Szulcówna; znany był w szystkim  je j znajom ym . D latego postanow iła nazw ać się 
„M ew ą” . N apisała do K om endy Chorągwi HOP pism o w spraw ie zm iany pseudonim u, lecz odpow iedzi nie otrzym ała -  IPN 
Bi 97/1556, Ppp. H aliny Szulcówny z 18 II 1950, k. 387.

110 Jadw iga K uczm arska (c. Feliksa i Anny, ur. 1 4 IV 1935 r. w  G rodnie -  IPN  Bi 065/73, k. 11) należała do 16. W M DH 
-  IPN Bi 97/1556, Ppp. Haliny Szulcówny z 18 II 1950, k. 393.

111 Leokadia M uszyńska (c. A leksandra i W iktorii, ur. 30 1 1930 w W ilnie, w ykształcenie -  2 klasy gim nazjum  han
dlow ego -  IPN  Bi, Akta sprawy Leokadia M uszyńska, sygn. 97/2569/DO l (dalej: 97/2569/D O l), Ppp. Leokadii M uszyńskiej 
z  2 III 1950, k. 1) m ieszkała w O lsztynie przy ul. Jagiellońskiej. N ależała do ZHP. W  om aw ianym  okresie codziennie po lek
cjach  pracow ała (do godz. 22.00) w Spółdzielni „M azur” w  charakterze buchalterki -  ibidem , k. 2. Pom im o braku czasu, po 
kilku rozm ow ach z Szulców ną i O staszew ską, M uszyńska w yraziła zgodę na w stąpienie do „Iskry” -  IPN  Bi 97/2569/DO l, 
Ppp. Leokadii M uszyńskiej z 18 V I I I 1950, k. 9.

112 Janina O staszew ska (c. W ładysław a i Czesławy, ur. 2 VII 1931 r. w Łom ży, w ykształcenie -  2 klasy gim nazjum  
handlow ego -  IPN  Bi 065/73, k. 79) pochodziła z Łomży, skąd w  1948 r. przyjechała do O lsztyna, gdzie podjęła naukę 
w  drugiej klasie gim nazjum  handlowego. W stąpiła rów nież do ZHP. N a początku trzeciej klasy przeniosła się na stancję do 
państw a Szulców. Jesienią 1949 r. O staszew ska została usunięta, bez żadnych w yjaśnień, z  legalnego harcerstwa. Roz
goryczona pow yższym  faktem zgodziła się na propozycję „Poziom ki” (koleżanki z  klasy), która zw erbow ała j ą  do HOP 
w  pierw szej połowie listopada. N ależy podkreślić, że Ostaszew skiej trudno było odm ów ić Szulcównie, gdyż korzystała 
z je j „m ieszkania i kuchni” -  IPN Bi, Akta sprawy Janina O staszew ska, sygn. 97/1595/D O l (dalej : 97/1595/D O l), Ppp. Janiny 
O staszew skiej z 2 0 I I 1950, k. 2. Wypada rów nież dodać, że „Poziom ka” nie m iała zaufania do O staszew skiej i uw ażała sw ą 
w spółlokatorkę za „niepew nego członka” HOP -  IPN Bi 97/1556, Ppp. H aliny Szulców ny z 1 2 IV 1950, k. 403.

113 Jadw iga Bączyńską nigdy nie była członkiem  HOP.
114 IPN Bi 97/1595/DO l, Ppp. Janiny Ostaszewskiej z 1 8 II 1950, k. 1.



dzone przez młodych ludzi w mieszkaniu Szulcówny rzadko dotyczyły „Iskry”, gdyż Bączyńska 
nie była dopuszczona do tajemnic organizacyjnych"5. Poza tym dziewczęta mniej interesowały się 
konspiracją niż chłopcy. Dlatego należy przypuszczać, że harcerzom w towarzystwie koleżanek 
nieraz zdarzało się zapomnieć o organizacji podziemnej.

W drugiej połowie września Szulcówna zorganizowała zbiórkę w terenie, na którą przyszły 
następujące dziewczęta: Danuta Żółtańska, Halina Michno, Jadwiga Kuczmarska, Wanda Siwic
ka oraz Leokadia Muszyńska116. „Poziomka” przeczytała koleżankom otrzymaną od Kazberuka 
instrukcję, która stała się przedmiotem dyskusji harcerek. Mając na uwadze wytyczne zawarte 
w piśmie enigmatycznego kapitana „Grota”, dziewczęta dokonały podziału funkcji117, postanowiły 
płacić składki118 i pisać sprawozdania do kierownictwa „Iskry”119 oraz omówiły sprawy związa
ne z przyszłą pracą harcerską120. Ustalenia z powyższego spotkania miały charakter czysto teo
retyczny. Dziewczęta opłaciły składki, lecz zamierzeń swoich nie zrealizowały. Szulcówna zna
lazła się więc w trudnej sytuacji, gdyż co miesiąc miała składać sprawozdania z pracy „hufca”. 
Z pomocą koleżance przyszedł jednak Ryszard Wrzos, który dostarczył „Poziomce” wzór pisma 
do komendy HOP121. W ten sposób powstało pierwsze sprawozdanie Szulcówny122, lecz, co należy 
podkreślić, jej grupa do chwili zlikwidowania „Iskry” nie podjęła żadnej działalności. Leokadia 
Muszyńska nie zorganizowała zaplanowanego szkolenia z zakresu samarytanki123. Nie przeprowa
dzono akcji zarobkowej na potrzeby HOP. Jedyna próba (Janiny Ostaszewskiej) utworzenia zastę-
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115 Bączyńska, obserw ując otoczenie dom yślała się, że je j koleżanki i koledzy należą do tajnej organizacji. Podob
ne w nioski nasuw ało w iele zdarzeń. Przykładowo, Szulcówna, w ychodząc w ieczoram i z m ieszkania m ów iła, że idzie do 
kina. Jednak po pow rocie do dom u nie w ied z ia ła , ja k i je s t [wyśw ietlany] film” -  IPN  Bi 97/1556, Ppp. Jadw igi Bączyńskiej 
z 2 0 IV 1950, k. 456.

116 IPN Bi 97/1556, Ppp. Haliny Szulcówny z 12 IV 1950, k. 402.
117 Instrukcja zalecała zorganizow ać wydziały w kom endzie hufca, na czele których stanąć m iała Szulców na z zastęp

czynią D anutą Żółtańską. D ziew częta ustaliły więc, że kierow niczką W ydziału Organizacyjnego zostanie „Poziom ka”, Wy
działu Szkoleniow ego Leokadia M uszyńska, a W ydziału K waterm istrzow skiego Żółtańska. Poza tym uzgodniono, że dru
żynę poprow adzi H alina M ichno. Funkcję przybocznej pow ierzono Siwickiej i M uszyńskiej. N atom iast Jadw iga K uczm ar
ska stanąć m iała na czele zastępu -  IPN  Bi 97/1556, Ppp. H aliny Szulców ny z 12 IV  1950, k. 402; IPN Bi 97/1558, Roz
kaz L 1/49/50, k. 813.

118 Szulcówna zebrała składki od dziew cząt, lecz pieniędzy do kom endy H OP nie przekazała, gdyż w  spraw ozdaniach 
zaw yżyła liczbę członków. C hciała w ięc zgrom adzić w iększą kw otę, aby nie został ujawniony praw dziw y stan liczebny jej 
grupy -  IPN Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głównej, k. 1200.

119 W  sum ie Szulcówna napisała dw a spraw ozdania (pierwsze za w rzesień, drugie za październik, listopad i grudzień) 
-  IPN Bi 97/1556, Ppp. Haliny Szulcówny z 18 II 1950, k. 387.

120 H arcerki postanowiły, że na potrzeby organizacji zarabiać będą szyciem  i szydełkow aniem . Poza tym  chciały za
łożyć kronikę hufca oraz przeprow adzić dw a kursy: sanitarny i zastępow ych -  IPN Bi 97/1556, Ppp. H aliny Szulcówny 
z 12 IV 1950, k. 402; IPN Bi 97/1558, Rozkaz L 1/49/50, k. 813.

121 IPN Bi 97/1556, Ppp. Haliny Szulcówny z 12 IV 1950, k. 402; IPN Bi 97/1558, Spraw ozdanie z organizacji Prób
nego H ufca H arcerek z 3 0 IX 1949 r., к. 812. Dokonując interpretacji w ym ienionego faktu, stw ierdzić m ożna, że W rzos po
magał Szulcównie napisać spraw ozdanie do sam ego siebie.

122 We w spom nianym  piśm ie „Poziom ka” podała skład kom endy „hufca” oraz przedstaw iła plany, których nigdy nie 
wcielono w życie -  ibidem. We w rześniu zastępca K azberuka pom ógł Szulcównie napisać rów nież jedyny  rozkaz „huf
cow ej”, w którym  przedstaw iono om ów iony w cześniej podział funkcji m iędzy dziew czętam i -  IPN  Bi 97/1558, Rozkaz 
L 1/49/50, k. 813.

123 Zagadnienia dotyczące sam arytanki znane były M uszyńskiej, „gdyż była ona sanitariuszką w legalnej drużynie 
harcerskiej” -  IPN Bi 97/2569/DO l, Protokół rozpraw y głów nej, k. 35. Szulców na chciała, aby M uszyńska przeprow adziła 
szkolenie. Jednak ta, na prośbę „Poziom ki” , w  grudniu 1949 r. sporządziła jedynie plan dotyczący udzielania pierwszej po
mocy w nagłych w ypadkach -  IPN  Bi 97/2569/DO l, Ppp. Leokadii M uszyńskiej z  3 III 1950, k. 3.



pu nie została uwieńczona sukcesem124. Nic więc dziwnego, że drugie sprawozdanie „hufcowej”125 
jeszcze bardziej odbiegało od ówczesnej rzeczywistości niż pierwsze126. Na początku stycznia 
1950 r. Klimaszewski dostarczył Szulcównie około piętnastu egzemplarzy pierwszego nume
ru pisemka „Czyn”127. Gazetkę wzięły Żółtańska i Kuczmarska128. Trzy egzemplarze sprzedała 
Ostaszewska129. Poza tym Szulcówna czytała koleżankom pisemko podczas spotkania w swo
im mieszkaniu130. Przyznać należy, że polityczna treść nielegalnej gazetki nie przypadła do gu
stu płci pięknej. Dopiero wówczas dziewczęta z grupy „Poziomki” dowiedziały się, że nie należą 
do organizacji ściśle harcerskiej. Dlatego Szulcówna zwróciła się do Wrzosa i Klimaszewskiego 
z prośbą o zwolnienie jej ze stanowiska i z H OP131. Również Ostaszewska zamierzała wystąpić 
z organizacji132. Tym niemniej dziewczęta, chcąc przypodobać się chłopakom, ułożyły piosenkę 
o tematyce politycznej133. Jej treść Muszyńska przepisała na maszynie w trzech egzemplarzach134. 
Dokonawszy analizy poczynań grupy Szulcówny, wypada jeszcze raz zaznaczyć, że dziewczęta 
żadnej działalności nie podjęły. „Poziomka”, podobnie jak  Andrzejewski, nie była w stanie samo
dzielnie zorganizować hufca. Mogła, co najwyżej, poprowadzić zastęp, w którego skład weszłyby 
wspominane harcerki: Danuta Żółtańska, Halina Michno, Jadwiga Kuczmarska, Wanda Siwicka, 
Janina Ostaszewska i Leokadia Muszyńska135. Dziewczęta zaprzyjaźnione były z chłopcami. Dla
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124 Kuczmarska i Ostaszewska otrzymały od Szulcówny polecenie zorganizowania zastępów. Pierwsza z  wymienionych 
prawdopodobnie żadnych działań nie podjęła. Natomiast Ostaszewska w  grudniu 1949 r. próbowała zwerbować kilka dziewcząt 
ze swojej szkoły. Wiadomością o istnieniu „Iskry” podzieliła się z  Adelajdą Kurasz z drugiej klasy oraz z  Teresą Staszkiewicz, 
Hanną Główczak i niejaką Henią z klasy pierwszej gimnazjum handlowego -  IPN Bi 97/1595/DOl, Ppp. Janiny Ostaszewskiej 
z  20 П 1950, k. 2. Wymienione zgodziły się należeć do harcerstwa. N ie rozumiały jednak, że jest ono nielegalne i gdy Ostaszewska 
usiłowała przeprowadzić z nimi zbiórkę, doszło do nieporozumienia. Adelajda Kurasz domagała się podania składu komendy HOP 
-  IPN Bi 97/1595/DOl, Ppś. Adelajdy Kurasz z 6 V I I1950, k. 20v. W  sumie odbyły się dwa spotkania omawianego „zastępu”, na któ
rych Ostaszewska chciała porozmawiać z dziewczętami o prawie harcerskim i zdobywaniu sprawności. Poza tym, Kurasz, Główczak 
i niejaka Henia kupiły od Ostaszewskiej gazetki „Czyn” -  IPN Bi 97/1595/DOl, Ppp. Janiny O staszewskiej z 7 VII 1950, k. 22.

125 Plan spraw ozdania sporządziła M ichno, a tekst po ostatecznej redakcji przepisała O staszew ska -  IPN Bi 97/1595/ 
DOI, Ppp. Janiny Ostaszewskiej z 2 0 II 1950, k. 3.

126 IPN Bi 97/1595/DO l, Spraw ozdanie z pracy Hufca H arcerek za miesiąc październik, listopad i grudzień 1949 r., 
к. 23. W  piśm ie tym Szulcówna podała, że stan liczebny je j „hufca” wynosi trzydzieści osób. Rów nież przedstaw ia
jąc  plan pracy grupy um ieściła w iele fikcyjnych inform acji. Przykładow o Szulców na pisała, że „urządzono jasełkę, 
z której dochód przeznaczono na kupno bandaży i innych środków opatrunkow ych” -  ibidem . Za cenę kłam stw a „Poziom 
ka” pragnęła przedstaw ić kierownictw u „Iskry” sw oją .jednostkę” z jak  najlepszej strony. Podczas śledztw a Szulców na po
wiedziała: „Chciałyśm y się w ykazać naszą aktyw nością przed w ładzam i zw ierzchnim i H O P” -  IPN Bi 97/1556, Ppp. H ali
ny Szulcówny z 18 II 1950, k. 389.

127 IPN Bi 97/1556, Ppp. H aliny Szulcówny z 18 II 1950, k. 392.
128 Ibidem.
129 Według zeznania Szulcówny pozostałe gazetki zostały spalone przez n ią  w piecu -  IPN  Bi 97/1556, Ppp. H aliny 

Szulcówny z 18 II 1950, k. 392.
130 IPN Bi 97/1556, Ppp. Haliny Szulcówny z 1 8 I I 1950, k. 389.
131 W  czasie późniejszej rozpraw y „Poziom ka” oświadczyła: „B ył m om ent, że gdy się dow iedziałam  o naszej orga

nizacji prawdy, chciałam  to wszystko porzucić i zw racałam  się w tej spraw ie do W rzosa i K lim aszew skiego, m ów iąc im, 
żeby zwolnili m nie ze stanow iska hufcow ej, ponieważ nie m am  w yszkolenia i że w  ogóle nie chciałabym  należeć” -  IPN 
Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głów nej, k. 1201.

132 IPN Bi 97/1595/DO l, Ppp. Janiny O staszew skiej z  7 VII 1950, k. 22.
133 Szulców na podczas rozpraw y pow iedziała: „Postanow iłyśm y ułożyć sw oją piosenkę, ale wiedząc, że piosenka 

o treści nie antyradzieckiej nie w zbudziłaby uznania w śród kolegów  i nie podobałaby się im , w ięc ułożyliśm y piosenkę an
tyradziecką” -  IPN Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głów nej, k. 1202.

134 IPN Bi 97/2569/DO l, Ppś. H aliny Szulcówny z 19 V II 1950, k. 11.
135 Z w ym ienionych dziew cząt jedynie Szulcówna, Żółtańska i M ichno składały przyrzeczenie -  IPN  Bi 97/1555, Ppp. 

W iesław a K azberuka z  1 6 II 1950, k. 63. Trudno więc pow iedzieć, czy pozostałe harcerki uw ażały się za członkinie HOP.



tego chciały być z nimi w jednej organizacji136. Co do charakteru „Iskry” koledzy wprowadzili je  
w błąd137. Tym niemniej zarówno dla męskiej, jak  i żeńskiej części HOP najważniejsze były metody 
wychowawcze i ideały tradycyjnego harcerstwa, którym młodzież pozostała wierna.

We wrześniu 1949 r. nastąpił konflikt między Jankowiczem a Kazberukiem, na skutek które
go komendant HOP usunął kwatermistrza z nielegalnej komendy138. Z kolei w pierwszej połowie 
października 1949 r. Jankowicz stawił się na wezwanie do olsztyńskiego WUBP. Nie wiadomo, 
jak długo był przesłuchiwany139. Należy jednak przypuszczać, że zmuszono go do złożenia ze
znań dotyczących HOP140. Po zwolnieniu Jankowicz został uznany przez komendanta „Iskry” za 
zdrajcę. Kazberuk postanowił usunąć kolegę z organizacji oraz wydać na niego wyrok śmierci za 
udzielenie „informacji o HOP wrogim elementom”141. Od początku października 1949 r. komen
da liczyła trzech członków. Byli to: Wiesław Kazberuk, Ryszard Wrzos i Kazimierz Klimaszewski. 
Pierwszy z wymienionych czuwał nad całością, wydając instrukcje i rozkazy. Wrzos prowadził ak
tywną działalność werbunkową, usiłując zorganizować drużynę. Miał tworzyć wywiad i Harcer
skie Siły Zbrojne oraz, jako jedyny z członków komendy, brał udział w akcjach małego sabotażu. 
Klimaszewski odpowiedzialny był za propagandę, a także miał przejąć (po Jankowiczu) sprawy 
gospodarcze. Pomimo formalnego podziału funkcji, w praktyce większość działań wymienieni po
dejmowali wspólnie. Razem prowadzili zbiórki, szkolenie instruktorskie, odbierali przyrzeczenia 
oraz drukowali gazetki i obligacje.

