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Przed Komitetem Obywatelskim 
Czy  ja  byłem  formalnie  na  jakiejś  liście  osób  zaangażowanych  w  Komitet
Obywatelski? Nie mam pojęcia.  Trzeba sobie uświadomić dwie rzeczy. Z jednej
strony byłem liderem jednej z kilku podziemnych organizacji harcerskich w Polsce.
Jako  szef  lubelskiego  środowiska  Promienistych  byłem  sygnatariuszem
Porozumienia Niezależnych [Środowisk i] Organizacji Harcerskich w Polsce. W tym
momencie  było  pięć  takich  organizacji,  a  kolejnym  krokiem  było  powołanie
ogólnopolskiej,  niezależnej  organizacji  harcerskiej,  czyli  Związku  Harcerstwa
Rzeczypospolitej (ZHR). Po jego powołaniu zostałem wybrany pierwszym hufcowym
[dla  obszaru]  od  Stalowej  Woli  aż  do  Zamościa.  Oczywistym było,  że  musimy
angażować się w to, co się dzieje.
[Z drugiej strony] ojciec był zaangażowany, był w wirze wydarzeń dotykających całą
Polskę. Każdy robił swoją robotę. W sposób automatyczny wyszła nasza pomoc,
chęć działania. W naszym środowisku było bardzo wiele osób, które były mocno
zaangażowane  przez  swoich  rodziców:  Krzysztof  Sokołowski  przez  [Andrzeja]
Sokołowskiego – znaną postać w Świdniku, Bartek Przeciechowski przez Tomasza
Przeciechowskiego. Mój ojciec też był istotną osobą w środowisku lubelskim. Po
stanie wojennym ojciec zaangażował się w Klub Katolicki w Lublinie. W całej Polsce
nazywało się to Klubami Inteligencji Katolickiej, ale u nas tę nazwę zajął [Ryszard]
Bender. On był z nurtu paxowskiego i niejako tę nazwę podkradł. W pewnej chwili
ojciec został  prezesem Klubu Katolickiego w Lublinie i  pociągnął  mnie za sobą.
Zająłem się działalnością wychowawczą, tworząc struktury sekcji rodzin. Pracowałem
z dziećmi i  młodzieżą.  Z częścią z nich robiłem tajne harcerstwo, choć w miarę
zbliżania się do [19]89 roku działania te stawały się coraz bardziej  jawne, coraz
bardziej otwarte. 



 
Data i miejsce nagrania 2014-02-10, Lublin

Rozmawiał/a Łukasz Kijek

Transkrypcja Maria Radek

Redakcja Joanna Majdanik, Janka Kowalska

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"


