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OD ZJAZDU DO ZLOTU
JEDEN ROK Z ¯YCIA HARCERZY KH ZHP

ilustrowany zdjêciami z ró¿nych lat

18.11.1999 - w Domu Nauczyciela odby³ siê Zjazd Hufca ZHP rozpoczynaj¹cy ko-
lejn¹, 2 - letni¹ kadencjê
w³adz naszego hufca. W
zje�dzie uczestniczy³o 87
instruktorów. Dokonano
podsumowania pracy Ko-
mendy Hufca, przyjêto pro-
gram dzia³ania, dokonano
wyboru w³adz statutowych.
10 - 12.12.1999 - w Szko-
le Podstawowej nr 3 im.
T. Ko�ciuszki odby³ siê III
Przegl¹d Opolskiej Pio-
senki Harcerskiej. Ogó³em
udzia³ wziê³o 130 wykonawców z ca³ej Opolszczyzny. Pierwsze miejsce zespo³owo

wy�piewali: 2. zastêp dru¿yny "Mili-
tis" z Karczowa i g³ubczycki "Para-
dox"; drugie miejsce l. zastêp dru¿yny
"Militis" z Karczowa; trzecie miejsce
"Woodcrafterzy" z SP nr 3 z G³ubczyc.
W kategorii na now¹ piosenkê pierw-
sze miejsce zespo³owo wy�piewa³a
"Dru¿yna B" z g³ubczyckiej SP nr 2,
dalej uplasowa³y siê "Samarytanki" z
Grodkowa i "Zielone Duszki" z SP nr
3 z G³ubczyc. W kategorii solistów naj-

lepsza okaza³a siê P. Grajeta z Grodkowa,
drugie miejsce przypad³o D. Szczepañskie-
mu ze Strzelec Opolskich. W trzeciej kate-
gorii na w³asny tekst bezkonkurencyjny oka-
za³ siê Grzegorz Witu³a z G³ubczyc, a wy-
ró¿nienie dru¿ynowe otrzyma³a "Dru¿yna B"
z G³ubczyc.
20.12.1999 - w Katedrze Opolskiej na uro-
czystej Mszy �w. harcerze Hufca ZHP
otrzymali Betlejemskie �wiat³o Pokoju.
21.12.1999 - w Domu Nauczyciela spotkali
siê instruktorzy Komendy Hufca i harcerze
z terenu G³ubczyc, Kietrza, Baborowa, G³o-

J. Wac

fot. ze zb. KH
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gówka i Branic na uroczystej zbiórce. Tam, z r¹k w³adz samorz¹dowych gminy i po-
wiatu, zwi¹zków komba-
tanckich, kadry instruktor-
skiej, ksiêdza proboszcza,
otrzymali Betlejemski
Ogieñ, który przenie�li do
swoich ko�cio³ów, szkó³,
zak³adów pracy, instytucji,
domów rodzinnych wraz z
serdecznymi ¿yczeniami
�wi¹tecznymi.
23.12.1999 - na uroczystej
Sesji Rady Miejskiej w
Domu Dziennego Pobytu na
rêce burmistrza J. Picha i
przewodnicz¹cego RM K. Skowyry harcerze przekazali Betlejemskie �wiat³o Pokoju
wraz z ¿yczeniami dla Rady Miejskiej.
6.01.2000 - odby³o siê po-
siedzenie g³ubczyckich or-
ganizatorów Wielkiej Or-
kiestry �wi¹tecznej Pomo-
cy, gdzie powo³ano sztab
akcji. 9.01.2000 - Komen-
da Hufca ZHP wspólnie z
Bankiem Spó³dzielczym
przyst¹pi³a do akcji Wiel-
kiej Orkiestry �wi¹tecznej
Pomocy. Ogó³em zebrano
20 645.65 z³.
23.01.2000 - Zjazd Opol-
skiej Chor¹gwi ZHP w Sali
Herbowej Urzêdu Woje-
wódzkiego. G³ubczycki hu-
fiec reprezentowali: przew.
Rady Przyjació³ Harcerstwa J. Pich - burmistrz Miasta i Gminy, dh Zb. Zió³ko radny
Sejmiku Wojewódzkiego, hm. R. Kañtoch - komendant hufca, phm. W. Janicki - szcze-
powy SP nr 3, phm. B. Kowalska - Wo�ny - szczepowa SP Szonów, phm. U. Pirch -
szczepowa SP �ciborzyce Ma³e, pwd. A. Zajdel - przew. Namiestnictwa Zuchowego
SP nr 2, pwd. S. K³ak szczepowa SP Baborów. W sk³ad Komendy Opolskiej Chor¹gwi
weszli: R. Kañtoch - odpowiedzialny za wspó³pracê z wojskiem, stra¿¹ po¿arn¹, poli-
cj¹ i obron¹ cywiln¹, W. Janicki - jako przew. rady programowej Opolskiej Chor¹gwi.
28.01.2000 - odby³ siê w Specjalnym O�rodku Szkolno - Wychowawczym konkurs
"Strofy o Ojczy�nie". Organizatorami byli: Komenda Hufca ZHP, Urz¹d Miasta i
Gminy oraz  Specjalny O�rodek Szkolno - Wychowawczy. Celem konkursu by³o pro-
pagowanie piêkna poezji, upowszechnienie kultury s³owa i sztuki recytacji, wymiana
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do�wiadczeñ, przyjacielskie
spotkania przy p¹czku i herba-
cie. W konkursie wziêli udzia³:
zuchy, harcerze oraz m³odzie¿
niestowarzyszona ze szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów z te-
renu dzia³ania hufca.
31.01. - 12.02.2000 - Harcer-
ska Akcja Zimowa pod ha-
s³em "Ferie na sportowo - kul-
turalnie - bezpiecznie i zdrowo"
organizowana przez KH ZHP na bazie SP im. T. Ko�ciuszki przy ul. Dworcowej.
Organizowane by³y wycieczki do Raciborza, Nysy, G³ucho³az, Pokrzywnej, Kamienia
�l¹skiego, Mosznej, Opola, G³ogówka oraz na Górê �w. Anny i Biskupi¹ Kopê. W
programie by³y równie¿ propozycje gier i zabaw zwi¹zanych ze sportami zimowymi i
Indeksem Sprawno�ci Fizycznej. Wszystkie formy kulturalne, sportowe i turystyczne
by³y bezp³atne, a w ka¿dy czwar-
tek i pi¹tek odbywa³a siê projek-
cja w Domu Kultury. HAZ 2000
skierowana by³a do m³odzie¿y
szkó³ podstawowych i gimnazjów
zrzeszonej w harcerstwie oraz
m³odzie¿y niezorganizowanej,
która w czasie trwania akcji
chcia³a poznawaæ tajniki harcer-
stwa. W czasie HAZ 2000 orga-
nizowane by³y biwaki w �rodo-
wisku wiejskim. Ogó³em w akcji
wziê³o udzia³ ok. 3000 osób (co-
dzienne gry i zabawy 1100 osób, turnieje szachowe, warcabowe 140 osób, rajd pieszy
210 osób, siatkówka, koszykówka 250 osób, wycieczki autokarowe 650 osób, biwaki
380 osób, konkursy rysunkowe i plastyczne 90 osób, quizy - 80 osób).
24.02.2000 - uroczyste spotkanie w hotelu Domino z okazji Dnia My�li Brater-
skiej. Przes³aniem spotkania by³o has³o twórcy skautingu lorda Roberta Baden Po-
wella "Szukajcie sobie przyjació³, aby niepowtarzalna atmosfera braterstwa serdecz-
no�ci oraz przyja�ni towarzyszy³a nam zawsze - nie tylko od �wiêta". Dzieñ ten jest
okazj¹ do spotkania siê kadry hufca ze wszystkimi, którzy wspomagaj¹ harcerstwo i
s¹ jego przyjació³mi. W zbiórce uczestniczy³o 140 osób. �Zaprosili�my naszych przy-
jació³ i sojuszników, aby wyraziæ im podziêkowania za dotychczasow¹ pomoc, ja-
kiej udzielili Komendzie Hufca ZHP, a jednocze�nie przypomnieli�my, ¿e trwamy,
jeste�my, pamiêtamy o s³u¿bie oraz liczymy na dalsz¹ wspó³pracê, przyja�ñ i po-
moc�, powiedzia³, witaj¹c go�ci komendant R. Kañtoch. W spotkaniu udzia³ wziêli:
komendant Opolskiej Chor¹gwi ZHP M. Mandryga, z-ca dowódcy 10. Opolskiej
Brygady Logistyczej w Opolu p³k K. Trela (foto), komendant Opolskiej Wojewódz-
kiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy E. Turkiewicz, z-ca dyrektora Instytutu
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Prawa i Administracji
UO, wiceprzewodni-
cz¹cy Zarz¹du G³ów-
nego Towarzystwa
Przyjació³ Dzieci S. L.
Stadniczenko, prezes
Okrêgu �wiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy
AK w Opolu D. Dyba,
z-ca komendanta �l¹-
skiego Oddzia³u Stra-
¿y Granicznej w Raci-
borzu mjr Z. £ukie-
wicz, w³adze samorz¹-
dowe G³ubczyc, gmin
o�ciennych i powiatu, przedstawiciele zwi¹zków kombatanckich: K. Sawicka, J. Go-
niowski, J. Mielnik; z-ca komendanta Hufca druhna Zdzis³awa Bok, dyrektorzy szkó³
podstawowych i gimnazjów z powiatu g³ubczyckiego. G³ównym nurtem spotkania
by³a reforma szkolnictwa jako szansa dla harcerstwa, instruktorów i wychowawców,
którzy autonomicznie bêd¹ mogli budowaæ w³asne autorskie programy.
5.03.2000 - na apel Stowarzyszenia "Dolno�l¹ska Rodzina Katyñska" z siedzib¹
we Wroc³awiu (ko³o w Opolu) - w 60. rocznicê wydania wyroku �mierci przez Biuro
Polityczne KC KPZR na polskich oficerów, jeñców Kozielska, Ostaszkowa i Staro-
bielska - harcerze przeprowadzili kwestê na budowê cmentarzy katyñskich. Harcerze
dh. W. Janickiego (Woodcrafterzy) dh. M. Smahy (Paradox), dh. A. Zajdel (Dru¿yna
B) zebrali 2178 z³.
14.03.2000 - Konkurs "Ferie na sportowo - kulturalnie - bezpiecznie i zdrowo"
zakoñczony i uwieñczony sukcesem Komendy Hufca ZHP, w skali województwa. Za
organizowanie w czasie ferii zimowych "Harcerskiej Akcji Zima 2000" komenda otrzy-
ma³a I nagrodê - du¿¹ torbê pe³n¹ pi³ek do ró¿nych gier. Komenda Hufca ZHP repre-
zentowaæ bêdzie jednocze�nie Opolszczyznê w konkursie ogólnopolskim.
23.03.2000 - "55. Rocznica Walk o Ziemiê G³ubczyck¹" - Uroczysta zbiórka w
Domu Nauczyciela z udzia³em zaproszonych go�ci, w³adz samorz¹dowych gminy i
powiatu. W rozkazie specjalnym komendant hufca zwróci³ siê do harcerzy, instrukto-
rów o g³êbsze poznawanie naszej powojennej historii na Ziemi G³ubczyckiej: trudnych,
skomplikowanych pocz¹tków tworzenia
naszej ma³ej ojczyzny, organizowania na
nowo ¿ycia w mie�cie i gminie zniszczonych
dzia³aniami wojennymi, a dodatkowo z pro-
blemami wysiedlania jej mieszkañców i
przyjmowania nowych osiedleñców.
14 - 15.04.2000 - Rekolekcje "Harcer-
skie Czuwanie 2000". Pierwsze harcerskie
zajêcia ³¹cz¹ce w sobie dni skupicnia i re-
kolekcje prowadzone wspólnie przez kape-
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lana Opolskiej Chor¹gwi ZHP ks. Mi-
ros³awa Ho³uja, kapelana 10. Opolskiej
Brygady logistycznej ks. Henryka Kacz-
marka, ks. Norberta Miklera, oo. fran-
ciszkanów, ksiê¿y parafialnych, instruk-
torów harcerskich. Dla harcerzy z tere-
nu dzia³ania komendy (Kietrz, G³ogó-
wek, Baborów, Branice, G³ubczyce)
uczestnicz¹cych w dwudniowym czuwa-
niu przygotowano bazê noclegow¹ w SP
2. Komendantem harcerskiego czuwania
by³ phm. Wies³aw Janicki.