Ryszard Wrzos, pomimo niemalże trzymiesięcznego pobytu w Piszu (od 9 października do 
29 grudnia 1950 r.), werbował do HOP swoich kolegów z dawnej 59. W MDH142. Zastępca komen
danta zamierzał stworzyć oddziały bojowe (na wzór Grup Szturmowych), którym dał nazwę Har
cerskie Siły Zbrojne (HSZ)143. Nie miała to być oddzielna organizacja, lecz „zbrojne ramię” HOP, 
które -  według członków „Iskry” -  miało wystąpić zbrojnie na wypadek trzeciej wojny świato
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136 Podczas rozpraw y (24 m aja 1950 r.) Szulcówna stwierdziła: „zgodziłam  się wstąpić do nielegalnej organizacji po 
pierw sze dlatego, że nie w iedziałam , że m a ona podłoże polityczne, a z drugiej strony dlatego, że nie śm iałam  odm ów ić Ka- 
zberukowi i innym, poniew aż bardzo się z nim i zaprzyjaźniłam  na obozie” -  IPN  Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głównej, 
k. 1202.

137 O  politycznym  zabarwieniu HOP dziew częta dow iedziały się w styczniu 1950 r. O tym , kto stał na czele „Iskry” , po
inform owano je  w śledztwie. N atom iast rzeczyw istego czasu i zasięgu działalności organizacji (do której należały) nie znają 
do dnia dzisiejszego -  Relacja H aliny Szulcówny z 2 4 I I 2003, zapis własny.

138 Jankow icz m iał talent do handlu. Potrafił oszukiw ać i kraść. K azberuk, w celach organizacyjnych, w ykorzystyw ał 
negatyw ne cechy kolegi. Ten z kolei nie był gotow y do w iększych poświęceń. M iędzy kolegam i pow staw ały więc spory na 
tle finansowym, które doprow adziły do zerw ania kontaktu m iędzy kom endantem  HOP a je j kw aterm istrzem .

139 Tadeusz Juchniew icz tw ierdzi, iż Jankow icza trzym ano kilka dni, a  także, że po w yjściu z W U BP były kw a
term istrz ostrzegał kolegów  przed kontynuow aniem  działalności -  R elacja Tadeusza Juchniew icza z  25 I 2004, zapis 
własny.

140 Jankow icz praw dopodobnie nakłaniany był rów nież do w spółpracy z  UBP.
141 A PO , Zbiór ulotek i w ydaw nictw  podziem nych, sygn. 1567/5, Wyrok H OP na „B łyskaw icę”, k. 20. R eakcja Kazbe

ruka na działania aparatu bezpieczeństw a była nielogiczna. Przede w szystkim  kom endant HOP, pom im o oczywistej dekon- 
spiracji, nie zm ienił postępow ania, a z  faktu pobytu kolegi w  gm achu Bezpieczeństw a w yciągnął niew łaściw e wnioski. Je
żeli W UBP orientow ał się w  w ew nętrznych sporach kom endy „Iskry”, to  w ezw anie byłego kw aterm istrza w  m om encie jego 
kłótni z  K azberukiem  nie było dziełem  przypadku. Problem  obserw acji pow stającej organizacji przez organa bezpieczeń
stwa w ym aga odrębnych badań.

142 Ryszard W rzos 9 X 1949 r. w yjechał do Pisza, gdzie pracow ał do 29 X II jako  kontroler sanitarny przy Starostwie 
Powiatowym.

143 Podczas śledztw a W rzos pow iedział, że w ysunięty przez niego projekt zorganizow ania H SZ „przyjęty został 
z niechęcią przez K lim aszew skiego i Kazberuka, którzy uważali go za dziecinny” -  IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa 
z 1 7 II 1950, k. 210.



wej lub powstania w kraju144. Wrzos podczas pobytu w Piszu pracował nad regulaminem HSZ. 
Mieli do nich należeć jedynie starsi chłopcy. Poniżej przedstawiona zostanie działalność zastęp
cy Kazberuka związana z organizowaniem tzw. drużyny Ryszarda Gryczki oraz z planami utwo-' 
rżenia wywiadu i kontrwywiadu HOP. W pierwszej połowie listopada 1949 r. Wrzos spotkał się 
na pl. Armii Czerwonej z kolegami z 59. WMDH, Jerzym Piątkowskim145 i Bogumiłem146 Kosma
nem147. Harcerze rozmawiali na temat skutków „demokratyzacji” ZHP. W omawianym okresie wy
żej wymieniona drużyna „z powodu braku należytego dowództwa po prostu rozpadła się”148. Szcze
gólnie rozgoryczony był Jerzy Piątkowski, który, ze względu na wiek, do legalnego harcerstwa nie 
mógł już należeć149. Widząc przygnębienie kolegów, Wrzos zapytał, czy nie chcieliby nadal prowa
dzić zastępów według systemu wychowawczego Baden-Powella. Zaznaczył przy tym, że pracować 
należy potajemnie, „żeby nikt o tym nie wiedział” 150. Piątkowski i Kosman dali odpowiedzi twier
dzące i zobowiązali się dotrzymać tajemnicy. Wtedy Wrzos polecił im zbierać chłopców i przepro
wadzać zbiórki, korzystając z przedwojennych informatorów harcerskich151. Zastępca Kazberuka 
zaznaczył też, żeby złożyli mu meldunek po zwerbowaniu około piętnastu członków152. Piątkow
ski z Kosmanem dość szybko i sumiennie wypełniali zalecenia Wrzosa. Nazajutrz po omówionej 
wyżej rozmowie udali się do liceum komunikacyjnego przy al. Wojska Polskiego, gdzie zwerbo
wali do tajnego harcerstwa Romualda Żyngla153. Następnie Piątkowski wciągnął do organizacji 
Ryszarda Teodorowicza154. Z kolei Teodorowicz przyprowadził do Kosmana Stanisława Freyber-
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144 IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 17 III 1950, k. 240. W rzos planował rów nież utw orzyć w  ram ach HSZ 
„specgrupę” złożoną z harcerzy, którzy m ieli „być przeszkoleni we w szystkich kierunkach, aby w razie potrzeby m ogli za
stąpić każdego dow ódcę” -  ibidem , k. 241.

145 Jerzy Piątkowski (s. A leksandra i M ichaliny, ur. 10 II 1932 r. w Tom aszow ie Lubelskim , w ykształcenie -  7 klas 
szkoły pow szechnej -  IPN Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głów nej, k. 1171) w stąpił do ZH P w 1945 r. w Tom aszow ie Lu
belskim. Po przyjeździe do O lsztyna należał do 59. W M DH, w której przez krótki okres pełnił funkcję zastępow ego -  IPN 
Bi 97/1556, Ppp. Jerzego Piątkowskiego z 2 2 IV 1950, k. 440.

146 Bogumił Kosm an (s. W ładysław a i Adeli z d. Szawas, ur. 14 V I 1934 r. w W arszawie, w ykształcenie -  6 klas szkoły 
pow szechnej) w  59. W M DH pełnił funkcję zastępowego -  IPN Bi 97/1557, Ppś. B ogum iła K osm ana z 7 IV  1950, k. 502.

147 IPN Bi 97/1556, Ppp. Jerzego Piątkowskiego z 2 2 II 1950, k. 425. W edług zeznania K osm ana P iątkowski pow iado
m ił go o istnieniu tajnego harcerstw a dzień przed spotkaniem z W rzosem -  IPN Bi 97/1557, Ppś. B ogum iła K osm ana z 7 IV
1950, k. 502. Być m oże Piątkowski został zw erbow any przez W rzosa nieco wcześniej.

148 IPN Bi 97/1557, Ppś. Ryszarda Teodorowicza z 2 3 II 1950, k. 490.
149 Piątkowski w  lutym 1949 r. ukończył siedem nasty rok życia, dlatego zw olniono go z  ZH P -  IPN  Bi 97/1556, 

Ppp. Jerzego Piątkowskiego z 22 IV 1950, k. 440.
150 IPN Bi 97/1556, Ppp. Jerzego Piątkowskiego z 22 II 1950, k. 425.
151 IPN Bi 97/1557, Ppś. B ogum iła K osm ana z 7 IV  1950, k. 502.
152 Ibidem.
153 Romuald Żyngiel, s. B ronisław a i Pauliny, ur. 17 III 1934 r. w W ilnie, w ykształcenie -  7 klas szkoły pow szechnej

-  IPN Bi 065/73, k. 21. Rom uald Żyngiel w  om awianym  okresie zw erbow ał do tajnego harcerstw a swoich kolegów  -  Zbi
gniew a Leszczyńskiego i Tom asza P ie ś la k a -  IPN Bi 97/1556, Ppp. Jerzego Piątkow skiego z 24 II 1950, k. 430. Zbigniew  
Leszczyński, s. A leksandra, ur. 26 X 1930 r., uczeń 2 klasy gim nazjum  -  IPN Bi 065/73, k. 61. Tom asz Pieślak, s. W acława 
i Jadw igi, ur. 1 7 IV 1934 r. w  N ow ośw ięcianach, w ykształcenie -  7 klas szkoły pow szechnej -  ibidem , k. 19.

154 Ryszard Teodorowicz (s. Franciszka i Janiny z  d. Staszewskiej, ur. 6 II 1934 r. w Pustelniku, pow. w arszaw 
ski, w ykształcenie -  5 klas szkoły pow szechnej, uczeń ślusam i Społecznego Przedsiębiorstw a Budow lanego (SPB) -  IPN 
Bi 97/1557, Ppś. Ryszarda Teodorowicza z 2 3 II 1950, k. 489.) w  59. W M DH należał do tego sam ego zastępu co Piątkow 
ski. Podczas śledztw a Teodorowicz zeznał, że Piątkowski poinform ow ał go, „że tw orzy się w O lsztynie harcerstw o na w zór 
przedw ojennego, na zasadach Baden-Pow ellow skich, lecz ze w zględu, że je s t to przez w ładze zabronione, będzie ono tajne”
-  ibidem . Teodorowicz na polecenie K osm ana zw erbow ał Zdzisław a K arbow skiego, który nie uczestniczył w  żadnej zbiór
ce, lecz brał udział w zam alow yw aniu tabliczek na ul. Stalingradzkiej. Zdzisław  K arbow ski, s. M ieczysław a i Zofii, ur. 3 1 1 
1935 r. w Warszawie, w ykształcenie -  5 klas szkoły pow szechnej -  IPN Bi 065/73, k. 21.



ga155, który po daniu słowa honoru156 wpisany został przez nowego przełożonego do książki za
stępu157. Zwerbowanych chłopców informowano, że wkrótce zostaną powiadomieni o pierwszej 
zbiórce. W omawianym okresie, za sprawą Bogumiła Kosmana, w tajnym harcerstwie znalazł się 
również jego kolega z podwórka Stefan Mielnik158. Według powyższego schematu w dość krót
kim czasie powstały dwa zastępy, do których należało około dziesięciu chłopców. Należy podkre
ślić, że były to jednostki harcerskie w początkowej fazie organizacji. Płynny skład członków upo
dabniał je  do luźnej grupy kolegów z ZHP i z podwórka159. Piątkowski i Kosman chcieli stworzyć 
ze wspomnianych chłopców dwa zastępy (później nawet plutony), lecz nie mieli ku temu odpo
wiedniego doświadczenia ani też pomocy ze strony osób kompetentnych. Ich sporadyczne kon
takty z członkami komendy HOP nie zawsze dotyczyły najważniejszej, wychowawczej roli har
cerstwa. Na drużynowego omawianej grupy Wrzos wyznaczył szesnastoletniego Ryszarda Grycz
kę160, który uchylał się od nielegalnej działalności. Dlatego stwierdzić wypada, że Piątkowski 
i Kosman wzięli na siebie zadanie zbyt ciężkie. Grupa młodych chłopców, na czele której usiło
wali stanąć, funkcjonowała bez opieki instruktorskiej161. W drugiej połowie listopada 1949 r. Pią
tkowski z Kosmanem udali się do Wrzosa i powiadomili go, że mają pełne dwa zastępy zwerbo
wanych chłopców. Zastępca Kazberuka ucieszył się i poradził kolegom, aby przeprowadzili zbiór
kę plutonu162. Piątkowski odpowiedział, że spotkanie zorganizuje w najbliższą niedzielę, po czym 
zapytał Wrzosa, czy Ryszard Gryczko należy do tajnego harcerstwa163. Zastępca komendanta od
rzekł wymijająco, iż Piątkowski z Kosmanem powinni „nawiązać współpracę z wyżej wymienio
nym”164. Wrzos powiedział również harcerzom, żeby rzadko do niego przychodzili, gdyż on czę
sto wyjeżdża „do Pisza, na kursa tajnego harcerstwa”165. Po rozmowie z Wrzosem Piątkowski i Ko
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155 Stanisław Freyberg, s. Stanisława i Julii z d. Paszkowskiej, ur. 2 V 1936 r. w Warszawie, wykształcenie -  5 klas szkoły 
powszechnej -  IPN Bi 97/1557, Ppś. Stanisława Freyberga z 6 IV 1950, k. 498. Teodorowicz werbując Freyberga powiedział, że 
tajna organizacja „będzie się zajmować pracą taką, ażeby przedwojenne harcerstwo nie zanikło w  Polsce” -  ibidem.

156 Chłopcy przy każdym  pow iadam ianiu o istnieniu tajnego harcerstw a żądali od danego kolegi słow a honoru dla za
chow ania tajemnicy.

157 IPN  Bi 97/1557, Ppś. Bogum iła K osm ana z 7 IV  1950, k. 503.
158 Stefan M ielnik, s. Jana i Pauliny, ur. 2 6 II 1936 r. w  Postaw ach, w ykształcenie -  6 klas szkoły pow szechnej -  IPN 

Bi 065/73, k. 30.
159 Takich nazw jak  zastęp, pluton czy drużyna w odniesieniu do om awianej grupy chłopców  używ ali je j członko

wie. D latego autor artykułu posługuje się rów nież pow yższą nom enklaturą, m ając pełną świadom ość, że czyni to na w yrost.
0  płynnym  składzie grupy świadczy fakt, że studiując akta procesow e trudno jednoznacznie stw ierdzić, którzy chłopcy nale
żeli do zastępu K osm ana, a którzy do Piątkowskiego. Inform acje są  sprzeczne. Poza tym ciężko rozw iązać problem  liczebno
ści uczestników  poszczególnych zbiórek, nie je st także łatw o określić, kto brał w nich udział. D okonując analizy materiałów 
Bezpieczeństw a, nie należy zapom inać, że W UBP stosunkow o często, dla pow iększenia znaczenia HOP, podw órkow e kon
takty koleżeńskie nazyw ał kontaktam i konspiracyjnym i, a  spotkania tow arzyskie zebraniam i nielegalnym i.

160 Ryszard G ryczko (s. Bolesław a i Heleny z d. W itkowskiej, ur. 24 XI 1933 r. w W ilnie, w ykształcenie -  dw ie klasy 
szkoły zawodow ej -  IPN Bi 97/1557, Ppś. Ryszarda Gryczki z 1 4 IV 1950, k. 539) w stąpił do 59. W M D H  je sien ią  1947 r„ 
czyli w okresie, kiedy W rzos pełnił funkcję zastępowego. G ryczko w  lipcu 1949 r. był uczestnikiem  ostatniego obozu w spo
mnianej drużyny w Przysiece koło Jeleniej Góry -  ibidem.

161 N a uw agę zasługuje fakt, że W rzos był młodszy (o dziew ięć miesięcy) od P iątkowskiego.
162 IPN Bi 97/1557, Ppś. Bogum iła K osm ana z 7 IV  1950, k. 503.
163 Ibidem, k. 504. Ryszard G ryczko został zw erbow any przez W rzosa w  pierwszej połow ie listopada 1949 r. i otrzy

mał polecenie zorganizow ania drużyny. N am aw iał w ięc kolegów z byłej 59. W M DH do nielegalnej działalności. Piątkowski
1 K osm an zw rócili się do W rzosa w celu spraw dzenia w iarygodności Gryczki. Zastanaw iający je s t fakt, że G ryczko, będąc 
rzekom o drużynow ym , nikogo do organizacji nie zw erbow ał. N ie złożył rów nież przyrzeczenia, a na nielegalnej zbiórce był 
tylko raz. Poza tym G ryczko praw dopodobnie nie znał w iększości członków  „sw ojej” drużyny.

