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"Ale ta m³odzie¿ by³a wspania³a, na ogó³
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z charakterem, niczego siê nie ba³a !"
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Trudne pocz¹tki

Rozwój harcerstwa polskiego po zakoñczeniu II wojniy �wiatowej przebiega³ w bar-
dzo trudnych i specyficznych warunkach. Idea skautingu angielskiego gen. Baden -
Powella, która zosta³a rozwiniêta na gruncie polskim przez Andrzeja Juliusza Ma³-
kowskiego, "prze¿y³a" ciê¿ki okres I wojny �wiatowej, krystalizacji miêdzywojennej
oraz okupacji hitlerowskiej. Walka konspiracyjna m³odzie¿y w latach 1939 - 1945 w
Polsce musia³a doprowadziæ si³¹ rzeczy do rozwoju struktur organizacyjnych ZHP i
wzrostu liczebno�ci dru¿yn harcerskich. Po wojnie chêæ kontynuacji pracy w harcer-
skich szeregach deklarowa³o wielu jej zwolenników. W ten sposób koncepcja walki
narodowowyzwoleñczej zosta³a zamieniona na pracê ideow¹ na rzecz rozwoju ducho-
wego, intelektualnego i fizycznego.

Zakoñczenie II wojny �wiatowej to spocz¹tek g³êbokich przemian nie tylko spo³ecz-
no - gospodarczych, ale tak¿e politycznych. W wyniku dzia³añ wojennych 1 i 4 Frontu
Ukraiñskiego tereny ziemi g³ubczyckiej zajmowane przez Armiê Czerwon¹ przecho-
dzi³y pod zarz¹d radzieckich komendantur wojennych. 9 maja 1945 r. przyjecha³a do
G³ubczyc Grupa Operacyjna Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów1. Oficjalne
przejêcie w³adzy w powiecie g³ubczyckim od Rosjan nast¹pi³o 11 maja 1945 roku2.
Stronie polskiej przekazano wiêkszo�æ zak³adów i przedsiêbiorstw przemys³owych oraz
mienia poniemieckiego. Zrujnowane wojn¹ miasta i wsie potrzebowa³y natychmiasto-
wej odbudowy. Swoj¹ pomoc w tych trudnych chwilach oferowali m. in. harcerze,
którzy spotykali siê na pierwszych zbiórkach.

Przejêcie pod polski zarz¹d instytucji ¿ycia publicznego i sukcesywne powo³ywanie
nowych urzêdów, sprzyja³o polepszaniu funkcjonowania administracji terenowej, w
tym placówek o�wiatowych, przy których odradza³y siê nowe organizacje m³odzie¿o-
we oraz powojenne dru¿yny ZHP.

Organizacje m³odzie¿owe dzia³aj¹ce na terenie powiatu g³ubczyckiego zaraz po za-
koñczeniu II wojny �wiatowej odegra³y  z czasem znacz¹c¹ rolê w procesie sowietyza-
cji spo³eczeñstwa. Stanowi³y zaplecze ideologiczne partii politycznych, ale te¿ poma-
ga³y spo³eczeñstwu w prowadzonych akcjach maj¹cych na celu  pomoc ludno�ci w
odbudowie infrastruktury miast i wsi. Ich dzia³alno�æ statutowa oparta na �wiatopo-
gl¹dzie marksistowsko - leninowskim stanowi³a podstawê do werbunku nowych jej
cz³onków zw³aszcza w szeregi najwiêkszych partii politycznych - PPR i PPS.

Partie polityczne funkcjonuj¹ce w nowej polskiej rzeczywisto�ci bra³y "pod opiekê"
swoje organizacje m³odzie¿owe, które wspiera³y materialnie i ideologicznie. I tak Pol-
skiej Partii Robotniczej (PPR) podporz¹dkowany by³ Zwi¹zek Walki M³odych (ZMW),
Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) - Organizacja M³odzie¿y Towarzystwa Uniwer-
sytetu Robotniczego (OM TUR), a Stronnictwu Demokratycznemu (SD) - Zwi¹zek
M³odzie¿y Demokratycznej (ZMD). Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej RP "Wici" (ZMW
RP "Wici") zwi¹zany by³ pocz¹tkowo z Polskim Stronnictwem Ludowym (PSL), a
nastêpnie ze Stronnictwem Ludowym (SL). Jedyn¹ organizacj¹, która nie by³a bezpo-
�rednio podporz¹dkowana partii politycznej by³o ZHP.

1 AAN, KERM, sygn. 588, k. 5.  Raport I pe³nomocnika KERM in¿. K. Szadkowskiego z dnia 13 maja
1945 r.
2 Ibid., k. 4.
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25 czerwca 1945 r. rozpocz¹³ tak¿e swoj¹ oficjaln¹  dzia³alno�æ  Pañstwowy Urz¹d
Repatriacyjny w G³ubczycach3, zgodnie z zaplanowan¹ akcj¹ wysiedleñczo - osiedleñ-
cz¹ tworz¹c tzw. punkt zborny. Przymusowa migracja spo³eczeñstwa z Kresów Wschod-
nich jest do dzisiaj szeroko komentowana przez wielu historyków4. Przesiedleñcy ogra-
bieni i poni¿eni przez  Rosjan, wyg³odzeni i wyniszczeni podró¿¹ przybywali masowo
transportami z utraconych na rzecz ZSRR województw wschodnich. W wagonach przy-
je¿d¿ali równie¿ ci, którzy uczestniczyli aktywnie w kresowym ¿yciu harcerskim i te-
raz w G³ubczycach chcieliby kontynuowaæ dalsz¹ dzia³alno�æ. Marian £oziñski wspo-
mina: "Ju¿ we wrze�niu zobaczyli�my na ulicach naszego miasta m³odych ludzi w
harcerskich mundurach, które zosta³y powyci¹gane z kufrów, przywiezione przez ro-
dziny ze Wschodu. By³y zniszczone, wyblak³e, ale czyste, ozdobione kolorowymi kraj-
kami, sprawno�ciami, oznakami, krzy¿ami harcerskimi i lilijk¹ z literami "BHO" -
Bóg, Honor, Ojczyzna - za któr¹ wywo¿ono na Sybir podczas okupacji. Co za rado�æ,
oczy siê �mia³y, serce radowa³o, ¿e po latach niewoli znów mamy harcerstwo"5.

Organizacj¹ g³ubczyckiego harcerstwa zajê³y siê placówki szkolne. To tu znajdowa-
³o siê zaplecze organizacyjne ZHP6. Pocz¹tkowo prace pierwszych przedstawicieli o�wia-
ty w  G³ubczycach sprowadza³y siê do porz¹dkowania i kompletowania sprzêtu szkol-
nego. Coraz liczniej przybywaj¹cy z ró¿nych terenów Polski harcerze aktywnie im
pomagali. Pomoce naukowe by³y zdekompletowane, zniszczone i w niewystarczaj¹cej
ilo�ci. Mapy, globusy i modele dydaktyczne opatrzone by³y napisami w jêzyku nie-
mieckim. Brakowa³o ³awek uczniowskich, tablic, szaf, sto³ów i krzese³7. Harcerze po-
magali sprz¹taæ i czy�ciæ pomieszczenia klasowe, które by³y zdewastowane przez
uciekaj¹cych Niemców i rozszabrowane przez ¿o³nierzy Armii Czerwonej. Do tego
dochodzi³ problem pomieszczeñ klasowych8. Bez aktywnej pomocy m³odzie¿y trudno
by³oby pierwszym organizatorom g³ubczyckiego szkolnictwa, w tak szybkim tempie
rozpocz¹æ proces edukacyjny.

23 IV 1945 r. na I Zje�dzie ZHP na �l¹sku i Zag³êbiu powo³ano 2 komendy: dla
obszaru Górnego �l¹ska i Zag³êbia oraz �l¹ska Opolskiego. 8 maja 1945 r. Komen-
dantem Obszaru �l¹ska Opolskiego zosta³ mianowany by³y Naczelnik ZHP w Niem-
czech - Józef Kochel9. Budowa nowych struktur ZHP na szczeblu wojewódzkim po-
mog³a harcerzom w znaczny sposób realizowaæ wyznaczone zadania w terenie.

3 APO, PUR G³ubczyce, sygn. 2, k. 95 - 96. Sprawozdanie roczne z dzia³alno�ci punktu zbornego w
G³ubczycach z czerwca  1947 r.
4 Szerzej na ten temat patrz: K. Kersten, Repatriacja ludno�ci polskiej po II wojnie �wiatowej, Wroc³aw
1974; S. Banasiak, Dzia³alno�æ osadnicza Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego na Ziemiach  Odzy-
skanych w latach  1945 -47, Poznañ 1963; D. Sula, Dzia³alno�æ przesiedleñczo - repatriacyjna Pañstwo-
wego Urzêdu Repatriacyjnego w latach 1944 - 1951, Lublin 2002.
5 M. £oziñski, Nie mo¿na zapomnieæ o harcerzach, "Kalendarz G³ubczycki" 2002, s. 114.
6 "ZHP jest zorganizowane w ca³ym województwie, przewa¿nie po szko³ach". Z. Kowalski, Dzieje
organizacji m³odzie¿owych na �l¹sku Opolskim 1945 - 1948, Opole 1986, s. 61.
7 H.G³owacki, O�wiata w G³ubczyckiem w latach 1945 - 1974, w:Ziemia G³ubczycka, Opole 1978, s. 53.
8 APK, PPR w G³ubczycach, sygn. 16/VI/2, k. 7. Sprawozdanie sytuacyjne z dzia³alno�ci PPR w G³ub-
czycach z dnia 31 pa�dziernika 1945 roku; Ibid., k. 25. Sprawozdanie sekretarza PPR w G³ubczycach z
lutego 1946 roku.
9 O. Fietkiewicz, Leksykon harcerstwa, Warszawa 1988, s. 320.
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Z materia³ów archiwalnych znajduj¹cych siê w Archiwum Pañstwowym w Opolu
wynika, ¿e pierwszym "hufcowym" na terenie G³ubczyc zosta³ Stefan Sromy, zawia-
dowca stacji w Baborowie, który funkcjê tê obj¹³ w sierpniu 1945 roku10, natomiast
Rozkazem G³ównej Kwatery ZHP z dnia 26 listopada 1945 r. na komendanta g³ub-
czyckiego hufca mêskiego ZHP powo³ano Mariana Zaporskiego11. Warto jednak do-
daæ, ¿e faktycznymi inicjatorami g³ubczyckiego ZHP byli pierwsi nauczyciele gimna-
zjum oraz m³odzie¿ gimnazjalna, a w�ród niej Stanis³aw Sierpina z Dubna na Wo³yniu
i Lidia Zabilska pochodz¹ca z Tarnopola. To dziêki ich uporczywej pracy i zmys³owi
organizacyjnym przyje¿d¿aj¹ca m³odzie¿ chêtnie wstêpowa³a w szeregi ZHP. Opieku-
nem pierwszych g³ubczyckich harcerzy by³ ks. Antoni Adamiuk, który zawsze chêtnie
dzieli³ siê uwagami z m³odzie¿¹ i pomaga³ jej w pracach organizacyjnych12.

"Bêdziemy mieæ harcerstwo"

We wrze�niu 1945 roku na terenie G³ubczyc rozpoczê³o swoj¹ dzia³alno�æ Pañstwo-
we Gimnazjum Koedukacyjne w G³ubczycach przy ul. Kochanowskiego, którego or-
ganizacj¹ zajêli siê dwaj pó�niejsi dyrektorzy Stefan Lidowski i Edward Kowalski.
Dziêki nim, wo�nemu Mieczys³awowi Zarzycznemu, przesiedleñcowi ze Lwowa (by³
kinooperatorem we Lwowie) oraz m³odzie¿y, która entuzjastycznie garnê³a siê do pra-
cy i nauki, uprz¹tniêto budynek, w którym mie�ci³ siê szpital wojskowy13. Pomoc har-
cerzy polega³a pocz¹tkowo na sprz¹taniu pracowni i kompletowaniu sprzêtu szkolne-
go, by z czasem przerodziæ siê w spotkania ogniskowe, zbiórki, potañcówki i imprezy
o charakterze kulturalno - rekreacyjnym. W ten sposób m³odzie¿ pomaga³a w odbudo-
wie miasta i to nie tylko w jej materialnej czê�ci, ale równie¿ i duchowej. Wsparciem
dla m³odych harcerzy by³y zakorzenione przez wojnê idea³y,  ich patriotyczny charak-
ter, "s³u¿ba Bogu" oraz chêæ pomocy drugiemu cz³owiekowi. Lidia Zabilska Sierpina
pisze: "Gimnazjum, przynajmniej przez najbli¿sze lata, by³o sercem miasta. Nic nie
mog³o siê tu odbyæ bez nas. Nam nie wystarcza³a nauka, zach³ysnêli�my siê wolno�ci¹
i przemo¿n¹ chêci¹ dzia³ania. W ka¿dej dziedzinie chcieli�my co� robiæ. Czy to od-
gruzowywanie zbombardowanego budynku, gdzie dzi� jest Dom Kultury, czy rozgryw-
ki sportowe (pi³ka no¿na  i siatkówka), popisy gimnastyczne na stadionie, imprezy dla
dzieci i m³odzie¿y. No i naturalnie by³o to ogromne i entuzjastyczne dzia³anie harce-
rzy. Rz¹dzili�my szko³¹, rz¹dzili�my miastem wk³adaj¹c  w to serce i si³y"14.

