
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Podziemna Organizacja Harcerstwa Polskiego  

 Koniec lat 40-tych XX w. przyniósł Związkowi Harcerstwa Polskiego poważne zmiany. 

ZHP, jako piewca przedwojennej skautowskiej tradycji i ruch wychowujący młodzież w duchu 

wartości takich jak Bóg – Honor – Ojczyzna, stał się dla Polski Ludowej poważnym zagrożeniem. 

Komuniści postanowili dokonać zmian, związanych przede wszystkim z eliminacją z ideałów 

Związku elementów religijnych i wprowadzeniem ideologii marksistowskiej. W konsekwencji  

z początkiem 1950 r. ZHP został podporządkowany komunistycznemu Związkowi Młodzieży 

Polskiej. Zmiany te  spotkały się z buntem patriotycznie nastawionej młodzieży, zwłaszcza harcerzy 

starszych. Zaczęły powstawać konspiracyjne organizacje harcerskie, dla których ważna była 

tradycja i jej przesłanie. Jedna z nich powstała w Chorzowie. 

30 stycznia 1950 r. w harcówce Szkoły Podstawowej nr 13 w Chorzowie zebrała się 

potajemnie grupa starszych harcerzy, wśród których znalazł się Franciszek Furmaniak. W czasie 

spotkania postanowili kontynuować działalność tradycyjnym systemem skautowym i odrzucić 

nakazywane nowe założenia.  Przewidywały one m.in. zapomnienie tradycyjnego hymnu i pieśni 

harcerskich, a narzucały kształtowanie młodych ludzi z wykorzystaniem elementów przejętych lub 

nawiązujących do radzieckiego wzorca pionierskiego. Tak więc chorzowscy harcerze kolejną 

zbiórkę rozpoczęli hymnem i modlitwą harcerską. Następnie prowadzący spotkanie Franciszek 

Furmaniak przedstawił propozycje działań konspiracyjnych. Ze względu na zakaz korzystania  

z harcówki kolejne zbiórki grupy odbywały się w terenie: na Wzgórzu Wyzwolenia, w Dolinie 

Szwajcarskiej i pod trybuną Amatorskiego Klubu Sportowego Chorzów. W marcu 1950 r., w trakcie 

terenowej zbiórki z udziałem kilkunastu harcerzy, powołano do życia Podziemną Organizację 

Harcerstwa Polskiego. Złożono uroczyste przyrzeczenie: „Przyrzekam całym sercem pełnić służbę 

Bogu i Polsce, nieść chętnie pomoc bliźniemu, i być posłuszny Prawu Harcerskiemu – Podziemnej 

Organizacji Harcerstwa Polskiego”. Wszyscy uczestnicy zbiórki potwierdzili też zgodnie, że mają 

świadomość nielegalnego charakteru organizacji w ówczesnej sytuacji politycznej. Liczbę 

członków POHP szacuje się na około 15 osób. 

Organizacja POHP według założeń miała działać w sprawdzonym konspiracyjnie 

systemie zespołów trójkowych, którym planowano objąć poszczególne dzielnice Chorzowa. 

Kontakty poziome planowano utrzymywać wyłącznie w obrębie „trójek”, natomiast tylko ich 

szefowie znali swych przełożonych. W „trójkach” przewidywano bieżące szkolenia, ale też  

pozyskiwanie nowych członków, z których udziałem planowano tworzyć kolejne grupy.  

Chorzowscy harcerze z POHP nie potrafili pogodzić się z deprecjonowaniem zasług  

i dorobku członków Szarych Szeregów. Świetnie przy tym wiedzieli, że wielu z nich zginęło w czasie 

okupacji, walcząc o wolną Polskę. Nie godzili się na umniejszanie roli harcerzy w plebiscycie  

i powstaniach śląskich oraz w obronie Górnego Śląska w 1939 r. Sprzeciwiali się sowietyzacji  

oraz odrzuceniu tradycji niepodległościowych, wprowadzaniu kultu Józefa Stalina, Bolesława 

Bieruta i Konstantego Rokossowskiego. Nachalna propaganda PZPR przyczyniła się przy tym do 

radykalizacji działań POHP w drugiej połowie 1950 r. W związku ze zbliżającymi się obchodami 

rocznicy rewolucji październikowej oraz zakazanymi przez komunistów obchodami Święta 

Niepodległości Rzeczypospolitej 11 listopada, zdecydowano o podjęciu konkretnych działań.  

W nocy z 10 na 11 listopada 1950 r. kilku członków POHP weszło do chorzowskich Szkół 

Podstawowych nr 13 i nr 14. Zniszczono tam zawieszone na ścianach portrety działaczy 

komunistycznych: B. Bieruta, J. Cyrankiewicza i K. Rokossowskiego, a także ścienną gazetkę 

propagandową poświęconą 33. rocznicy rewolucji październikowej. Zniszczono zawieszone 

komunistyczne hasła oraz powstający, komunistyczny, ideologiczny księgozbiór. Spalono materiały 

propagandowe związane z ówczesną władzą.  

Z kolei w nocy z 13 na 14 grudnia 1950 r., w trakcie trwania obchodzonego obowiązkowo 

przez ZHP „Tygodnia Pioniera Polskiego”, członkowie POHP weszli do pomieszczeń Zarządu 

Miejskiego ZMP. Zniszczyli portrety ideologów komunizmu: K. Marksa, F. Engelsa i W. Lenina, 

dokumentację harcerską zawierającą sprawozdania i instrukcje dotyczące pracy ideologicznej  

w nowej rzeczywistości, a także prokomunistyczne gazetki. Harcerze POHP zabrali dwa sztandary 

drużyn harcerskich, dekoracyjny krzyż harcerski, kroniki dwóch drużyn, maszynę do pisania  

i powielacz.  

Kolejną akcję „trójka” POHP przeprowadziła w Wigilię 1950 r. Na terenie Chorzowa  

(ul. Wandy, Strzelców Bytomskich, Wolności, Sobieskiego) pojawiły się napisy: Precz  

z komunizmem, Precz z PZPR, Niech żyje Rząd Londyński, Niech żyje Mikołajczyk oraz symbole HPW 

(Harcerstwa Polski Walczącej). Dodatkowo na ulicach: Powstańców, 3 Maja, Mielęckiego, 

Floriańskiej i na Rynku rozklejono ulotki wzywające do oporu przeciwko narzuconemu, 

komunistycznemu systemowi.  

Wszystkie wspomniane akcje spotkały się ze stanowczą reakcją służb bezpieczeństwa 

Polski Ludowej. Rozpoczęto poszukiwania sprawców i rozpracowanie organizacji. Na początku 

lutego 1951 r. jej członków aresztowano. Zatrzymanych przesłuchiwano stosując przemoc.  

17-letni Stanisław Furmaniak po jednym z przesłuchań trafił nieprzytomny do szpitala, gdzie 

stwierdzono między innymi złamania żeber i odbicie nerek. 27 czerwca 1951 r. Wojskowy Sąd 

Rejonowy w Katowicach skazał czterech członków POHP na kary od 2 do 7 lat więzienia.  

Ulotka przygotowana na podstawie materiałów opracowanych  

przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.  

 

 

 