164 Ibidem.
165 Ibidem.



sman poszli do kina, gdzie spotkali kolegę, Edwarda Augustyniaka166, którego od razu zwerbowa
li i zaprosili na niedzielną zbiórkę167. Około 20 listopada 1949 r. nastąpiło spotkanie Piątkowskiego 
i Kosmana z Ryszardem Gryczką, który przekazał kolegom pisemny rozkaz zastępcy Kazberuka168. 
W kilka dni później, w lasku obok tartaku (przy ul. Lubelskiej)169 odbyła się pierwsza zbiórka oma
wianej grupy. Oprócz Piątkowskiego i Kosmana obecni byli: Romuald Żyngiel, Tomasz Pieślak, 
Zbigniew Leszczyński, Ryszard Teodorowicz, Stefan Mielnik oraz Edward Augustyniak170. Piąt
kowski przeprowadził musztrę, a następnie, przy ognisku, przeczytał rozkaz Wrzosa, w którym 
mowa była o zachowaniu tajemnicy i werbowaniu nowych członków171. Podczas spotkania każdy 
z zebranych wybrał sobie pseudonim. Po odśpiewaniu piosenek harcerskich i spaleniu chrustu 
chłopcy rozeszli się do domów172.

W pierwszą niedzielę grudnia 1949 r. w tartaku na ul. Lubelskiej173 miała odbyć się następ
na zbiórkaz udziałem Wrzosa i Klimaszewskiego174. Jednak spotkanie nie doszło do skutku, gdyż 
oprócz „delegacji” z komendy przyszli jedynie Kosman, Teodorowicz i Gryczko175. Wrzos zapro
ponował więc, aby spotkać się w budynku tartaku za tydzień. Poza tym w omawianym okresie za
stępca Kazberuka zadecydował, że Jerzy Piątkowski i Bogumił Kosman staną na czele plutonów, 
a ich drużynowym zostanie Ryszard Gryczko176. 11 grudnia 1950 r. w tartaku u Piątkowskiego 
miało miejsce spotkanie prowadzone przez Kazberuka i Wrzosa177. Pierwszy zabrał głos zastęp
ca komendanta, który opowiedział o walkach młodzieży harcerskiej w Powstaniu Warszawskim. 
Wrzos zwrócił uwagę na fakt, że Armia Czerwona we wrześniu 1944 r. nie udzieliła pomocy pol
skiej stolicy178. Następnie przemawiał Kazberuk179, który wyjaśnił, że tajne harcerstwo będzie
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166 Edward A ugustyniak, s. Bolesław a i Antoniny, ur. 15 IX 1933 r. w Rów nem , uczeń 2 klasy gim nazjum  -  IPN 
Bi 065/73, k. 15.

167 IPN Bi 97/1557, Ppś. Bogum iła K osm ana z 7 IV  1950, k. 504. W edług zeznania K osm ana A ugustyniak, po otrzy
m aniu propozycji w stąpienia do tajnego harcerstwa, odpow iedział, że je s t m inistrantem , po czym  dodał: „to w iecie, po któ
rej stronie idą m inistranci” -  ibidem.

168 IPN Bi 97/1557, Ppś. Ryszarda G ryczki z 1 4 IV 1950, k. 540. Przed pow yższym  spotkaniem  W rzos napisał G rycz
ce rozkaz, który polecił oddać Piątkowskiem u i Kosm anow i -  ibidem.

169 O jciec Piątkowskiego był kierownikiem  tartaku przy ul. Lubelskiej 29, w którym  m ieszkał razem  z rodziną.
170 IPN Bi 97/1556, Ppp. Jerzego Piątkowskiego z 22 II 1950, k. 425. Z w ym ienionych osób jedynie Stefan M ielnik 

m iał w chodzić w skład zastępu K osm ana -  ibidem.
171 IPN Bi 9 7 /1557, Ppś. Ryszarda Teodorowicza z 2 3 II 1950, k. 491. W edług protokołu przesłuchania Teodorowicza 

rozkaz kom endy H OP przedstawiał Zw iązek Radziecki jako  okupanta, z  którym  należy w alczyć -  ibidem.
172 IPN Bi 97/1557, Ppś. Bogum iła Kosm ana z 7 IV  1950, k. 504. Kosm an zeznał, że podczas om ów ionej zbiór

ki pytanie M ielnika, brzm iące: „Kto w ym ordow ał w K atyniu oficerów polskich?” w ywołało w śród chłopców  dyskusję. 
W szyscy po kolei zabierali głos, „twierdząc, że to zrobili -  -  Sow ieci” -  ibidem.

173 M ieszkanie Piątkowskich (pokój z kuchnią) i biuro tartaku znajdow ały się w tym sam ym  budynku.
174 Kilka dni przed zbiórką G ryczko w szkole zawodow ej na przerw ie, odebrał od K osm ana listę członków  zastępu 

i uprzedził go, że na najbliższym spotkaniu należy spodziewać się w izytacji z  kom endy -  ibidem , k. 505.
175 IPN Bi 97/1557, Ppś. Ryszarda G ryczki z 1 4 IV 1950, k. 539. W  tartaku nie było w ówczas naw et Piątkowskiego.
176 IPN Bi 97/1557, Ppś. Bogum iła K osm ana z 7 IV  1950, k. 506.
177 O prócz członków  kom endy i Piątkowskiego obecni byli: G ryczko, K osm an, Freyberg i M ielnik. Zbiórka tzw. 

drużyny Gryczki odbyła się w biurze tartaku. W  m ieszkaniu naprzeciw ko znajdow ali się rodzice P iątkow skiego -  IPN 
Bi 97/1557, Ppś. Ryszarda Gryczki z 1 4 IV 1950, k. 540.

178 W rzos pochodził z W arszawy, gdzie od jesieni 1943 r. należał do Szarych Szeregów. N a w akacje 1944 r. w ysłany 
został przez rodziców  do babci, która m ieszkała w W arce n. Pilicą. D latego podczas pow stania nie było go w  W arszawie. Los 
stolicy i w alczącej bohatersko m łodzieży był W rzosowi szczególnie bliski, a zarazem  boleśnie go przeżywał.

179 W edług zeznań K osm ana K azberuk „w wulgarny sposób szkalował Zw iązek Radziecki tw ierdząc, że Zw iązek Ra
dziecki stara się zniszczyć w narodzie polskim stare obyczaje” -  IPN  Bi 97/1557, Ppś. Bogum iła K osm ana z 7 IV 1950, 
k. 507. Poza tym kom endant H OP pow iedział, że „ZSRR w ym ordow ał w  K atyniu 20 tysięcy oficerów polskich” -  ibidem.



walczyło z wpływami ZSRR na Polskę, stosując metody szaroszeregowego małego sabotażu180. 
W pewnym momencie Mielnik zapytał komendanta, jak  nazywa się organizacja, do której na
leżą zebrani. Kazberuk odpowiedział, że HOP „Iskra” 181. Kolejnym mówcą był Gryczko, który 
odczytał rozkaz organizacyjny182. Na zakończenie Wrzos udzielił chłopcom szereg wskazówek, 
dotyczących codziennej pracy harcerskiej. Zaznaczył m.in., żeby przestrzegali dyscypliny, śpiewa
li na zbiórkach piosenki harcerskie oraz przygotowali się do obozu letniego183. Zastępca komen
danta polecił też młodym członkom organizacji, aby przeczytali Kamienie na szaniec Aleksandra 
Kamińskiego, gdyż z książki tej mogą nauczyć się, jak  działać w HOP ,84. Stosując się do rady 
Wrzosa, chłopcy z plutonu Kosmana poszli nazajutrz po zbiórce do biblioteki, wypożyczyli wspo
mnianą wyżej publikację, po czym kolejno ją  przeczytali185. Następnie natchnieni lekturą harce
rze (Bogusław Kosman, Stanisław Freyberg, Stefan Mielnik i Janusz Urbanowicz186) przystąpili 
do układania haseł, które drugi z wymienionych przepisał na maszynie, u babci w pracy, w ilości 
około pięćdziesięciu sztuk187. Tydzień przed świętami Bożego Narodzenia (w niedzielę 18 grudnia) 
odbyła się jeszcze jedna zbiórka „drużyny Gryczki”188. Tym razem Kazberuk przyszedł z K lim a
szewskim. Na spotkaniu komendant HOP powiedział, że ZHP o tradycjach przedwojennych nie ist
nieje, dlatego „normalnie pracować”189 można jedynie w nielegalnej organizacji. Sprzeciw wobec 
zniszczenia harcerstwa wyrazić trzeba -  zdaniem Kazberuka -  działaniami małego sabotażu, pod
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180 IPN Bi 97/1557, Ppś. Ryszarda Gryczki z 1 4 IV 1950, k. 540. K azberuk w ym ienił następujące działania w  ram ach 
m ałego sabotażu: zryw anie transparentów  i plakatów, w ypisyw anie kredą haseł na m urach, nalepianie ulotek, rozbijan ie por
tretów Stalina, Lenina i innych -  ibidem.

181 IPN Bi 97/1557, Ppś. Bogum iła K osm ana z 7 IV  1950, k. 507.
182 Z pism a wynikało, że m łodzież polską należy zjednoczyć w szeregach H OP do walki z  okupantem  radzieckim  -  ib i

dem, k. 507v.
183 Ibidem.
184 Ibidem. Przebieg pow yższej zbiórki, jak  rów nież innych spotkań przedstaw ionych w niniejszej pracy, ukazany je s t 

na podstaw ie m ateriałów  WUBP, które najczęściej pom ijały kw estie czysto harcerskie. O ficerow ie śledczy zw racali uw agę 
głów nie na działalność skierow aną przeciw ko ustrojowi państwa. Przykładowo, w  zeznaniach chłopców  z grupy P iątkow 
skiego i K osm ana często pojawiały się m otywy nam aw iania ich przez członków  kom endy do zbierania broni. A utor artyku
łu uważa, że fragm enty protokołów, które dotyczą naw oływ ania do m agazynow ania pistoletów  czy m ateriałów  w ybucho
wych, nie odpow iadają prawdzie. W edług K azberuka i W rzosa chłopcy mieli w alczyć jedynie m etodam i m ałego sabotażu. 
Poza tym należy przypuszczać, że członkow ie HOP dużo więcej czasu poświęcali spraw om  ściśle harcerskim , niż sugeru
j ą  wykorzystane źródła.

185 Ibidem, k. 507v, 508.
186 Janusz Urbanow icz (s. M ikołaja, ur. 14 I 1934 r. w  W ilnie, w ykształcenie -  7 klas szkoły pow szechnej -  IPN 

Bi 065/73, k. 95) zw erbow any został przez K osm ana po omówionej zbiórce -  IPN  Bi 97/1557, Ppś. Bogum iła K osm ana 
z 7 IV 1950, k. 507v.

187 IPN Bi 97/1557, Ppś. Bogum iła K osm ana z 7 IV 1950, k. 508. Trzy ze w spom nianych haseł brzm iały następująco: 
„Kiedy tram w aje w arszaw skie były na barykadzie, Rokossow ski czekał na tramwaj w  Pradze. M usim y pom ścić śm ierć na
szych braci, którzy zginęli w K atyniu” -  ibidem; „K to to je s t Stalin? Stalin to największy w róg Polski, który w ym ordow ał 
w K atyniu 20 tysięcy oficerów polskich” -  IPN  Bi 97/1557, Ppś. S tanisław a Freyberga z 6 IV  1950, k. 499.

188 Zgodnie z poleceniem  W rzosa Piątkowski i K osm an dokonali podziału chłopców  na dw a plutony. K ażdy „w ziął” 
tych członków, których sam zw erbow ał. W  zw iązku z pow yższym  na om ów ionej zbiórce z  plutonu K osm ana obecni byli: 
Stanisław Freyberg, Stefan M ielnik, Janusz U rbanow icz i Ireneusz Spirydow icz (s. Bronisław a i Janiny, ur. 23 X  1933 r. 
w Wilnie, w ykształcenie -  6 klas szkoły pow szechnej -  IPN Bi 065/73, k. 43). Spirydow icz zw erbow any został w  om aw ia
nym okresie przypuszczalnie przez Freyberga, którego był bliskim  sąsiadem  (obydw aj m ieszkali przy ul. K ościuszki pod 
nr. 26). N atom iast z plutonu Piątkow skiego na zbiórkę przyszli: Edw ard A ugustyniak, Ryszard Teodorowicz oraz św ieżo 
zw erbow any Józef Pawłowski (s. Izydora i Heleny, ur. 1 IV  1934 r. w O łyce, woj. wołyńskie, w ykształcenie -  8 klas szko
ły pow szechnej -  ibidem, k. 26).

189 IPN  Bi 97/1556, Ppp. Jerzego Piątkowskiego z 2 2 II 1950, k. 426.



jętymi dopiero po przyrzeczeniu. Ówczesnym członkom ZHP należy zdejmować czerwone chusty, 
gdyż -  według komendanta -  nie jest to kolor „narodowy polski, a sowiecki”190. Gdy ktoś zapytał 
o przynależność do ZMP przywódca „Iskry” odpowiedział, że można wstępować do komunistycz
nej organizacji młodzieżowej, aby „przekonywać słabszych zetempowców i przeciągać [ich] na 
stronę”191 HOP. Z kolei Klimaszewski również podkreślił, że celem „Iskry” jest walka o przedwo
jenne harcerstwo192. Na końcu spotkania członkowie komendy oświadczyli, że na razie należy wy
konywać rozkazy przełożonych, uczyć się, a niedługo składana będzie przysięga na wierność orga
nizacji193. W noc wigilijną Kosman, Freyberg i Urbanowicz rozkleili na ulicach Olsztyna dziesięć 
sztuk ulotek ze wspomnianymi wcześniej hasłami194. Z kolei na początku stycznia 1950 r. wśród 
członków „drużyny Gryczki” pojawiły się egzemplarze pierwszego numeru gazetki „Czyn”195. Pi
semko chłopcy kupowali196 oraz rozdawali znajomym i obcym. Kolportażem zajmował się np. Sta
nisław Freyberg, który wrzucał gazetki do prywatnych skrzynek listowych197.

Zapowiedziane przyrzeczenie odbyło się w niedzielę 15 stycznia 1950 r., przy zgaszonym świe
tle, w pokoiku Stanisława Freyberga198. Przysięgę od Bogusława Kosmana, Jerzego Piątkowskie
go, Stefana Mielnika, Stanisława Freyberga, Janusza Urbanowicza, Ireneusza Spirydowicza i To
masza Pieślaka odebrali Kazberuk z Wrzosem. Na wstępie komendant dwukrotnie powtórzył, żeby 
chłopcy dobrze się zastanowili, czy pragną wstąpić do HOP, b o , jeś li ktoś nie chce, może odejść, 
tylko winien zachować tajemnicę, jak  każdy harcerz”199. Wobec zdecydowanej postawy zebranych 
przystąpiono do złożenia przyrzeczenia, po którym Kazberuk wszystkim obecnym ściskał kolej
no dłoń, wymawiając słowa: „Przyjmuję druha do organizacji podziemnej »Iskra«”200. Ze wzglę
du na młody wiek, nowo zaprzysiężeni członkowie nie otrzymali żadnych konkretnych zadań201,
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190 IPN  Bi 97/1557, Ppś. Bogum iła K osm ana z 7 IV  1950, k. 509. Podczas zbiórki podobno źle w ypow iadano się 
o K onstantym  Rokossow skim , który -  według K azberuka -  „został nasłany i m ianow any na m arszałka przez S talina, ażeby 
zrobił z  Polski siedem nastą republikę” -  ibidem. W arto przypom nieć, że w listopadzie 1949 r. radziecki m arszałek K onstan
ty Rokossowski (z tytułem  m arszałka Polski) objął stanow isko m inistra obrony narodowej.

191 IPN Bi 97/1557, Ppś. Ryszarda Teodorowicza z 23 II 1950, k. 492.
192 IPN Bi 97/1556, Ppp. K azim ierza K lim aszew skiego z 20 И 1950, к. 361.
193 Wyżej om ów iona zbiórka odbyła się po ciem ku, w  m ieszkaniu Piątkowskiego, podczas nieobecności jego  rodzi

ców, którzy byli w  kinie. K azberuk zarządził zgasić światło, aby on i K lim aszew ski nie zostali rozpoznani -  IPN Bi 97/1557, 
Ppś. B ogum iła K osm ana z 7 IV  1950, k. 508v. W ypada dodać, że zbiórkę tydzień w cześniej przeprow adzono przy świetle 
dziennym.

194 Ibidem , k. 509. U lotki rozlepiono w m iejscach licznie uczęszczanych przez m ieszkańców  O lsztyna, np. na kinach 
czy kościołach.

195 K lim aszew ski przekazał P iątkowskiem u i K osm anow i, przez G ryczkę, około 30 egzem plarzy w spom nianych gaze
tek oraz 15 sztuk rozkazów  i instrukcji organizacyjnych -  IPN Bi 97/1557, Ppś. Ryszarda G ryczki z 1 4 IV 1950, k. 542. K o
sman zeznał, że otrzym ał od G ryczki 15 egzem plarzy pierw szego numeru „C zynu” -  IPN Bi 97/1557, Ppś. Bogum iła K o
sm ana z 7 IV 1950, k. 510.

196 Pisem ko m iało być sprzedaw ane po 10 zł za egzem plarz. W  om aw ianym  okresie pow iadom iono chłopców  tak
że o obow iązku p łacenia składek -  100 zł wpisowe oraz po 50 zł m iesięcznie -  IPN  Bi 97/1557, Ppś. B ogum iła Kosm ana 
z 7 IV 1950, k. 510.