Pierwsze spotkania g³ubczyckich harcerzy by³y organizowane na terenie gimnazjum
oraz w "pa³acyku" przy ul. Chrobrego (pó�niej przedszkole), gdzie zorganizowano Dom

10 APO, SP, sygn. 140, k. 1. Sprawozdanie Hufca ZHP w G³ubczycach z ca³okszta³tu dzia³alno�ci z
listopada 1948 r.
11 W tym okresie ZHP na terenie ca³ego województwa �l¹skiego liczy³a 45 tys. cz³onków. Z. Kowalski,
Dzieje organizacji m³odzie¿owych na �l¹sku Opolskim 1945 - 1948, Opole 1986, s. 61.
12 S. Lidowski, Z trudnych lat, "Kalendarz G³ubczycki" 1997, s. 207.
13 "Entuzjazm mój by³ ogromny i potrafi³am nim zaraziæ m³odzie¿, która coraz liczniej przybywa³a
nastêpnymi repatrianckimi transportami do tego zapomnianego przez Boga i ludzi miasteczka, o¿ywio-
nego nasz¹ m³odzieñcz¹ wiar¹ w potrzebê dzia³ania, nauki, przyja�ni, bycia razem!". L. Zabilska Sier-
pina, Zauroczenie harcerstwem, "Kalendarz G³ubczycki" 2002, s. 242.
14 J. Wac, Dzieje Pierwszego Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Adama Mickiewicza w
G³ubczycach, Krapkowice 2005, s. 53.
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Harcerza. W budynku by³
kominek, przy którym odby-
wa³y siê wieczory poetyckie
i pierwsze zbiórki. Na po-
dwórku druhowie organizo-
wali musztrê i spotkania ze
starszymi kolegami. "W
ka¿d¹ niedziel¹ ju¿ coraz
liczniej w mundurach, z
Domu Harcerza g³ówna uli-
c¹ miasta, maszerowali�my
ze sztandarem do ko�cio³a
(foto str. 37, 38). A ludziom
serce ros³o, bo przecie¿ "nie zginê³a", kiedy idzie taka m³odzie¿ i jest jej coraz wiêcej"15.
W pracy organizacyjnej pomaga³ harcerzom ks. Antoni Adamiuk, pó�niejszy biskup (od
1970). Jego autorytet i ¿yczliwo�æ dla m³odzie¿y by³a bardzo dobrze znana wielu miesz-
kañcom naszego miasta. O g³ubczyckiej m³odzie¿y mówi³: "Ale ta m³odzie¿ by³a wspa-
nia³a, na ogó³ z Batalionów Ch³opskich i z AK przyszli. Ogromnie chcieli siê uczyæ ! I to
by³a m³odzie¿ z charakterem, niczego siê nie ba³a !"16.

Ks. Adamiuk pomóg³ tak¿e harcerzom w zorganizowaniu sztandaru, którego frag-
menty w postaci z³otych frêdzli zachowa³a do dzisiejszego dnia L. Zabilska Sierpina17.

Innym miejscem harcerskich spotkañ by³y mieszkania harcerek i harcerzy. Jednym z
nich by³o mieszkanie przy ul. Wodnej gdzie m³odzie¿ uczy³a siê tañczyæ i rozmawia³a
o problemach szkolnych18.

Ogromn¹ rado�ci¹ dla m³odych skautów by³o zorganizowanie harcerskiej orkiestry
(zespo³u). Prowadzi³ j¹ Zbigniew Korepta, który gra³ na fortepianie i harmonii. W sk³ad
zespo³u wchodzili tak¿e: Zdzis³aw Bajsarowicz graj¹cy na skrzypcach, Jerzy Boguc gra-
j¹cy na mandolinie, a na bêbnach Karol Ciepko i Stanis³aw Sierpina. Wokalistk¹ by³a
Krystyna Sowiñska, której pomaga³ Tadeusz Madej. Wystêpy z udzia³em harcerskiego
zespo³u odbywa³y siê w Domu Kultury, a zabawy taneczne w auli gimnazjum.

We wrze�niu 1945 r. �l¹skie ZHP zorganizowa³o w Katowicach zlot harcerzy i har-
cerek z ca³ej Polski, w którym uczestniczy³a tak¿e g³ubczycka m³odzie¿. Uczestnictwo
najwy¿szych w³adz wojewódzkich podkre�li³o znaczenie zlotu, który zaakcentowa³
przynale¿no�æ Ziem Zachodnich do Polski oraz "walkê z si³ami reakcyjnymi i odbudo-
wê kraju w duchu socjalistycznym"19. To spotkanie by³o zwiastunem rozpoczynaj¹ce-
go siê procesu g³êbokich zmian w ZHP, zw³aszcza o charakterze ideologicznym.

15 L. Zabilska Sierpina, Zauroczenie harcerstwem, ... s. 244.
16 S. Grot, Los wygnañca nie oszczêdzonego przez historiê, wojny i totalitaryzm ..., Biografia biskupa
Antoniego Adamiuka (1913 - 2000), Opole 2000, s. 38. maszynopis pracy mgr
17 Z jej wspomnieñ wynika, ¿e sztandar w 1948 r. zosta³ "rozpruty i podzielony" pomiêdzy kole¿anki. L.
Zabilska Sierpina, Zauroczenie harcerstwem, ... s. 247.
18 "Najczê�ciej zbierali�my siê u mnie w domu przy ul. Wodnej. Uczy³a nas mama, a potem �ciera³a
pok³ady kurzu z mebli". J. Wac, Dzieje Pierwszego Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego ... s. 54.
19 S. Grobelny, Wszystko co nasze Polsce oddamy, w: Pierwsze lata w³adzy ludowej we wspomnieniach
Opolan, Katowice 1971, s. 109 -110.
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Organizacja powojennego harcerstwa w Polsce by³a pocz¹tkowo postrzegana przez
w³adze w sposób bardzo liberalny. Odwo³ywanie siê w przyrzeczeniu harcerskim do
wy¿szych warto�ci - do Boga, by³o pocz¹tkowo tolerowane przez w³adze komuni-
styczne, a¿ do czasu, w którym idea³ Boga zosta³ zast¹piony ideologi¹ marksistowsko
- leninowsk¹. Pó�niej wielu harcerzy i harcerek przesz³o do pracy konspiracyjnej, gdy¿
nie potrafili zrezygnowaæ z fundamentalnych przedwojennych warto�ci polskiego har-
cerstwa. Nie oznacza³o to jednak, ¿e przestali byæ harcerzami. Wielu z nich podjê³o
pracê o charakterze wychowawczym. Spotkania konspiracyjne, zbiórki i wspólne ogniska
stawa³y siê dobrym momentem do przypomnienia m³odszym kolegom o najwspanial-
szych chwilach polskiego harcerstwa z okresu okupacji, o warto�ciach etyczno - mo-
ralnych g³oszonych przez Ko�ció³, o wychowawczym charakterze pracy instruktorów.
Tadeusz Pielasza pisze: "Harcerstwo zawsze potrzebowa³o instruktorów i instrukto-
rek, którzy przejêci ide¹ harcerstwa umieli j¹ o¿ywiæ swoj¹ wyobra�ni¹, dla których
idea harcerstwa sta³a siê tre�ci¹ codziennego ¿ycia. Swoim postêpowaniem dawali
przyk³ad m³odszym druhom i druhnom"20.

Lata 1946 - 1948 obfitowa³y w wiele wydarzeñ z udzia³em g³ubczyckich harcerzy.
Organizowano obozy harcerskie m. in. w Pietrowicach na stanicy Wojsk Ochrony Po-
granicza, w Mirowie pod Czêstochow¹ oraz Bzionkowie. Harcerze brali te¿ udzia³ w
pieszych wycieczkach do Czêstochowy oraz zimowiskach i zlotach. Nie nale¿y tutaj
zapominaæ o aktywnym ich uczestnictwie w pracach porz¹dkowych na terenie ca³ego

powiatu (zw³aszcza odgru-
zowaniu) oraz dzia³alno�ci
kulturalno - rozrywkowej, a
w szczególno�ci: wystêpach
zespo³ów i dru¿yn harcer-
skich, organizowanych wie-
czorkach poetyckich, wystê-
pach teatralnych i spotka-
niach z osobami ¿ycia pu-
blicznego (poetami, pisarza-
mi, re¿yserami filmowi, ak-
torami, piosenkarzami, spor-
towcami, przedstawicielami
�rodowiska naukowego itp.),

pomocy lokalnym w³adzom w przygotowaniu uroczysto�ci o charakterze okoliczno-
�ciowo - patriotycznym, opiece nad dzieæmi przesiedleñców, organizowaniu gier, za-
baw oraz potañcówek, pomocy starszym i kalekom wojennym, a w szczególno�ci przy-
by³ym repatriantom, swoj¹ dzia³alno�æ zaznaczyli zw³aszcza w pracach polowych i
przy gospodarstwie.

W 1946 r. przyby³a do G³ubczyc m³odzie¿ z Baborowa, Raciborza  i Rybnika na
lokalny zlot zorganizowany przez g³ubczycki hufiec. Uroczysto�ci odbywa³y siê na
stadionie miejskim, a go�cie byli zakwaterowani w szkole podstawowej obok ko�cio³a
parafialnego.
20 T. Pielasza, Historia harcerstwa opracowana przez �p. dh hm Tadeusza Pielasza, tekst elektro-
niczny, s. 3.
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W tym samym roku druhny i druhowie brali czynny udzia³ w zlocie zorganizowanym
w Rybniku. Wymiana do�wiadczeñ i wspólne spotkania stawa³y siê coraz bardziej
popularne w�ród harcerzy.

Du¿¹ inicjatywê dzia³ania wykazywali harcerze i harcerki ze �ciborzyc, których dru-
¿ynowym by³a Maria Kwiecieñ. W 1947 wspólnie z g³ubczyckim hufcem zorganizo-
wano zlot dru¿yn wiejskich w tej¿e miejscowo�ci, z wystêpami artystycznymi dla ro-
dziców i huczn¹ parad¹ harcerzy z orkiestr¹. Pieni¹dze na ten cel pochodzi³y z w³a-
snych sk³adek, Komitetu Rodzicielskiego szko³y oraz darów UNRA.

Inn¹ form¹ wspólnych spotkañ harcerzy by³y zimowiska. Organizowano je najczê-
�ciej w budynkach szkolnych, gdzie m³odzie¿ spotyka³a siê m. in. z przesiedleñcami
(Klisino). Organizowano tak¿e kursy instruktorskie dla harcerek i harcerzy (G³ucho³a-
zy), w celu podwy¿szenia jako�ci pracy organizacyjnej i wychowawczej kadry instruk-
torskiej.

W tym okresie powstawa³y nowe hufce m. in. w Baborowie, Klisinie, Nowej Wsi
oraz innych wiêkszych osiedlach.

Rozwój organizacyjny ZHP Hufca w G³ubczycach w latach 1945 - 1948.

Rok
Liczba dru¿ yn 

harcerskich
Liczba 

cz³onków

1945 2 60

1946 10 460

1947 8 415

1948 7 385

�ród³o: APO, SP, sygn. 140, k. 1. Sprawozdanie Hufca ZHP w G³ubczycach z ca³okszta³tu dzia³alno�ci
z listopada 1948 r.

Niewielki spadek zainteresowania t¹ organizacj¹ w okresie 1947-1948 by³ spowodo-
wany nie tylko dominacj¹ ZMW w�ród m³odzie¿y, ale tak¿e rygorystycznym prze-
strzeganiem regulaminu Prawa Harcerskiego21 .

Latem 1947 r. cz³onkowie ZHP w G³ubczycach brali po raz kolejny udzia³ w odgru-
zowywaniu Domu Kultury w G³ubczycach. Wspó³pracowali tak¿e z Komisj¹ Porozu-
miewawcz¹ Organizacji M³odzie¿owych na terenie powiatu g³ubczyckiego pomagaj¹c
"robiæ pomoce naukowe, opiekuj¹c siê m³odszymi klasami oraz organizowaæ impre-
zy"22.

W grudniu tego samego roku sekretarz PPR w G³ubczycach podkre�la³ aktywne
uczestnictwo miejscowego ZHP w ¿yciu organizacyjnym powiatu: "ZHP jest organi-
zowane dobrze, pracê sw¹ wykonuje aktywnie i bierze czynny udzia³ w uroczysto-
�ciach narodowych. Harcerstwo wspó³pracuje  z  ZWM"23.

21 "G³ówn¹ przyczyn¹ zmniejszenia siê liczby cz³onków jest niew¹tpliwie coraz rygorystyczniejsze prze-
strzeganie przez w³adze zwi¹zku pkt 10 "Prawa Harcerskiego", zabraniaj¹cego cz³onkom ZHP palenia
i picia". sygn. 140, k. 1. Sprawozdanie Hufca ZHP w G³ubczycach z ca³okszta³tu dzia³alno�ci  z listopa-
da 1948 r.
22 Ibid., APO, SP
23 APK, PPR w G³ubczycach, sygn. 11/VI/2, k. 133. Sprawozdanie Komitetu Powiatowego PPR w
G³ubczycach z 5 grudnia 1947 roku
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Do listopada 1948 r. ZHP w G³ubczycach zorganizowa³o ³¹cznie 216 zbiórek har-
cerskich, 24 wycieczki, 4 kursy zastêpowych i 6 obozów24.

