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Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego.
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projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
z okazji 100-lecia urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego
Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego
Ksiądz podharcmistrz Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913 roku
w Chełmży. Miał pięcioro rodzeństwa, a rodzice prowadzili piekarnię i cukiernię. Mając 9 lat
został ministrantem. Po czterech klasach szkoły powszechnej kontynuował naukę
w ośmioklasowym męskim Pelplińskim Gimnazjum Humanistycznym w Chełmży.
W gimnazjum działała Sodalicja Mariańska i harcerstwo. W czwartej klasie gimnazjum
wstąpił do ZHP (marzec 1927) i do Sodalicji Mariańskiej (maj 1927). Harcerstwo było
ważnym elementem życia i rozwoju Wicka. W 2. Pomorskiej Drużynie Harcerzy im. Zawiszy
Czarnego w Chełmży (Hufiec Toruń) po trzech miesiącach przynależności złożył
Przyrzeczenie Harcerskie. W następnym roku był już drużynowym. Drużynę prowadził do
sierpnia 1931 roku. W tym czasie zdał maturę i wstąpił do Seminarium Duchownego
w Pelplinie.
W Seminarium był bardzo aktywny. Działał w ruchu abstynenckim oraz w akcji
misyjnej i charytatywnej diecezjalnego Caritas. Był członkiem Kręgu Kleryckiego
działającego w ramach Starszoharcerskiego Zrzeszenia Kleryków ZHP, będąc jego
przewodniczącym w latach 1933-1936. Wraz z 20 osobową grupą harcerzy uczestniczył
w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale.
14 marca 1937 roku w Katedrze Pelplińskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa
chełmińskiego Stanisława W. Okoniewskiego. Po święceniach był sekretarzem i kapelanem
biskupa, a od 1938 roku wikariuszem parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu. Był
wzorowym kapłanem, opiekunem chorych, przyjacielem dzieci i młodzieży, organizatorem
pracy kościelnej i działaczem misyjnym. Był także kapelanem Pomorskiej Chorągwi
Harcerzy ZHP i członkiem kierownictwa Wydziału Starszoharcerskiego Chorągwi,
redaktorem biuletynu „Zew Starszoharcerski”.
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11 września 1939 roku został aresztowany przez Gestapo wraz ze wszystkimi księżmi
swojej parafii. Następnego dnia wielu zwolniono, jedynie ks. Stefan Wincenty Frelichowski
pozostał uwięziony jeszcze jeden dzień – zapewne w związku z wcześniejszą działalnością
harcerską.
18 października 1939 roku ponownie zatrzymany wraz z około 700 osobami i osadzony
w Forcie VII. 8 stycznia 1940 roku z grupą 200 więźniów przewieziony do obozu
przejściowego w Gdańsku – Nowym Porcie, a po kilku dniach do obozu koncentracyjnego
w Stutthofie. 9 kwietnia 1940 roku wywieziony do Sachsenhausen, a następnie w połowie
grudnia 1940 roku z innymi księżmi do obozu w Dachau.
Pomimo bardzo trudnych warunków pełnił posługę kapłańską, organizował modlitwy,
spowiadał, odprawiał potajemnie msze święte i rozdawał komunię. Pomagał chorym na tyfus,
namawiając do tego także innych kapłanów. W tej dobrowolnej pomocy chorym
współwięźniom zaraził się tyfusem plamistym, który wraz z zapaleniem płuc doprowadził do
śmierci w dniu 23 lutego 1945 roku.
Władze obozowe, wbrew obozowej praktyce, zgodziły się na wystawienie zwłok na
widok publiczny, w udekorowanej kwiatami trumnie. Współwięźniowie od samego początku
byli przekonani o Jego świętości. Zanim spalono ciało Stanisław Bieńka, studiujący przed
wojną medycynę, zdjął z twarzy pośmiertną maskę. Uratowano także dwa palce Zmarłego.
Jan Paweł II beatyfikował ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 7 czerwca
1999 roku w Toruniu w obecności licznej rzeszy harcerek i harcerzy. Wówczas to
przekazano, przywiezione z Dachau relikwie – 2 palce Błogosławionego. Ojciec Święty
powiedział wówczas do harcerek i harcerzy: „Niech będzie Wam Patronem”.
20 czerwca 1999 roku Rada Naczelna ZHR podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia
ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego. 20 września
2002 roku Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret
ustanawiający błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem
Harcerstwa Polskiego.
Chcemy, aby kolejne pokolenia polskiej młodzieży kontynuowały dzieło założycieli
Harcerstwa w duchu Służby Bogu, Polsce i Bliźnim. Dzieło to, tak ważne dla naszego Narodu
i Państwa, jest dziś szczególnie trudne. Dlatego bardzo istotny jest przykład i zachęta naszych
wyjątkowych poprzedników, bezinteresownych i pracowitych, oddanych Narodowi
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i zwykłym potrzebującym ludziom. Takim wzorem bez wątpienia jest błogosławiony
ks. phm. Stefan Wincenty Frelichowski.
Przypominamy Jego postać w setną rocznicę urodzin, mając nadzieję, że przez długie,
kolejne lata, Harcerstwo będzie wskazaniem dla młodych w podejmowaniu ważnych decyzji,
wyzwaniem i polem służby, dla dobra naszego Narodu i Państwa.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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