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"Gawęda" o KIRAM-ie Wrocław. 

Wszystko zaczęło się od Marka Brodzkiego. Marka informował o Porozumieniu i całym 

Ruchu KlliAM Grzegorz Nowik, z którym znali się jeszcze z lat 70-tych z czasów wspólnego 

działania w Studenckich Kręgach Instruktorskich. Jak pamiętasz, w czasach kiedy GK ZHP 

odmawiała rejestracji Porozumienia jako struktury ZHP (ponoć ówczesny Statut ZHP nie 

pozwalał na to), powoływaliśmy się na ten casus (SKI), gdyż ich struktury były właśnie 

zatwierdzone przez GK. Gdzieś jesienią 80 roku Marek, na zaproszenie Grzesia Nowika był 

na spotkaniu Porozumienia w Warszawie. Marek opowiadał mi, że właśnie wtedy zetknął się 

po raz pierwszy z całym ruchem KlliAM. M.in. poznał Ciebie. Ponoć po tym spotkaniu 

pojechaliście razem do mieszkania Orszy. Potem Marek był na zbiórce w Kiekrzu 

(03~4.01.1981 roku). 

Wtedy jeszcze Marka nie znałem. Poznaliśmy się dopiero 18.01.1981 r. na VIll Konferencji 

Sprawozdawczo-Wyborczej Chorągwi Wrocławskiej ZHP. To Marek organizował pierwsze 

założycielskie spotkanie naszego Kręgu. 

Drugą osobą, która miała znaczący wpływ na powstanie i działalność naszego Kręgu był 

Marek Frąckowiak. Wtedy Marek krążył między Warszawą a Wrocławiem . Jego sprawy 

rodzinne powodowały, że studiował na Uniwersytecie Wrocławskim i miał tutaj mieszkanie 

(chyba po ojcu). 

Tak więc do pierwszego spotkania Kręgu doprowadził Marek Brodzki. Zebraliśmy się 
, 

30.01.1981 r. w siedzibie KH Wrocław-Sródmieście (macierzysty Hufiec Marka). W tym 

samym miejscu odbywała się potem zbiórka Porozumienia 17.-18.10.1981 r. 

Z osób tam zebranych ja znałem jedynie Jolę Jagoszewską (którą sam zaprosiłem) i Marka 

Brodzkiego. Ja i Jola byliśmy instruktorami Hufca Wrocław Stare Miasto. Hufiec Wrocław 
, 
Sródmieście reprezentowali: Marek Brodzki, Konrad Skorsetz, Andrzej Horembała, Leszek 

Marchewka. Hufiec Wrocław Fabryczna reprezentowali: JerzyChraczyński i Marian Rottau. 

Ponadto byli obecni absolutni seniorzy Harcerstwa: Mirosław Andzelewicz (uczestniczył jako 

harcerzjeszcze przed wojną w Jamboree w Goedele na Węgrzech) i Ksawery Osieclei "Tato". 

Obaj mieli wtedy już gdzieś po 80 lat. Ponadto w zbiórce wziął udział ówczesny komendant 
, 

Hufca VQ-ocław Sródmieście Marian Jędraszek (inżynier z wykształcenia, bardzo rozsądny 
, 

ace, e w tanie wojennym przeniósł się do pracy etatowej do KD PZPR Sródmieście) i 
N 

0 
jego zastęP_j erzy Gruszczyński. Koło Przyjaciół Harcerstwa reprezentowali: Zygmunt 

Gał<Jricki, Da uta i Wacław Leszczyński, Włodzimierz Stawki. Do naszego Koła przylgnęła 

'k ywa '7łoce ci', gdyż tak się składało, że wielu z nich było pracownikami naukowymi 
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różnych wrocławskich uczelni w stopniu naukowym docent. Dzisiaj to już profesorowie, 

pełniący obowiązki dziekanów i prorektorów. 