Ten pierwszy, powojenny okres dzia³alno�ci g³ubczyckiego harcerstwa (1945 - 1948),
charakteryzowa³ siê du¿¹ aktywno�ci¹ spo³eczn¹. Realizowane przez ZHP zadania
mia³y na celu zwi¹zanie m³odzie¿y z ca³o�ci¹ spraw Polski i sensem zachodz¹cych w
kraju przemian. Starano siê to osi¹gn¹æ poprzez w³¹czenie m³odzie¿y w proces odbu-
dowy kraju, pracê w �rodowisku, walkê o zdrowie dzieci i higien¹ na terenie szko³y
oraz s³u¿bê dziecku w zakresie prac kulturalno - o�wiatowych. Nikt wówczas nie przy-
puszcza³, ¿e losy polskiego harcerstwa, harcerstwa opartego na tradycjach chrze�ci-
jañskich i wiêzach z kultur¹ zachodni¹, zostan¹ poddane przez nastêpne dziesiêciolecia
tak trudnej próbie.

Na rozdro¿u

W latach 1946 - 1947 nieliczni dzia³acze przedwojennego ZHP wstêpuj¹c w szeregi
Czerwonego Harcerstwa Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego zdominowanego
przez dzia³aczy ZWM, podjêli próbê przywrócenia dawnego idea³u wychowawczego i
tradycyjnej metodyki harcerskiej. Efektem tych dzia³añ by³o usuniêcie ich z organizacji
i zniesienie podzia³u na harcerstwo mêskie i ¿eñskie (1948). Utworzono tak¿e jedn¹ -
Kwaterê G³ówn¹25.

W okresie stalinizmu wprowadzono w harcerstwie nowe stopnie i sprawno�ci, wpro-
wadzono w miejsce krzy¿a i lilijki - Odznakê Harcersk¹ wzorowan¹ na znaczku ZMP,
ksiê¿y - instruktorów zwolniono z ich funkcji, a w pomieszczeniach harcerskich zli-
kwidowano wszelkie akcenty religijne. Wprowadzono tak¿e nowy mundur wzorowany
na radzieckim "Pionierze" oraz pozdrowienie harcerskie "W nauce, pracy i walce -
Czuwaj !". Komendy, chor¹gwie i hufce przemianowano na komendy wojewódzkie i
powiatowe. Zlikwidowano harcerstwo starsze, a m³odzie¿ szkó³ �rednich przekazano
"pod opiekê" ZMP  i "S³u¿by Polsce". Obni¿ono wiek m³odzie¿y harcerskiej do 14 lat.
Stopnie harcmistrza przyznano wszystkim cz³onkom Zarz¹du G³ównego ZMP. W ten
sposób doprowadzono do rozpadu wielu dru¿yn harcerskich.

W roku 1950 zlikwidowano ZHP zakazuj¹c jednocze�nie u¿ywania stroju oraz od-
znak i powo³uj¹c na jego miejsce Organizacjê Harcersk¹ Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej
(OH ZMP). Nowo powsta³y "twór" opiera³ siê na warto�ciach marksistowskich i by³
realizowany w duchu polskiego komunizmu. Wzorem do na�ladowania by³ radziecki
"Pionier", którego struktury bardzo szybko rozrasta³y siê po wojnie na terenie ZSRR.
OH ZMP ca³kowicie odrzuca³a tradycyjn¹ przedwojenn¹ symbolikê ZHP. Zrezygno-
wano z warto�ci  opartych na uniwersalnych, etycznych i kulturowych tradycjach chrze-
�cijañstwa.

Ju¿ w pierwszym roku funkcjonowania nastêpuje znaczny rozwój liczebny tej orga-
nizacji, a ogólna liczba jej cz³onków siêga 44 409, z czego ze �rodowiska wiejskiego
pochodzi³o 33 182 harcerzy26. OH ZMP powi¹zano �ci�le z pañstwowym systemem

24 APO SP, sygn. 140, k. 1. Sprawozdanie Hufca ZHP w G³ubczycach z ca³okszta³tu dzia³alno�ci  z
listopada 1948 r.
25 "Wielka Encyklopedia PWN", Warszawa 2002, s. 144.
26 O. Fietkiewicz, Leksykon harcerstwa ... s. 320.
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szkolnym,  co oznacza³o przymusowe wstêpowanie do tej organizacji m³odzie¿y szkó³
podstawowych. W 1954 r. liczba harcerzy wzros³a do 1,5 mln osób, co stanowi³o 60 %
wszystkich uczniów.

Pomimo narzuconej
ideologii i dyktaturze ko-
munistycznej czê�æ har-
cerzy i harcerek podjê³a
dzia³alno�æ konspiracyj-
n¹ zamierzaj¹c odbudo-
waæ "stare harcerstwo".
Udzia³ w tym mia³y m.
in. organizacje dzia³aj¹-
ce poza granicami kra-
ju27.

W 1956 r. na Walnym
Zje�dzie ZHP w £odzi
powziêto uchwa³ê okre-
�laj¹c¹ harcerstwo jako
"organizacjê polityczn¹,
�wieck¹ i koedukacyj-
n¹"28. W ten sposób z³a-
mano podstawowe zasady ideowe przyjête ze skautingu i rozpropagowywane a¿ do
1948 r. W tym samym roku wyodrêbnia siê (w ramach OH ZMP) - Organizacja Har-
cerska Polski Ludowej (OHPL), która jedynie czê�ciowo powraca do starych tradycji
harcerstwa (nazewnictwo i mundury).

Na prze³omie 1956/1957 zostaje utworzona Opolska Chor¹giew im. Bohaterów Po-
wstañ �l¹skich, której pierwszym komendantem zosta³ Stefan Grobelny29.

Zjazd ³ódzki oraz utworzenie Chor¹gwi Opolskiej sta³y siê istotnymi czynnikami,
które zadecydowa³y o powo³aniu do ¿ycia Komendy Hufca ZHP w G³ubczycach30. W
pocz¹tkowym okresie dzia³alno�ci by³ wspierany przez organizacje polityczne funk-
cjonuj¹ce przy zak³adach pracy oraz w³adze gminne i powiatowe. Harcerze hufca ZHP
w G³ubczycach reprezentowali od tej chwili nasz region ju¿ "we w³asnych barwach"
bior¹c udzia³ w uroczysto�ciach o charakterze pañstwowym oraz imprezach okolicz-
no�ciowych.

W tym okresie g³ubczyccy harcerze poddani zewnêtrznej pracy ideologicznej brali
udzia³ w programie realizowanym przez Chor¹giew Opolsk¹ pod nazw¹ "Harcerska
S³u¿ba Polsce", który mia³ na celu jeszcze wiêksze podkre�lenie przynale¿no�ci Opolsz-
czyzny do Macierzy.

27 Od 1967 r. przewodnictwo nad "starym" ZHP przejmuje Ryszard Kaczorowski - pó�niejszy prezydent
na uchod�ctwie (foto).
28 J. Micha³owicz, M. Pionk, Zarys metodyki wychowania w Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, Katowice
1979, s. 22.
29 O. Fietkiewicz, Leksykon harcerstwa, ... s. 321.
30 Ibid., s. 319. W latach 1957 - 1975 Chor¹giew Opolska skupia³a 15 hufców powiatowych i miejskich,
w tym  równie¿ w G³ubczycach.

... z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim ...



42

Ponadto prowadzone by³y
kampanie i akcje, w tym m.
in.: "Odra zawsze szumi po
polsku", "Kronika odkryæ",
"�wit nad Odr¹", "Wierni
powstañczym tradycjom",
"Harcerski Odzew na Od-
znaczenie Opolszczyzny
Krzy¿em Wielkim Orderu
Odrodzenia Polski", "Posta-
wy", "Jeste�my synami tej
ziemi"31. Jest to równie¿
okres "zebrañ, referatów,
odczytów, samokrytyki, po-
wagi, zasadniczo�ci, sztyw-
no�ci  i masowo�ci  w har-
cerstwie"32.

Pod koniec lat 50 ogromn¹ rolê w procesie umasowienia organizacji mia³ komendant
g³ubczyckiego hufca Stefan Sromko, któremu pomagali m. in. Jan Czepierga, W³ady-
s³aw Wojtu�, Stefania Panto³a, Hildegarda Bugla, El¿bieta Leus, Maria Po�niak. W
tym te¿ okresie hufiec zosta³ podzielony na VII rejonów dzia³ania:
Rejon I - G³ubczyce, Jan Czepierga - odpowiada³ za dru¿yny nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 42, 43
oraz Grobniki i Debrzyca
Rejon II - Baborów, Wac³aw Sawicki - Baborów, Babice, Boguchwa³ów, Sucha Psina,
Pilszcz, Nowa Cerekiew
Rejon III - W³odzienin, W³adys³aw Wojtu� - Branice, Bogdanowice, Wódka, Wojno-
wice, W³odzienin, Wysoka, Zubrzyce,
Rejon IV - Kietrz, Henryk Muszyñski - Kietrz, Lubotyñ, Dzier¿ys³aw, �ciborzyce
Wielkie
Rejon V - Lisiêcice, Micha³ Basaraba - Lisiêcice, Szonów, Zawiszyce, Kazimierz,
¯abczyce
Rejon VI - Pietrowice G³., Danuta Kopciuch - Pietrowice G³., Mokre, Równe
Rejon VII - Pomorzowice, Klemens Wliz³o - Pomorzowice, �ciborzyce Ma³e, Klisino
�ród³o:  AKH w Kietrzu, Rozkaz Nr 10/58 z dnia 15 pa�dziernika 1958 r.

Do 1959 r. trwa³y spory dotycz¹ce fundamentalnych zasad dzia³alno�ci harcerstwa.
Usuniêto z szeregów organizacji g³ównych opozycjonistów Aleksandra Kamiñskiego i
Józefa Grzesiaka. Struktury harcerstwa podporz¹dkowano programowo i wychowaw-
czo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a wezwanie druha Kamyka "Id�cie pra-
cowaæ do dru¿yn" zapocz¹tkowa³o roz³am w harcerstwie na dwa pr¹dy: lewicowy -
podporz¹dkowany aparatowi partyjnemu oraz tradycyjny - powracaj¹cy do starych
harcerskich idea³ów.

31 Ibid., s. 320.
32 "¯ycie" nr 262, s. 14 - 15; Archiwum Komendy Hufca (dalej AKH) w Kietrzu, Rozkaz specjalny z
dnia 10.04.1965, Ibid., Rozkaz L2/65 z dnia 25.04.1965

... z legendarnym harcerzem Szarych Szeregów
- Stanis³awem Broniewskim �Orsz¹� ...
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Roz³am harcerskich
struktur nie przeszkodzi³
organizacji w przeprowa-
dzeniu wielu imprez, aler-
tów i akcji o charakterze
ogólnopolskim. Zorgani-
zowano akcje, które mia-
³y na celu odbudowê i za-
gospodarowanie terenów
wyznaczonych przez
Zwi¹zek, m. in.: Jurê Kra-
kowsko - Czêstochowsk¹,
Bieszczady, Sudety, From-
bork.  W kolejnych latach
zostaj¹ utworzone wiejskie
dru¿yny harcerskie, powstaje Rada Przyjació³ Harcerstwa, dru¿yny "Nieprzetartego
Szlaku".

W dniach 13 - 16 marca oraz 29 kwietnia - 1 maja 1959 r. Komenda Hufca ZHP w
G³ubczycach przeprowadzi³a akcjê pod nazw¹ "Król Czy�cioch I z G³ubczyc", którego
celem by³o oczyszczenie z gruzów otoczenia naszego miasta, sadzenie drzew, grabienie
wyznaczonych posesji, zak³adanie kwietników, ogródków, porz¹dkowanie boisk, sprz¹-
tanie w³asnego domu, mieszkania, ulic, mycie okien i wstawianie szyb oraz poprawa
wizerunku szko³y na zewn¹trz. Akcji patronowa³y "Trybuna Opolska", "Radio Opo-
le", "�wiat M³odych", "Na Prze³aj", "Panorama" i "Dziennik Zachodni". Dodatkowo
harcerzy przy pracy mia³a filmowaæ "Kronika Filmowa" oraz fotografowaæ "Harcer-
ska Agencja Fotograficzna"33.

Z dniem 20 kwietnia
1959 r. obowi¹zki komen-
danta hufca ZHP w G³ub-
czycach po Stefanie Srom-
ku przej¹³ Eugeniusz
Broczkowski34.

W latach 60 dzia³alno�æ
harcerzy nadal by³a prowa-
dzona z my�l¹ o pog³êbia-
niu w�ród m³odzie¿y po-
staw patriotycznych. Wi-
doczne by³y silne wp³ywy
wiod¹cej w kraju partii -
PZPR. Pomimo ostrych
sprzeciwów spo³ecznych, zamieszek i aresztowañ w 1956 oraz  przesileniu gospodar-
czym i kryzysie w polskiej kulturze w marcu 1968 r., dru¿yny ZHP nadal kontynuuj¹

Zimowisko Instruktorów Harcerskich
Komendy Chor¹gwi Opole - Szklarska Porêba 1959/1960

Otwarcie Szko³y Podstawowej w Bogdanowicach - 1962 r

33 Ibid., Apel Komendy Hufca ZHP w G³ubczycach z dnia 5  marca 1959 r.
34 Ibid., Rozkaz Nr 5/59 z dnia 20 kwietnia 1959 r.
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swoj¹ dzia³alno�æ w terenie w oparciu o socjalistyczny model wychowania m³odzie-
¿y35.