28.04.2000 - w Miejskim O�rodku Kultury odby³ siê XX Festiwal Piosenki Har-
cerskiej dla zuchów i harcerzy oraz
zespo³ów kwalifikowanych. Organi-
zatorami festiwalu byli KH ZHP,
UMiG, MOK, ZOKiS, PSM oraz
Rada Przyjació³ Harcerstwa.
3.05.2000 - w ramach obchodów
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja w Domu Nauczyciela odby³o
siê spotkanie Komendy Hufca i har-
cerzy z w³adzami miasta i gminy oraz
kombatantami, na którym m.in. od-
czytany zosta³ Rozkaz Specjalny,
mianowania na stopnie harcerskie i
podziêkowania. Zaprezentowany zosta³ przez harcerzy program s³owno - muzyczny.
Uczestnicy 3-Majowego spotkania wziêli udzia³ w oficjalnym otwarciu XI Biegów
Ulicznych z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji. Organizatorami byli: MOS, Szko³a
Podstawowa nr 2, KH ZHP, ZOKiS, MOK, Powiatowa Komenda Policji.
10.05.2000 - w czasie uroczystego apelu zorganizowanego przez KH ZHP przy
Pomniku ̄ o³nierza Polskiego spotkali siê kombatanci, w³adze miasta i powiatu, m³o-
dzie¿ szkolna, harcerze
z pocztami sztandaro-
wymi, mieszkañcy mia-
sta, by uczciæ 55. rocz-
nicê zakoñczenie II woj-
ny �wiatowej. Mia³y
miejsce równie¿ odzna-
czenia kombatantów i
nadania stopni wojsko-
wych. Harcerze zapre-
zentowali monta¿ s³ow-
no - muzyczny.
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18.06.2000 - obchody uroczysto�ci 60. rocznicy Zbrodni Katyñskiej przeprowa-
dzone przez KH ZHP. Po Mszy �w. w ko�ciele parafialnym z udzia³em Kompanii
Honorowej i Orkiestry, Dru¿yny Sztandarowej, pocztów sztandarowych, w³adz woje-
wódzkich, samorz¹dowych powiatu, miasta i gminy, zwi¹zków kombatanckich, dalsza
cze�æ uroczysto�ci odby³a siê przy pomniku. Po wyst¹pieniu wojewody opolskiego A.
Pêzio³a, prezesa Ko³a Rodzin Katyñskich w Opolu Teresy Kaczmarek, starosty i bur-
mistrza odby³ siê apel poleg³ych, salwa honorowa, okoliczno�ciowy program harcer-
ski, z³o¿enie wieñców i kwiatów pod pomnikiem i od�piewanie Roty oraz defilada ulic¹
Kochanowskiego.
1.07 - 30.08.2000 - Harcerska Akcja Letnia. Na harcerskich placówkach letniego
wypoczynku przebywa³o 1115 dzieci oraz m³odzie¿y zrzeszonej i niezrzeszonej. W

obozach harcerskich
wziê³o udzia³ 350 uczest-
ników. Kadrê stanowili
instruktorzy ZHP, a za-
razem nauczyciele szkó³
podstawowych, funkcjo-
nariusz zawodowy stra-
¿y granicznej, wycho-
wawcy z OHP, dwóch
studentów w ramach
praktyki, 2 psychologów,
2 terapeutów. Na obo-
zach kszta³cona by³a ka-
dra m³odzie¿owa w celu

propagowania ciekawych programów
harcerskich dla dru¿yn i zastêpów
oraz przygotowywania funkcyjnych
dla hufca.
W o�rodku harcerskim w Le�nikach
podczas NAL odby³o siê 10 biwaków
oraz 7 imprez sportowych, kultural-
nych i turystycznych. W biwakach
uczestniczy³y 342 osoby, a 743 w po-
zosta³ych formach. Stanica na Gra-
nicy - jest elementem szerokiego pro-
gramu "B¹d� Gotów" adresowanego do harcerek i harcerzy naszego hufca, którzy prze-
bywali na obozach w Drobnicy - £ysy Brzeg.
15.08.2000 - po uroczystej Mszy �w. w dniu �wiêta Wojska Polskiego - jej uczestni-
cy - w³adze miasta i powiatu, kombatanci, mieszkañcy miasta, harcerze oraz poczty
sztandarowe szkó³ przeszli pod pomnik "Poleg³ych za wolno�æ Polski" na apel, zorga-
nizowany przez KH ZHP. W apelu uczestniczy³a Kompania Honorowa Wojska Pol-
skiego z Opola. Ods³oniêto tablicê Armii Krajowej z nazw¹ placu. Na zakoñczenie
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zaproszeni go�cie w towarzystwie
harcerzy udali siê do Domu Nauczy-
ciela, gdzie wspólnie, przy herbatce
wspominali i �piewali piosenki z
dawnych lat (foto - z gen. bryg. R.
Klech¹, dowódc¹ 10. BLO).
2 - 12.08.2000 - W �wiatowym Zlo-
cie Harcerstwa Polskiego "Gniezno
2000" uczestniczy³o dwudziestu har-
cerzy z Dru¿yny Woodcrafterskiej,
dzia³aj¹cej przy Szkole Podstawowej
nr 1 oraz ze Szczepu "Korczakow-
cy''(SP2). "Ku przysz³o�ci" - tak
brzmia³o has³o zlotu, który zgromadzi³ na lotnisku w Bednarach blisko 10 tysiêcy
harcerek i harcerzy. By³ to bardzo wa¿ny zlot, który odby³ siê na koniec XX wieku, 90
lat od narodzin skautingu na ziemiach polskich, po pierwszej dekadzie zmian ustrojo-
wych w Polsce. Mogli�my pokazaæ w czasie jego trwania, jak¹ jeste�my organizacj¹,
zaprezentowaæ nasze sukcesy, si³ê, ale i
s³abo�ci. To wielkie przedsiêwziêcie orga-
nizowane by³o przez G³ówn¹ Kwaterê przy
pomocy wielu wspó³organizatorów - cho-
r¹gwi, hufców, ró¿nych �rodowisk harcer-
skich, lecz tak¿e firm i instytucji nie zwi¹-
zanych bezpo�rednio z ZHP.
16.09.2000 - Harcerski Start i Sprz¹ta-
nie �wiata organizowany tradycyjnie
przez KH ZHP w mie�cie i okolicy - le-
sie Marysieñka.
23.09.2000 - W organizacji Dnia Unii
Europejskiej w G³ubczycach swój widoczny udzia³ mia³a Komenda Hufca ZHP.
Harcerze uczestniczyli w uroczysto�ci nadania imienia Jana Paw³a 1I oraz wrêcze-
nia sztandaru i otwarcia sali gimnastycznej w SP w Pietrowicach. Pe³nili wartê w
uroczystej Mszy �w. konsekracyjnej z udzia³em abp. A. Nossola w ko�ciele parafial-
nym w Braciszowie. Po po³udniu na stadionie sportowym w G³ubczycach promowali
�wiatowy Zlot ZHP Gniezno 2000 przez urz¹dzenie wystawy zdjêæ, podzielono siê
wra¿eniami, a gawêdê wyg³osi³ druh W. Janicki. Promowali Harcerski Paszport do
Europy, przygotowuj¹c jednocze�nie harcerzy do �wiadomego, umiejêtnego, aktyw-
nego i odpowiedzialnego uczestnictwa i korzystania z zasad demokracji w ¿yciu swojej
spo³eczno�ci.
27.09.2000 - Podczas podsumowania Harcerskiej Akcji Letniej w Turawie KH
ZHP otrzyma³a komputer, nastêpnie w "Piwnicy u Kurka" spotkali siê instruktorzy
hufca, kadra I i II turnusu oraz zaproszeni go�cie - sponsorzy z przewodnicz¹cym
Rady Przyjació³ Harcerstwa - burmistrzem Józefem Pichem, dziêki którym mo¿na by³o
przeprowadziæ akcjê letni¹ dla 1115 harcerzy, zuchów i m³odzie¿y niezrzeszonej.