Gościem specjalnym tej zbiórki był Marek Frąckowiak. 

Taka to była mieszanka instruktorska. 

Marek Brodzki prowadził to spotkanie. Na zmianę z Markiem Frąckowiakiem opowiedzieli 

nam o Porozumieniu. Podjęliśmy decyzję o powołaniu Kręgu, została spisana stosowna 

uchwała i dalej już sprawy nabrały niesamowitego przyspieszenia. 

W dniu 02.02.1981 r. nagle umiera (na zawał serca) Leszek Marchewka Geden z uczestników 

pierwszej zbiórki). Miał wtedy chyba ze 26 lat i żonę w ciąży. Z tego co się później 

dowiedziałem, był niestety namiętnym palaczem. 

Kolejne zbiórki odbywają się 04. i 12.02.1981 r. Kolejni instruktorzy są zapraszani i 

wprowadzani do Kręgu. W chwili rozwiązania w dniu 04 . l O .1982 r. Krąg liczył 30 

instruktorów. Na zbiórce 04.02.1981 r. wybrano mnie Starszym Kręgu, a w dniu 12.02. 

przyjęto Regulamin Kręgu. Złożyliśmy wniosek do KCh o rejestrację Kręgu. 

Był to jednocześnie czas gorących przygotowań do V1I Zjazdu ZHP. Parniętasz nadzieje, 

jakie wiązane były z tym Zjazdem. Zjazdem, który odbywał się w 70-lecie Harcerstwa. 

Chociaż przebieg naszej chorągwianej konferencji sprawozdawczo-wyborczej w dniu 

18.01.1981 r. budził nasze najgorsze obawy (beton był nie do ruszenia), ale mimo to nadzieje 

były ogromne. 

Mój pierwszy kontakt z Porozumieniem i z Tobą osobiście nastąpił właśnie na zbiórce, która 

odbywała się w trakcie trwania VII Zjazdu ZHP. W pamięci pozostała mi Twoja sylwetka na 

spotkaniu, które odbywało się w jakieś sali wykładowej na n-tym piętrze Pałacu Kultury. 

Stałeś na środku tej sali, pokazywałeś palcem w dół na dach Sali Kongresowej i "grzmiałeś" 

niczym trybun, mówiąc o "tamtym" i "naszym" Harcerstwie. To była moja pierwsza lekcja 

rozróżniania "MY" i "ONT". 

Później następna zbiórka w Bydgoszczy, gorące spotkanie z ludźmi "Solidarności" pobitymi 

przez MO w Urzędzie Wojewódzkim i przyjęcie naszego Kręgu do Porozumienia. 

I wreszcie zbiórka w czerwcu 1981 r. , kiedy zostałem wybrany w skład Rady Porozumienia. 

A w tym czasie na miejscu mnóstwo roboty, by "ruszyć z posad bryłę świata". By pokazać 

instruktorom inne Harcerstwo, a przy tym samemu je odkrywać i się go uczyć. Zaczynaliśmy 

bso tnie oq spraw elementarnych: umundurowanie, system zastępowych, dlaczego 
N 

instrulrtormus· przestrzegać Prawa Harcerskiego (Marek Brodzki nigdy nie przestał palić 

pap~ rosów, alf mu to już wybaczyłem), namawianie- próbujcie jechać na własny obóz z 

dr-uZY~ czy l.-iecie, że istnieją takie daty w Harcerstwie jak 22.02., 23 .04. , 22.05., co wiecie 
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o Andrzeju Małkowskim, Aleksandrze Kamińskim, Józefie Grzesiaku. Nagle odkryliśmy, że 

Olga Małkowska w latach 60-tych mieszkała we Wrocławiu przy ul. Norwida u druhny 

Wandy Tomaszewskiej, że we Wrocławiu mieszka syn Grzesiaka, również Józef, że jest we 

Wrocławiu biskup Adam Dyczkowski, phm z Kęt (niedaleko Kalwarii Zebrzydowskiej), 

któremu obóz w latach 40-tych osobiście wizytował Aleksander Kamiński. Wtedy to były 

odkrycia na miarę odkrycia Ameryki. Zorganizowaliśmy pierwszą po latach mszę harcerską 

w Katedrze, zaczęliśmy szkolić ludzi, namawiać, by pojechali na zlot do Krakowa czy do 

Rogoźnicy. 