W 1960 r. zosta³y przeprowadzone wizytacje przez komendanta hufca E. Broczkow-
skiego w niektórych placówkach ZHP na terenie powiatu g³ubczyckiego. W czasie
wizytacji stwierdzono, ¿e dokumentacja jest niekompletna i prowadzona niedbale. Naj-
czê�ciej dotyczy³o to: braku ewidencji cz³onków poszczególnych dru¿yn, planu pracy
dru¿yn, planów alarmowych, protoko³ów z posiedzeñ Rady Dru¿yn, opisu przebiegu
zbiórek, dok³adnej ewidencji przyznawanych krzy¿y i ksi¹¿eczek harcerskich, braku
ksi¹¿ek kasowych, kronik dru¿yn, dziennika pism przychodz¹cych i wychodz¹cych,
ewidencji literatury harcerskiej36.

W tym samym roku zosta³o przeprowadzone w Komendzie Hufca ZHP  w G³ubczy-
cach szkolenie dla instruktorów wiejskich, które mia³o na celu podniesienie kwalifika-
cji instruktorskich oraz zapoznanie ich z metodami pracy z m³odzie¿¹37.

We wrze�niu 1961 r. Komenda Hufca ZHP w G³ubczycach zorganizowa³a zlot dru-
¿yn harcerskich w o�miu punktach naszego powia-
tu. W imprezie wziê³o udzia³ ³¹cznie 38 dru¿yn
harcerskich, w których uczestniczy³o 237 harce-
rzy. Zlot mia³ charakter rekreacyjno - zadaniowy,
gdy¿ m³odzie¿ prócz gier i zabaw na �wie¿ym po-
wietrzu zdobywa³a nowe stopnie harcerskie. Czê�æ
z nich przyst¹pi³a tak¿e do przyrzeczenia harcer-
skiego38.

Praca harcerzy hufca ZHP w G³ubczycach by³a
doceniana nie tylko przez m³odzie¿, ale równie¿
przez organizacje zak³adowe oraz struktury par-
tyjne. W lutym 1964 r. Powiatowa Rada Przyja-
ció³ harcerstwa wyst¹pi³a z inicjatyw¹ zbudowa-
nia dla harcerzy powiatu g³ubczyckiego Domu
Harcerza. W tym celu zorganizowano wiele imprez
z udzia³em harcerzy oraz zuchów, których celem
by³a zbiórka pieniêdzy. W ten sposób Komenda
Hufca ZHP w G³ubczycach chcia³a zmieniæ dotych-
czasowe pomieszczenie przy ul. Chrobrego 4 na
nowe, które zabezpiecza³oby potrzeby organizacyj-
ne hufca39.

W marcu 1965 r. rezygnuje z funkcji komendan-
ta g³ubczyckiego hufca Roman Frej40.

35 Ibid., Rozkaz S4/65 z dnia 20  maja 1965 r.
36 Wizytacji poddane zosta³y dru¿yny w Go³uszowicach, Równem, Mokrem, Baborowie, Wódce, Blisz-
czycach, i Posucicach AKH w Kietrzu, Rozkaz L5/60 z dnia 25 listopada 1960 r.
37 Ibid., Rozkaz L2/60 z dnia 27 lutego 1960 r.
38 Ibid., Rozkaz L3/61 z dnia 26 wrze�nia 1961 r.
39 Ibid., Rozkaz L3/64 z dnia 7 lutego 1964 r.
40 Ibid., Rozkaz L1/65 z dnia 24  marca 1965 r.

Konferencja Sprawozdawczo -
Wyborcza Hufca G³ubczyce,

30.01.1965
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W styczniu 1967 r.
namiestnikiem i kwater-
mistrzem Komendy
Hufca ZHP w G³ubczy-
cach zostaje Stefan
Idziak41. W 1968 r. har-
cerze zorganizowali im-
prezê pod has³em "Har-
cerstwo bohaterskim
dzieciom polskim", któ-
rego celem by³o zapo-
znanie m³odzie¿y z syl-
wetkami dzieci pol-
skich, które odegra³y
znacz¹c¹ rolê w walce z okupantem hitlerowskim42. W kwietniu 1969 r. Komenda
Hufca w G³ubczycach by³a organizatorem Alertu Harcerskiego "Harcerstwo - Lu-
dziom - 25 - lecie", którego celem by³a "popularyzacja sylwetek ludzi 25 lecia, dzia³a-
czy politycznych, gospodarczych, spo³ecznych, kandydatów na radnych, przoduj¹-
cych robotników, tych którzy maj¹ wzorow¹ postawê obywatelsk¹ i realizuj¹ Manifest
PKWN"43.

W tym samym roku we
wszystkich dru¿ynach harcer-
skich i zuchowych zosta³y prze-
prowadzone pogadanki na te-
mat: "Ostro¿nie niewypa³",
"Jezdnia nie dla zabawy",
"Ostro¿nie z ogniem", "Flaga
nad wod¹", "Z harcerzem
wszystkim jest dobrze"44 oraz
przeprowadzono akcjê maj¹c¹
na celu przegl¹d mundurów har-
cerskich i zuchowych45.

W roku 1969 o�rodki harcerskie rozlokowane na terenie powiatu g³ubczyckiego ak-
tywnie uczestniczy³y tak¿e w programie czytelnictwa m³odzie¿owego. ZHP prenume-
rowa³o: "Zuchy", Dru¿yna i ja", �wiat M³odych", "Na Prze³aj", "Motywy", "Harcer-
stwo", "Zuchowe Wie�ci", "Propozycje"46.

We wrze�niu 1970 Komenda Hufca ZHP w G³ubczycach zorganizowa³a w Domu
Kultury imprezê pod has³em "Dzieñ mojej ziemi", która mia³a na celu zapoznanie uczest-

41Ibid., Rozkaz L1/67 z dnia 24  stycznia 1967 r.
42 Ibid., Rozkaz L3/68 z dnia 30  kwietnia 1968 r.
43 Ibid., Rozkaz L1/69 z dnia 25  kwietnia 1969 r.
44 Ibid., Rozkaz L3/IV/69 z dnia 20 czerwca 1969 r.
45Akcja ta mia³a na celu przygotowanie dru¿yn do uroczysto�ci wrêczenia sztandaru o�rodkowi ZHP w
Kietrzu. AKH w Kietrzu, Rozkaz L52/IV/69 z dnia 20 marca 1969 r.
46 Ibid., Rozkaz L49/IV/69 z dnia 20 lutego 1969 r.

Biwak �Wyprawa Sobieradków�, dru¿yna Dzielne Zuchy,
z dh. T. Idziak, Krasne Pole, wrzesieñ 1966
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ników z histori¹ i dorobkiem naszego regionu oraz popularyzacjê tradycji i obyczajów
�l¹ska Opolskiego47.

W roku 1971 Rozkazem G³ównej Kwatery ZHP Mieczys³aw Broczkowski kolejny
raz zosta³ mianowany komendantem g³ubczyckiego hufca, natomiast w innych o�rod-
kach komendantami zostali: H. Muszyñski w Kietrzu, M. Karaczyn w G³ubczycach,
M. Wêgrzynowicz w Baborowie, D. Mudry w Bogdanowiczach, D. Potwora w Pietro-
wicach G³ubczyckich, S. Wiewióra w Branicach, A. Nahajowska w Pilszczu i J. Sa-
mek w Szonowie48.

W tym samym roku
przeprowadzono Alert Na-
czelnika ZHP pn. "Nasza
Bia³oczerwona", w której
wziê³o udzia³ 76 dru¿yn
zuchowych i harcerskich z
ca³ego powiatu g³ubczyc-
kiego49.

Nale¿y równie¿ podkre-
�liæ bardzo dobr¹ wspó³-
pracê dru¿yn harcerskich z
placówkami Wojsk Ochro-
ny Pogranicza. W roku
1973 9 DH im. T. Ko-
�ciuszki z Kietrza, 27 DH
im. Ksiêcia J. Poniatow-
skiego z Kietrza, 34 DH im. Z. Czarnego z Bliszczyc, 47 DH im. Bohaterów WOP z
Krasnego Pola oraz 76 DH im. A. Madaliñskiego z Kietrza w szczególny sposób zo-
sta³y wyró¿nione otrzymuj¹c miano "Przyjaciela WOP"50.

W lutym 1974 r. komendantem g³ubczyckiego hufca pozostaje  nadal Mieczys³aw
Broczkowski, a o�rodka w Baborowie - W³adys³aw Nied�wiecki, w Branicach - Stefan
Wiewióra, G³ubczycach mie�cie - Teresa Idziak, G³ubczycach wsi - Maria Sienicka, w
Kietrzu - Henryk Muszyñski, a w Lisiêcicach - Szczepan Wierzbicki. Powstaj¹ te¿
nowe szczepy w szko³ach zbiorczych w Baborowie, Branicach i SP nr 3 w G³ubczy-
cach51. W grudniu 1976 r. powo³ano szczepy zuchowe przy szko³ach w �ciborzycach
Wielkich, Dzier¿ys³awiu, Pilszczu i Nowej Cerekwi52.

W latach 70 du¿¹ aktywno�ci¹ spo³eczn¹ wykazywa³y siê szczepy zuchowe oraz
harcerskie. I tak m. in. 89 dru¿yna zuchowa "Niezapominajek" przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Kietrzu przeprowadzi³a akcjê zalesiania terenu (1971)53, 81 dru¿yna "Nad-

Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej,
z druhnami T. Idziak, M. Kili� i harcerzeami starszymi z LO, 1976

47 Ibid., Rozkaz specjalny Komendy Hufca ZHP w G³ubczycach z dnia 25 wrze�nia 1970 r.
48 Ibid., Rozkaz L1/71 z dnia 14 maja 1971 r.
49 W tym okresie ³¹czna liczba dru¿yn harcerskich i zuchowych na terenie powiatu g³ubczyckiego wyno-
si³a 163. AKH w Kietrzu, Rozkaz L1/71 z dnia 14 maja 1971 r.
50 Ibid., Rozkaz L4/73 z dnia 15 maja 1973 r.
51 Ibid., Rozkaz L1/74 z dnia 5 lutego 1974 r.
52 Ibid., Rozkaz L6/76 Komendanta Hufca ZHP M. Wêgrzynowicza z dnia 20 grudnia 1976r.
53 Ibid., Sprawozdanie z dzia³alno�ci 89 dru¿yny zuchowej przy SP nr 1 w Kietrzu "Niezapominajki" za
okres 16 listopada 1969 - 15 pa�dziernika 1972.
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trojañskie Zuchy" zbiera³a makulaturê i butelki oraz zbija³a skrzynki lêgowe (1972)54,
76 dru¿yna im. Gen. A. Madaliñskiego przeprowadzi³a na terenie Kietrza i okolicy
"Akcjê znaczek", "Jutro zaczyna siê dzi�", "Sprawni, zdrowi dzi� i jutro" oraz "Azy-
mut - Polska 70"55. 60 dru¿yna harcerek im. Zawiszy Czarnego z Nowej Cerekwi
przeprowadzi³a kurs samoobrony oraz kurs sanitarny. M³odzie¿ pomaga³a równie¿
przy zbiorach ziemniaków oraz porz¹dkowa³a groby poleg³ych ¿o³nierzy56.

54 AKH w Kietrzu, Plan pracy 81 dru¿yny zuchowej przy SP nr 1 w Kietrzu "Nadtrojañskie Zuchy" na
rok 1972.
55 AKH w Kietrzu, Sprawozdanie z dzia³alno�ci 76 dru¿yny harcerskiej im. gen. A. Madaliñskiego
dzia³aj¹cej przy SP nr 1 w Kietrzu  za okres 16 listopada 1969 - 15 pa�dziernika 1972.
56 AKH w Kietrzu, Sprawozdanie z dzia³alno�ci 60 dru¿yny harcerek  im. Zawiszy Czarnego z Nowej
Cerekwi za okres 16 listopada 1969 - 15 pa�dziernika 1972.
57 Wspomnienia druha Jerzego Skrzekuta. Maszynopis w posiadaniu autora.

Hufcowe wspomnienia

W latach 1976 - 1977 zawi¹za³a siê pierwsza harcerska dru¿yna wodna przy Techni-
kum Mechanicznym w G³ubczycach. Inicjatorem powstania grupy wodniackiej by³
wicedyrektor  Jan Koz³owski - nauczyciel "Mechanika", który w odpowiedzi na apel
Ministerstwa O�wiaty i Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego stworzy³ dru¿ynê dla ch³op-
ców zainteresowanych tematyk¹ marynistyczn¹. Podjêta akcja by³a realizowana pod
has³em "Poznajemy historiê i zdobywamy wiedzê o morzu".

Pierwszym opiekunem wodniaków by³ druh Jerzy Skrzekut, który tak wspomina po-
cz¹tki grupy ¿eglarskiej: "Przyczyn¹ ca³ego zamieszania by³o pojawienie siê czterech
ma³ych ³ódek typu "mak". Jeden ¿agielek, ma³a ³upinka, nie wiadomo, kto je zamówi³
i jak siê u nas znalaz³y"57.