76

20 - 22.10.2000 - XVII Harcerski Rajd Jesienny "Granicznym Szlakiem" zgroma-
dzi³ 270 zuchów, harcerzy i instruktorów, którzy na trasie G³ubczyce - Bogdanowice -
Krzy¿owice - Zopowy oraz Zopowy - Zubrzyce - Braciszów - Pietrowice poznawali
historiê miejscowo�ci i ciekawe miejsca Ziemi G³ubczyckiej na pograniczu polsko -
czeskim oraz funkcjonowanie
stra¿y granicznej. Spotykali cie-
kawych ludzi, przyjació³ z po-
przednich rajdów. Zapominaj¹c o
codzienno�ci prze¿ywali wspa-
nia³¹ przygodê. W bogdanowic-
kim ko�ciele ks. A.  Szubka od-
prawi³ uroczyst¹ Mszê �w. z
udzia³em uczestników rajdu. Na
uroczystym apelu podsumowuj¹-
cym rajd wrêczono najlepszym
dru¿ynom puchary, a pozosta³ym
dyplomy i pami¹tki. Organizato-
rami rajdu byli: KH ZHP UMiG G³ubczyce, �l¹ski Oddzia³ Stra¿y Granicznej w Raci-
borzu, 10. Opolska Brygada Logistyczna.
9.11.2000 - Narodowe �wiêto Niepodleg³o�ci, Zlot Komendy Hufca ZHP.

fot. Sz. Popczyk

foto ze str. 69 - 76 - J. Wac

... przy Pomniku ¯o³nierza Polskiego ...



77

Ligia Zabilska - Sierpina, Toruñ

ZAUROCZENIE HARCERSTWEM

Cisza. Spokój. Le�na polana zalana z³otymi promienia-
mi s³oñca. Puka dziêcio³. W pobli¿u cicho i wartko p³ynie
Drwêca. Jest tak piêknie, a wy chcecie, abym wspomina³a
i te tragiczne, smutne czasy, i szczê�cie prze¿ycia, a potem
- entuzjazm dzia³ania, zach³anno�æ tworzenia i nieprze-
mo¿na chêæ nauki? G³ód nauki, g³ód przyja�ni, mi³o�ci,
radosnych przygód i doznañ?!

To lata 1945 - 48. Wojna zapuka³a do mego domu, gdy
przy furtce stan¹³ sko�nooki radziecki ¿o³nierz. Có¿ wte-
dy wiedzia³am o przysz³o�ci? Szybko dotar³a do mnie
wie�æ, ¿e nasz¹ hufcow¹ Helenê K.(¿onê sêdziego) dyrek-
torkê Szko³y Powszechnej im. E. Orzeszkowej w Tarno-
polu wraz z dzieæmi wyrzucaj¹ z domu. Pobieg³am wraz z
innymi harcerkami bez wahania, aby pomóc.

I tak to siê zaczê³o!
Kiedy pewnego dnia w szkole zabrak³o wielu kole¿anek i kolegów, bez namys³u zja-

wili�my siê na dworcu kolejowym, gdzie sta³y zaplombowane wagony pe³ne wo³ania
rozpaczy: pró�b o pomoc, zaskoczonych ludzi, nie znaj¹cych swego losu, a czêsto
nie�wiadomych tego, co siê dzieje. Nie mo¿na by³o podej�æ. Wartownicy krzycz¹c g³o-
�no po rosyjsku odpychali i nie pozwalali siê zbli¿yæ. Te rêce wyci¹gniête b³agalnie z
ma³ych okienek wagonów towarowych!!! Czy mo¿na je zapomnieæ?

Nie wiem, sk¹d znalaz³ siê chleb, bu³ki, owoce, które rzucali�my w te okienka i do
tych r¹k! Nic wiêc dziwnego, ¿e gdy z kolei do Tarnopola wkroczyli Niemcy i "Szare
Szeregi" dotar³y do nas, szybko znaleziono te dziewczêta, które mimo m³odego wieku
(13-14 lat), wiedzia³y, co nale¿y robiæ w tym czasie najciê¿szych ofiar i prób.

Zosia P., jej kuzynka Jadzia B., Zosia K., ma³a, filigranowa Jasia P. i ja spotyka³y-
�my siê w ró¿nych miejscach i okoliczno�ciach. Zwykle tylko jedna mia³a kontakt z
"dowództwem" i jedna zna³a miejsce zbiórki.

Najczê�ciej by³a to Jasia, któr¹ tak ³atwo by³o zgubiæ w t³umie i wtedy fiasko. Chyba
jednak nigdy siê to nie zdarzy³o. Jakie zabawne wydawa³o siê nam obserwowanie ru-
chu wojsk niemieckich (zapamiêtywanych bez mo¿liwo�ci notowania), przenoszenie
materia³ów do tajnej drukarni itp. Ju¿ powa¿niej traktowa³y�my æwiczenia z samary-
tanki, ale æwiczenie spostrzegawczo�ci by³o chyba najwa¿niejsze. Szybka orientacja,
refleks ratowa³y nas przed wiêzieniem i �mierci¹.

Szybko upomnia³o siê o nas AK, ale to ju¿ inna historia i temat na inne opowiadanie.
Kiedy w kwietniu 1944 r. do zrujnowanego miasta (przechodzi³o kilkakrotnie z r¹k

do r¹k) wkroczyli Rosjanie, mogli�my "wype³zn¹æ" z frontowej ziemianki, po areszto-
waniu ojca trzeba siê by³o "zgubiæ", jak najszybciej w transporcie repatrianckim.

I znów wagony kolejowe, towarowe (zreszt¹ brudne, bo po wêglu) wioz³y nas - tym
razem na zachód. Marzenia o planowanym punkcie docelowym by³y nierealne. Wie-
ziono nas w nieznane. Po dwóch tygodniach tu³aczki, poci¹g zatrzyma³ siê na ma³ej
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stacyjce, 16 km od czeskiej granicy, prawie na przed³u¿eniu linii prostej z Tarnopola.
Nieznane, puste, w 70% zniszczone miasteczko, zwane wtedy G³¹bczycami, nie napa-
wa³o optymizmem. Kazano siê nam wy³adowaæ i poci¹g odjecha³. Zjawili siê Polacy -
8 odwa¿nych, którzy próbowali zorganizowaæ tu ¿ycie.

Ojciec znalaz³ mieszkanie w 2-piêtrowej kamienicy, w�ród ruin przy ul. Wodnej. Po
obu stronach tego budynku domy by³y ca³e, ale ju¿ po przeciwnej, a¿ do pasa¿u (dzi�
nieistniej¹cego), który wiód³ na zniszczony, ze zrujnowanym po �rodku ratuszem, ry-
nek - morze ruin. Wszystko to ju¿ nie istnieje. Dom przy ul. Wodnej, ze sklepem na
parterze, zosta³ w ten sposób wyeksponowany.

I co dalej? Jak tu ¿yæ? Pusto, cicho, niebezpiecznie. Któ¿ zna atmosferê takiego
opuszczonego przez �wiat i ludzi miejsca?

Ale zostali�my !!!
Pierwszy spacer po pustych ulicach, gdzie w ruinach kwit³y ró¿e (przecie¿ by³ czer-

wiec 1945 r.) i pachnia³y na przekór zniszczeniu i �mierci.
Pierwsze spotkanie: Dyr. Gimnazjum Stefan Lidowski, prof. Edward Kowalski, insp.

szk. Marian Spasowski i jeszcze 5 Polaków powita³o nas serdecznie i z rado�ci¹, a ¿e
obie z siostr¹ mia³y�my na sobie ocala³e przez wojnê harcerskie mundury entuzjazm
by³ du¿y. "Bêdziemy mieæ harcerstwo" - wykrzykn¹³ dyr. Lidowski. Zaraz na drugi
dzieñ jako Nr 1 zapisa³am siê do gimnazjum.

Chcia³am siê uczyæ i znów byæ harcerk¹. Tak, jak przed wojn¹, tylko starsz¹, bar-
dziej do�wiadczon¹, ale i bardziej �wiadom¹ i odpowiedzialn¹. Entuzjazm mój by³
ogromny i potrafi³am nim zaraziæ m³odzie¿, która coraz liczniej przybywa³a nastêpny-
mi repatrianckimi transportami do tego zapomnianego przez Boga i ludzi miasteczka,
o¿ywionego nasz¹ m³odzieñcz¹ wiar¹ w potrzebê dzia³ania, nauki, przyja�ni, bycia
razem!

Któ¿ mo¿e opisaæ atmosferê tych czasów? W zrujnowanym miasteczku, gdzie� na
koñcu Polski (a mo¿e �wiata?) budzi³o siê ¿ycie, a w nim najwa¿niejsza dla m³odzie¿y
szko³a i dru¿yny harcerskie. Tak, dru¿yny harcerskie! Ros³y i rz¹dzi³y miastem. By³y
tam wszêdzie, gdzie trzeba by³o co� zrobiæ. Odgruzowanie pó�niejszego Domu Kultu-
ry, który straszy³ g³êbokim lejem po bombie w samym �rodku miasta, to przecie¿ robo-
ta Staszka Sierpiny z Dubna z Wo³ynia i jego zapalonych harcerzy. Nikt im nie kaza³
sami wiedzieli, ¿e tak trzeba! Dla mnie najwa¿niejsze (w tej dziedzinie - porz¹dkowa-
nie miasta) by³o gimnazjum. Eksponaty z ró¿nych pracowni znajdowali�my w pobli-
skich ogródkach i domach, bo ta dzielnica miasta nie by³a zniszczona i wci¹¿ j¹ zasie-
dlano. Puste okna, bez szyb, w gmachu szkolnym zabijali�my czym siê da³o. A kiedy
transportem repatriacyjnym przyby³ ze Lwowa Mieczys³aw Zarzyczny (zreszt¹ opera-
tor filmowy) i zamieszka³ na terenie szko³y, jako wo�ny, praca nabra³a rozmachu i
efektywno�ci. By³ ju¿ kto�, kto dba³ o wszystko i robi³ to z oddaniem.