197 IPN Bi 97/1557, Ppś. S tanisław a Freyberga z 6 IV  1950, k. 500.
198 S tanisław em  Freybergiem  (m ieszkającym  przy ul. K ościuszki 26/4) opiekow ała się głów nie babcia. O jciec (członek 

A K  i uczestnik Pow stania W arszawskiego) przebyw ał w w ięzieniu -  IPN  Bi 97/1557, Ppś. Ryszarda Teodorow icza z 23 II 
1950, k. 493. M atka często w yjeżdżała do rodziny -  IPN  Bi 97/1556, Ppp. Jerzego Piątkow skiego z 2 1 II 1950, k. 424. Pod
czas harcerskiej cerem onii babcia znajdow ała się w  sąsiednim  pokoju -  ibidem.

199 IPN Bi 97/1556, Ppp. Jerzego Piątkowskiego z 2 1 II 1950, k. 423.
200 IPN Bi 97/1557, Ppś. B ogum iła K osm ana z 7 IV 1950, k. 510.
201 IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 17 III 1950, k. 241.



lecz konspiracyjnie rozeszli się do domów202. Po tygodniu w pokoiku Freyberga przyrzeczenie 
złożyło kolejnych dwóch harcerzy z „drużyny Gryczki”. Byli to: Stanisław Pilecki203 i Jerzy Ma- 
siewicz204. Tym razem komenda HOP przybyła w pełnym składzie, a Kazberuk szczegółowo „wy
jaśnił, na czym polega i jak wygląda maty sabotaż”205. W drugiej połowie stycznia młodzi człon
kowie tajnego harcerstwa przystąpili do działań. Szczególnie aktywny był pluton Kosmana, który 
-  według zeznania Freyberga -  na przełomie stycznia i lutego 1950 r. zerwał czternaście czerwo
nych flag, z czego połowa została zniszczona206. Podobno harcerze strzelali również z proc kamie
niami do portretów Stalina i Lenina207. Równocześnie pod koniec stycznia Piątkowski z Kosma
nem, posługując się ręczną drukarenką Freyberga, sporządzili piętnaście ulotek z napisem „Śmierć 
sprawcom Katynia”208, po czym przekazali je  Pileckiemu i Masiewiczowi do rozlepienia209. Nato
miast w pierwszej połowie lutego chłopcy z „drużyny Gryczki” dokonali rozkolportowania około 
czterdziestu egzemplarzy drugiego numeru „Czynu”210. Gazetki wrzucano do skrzynek na listy lub 
zostawiano na klatkach schodowych211. Na przełomie stycznia i lutego 1950 r. Wrzos wezwał do 
siebie Piątkowskiego i Kosmana, którym oświadczył, że w ramach HOP powstają HSZ212. Zastęp
ca komendanta podkreślił, że zajmuje się werbowaniem członków do bojowego oddziału harcer
skiego i zapytał kolegów, czy chcą do niego należeć. Gdy Piątkowski z Kosmanem wyrazili zgo
dę, Wrzos dał im „prawo HSZ spisane na kartce”213. Przypuszczalnie był to fragment regulaminu, 
nad którym zastępca Kazberuka pracował podczas pobytu w Piszu. Znajomość Wrzosa z Piątkow
skim, Kosmanem i Gryczką wiązała się również z próbą zorganizowania w styczniu 1950 r. Wy
działu Informacyjnego przy Komendzie Głównej HOP214. Kazberuk wydał polecenie swojemu za
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202 N a rozpraw ie członkow ie kom endy HOP tw ierdzili, że do organizacji przyjm ow ali chłopców  od lat 16 -  IPN Bi 97/ 
1559, Protokół rozpraw y głów nej, k. 1190. Jednak faktem jest, że odebrali przyrzeczenie od dw óch trzynastolatków  (M iel
nik i Freyberg) oraz dw óch piętnastolatków  (K osm an i Pieślak). U rbanow icz osiągnął „w ym agany” w iek dzień przed przy
sięgą. Kazberuk na rozpraw ie tłum aczył, że było ciem no i nie w idział osób przysięgających -  ibidem , k. 1212. Jednak Frey
berg, występujący w charakterze świadka, odpow iedział: „K azberuk na pierwszej zbiórce rozm aw iał ze m ną i w idział mnie 
wtedy dobrze, ponieważ zbiórka ta odbyw ała się w dzień -  ibidem, k. 1214.

203 Stanisław  Pilecki m iał lat osiem naście, m ieszkał przy ul. W yzwolenia 35 -  IPN Bi 065/73, k. 92.
204 Jerzy M asiewicz, s. Jerzego i Wiery, ur. 26 IX 1933 r. w  Brześciu n. Bugiem , w ykształcenie -  7 klas szkoły po

w szechnej -  ibidem, k. 8.
205 IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda Wrzosa z 17 Ш 1950, к. 241. Oprócz członków komendy i składających przyrzeczenie 

obecni byli: Freyberg, Piątkowski i Mielnik -  IPN Bi 97/1557, Ppś. Stanisława Freyberga z 6 I V 1950, k. 500. Klimaszewski pod
czas spotkania trzymał w dłoni granat i bawił się nim -  IPN Bi 97/1556, Ppp. Jerzego Piątkowskiego z 21 П 1950, k. 424.

206 IPN  Bi 97/1557, Ppś. Stanisław a Freyberga z  6 IV  1950, k. 501. Flagi zryw ano m.in. na ul. W arszawskiej, al. Woj
ska Polskiego i pl. Gen. Św ierczewskiego -  IPN Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głównej, k. 1215. Zerw ane plakaty, flagi 
i transparenty m iały być zdawane W rzosowi. Zastępca kom endanta zeznał w śledztw ie, że Kosm an przyniósł m u tylko trzy 
flagi -  IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 1 9 II 1950, k. 227. Czerw ony m ateriał W rzos zam ierzał dać do przefarbo- 
wania, aby m óc uszyć z niego chustki harcerskie dla członków  H OP -  ibidem.

207 IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 1 9 II 1950, k. 227.
208 IPN Bi 97/1556, Ppp. Jerzego Piątkowskiego z 22 II 1950, k. 427.
209 Ibidem.
210 IPN Bi 97/1557, Ppś. Bogum iła K osm ana z 7 IV 1950, k. 511.
211 IPN Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głównej, k. 1214. W rzos przed aresztowaniem  dał K osm anow i i Piątkowskie

mu jeszcze 50 gazetek „Czyn”. Chłopcy nie zdążyli ich rozkolportow ać. Gdy funkcjonariusze W U BP przyszli 18 II po Ko
smana, znaleźli u niego w dom u wym ienione wyżej egzem plarze nielegalnej prasy -  IPN Bi 97/1557, Ppś. Bogum iła Ko
sm ana z 7 IV 1950, k. 512.

212 IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 17 III 1950, k. 241.
213 IPN  Bi 97/1557, Ppś. Bogum iła K osm ana z 7 IV 1950, k. 510.
214 IPN  Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 17 III 1950, k. 241. K azberuk w  kilku książkach, dotyczących działalno

ści w ywiadu angielskiego i niem ieckiego w czasie pierwszej wojny światow ej (m.in. Wojna mózgów, W służbie obcego wy



stępcy, aby stworzył kontrwywiad i wywiad „Iskry”215. Dlatego, oprócz obserwacji członków orga
nizacji i kandydatów do niej, Wrzos miał zbierać wiadomości dotyczące osób, które -  jego zdaniem 
-  zagrażały tajnemu harcerstwu216. Szef wywiadu sporządził więc listę czternastu wrogów HOP, na 
której znalazło się nazwisko harcerki Jadwigi Bączyńskiej, dość bliskiej koleżanki członków nie
legalnej komendy. Wymienioną Wrzos podejrzewał o kontakty z UBP217 i być może dlatego posta
nowił rozpracować ją  w pierwszej kolejności. Polecił więc Gryczce wypełnić formularz persona
liami i szczegółami rysopisu Bączyńskiej218, a sam dokonał „konfiskaty” pamiętnika koleżanki219. 
Z kolei od Piątkowskiego i Kosmana Wrzos wymagał, aby zbierali informacje o pozostałych oso
bach ze wspomnianej listy220. Jednak chłopcy nie spełnili oczekiwań „opiekuna” ich drużyny. Na 
prace wywiadowcze zabrakło im czasu. Poza tym Piątkowskiemu studiowanie danych biograficz
nych i rysopisów „wydawało -  -  się -  -  za trudne”221. Należy więc stwierdzić, że jedynym „osią
gnięciem” wywiadu HOP było „rozpracowanie” Bączyńskiej, którego efekty zostały przedstawio
ne przez Wrzosa na piśmie222.

W pierwszych dniach lutego władze komunistyczne przemianowały w Olsztynie ulicę Jagiel
lońską na Stalingradzką. Zmiana nazwy nie uszła uwadze zastępcy komendanta HOP, który uwa
żał, że „w ten sposób wyrażał się wielki wpływ Związku Radzieckiego na Polskę”223. Wrzos był 
zdania, że ulice w Olsztynie winny nosić nazwy pochodzenia polskiego224. Dlatego postanowił za
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wiadu, Szpieg), zaznaczył w ybrane fragm enty tekstu. N astępnie, na ich podstaw ie, zlecił W rzosowi opracow ać instrukcję dla 
W ydziału Informacyjnego. Zastępca kom endanta w ykonał zadanie z należytą skrupulatnością -  IPN  Bi 97/1559, Protokół 
rozprawy głównej, k. 1192.

215 Podczas rozpraw y 23 V  1950 r. W rzos pow iedział: „W ywiad m iał na celu zbieranie w iadom ości o n ieprzyjacielu, 
a w ięc o ZMP, ZHP, partii politycznych [!], UB i innych, a kontrw yw iad m iał na celu rozpracow yw anie naszych cz łon
ków, skutkiem  czego zabezpieczaliśm y się od w pływ ów  z zew nątrz” -  IPN  Bi 97/1559, Pro tokół rozpraw y głów nej, 
k. 1192.

216 W celu rozpracow yw ania w rogów  HOP W rzos miał założyć kartotekę i każdą osobę „podejrzaną” do niej w pi
sywać. K artoteka składać się m iała z form ularzy wypełnionych inform acjami dotyczącym i rysopisów  i personaliów  ludzi 
nieprzyjaznych organizacji. Sporządzony przez Wrzosa „w zór karty na rysopis”, IPN  Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa 
z 17 III 1950, k. 242, został kilkanaście razy przepisany na m aszynie przez P iątkow skiego -  ibidem. W ypełnione form ula
rze szef wywiadu zam ierzał rozdać członkom  HOP, „aby tych osób [spisanych w kartotece -  K. S.] się w ystrzegać” -  IPN 
Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 1 1 IV 1950, k. 251.

217 IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 17 III 1950, k. 242.
218 Ibidem. N ic nie w skazuje na to, aby G ryczko prow adził obserw ację Bączyńskiej. Inny form ularz W rzos przekazał 

chłopcom  z plutonu Kosm ana. C hodziło o zebranie inform acji o o jcu jednego z członków  „drużyny G ryczki”, który pracow ał 
w UBP i podobno dow iedział się od syna o zbiórkach HOP -  IPN Bi 97/1557, Ppś. Ryszarda G ryczki z 1 4 IV 1950, k. 542.

219 K osm an zeznał, że W rzos pokazał m u pam iętnik Bączyńskiej i pow iedział, że „ten zeszyt w ykradł od w ym ienio
nej dlatego, aby go przypadkiem  nie »w sypała«” -  IPN Bi 97/1557, Ppś. Bogum iła K osm ana z 7 IV  1950, k. 511. N a roz
praw ie zastępca Kazberuka ośw iadczył, że Bączyńska była jedyną osobą rozpracow aną przez HOP -  IPN  Bi 97 /1559, Pro
tokół rozpraw y głównej, k. 1190.

220 N a liście figurowały przew ażnie nazw iska aktywistów  ZM P i ów czesnego harcerstwa. Po Bączyńskiej rozpracow a
ny m iał być M ieczysław Krajew ski i M aria K alitow icz -  ibidem, k. 1191. Dodać należy, że podobne polecenie, dotyczące 
zbierania inform acji, Wrzos w ydał Janowi A ndrzejew skiem u i Halinie Szulcównie -  IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzo- 
s a z l l  IV 1 9 5 0 ,k .251.

221 IPN Bi 97/1556, Ppp. Jerzego Piątkowskiego z 2 2 IV 1950, k. 441.
222 N apisane przez W rzosa tzw. rozpracow anie Bączyńskiej niewiele m iało w spólnego z działalnością w ywiadow czą. 

D okum ent świadczył głów nie o niechęci zastępcy K azberuka do koleżanki. Wrzos używ ał krzyw dzących pom ów ień. Na 
przykład zarzucał Bączyńskiej, że podczas m inionej wojny należała do H itlerjugend -  IPN Bi 97/1558, Rozpracow anie Ja
dwigi Bączyńskiej, k. 894.

223 IPN Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głów nej, k. 1190.
224 IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 1 7 I I 1950, k. 215.



protestować poprzez zamalowanie nowych tabliczek z, napisem: ul. Stalingradzka. Zadanie zle
cił Piątkowskiemu225, który kilka dni zwlekał z podjęciem działań226. Termin wykonania roz
kazu mijał 13 lutego. Tegoż dnia w godzinach wieczornych zniecierpliwiony227 Wrzos udał 
się do tartaku na ul. Lubelską, gdzie, oprócz Piątkowskiego, zastał Bogumiła Kosmana, Ry
szarda Teodorowicza i Zdzisława Karbowskiego. Wymienieni przygotowywali się do wykona
nia polecenia „opiekuna” drużyny228. Piątkowski z Kosmanem podjęli się rzucania butelkami, 
a Teodorowicz i Karbowski mieli ich ubezpieczać229. Wrzos objął komendę i chłopcy poszli 
w kierunku centrum miasta. Na rogu ul. Stalingradzkiej i al. Wojska Polskiego Kosman celnie ci
snął butelką w tabliczkę. Przy ul. Okrzei rzucał Teodorowicz, lecz nie trafił230. Następnie na rogu 
ul. Stalingradzkiej i ul. Żeromskiego Kosman dokonał dwóch nieudanych prób zachlapania napi
su. Wtedy zdenerwowany Piątkowski celnym rzutem wyręczył kolegę231. Pozostała jedna butel
ka z farbą. Harcerze biegiem udali się w okolice kościoła św. Józefa, gdzie Piątkowski częścio
wo zamazał kolejną tabliczkę232.

Trudno powiedzieć, jakie echo znalazła ta akcja wśród mieszkańców Olsztyna. Zachlapa
nych napisów kilkanaście dni po zmianie nazwy ulicy trudno było nie skojarzyć ze sprzeciwem 
wobec stalinizacji życia publicznego233. Działanie HOP wyróżniało się na tle życia codziennego 
zastraszonego społeczeństwa. Być może z tej przyczyny Ryszard Wrzos do końca życia uważał 
zamazanie tabliczek za spektakularną akcję tajnego harcerstwa234.

W pierwszej połowie lutego 1950 r. na polecenie zastępcy komendanta obydwa plutony „dru
żyny Gryczki”235 przeszły pod komendę Kosmana236. Piątkowski objął funkcję przybocznego237. 
Nowy „drużynowy” zdążył przeprowadzić tylko jedną zbiórkę (w lesie nad Łyną), podczas której

396 Krystian Soliński

225 Z kolei K osm an podczas śledztw a zeznał, że to P iątkow ski w rozm ow ie z nim  i W rzosem  w ysunął pro jekt za 
m azania tabliczek -  IPN  Bi 97/1557, Ppś. Bogum iła K osm ana z 7 IV 1950, k. 512. W arto rów nież przytoczyć słow a P ią t
kow skiego, w ypow iedziane podczas przesłuchania: „Projekt ten [zam alow ania tabliczek -  K .S.] w yszedł ode m nie i od 
W rzosa, gdyż nie chcieliśm y, żeby taka nazw a była w O lsztynie” -  IPN  Bi 97/1556, Ppp. Jerzego P iątkow skiego z 22 II 
1950, k. 427.

226 W rzos na rozpraw ie oświadczył, że „Polecenie -  -  w ydałem  Piątkowskiem u, m ów iąc do niego, żeby dobrał sobie 
jeszcze innych chłopców  i tabliczki na dawnej ul. Jagiellońskiej zam alow ał” -  IPN  Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głów 
nej, k. 1190.

227 W rzos czekał około dw óch-trzech  dni, a polecenie nie zostało w ykonane. Poszedł więc do Piątkow skiego, żeby 
osobiście przypilnow ać przeprow adzenie akcji -  ibidem.

228 Piątkowski znalazł w  tartaku przedw ojenną (czarną) farbę w proszku, k tó rą po rozrobieniu z  w odą, w ypełnił sześć 
ćw ierćlitrow ych butelek -  IPN  Bi 97/1556, Ppp. Jerzego Piątkowskiego z 1 8 II 1950, k. 407.

229 IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 1 8 II 1950, k. 225.
230 Ibidem.
231 Ibidem.
232 Ibidem. A kcja odbyła się około godz. 22.00. Wrzos, K arbow ski oraz Teodorowicz stali na „czujce” i gw izdnięciem  

ostrzegać mieli kolegów  przed zbliżającym  się niebezpieczeństwem , w postaci przechodnia lub pojazdu -  IPN  Bi 97/1557, 
Ppś. Ryszarda Teodorowicza z  23 II 1950, k. 494.