Inauguracyjne wodowa-
nie "maków" odby³o siê na
zalewie w Pietrowicach
G³ubczyckich. Pó�niej
sprzêt wodniacki testowa-
no na obozach w Turawie.
W 1978 r. grupa ¿eglar-
ska wraz z opiekunem wy-
je¿d¿a na pierwszy obóz
szkoleniowy do Chor¹-
gwianego O�rodka Wod-
nego ZHP w Turawie, bê-
d¹cego baz¹ masowego
szkolenia specjalistyczne-
go na Opolszczy�nie,
gdzie m³odzie¿ zdobywa³a patenty ¿eglarskie i sternika jachtowego. Byli w�ród nich:
Tadeusz Wojciechowski, Zbigniew Zió³ko, Wies³aw i Barbara Janiccy, Mieczys³aw i
Bogdan Kulesza. W pracy z m³odzie¿¹ pomaga³a tak¿e druhna Zdzis³awa Bok, która
rozpropagowa³a ¿eglarstwo w�ród harcerzy w szko³ach podstawowych.
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Popularno�æ ¿eglarstwa w�ród harcerzy by³a tak du¿a, ¿e w latach osiemdziesi¹tych
odnotowano a¿ 12 dru¿yn wodnych zwi¹zanych z Komend¹ Hufca w G³ubczycach58.
W zwi¹zku z tym Komenda Chor¹gwi w Opolu postanowi³a powo³aæ Ratmana, czyli
jednostkê organizacyjn¹ maj¹c¹ za zadanie koordynowanie dzia³añ dru¿yn wodniac-
kich. Pierwszym Ratmanem zosta³ J. Skrzekut.

W latach 1978 - 1985 w Komendzie Hufca ZHP w G³ubczycach pracowa³a druhna
Krystyna Felczyñska, która przejê³a obowi¹zki komendanta po druhu Edwardzie P³a-
zie. W tym okresie dru¿yny harcerskie funkcjonowa³y we wszystkich szko³ach podsta-
wowych, �rednich (oprócz "Rolniczaka") i domach dziecka na terenie G³ubczyc, Babo-
rowa i Branic. Ponadto dzia³a³y samodzielne dru¿yny Harcerskiej S³u¿by Granicznej,
Harcerska Dru¿yna Po¿arnicza, Dru¿yna "Nieprzetartego Szlaku" oraz Dru¿yna Ru-
chu Drogowego. Kadrê instruktorsk¹ tworzyli g³ównie nauczyciele - wychowawcy, ale
tak¿e ¿o³nierze WOP, funkcjonariusze Stra¿y Po¿arnej oraz Milicji Obywatelskiej.
Druhna K. Felczyñska wspomina: "M³odzie¿ realizowa³a w dru¿ynach swoje zaintere-
sowania, zdobywa³a sprawno�ci, uczy³a siê ¿yæ w grupach rówie�niczych, a tak¿e
¿ycia w spo³eczeñstwie. Przynale¿no�æ do ZHP dawa³a dzieciom i m³odzie¿y równe
szanse na uczestnictwo w ró¿nego rodzaju formach wypoczynku jak: rajdy, biwaki,
obozy, kolonie, zimowiska, oraz "lato i zima w mie�cie". Dzia³alno�æ hufca finanso-
wana by³a przez Komendê Chor¹gwi i dofinansowana przez Wydzia³ O�wiaty i Wy-
chowania oraz zak³ady pracy"59.

W tym okresie przy hufcu dzia³a³a Rada Przyjació³ Harcerstwa z³o¿ona g³ównie z
dyrektorów przedsiêbiorstw i zak³adów pracy z naszego terenu. Swoj¹ pomoc w szcze-
gólny sposób udziela³a miejscowa Jednostka Wojskowa oraz Zak³ad Karny. Hufiec wspó³-
pracowa³ z komendantami ZHP w Kietrzu, £odzi, Piekarach �l¹skich i Warszawie60.

Ogromny wk³ad pracy w rozwój harcerstwa na Ziemi G³ubczyckiej ma hufiec Babo-
rów. Komendantk¹ tego hufca w latach 1979 - 2000 by³a druhna Krystyna Jankowska.
W tym okresie swoj¹ dzia³alno�ci¹ hufiec obejmowa³ Zbiorcz¹ Szko³ê Gminn¹ w Ba-
borowie, Szko³ê Podstawow¹ w T³ustomostach oraz istniej¹ce punkty filialne z groma-
dami zuchowymi z okolic Baborowa. W 1982 r. na terenie hufca Baborów by³o 15
gromad zuchowych (oko³o 300 zuchów), 13 dru¿yn harcerskich (oko³o 250 harcerzy) i
29 instruktorów harcerskich. Spotkania zuchów i harcerzy odbywa³y siê w klasach
szkolnych, gdy¿ hufiec nie posiada³ harcówek. Kadrê instruktorsk¹ stanowili nauczy-
ciele, aktywizuj¹c dzieci i m³odzie¿ poprzez organizowanie zbiórek, pó³kolonii letnich
w czasie wakacji oraz ró¿nych form Nieobozowej Akcji Letniej61. Druhna Krystyna
wspomina: "W tym czasie kierowa³am wszystkimi poczynaniami O�rodka wspólnie z
Komend¹ Hufca w G³ubczycach. By³o ich wiele, n. in.: obozy harcerskie w £ykowem,
kolonie zuchowe w Warszawie, wyjazdy do by³ej NDR i Czechos³owacji, biwaki, zloty,
rajdy, szkolenia instruktorów. Z tamtych lat w pamiêci by³ych harcerzy pozosta³y suk-
cesy odniesione przez zespo³y muzyczno - wokalne z Baborowa na Festiwalu Piosenki
Harcerskiej na szczeblu hufca i chor¹gwi"62.

58 Ibid.
59 Wspomnienia druhny Krystyny Felczyñskiej. Maszynopis w posiadaniu autora.
60 Ibid.
61 Wspomnienia druhny Krystyny Jankowskiej. Maszynopis w posiadaniu autora.
62 Ibid.
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Jako samodzielna jednostka organizacyjna Komenda Hufca w Baborowie istnia³a do
1983 r. Po³¹czona z hufcem g³ubczyckim dzia³a³a nadal, ale ju¿ jako O�rodek Harcer-
ski. W wyniku przemian gospodarczo - politycznych lat dziewiêædziesi¹tych hufiec
odnotowa³ gwa³towny spadek zainteresowania harcerstwem. Z O�rodka odesz³o wielu
instruktorów, zuchów i harcerzy, co spowodowa³o likwidacjê wielu dru¿yn harcer-
skich63.

W latach 1967 - 1990 opiekunem i komendantem Szczepu ZHP im. Zawiszy Czarne-
go w G³ubczycach by³ Stanis³aw Trojan. Bêd¹c cz³onkiem M³odzie¿owego Krêgu In-
struktorskiego zorganizowa³ wiele obozów i rajdów harcerskich, które mia³y na celu
zaktywizowanie m³odzie¿y harcerskiej ucz¹cej siê m. in. w Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym w G³ubczycach. Z du¿ym sentymentem powraca do tamtych dni wspominaj¹c
swoje pierwsze harcerskie wakacje, które prze¿y³ jako instruktor. "Podczas rajdu biesz-
czadzkiego m³odzie¿ mia³a okazjê spotkaæ siê  i porozmawiaæ z przewodnikiem i emi-
sariuszem wojennym, który przeprowadza³ Polaków przez granicê do Rumunii, spo-
tkaæ siê z ekip¹ rz¹dow¹ na czele z premierem Cyrankiewiczem, czy porozmawiaæ o
trudach pracy w bieszczadzkiej g³uszy z pani¹ Strzeleck¹ - lekarzem weterynarii"64.

W 1969 roku odnotowano 14 dru¿yn harcerskich dzia³aj¹cych przy Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym w G³ubczycach. Wzrasta tak¿e ich aktywno�æ. Instruktorzy harcerscy z
LO staj¹ siê opiekunami harcerzy m³odszych w szko³ach podstawowych na terenie
G³ubczyc. Organizuj¹ wspólnie obozy, biwaki i rajdy m. in.: obóz wêdrowny po Ziemi
Lubuskiej, Rajd �wiêtokrzyski oraz Holenderski (na Mazurach), obóz wêdrowny Wy-
brze¿em Ba³tyku (trasa Ustka - Gdañsk). Dru¿yny harcerskie czynnie uczestnicz¹ tak-
¿e w organizowanych imprezach okoliczno�ciowych i rekreacyjnych  na terenie mia-
sta65.

 "Przyjaciel harcerzy" - tak okre�la siê druhnê Teresê Idziak, która - jak mówi: za-
wsze wspiera³a dzia³alno�æ dru¿yn w szczepie. Swoj¹ przygodê z harcerstwem druhna
Teresa rozpoczyna w G³ogówku, w Liceum Pedagogicznym. Nastêpnie wspó³pracuje z
zuchami jako instruktor harcerski w Tarnkowej (1961 - 1963). Kolejne lata to praca
wychowawcza w gromadach zuchowych (do 1975 r.) w Szkole Podstawowej nr 3. O
druhnie Teresie nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e jest "matk¹ g³ubczyckich zuchów". Jej za-
anga¿owanie spo³eczne, praca wychowawcza z dzieæmi przynios³a z czasem oczeki-
wane rezultaty. Obecnie jej "dzieci" s¹ ju¿ instruktorami i chêtnie razem spotykaj¹ siê
podczas uroczysto�ci okoliczno�ciowych czy te¿ spotkañ prywatnych. Nie nale¿y za-
pominaæ, ¿e wieloletni wk³ad pracy druhny Teresy oraz jej nie¿yj¹cego ju¿ mê¿a Stefa-
na zaowocowa³ dojrza³¹ m³odzie¿¹, chêtn¹ do wspó³pracy z harcerzami m³odszymi.
Bêd¹c ju¿ na emeryturze wspomina: "Nale¿y byæ wdziêcznym, ¿e pozostali�my w ser-
cach i pamiêci harcerzy i braci instruktorskiej. Mi³o jest, gdy listonosz - wrêczaj¹c list
- mówi "Znam Pana i Pani¹, by³em na biwaku w � i na obozie". Pani w banku mówi:
"By³am z Pani¹ na rajdzie harcerskim w liceum". To cieszy i buduje. Zawsze wspomi-
nam te czasy, a jest co"66.

63 Ibid.
64 Wspomnienia druha Stanis³awa Trojana. Maszynopis w posiadaniu autora.
65 Ibid.
66 Wspomnienia druhny Teresy Idziak. Maszynopis w posiadaniu autora.
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W latach 1975 - 1977 druhna Teresa Idziak pracowa³a z m³odzie¿¹ harcersk¹ z
LO w G³ubczycach. Okres licealny wspomina bardzo ciep³o: "Mimo trudnego okresu
znajdowali�my rado�æ w dzia³aniu dziêki obrzêdom i zwyczajom harcerskim. Nie-
straszne nam by³y burze i zawieruchy".

By³a wspó³organizatork¹ wielu obozów szkoleniowych (jako jedyna by³a cz³onkiem
kadry kszta³c¹cej przy Opolskiej Chor¹gwi ZHP). Wraz z kadr¹ instruktorsk¹ Komendy
Hufca ZHP w G³ubczycach bra³a udzia³ w koloniach zuchowych, obozach harcerskich
i zimowiskach m. in. w: Raszowie, Krasnym Polu, Pokrzywnej, Otmuchowie, Warsza-
wie, £odzi, Górze �l., £osinie, D�wirzynie, Bie³gorodzie, Rychwa³dzkie, £ykowem,
Swaderkach.

Obecnie emerytowana czê�æ kadry instruktorskiej (foto) stanowi du¿e grono dru-
hów i druhen, które chêtnie powracaj¹ wspomnieniami do minionych lat. To oni m.
in. tworz¹ historiê Komendy Hufca ZHP w G³ubczycach i pozostan¹ zawsze we
wspomnieniach swoich kolegów i bliskich.

Kietrzañskie harcerstwo w pó�nych latach 60 - tych i 70 - tych zrzesza³o dzieci i
m³odzie¿ szkó³ podstawowych, zawodowych i �rednich w kilkunastu dru¿ynach.
Nawet w miejscowym domu dziecka dzia³a³a dru¿yna harcerska. Liczba chêtnych
by³a tak du¿a, ¿e móg³ powstaæ hufiec.

Dzia³alno�æ harcerzy by³a widoczna na ca³ym terenie gminy Kietrz. "Piêknie pre-
zentowali siê (wspomina Jadwiga Margielewska - Tarnowska), aktywnie bior¹c udzia³
w uroczysto�ciach lokalnych i pañstwowych, maszeruj¹c ulicami miasteczka. Marzy-
³am, oczami wyobra�ni widzia³am siebie w�ród nich. Urzek³ mnie mundur, a pó�niej
symbolika i "Prawo Harcerskie". Zosta³am harcerk¹. Przyrzeczenie: "Na s³owie har-
cerza polegaj jak na Zawiszy" dyscyplinowa³o w ró¿nych i trudnych sytuacjach. Swo-
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67 Wspomnienia druhny Jadwigi Margielewskiej-Tarnowskiej. Maszynopis w posiadaniu autora.

Jadzia Tarnowska ze swoj¹ kietrzañsk¹ dru¿yn¹

je uczestnictwo w dru¿ynie kojarzê g³ównie z harcami, dobr¹ zabaw¹, atmosfer¹ szczerej
przyja�ni, ukochania pól, ³¹k, pagórków otaczaj¹cych moje miasto, ma³¹ czerwon¹
kropkê na mapie Polski - moj¹ Ojczyznê. Ju¿ wówczas u�wiadomi³am sobie obowi¹-
zek odpowiedzialno�ci za stan przyrody, pielêgnowania tradycji i kultury. Pokocha-
³am wspólne �piewy, rozmowy, zabawy, pracê nad zdobywaniem kolejnych sprawno-
�ci harcerskich, trud i niewygodê biwakowania pod go³ym niebem, wêdrówki doni-
k¹d, którym towarzyszy³ niepowtarzalny, magiczny urok"67.