Doje¿d¿ali nauczyciele: Cecylia Czopeñko (wspania³y cz³owiek), Bronis³awa Adamska
- ukochana "Pszczó³ka" zbieraj¹ca jak prawdziwa pszczó³ka, wszystko co przyda³o siê
w pracowni matematycznej, przy tym wytworzy³a w szkole rodzinn¹, pe³n¹ ciep³a at-
mosferê, w czym jej sekundowa³a Bronis³awa Daniek, (polonistka ogromnej kultury,
której osobi�cie wiele zawdziêczam, a kiedy wybra³am zawód nauczycielki, by³a dla
mnie niedo�cig³ym wzorem).
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Zreszt¹ szko³a by³a domem, gdzie przychodzi³o siê po radê, pomoc i wiedzê. Ogrom-
n¹ opiek¹ i pomoc¹ otoczy³ harcerzy ks. Antoni Adamiuk i dziêki niemu (miêdzy inny-
mi) ta niedu¿a wtedy gromadka mog³a uczestniczyæ w I Zlocie XXXV-lecia Chor¹gwi
�l¹skiej w Katowicach. Siostra i ja by³y�my w mundurkach, Staszek Sierpina we wia-
trówce, przypominaj¹cej mundur, a reszta w tym, co kto mia³. By³ rok 1946. Do Kato-
wic jechali�my poci¹giem. Nie by³o rozk³adu jazdy. Sz³o siê na stacjê i czeka³o. Kiedy
poci¹g ruszy³, dowiedzieli�my siê, ¿e w Raciborzu musimy wysi¹�æ.

By³o gor¹co i duszno w tych towarowych wagonach, przystosowanych do przewozu
podró¿nych (³awki naoko³o wagonu pod �cianami). Byli�my zmêczeni. Zostawili�my
na dworcu wartê, a sami rozlokowali�my siê w opuszczonym ogrodzie. Racibórz te¿
by³ zniszczony. Kiedy przybiegli wartownicy, nie by³o czasu do stracenia. Biegiem na
dworzec, skok do wagonu i jedziemy. Ca³y dzieñ trwa³a nasza podró¿ z G³ubczyc do
Katowic, ale na zlot zd¹¿yli�my!

Jak wielka rzesza harcerzy stawi³a siê w Katowicach, w Parku Ko�ciuszki (Wie¿a
Spadochronowa) niech �wiadczy fakt, ¿e przemarsz ulicami miasta trwa³ od godziny 9
do 16-tej. W�ród werbli, fanfar, pie�ni wybuch³a m³odo�æ! Tak, wtedy cieszyli�my siê,
¿e mo¿emy ju¿ ¿yæ, �piewaæ, tañczyæ, �miaæ i bawiæ pod znakiem Lilii.

Równie¿ w 1946 r. odby³ siê nasz "lokalny" zlot. Przyby³a m³odzie¿ z Baborowa,
Raciborza i Rybnika. Na stadionie (czêsto w bia³ych bluzkach, granatowych spódni-
cach, ale kolorowych krajkach lub zielonych chustach) rozkwit³a na tej ziemi niczyjej -
nie - ju¿ naszej - m³odo�æ! Przyjezdni byli zakwaterowani w szkole podstawowej nie-
daleko ko�cio³a. Tam, po raz pierwszy us³ysza³am piosenkê "Czerwone maki na Monte
Cassino". �piewa³ j¹ m³ody harcerz, który wróci³ z zachodu do Polski.

I potem nie by³o wiêkszej uroczysto�ci czy imprezy bez udzia³u harcerzy. Sztandar
otrzymali�my dziêki pomocy w³adz szkolnych i ks. Adamiuka. By³ nasz¹ pierwsz¹
zdobycz¹. W³adze miasta nas docenia³y, bo dawali�my m³odzie¿y mo¿liwo�æ zabawy,
rado�ci i przygód, aby mog³a zapomnieæ o zbrodni, krwi i tragedii wojny.

Przy ul. Chrobrego otrzymali�my pa³acyk (pó�niej przedszkole), w którym mogli-
�my urz¹dziæ nasz dom. "Dom Harcerza" to by³o miejsce, gdzie wci¹¿ siê co� dzia³o.
Kominki, zbiórki, musztra na podwórku i mo¿liwo�æ spotykania siê m³odzie¿y star-
szej, która chcia³a byæ razem, ale te¿ uczestniczyæ w ¿yciu odradzaj¹cego siê miasta.
Naprawdê nikt nie jest w stanie oddaæ atmosfery i nastrojów tamtych lat. Mo¿e w³a�nie
dlatego, ¿e mogli�my wszystko zacz¹æ od nowa, ¿e mogli�my stworzyæ ¿ycie w pu-
stym, prawie wymar³ym miasteczku, nie odbywa³o siê nic bez naszego udzia³u, mogli-
�my tyle zrobiæ sami z jakiego� wewnêtrznego nakazu. Szko³a, miasto, mieszkañcy
tworzyli kr¹g przyjació³, a my nie chcieli�my ich zawie�æ.

W ka¿d¹ niedzielê, ju¿ coraz liczniej w mundurach, z Domu Harcerza g³ówn¹ ulic¹
miasta, maszerowali�my ze sztandarem do ko�cio³a. A ludziom serce ros³o, bo przecie¿
"nie zginê³a", kiedy idzie taka m³odzie¿ i jest jej coraz wiêcej.

Mieli�my orkiestrê. A jak¿e ! Zorganizowa³ j¹ i prowadzi³ Zbyszek Korepta (tak, ten
aktor), który nie�le gra³ na fortepianie i harmonii. Fortepian sta³ w auli gimnazjalnej,
"nie zwinêli" go szabrownicy, bo d³ugo ich u nas nie by³o. Mo¿e zra¿a³y ich niepewne
drogi i trudny dojazd kolej¹. Trzeba by³o wtedy przesiadaæ siê w Rac³awicach �l¹-
skich, a tam czekaæ na poci¹g, który mo¿e wcale nie pojedzie. Wprawdzie mo¿na by³o
tych 16 km pokonaæ pieszo, ale lasem i z dusz¹ na ramieniu.
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Tak wiêc mieli�my orkiestrê, bo oprócz harmonisty (Zbyszek Korepta) Zdzich Bajsa-
rowicz - gra³ na skrzypcach, Jurek Boguc na mandolinie. W du¿y bêben wali³ Karol
Ciepko lub Staszek Sierpina. Wszystkie uroczysto�ci u�wietnia³a orkiestra i zespó³  har-
cerski, w którym tak piêknie �piewa³a z³otow³osa Krysia Sowiñska. Wiersze recytowali-
�my wszyscy. Czasem �piewa³ Tadek Madej (szczególnie "Lat 20 mia³ mój dziad"). Wy-
stêpowali�my czêsto w Domu Kultury, bo jak wcze�niej pisa³am nic w G³ubczycach nie
mog³o siê obej�æ bez harcerzy. Wtedy konferansjerkê prowadzi³ Staszek. Nasze szkolne
zabawy taneczne w³a�nie przy tej orkiestrze mia³y i miejsce w auli szkolnej.

U mnie w domu przy adapterze uczyli�my siê tañczyæ, bo nikt nie zna³ kroków wal-
ca, tanga czy fokstrota. W czasie wojny by³a ¿a³oba narodowa i tañczyæ nie by³o wol-
no. Niektóre kroki pokazywa³a mama. Cudownie tañczy³a walca - tak posuwi�cie,
dostojnie i uroczy�cie. A potem �ciera³a ca³e pok³ady kurzu z mebli i pod³ogi. Ale na
szkolnych potañcówkach byli�my mistrzami i tañczyli�my, tañczyli�my do upad³ego.

Jeszcze w 1946 roku uczestniczyli�my w zlocie w Rybniku, bo przecie¿ nie mog³o
nas tam brakowaæ. Powsta³y hufce harcerek i harcerzy. W 1947 uczestniczy³am w
kursie instruktorskim dla hufcowych w G³ucho³azach. Mia³am skoñczonych 20 lat i
ogromn¹ potrzebê dzia³ania w harcerstwie, tote¿ zosta³am najm³odsz¹ hufcow¹. Nie
pamiêtam nazwiska hufcowych harcerzy, ale w³a�ciwie dowodzi³ nimi Staszek Sierpi-
na, który mia³ zdolno�ci wodzowskie, a m³odzie¿ za nim przepada³a. Hufiec siê rozra-
sta³. Bardzo dobrze dzia³a³a dru¿yna harcerek w �ciborzycach, gdzie dru¿ynow¹ by³a
Marysia Kwiecieñ. Powstawa³y tak¿e w Baborowie, Klisinie i innych wiêkszych osie-
dlach. Mieli�my ju¿ mundury, werble i fanfary. To by³o co� wa¿nego, gdy ulic¹ szli
harcerze!