233 Teodorowicz w  trakcie śledztw a zeznał, że 14 II 1950 r. poszli z K arbow skim  oglądać efekty w łasnej pra
cy i stw ierdzili, że „m ożna było odczytać napis Stalingradzka, poniew aż tablice zam azane były bardzo słabo” -  IPN  
Bi 97/1557, Ppś. Ryszarda Teodorowicza z  2 3 II 1950, k. 494 ,495 .

234 Relacja Ryszarda W rzosa, w: Harcerska sprawa, scenariusz i realizacja K rzyszto f W ołoczko, producent: G rupa Fil
m ow a „K ontakt” na zlecenie Program u I I TVP, 1998, ścieżka dźw iękow a filmu w posiadaniu autora.

235 G ryczko przez cały okres istnienia grupy funkcję drużynow ego pełnił jedyn ie nom inalnie.
236 IPN Bi 97/1556, Ppp. Jerzego Piątkow skiego z 2 4 II 1950, k. 437. Praw dopodobnie W rzos docenił zaangażow anie 

Kosm ana, którego pluton w ykazyw ał najw iększą aktywność.
237 Ibidem.



ćwiczono głównie musztrę238. Następne spotkanie miało odbyć się 19 lutego239. Harcerze planowa
li dłuższą wycieczkę do lasu. Jednak 18 lutego Kosman i Piątkowski zostali aresztowani240. Dodać 
należy, że Kazberuk planował wcielić „drużynę” Kosmana do „hufca” Andrzejewskiego241.

Wyżej wspomniano, że członkowie komendy prowadzili kurs instruktorski242. Szkolenie 
odbywało się w grudniu 1949 r. w mieszkaniu Kazimierza Brejnaka przy ul. Lubelskiej 10243. Kur
santów było sześciu: Dyonizy Dogwiłło, Leon Mońko, Kazimierz Brejnak, Władysław Struniaw
ski, Janusz Tywoniak244 i Józef Wojdak245. Miały miejsce jedynie trzy spotkania, rozpoczynają
ce się o godz. 11.00 w kolejne niedziele: 4, 11 i 18 grudnia246. Kurs został przerwany z powodu 
wyjazdu służbowego właściciela lokalu. Biorąc pod uwagę m ałą ilość wykładów i ich słuchaczy, 
stwierdzić wypada, że szkolenie nie spełniło oczekiwań Kazberuka247. Natomiast na skutek wzię
cia udziału w (w późniejszym okresie) aresztowany został Janusz Tywoniak. Wymieniony kole
gował się z Ryszardem Gryczką, w pobliżu którego mieszkał248. Sąsiedzi uczęszczali razem do 
gimnazjum zawodowego. Gryczko po zgłoszeniu akcesu do HOP (w listopadzie 1949 r.), zapro
ponował Wrzosowi zwerbowanie Tywoniaka249. Rekomendował przy tym sąsiada jako chłop
ca o „odpowiednich” poglądach, a więc nadającego się do tajnej organizacji250. Pod koniec 
tego miesiąca Tywoniak idąc do szkoły spotkał Wrzosa i Kazberuka, którzy po krótkiej wymia
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238 IPN Bi 97/1557, Ppś. Ryszarda Teodorowicza z 2 3 II 1950, k. 493. W  n iedzielę 1 2 II na zbiórce obecni byli: Stefan 
M ielnik, Stanisław Freyberg, Ryszard Teodorowicz, Ireneusz Spirydow icz, a z now ych członków : Tadeusz G łuszczanow - 
ski (s. W ładysław a i Anny, ur. 7 VII 1936 r. w  Wilnie, w ykształcenie -  7 klas szkoły pow szechnej -  IPN Bi 065/73, k. 28), 
Jan Pastuszek (s. S tanisław a i Henryki, ur. 20 VI 1936 r. w Żytynie, w ykształcenie -  7 klas szkoły podstaw ow ej -  ibidem) 
i Karol W róblewski (s. A ntoniego i Zofii, ur. 31 VIII 1932 r. w  W ysokiem M azow ieckim , w ykształcenie -  7 klas szkoły po
w szechnej -  ibidem). Przed aresztowaniam i aktywnym i harcerzam i w  „drużynie” K osm ana byli także: Janusz U rbanow icz, 
Stanisław  Pilecki, Jerzy M asiew icz oraz Ryszard S tefanowicz (s. Franciszka i Zofii, ur. 19 II 1934 r., w ykształcenie -  5 klas 
szkoły pow szechnej -  ibidem).

239 IPN Bi 97/ 1557, Ppś. S tanisław a Freyberga z 6 IV  1950, k. 501.
240 IPN Bi 97/1557, Ppś. B ogum iła K osm ana z 7 IV  1950, k. 512.
241 IPN Bi 97/1555, O św iadczenie W iesław a K azberuka z 1 4 IV 1950, k. 185.
242 K azberuk w ykładał terenoznaw stw o, K lim aszew ski tropienie, a  W rzos prow adzenie drużyny i zastępu -  IPN 

Bi 97/1556, Ppp. K azim ierza K lim aszew skiego z 12 IV  1950, k. 379? K azberuk podczas śledztw a zeznał: „O pracow ałem  
program  szkolenia, rozkładając go na trzy okresy, jako  przeszkolenie instruktorskie drugiego i pierw szego stopnia. Program  
przew idyw ał w trzecim  stopniu opanow anie techniki i metodyki harcerskiej. W drugim  stopniu nieco przeszkolenia taktycz
nego i ideologii harcerskiej, w pierwszym  zaś dw a poprzednie, -  -  w raz z przeszkoleniem  ideologicznym  i ogólnow ojsko- 
w ym ” -  IPN  Bi 97/1555, O św iadczenie W iesława K azberuka z 1 4 IV 1950, k. 179.

243 Brejnak w ynajm ował pokój na poddaszu (w  drew nianym  dom ku, naprzeciw ko w arsztatów  kolejow ych), którego 
użyczył na prow adzenie dw óch kursów  HOP. P ierw szy zorganizow ał w listopadzie A ndrzejew ski dla swojego „hufca” . D ru
gi, o którym  m ow a, był dziełem  komendy.

244 Janusz Tywoniak, s. K arola i Antoniny, ur. 16 III 1933 r. w Łucku, w ykształcenie -  1 klasa gim nazjum  zaw odow e
g o - I P N  Bi 065/73, k. 66.

245 Józef W ojdak (s. Jana i Józefy, ur. 10 XII 1930 r. w Hajnów ce, w ykształcenie -  2 klasy gim nazjum  zawodow ego 
-  ibidem , k. 42) był kolegą szkolnym  Tywoniaka.

246 IPN Bi, A kta sprawy przeciw ko Januszow i Tywoniakowi, sygn. 97/1594/DOl (dalej: 97/1594/D O l), Ppś. W iesła
w a K azberuka z 17 VI 1950, ic. 16.

247 Kom endant H OP przew idyw ał, że organizacja osiągnie w  przyszłości „stan paru tysięcy członków ” -  IPN  Bi 97/ 
/1555, O św iadczenie W iesław a K azberuka z 1 4 IV 1950, k. 178. O m aw iany kurs -  zdaniem  przyw ódcy „Iskry” -  m iał „w y
szkolić p ierw szą kadrę instruktorską, która by następnie innych szkoliła” -  ibidem , k. 179.

248 Tywoniak i G ryczko mieszkali przy ul. Trzeciej na Z ielonej Górce (Tyw oniak pod nr. 7, G ryczko zaś pod 4).
249 W rzos poznał Tyw oniaka latem 1949 r. w  m ieszkaniu G ryczki -  IPN Bi 97/1594/D O l, Protokół rozpraw y głów 

nej z 4  VIII 1950, k. 44.
' 250 IPN  Bi 9 7 /1594/DOl, Ppś. Ryszarda W rzosa z  17 VI 1950, k. 18.



nie zdań zaproponowali mu wstąpienie do nielegalnego harcerstwa251. Sąsiad Gryczki wyraził 
zgodę252, po czym otrzymał od członków komendy zaproszenie na pierwsze spotkanie kursu in
struktorskiego. Wiadomością o istnieniu tradycyjnego harcerstwa Tywoniak podzielił się ze swoim 
kolegą szkolnym Józefem Wojdakiem, z którym udał się 4 grudnia 1949 r. na umówione miejsce. 
Wrzos z dworca zaprowadził ich do mieszkania Brejnaka, gdzie zgromadzeni harcerze przedstawili 
się, podając jedynie pseudonimy253. Wypadało, aby Tywoniak i Wojdak również posługiwali się 
przydomkami. Pierwszy z wymienionych został więc „Wilkiem”, a drugi „Żubrem”254. Wysłucha
li wówczas około dwugodzinnego wykładu Kazberuka, który opowiadał o orientowaniu się w te
renie oraz o określaniu kierunków świata we dnie i w nocy255. Na spotkanie szkoleniowe w drugą 
niedzielę grudnia Tywoniak z Wojdakiem również przyszli razem. Wtedy komendant HOP odebrał 
od nich przysięgę256. Po zakończeniu ceremonii przyrzeczenia Klimaszewski miał wykład na temat 
tropienia. Następnie harcerze umówili się na kolejną niedzielę. Jednak 18 grudnia świeżo zaprzy
siężeni członkowie na kurs nie przyszli. Tydzień później były święta, po których Brejnak wyjechał. 
Szkolenie zostało przerwane.

Była już mowa o nielegalnej prasie. Należy więc wyjaśnić, jak doszło do powstania pisemka 
i co właściwie chcieli przekazać redagujący je  członkowie komendy. Adresatem gazetek 
-  w zamierzeniach Kazberuka, Wrzosa i Klimaszewskiego -  miało być społeczeństwo polskie. 
W rzeczywistości poszczególne egzemplarze pisemka trafiały do nielicznych mieszkańców Olsz
tyna257. Głównym celem wydawców było powiadomienie ludzi, że w podziemiu działa organi
zacja niepodległościowa, co -  ich zdaniem -  równało się pokrzepieniu Polaków na duchu258. 
Myśl o wydawaniu biuletynu podziemnego nie opuszczała członków komendy od czasu za
łożenia organizacji259. Jednak brak środków finansowych nie pozwalał im powyższy plan zre
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251 K azberuk skierow ał do Tyw oniaka pytanie, czy należał kiedyś do ZHP. U słyszaw szy odpow iedź przeczącą, kom en
dant H OP zapytał z kolei, czy napotkany chciałby należeć do harcerstwa. Gdy Tywoniak odpow iedział tw ierdząco, K azberuk 
oświadczył mu, że istnieje HOP, która będzie organizować „różne w ycieczki, biwaki i obozy letnie” -  IPN  Bi 97/1594/D O l, 
Ppp. Janusza Tywoniaka z  1 8 I I 1950, k. 7, aby jak  najmniej m łodzieży było w innych organizacjach. K om endant dodał rów 
nież, że do nielegalnego harcerstwa należy w ielu starszych chłopców  -  ibidem.

252 Tywoniak bardzo chciał należeć do harcerstwa, lecz nie mógł, ze w zględu na wiek. D latego bardzo ucieszył 
się ze w stąpienia do HOP. W rzos na późniejszej rozpraw ie powiedział: „skorzystałem  z tego [czyli z faktu ukończe
nia przez Tyw oniaka 16 roku życia] proponując m u [Tywoniakowi] w stąpienie do naszej organizacji harcerskiej”  -  IPN 
Bi 97/1594/DOl, Protokół rozpraw y głównej z 4  VIII 1950, k. 44.

253 Do zagadnienia pseudonimów członków HOP autor artykułu, w przeciwieństwie do oficerów śledczych, nie przywią
zuje dużej wagi. Większość młodych „konspiratorów” znała się z harcerstwa, a więc brzmienie nazwisk i imion nie stanowiło 
żadnej tajemnicy. Pseudonimy były najczęściej dawnymi przezwiskami z ZHP. Zdarzały się i starsze przydomki. Przykładowo 
Klimaszewski w trakcie przesłuchania oświadczył, że rzekomy pseudonim „Koziołek” to wileńskie zdrobnienie imienia Kazi
mierz, którym nazywano go „prawie od urodzenia” -  IPN Bi 97/1556, Ppp. Kazimierza Klimaszewskiego z 1 2 IV 1950, k. 382.

254 IPN Bi 97/1594/DOl, Protokół rozpraw y głównej z  4 VIII 1950, k. 44. W edług W rzosa Tywoniak ręczył, że W ojdak 
,je s t  dobrze ustosunkowany do harcerstwa B aden-Pow ella” -  ibidem.

255 IPN Bi 97/1594/DOl, Ppś. Józefa W ojdaka z 26 VI 1950, k. 24.
256 Ibidem, k. 25. Fakt złożenia przyrzeczenia przez Tyw oniaka i W ojdaka na drugim  spotkaniu kursu instruktorskiego 

podw aża tw ierdzenie o istnieniu w  H OP okresu próbnego d la kandydatów  na członków.
257 N ie mogło być inaczej ze względu na niskie nakłady i skrom ny kolportaż.
258 W  om awianym  okresie kom uniści dążyli do całkow itego ubezw łasnow olnienia społeczeństw a polskiego. „Za

ostrzanie walki klasow ej” spraw iało, że Polacy niewątpliw ie potrzebowali w sparcia duchowego.
259 N azw ę gazetki w ym yślił W rzos, który w śledztw ie zeznał: „O d w rześnia m yśleliśm y o założeniu pism a, żeby in

form ow ać naszych członków  i społeczeństw o o naszej pracy i szerzyć nasze poglądy, ale na razie nie m ieliśm y pieniędzy” 
-  IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 11 IV 1950, k. 250. N atom iast K lim aszew ski w dniu swojego aresztow ania po
wiedział oficerom śledczym , że H OP w ydaw ała gazetkę, gdyż staw iała sobie za zadanie „w ypieranie naleciałości rosyjskich 
z języka polskiego” -  IPN  Bi 97/1556, Ppp. K azim ierza K lim aszew skiego z 1 6 I I 1950, k. 340.



alizować. Sytuacja zmieniła się w grudniu, gdy Wrzos zarobione w Piszu pieniądze przezna
czył na cele organizacyjne260. Do otrzymanej kwoty Kazberuk dołożył kilka tysięcy złotych 
i w Spółdzielni „Mazur” kupił powielacz płaski, papier, farbę oraz matryce261. Kiedy Wrzos 
29 grudnia zakończył pracę w Piszu i wrócił do Olsztyna, sprzęt drukarski znajdował się już w piw
nicy przywódcy HOP przy ul. Warmińskiej 8262. Członkowie komendy mogli przystąpić do pracy. 
Nazajutrz Wrzos napisał artykuł pt. Rok 1949 a 1950, w którym przypomniał bohaterstwo powstań
ców warszawskich oraz, dokonując trawestacji słów Mickiewicza, nazwał mijający rok „rokiem 
sowieckiego raju ”263. W ocenie zastępcy komendanta najbardziej hańbiącym wydarzeniem dla oj
czyzny w 1949 r. było mianowanie Rokossowskiego marszałkiem Polski264. Określając zadanie Po
laków na przyszłość Wrzos stwierdził, że należy „czuwać, by rok 1950 nie przyniósł -  -  gorszych 
zmian, aby Polska nie stała się jawnie Republiką Sowiecką”265. Jeszcze tego samego dnia zastępca 
komendanta z wyżej omówionym artykułem udał się do Kazberuka, gdzie zastał Klimaszewskie
go. „Bezan”266 przyszedł ze swoimi propozycjami do pierwszego numeru gazetki. Przedstawił dwa 
krótkie artykuły. Pierwszy -  wstępniak zatytułowany Od redakcji, miał charakter odezwy nowo
rocznej do społeczeństwa polskiego. Klimaszewski stwierdził w nim, że wydawcy pisemka267 roz
poczynają „normalną pracę redakcyjną”268, aby dopomóc rodakom „wytrwać przy swojej mowie 
i wierze ”269. W drugim artykule, noszącym tytuł Coś o Stalinie, „Bezan” pośrednio wystąpił prze
ciwko kultowi jednostki, który stanowił cechę charakterystyczną ówczesnego systemu komuni
stycznego. Natomiast personalnie Klimaszewski zaatakował Stalina, wyrażając zdziwienie, „że ten 
tyran, największy morderca naszych czasów żyje, że nikt go do tej pory z ludzi nie zgładził”270.

Kazberuk zapoznał się z artykułami kolegów, naniósł drobne poprawki i postanowił ich treść, 
wraz z tekstami przygotowanymi przez siebie, wybić na matrycach271. Przywódca HOP do pierw
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260 N a początku grudnia 1950 r. W rzos przekazał K azberukow i przez Szulcównę 10 tys. zł, natom iast w styczniu 
6 tys. zł -  IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 1 1 IV 1950, k. 250. Szulcówna nie w iedziała od kogo są te pieniądze, 
dlatego sądziła, „że to ludzie w płacają na organizację” -  IPN Bi 97/1555, O św iadczenie W iesław a K azberuka z 1 4 IV 1950, 
k. 182.

