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“MOJE HARCERSTWO ZACZĘŁO SIĘ W MODLIBORZYCACH” 

Jadąc, przed południem, zatrzymał nas patrol AK na drodze w okolicy 
Brzezin, bo szosę przecinały tabory i duże piesze oddziały żołnierzy. Szli od 
Brzezin  w kierunku Lasów Janowskich. Staliśmy z pół godziny. Wojskowi 
byli ładnie umundurowani, oficerowie mieli peleryny i orzełki z koroną. 
Rozmawiali z księdzem, który wyszedł z szoferki; byli mili. Stając w skrzyni 
ciężarówki, wszystko dokładnie widziałem. Jak wojsko minęło szosę 
i oddaliło się, pozwolono nam jechać dalej. Po wielu  latach , dowiedziałem 
się od p. Józefa Łukasiewicza, że był to duży oddział „Zapory” – majora 
Hieronima Dekutowskiego, którego zastępcą był kpt. Zygmunt Łukasiewicz. 
Wtedy oddział „Zapory” przemieszczał się z okolic Opola Lubelskiego 
w kierunku Nowej Dęby (była to pierwsza dekada lipca 1946r. ). 

Warto wiedzieć, że „Zaporę” zamordowano w więzieniu na Rakowieckiej 
w 1947r. i nie znane jest dotychczas, miejsce jego pochówku.

Miałem też ciekawe zdarzenie na tym obozie: Słoneczny dzień, gorąco, 
zastępy ćwiczą w lesie. Była przecinka i leśna, dobrze nasłoneczniona 
droga, z jasną stepową trawą, wiec położyłem się – i zasnąłem. Nie wiem, jak 
długo spałem, ale w pewnej chwili poczułem uścisk nogi w okolicy kostki. 
Otworzyłem oczy, a tu stoją dwaj harcerze i przyciskają palec do ust 
– nakazując spokój. Powoli biorą mnie za buty i ciągną do siebie. Odciągnięty 
– siadam, a oni, żebym spojrzał do tyłu. Okazało się, że koło mojej głowy 
wygrzewała się zwinięta żmija. Wyszła z ciemnego lasu na słońce i też 
zasnęła. Ogólnie obóz udał się , bez chorób i wypadków. Druhowie i rodzice 
zadowoleni. To był pierwszy samodzielny obóz drużyny ZHP w PRL – u. 

C.d.n.
Dariusz Kossakowski

Od zimy 1946r. przygotowywaliśmy się do letniego obozu 
– samodzielnego drużyny. Po lasach przemieszczały się oddziały 
partyzanckie, na pewno przyjazne nam, ale było dużo ukrywających się band 
rabunkowych, które trudno było nam, młodym, odróżnić. 