W pierwszej czwórce za pocztem sztandarowym szli chor¹¿owie z proporcami zastê-
pów, obok przyboczni. Na przedzie dru¿ynowi, a na czele maszerowa³a hufcowa Ligia
z sekretarzem hufca mêskiego Staszkiem. Zaczê³y siê obozy. Czêsto wspomina³am
swój pierwszy, a zarazem ostatni obóz przed wojn¹ w Ze³emiance w Karpatach, swoje
przyrzeczenie, wêdrówki, obrzêdy, ogniska, piosenki. Nasze harcerskie piosenki towa-
rzyszy³y mam zawsze. Powsta³y z naszych prze¿yæ i dlatego zawieraj¹ tyle wa¿nych
tre�ci. S¹ efektem naszych g³êbokich wzruszeñ. Ten obóz, który siê skoñczy³ dwa tygo-
dnie przed wybuchem wojny, gdzie o �wicie w urokliwej, górskiej scenerii sk³adam
przyrzeczenie, pozosta³ czym� ogromnie wa¿nym w moim ¿yciu. Mo¿e to by³ koniec
beztroskiego, s³onecznego dzieciñstwa? A mo¿e zauroczenie harcerstwem?

Pierwszy obóz zorganizowa³am na czeskiej granicy w Pietrowicach na stanicy WOP.
Rzeka nas oddziela³a, czy te¿ odgradza³a od Czech.

Po latach dochodzê do wniosku, ¿e wiele zaufania musieli mieæ rodzice, którzy te
dzieci ocala³e z po¿ogi wojennej oddawali pod opiekê szczup³ej, kêdzierzawej dwu-
dziestolatce. A by³ to jeszcze do�æ niespokojny 1946 r. Do dzi� pamiêtam wêdrówki po
obro�niêtych drzewami owocowymi drogach (ale siê objadali�my czere�niami), t¹ wspól-
n¹ z ¿o³nierzami nocn¹ grê - "Schwytanie przemytnika". W pamiêci pozostanie na
zawsze przyrzeczenie sk³adane na szczycie góry, na automat owiniêty flag¹ i mój przy-
piêty do niej przedwojenny krzy¿.

Prze¿ywali�my nie tylko my, ale i ¿o³nierze, którzy trzymali pochodnie i pomagali
przy organizacji tego wa¿nego dla ka¿dego harcerza momentu. Naturalnie, niedaleko
by³ obóz harcerzy, którzy nas podchodzili lub uczestniczyli we wspólnych ogniskach.
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Czasem straszy³a swym g³êbokim, g³o�nym oddechem sowa, która zagnie�dzi³a siê w
m³ynku do czyszczenia zbo¿a, a dzieciom siê zdawa³o, ¿e kto� chce nas napa�æ (grani-
ca, bandy). By³y jednak bardzo dzielne i pogodne, bardzo zdyscyplinowane. Kadrê
tworzy³y dziewczyny jeszcze m³odsze ni¿ ja, ale jakie odpowiedzialne.

Drugi obóz by³ w Bzionkowie. Nie mia³y�my namiotów, wiêc stacjonowa³y�my w
piêknym, opuszczonym i do�æ zaniedbanym pa³acu. Spa³y�my na s³omie na pod³odze.
Ale frajda! Porz¹dek by³ wzorowy. Za�ciela³y�my nasze "legowisko" porz¹dnie koca-
mi. Pa³ac otacza³ przepiêkny park. Pod jedn¹ z sosen zrobi³y�my kapliczkê, a na �rod-
ku zaniedbanego gazonu sta³ maszt z flag¹ i to by³ nasz plac apelowy. Jakie tam by³y
nocne æwiczenia! Tajemniczy park kry³ wiele niespodzianek, a noc¹ zdawa³ siê byæ
zaczarowany.

Przyrzeczenie najczê�ciej robi³y�my o �wicie, kiedy budzi³o siê ¿ycie i mia³o w sobie
tyle nadziei i rado�ci, jak nasze. Wci¹¿ jeszcze je�dzi³y�my czystymi, przystosowany-
mi do przewo¿enia podró¿nych wagonami towarowymi, co by³o dla nas wielk¹ frajd¹,
bo mog³y�my tañczyæ, pl¹saæ, siedzieæ na pod³odze w krêgu i �piewaæ. Wagon wtedy
by³ nasz! Kto� gra³ na harmonijce ustnej. Jak by³o nam dobrze! Na polach ludzie ogl¹-
dali siê za tym roz�piewanym wagonem, a nam chcia³o siê ¿yæ!

Kiedy po 24 dniach obozu wraca³y�my do G³ubczyc i zamajaczy³a nam panorama
miasta, Jasia Sierpina poprosi³a: "Druhno, mo¿na krzyczeæ?". I krzycza³y�my g³o�no i
spontanicznie. Znów ludzie na polach patrzyli ze zdumieniem na rozkrzyczany poci¹g.
Rok 1947 obfitowa³ w wiele naszych imprez. A to zlot dru¿yn wiejskich w �ciborzy-
cach z wystêpami artystycznymi dla rodziców i naturalnie przemarszem przez wie�
przy d�wiêku fanfar i werbli. Potem zimowisko w Klisinie obfituj¹ce w liczne spotka-
nia z repatriantami. Zlot w Rybniku, podczas którego by³o tylko miejsce do spania, bo
gar�æ s³omy starsze harcerki podsunê³y "maluchom", ale atmosfera by³a niepowtarzal-
na. Znów �piewom nie by³o koñca.

I niestety, ostatni obóz w Mirowie pod Czêstochow¹. Tam ju¿ dwa podobozy mia³y
namioty z demobilu, ciê¿kie i ogromne (25 osobowe), ale w³asne. Najm³odsze mieszka³y
w pobliskiej szkole. W namiotach, przy pomocy ¿erdzi, budowa³o siê wspólne ³o¿e, na-
pycha³o sienniki s³om¹ i spa³o wspaniale. Kuchnia na ceg³ach (z dobrym przewiewem) i
ogromnym garem nie zawiod³a nigdy. ¯ywno�æ dostali�my z darów UNRRY, pieni¹dze
na nieprzewidziane wydatki z Komitetu Rodzicielskiego szko³y, a przejazdy dla harcerzy
by³y darmowe. Dzieci nie p³aci³y nic. W sto³ówce obozowej sto³y i siedziska z ¿erdzi.
Wszystkie urz¹dzenia zrobiono w³asnorêcznie z tego co da³ las, pole, ³¹ka. A te niepo-
wtarzalne ogniska, tyle piosenek obrzêdowych, tyle piosenek o ognisku:

"Po ca³ej Polsce o tej godzinie
Pal¹ siê watry i sypi¹ skry!
Z tysi¹ca piersi jedna pie�ñ p³ynie
Harcerskie my�li, harcerskie sny!"
My czuli�my, my to wiedzieli�my w³a�nie teraz, w tej chwili p³on¹ harcerskie watry

wszêdzie tam, gdzie s¹ harcerskie serca. One nas wi¹¿¹, one nas ³¹cz¹ bratersk¹ wiê-
zi¹. Wtedy naprawdê czuli�my siê jedn¹, wielk¹ rodzin¹. Nasze marsze to nie tylko
demonstracja m³odo�ci, ale i nie podlegaj¹cych dyskusji idea³ów. To by³a elita, na pew-
no elita m³odych dziewcz¹t i ch³opców, którzy byli dumni, ¿e s¹ harcerzami i dla nich
harcerskie idee nie podlega³y dyskusji! A s³u¿ba, przyja�ñ, pomoc innemu cz³owiekowi
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- to by³o takie naturalne!
Nasze mundury, te wymarzone i z trudem zdobyte mundury, by³y noszone z dum¹ i

ogromnym szacunkiem. Docenia³o to otoczenie, bo zapracowali�my na nie swoj¹ po-
staw¹ zgodn¹ z tym, co nios³o harcerstwo. Byæ harcerzem to zaszczyt, ale zaszczyt
zobowi¹zuj¹cy. Nie mieli�my wahañ: Lilijka, Krzy¿, Prawo - to drogowskazy pokazu-
j¹ce jak ¿yæ. Tak wielu zap³aci³o za to najwy¿sz¹ cenê ! Sami dobrowolnie wybrali�my
tak¹ drogê w ¿yciu. Wiêc by³ to obóz taki jak zawsze, pe³en harcerskich prób, pie�ni i
pracy w polu czy w lesie. Czasem otrzymywa³y�my co� dla obozu, ale czê�ciej by³ to
u�miech lub u�cisk d³oni. Pomagaæ potrzebuj¹cym - to takie proste i oczywiste! Obóz
nie by³ zamkniêt¹ enklaw¹; ¿y³ ¿yciem �rodowiska, w którym przebywa³. Nie by³o tych
uci¹¿liwych odwiedzin rodziców (zaufanie !!!) i nic nie przeszkadza³o w realizacji pro-
gramu.

A noc¹ harcerze próbowali zdobyæ proporce. Warta by³a czujna. Przy³apani druho-
wie na drugi dzieñ obierali ziemniaki w kuchni i czekali na przyj�cie komendy z "wyku-
pem". Niezapomniane te¿ by³y piesze wycieczki do Czêstochowy. Z tego obozu jak
zawsze wraca³y�my z "fasonem". Musia³y�my przemaszerowaæ przez miasto do Domu
Harcerza, gdzie apelem koñczy³y�my ca³¹ imprezê. I maszerowali�my, tylko, ¿e ja
mia³am na nogach tylko wierzchy od butów - podeszwy mi odpad³y. Nim dosz³am do
celu, mia³am
nogi w strasz-
nym stanie,
ale nie mog³o
byæ inaczej!
Do domu
Stach zaniós³
mnie na ple-
cach, bo nie
mog³am i�æ.