261 IPN Bi 97/1555, Ppp. W iesława K azberuka z 1 7 II 1950, k. 68.
262 IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z  1 7 II 1950, k. 112.
263 APO, Zbiór ulotek i w ydaw nictw  podziem nych, sygn. 1567/7, Rok 1949 a 1950, Czyn, nr 1, s. 2.
264 Wrzos napisał, że Rokossowski „nie uczynił nic, aby pomóc konającej W arszawie, a naw et uczynił wszystko co było 

możliwe, aby zapobiec wszelkim próbom odsieczy ze strony W ojska Polskiego, będącego pod jego  rozkazam i” -  ibidem.
265 Ibidem , s. 3. Zdanie W rzosa w ów czesnym  okresie nie było odosobnione. Postępujący proces stalinizacji, polegają

cy na dostosowyw aniu w szystkich sfer działalności ludzkiej do system u panującego w ZSRR, rodził obaw y w ielu Polaków, 
że ich kraj może stać się jed n ą  z republik radzieckich.

266 „Bezan” -  pseudonim  K lim aszewskiego.
267 C złonkow ie kom endy na łam ach swojego pisem ka nie wspom inali o  HOP. Czytelnik nie m ógł w ięc dow iedzieć się, 

że gazetkę redagują harcerze.
268 Ibidem, Od redakcji, Czyn, nr 1, s. 1.
269 Ibidem. Klim aszew ski podzielił się rów nież z czytelnikam i refleksją now oroczną, w yrażając nadzieję, że „przyjdą 

lepsze N owe Czasy, w  których zostaniecie zluzowani jako  Bohaterow ie” -  ibidem. M yślą przew odnią w stępniaka „Bezana” 
było tw ierdzenie, że Polacy, którzy nie w alczą bezpośrednio, powinni w spierać tych, którzy trw ają w  konspiracji. Powyższa 
sugestia harm onizow ała z m ottem  tytułow ym  obydw u num erów  gazetki, k tóre b rzm ia ło :,J e ś li sam  w w alce udziału nie bie
rzesz, to pomagaj w tym innym , każdy je st żołnierzem ” -  ibidem.

270 Ibidem, Coś o Stalinie, Czyn, nr 1, s. 4. D odać trzeba, że Klim aszew ski spędził w ojnę w  w ojew ództw ie w ileńskim , 
gdzie był naocznym  świadkiem  ładow ania do wagonów chłopów  i w yw ożenia ich na Syberię. W spom nienia z dzieciństw a 
w pływ ały na wybory dorastającego młodzieńca. K lim aszew skiem u trudno było rów nież pogodzić się z odebraniem  Polsce 
jego  rodzinnego m iasta W ilna -  Relacja K azim ierza Klim aszew skiego z 20 X I I 2002, zapis własny.

271 IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda Wrzosa z 18 II 1950, k. 224.



szego numeru napisał jeden artykuł zatytułowany Jakie są podstawy komunizmu, w którym przy
równał Hitlera do Stalina272. Poza tym Kazberuk przeznaczył do druku dwa wiersze (w tym jedną 
piosenkę na melodię My pierwsza brygada273), dwa dowcipy, dwie fraszki oraz podziękowania od 
redakcji. Mając przygotowany materiał, komendant HOP zwrócił się do dyrektora WUKF274 z proś
bą o umożliwienie skorzystania z maszyny do pisania w celu sporządzenia sprawozdań z działalno
ści olsztyńskiego oddziału ZEP275. Otrzymawszy pozwolenie, wybił na czterech matrycach wyżej 
omówione teksty. W nocy z 1 na 2 stycznia 1950 r. Kazberuk z Klimaszewskim powielili w piw 
nicy przywódcy „Iskry” około stu pięćdziesięciu egzemplarzy gazetki „Czyn”276. Pierwszy numer 
gotowy był do kolportażu. Kazberuk zamierzał większe ilości pisemka rozdać osobom stojącym 
na czele jednostek organizacyjnych, którzy rozdzielić mieli jego egzemplarze między swoich pod
władnych. Następnie młodzież miała roznieść gazetki po mieście277. Kolportaż zainicjowali Kli
maszewski i Wrzos, którzy osobom prowadzącym hufce przekazali prawdopodobnie po około 
50 egzemplarzy278. Natomiast Gryczko otrzymał od „Bezana” około trzydziestu sztuk gazetek279. 
Według informacji wydobytych z akt procesowych pisemko rozprowadzane było „na zewnątrz” 
jedynie przez chłopców z grupy Piątkowskiego i Kosmana. Szulcówna i Andrzejewski kolporto
wali tylko wśród członków HOP280. Po upływie miesiąca, na przełomie stycznia i lutego, człon
kowie komendy (tym razem w pełnym składzie) dokonali powielenia drugiego numeru „Czynu” 
w ilości około trzystu egzemplarzy281. Znalazł się w nim jeden artykuł Klimaszewskiego pt. Dla 
nas o nas. Pozostałe zaś teksty wyszły spod pióra Kazberuka. „Bezan” w drugim numerze dał
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272 K azberuk napisał, że „Śmiało możem y pow iedzieć o tych dw óch zbrodniarzach, trzym ających się jednakow ych za
sad w m ordow aniu ludności, że Stalin je st czerwonym  faszystą, H itler zaś czerwonym  kom unistą” -  A PO , Zbiór ulotek i w y
daw nictw  podziem nych, sygn. 1567/7, Jakie są podstawy komunizmu, Czyn, nr 1, s. 5. W artykule, oprócz naw oływ ania do 
walki z kom unizm em , pojaw iły się też akcenty antysem ickie -  ibidem.

273 Refren wspom nianej piosenki brzm iał: „M yśm y repatrianci/ Polscy partyzanci/ Poszliśm y dzisiaj w  las/ Bo nad
szedł czas/ Bo nadszedł czas” -  ibidem, Myśmy partyzanci, Czyn, nr 1, s. 6.

274 Kazberuk od 1 X 1949 r. do 31 1 1950 r. pracow ał w W ojewódzkim U rzędzie K ultury Fizycznej jako  referendarz 
kwaterunkow y z p łacą 11 tys. z ł m iesięcznie -  IPN Bi 97/1555, Ppp. W iesław a K azberuka z 1 4 IV 1950, k. 188.

275 IPN Bi 97/1555, Ppp. W iesława K azberuka z 1 6 II 1950, k. 60.
276 IPN  Bi 97/1556, Ppp. K azim ierza K lim aszew skiego z 1 6 II 1950, k. 339. G azetka „C zyn” składała się z  czterech 

złożonych kartek formatu A 4. N a stronie tytułow ej znajdow ał się symbol w ydaw ców  (rysunek jode łk i) i dużym i literami 
w ypisana nazw a pisem ka.

277 Członkowie HOP mieli płacić po 10 zł za egzemplarz. W skazane było rów nież pobieranie dobrow olnych składek 
(zarów no od członków  organizacji, ja k  i od osób nienależących do niej) na dalsze utrzym anie pisem ka.

278 Trudno odtw orzyć przebieg rozkolportow ania pierw szego numeru. W  źródłach w ystępują rozbieżne inform a
cje. K lim aszewski i W rzos zeznali jw. -  IPN Bi 97/1556, Ppp. K azim ierza K lim aszew skiego z 12 IV 1950, k. 380; IPN 
Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 1 8 II 1950, k. 224. N atom iast Andrzejewski i Szulcówna podczas śledztw a ośw iadczy
li, że otrzym yw ali pisem ko jedynie od K lim aszew skiego, który m iał pełnić funkcję łącznika m iędzy K om endą G łów ną HOP 
a ich Jed n o stk am i” . Prowadzący „hufiec” m ęski pow iedział, że dostał od K lim aszew skiego około 20 egzem plarzy -  IPN  Bi 
97/1556, Ppp. Jana A ndrzejewskiego z 4 IV 1950, k. 326. Szulcówna z kolei, że około 15 sztuk gazetek -  IPN  Bi 97/1556, 
Ppp. H aliny Szulcówny z 1 8 II 1950, k. 389. W iemy rów nież, że Klim aszew ski zaniósł G ryczce około 30 egzemplarzy. Pod
sumowując, otrzym ujem y liczbę około 65 gazetek rozdanych członkom  HOP. O becnie w A PO  znajdują się 24 egzem plarze 
-A P O , sygn. 1567/3-7. M ożna więc przypuszczać, że pozostałych około 50 sztuk gazetek W rzos rzeczyw iście zaniósł „huf
cow ym ” lub też P iątkowskiem u i Kosmanowi.

279 IPN Bi 97/1557, Ppś. Ryszarda Gryczki z 1 4 IV  1950, k. 542.
280 O d Szulcówny gazetki wzięły jedynie D anuta Żółtańska i Jadw iga Kuczm arska. Pozostałym  „hufcow a” pisem ko 

czytała -  IPN Bi 97/1556, Ppp. H aliny Szulcówny z 1 8 II 1950, k. 389.
281 IPN  Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 1 7 II 1950, k. 208. Przygotow anie num eru w yglądało podobnie jak  przed 

miesiącem.



wyraz niepokojom, jakie odczuwają narażający się na niebezpieczeństwa konspiratorzy282. Pod
kreślił też, że „zwiększające się zapotrzebowanie na pismo i powiększenie szeregów ”283 orga
nizacji stanowią czynniki motywujące do dalszej pracy podziemnej284. Komendant HOP napisał 
wstępniak, kilka słów od redakcji oraz dwa artykuły (o tytułach: Propaganda sowiecka285 i Co to 
jest socjalizmm ). Tradycyjnie w numerze znalazło się miejsce na poezję (jeden wiersz wzywają
cy do poświęceń dla narodu), humor (dziesięć dowcipów politycznych287) oraz podziękowania od 
redakcji (dla osób, które wpłaciły na Fundusz Propagandowy). W słowach skierowanych do Sza
nownych Czytelników Kazberuk napisał, że pisemko ukazuje się od dłuższego czasu, a dopie
ro w 1950 r. „wydano [je] dla szerszego społeczeństwa, gdzie spotkało się z różnym przyję
ciem”288. Przywódca HOP sugerował, iż gazetka „Czyn” przyjęta została przez Polaków na dwa 
sposoby. Jedni czytelnicy -  zdaniem Kazberuka -  dowiedziawszy się o działalności „ludzi pod
ziemnych” nabrali otuchy. Jednak znaleźli się również i tacy, którzy stwierdzili -  w mniemaniu 
komendanta „Iskry” -  że konspiracyjne pisemko jest „redagowane wyłącznie dla młodzieży”289. 
W związku z powyższym Kazberuk wyjaśnił, że gazetka wydawana jest dla młodych i dla star
szych, po czym zwrócił się z prośbą do Kochanych Czytelników, „aby nadsyłali odpowiedni ma
teriał, jak również krytykę, a to w celu podniesienia poziomu pisma”290. Z punktu widzenia trosz
czących się o przyszłość organizacji członków „Iskry” najważniejsza rola przypadała artyku
łowi wstępnemu. Była to Odezwa do Narodu Polskiego, w której Komenda Główna, licząc na
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282 A PO , Zbiór ulotek i wydawnictw  podziem nych, sygn. 1567/7, Dla nas o nas, Czyn, n r 2 , s. 4.
283 Ibidem.
284 K lim aszew ski wyrażał rów nież tęsknotę za w olnością słow a, kiedy pytał: „Czy n ie m ożna by tak, jak  w  innych kra

jach , jaw nie  w ypowiedzieć myśl, wypuścić trium falnie p ierw szą gazetkę” -  ibidem.
285 W tym artykule Kazberuk przedstawił m echanizm y propagandy radzieckiej. Zdaniem  kom endanta zniesienie po m i

nionej wojnie kartek żyw nościow ych przez ZSRR m iało na celu w prowadzenie w  błąd krajów  zachodnich, gdyż ukazyw a
ło Zw iązek Radziecki jako  państw o bogate. Tym czasem -  w edług K azberuka -  „w pierw szym  stadium  zaczęto zm niejszać 
racje żyw nościow e -  - ,  a w drugim  zlikw idow ano kartki w skutek braku żyw ności” -  ibidem , Propaganda sowiecka, Czyn, 
nr 2, s. 3. Ludzie cierpieli więc głód -  konkludow ał przyw ódca „Iskry” -  a  propaganda sow iecka św ięciła trium f „na szko
dę w ielu  milionów  ludzi” -  ibidem.

286 W artykule K azberuk podjął polem ikę z socjalistam i oraz z tym i, którzy uw ażali, że „socjalizm  pochodzi od C hry
stusa, który uznał rów ność ludzi” -  ibidem , Co to jest socjalizm, Czyn, nr 2, s. 5. W edług kom endanta H O P b łądzą  zarów no 
jedn i, ja k  i drudzy. Socjalistom  K azberuk zarzucał podsycanie nienaw iści pow stającej na skutek w yzysku i różnic m ająt
kow ych. Socjalizm  -  w ocenie przyw ódcy „Iskry” -  głosząc m aterialistyczne hasła , „nie w nosi do cyw ilizacji p ierw iastka 
w yższego” -  ibidem , s. 6. K azberuk opow iedział się też po stronie ustroju indyw idualistycznego, w k tórym  w artość stanow i 
rodzina, praw o w łasności i dziedziczenia. N atom iast kry tykow ał m odel kolektyw istyczny, w prow adzany rew olucyjny
mi m etodam i. Z kolei Jezusa -  zdaniem  K azberuka -  nie m ożna uw ażać za tw órcę socjalizm u, gdyż nie zalecał on ze
msty, lecz uczył, „że o istotnej w artości człow ieka nie s tanow ią dostojeństw a -  - ,  bogactw a, dostatki i pyszna uczoność” 
-  ibidem , s. 5.

287 Trzeba przyznać, że Kazberukowi i jego  kolegom  nie brakow ało poczucia hum oru. Jeden z  dow cipów  brzm iał: 
„[O głoszenie -  K. S.] Zabieram y zegarki ręczne, kieszonkowe, dziecinne. Firm a w  M oskw ie pod nazw ą ZEG A RM ISTRZE 
z agen tu rą w  W arszawie. Zgłoszenia pod »Rokossow ski«” -  ibidem , s. 7. Inny żart: „K andydatom  na W yspy Sołowiej- 
skie, K am czatkę oraz do obozów  koncentracyjnych udziela inform acji i ułatw ia w yjazd U RZĄ D  BEZPIECZEŃ STW A  PU 
BLICZN EG O ” -  ibidem.

288 Ibidem, Od redakcji, Czyn, nr 2, s. 2.
289 Ibidem.
290 Ibidem . N ależy zw rócić uwagę na fakt, że m ateriały nadsyłać m ogli tylko członkow ie HOP, gdyż inni czytelnicy 

nie m ieli z redakcją żadnego kontaktu. Ceny za pisem ko nie ustalono. Składki m iały być dobrow olne, odnotow ane na kupo
nie (załączonym  do każdego egzem plarza), który należało „w ypełnić i w ręczyć kolporterom  w raz z ofiarow aną kw otą pie
niężną” -  ibidem.



wsparcie finansowe społeczeństwa, wzywała rodaków do nabywania obligacji Daru Narodowe
go291. Środki uzyskane ze sprzedaży cegiełek miały być przeznaczone na walkę o w olną i niepod
ległą ojczyznę292. Komenda Główna wiązała nadzieję z trzecią wojną św iatow ą m ogącą wyzwo
lić Polaków „spod jarzma reżimu sowieckiego”293. Kazberuk uważał, że należy mobilizować siły, 
aby w chwili wybuchu konfliktu zbrojnego zorganizować dywersję na tyłach Armii Czerwonej.

Komendant podczas śledztwa oświadczył, że drugi numer gazetki, z powodu braku czasu nie 
został rozkolportowany294. Powyższe stwierdzenie nie odpowiada prawdzie, gdyż gazetki otrzyma
li zarówno Szulcówna295 i Andrzejewski296, jak  również Kosman z Piątkowskim297. Poza tym Wrzos 
4 lutego rozniósł dwadzieścia egzemplarzy, zostawiając je  pod drzwiami mieszkań w kamienicach 
przy ul. Kopernika298. Reasumując, należy stwierdzić, że numer pierwszy pisemka „Czyn” rozkol
portowany został w ilości około stu dwudziestu pięciu egzemplarzy, a z numeru drugiego rozpro
wadzono połowę powielonego nakładu, czyli około stu pięćdziesięciu sztuk. Rozdano także część 
obligacji Daru Narodowego, lecz prawdopodobnie żadna nie została sprzedana. Resztę materiałów 
propagandowych dołączono do archiwum organizacji, które 17 lutego skonfiskował W UBP299.

