
 

 

 

Henryk Stanisław Glass, ps. „Chudy Wilk”, 

ur. 19 maja 1896 r. w Dąbrowie Górniczej, 

syn Karola i Zofii z Karneyów. Członek Towa-

rzystwa Gimnastycznego „Sokół”, p.o. naczel-

nika tajnego harcerstwa na Rusi i w Rosji 

(1919), Naczelnik Głównej Kwatery Męskiej 

ZHP (1921-1924), harcmistrz RP (1927), żoł-

nierz i oficer wywiadu WP, ekonomista, dok-

tor nauk politycznych. Już uczęszczając do 

gimnazjum w Kijowie, do którego przeniosła 

się rodzina, kierował  tajną polską Korporacją Uczniowską i  

wstąpił do działającego nieoficjalnie harcerstwa (1915). Pod-

czas studiów w Kijowskim Instytucie Handlowym ukończył tajny 

kurs podoficerski Polskiej Organizacji Wojskowej (1916). Do-

wódca II Kijowskiej Drużyny Harcerzy, szybko powołany w skład 

Naczelnictwa. Współautor z T. Sopoćko podręcznika „Książeczka 

harcerza” (1917). Żołnierz Korpusu Polskiego pod dowództwem 

gen. J. Dowbór-Muśnickiego. Szef Sztabu Skautowego (1917). 

Delegat na zjazd założycielski ZHP w Lublinie (1918). Należał 

do grupy instruktorów harcerskich o poglądach katolicko-naro-

dowych, był autorem wielu książek poświęconych metodyce pracy 

harcerskiej i tradycjom ruchu. Współzałożyciel Porozumienia 

Antykomunistycznego (1925), przeciwdziałającego propagandzie 

szerzonej wśród młodzieży przez organizacje lewicowe. Redaktor 

naczelny (1927-1939) miesięcznika „Bój z Bol-

szewizmem” (potem „Prawda o komunizmie – Biu-

letyn Informacyjny”). Żołnierz września 1939 

r., podczas wojny ZWZ/AK i NSZ, powstaniec war-

szawski, członek organizacji „Nie”. Poszuki-

wany przez NKWD i UB uniknął aresztowania, wy-

jeżdżając latem 1945 na Zachód. Zamieszkał w 

Londynie, pozostając do końca czynnym w dzia-

łalności harcerskiej i niepodległościowej – 

antykomunistycznej. Zmarł 14 stycznia 1984 r. 

Prochy jego oraz żony Elżbiety z d. Grabskiej 

przeniesiono w 2006 r. i złożono w grobie ro-

dzinnym na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE  



 

Program 

 

11:30 Powitanie gości 

11:45 W służbie Niepodległej. Henryk 

Glass (1896-1984) - dr Dominik 

Abłamowicz (IPN Katowice)  

12:00 Msza Święta 

13:00 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 

13:10 Okolicznościowe przemówienia  

13:30 Wojskowy apel pamięci z udziałem 

żołnierzy 34. Śląskiego Dywizjonu 

Rakietowego Obrony Powietrznej     

w Bytomiu 

14:00 Spotkanie gości przy kawie i 

herbacie  

 

 

 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 21.10.2019 r. 

drogą mailową na adres: oddzial.katowice@ipn.gov.pl  

lub pod numerem tel. 32 207-01-00. 

 

 

Prezes                                       

Instytutu Pamięci Narodowej 

dr Jarosław Szarek 

 

Przewodniczący                                   

Klubu „Gazety Polskiej” II                        

im. H. Glassa „Chudego Wilka” w Dąbrowie Górniczej 

Józef Kowalski 

 

Kustosz Bazyliki p.w. NMP Anielskiej                

w Dąbrowie Górniczej 

ks. Andrzej Stasiak 

 

zapraszają 

 

na uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej 

Henryka Glassa (1896-1984) „Chudego Wilka”, jednego 

z twórców polskiego skautingu i harcerstwa, 

która odbędzie się 

27 października (niedziela) 2019 r. o godzinie 11.30 

w Bazylice p.w. NMP Anielskiej                      

w Dąbrowie Górniczej przy ul. Królowej Jadwigi 17.  