Wtedy, kie-
dy ju¿ wresz-
cie wszystkie
m i a ³ y � m y
mundury i
okrzep³y�my,
w swym dzia-
³aniu przyszed³ koniec i czas rozstania. My nie mie�ci³y�my siê tzw. "Organizacji Har-
cerskiej" i nie zamieni³y�my naszych szarych mundurów na bia³e bluzki z czerwonymi
chustami. Równie¿ nowy program wychowawczy nie by³ dla nas. Jeszcze w 1948 r.
spotka³y�my siê, aby ostatni raz za�piewaæ nasze piosenki, wspomnieæ to, co razem
prze¿y³y�my i z ¿alem my�leæ o rozstaniu. Jeszcze wspólne zdjêcie w ukochanych
mundurach. Jeszcze rozpru³y�my nasz sztandar, aby go podzieliæ miêdzy siebie. Mo¿e
kiedy siê spotkamy i zszyjemy go z powrotem! Ja mam z³ote frêdzle. Nie spotka³y�my
siê w takim sk³adzie ju¿ nigdy. Na zjazdach kole¿eñskich w liceum spotyka³y�my siê
czêsto, ale nie wszystkie razem i nigdy nie zszy³y�my naszego sztandaru. Nawet wtedy,
gdy wyrzucono mnie z Uniwersytetu Wroc³awskiego, bo "wrogów Polski Ludowej
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kszta³ciæ nie bêdziemy", wierzy³am, ¿e co� siê zmieni. Wlók³ siê za mn¹ AK-owski
"sw¹d", którego nie da³o siê ukryæ, ale i nie chcia³o. Z zapa³em jak zawsze, wozi³am
taczkami gruz przy remoncie Auli Leopoldina, obs³ugiwa³am Wystawê Ziem Odzy-
skanych. Ale bezpowrotnie min¹³ czas prawdziwego harcerskiego "szaleñstwa".

Wróci³am po 1956 r., wraz z mundurem - Lilijk¹, Krzy¿em i Prawem. Wci¹¿ mi siê
marzy to nasze harcerstwo, bez zbêdnych dyskusji i podzia³ów. B¹d�my wierni ide-
a³om, z dum¹ no�my mundury - te szare i te zielone (zostawmy morra do lasu). Nasze
obrzêdy i zwyczaje wyra�nie nas ró¿ni¹ od innych organizacji i zawsze budzi³y szacu-
nek - b¹d�my im wierni i niech tak zostanie!

Moi wnukowie nosz¹ zielone mundury, ale chêtnie je zamieniaj¹ na "moracze". Naj-
starszy wnuk by³ na Jamboree w Chile i opowiada³ jak, bardzo podobaj¹ siê nasze
mundury, a ju¿ szczególnie dziewczêce, choæ ch³opców s¹ chyba najbardziej "skauto-
we". One zas³uguj¹ na szacunek i podziw. Dyskutujemy nad Prawem. Czy po to, aby
siê upodobniæ do towarzystwa wzajemnej adoracji? My musimy byæ inni, jak inni by-
li�my dawniej. A ta inno�æ, to wierno�æ naszym idea³om.

Niech odejd¹ ci, którym to nie odpowiada! Nikt ich nie zmusza do pozostawania z
nami, ale je¿eli chc¹ zostaæ, niech �wiadomie przyjm¹ to co zawsze wyró¿nia³o harcer-
stwo. Niech Ma³kowska, Ma³kowski, Kamiñski, Mirowski, Bartkiewiczówna bêd¹ ich
"idolami".

Przetrwa³am wszystkie "zakrêty historii", bo by³am z m³odzie¿¹, im odda³am swój
czas, sposób ¿ycia i my�lê, ¿e wielu wspomina mnie z sentymentem i wdziêczno�ci¹,
czego wci¹¿ mam dowody. Dzi� mam 75 lat, w tym 60 w harcerskim mundurze i
zgodnie z harcerskimi idea³ami. Mo¿e a¿ tyle dlatego, ¿e nie pijê, nie palê, kocham
przyrodê, lubiê byæ z m³odzie¿¹ i wci¹¿ jeszcze je¿d¿ê na obozy (mimo laski, któr¹ siê
podpieram). Nie stojê z  boku i nie narzekam.

Mój m¹¿ (wspominany czêsto Staszek Sierpina) by³ wra¿liwym i podobno niez³ym
lekarzem, ja - 37 lat nauczycielk¹. To te¿ takie znamienne, ¿e wielu naszych harcerzy
wybra³o zawody wi¹zane ze s³u¿b¹ cz³owiekowi. Czêsto spotykam siê z moimi lud�mi
i czêsto s³u¿¹ mi pomoc¹. Jestem Przewodnicz¹c¹ Komisji Stopni w Hufcu Toruñskim,
organizujê szkolenie dru¿ynowych. Rok temu przekaza³am swój szczep "mojej" dziew-
czynie, ale nie raz zadajê sobie pytanie: �co ja tu jeszcze robiê?�. Wtedy wydaje mi siê,
¿e je¿eli choæ jednemu harcerzowi poka¿ê i zafascynujê go ide¹ harcersk¹, to warto
jeszcze zostaæ. A mo¿e moi wnukowie (3 Budrysów) co� z tego zrozumiej¹ i przejm¹
"pa³eczkê".

Ligia Zabilska Sierpina, Toruñ 2001
z "Kalendarza G³ubczyckiego 2002"

fot. ze zb. autorki
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Znad Troi , Psiny, Warty, Odry i Wis³y

Mo¿e z tob¹ by³o tak samo, mo¿e podobnie, a mo¿e zupe³nie inaczej. Ka¿dy ma
swoj¹ harcersk¹ historiê - czê�æ harcerstwa g³ubczyckiego, cz¹stkê polskiego, cz¹-
steczkê skautingu.

Szanowny Starcze, Wielebny Ksiê¿e, £askawy Panie, Drogi Druhu, Kochana Druh-
no! Jak¿e czêsto s³ychaæ: - Ja te¿ by³em harcerzem. Albo: - Druhu, moja mama te¿ by³a
harcerk¹.

- By³a i jest - odpowiadam - harcerzem siê jest do koñca ¿ycia. Czynnym bardzo
rzadko, biernym na zawsze. No chyba ¿e kto� Przyrzeczenie sk³ada³ pod przymusem
lub w zupe³nej nie�wiadomo�ci, przypadkowo, bez ¿adnego przygotowania. A je�li
przysiêga³ nie na Boga, tylko na jakie� abstrakcyjne idea³y Dobra, Mi³o�ci, Prawdy,
Sprawiedliwo�ci? A je�li przysiêga³ nie na Polskê, tylko na Ojczyznê i to nie Niepodle-
g³¹, Demokratyczn¹, Sprawiedliw¹, ale Polskê Ludow¹ i socjalistyczn¹? Tylko pozaz-
dro�ciæ dawnym harcerzom, tym sprzed pierwszej wojny �wiatowej i drugiej, tym z
Szarych Szeregów i sprzed roku 1950. I podziwiaæ odwagê, dojrza³o�æ i czysto�æ mo-
raln¹ u tych, którzy we w³a�ciwym czasie potrafili odej�æ z nieswojego harcerstwa. A
jeszcze bardziej podziwiaæ wiarê, nadziejê, mo¿e nawet wizjonerstwo u tych, którzy
nie mieli w¹tpliwo�ci, ¿e harcerstwo na wzór pionierski, socjalistyczny kiedy� siê skoñ-
czy, a nawet ¿e skoñczy siê niebawem. Wiêc kiedy mia³o siê ju¿ ku upadkowi, mo¿na
by³o wyj�æ z podziemia, z przeczekania i zorganizowaæ siê w Zwi¹zek Harcerstwa
Rzeczpospolitej, ZHP-1918, "Zawiszaków" czy w jak¹� inn¹ strukturê z HARCER-
STWEM w nazwie. Mo¿na by³o te¿ wyst¹piæ z ZHP i tworzyæ nowe struktury.

Jak pisaæ o 60 latach harcerstwa na ziemi g³ubczyckiej, je�li swoich 35 lat w harcer-
stwie nie pamiêtam w szczegó³ach, a i nie bardzo rozumiem? Wzruszam siê, kiedy
ogl¹dam przedwojenn¹ fotografiê dru¿yny harcerek z Nadwórnej przy namiocie obo-
zowym gdzie� na górskiej polanie. W�ród nich druhna Janina Zabierowska. Nie wiem,
czy po osiedleniu siê w G³ubczycach pani Jasia dzia³a³a w harcerstwie. Wiem, ¿e mi³u-
je przyrodê, �wietnie j¹ zna i wci¹¿ chce poznawaæ - jak prawdziwa harcerka (jej wier-
sze s¹ tego najlepszym dowodem). Wzruszam siê, gdy czytam powojenne wspomnie-
nia druhny Ligii Sierpiny-Zabilskiej i widzê j¹ w mundurku harcerskim w pierwszym
wrze�niowym dniu 1945 r. przed budynkiem g³ubczyckiego liceum. Do dzisiaj chodzi
w mundurze i wci¹¿ czynnie s³u¿y Bogu, Ojczy�nie i m³odszej braci harcerskiej w
Chor¹gwi Pomorskiej. Wzruszam siê, kiedy s³ucham ks. Boles³awa Grabowskiego i
widzê oczyma wyobra�ni jego barwne przygody z czasów harcerskiej m³odo�ci na
ziemi g³ubczyckiej. S³u¿y Bogu, Ojczy�nie i parafianom mieszkaj¹cym wzd³u¿ grani-
cy z Czechami. Jak¿e nie mam siê wzruszaæ u�miechem i b³yskiem w oczach druhny
Anny Gajdzicowej, kiedy przywo³uje z pamiêci swoje harcerstwo, a ju¿ od lat dzieñ po
dniu tak dzielnie znosi cierpienia przykuta chorobami do ³ó¿ka? A druhowie Marian
£oziñski i Bronis³aw Sawicki za ka¿dym razem, gdy pisz¹ czy publicznie wypowiada-
j¹ siê o harcerzach, zawstydzaj¹ mnie swym powa¿nym, niemal¿e �wiêtym stosunkiem
do harcerstwa. Wiedz¹, co mówi¹: Bóg, Honor i Ojczyzna to dla nich najwy¿sze ide-
a³y. Wzruszam siê, s³uchaj¹c wspomnieñ ¿ony, która z kole¿ankami i kolegami - harce-
rzami chodzi³a w latach  70. do klubu krótkofalowców, prowadzonego w jakiej� piwni-