Ze względu na sprzeczność informacji zawartych w aktach procesowych oraz ich wątpliwą 
wiarygodność przedstawienie ostatnich niecałych dwóch tygodni HOP nastręcza poważnych trud
ności. Dostępne dokumenty bardzo rzadko mówią o faktach historycznych w sposób bezpośredni, 
a skonfrontowanie ich z innymi, niezależnymi źródłami nie jest możliwe. Dlatego poniższa narra
cja skonstruowana została głównie na podstawie hipotez autora niniejszego artykułu. Sublokator- 
ka Szulcówny Jadwiga Bączyńska 2 lutego 1950 r. została wezwana do KW MO300. Powyższy fakt 
nasunął „hufcowej” słuszne przypuszczenie, że jej koleżankę będą indagować w sprawie HOP. M i
jały godziny, a Bączyńska nie wracała. Zaniepokojona „Poziomka” postanowiła usunąć z miesz
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291 Ibidem, Odezwa do Narodu Polskiego, Czyn, n r2 ,s . l.W celu rozw in ięc iadziała lnościH O P K azberukpodkon iecstycz- 
nia 1950 r. wpadł na pom ysł sprzedaży w spom nianych obligacji, k tóre w ydrukow ał z W rzosem  i K lim aszew skim  na pow ielaczu 
w „form ie »cegiełek«” o nom inałach 5 0 ,1 0 0 ,5 0 0  i 1000 zł. Były to małe kartki papieru. K ażda z nich została ostem plow a
na osobnym  num erem  oraz okrągłą p ieczęcią (z orłem w koronie i napisem  „K om enda G łów na H O P”). N a obligacjach na
rysowano rów nież, w  praw ym , dolnym  rogu, jodełkę (sym bol organizacji). K ażdy ich rodzaj zdobiły inne rysunki, ukazują
ce „cztery kolejne stadia walki w yzw oleńczej” -  IPN  Bi 97/1555, O św iadczenie W iesław a K azberuka z 1 4 IV 1950, k. 183. 
W edług planów  kom endanta H OP obligacje należało rozprzedać „siejąc propagandę, dając znać społeczeństw u o ludziach 
w alczących w podziem iu i przynosząc fundusze na utrzym anie i rozszerzenie H OP »Iskra«” -  ibidem . W  zam ierzeniach K a
zberuka obligacje kupow ać mieli członkow ie HOP oraz osoby zaufane spoza organizacji. Jednak do sprzedaży n ie doszło, 
gdyż „Iskra” została zlikw idow ana.

292 K azberuk pisał: „K oniecznym  je st w ielki i ofiarny w ysiłek całego N arodu Polskiego do odzyskania N iepodległości” 
-  APO, Zbiór ulotek i w ydaw nictw  podziem nych, sygn. 1567/7, Odezwa do Narodu Polskiego, Czyn, nr 2, s. 1.

293 Ibidem.
294 IPN  Bi 97/1555, O św iadczenie W iesław a K azberuka z 1 4 IV  1950, k. 183.
295 Szulcówna zeznała, że Klim aszew ski przyniósł je j gazetki i kilkanaście obligacji, lecz zw róciła m u je  2 lutego, gdy 

zatrzym ano B ąc z y ń sk ą -  IPN Bi 97/1556, Ppp. H aliny Szulcówny z 1 8 II 1950, k. 393.
296 A ndrzejewski oświadczył, że otrzym ał od K lim aszew skiego 20 egzem plarzy drugiego num eru „C zynu” i 50 sztuk 

obligacji -  IPN Bi 97/1556, Ppp. Jana Andrzejewskiego z 4 IV 1950, k. 326.
297 K osm an z Piątkow skim  otrzym ali od W rzosa łącznie około 90 egzemplarzy, z czego 50 gazetek znaleziono pod

czas rew izji w dom u Kosm ana.
298 IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 1 8 IV 1950, k. 225.
299 W m om encie skonfiskowania w  archiwum  znajdow ało się 128 gazetek „Czyn” (w  tym 23 egzem plarze num e

ru pierw szego i 105 sztuk gazetek num eru drugiego) oraz 516 obligacji Daru N arodow ego -  IPN Bi 97/1555, Pro tokół re
w izji na ul. O krzei 25a/6 z  1 7 I I 1950, k. 51. O becnie w  A PO  znajdują się 153 egzem plarze drugiego num eru -  A PO , sygn. 
1567/3-7.

300 IPN Bi 97/1556, Ppp. Haliny Szulcówny z 1 8 II 1950, k. 392 ,393 .



kania gazetki, obligacje, instrukcje oraz brudnopisy sprawozdań301. Wymienione materiały Szul
cówna przekazała późnym wieczorem Klimaszewskiemu302, który umieścił je  w archiwum HOP. 
Bączyńską po przesłuchaniach wypuszczono. Powróciwszy do domu, oświadczyła „Poziomce”, że 
władze bezpieczeństwa o HOP „wszystko wiedzą”303. Z zatrzymania koleżanki wyciągnął wnio
ski również przywódca „Iskry”. Jeszcze tego samego dnia Kazberuk z Klimaszewskim przenieśli 
powielacz, archiwum HOP304 oraz broń i amunicję305 z piwnicy „Kruka”306 do mieszkania Brejna
ka307. Rzeczy te harcerze umieścili pod łóżkiem kolegi z ul. Lubelskiej308. Prawdopodobnie w po
niedziałek 6 lutego 1950 r. Kazberuk opuścił na kilka dni Olsztyn. Cel wyjazdu przywódcy HOP 
nie jest do końca jasny309. W sobotę 11 lutego „Kruk” był już w domu. Należałoby więc znaleźć od
powiedź na pytanie -  dlaczego zagrożony aresztowaniem Kazberuk po kilku zaledwie dniach po
dróży wrócił do Olsztyna? Możliwe, że nie miał się gdzie zatrzymać. Mógł też nie zdawać sobie 
sprawy z niebezpieczeństwa lub je lekceważyć310. Nazajutrz Kazberuk spotkał się z „Rudym”
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301 Ibidem , k. 393. N a przełom ie stycznia i lutego K lim aszew ski przyniósł Szulcównie pakiet zaw ierający egzem plarze 
drugiego num eru „Czynu” oraz kilka obligacji D aru N arodow ego. Ze w zględu na zatrzym anie Bączyńskiej „Poziom ka” nie 
zdążyła przekazać gazetek koleżankom. Sama tylko pobieżnie przeczytała niektóre artykuły -  ibidem.

302 Początkow o pow yższe m ateriały O staszew ska (na prośbę Szulcówny) schow ała w  piw nicy pod ziem niakam i. O ko
ło godz. 22 .00  zabrał je  w ezw any przez „Poziom kę” K lim aszew ski -  IPN  Bi 97/1556, Ppp. H aliny Szulców ny z 1 9 II 1950, 
k. 395 ,396 .

303 R elacja Haliny Szulcówny z 2 4 I I 2003, zapis własny.
304 We w spom inanym  archiwum  znajdow ało się w iele dokum entów  HOP, a także innych, legalnych organizacji (m.in. 

ZMP, ZH P) i instytucji. Kazberuk grom adził je  przez cały okres działalności „Iskry” . Były to instrukcje, rozkazy, zarządze
nia, mapy, legitym acje, zaśw iadczenia, protokoły, notesy i zeszyty z zapiskam i, pokw itow ania itp. K onfiskujący archiwum  
funkcjonariusz W UBP por. Jan N ajder 1 7 II odnotow ał 143 pozycje różnego rodzaju pism  i innych dokum entów  oraz przed
m iotów  (w raz z bronią, am unicją, a także sprzętem  drukarskim ) -  IPN Bi 97/1555, Protokół rew izji na ul. O krzei 25a/6 
z 17 I I 1950, k. 5 1 ,5 2 ,5 3 .

305 A rsenał HOP nie prezentow ał się zbyt okazale. Od jesieni 1948 r. K azberuk posiadał pistolet firmy Sauer (zwany 
„siódem ką”), który otrzym ał od dziesięcioletniego harcerza o nazwisku Knoc. Poza tym „Iskra” dysponow ała dw om a g rana
tam i, sześciom a sztukami am unicji do pepeszy i dziesięciom a do pistoletu kaliber 9 mm , jak  rów nież p ięćdziesięciom a sze
ściom a nabojam i do karabinu mauzer, z których tylko część nadawała się do użytku -  IPN Bi 97/1555, Protokół rew izji na 
ul. O krzei 25a/6 z 1 7 I I 1950, k. 51 ,52 . Kazberuk m iał zam iar grom adzić broń, lecz nie przychodziło m u to łatwo. Z  w ym ie
nionym  uzbrojeniem  ciężko byłoby wziąć aktywny udział w oczekiw anej przez harcerzy trzeciej w ojnie światow ej.

306 K azberuk używ ał dw óch pseudonim ów  -  „K ruk” i „kpt. »G rot«” . Pierw szy z nich był pow szechnie znany koleżan
kom i kolegom  przydom kiem .

307 IPN  Bi 97/1555, O św iadczenie W iesława K azberuka z 1 4 IV 1950, k. 185. N a ul. Lubelską harcerze przenieśli po
w ielacz, trzy w alizki i raportówkę. W  w alizkach znajdow ało się archiwum  HOP, gazetki „C zyn”, obligacje D aru N arodo
w ego, naboje do karabinu mauzer, a także kilka matryc, farba drukarska, czcionki, pieczątki i inne przedm ioty zw iązane z 
w ydaw aniem  pisem ka. N atom iast w raportówce K azberuk z K lim aszew skim  um ieścili p istolet i w iększość am unicji -  IPN  
Bi 97/1555, Ppp. K azim ierza K lim aszew skiego z 1 7 II 1950, k. 350.

308 IPN Bi 97/1555, Ppp. K azim ierza K lim aszew skiego z 17 II 1950, k. 343 ,344 . K azberuk z K lim aszew skim  pow ie
dzieli B rejnakow i, żeby do przyniesionych w alizek nie zaglądał, a  także oświadczyli mu, że za kilka dni zg łoszą się po zosta
w ione rzeczy -  IPN Bi 97/2568/DO l, Ppp. W ładysław a Struniawskiego z 17 II 1950, k. 56 ,57 .

309 W rzos w czasie śledztw a oświadczył: „Z początkiem  lutego K azberuk m ów ił mi, że jedzie  na Ś ląsk celem  naw iąza
nia kontaktu organizacyjnego i załatw ienia swoich osobistych spraw ” -  IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z  1 1 IV 1950, 
k. 250. N atom iast w protokole przesłuchania K lim aszew skiego czytamy: „N a początku lutego K azberuk pow iedział mi -  - ,  
że jedzie na D olny Śląsk do swoich znajom ych, by ew entualnie założyć tam  kom órkę naszej organizacji” -  IPN  Bi 97/1556, 
Ppp. K azim ierza K lim aszew skiego z 1 2 IV 1950, k. 381. Całkiem  zaś niedorzecznie brzm ią zeznania K azberuka, w g których 
kom endant „Iskry” pojechał do księdza Józefa Śmietany, aby „przekazać organizację HOP pod jeg o  kierow nictw of!]” -  IPN 
Bi 97/1555, Ppp. W iesława K azberuka z 19 IV 1950, k. 188.

310 N ie w iadom o, kiedy w ypuszczono B ączyńską i czy „K ruk” w ysłuchał je j relacji z przesłuchań. Jednak trudno przy
puszczać, żeby Kazberuk nie w iedział, iż W UBP interesuje się „Iskrą” .



o godz. 10.00 na ul. Partyzantów311. W niedzielę 12 lutego odbyła się również ostatnia zbiórka „dru
żyny Gryczki” . Natomiast następnego dnia Wrzos przeprowadził z chłopcami akcję zamalowywa
nia tabliczek na ul. Stalingradzkiej. Należy przypuszczać, że właśnie to wystąpienie wywołało re
akcję WUBP, jaką  było aresztowanie w ciągu omawianego tygodnia prawie wszystkich członków 
HOP. Pierwszy, we wtorek 14 lutego około południa na ul. Mickiewicza, zatrzymany został Wie
sław Kazberuk312. Przywódcę „Iskry” przewieziono do gmachu WUBP, postawiono tw arzą do ścia
ny, po czym rozpoczęło się śledztwo313. Następnego dnia koledzy Kazberuka nie mieli już  wątpli
wości, że „Kruk” został aresztowany. Wrzos z Klimaszewskim poszli więc do mieszkania komen
danta HOP, „aby przejrzeć jego papiery [i zobaczyć], czy znajduje się tam coś, co mogłoby zdra
dzić organizację”314. Przeszukali pokój kolegi, zabrali kilka dokumentów świadczących o istnieniu 
„Iskry” i udali się na ul. Lubelską315. W mieszkaniu Brejnaka przeglądnęli archiwum HOP. Wów
czas Wrzos wziął kartkę z napisanym przez Klimaszewskiego jesienią 1949 r. wyrokiem śmier
ci na Jankowicza316. 16 lutego 1950 r. WUBP rozpoczął akcję zmierzającą do całkowitej likwi
dacji HOP. Aresztowano wówczas pozostałych członków komendy „Iskry”, a także osoby, które 
miały prowadzić hufce. Rano Klimaszewski otrzymał wezwanie na rozmowę do siedziby Zarzą
du Miejskiego ZMP przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie został zatrzymany około godz. 10.00317. Szul- 
cównę aresztowano w drodze ze szkoły do domu na rogu ulic Chopina i Reymonta318. Okolicz
ności ujęcia Andrzejewskiego nie są znane. Wiemy tylko, że „Rudy” około godz. 14.00 zdążył 
odebrać przyrzeczenie od Jerzego Wołejki319. Wrzosa zatrzymano po południu w mieszkaniu Szul
cówny320. Natomiast po Tywoniaka i Gryczkę pracownicy WUBP przyjechali na Zieloną Górkę 
w późnych godzinach wieczornych321.
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311 IPN Bi 97/1556, Ppp. Jana A ndrzejewskiego z 20 II 1950, k. 281. N a pow yższym  spotkaniu „R udy” m iał om ó
wić z W rzosem kw estię przyłączenia „drużyny G ryczki” do swojego „hufca” . Jednak zam iast zastępcy kom endanta HOP na 
ul. Partyzantów  przyszedł K azberuk -  ibidem.

312 Relacja W iesława K azberuka z 1 II 1999, zbiory własne.
313 Ibidem . W ioząc citroenem  K azberuka pracow nicy aparatu bezpieczeństw a n ie skręcili bezpośredn io  do W UBP, 

lecz objechali „kw adrat ulic po to , aby nikt ze św iadków  na  ulicy nie zorientow ał się, że nastąp iło  aresztow anie” -  
ibidem.

314 IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z  2 1 II 1950, k. 234.
315 IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 22 II 1950, k. 236.
316 IPN  Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 2 1 II 1950, k. 234. M ateriały organizacyjne zastępca K azberuka prze

chow yw ał w  pudełku na strychu swojego dom u (ul. M oniuszki 13/8) -  IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 1 6 II 1950,
k. 202. W  tym  m iejscu um ieścił też dokum enty znalezione w  m ieszkaniu K azberuka i w spom niany w yrok -  ibidem. W ypa
da zauważyć, że członkow ie H OP w om awianym  okresie byli praw dopodobnie perm anentnie inw igilow ani. Po zatrzym aniu 
K azberuka W U BP obserw ow ał reakcję jego  kolegów.

317 Relacja K azim ierza K lim aszew skiego z 20 X I I2002, zapis własny.
318 Relacja Haliny Szulcówny z 24 II 2003, zapis własny. Tego dnia zatrzym ano rów nież Jadw igę B ączyńską (IPN 

Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głównej, k. 1236) i praw dopodobnie Janinę Ostaszew ską.
319 IPN Bi 97/2568/DO l, Ppp. Jerzego Wołejki z 1 8 II 1950, k. 1 9 2 ,192v.
320 W rzos 1 6 II chciał w yjechać do woj. lubelskiego, gdzie m ieszkała je g o  rodzina. W cześniej jednak  poszedł do Ty

w oniaka i Gryczki na Z ieloną Górkę. Poradził kolegom, aby rów nież opuścili Olsztyn. Poza tym W rzos zostaw ił harcerzom  
z Zielonej G órki na przechowanie dw a bruliony ze swoimi wierszam i i zapiskam i. G ryczko schow ał je  w  chlew ie. N astęp
nie zastępca K azberuka ostrzegł K osm ana i poszedł do Szulców ny -  IPN  Bi 97/1557, Ppś. Ryszarda G ryczki z  1 4 IV  1950, 
k. 543. W  m ieszkaniu „Poziom ki” funkcjonariusze W UBP zorganizow ali „kocioł” . W ten sposób zaskoczyli i zatrzym ali 
W rzosa -  Relacja H aliny Szulcówny z 2 4 I I 2003, zapis własny. Zasadzkę urządzono rów nież w  dom u zastępcy Kazberuka, 
gdzie „zdjęto” niezw iązanego z „Iskrą” Tadeusza K am ińskiego, który rzekom o „przyszedł do W rzosa Ryszarda w  celu na
wiązania kontaktu z -  -  HOP, o której istnieniu w iedział” -  IPN  Bi 065/73, k. 39.