Jedną z ciekawszych naszych inicjatyw uważam zwrócenie się do ówczesnej KW MO o 

zwrot, przechowywanych w ich archiwach i zrabowanych jeszcze w czasach UB, różnych 

materiałów harcerskich. Muszę przyznać, że dostaliśmy nawet grzeczne odmowne pismo, 

które załączam Ci w pliku dokumentów. 

Jest to również czas naszego szkolenia się . Zrozumieliśmy, jak wiele braków mamy, stąd cały 

cykl seminariów z zakresu pedagogiki, psychologii, wychowania. 

To również czas organizowania otwartych zbiórek dla ogółu instruktorów Chorągwi 

Wrocławskiej . Organizowaliśmy je z kilku powodów: po pierwsze żeby przełamać podziały 

hufcowe między nami, po drugie poznać się, po trzecie dotrzeć do ciekawych instruktorów, w 

których warto by było inwestować, po czwarte przełamywać monopol chorągwi na tego typu 

spotkania instruktorskie. 

Dla mnie osobiście to również czas poznawania nowych ludzi. Ogromna ilość korespondencji 

z "terenu", telefonów, kontaktów z Kościołem, "Solidarnością" . A przy tym jeszcze normalne 

studia na Akademii Medycznej. 

W terenie powstały 3 kręgi: w Kudowie, Dusznikach i Bolesławcu. W Kudowie i Bolesławcu 

oba powstały z wyraźnej inspiracji tamtejszych komendantów hufców. Po prostu uznali, że 

wypada mieć KrnAM na miejscu. Jak pamiętasz w stanie wojennym 5 kręgów nie podjęło 

decyzji o rozwiązaniu się. W tej piątce był krąg z Bolesławca. Rządził tam Zdzisław 

Abramowicz, ówczesny komendant hufca. Gdzieś chyba wiosną 1983 roku wybrałem się do 

Bolesławca, aby przekonać Abramowicza o rozwiązaniu się . A ten zaczął mi opowiadać o 

PRON-ie, o tym że jest to wielka szansa dla Polski, że jest członkiem jakiś miejscowych 

~ ładz R ON itd. Ręce mi opadły. To był mój ostatni kontakt z nimi. 

(~re in zej potoczyła się sprawa w Kudowie. K1HAM tam powstał i szybko upadł, gdyż 
młodych1o zi rzejęły Duszniki, a komendanta hufca Uuż nie pamiętam nawet jego 

.n_a;r.W)ska) p ij!OStu olali. Właściwie należałoby mówić KlliAM Ziemia Kłodzka, gdyż byli 
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w nim instruktorzy całej Kotliny: Polanica, Kudowa, Szalejów, Duszniki. Duszniki wzięły się 

stąd, że szefKręgu Janusz Holeman mieszkał w Dusznikach. 

W ogóle o Harcerstwie na Ziemi Kłodzkiej powinno napisać się książkę. Moim zdaniem w 

latach 80-tych było to jedno z lepiej działających "terenowych" środowisk harcerskich w 

Polsce. Głównym miejscem naszych spotkań były Wambierzyce i tradycyjna wrześniowa 

pielgrzymka młodzieży Diecezji Wrocławskiej do tamtejszego Sanktuarium. To właśnie 

dlatego w zbiórce założycielskiej ZHR w lutym 1989 r. wziął udział KrzysztofHałdy z 

Kudowy Zdroju. Zaproszenie Krzysztofa było z naszej "wrocławskiej" strony uznaniem dla 

tego środowiska i dla całej ich roboty. Szkoda tylko, że nie przetrwali w nowych czasach i 

przykro jest obecnie stwierdzić, że w całej Kotlinie Kłodzkiej nie ma nawet jednej drużyny 

ZHR. Takie czasy. 