Wies³aw Janicki
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cy przez  pana Mieczys³awa Zabierowskiego. Tak - tego samego, który prze¿y³ gehen-
nê sowieckiego wiêzienia i 10-letni¹ zsy³kê do ³agrów Uchty i Workuty. Musia³ byæ
harcerzem, skoro chcia³o mu siê zajmowaæ harcerzami, a jedynego syna wychowywaæ
w duchu harcerskich idea³ów. Jakie¿ by³o moje wzruszenie, gdy 18 maja 1999 r. w
Watykanie, blisko papieskiego tronu spotka³em naszego nobliwego Akowca druha
Zygmunta Turzañskiego z synem Wies³awem, harcmistrzem, aktywnym dzia³aczem
ZHR. Obaj w mundurach jako cz³onkowie oficjalnej pañstwowej delegacji na obchody
55. rocznicy bitwy o Monte Cassino i na urodziny Ojca �wiêtego. I wzruszam siê na
wspomnienie o ks. Antonim Adamiuku, który jako katecheta od pierwszych swych dni
w G³ubczycach  i  pó�niej w�ród tylu obowi¹zków  mia³ czas i serce dla rodz¹cego  siê
na naszej  ziemi harcerstwa. Mo¿e z harcerstwa czerpa³ tyle odwagi i mocy w g³osze-
niu prawdy i stawaniu w obronie praw dla swych rodaków w zniewolonym pañstwie.
Wzruszam siê i podziwiam. Ile jeszcze nazwisk i chwalebnych przyk³adów mo¿na by
tu przywo³aæ�

Dlatego wstydzê siê pi-
saæ o swoim harcerstwie.
Wiêc dlaczego w nim je-
stem? Bo mam  szczê�cie.

Pochodzê z Kietrza -
harcerskiego Kietrza. By-
³em nadtrojañskim (od
rzeczki Troi) zuchem, po-
tem emeserowcem (M³o-
dzie¿owa S³u¿ba Ruchu).
Mog³em byæ harcerzem i
ministrantem - jedno dru-
giemu nie przeszkadza³o.
Jestem te¿ znad Warty, bo
od pi¹tej klasy (z kilkuletni¹ przerw¹ w latach 80.) rok w rok tam je¿d¿ê na obozy. To
dziêki �wietnym organizatorom. Ilu ich by³o? Nie sposób nie wymieniæ choæby druhów
Czarnego, Muszyñskiego, Sowê, Idziaka, Koroblowskiego, druhnê Idziak czy wresz-
cie druha  Ry�ka Kañtocha, który ju¿ ponad 20 razy organizowa³  obozow¹ akcjê
letni¹. To na tych obozach mog³em poznaæ harcerzy i harcerki z G³ubczyc, Baborowa,
Branic. Dlatego nigdy nie czu³em siê obco w miasteczku nad Psin¹. W moim Techni-
kum Mechanicznym od razu trafi³em do dru¿yny ¿eglarskiej. To druhowie Koz³owski
i Skrzekut umieli nas zachêciæ, zainteresowaæ i nauczyli z dum¹ nosiæ mundur wod-
niacki. W szkole organizowali szkolenia, wysy³ali nas do dh. Zieliñskiego na obozy do
Harcerskiego O�rodka Wodnego w Turawie i dalej na rejsy. Jakie to szczê�cie, ¿e tra-
fi³a do naszego "Mechanika" dh. Dzidka Bok. Pierwszy rajd turystyczny� i ju¿ po-
wsta³a nowa dru¿yna "Mama³yga" - ¿eglarska oczywi�cie, bo dru¿ynowa te¿ wod-
niaczka. Jedna kobieta i tylu ch³opów. Jak ona z nami wytrzymywa³a? Tyle przygód,
rajdów, biwaków, zbiórek. Gdy opuszczali�my szko³ê, nadal byli�my razem w jednym
krêgu instruktorskim. Ju¿ nie z jedn¹ druhn¹, bo wcze�niej do³¹czy³y dziewczyny z
liceum. Moje Szczê�cie te¿ do³¹czy³o. I tak od 27 lat jeste�my razem, a od 23 ma³¿eñ-
stwem -harcerskim ma³¿eñstwem z trojgiem du¿ych harcerzy. Basia jest szczepow¹ w

... znad Warty ...
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SP nr 2. Ja przez 18 lat uczy³em w SP nr 3 (obecna "Jedynka"), gdzie prê¿nie funkcjo-
nowa³ szczep pod wodz¹ druhny Dzidki i starszych instruktorów: dh. Piotrowskiej, dh.
Peczkis, dh. Lenartowicza. Mog³em przy nich i z nimi realizowaæ harcerskie plany.
Prowadzi³em dru¿ynê artystyczn¹, a potem woodcraftersk¹. I moje dzieci mog³y roz-
wijaæ siê w tej szkole od zucha po harcerza starszego. Ewa prowadzi³a te¿ gromadê
zuchow¹. Teraz dh. Ala z "Dwójki" i dh. Damian z "Jedynki" jako �wie¿e harcerskie
ma³¿eñstwo maj¹ te¿ pole do popisu. A ja mam sporo do zrobienia w liceum, gdzie
prowadzê wêdrownicz¹ dru¿ynê woodcraftersk¹ im. Tadeusza Burzyñskiego - g³ub-
czyczanina, nieod¿a³owanego publicysty, propagatora m¹drego ¿ycia w zgodzie z na-
tur¹.

Czujê siê te¿ harcerzem znad Odry, jako ¿e z Chor¹gwi¹ Opolsk¹ ³¹cz¹ g³ubczycki
hufiec nie tylko wiêzy formalne. Jakie to przykre - byæ bezradnym wobec upadaj¹cej
jednostki nadrzêdnej. To konsekwencje wy³¹czenia siê pañstwa z obowi¹zku choæby
czê�ciowego utrzymania harcerskich komend, ignorancji i zdrady polityków, ale tak¿e
b³êdów naszych komendantów i w jakim� stopniu nas samych. Dziêkujê dh. Felczyñ-
skiej i dh. Bok, ¿e wys³a³y mnie na chor¹gwiany kurs dru¿ynowych zuchowych do
Jaros³awca - mia³em wtedy19 lat.  Po przyje�dzie nad morze dowiedzia³em siê, ¿e nie
ja bêdê kursantem, ale szkol¹cym rok i dwa lata m³odszych ode mnie uczestników. Z
latark¹ pod kocem czyta³em Kamiñskiego, by nastêpnego dnia prowadziæ zajêcia.
Umiejêtno�æ gry na gitarze i sportowe zaciêcie bardzo mi pomog³y w pracy z innymi.
Potem mog³em nie tylko prowadziæ gromadê, ale i koloniê zuchow¹ w Krakowie. Dziê-
ki innym szkoleniom, warsztatom chor¹gwianym i hufcowym mog³em byæ dru¿yno-
wym na koloniach letnich i zimowych, wreszcie przez kolejne lata komendantem obo-
zów. Przez jedn¹ kadencjê by³em tez cz³onkiem komendy chor¹gwi.

W rozumieniu historii harcerstwa nad Wis³¹, bogatego dorobku pokoleñ, tera�niej-
szo�ci i perspektyw naszego ruchu pomog³a mi zaszczytna rola delegata g³ubczyckiego
hufca na kolejne piêæ zjazdów ZHP. By³ to trudny, ale op³acalny- stopniowy proces
reformowania siê naszego zwi¹zku. W kilku centralnych uroczysto�ciach i przedsiê-
wziêciach mog³em reprezentowaæ nasz hufiec i chor¹giew z tytu³u cz³onkostwa w Ko-
misji Katolickiej Referatu Duchowego przy G³ównej Kwaterze w Warszawie. Jednym
z takich historycznych wydarzeñ by³o przyjêcie 22 II 2003 r.za patrona wszystkich
polskich harcerzy, a nadanego nam przez Ojca �wiêtego Jana Paw³a II  7 VI 1999 r.
druha Wicka, czyli b³ogos³awionego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. W mar-
cu tego roku z nale¿n¹ czci¹ i pobo¿no�ci¹ przyjmowali�my relikwie naszego patrona
w G³ubczycach. Od wielu lat g³ubczycki hufiec licznie przybywa na Ogólnopolsk¹
Pielgrzymkê ZHP na Jasn¹ Górê. Byli�my w 2000 roku zauwa¿on¹ grup¹ na �wiato-
wym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Gnie�nie.

Braterstwo i przyja�ñ to piêkne harcerskie idea³y. Dziêki gitarze, piosence, pl¹som,
ogniskom i bogatej obrzêdowo�ci my - harcerze mamy u³atwione zadanie w relacjach
miêdzyludzkich. Ale tym bardziej cenimy sobie przyjació³. Mamy kolegów i przyjació³ w
ca³ej Polsce, w Czechach, Holandii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, na £u¿y-
cach, na Ukrainie i we W³oszech. Jedne przyja�nie rodz¹ kolejne. W 1996 r. na obozie w
Bieszczadach zaprzyja�nili�my siê z kilkoma osobami z innych opolskich hufców, za³o-
¿yli�my kr¹g instruktorski IKS. Do³¹czy³o do nas kolejne harcerskie ma³¿eñstwo Bartu-
sików z Braciszowa. Stanowimy grupê przyjació³. Wspólnie organizujemy od lat Prze-
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gl¹d Opolskiej Piosenki Harcerskiej w³a�nie u nas w G³ubczycach. W maju byli�my u
Szymka i Magdy w Sienie. Zdobyli�my toskañsk¹ górê Amiatê i na jej szczycie pok³oni-
li�my siê Matce Bo¿ej - patronce w³oskich skautów. A chcia³oby siê pojechaæ jeszcze raz
do Wa³ujek w Rosji, aby sprawdziæ, czy znajomo�ci z 1988 roku przetrwa³y próbê czasu.
I jeszcze do Przemy�la przypomnieæ, ¿e pamiêtamy tamte lata i g³êboko chowamy je w
sercach. A tu pora szykowaæ siê z czeskimi braæmi na przysz³oroczny zlot skautów z
ca³ego �wiata w Wielkiej Brytanii z okazji stulecia skautingu.