321 Relacja Janusza Tyw oniaka z 3 III 2003, zapis własny.



Kierownictwo organizacji przestało istnieć. Równocześnie Dogwiłło z kolegami próbował 
ukryć archiwum HOP przed władzami bezpieczeństwa. Był to ostatni przejaw aktywności człon
ków „Iskry”. Dlatego też wypada go opisać. Na wieść o aresztowaniach Brejnak i Struniawski 
postanowili usunąć z mieszkania archiwum322. Spodziewali się bowiem rewizji. Struniawski wie
czorem 16 lutego udał się do centrum miasta w poszukiwaniu Dogwiłły. Pod kinem „Odrodzenie” 
spotkał „Słowika”, Mońkę i Walaugę323. Wówczas Struniawski poprosił Dogwiłłę, aby zabrał z jego 
mieszkania dokumenty „Iskry”324. „Drużynowy” HOP zgodził się i razem z Mońką i Walaugą poszli 
na ul. Lubelską325. W pokoiku Brejnaka i Struniawskiego harcerze przepakowali archiwum w ten spo
sób, że wszystko zmieścili w dwóch walizkach. Pierwszą, pełną gazetek „Czyn” i obligacji, zabrał 
Mońko326. Drugą zaś, zawierającą przedmioty i dokumenty HOP, wraz z powielaczem wziął Dogwił
ło327. „Słowik” polecił Mońce gazetki i obligacje spalić, a czerwony materiał z zerwanych sztandarów 
schować328. Powielacz i dokumenty harcerze przenieśli do szopy Dogwiłły przy ul. Okrzei329. Naza
jutrz (17 lutego), około południa, Mońko i Walaugo przyszli do domu „Słowika”330. Dogwiłło popro
sił kolegów o pomoc, gdyż na godz. 14.00 zamówił wizytę u okulisty. Podczas gdy Mońko i Walaugo 
piłowali drzewo, „Słowik” zakopał w szopie pod podłogą powielacz i archiwum HOP331. Po wyko
nanej pracy harcerze pożegnali się po raz ostatni przed aresztowaniami. Dogwiłło został zatrzymany 
u okulisty332. Natomiast Mońkę i Walaugę zabrano wieczorem z domów333. W tym czasie ujęto Stru
niawskiego i Brejnaka. Jednak rewizja w ich mieszkaniu nie przyniosła oczekiwanych rezultatów334. 
Pośpiesznie przeprowadzono więc przesłuchanie, z którego wywnioskowano, że archiwum wziął 
Dogwiłło335. Wówczas przewieziono „Słowika” na ul. Okrzei, gdzie funkcjonariusze WUBP wyjęli 
z ukrycia powielacz oraz przedmioty i dokumenty należące do HOP336.

322 IPN Bi 97/2568/DOI, Ppp. W ładysław a Struniawskiego z 17 II 1950, k. 57. A rchiw um  H OP na ul. Lubelskiej 10/5 
znajdow ało się rów ne dw a tygodnie.

323 Ibidem.
324 IPN Bi 97/2568/DO l, Ppp. Dyonizego Dogwiłły z  19 II 1950, k. 27.
325 Ibidem , k. 27v.
326 IPN  Bi 97/2568/DO l, Ppp. Leona M ońki z 2 1 II 1950, k. 141,142.
327 IPN Bi 97/2568/DO l, Ppp. D yonizego Dogwiłły z 19 II 1950, k. 27v.
328 IPN  Bi 97/2568/DO l, Ppp. Leona M ońki z 2 1 II 1950, k. 142.
329 D ogw iłło tw ierdzi, że 1 6 II w ieczorem  poszedł z M ońką i W alaugą do dom u K azberuka, żeby spraw dzić, czy przy

w ódca „Iskry” nie wrócił. W tedy -  zdaniem  „Słow ika” -  m atka „K ruka” przez uchylone drzw i ostrzegła ich, że w m iesz
kaniu znajdują się pracow nicy W U BP -  Relacja D yonizego Dogwiłły z  12 I I 2003, zapis własny. Powyższe słow a potw ier
dza inform acja pochodząca z akt procesow ych, wg której 16 II przeprow adzono rew izję w  m ieszkaniu K azberuka -  IPN 
Bi 97/1555, Protokół rew izji domowej na ul. Warmińskiej 8/1 z  1 6 I I Í950, k. 50.

330 IPN Bi 97/2568/DO l, Ppp. Tadeusza Walaugi z 1 8 II 1950, k. 110v.
331 Ibidem.
332 Relacja D yonizego Dogwiłły z  1 2 I I 2003, zapis własny.
333 IPN  Bi 97/2568/DO l, Ppp. Tadeusza Walaugi z  18 II 1950, k. 110v. Leona M ońkę funkcjonariusze W U BP zasko

czyli podczas palenia gazetek i obligacji -  IPN  Bi 97/2568/DO l, Ppp. Leona M ońki z 2 1 II 1950, k. 142. H arcerz nie zdążył 
zniszczyć 77 egzem plarzy pisem ka oraz 1079 obligacji D aru N arodow ego -  IPN  Bi 97/2568/DO l, Protokół rewizji domowej 
na ul. Kościuszki 14/7 z 1 7 II 1950, k. 132,133.

334 Znaleziono je d n ą  gazetkę „C zyn” i 5 obligacji -  IPN Bi 97/2568/DO l, Protokół rew izji dom ow ej na ul. Lubelskiej 
10/5 z 17 II 1950, k. 55. Inform acja w skazująca na m ieszkanie Brejnaka, jako  m iejsce przechow yw ania archiwum , pojaw i
ła się 1 7 II w  zeznaniach K lim aszew skiego i K azberuka -  IPN  Bi 97/1556, Ppp. K azim ierza K lim aszew skiego z 1 7 II 1950, 
k. 343 ,3 4 4 ; IPN Bi 97/1555, Ppp. W iesława K azberuka z  1 7 II 1950, k. 68.

335 Chodzi o przesłuchanie Struniawskiego -  IPN Bi 97/2568/DOl, Ppp. Władysława Struniawskiego z 1 7 II 1950, k. 57.
336 IPN Bi 97/2568/DOl, Ppp. Dyonizego Dogwiłły z 19 II 1950, k. 27v. Wspomniane dokumenty do transforma

cji ustrojowej znajdowały się w dyspozycji służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Następnie przekazano je  do archi
wum Urzędu Ochrony Państwa. Obecnie można z nich korzystać w  Archiwum Państwowym w Olsztynie -  APO, Zbiór ulotek 
i wydawnictw podziemnych, sygn. 1567.
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W sobotę 18 lutego przyszła kolej na grupę Kosmana337. Rano aresztowano nowo mianowane
go „drużynowego”338, później Piątkowskiego i wielu innych chłopców. Należy zauważyć, że w cią
gu omówionych dni pozbawiono wolności niemalże wszystkich członków HOP339. Możemy więc 
mówić o całkowitej likwidacji „Iskry”. Tym niemniej rozpracowanie operacyjne organizacji V Wy
dział WUBP w Olsztynie prowadził do kwietnia 1950 r.340 W toku przesłuchań młodzież podawa
ła nazwiska kolegów i koleżanek z podwórka i ze szkoły. Dlatego liczba zatrzymanych nastolat
ków, często niemających nic wspólnego z HOP, zwiększała się z każdym dniem. Aresztowani zo
stali również dawni koledzy Kazberuka341. Ogółem do 6 maja 1950 r. zatrzymano dziewięćdziesiąt 
pięć osób342, z czego sześćdziesiąt sześć zwolniono, przeważnie ze względu na młody wiek, „po 
przesłuchaniu i przeprowadzeniu rozmów profilaktycznych”343.

Podsumowując powyższe rozważania, trzeba podkreślić, że organizacja rozbita została w poło
wie lutego 1950 r. w ciągu zaledwie kilku dni. Dodać należy, że aby przerwać działalność „Iskry”, 
wystarczyło zatrzymać tylko Kazberuka, Wrzosa oraz Klimaszewskiego i po rozmowach ostrze
gawczych wypuścić chłopców do domu. Stało się jednak inaczej. Zgodnie z ówczesną polityką 
ubezwłasnowolnienia społeczeństwa poprzez wywoływanie nienawiści przeciwko wyimaginowa
nym wrogom, stworzono fikcję dużej i niebezpiecznej organizacji. Wyreżyserowane śledztwo mia
ło wykazać, że olsztyńscy harcerze pchnięci zostali na drogę zbrodni przez kler i siły „międzyna
rodowej reakcji”344.

Kazberuk i jego najbliżsi współpracownicy wierzyli w możliwość powstania ogólnopolskiej or
ganizacji. Trzej harcerze, całkowicie oddani idei „Iskry”, pasją działania potrafili „zarazić” innych. 
Dlatego studiując dzieje HOP, warto zadać pytanie o rzeczywisty cel tworzenia konspiracyjnej or
ganizacji. Członkowie komendy podczas śledztwa i rozprawy jasno przedstawili zadania HOP. Ry
szard Wrzos przesłuchującemu go oficerowi oświadczył: „Zasadniczym celem naszej organizacji 
było przywrócenie dawnych tradycji w ruchu skautowskim”345. Jednak -  zdaniem zastępcy Kazbe
ruka -  powyższego zadania, w ówczesnych warunkach ustrojowych, „nie można było wykonać 
w odosobnieniu”346 od innych działań. Tajne harcerstwo przyjęło więc cele pośrednie, związane 
głównie z obroną niezależności Polski wobec wpływów ZSRR. Wrzos podkreślił, że po zorgani
zowaniu HOP na terenie całego kraju i nawiązaniu kontaktu z polskim rządem na uchodźstwie347 
„Iskra” miała wziąć udział w trzeciej wojnie światowej348. Podczas innego przesłuchania zastęp

337 Personalia w ykonaw ców  akcji zam alow ania tabliczek na ul. Stalingradzkiej podał W rzos oficerom śledczym  1 7 II 
-  IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 17 II 1950, k. 215.

338 IPN Bi 97/1557, Ppś. Bogum iła K osm ana z 7 IV  1950, k. 512.
339 Pozostałych zatrzym ano w następnych dniach. Przykładowo, 19 II aresztow ano H alinę M ichno (IPN  Bi 065/73, 

k. 50), 22 II Jerzego Steckiego (IPN Bi 97/2568/DO l, W yrok w  im ieniu Rzeczypospolitej Polskiej, k. 686v), 27 II Tadeusza 
W ierzbickiego, a 2 III Leokadię M uszyńską -  IPN Bi 97/2569/D O l, W yrok w im ieniu Rzeczypospolitej Polskiej, k. 41.

340 IPN Bi, sygn. 065/73, Charakterystyka obiektow a nr 70, k. 105.
341 Przykładowo 19 lutego zatrzym ano Jankow icza -  IPN Bi 97/2566/DO l, W yrok w im ieniu Rzeczypospolitej Pol

skiej, k. 448.
342 IPN Bi, sygn. 065/73, Charakterystyka obiektow a nr 70, k. 105. Z przytoczonej w yżej liczby, 86 osób zakwalifiko

wano do kategorii „członków ” HOP, a pozostałych 9 do „w spółpracow ników ” organizacji -  ibidem.
343 Ibidem. Część m łodzieży w ypuszczono (np. Janinę Ostaszew ską, Leokadię M uszyńską, Janusza Tyw oniaka czy 

Rom ana Bronow ickiego), a po jak im ś czasie aresztowano po raz drugi. Jadw igę B ączyńską zatrzym yw ano aż trzy razy.
344 IPN Bi 97/1559, U zasadnienie w yroku, k. 1285.
345 IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z  1 8 II 1950, k. 220.
346 Ibidem.
347 Wrzos pytany o powody sympatii do rządu na uchodźstwie odpowiedział: „Przychylnością do rządu londyńskiego kie

rowaliśmy się dlatego, że rząd polski do 1939 r. zapewniał w szelakie swobody ruchowi skautowskiem u” -  ibidem, k. 221.
348 Ibidem, k. 221.
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ca komendanta, po omówieniu obrony systemu Baden-Powella, powiedział: „Jednak miłość do 
własnej ojczyzny miała być zachowana na pierwszym miejscu”349. Wypowiedzi innych członków 
HOP potwierdzają słowa Wrzosa. Młodzi ludzie chcieli żyć w prawdziwym ustroju demokratycz
nym i realizować się we własnej organizacji350. Do zniewolonego ZHP należeć już nie mogli lub 
nie chcieli351. Wzorowany na Komsomole ZMP zdecydowanie im nie odpowiadał. Dlatego przystą
pili do działań nielegalnych. Zakładając „Iskrę” w celu zachowania ideałów przedwojennego har
cerstwa352, podjęli się obrony tychże wartości. Kazberuk i jego koledzy nie dążyli do konfrontacji. 
Stroną atakującą byli komuniści. Wobec agresji ZMP harcerze nie pozostali bierni353. Ujęli się za 
niezależnością ruchu skautowego. Walcząc o tradycyjne oblicze harcerstwa bronili suwerenności 
Polski. Przygotowywali się do wojny, mając nadzieję, że po jej zakończeniu odbudowany zostanie 
dawny ZH P HOP nie była poważną organizacją konspiracyjną. Jej członkowie postępowali niedoj
rzale i zbyt często kierowali się młodzieńczą fantazją. Jednak „Iskra” nie stanowiła również nie
formalnej grupy młodzieżowej. Utworzono bowiem komendę, zaprzysiężono dwudziestu sześciu 
członków, opracowano program i plan działania. Ze względu na brak funduszy oraz kadry instruk
torskiej nie uczyniono wiele. Do czasu likwidacji, HOP nie wyszła ze stadium początkowej organi
zacji i działalności na większą skalę nie zdążyła podjąć. Można powiedzieć, że młodzi ludzie „kon- 
spirowali” na miarę swoich możliwości354.

Die Konspirative Pfadfinderorganisation „Funke” (1949-1950)

Zusammenfassung

D er A rtikel unternim m t den Versuch, anhand von U ntersuchungs- und Prozessakten, die im A rchiv des Instituts fürs 
N ationale G edächtnis aufbew ahrt wurden, die Tätigkeit der Konspirativen Pfadfinderorganisation mit dem  D ecknam en „Is
kra” („der Funke”) zu schildern. Zur Ergänzung des G esam tbildes schilderte der Verfasser auch die G ründungsgeschichte der 
G ruppe und w eitere Schicksale ihrer M itglieder nach der Verhaftung durch den S icherheitsdienst.

D ie K onspirative Pfadfindergruppe HOP (von „H arcerska O rganizacja Podziem na”) w urde am  5. A ugust 1949 von 
einigen M itgliedern des Polnischen Pfadfinderbundes gegründet, die m it den am Ende der 40er Jahre in der polnischen 
Pfadfinderbew egung eingeführten Veränderungen nicht einverstanden waren. Die kom m unistische M acht strebte nach 
der G leichschaltung jeg licher Jugendbew egung nach dem sowjetischen M uster; im W iderstand dagegen setzten sich die 
Pfadfinderleiter zum  Ziel, die Jugendarbeit nach dem  traditionellen Prinzip und im G eiste der E rziehunungsm ethoden von 
B aden-Pow ell fortzusetzen.
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349 IPN Bi 97/1555, Ppp. Ryszarda W rzosa z 16 II 1950, k. 204.
350 K lim aszew ski zeznał: „Zadaniem  oraz celem naszej organizacji była w alka o stare, -  -  przedw ojenne i częściowo 

pow ojenne harcerstw o -  - ,  aby starsi mogli do niego należeć i tw orzyć drużyny starszych harcerzy” -  IPN  Bi 97/1556, Ppp. 
K azim ierza K lim aszew skiego z 16 I I 1950, k. 335.

351 N a  podległość harcerstwa wobec ZM P zw racał uwagę K lim aszew ski podczas śledztw a. Jego zdaniem  w om aw ia
nym okresie  członkow ie ZHP nie mieli w pływ u na kształt w łasnego Zw iązku -  IPN  Bi 97/1556, Ppp. K azim ierza K lim a
szew skiego z 12 IV 1950, k. 376.

352 Ryszard T eodorowicz podczas werbunku do H OP Stanisław a Freyberga poinform ow ał kolegę, że organizacja „bę
dzie się zajm ow ać pracą taką, ażeby przedw ojenne harcerstwo nie zanikło w Polsce” -  IPN Bi 97/1557, Ppś. S tanisław a Frey
berga z  6 IV 1950, k. 498.

353 K azberuk podczas rozpraw y podkreślił: „gdy w alczono z  nami to i m y m usieliśm y w alczyć i tak np. w alczyć m usie
liśm y z  ZM P, ponieważ ta organizacja w zięła sobie za w zór K om som oł radziecki, a my, jako  zw alczający w szelkie wpływy 
Zw iązku R adzieckiego na Polskę, m usieliśm y być konsekw entni” -  IPN  Bi 97/1559, Protokół rozpraw y głów nej, k. 1180.

354 A rtykuł je st zm ienionym  fragm entem  pracy magisterskiej powstałej w Instytucie H istorii U niw ersytetu W arm iń
sko-M azurskiego na sem inarium  prof. Bohdana Łukaszewicza.



408 Krystian Soliński

Zum Hauptaktivisten der illegalen Tätigkeit und Leiter von HOP wurde W iesław Kazberuk. Fasziniert von dem M ythos 
der Kriegspfadfindergruppe „Szare Szeregi”, versuchte Kazberuk nach derer M uster die innere Struktur von HOP aufzubauen.

Die Pfadfinderorganisation wurde durch die A liensteiner S icherheitsbehörde im Februar 1950 liquidiert. A b Juni dieses 
Jahres w urden vor dem  M ilitärgericht in A llenstein Prozesse eingeleitet, in denen man die Pfadfinder w egen eines angebli
chen „gewalttätigen Versuchs, die herrschende Gesellschaftsordnung des polnischen Staates zu niederw erfen” anschuldigte. 
Das G ericht erkannte den jungen M enschen gegenüber au f  mehrere Jahre Zuchthaus. D ie M itglieder von H OP verbrachten 
in den Gefängnissen ihre Jugendjahre und verlieren Gesundheit. Nach der A bleistung der Zuchtstrafe m ussten sie dann das 
Brandm al eines „Feindes der Volksdemokratie” durch das Erw achsenenleben tragen.

Übersetzung Magdalena I. Sacha