Po ukoñczeniu szko³y podstawowej druhna Jadwiga rozpoczyna naukê w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Kietrzu. Zafascynowana harcerstwem nadal czynnie uczest-
niczy³a w pracy organizacyjnej na rzecz hufca. Szybko awansowa³a i z czasem zo-
sta³a zastêpc¹ komen-
dantki szczepu. Z tego
okresu mile wspomina
swoj¹ poprzedniczkê
Olgê Tokarczuk (znan¹
pisarkê w kraju i za
granic¹) oraz Krystynê
Ku�nierz (nauczyciel-
kê biologii). Ciê¿ka i
mozolna praca wycho-
wawcza polegaj¹ca na
organizacji dzia³alno�ci
szczepu i prowadzeniu
zajêæ z dru¿yn¹ zucho-
w¹ "Weso³e Biedronki"
szybko przynios³a pozytywne efekty. M³odzie¿ i dzieci garnê³y siê go harcerstwa.
Druhna Jadwiga pisze, ¿e "ju¿ wówczas zrozumia³a, i¿ cz³owiek uczy siê rozumieæ
�wiat nie tylko przez to, co o nim wie, ale przez to, jak potrafi w nim dzia³aæ"67.

Obecnie druhna Jadwiga nadal pracuje z m³odzie¿¹. Jest dyrektork¹ PSP im. Jana
Paw³a II w Kietrzu. Pomimo tego, ¿e ju¿ nie pracuje w hufcu ZHP, nadal interesuje
siê poczynaniami harcerzy - swoimi wychowankami. Wspó³pracuje z Komend¹
Hufca ZHP w G³ubczycach i jak pisze "szczyci siê dzia³alno�ci¹ dru¿yny harcerskiej
i gromady zuchowej, których druhowie i zuchy s¹ dobrym przyk³adem i wzorem do
na�ladowania dla uczniów. To oni rozs³awiaj¹ dobre imiê szko³y realizuj¹c ró¿norod-
ne zadania, od rutynowych dzia³añ w dru¿ynie, poprzez ró¿ne formy aktywno�ci arty-
stycznej, sportowej, kulturalnej, samorz¹dowej, �rodowiskowej na rzecz przyrody oraz
spo³eczno�ci lokalnej, a tak¿e wspó³pracy z m³odzie¿¹ czesk¹"67.

Druhna "nadal czuje siê czê�ci¹ harcerskiej rodziny, ogniwem ³¹cz¹cym kolejne
pokolenia braci harcerskiej" i pomimo tego, ¿e "wyros³a z mundurka" zawsze bê-
dzie pamiêtaæ o harcerzach i mile wspominaæ minione lata.
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Na terenie Hufca Branice dzia³a³o 14 dru¿yn harcerskich zrzeszaj¹cych 420 har-
cerzy i 11 gromad zuchowych licz¹cych 253 zuchów, którymi opiekowa³o siê 29
instruktorów. Dru¿yny dzia³a³y w szko³ach podstawowych w Branicach, W³odzie-
ninie, Bliszczycach, Wysokiej, Uciechowicach i Boboluszkach. Bardzo dobra wspó³-
praca w³adz lokalnych, dyrektorów szkó³, rodziców, dyrekcji Wojewódzkiego Szpi-
tala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Studium Medycznego pozwoli³a rozwijaæ
dzia³alno�æ dru¿yn na wysokim poziomie. Obozy i biwaki organizowane przez Hu-
fiec, a wspierane przez sponsorów pozwala³y prze¿ywaæ harcerzom i zuchom wiel-
k¹ przygodê, ucz¹c przy tym samodzielno�ci i zaradno�ci. Wspólne spotkania inte-
growa³y dzieci z ró¿nych �rodowisk spo³ecznych, uczy³y ich uprawiania turystyki,
pog³êbia³y znajomo�æ i przywi¹zanie do ziemi ojczystej. Wiedza zdobywana na
obozach, biwakach, zbiórkach harcerskich i zuchowych wykorzystywana by³a na
lekcjach w szkole,
zajêciach domo-
wych i w �rodowi-
sku. Zdyscyplino-
wane dru¿yny
chêtnie bra³y
udzia³ w realizo-
waniu zadañ pro-
gramowych, pro-
wadzonych przez
aktywnych in-
struktorów, z cza-
sem stawa³y siê
w i z y t ó w k a m i
szko³y. W�ród in-
struktorów byli
prawdziwi pasjonaci harcerstwa - hm Jan Moc i hm PL W³adys³aw Wojtu�. Swoj¹
pasj¹ zara¿ali innych, przyczyniali siê do tego, ¿e branickie harcerstwo stawa³o siê
prê¿n¹ organizacj¹. W czasie uroczysto�ci lokalnych, imprez sportowych na uli-
cach mo¿na by³o spotkaæ obok funkcjonariuszy pilnuj¹cych porz¹dku, harcersk¹
M³odzie¿ow¹ S³u¿bê Ruchu. Zajêcia w terenie, biegi prze³ajowe, gry terenowe wspie-
ra³y dru¿yny harcerskiej s³u¿by granicznej prowadzone przez ¿o³nierzy WOP. Har-
cerze byli cz³onkami samorz¹dów szkolnych, uczestniczyli w sesjach Rady Gminy
dotycz¹cych spraw m³odzie¿y. Z du¿ym zaanga¿owaniem uczestniczyli w ogólno-
polskich akcjach harcerskich, Alertach Naczelnika ZHP. Wspólne zabawy, ogniska,
prace na rzecz szko³y i �rodowiska, pomoc osobom starszym, samotnym, rozbu-
dza³y w�ród harcerskiej braci poczucie odpowiedzialno�ci, obowi¹zków, szacunku
i wra¿liwo�ci na piêkno otaczaj¹cego �wiata68.

68 Wspomnienia dh El¿biety Fedorowicz, maszynopis w posiadaniu autora.

dh. Jolanta Wojnarska z dru¿yn¹ na obozie w £ykowem, 1978 r.
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Obchody XXX rocznicy Wojsk Ochrony Pogranicza

Inauguracja roku szkolnego
W poczcie sztandarowym harcerze dru¿yny M³odzie¿owej S³u¿by Ruchu
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Otwarcie roku harcerskiego 1959 - poczet sztandarowy prowadzi
hm. Tadeusz Przyby³owicz - namiestnik zuchowy,

sztandar niesie hm. Henryk £upicki - cz³onek Komendy,
po lewej przewodnik Teresa Przyby³owicz

Rozpoczêcie roku harcerskiego 1960
Komendant Hufca hm Eugeniusz Broczkowski, dru¿ynowy dru¿yny zuchowej

"Wilków Morskich" przy SP nr 1 Henryk £upicki oraz zuchy
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Dru¿ynowy Henryk £upicki w�ród "Wilków Morskich"
ze swoimi przybocznymi, Rudziczka 1969

hm. W. Wojtu� z branickimi dru¿ynami na obchodach �wi¹t pañstwowych
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Nowe pr¹dy w polskim skautingu

Nacisk w³adz na jednokierunkowo�æ organizacji m³odzie¿owych spowodowa³ gwa³-
towny proces powstawania nowych o�rodków harcerskich, zw³aszcza po 1980 r.

W czerwcu 1973 r. powstaje Federacja Socjalistycznych Zwi¹zków M³odzie¿y Pol-
skiej (FSZMP), w sk³ad której wesz³y wszystkie istniej¹ce wówczas organizacje m³o-
dzie¿owe, w tym tak¿e ZHP.

W tym samym roku wysuniêto propozycjê budowy organizacji opartej o program
harcerstwa starszego - Harcerska S³u¿ba Polsce Socjalistycznej (HSPS). Harcerze dru-
¿yn HSPS wyró¿niali siê krojem bluzy harcerskiej oraz barw¹ krajki i beretów, które
by³y uzale¿nione od zdobytej specjalno�ci69.

Lata 80 przynios³y Polsce falê strajków i niezadowolenia spo³ecznego. Rozpocz¹³ siê
proces g³êbokich przemian, które z czasem mia³y przynie�æ zmianê ustroju i transfor-

macjê gospodarcz¹.
Ten okres cechuje siê
tak¿e o¿ywion¹ dzia-
³alno�ci¹ w harcer-
stwie.

W pa�dzierniku
1980 r. w Warszawie
zostaje powo³ane Po-
rozumienie - Kr¹g In-
struktorów Harcer-
skich im. Andrzeja
Ma³kowskiego (KI-
HAM), którego za-
sadniczym celem by³a
odnowa moralna har-

cerstwa w duchu tradycyjnego tekstu Prawa  i Przyrzeczenia Harcerskiego z 1932 r.
Zadaniem KIHAM by³o tak¿e dekomunizacja ruchu. Jako symbol Porozumienie wy-
bra³o lilijkê przywi¹zan¹ wêz³em p³askim. Jednym z jego cz³onków by³ Naczelnik Sza-
rych Szeregów Stanis³aw Broniewski "Orsza"70.

W 1981 r. ZHP przestaje byæ jednym z cz³onków FSZMP.  Jednocze�nie ze struktur
ZHP wystêpuje Kr¹g Instruktorów "Zawisza", który powo³a³ do ¿ycia now¹ organiza-
cjê harcersk¹ pod nazw¹ Niezale¿ny Ruch Harcerski (NRH).

Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. jest zarazem dat¹ koñca dzia³al-
no�ci KIHAM, który zanika pod presj¹ w³adz, natomiast NRH rozpoczyna dzia³alno�æ
konspiracyjn¹ i schodzi do podziemia.

Ciekaw¹ inicjatyw¹ by³o powo³anie tzw. "Bia³ej S³u¿by", której cz³onkowie wywo-
dzili siê ze zlikwidowanego KIHAM. Zadaniem harcerzy "Bia³ej S³u¿by" by³o wspie-
ranie s³u¿b ko�cielnych, zw³aszcza podczas pielgrzymek papieskich w latach 1983 i
1987. Pomoc ta udzielana by³a porz¹dkowym oraz s³u¿bom medyczno - sanitarnym71.

69 "¯ycie" nr 262, s. 14 - 15.
70 Ibid.,
71 Ibid.,

Druhna Wanda Rojek z dru¿yn¹
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W 1985 r. powstaje Polska Organizacja Harcerska (POH), której pierwsi dzia³acze
wywodzili siê z krêgów NSZZ "Solidarno�æ". POH dzia³a³a do listopada 1997 r., a jej
cz³onków silnie agitowano do ZHR.

Dopiero "okr¹g³y stó³" w roku 1989 doprowadzi³ do znacz¹cych zmian w samym
Zwi¹zku. Z dzia³aj¹cego ZHP wy³oni³ siê Ruch Harcerstwa Rzeczpospolitej (RHR), z
którego powstaje Zwi¹zek
Harcerstwa Rzeczpospolitej
(ZHR), organizacja odwo³uj¹-
ca siê do zasad etyki chrze�ci-
jañskiej, tradycji narodowych
oraz "sprzeciwu wobec tego,
co dzia³o siê w harcerstwie w
czasie PRL"72.

19 marca 1989 r. zostaje za-
³o¿ony Zwi¹zek Harcerstwa
Polskiego rok za³o¿enia 1918
(ZHP - 1918), który jesieni¹
wystêpuje ze struktur ZHP i w
1992 r. ³¹czy siê z ZHR. Na-
tomiast 2 grudnia 1989 r. po-
wstaje Stowarzyszenie Harcer-
stwa Katolickiego "Zawisza" (SHK "Zawisza") nawi¹zuj¹c do tradycji skautingu ojca
Sevina (jezuity) oraz dzia³alno�ci wybitnego przedwojennego instruktora hm. RP Sta-
nis³awa Sedlaczka73.

W 1996 r. powsta³o Stowarzyszenie Harcerskie (SH), które zrzesza³o m³odzie¿ po-
chodz¹c¹ ze �ródmie�cia Warszawy. Organizacja skupiaj¹ca ok. 600 cz³onków w 24
dru¿ynach i 14 gromadach jest tak¿e kontynuatorem tradycji harcerskich sprzed 1945r.

W latach 1999 - 2005 dzia³a³a Niezale¿na Dru¿yna Harcerska "B¹d� Gotów" (NDH
BG) skupiaj¹ca w swoich szeregach dru¿yny mêskie i ¿eñskie. G³ównym celem tej
organizacji by³a praca harcerzy zwi¹zanych z ruchem ekologicznym.

Konsekwencj¹ uk³adu okr¹g³ego sto³u, by³a tzw. "wolno�æ harcerska", która wyra¿a-
³a siê budow¹ nowych organizacji harcerskich odwo³uj¹cych siê do starych, przedwo-
jennych idea³ów. Zmiana na scenie politycznej w Polsce spowodowa³a potrzebê budo-
wania takich organizacji m³odzie¿owych, których idee by³y oparte o �wiatopogl¹d chrze-
�cijañski.

W styczniu 1996 r. decyzj¹ w³adz �wiatowego skautingu Zwi¹zek Harcerstwa Pol-
skiego powróci³ w szeregi World Organization of Scout Movement.

Obecnie ZHP skupia w swoich szeregach ok. 400 tys. cz³onków i jest najwiêksz¹
organizacj¹ skautow¹ o zasiêgu ogólnopolskim obok ZHR i SHK "Zawisza". Nale¿y
te¿ podkre�liæ, ¿e na obczy�nie dzia³a "ZHP poza granicami kraju", którego siedzib¹
jest Wielka Brytania74.