W załączonym kalendarium napisałem o najważniejszych wydarzeniach z działalności Kręgu. 

Muszę jeszcze wspomnieć o obozie w Borowym Młynie w 1982 roku. Sprawozdanie z tego 

obozu, pisane osobiście przez Jolę Jagoszewską, załączam w dokumentach dla Ciebie. Był to 

obóz wyjątkowy pod każdym względem. Łamał wszystkie obowiązujące we Wrocławiu w 

ZHP standarty. Już sam fakt, że się odbył graniczy z cudem. Wszystko przemawiało 

przeciwko nam. Odmowa Komendy Chorągwi na jego organizację, wiosną Marek Brodzki 

rozchorował się na żółtaczkę wszczepienną i musiał się wyłączyć na wiele miesięcy. Na obóz 

przyjechał na zaledwie kilka dni. Jego choroba spowodowała, że wypadł z naszej KIHAM

owskiej drużyny i prawie cała organizacja tego obozu spadła na mnie (na szczęście była 

jeszcze Irena Dawidiuk). Właściwie Marek już później nie uczestniczył w działalności lat 80-

tych. Miał swoje problemy rodzinne. Dopiero na zlot w Zakopanem (chyba w 87 lub 86) 

udało mi się go wyciągnąć. 

To właśnie na tym obozie, będąc na kwaterce, dowiedziałem się o uchwale RN nr 31 w 

sprawie KTHAM. To właśnie po tym obozie dostałem zakaz bycia komendantem wszelkich 

obozów i już nigdy potem nie poprowadziłem samodzielnie, jako komendant, żadnego obozu. 

Czas KIHAM-u to przede wszystkim okres łamania zasady "divide et impera". Popatrz. Nasz 

Krąg powstaje dopiero w końcu stycznia 81 roku - w 5 miesiącu po Sierpniu 80 roku. Na 

pierwszej zbiórce znam tylko 3 osoby. Członkami Kręgu zostawał niemal każdy, kto się 

.-zgfosi . rawie nic o sobie nie wiedzieliśmy. Członkiem była Irena Dawiduk, moja była 

rużyqowa (tak, tak! -tak właśnie działało harcerstwo we Wrocławiu), ale jednocześnie 

cz_~n~cz~nej Komendy Chorągwi ZHP. Członkiem był Marian Rottau, absolwent A WF, 

Jąó w 1983 roku wybrał sobie w ramach Szkoły Oficerów Rezerwy szkołę politruków L WP 

w !łzt~-gdzje wstąpił do PZPR. Członkiem był Wojtek Kupczyński, mistrz bajerowania i 

~ 

archiwum 



5 

największy hochsztapler jakiego znam. O przestrzeganiu l O punktu Prawa Harcerskiego 

można by było też wiele napisać. 

Jak patrzę obecnie na listę członków KlliAM, to prawie o połowie nie jestem w stanie nic 

powiedzieć. Nawet twarzy nie kojarzę. Z mojej listy dwie osoby nie dostały znaczków 

KllłAM-u. Ksawery Osiecki, który zmarł w sierpniu 82 roku i Grażyna Twardak, która w 

stanie wojennym z całą rodziną wyjechała do Austrii i chyba gdzieś dalej . 

Muszę przyznać, że z wielką ulgą rozwiązywałem Krąg. Wiedziałem już, z kim nie jest mi po 

drodze w Harcerstwie. I chociaż wiele z tych osób działało w ZHP nadal, to ich drogi z moimi 

już nigdy się nie pokryły. 

Cl. 
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