Zgromadziliśmy trochę sprzętu obozowego, a szczególnie kilka 
namiotów z „ UNRA”, no i dużo żywności z tej organizacji: różne zupy, mleko
i jajka w proszku, suszone ryby – całe kartony. Soki pomarańczowe 
i pomidorowe w puszkach oraz wiele konserw mięsnych. Bardzo smaczne 
były konserwy – litrowe puszki z makaronem i klopsikami w sosie 
pomidorowym. Po otwarciu takiej puszki, służbowy kuchcik krzyczał: „Dzisiaj, 
po trzy Gomułki na Osóbkę”.   Ale pieniędzy mieliśmy mało, żeby wybrać się 
w góry lub nad morze, czy Mazury, o których już mówiono z zachwytem. 
Przeszkodą w tym czasie, na rozbicie obozowiska w lesie, było uzyskanie 
zgody miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa. Po przeanalizowaniu 
wszystkiego, wybrałem na nasz obóz – 4 LDH, Zaklików – miejscowość 
z pięknymi lasami, wodą i zdrowym powietrzem. Podróż niedaleka, trochę 
znajomych ludzi i może łatwiejsze uzyskanie zgody UB w Kraśniku. Zawsze 
to swoje strony. W końcu czerwca przyjechało nas dziewięciu na rekonesans. 
Miasteczko nie zniszczone, ludzie sympatyczni, zachęcali nas do przyjazdu 
w wakacje. Nawet w pobliskim lesie wybraliśmy miejsce na rozbicie obozu. 
W kilka dni po zakończeniu roku szkolnego, wyjechaliśmy do Zaklikowa 
pociągiem. Przez rodziców moich harcerzy, pracowników PKP, otrzymaliśmy 
bezpłatnie wagon towarowy i darmowy przejazd, na trasie Lublin 
– Rozwadów. Po drodze, w Zaklikowie odczepiono nasz wagon, ze składu 
pociągu, żebyśmy spokojnie rozładowali się. Na miejscu, w Gminie, 
dowiedzieliśmy się, że ze względu na nasze bezpieczeństwo, w ostatniej 
chwili UB nie zgodziło się na obozowanie w lesie. Żeby nie wracać do Lublina, 
życzliwy Urząd Gminy, użyczył nam nieodpłatnie pomieszczenia internatu 
miejscowego gimnazjum, w którym w okupację kwaterowali Niemcy. 
Budynek z drzwiami pancernymi i wieżyczką obserwacyjną. Nasz telefon 
polowy podłączono do centralki na poczcie, a od godziny 15 – tej – na noc 
przełączano na bezpośrednio linie z UB w Kraśniku, żeby po zauważeniu 
jakiegoś zagrożenia zaraz im meldować. Połączenie telefoniczne obozu 
z pocztą było wielką wygodą, bo druhowie mogli kontaktować się z rodzicami. 
Do Kraśnika nie telefonowałem ani razu, mimo kilku głośnych i krwawych 
incydentów w Zaklikowie. Którejś nocy, będący partyzanci wtargnęli do 
naszego budynku i zaczęli zabierać harcerzom koce. W czasie tej  konfiskaty 
wszedł jakiś „starszy” – pewnie oficer i kazał wszystko nam zwrócić 
– „To harcerze !” Ze względu na mój młody wiek – Komendanta Obozu, 
dyrektor gimnazjum przydzielił mi opiekuna  w osobie naszego prefekta 
ks. Pilchera, który zamieszkał na plebanii i tam przeważnie przebywał. 
Codziennie rano harcerze chodzili służyć mu do Mszy Świętej. W Zaklikowie 
byliśmy mile widziani i podziwiani, szczególnie maszerując po ulicach ze 
śpiewem i werblami. Ludzie wychodzili z domów, uśmiechali się, ciekawi 
odradzającego się po wojnie harcerstwa. Pierwsze ognisko zorganizowałem 
na skraju lasu, poświęcone trzeciej rocznicy śmierci gen. Władysława 
Sikorskiego. Przyszło do nas dużo ludzi, a nawet kilku oficerów AK 
w mundurach. Ognisk organizowaliśmy dużo. Robiliśmy też dużo ćwiczeń 
w terenie, wycieczek, kąpaliśmy się w Sannie (z nauką, pływania), biegów 
patrolowych po okolicy: np. do Gościeradowa, przez Zdziechowice  i Stare 
Baraki. Były tam  w tym czasie, na kolonii letniej – obozie, harcerki z Hufca 
w Kraśniku, które później rewizytowały nasz obóz. Na ćwiczenia patrolowe 
do Gościeradowa wybraliśmy się nocą. Przemieszczanie się w obcym 
terenie, wątpliwym w bezpieczeństwo – bez rozboju, najlepiej jest 
maszerować nocą, bo wtedy nikt nikogo nie zaczepia, bo nie wie po ciemku, 
z kim ma do czynienia i z jaką „siłą”. Lepiej omijać się w milczeniu. Tak też 
było. Spotkaliśmy na trasie podejrzane grupki, ale nas było więcej! Hałas 
robiły tylko gęsi przy omijaniu pojedynczych gospodarstw. Wtedy 
przypomniałem sobie historie Rzymu: „ Hannibal ante portas”. Był też 
dwudniowy bieg patrolowy do Potoka Wielkiego, gdzie w tym czasie mój 
wujek – ks. Stanisław Orłowski, był administratorem miejscowej parafii. 
Zabezpieczył nam kwatery i kuchnię! Na trasie marszu, przez wieś Stawki, 
jeden z druhów (bardzo się jąkał), nachylił się nad głęboką studnią, zaczął do 
niej głośno mówić i zauważył, że echo pomaga mu „w gładkim” powtarzaniu 
-  mówieniu. To dało początek jego późniejszych prac naukowych, na temat 
sposobu leczenia jąkania się. Chyba nazywał się Adamczyk. Po latach 
spotkałem go w kawiarni na Helu. Dorosły już mężczyzna – zameldował się 
regulaminowo, ku wielkiemu zdziwieniu letników. Byliśmy też, ale pociągiem, 
z przesiadką w Rozwadowie, na całodniowej wycieczce w Sandomierzu.  
Dyżurne zastępy chodziły na kolonie dziecięcą „Caritas”  w Zaklikowie 
i pomagały siostrom zakonnym w cięższych pracach fizycznych i zabawach 
z dziećmi, za które otrzymywali duże blaszane,  kwadratowe puszki, 
z mieloną czekoladą. Do prowadzenia kuchni nająłem panią z Zaklikowa, 
która z pomocą zastępu służbowego, smacznie gotowała. Przez częste 
żywienie się „darami UNRY” nie mieliśmy specjalnie kłopotów żołądkowych. 
Produkty były z aktualną datą ważności, kaloryczne, a nasze żołądki 
wygłodniałe po długiej  okupacji niemieckiej. Jedynie delikatny druh 
Waldemar Niemotko, z trudem przyswajał pokarmy. Obyło się bez pomocy 
lekarza, zresztą w ogóle na obozie, szczęśliwie, nikt nie chorował.   Pewnego 
razu, nasz wartownik na wieżyczce, zauważył   pożar zagajnika, który całą 
drużyną szybko ugasiliśmy. W pierwszych daniach obozu, wybrałem się do 
domu w Modliborzycach, bo matka miała radio głośnikowe i przydałoby się 
nam na obozie. Zabrałem się okazją – ciężarówką z „ Caritasu”; jechał ksiądz 
do Janowa po jakiś prowiant. 

W KRĘGU SZTUKI

JEDNOŚĆ W WIELKOŚCI - 
KOMPOZYCJA KWIATOWA

MALARSTWO OLEJNE NA PŁÓTNIE
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