72 Rozkaz Przewodnicz¹cego ZHR L 8/2004 z dnia 22 maja 2004 r.
73 "Wielka Encyklopedia PWN", Warszawa 2002, s. 144.
74 Nie jest to jedyna organizacja harcerska poza granicami kraju. Podobne o�rodki, lecz maj¹ce mniejsze
grono zwolenników znajduj¹ siê w Kanadzie, Szwecji i USA.

Kolonie letnie, £ód� - 1984
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A co dzisiaj ?

Od 1985 r. komendantem Hufca ZHP
w G³ubczycach jest Ryszard Kañtoch,
cz³owiek oddany "harcerskiej sprawie".
Jest jedn¹ z nielicznych osób, które - w
tak trudnych warunkach zawieruchy po-
litycznej i transformacji gospodarczej w
kraju - potrafi³a sobie poradziæ z nawar-
stwiaj¹cymi siê problemami. "By³ obecny
przy wszystkich uroczysto�ciach, przy
których Komenda Hufca w G³ubczycach
powinna byæ". Jest tak¿e jedn¹ z nielicz-
nych osób, które mia³y okazjê spotkaæ siê
i porozmawiaæ z Prezydentami Polski (R.
Kaczorowskim, L.Wa³ês¹, A. Kwa�niew-
skim), osobisto�ciami �wiata polityki i ¿y-
cia kulturalnego. Spotyka³ tak¿e starych
druhów, którzy walczyli o wolno�æ i nie-
podleg³o�æ Polski - "Orsza" (str. 42). Jego
praca wychowawcza od wielu lat daje po-
zytywne wyniki w postaci wysokokwali-
fikowanej kadry instruktorskiej. Dziêki
jego uporczywo�ci obecny kszta³t g³ub-
czyckiej Komendy ZHP posiada swój spe-
cyficzny charakter. W chwilach, w któ-
rych potrzebni s¹ druhowie, zawsze mówi
"Nie ma problemu - harcerze bêd¹ obec-
ni, taka jest nasza rola".

Rok 1989 wyzwoli³ ogromn¹ aktywno�æ
m³odzie¿y skupionej w dru¿ynach harcer-
skich. Komenda Hufca ZHP w G³ubczy-
cach tak¿e czynnie uczestniczy w ¿yciu co-
dziennym naszego regionu. M³odzie¿ chêt-
nie identyfikuje siê z harcerstwem podkre-
�laj¹c niezale¿no�æ i stanowczo�æ w pracy
nad kszta³tem ideologicznym hufca.

W 1991 r. Komenda Hufca zosta³a prze-
niesiona z budynku Starostwa Powiatowe-
go w G³ubczycach do Domu Kultury, gdzie
funkcjonuje do dzisiejszego dnia. K³opoty
lokalowe g³ubczyckich harcerzy nie odstra-
szy³y komendanta i kadry instruktorskiej,
przeciwnie - z jeszcze wiêkszym zapa³em
zabrali siê do pracy, aby nadal kontynu-

... z prezydentem Lechem Wa³ês¹ ...

... z prezydentem Aleksandrem Kwa�niewskim...

... z ks. prymasem Józefem Glempem ...

... z kapelanem WP S. L. G³ódziem ...
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owaæ tradycje g³ubczyckiego harcerstwa.
Warto wspomnieæ, ¿e o pomocy finanso-
wej Urzêdu Miejskiego oraz wsparciu Huf-
ca przez zak³ady i instytucje finansowe. W
zamian m³odzi harcerze oferuj¹ swoj¹ po-
moc przy organizacji ró¿nych imprez i uro-
czysto�ci.

W tym samym roku Komenda Hufca w
G³ubczycach zrzesza³a w swoich szeregach
1100 zuchów, 1093 harcerzy m³odszych,
115 harcerzy starszych i 86 instruktorów.
Komend¹ kierowa³a grupa 9 - osobowa,
dla której praca z dzieæmi i m³odzie¿¹ sta-
nowi ogromn¹ satysfakcjê75.

W kolejnym roku, 27 wrze�nia odby³o
siê na g³ubczyckim stadionie Ogólnopol-
skie M³odzie¿owe �wiêto Plonów, w któ-
rym wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz
pañstwowych z wicemarsza³kiem sejmu
Józefem Zychem, wiceministrem rolnictwa
Mari¹ Zwoliñsk¹, w³adzami wojewódzki-
mi, powiatowymi i niestrudzonym kap³a-
nem bp. Antonim Adamiukiem. W impre-
zie wziêli udzia³ harcerze i harcerki huf-
ców z terenu naszego powiatu.

10 listopada 1992 r. Komenda Hufca
ZHP w G³ubczycach zorganizowa³a -
wzorem lat poprzednich - apel z okazji Na-
rodowego �wiêta Niepodleg³o�ci. W uro-
czysto�ci wziêli udzia³ m. in. burmistrz
oraz przewodnicz¹cy Rady Miejskiej. Po
apelu odby³o siê spotkanie harcerzy z w³a-
dzami miasta i rejonu oraz przedstawicie-
lami organizacji kombatanckich. Rada
Miejska doceniaj¹c wk³ad pracy w roz-
wój harcerstwa, przyzna³a komendanto-
wi R. Kañtochowi Br¹zowy i Srebrny
Herb G³ubczyc, a Komendzie Hufca
Srebrny i Z³oty. Rada Powiatu - komen-
dantowi R. Kañtochowi oraz KH �G³ub-
czyckiego Lwa�. G³ówna Kwatera ZHP -
Krzy¿ �Za zas³ugi dla ZHP�.

W 1993 r. Komenda Hufca ZHP w G³ub-
czycach funkcjonowa³a na terenie 5 gmin:
G³ubczyce, Kietrz, Baborów, G³ogówek i

... z najstarsz¹ harcerk¹ ...

... z wojewod¹ R. Zembaczyñskim ...

... z dowództwem 10. BLG w Opolu ...

... z naczelnym kapelanem WP ...
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Branice. Skupia³a w swoich szeregach
4800 zuchów, harcerzy i instruktorów zor-
ganizowanych w gromady i dru¿yny har-
cerskie w szko³ach podstawowych, ponad-
podstawowych i lokalnym �rodowisku. W
tym okresie Komenda Hufca bra³a czynny
udzia³ w organizacji zimowisk, Harcer-
skich Akcji Letnich organizowanych dla
swoich cz³onków, jak i m³odzie¿y niezrze-
szonej. Przeprowadzi³a tak¿e akcje ekolo-
giczn¹ i pomocy spo³ecznej oraz wiele
imprez okoliczno�ciowych76.

We wrze�niu 1993 r. w³adze miasta zo-
sta³y zaproszone do Le�nika (gm. G³ogó-
wek) na podsumowanie akcji letniej ZHP, a
dwa miesi¹ce pó�niej odby³ siê uroczysty
capstrzyk z okazji �wiêta Niepodleg³o�ci
pod Pomnikiem ¯o³nierza Polskiego przy
ul. Kochanowskiego z udzia³em w³adz
gminnych, kombatantów i harcerzy. Po uro-
czysto�ci zorganizowano wspólne spotka-
nie z instruktorami ZHP.

21 grudniu 1993 r. hufiec ZHP w G³ub-
czycach zorganizowa³ �wi¹teczne spotka-
nie (zbiórkê), w której uczestniczy³y w³a-
dze gminy, przedstawiciele zak³adów pra-
cy oraz kombatanci. Harcerze Hufca ZHP
wnie�li Ogieñ Betlejemski na �wi¹teczne
spotkanie. Nastêpnego dnia opieka spo-
³eczna zorganizowa³a "Wigiliê dla samot-
nych", w której swój program artystyczny
przygotowa³ chór LO oraz harcerze.

W lutym 1994 r. Komenda Hufca ZHP
w G³ubczycach zorganizowa³a Dzieñ My-
�li Braterskiej, w którym uczestniczy³y
w³adze gminy, dowódca jednostki 10. Su-
deckiej Dywizji Wojsk Zmechanizowanych
z Opola oraz nowy komendant Opolskiej
Chor¹gwi ZHP Miros³aw Mandryga.

W maju tego samego roku w Parku Miej-
skim odby³y siê Manewry Sprawno�cio-
we ZHP. Impreza cieszy³a siê du¿ym za-
interesowaniem, a m³odzie¿ chêtnie bra³a
udzia³ w ró¿norodnych konkurencjach.

... przy Pomniku ¯o³nierza Polskiego ...

... �wi¹teczna zbiórka ...

... z �G³ubczyckim Lwem� ...

... ze Srebrnym Herbem G³ubczyc ...
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Tak¿e w maju odby³a siê piêkna uroczy-
sto�æ po�wiêcenia sztandaru �wiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej - Od-
dzia³ w G³ubczycach, a w czerwcu ods³o-
niêcie pomnika po�wiêconego Sybirakom.
W obu uroczysto�ciach brali udzia³ g³ub-
czyccy harcerze. Uroczysto�ci s¹ przyk³a-
dem tego, w jaki sposób nale¿y kultywo-
waæ tradycje narodowe, rozwijaæ w�ród
m³odzie¿y patriotyzm i szacunek dla wal-
cz¹cych pokoleñ77.

Co roku Komenda Hufca ZHP w G³ub-
czycach obchodzi Dzieñ My�li Braterskiej.
G³ubczyccy harcerze kultywuj¹ tê trady-
cjê ju¿ od wielu lat.

W lutym 1999 r. w Domu Nauczyciela
odby³o siê spotkanie, w którym wziêli
udzia³ przedstawiciele Opolskiej Chor¹gwi
ZHP z druhem Miros³awem Mandryg¹,
burmistrzowie, wójt, w³adze samorz¹do-
we, przedstawiciele o�wiaty, policji, stra-
¿y po¿arnej, zwi¹zków kombatanckich
oraz dyrektorzy i prezesi zak³adów pracy
i instytucji dzia³aj¹cych na terenie powia-
tu g³ubczyckiego. Honorowym go�ciem by³
by³y wojewoda opolski Ryszard Zemba-
czyñski - Radny Sejmiku Wojewódzkiego
i przewodnicz¹cy Rady Przyjació³ Harcer-
stwa przy Opolskiej Chor¹gwi ZHP.
Wspólne spotkanie zorganizowane przez
g³ubczyckich harcerzy by³o okazj¹ do
wspomnieñ i g³êbokich refleksji78.

Wa¿nym wydarzeniem jakie mia³o miej-
sce w listopadzie 1999 r. by³ Zjazd Hufca,
który rozpocz¹³ kolejn¹ kadencjê w³adz
g³ubczyckiego hufca. W zje�dzie uczest-
niczy³o 87 instruktorów. Podczas spotka-
nia podsumowano dotychczasow¹ pracê
hufca i podjêto program dzia³ania na na-
stêpne lata79. W tym samym roku druhny i
druhowie uczestniczyli w obchodach 700-
lecia Osjakowa. Pomagali tak¿e przy re-
moncie Stanicy ZHP w Le�nikach i wziêli
udzia³ w zlocie harcerzy w Turawie.

W grudniu harcerze naszej Komendy

... w Dniu Sybiraka ...

... o bezpieczeñstwie i sprawno�ci ...

... u przyjació³ w Osjakowie ...

... po�wiêcenie sztandaru ZKRPiBWP ...
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brali udzia³ w III Przegl¹dzie Opolskiej
Piosenki Harcerskiej, z którego przywie�-
li wiele nagród i wyró¿nieñ80.

W tym samym miesi¹cu przedstawiciele
g³ubczyckiego ZHP uczestniczyli w Kate-
drze Opolskiej na uroczystej Mszy �w.,
gdzie otrzymali Betlejemskie �wiate³ko
Pokoju, które nastêpnie przekazali w³a-
dzom G³ubczyc na uroczystej Sesji Rady
Miejskiej w Domu Dziennego Pobytu81.

W styczniu 2000 r. odby³ siê w Opolu w
Sali Herbowej Urzêdu Wojewódzkiego
Zjazd Opolskiej Chor¹gwi ZHP, w której
licznie uczestniczyli przedstawiciele g³ub-
czyckiego harcerstwa. Wspólne spotkanie
by³o okazj¹ do dyskusji nad przysz³o�ci¹
opolskiego harcerstwa82.

W okresie ferii Komenda Hufca ZHP w
G³ubczycach zorganizowa³a Harcerska
Akcjê Zimow¹ pod has³em: " Ferie na spor-
towo - kulturalnie - bezpiecznie i zdrowo".
Baz¹ organizacyjn¹ by³y pomieszczenia
klasowe SP im. T. Ko�ciuszki przy ul.
Dworcowej w G³ubczycach. W trakcie fe-
rii harcerze zorganizowali wycieczki do
Raciborza, Nysy, G³ucho³az, Pokrzywnej,
Kamienia �l¹skiego, Musznej, Opola, G³o-
gówka oraz na Górê �w. Anny i Biskupi¹
Kopê. Ponadto odby³y siê ciekawe spotka-
nia, prelekcje zorganizowano blok kultu-
ralno - sportowo - turystyczny. W akcji
ogó³em wziê³o udzia³ ok. 3000 osób83.

Uczestnictwo harcerzy w ¿yciu spo³ecz-
nym miasta i powiatu w tym okresie by³o
widoczne na ka¿dym kroku. Harcerze brali
udzia³ w kwe�cie na budowê cmentarza ka-
tyñskiego organizowan¹ przez Stowarzy-
szenie "Dolno�l¹ska Rodzina Katyñska",
w obchodach "55. Rocznicy Walk o Zie-
miê G³ubczyck¹", w rekolekcjach pod ha-
s³em "Harcerskie Czuwanie 2000", w XX
Festiwalu Piosenki Harcerskiej, w obcho-
dach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja, Harcerskiej Akcji Letniej, w dniu
�wiêta Wojska Polskiego, �wiatowym Zlo-

... festiwale i przegl¹dy ...