Tymczasem ju¿ za tydzieñ g³ubczycki rajd "Granicznym szlakiem". Tydzieñ pó�niej
wyjazd na Górê �w. Anny do grobu dh. bpa Adamiuka i pod pomnik Jana Paw³a II na
okoliczno�æ Dnia Papieskiego. Potem udzia³ w kwe�cie "Dzie³o Nowego Tysi¹clecia".
W kolejnym tygodniu wyj¹tkowa uroczysto�æ jubileuszowa w naszym hufcu. Przed 1
listopada "Akcja Znicz" i harcerskie porz¹dki na cmentarzach. Potem uroczysto�ci z
okazji Narodowego �wiêta Niepodleg³o�ci. Mój kolega - harcerz bierny wyje¿d¿a wte-
dy na wycieczkê. Móg³ wybraæ inny termin, ale nie uwa¿a za obowi¹zek godniej �wiê-
towaæ 11 listopada. Ja uwa¿am. To mój obowi¹zek i przywilej. Bo mam szczê�cie byæ
harcerzem czynnym, który ma za co dziêkowaæ harcerstwu, Polsce i Bogu.

phm. Wies³aw Janicki

TAK ¯YÆ / Nasze Prawo

Innym tak nie wypada.
Co za styl? Co za szpan?
Dla nich to maskarada,
Ale dla nas boski plan.
Nas nie peszy, nie wstydzi
Mundur, chusta i pas.
Chcemy tak i�æ do ludzi
- Przysz³o�æ dla nas i w nas.

By nie brak³o odwagi,
Trzeba pokonywaæ strach.
Milczeæ dla równowagi,
S³uchaæ jak zakonnik-brat.
Schludnym byæ, chroniæ ¿ycia,
Æwiczyæ sprawno�æ r¹k i nóg,
Bez palenia i bez picia
- W zdrowym ciele zdrowy duch.

�wiête s³owo honoru,
Prawdomówno�æ i fair play.
Dodaæ do tych walorów
Szacuneczek i OK!
Byæ uprzejmym, uczynnym,
Rado�æ - tak, smutek - precz!
¯yæ pod niebem b³êkitnym
- To najcudowniejsza rzecz.

Ref. W krêgu ognia z³¹czeni Bo¿¹ skr¹,
Dla Ducha, Cia³a, My�li, w S³u¿bie
Chcemy szukaæ dróg do szczê�cia.
Si³¹ Ducha do Piêkna d¹¿yæ wci¹¿,
Pragniemy w Prawdzie wzrastaæ,
A Mi³o�ci¹ s³u¿yæ w kr¹g.

Z b³êkitnym niebem!
W.J.

(pie�ñ g³ubczyckich woodcrafterów)
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Kadra Hufca - lata `80

Komenda Hufca ZHP - lata `90

Konferencja metodyczna

Ks. E. Domañski w Stanicy w �ciborzycach

Z dowództwem 10. Opolskiej Brygady
Logistycznej

Z przew. Rady Naczelnej ZHP
�p. Stefanem Mirowskim

Z przyjacielem Jana Paw³a II
Eugeniuszem Mrozem
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Z naczelniczk¹ hm. Teres¹ Hernik

Z Mari¹ Hrabowsk¹ i cz³onkami
Rady Naczelnej w Warszawie

Po�wiêcenie tablicy Jana Paw³a II
w ko�ciele parafialnym Narodzenia NMP

Msza �w. polowa - ks. J. Skibiñski

�wiêto Wojska Polskiego

Wspó³praca ze Stra¿¹ Graniczn¹,
Po¿arn¹ i Policj¹

Przy relikwiach �w.Tereski od Dzieci¹tka Jezus

Harcerskie czuwanie - Droga Krzy¿owa
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�wiêto patrona SP 2 - Janusza Korczaka

Dzieñ Dziecka - Zucholandia

Biwak w SP w Lisiêcicach

Dzieñ Nauczyciela

Z przedstawicielami
�l¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej

W dniu Wojska Polskiego

dh I. Szkwarek z dru¿yn¹

Jesienny Rajd
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B£OGOS£AWIONY
KS. STEFAN WINCENTY FRELICHOWSKI

PATRONEM HARCERZY POLSKICH

Ks. S. W. Frelichowski urodzi³ siê 22 stycznia 1913 w Che³m¿y. W wieku 9 lat zosta³
ministrantem. Po ukoñczeniu czterech klas szko³y powszechnej (1923) wst¹pi³ do o�mio-
klasowego mêskiego Pelpliñskiego Gimnazjum Humanistycznego w Che³m¿y.

26 maja 1927 zosta³ przyjêty do Sodalicji Mariañskiej, która dzia³a³a wraz z harcer-
stwem na terenie gimnazjum.

W dniu 21 marca 1927 wst¹pi³ do Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, do 2 Pomorskiej
Dru¿yny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego w Che³m¿y. 26 czerwca 1927 z³o¿y³ przy-
rzeczenie harcerskie.

W czerwcu 1931 zda³ maturê, a jesieni¹ wst¹pi³ do Wy¿szego Seminarium Duchow-
nego w Pelplinie.

Ksi¹¿eczka harcerska Stefana Wincentego Frelichowskiego

W seminarium prowadzi³ o¿ywion¹ dzia³alno�æ w ruchu abstynenckim, w akcji mi-
syjnej i charytatywnej na terenie diecezjalnego Caritas. By³ cz³onkiem krêgu kleryckie-
go dzia³aj¹cego w ramach Starszoharcerskiego Zrzeszenia Kleryków ZHP. W latach
1933 - 1936 by³ jego przewodnicz¹cym.

14 marca 1937 przyj¹³ �wiêcenia kap³añskie w katedrze pelpliñskiej z r¹k biskupa
Stanis³awa W. Okoniewskiego. Pocz¹tkowo pe³ni³ obowi¹zki sekretarza i kapelana
biskupiego, a od 1 lipca 1938 wikariusza parafii p.w. Wniebowziêcia Naj�wiêtszej
Marii Panny w Toruniu.

Ks. S. W. Frelichowski by³ wzorowym kap³anem, opiekunem chorych, przyjacielem
dzieci i m³odzie¿y, organizatorem prasy ko�cielnej i dzia³aczem misyjnym. Pe³ni³ funk-
cje kapelana Pomorskiej Chor¹gwi Harcerzy ZHP. Dzia³a³ w Kierownictwie Wydzia³u
Starszoharcerskiego chor¹gwi, by³ redaktorem biuletynu "Zew Starszoharcerski".

W dniu 17 pa�dziernika 1939 zosta³ aresztowany przez Gestapo. Znalaz³ siê w�ród
700 zatrzymanych osób, które zosta³y uwiêzione i osadzone w Forcie VII.

dr A. Szymczyna
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8 stycznia 1940 wraz z grup¹ ponad 200 wiê�-
niów zosta³ przewieziony do obozu przej�ciowego
w Gdañsku-Nowym Porcie, a nastêpnie do obozu
koncentracyjnego w Stutthofie. Kilka miesiêcy
pó�niej ks. S. W. Frelichowski wraz z grup¹ ka-
p³anów zostaje przeniesiony do oddzia³u obozu
Stutthof znajduj¹cego siê w miejscowo�ci Grenz-
dorf. 6 kwietnia 1940 powróci³ do Stutthofu, a trzy
dni pó�niej zosta³ wywieziona do obozu koncen-
tracyjnego Sachsenhausen.

W po³owie grudnia 1940 wszystkich ksiê¿y z
Sachsenhausen wywieziono do obozu w Dachau.
Pomimo bardzo trudnych warunków panuj¹cych
w obozie pe³ni³ nadal pos³ugê kap³añsk¹. Organi-
zowa³ wspólne modlitwy, spowiada³, sprawowa³
potajemnie msze i udziela³ Komuniê �w.

Zara¿ony tyfusem plamistym ks. S. W. Freli-
chowski umiera w dniu 23 lutego 1945. W³adze obozowe, ³ami¹c obowi¹zuj¹c¹ prak-
tykê, zgodzi³y siê przed kremacj¹ na wystawienie trumny ze zw³okami ksiêdza na wi-
dok publiczny. Trumna by³a wy³o¿ona bia³ym prze�cierad³em i udekorowana kwiata-
mi1.

20 czerwca 1999 Rada Naczelna Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej, podjê³a
uchwa³ê w sprawie og³oszenia b³. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego Pa-
tronem Harcerstwa Polskiego. W tym celu przygotowano oficjaln¹ pro�bê do Konfe-
rencji Episkopatu Polski.

22 marca 2002 Prymas Józef Glemp przed³o¿y³ Kongregacji Watykañskiej harcersk¹
pro�bê, a 20 wrze�nia 2002 Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów
zatwierdzi³a "b³ogos³awionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i mê-
czennika, na patrona polskich harcerzy przed Bogiem".

22 lutego 2003 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odby³o siê na-
bo¿eñstwo zwi¹zane z og³oszeniem b³. ks. S. W. Frelichowskiego Patronem Harcerzy
Polskich. W uroczysto�ciach wziêli udzia³ biskupi, przedstawiciele w³adz pañstwo-
wych oraz polscy harcerze z ró¿nych organizacji: Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczpospoli-
tej, Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawi-
sza", Stowarzyszenia Harcerskiego oraz Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego poza granica-
mi kraju.

Wspomnienie b³. ks. S. W. Frelichowskiego zosta³o ustanowione przez Jana Paw³a II
na dzieñ 23 lutego2.

1 Szerzej patrz: K. Podlaszewska, S³uga Bo¿y ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913 - 1945), Toruñ 1998.
2 Szerzej patrz: A. Czetwertyñski, Druh Wicek - Patron harcerzy polskich, Warszawa 2003.
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