... z Ogniem Betlejemskim na sesji RM ...

... na otwarciu parku w Braciszowie ...

... HAZ - SP nr 1 ...
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cie Harcerstwa Polskiego "Gniezno 2000",
w "Harcerskim Starcie i Sprz¹taniu �wia-
ta" oraz w XVII Harcerskim Rajdzie Je-
siennym "Granicznym Szlakiem"84.

Harcerze tak¿e czynnie uczestniczyli w
obchodach Dnia Unii Europejskiej w G³ub-
czycach. Wówczas to ks. abp Alfons Nos-
sol powiedzia³: "My�lê, ¿e naszym zada-
nie jest zapoznaæ z tematem unijnym nie
tylko doros³ych, ale przede wszystkim m³o-
dzie¿. Dla nich Dzieñ Unii Europejskiej jest
szczególnie wa¿ny, bo to oni bêd¹ amba-
sadorami G³ubczyc w Europie"85.

W roku 2001 Komenda Hufca w G³ub-
czycach rozpoczyna swoj¹ dzia³alno�æ od
cyklicznej akcji Wielkiej Orkiestry �wi¹-
tecznej Pomocy, podczas której spo³eczeñ-
stwo G³ubczyc, Kietrza, Baborowa i Bra-
nic zbiera pieni¹dze na sprzêt przeznaczo-
ny dla chorych dzieci. Jest to jeszcze jeden
przyk³ad ofiarno�ci harcerzy na naszym
terenie.

Bogactwo imprez i uroczysto�ci w trak-
cie ca³ego roku kalendarzowego 2001
u�wietniali zawsze harcerze. Doceniaj¹ to
lokalne w³adze oraz instytucje ¿ycia pu-
blicznego chêtnie zapraszaj¹c druhów i
druhny do wspó³pracy. I tak g³ubczyccy
skauci bior¹ udzia³ w spotkaniu op³atko-
wym Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP
pod przewodnictwem Bronis³awy Olczak,
IV Przegl¹dzie Opolskiej Piosenki Harcer-
skiej zorganizowanej przy SP nr 1, Kon-
kursie Recytatorskim "Strofy o Ojczy�nie",
w Dniu My�li Braterskiej, w obchodach
Miêdzynarodowego Dnia Kobiet, konkur-
sie "Ziemia G³ubczycka w �wietle wspo-
mnieñ", w XXI Hufcowym Festiwalu Pio-
senki Harcerskiej, w spotkaniu w³adz sa-
morz¹dowych z kombatantami, XXV ju-
bileuszowej Diecezjalnej Pieszej Piel-
grzymce na Jasn¹ Górê, w uroczystych
obchodach �wiêta Wojska Polskiego, pod-
sumowaniu Harcerskiej Akcji Letniej w
Le�nikach, w Bezalkoholowym Po¿egna- ... bezalkoholowe po¿egnanie wakacji ...

... liczenie pieniêdzy dla Wielkiej ...

... Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy ...

... z arcybiskupem do Unii Europejskiej ...
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niu Wakacji, wystawie po�wiêconej histo-
rii wsi W³odzienin, w XVIII Rajdzie Je-
siennym oraz w cyklicznej "Akcji Znicz"86.

Najwa¿niejszymi wydarzeniami w ¿yciu
Komendy Hufca ZHP w G³ubczycach w
roku 2002 by³y: udzia³ harcerzy w uroczy-
sto�ci przekazania Ksiêgi Praw Miejskich
G³ubczyc przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Bibliotekê Na-
rodow¹ do Archiwum Pañstwowego w
Opolu, Harcerska Akcja Zimowa, Dzieñ
My�li Braterskiej, XXII Hufcowy Festi-
wal Piosenki Harcerskiej (odby³ siê w
MGOK w Kietrzu), Konkurs Piosenki
Ekologiczno - Prozdrowotnej, (odby³ siê
w g³ubczyckim Domu Kultury), Zuchowej
Majówce z okazji Dnia Dziecka w Go³u-
szowicach (zorganizowana przez ZHP,
Urz¹d Miasta i Gminy, Radê Parafialna i
Radê So³eck¹), Dzieñ Papieski, Rajd Je-
sienny "Granicznym Szlakiem", ods³oniê-
cie tablicy pami¹tkowej w Babicach w
rocznicê wydarzeñ w Hucie Pieniackiej.
Harcerze ju¿ tradycyjnie brali udzia³ w uro-
czysto�ciach o charakterze pañstwowym i
ko�cielnym87.

Podczas inauguracji roku harcerskiego
2004 w³adze Urzêdu Miasta i Gminy w
G³ubczycach "wysoko oceni³y inicjatywê
i zaanga¿owanie w dzia³ania metodyczno
- wychowawcze m³odzie¿y, organizacjê i
udzia³ w uroczysto�ciach patriotyczno - re-
ligijnych w gminie, szerok¹ wspó³pracê ze
s³u¿bami mundurowymi: stra¿¹ graniczn¹,
po¿arn¹, miejsk¹, wojskiem i policj¹, in-
stytucjami kultury, o�wiaty i samorz¹du"88.

To wa¿ne, ¿e g³ubczyckich harcerzy po-
strzega siê obecnie nie tylko podczas roz-
stawiania namiotów, pilnowania porz¹d-
ku czy przenoszenia sprzêtu. Ich sponta-
niczne podej�cie do rozwi¹zywania  pro-
blemów �wiadczy jedynie o wysokich
umiejêtno�ciach nabytych w trakcie obo-
zów, zlotów, alertów, zimowisk czy rajdów.

Ogromnym ciosem dla braci harcerskiej

... na festiwalu w Kietrzu ...

... na majówce w Go³uszowicach ...

... na �Dzie³o Nowego Tysi¹clecia�...

... w³adze wysoko oceni³y ...
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by³a �mieræ Papie¿a Jana Paw³a II 2 kwiet-
nia 2005 r. By³ niepodwa¿alnym autoryte-
tem, "przewodnikiem" harcerzy po szla-
kach i rajdach. Jego s³owa dodawa³y otu-
chy ca³ej skautowej rodzinie. Druh Wie-
s³aw Janicki pisze: "I otwar³y siê usta. I
ka¿dy móg³ mówiæ. Rozwi¹za³y siê jêzyki
i pop³ynê³y s³owa. Polska zaczê³a mówiæ
normalnym jêzykiem. Jêzykiem serca. Jê-
zykiem wiary. Jêzykiem Ewangelii. Polska
prawdziwie rozmodlona i zap³akana. Pol-
ska prawdziwie radosna i roz�piewana -
Wiêc to Ojciec �w. nauczy³ ich tego - od-
powiada³ sobie zdziwiony �wiat. My na-
prawdê nie wiedzieli�my, jak zdaje siê tak
trudny egzamin z rozstania"89.

�mieræ Karola Wojty³y by³a dla wszyst-
kich harcerzy smutnym wydarzeniem. Jak
nigdy, wszyscy skauci byli pogr¹¿eni w
smutku i ¿alu. W tych dniach ka¿dy z nich
z pewno�ci¹ zda³ egzamin z dojrza³o�ci.

23 pa�dziernika 2005 r. w czasie uro-
czystej Mszy �w. w ko�ciele parafialnym
ods³oniêta zosta³a i po�wiêcona tablica
upamiêtniaj¹ca pontyfikat Jana Paw³a II.
Widnieje na niej napis "Cz³owiek, który
chce zrozumieæ siebie do koñca, musi przy-
bli¿yæ siê do Chrystusa � Janie Pawle II
orêduj za nami u Boga - G³ubczyce
2005"90. W cieniu wydarzeñ z Watykanu
pozosta³e inne imprezy o charakterze kul-
turalno - turystycznym organizowane przez
g³ubczycki hufiec. Nie zapomniano jednak
o cyklicznych akcjach jak: Harcerska Ak-
cja Letnia, Rajd Jesienny, konkurs �Strofy
o Ojczy�nie� czy Dzieñ My�li Braterskiej.

30 maja 2006 odby³y siê uroczysto�ci pod
ruinami ratusza zwi¹zana z przekazaniem
repliki "Ksiêgi Praw Miejskich G³ubczyc"
z 1421 r. przez prof. Dariê Na³êcz oraz
wmurowanie i podpisanie aktu erekcyjne-
go pod odbudowê ratusza. W uroczysto-
�ciach czynnie uczestniczyli harcerze, któ-
rym dobro kultury polskiej jak i historia
regionu jest bardzo bliska. ... jury konkursu �Strofy o Ojczy�nie� ...

... 2 kwietnia 2005 ...

... w po�wiêceniu Aktu Erekcyjnego ...

... pod odbudowê ratusza ...
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60 lat harcerstwa na ziemi g³ubczyckiej
jest okazj¹ do wielu refleksji i podsumo-
wañ. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Ko-
mendy Hufca w G³ubczycach swoj¹ pra-
c¹ pokaza³, ¿e nawet w najtrudniejszych
chwilach potrafi³ sprostaæ trudno�ciom i
stawianym zadaniom. Dzia³alno�æ harce-
rzy w trudnych powojennych warunkach,
ich pionierski charakter pracy pierwszych
przesiedleñców, nastêpnie "burza ideolo-
giczna" o kszta³t ideowy harcerstwa, a
pó�niej trud pracy w warunkach przemian
politycznych i transformacji gospodarczej,
�wiadczy jedynie o twardym charakterze
g³ubczyckiego harcerstwa, o jego prawdzi-
wie skautowskiej roli, o uporczywo�ci kil-
ku pokoleñ instruktorów, harcerzy i zu-
chów. Niech s³owa pierwszej g³ubczyckiej
harcerki oddadz¹ to, co najistotniejsze w
polskim skautingu: "Niech odejd¹ ci, któ-
rym to nie odpowiada ! Nikt ich nie zmu-
sza do pozostawania z nami, ale je¿eli
chc¹ zostaæ, niech �wiadomie przyjm¹ to,
co zawsze wyró¿nia³o harcerstwo. Niech
Ma³kowska, Ma³kowski, Kamiñski, Mi-
rowski, Bartkiewiczówna bêd¹ ich idola-
mi"91.

dr Arkadiusz Szymczyna
zdjêcia ze str. 33 - 60 ze zbiorów KH,

str. 60 - 66 - Jan Wac
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... imienia JP II szkole w Pietrowicach ...

... nasza przysz³o�æ ...

... nie sposób rozpoznaæ kolejnego
udzia³u harcerzy ...
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Dzisiejsza (X 2006) Komenda Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w G³ubczycach
to 511 zuchów, harcerzy i instruktorów, a w³adze hufca tworz¹:

SK£AD KOMENDY HUFCA
hm. Ryszard Kañtoch - Komendant Hufca

phm. Zdzis³awa Bok - Zastêpca Komendanta Hufca
phm. Justyna Bródka - Zastêpca Komendanta Hufca

phm. Agnieszka Kowalczyk - Skarbnik Hufca
phm. Urszula Pirch - Cz³onek Komendy

phm. Wies³awa Górecka - Cz³onek Komendy
phm. Urszula Wojciechowska - Cz³onek Komendy

phm. Bo¿ena Lechoszest - Cz³onek Komendy
pwd. Ewa �wiercz - Cz³onek Komendy

KOMISJA REWIZYJNA HUFCA
phm. Ewa Pi¹tkowska - Przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej
phm. Ma³gorzata Bednarczuk - Cz³onek Komisji Rewizyjnej

phm. Jolanta Wróbel - Cz³onek Komisji Rewizyjnej

S¥D HARCERSKI HUFCA
hm. Jan Ba¿yñski - Przewodnicz¹cy S¹du Harcerskiego

hm. Halina Kostu� - Cz³onek S¹du Harcerskiego
hm. Jan Nied�wiecki - Cz³onek S¹du Harcerskiego

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH
hm. Czes³aw Tabaka - Przewodnicz¹cy Komisji

hm. Kazimierz Klim - Cz³onek
hm. Krystyna Jankowska - Cz³onek

hm. Jan Ba¿yñski - Cz³onek
phm. Zdzis³awa Bok - Cz³onek

KOMISJA DUCHOWA
phm. Wies³aw Janicki - Przewodnicz¹cy Komisji

pwd. Damian Dobrowolski - Cz³onek
Ks. Norbert Mikler - Kapelan

KOMISJA HISTORII HARCERSTWA
hm. Anna Juzwiszyn - Przewodnicz¹ca Komisji

hm. Krystyna Jankowska - Cz³onek
hm. Henryk £upicki - Cz³onek
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KOMENDANCI KH ZHP 1945 - 2006

Jan Sromek
Eugeniusz Broczkowski

Roman Frej
Mieczys³aw Broczkowski

Edward Piwek
Krystyna Jagielska

Edward P³aza
Krystyna Felczyñska

Ryszard Kañtoch

Wrêczenie Krzy¿a "Zas³u¿ony dla ZHP" dh. Wandzie Rojek
Komendantka Opolskiej Chor¹gwi ZHP Kazimiera Ochendowska,

przewodnicz¹cy RM Jan Wac, dh Kazimierz Koroblowski

Krystyna Jagielska Krystyna Felczyñska i komendantka
Chor¹gwi Krystyna Garczyñska


