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Słowo wstępne 
 

Rok 2018 jest w historii Polski rokiem szczególnym, po 123 latach niewoli Polska 
odzyskała niepodległość. Rok ten jest również rokiem szczególnym w historii Związku 
Harcerstwa Polskiego albowiem obchodzimy stulecie powstania ZHP. Dlatego też Komisja 
Historyczna postanowiła uczcić tę rocznicę publikując życiorysy zasłużonych instruktorów 
Hufca ZHP Poznań-Jeżyce.  

 
W powstaniu i rozwoju Hufca ZHP Poznań – Jeżyce uwzględnić należy istnienie 

powstałych już w 1912 roku plutonów skautowych młodzieży męskiej zrzeszonej przy parafii 
św. Floriana na Jeżycach oraz przy Towarzystwie Gimnastycznym „SOKÓŁ” na Winiarach.  

 
Ruch harcerski rozwijał się dynamicznie w okresie pięćdziesięciolecia 1913-1962, 

zarówno na Jeżycach jak i na Winiarach, począwszy od zastępów skautowych, poprzez 
drużyny, szczepy, aż po hufce. Rok 2013 w tradycji Hufca ZHP Poznań – Jeżyce był rokiem 
jubileuszowym, bowiem w tym roku obchodzono 100-lecie harcerstwa na Jeżycach. 

 
Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce powstał w 1963 roku z połączenia hufców: 

VII Hufca Harcerzy Poznań Jeżyce (1935 – 1962) 
Druh Mieczysław Depczyński 1 stycznia 1913 roku przyjmuje przyrzeczenie od  
I Plutonu. Powstają następne plutony - zawiązuje się drużyna i przyjmuje za patrona Stefana 
Czarnieckiego. W roku 1928 drużynowym 7 PDH zostaje dh Sylwester Wietrzykowski 
późniejszy wieloletni komendant VII Hufca. 
 
VI Hufca Harcerzy Poznań Winiary (1945 – 1962)  
W 1932 roku powstaje na Winiarach 6 PDH im. Tadeusza Kościuszki. Pierwszym 
drużynowym zostaje mianowany dh HO Edmund Przybyłowicz. We wrześniu 1937 roku na 
Winiarach powstaje niezależny 6. Szczep Harcerski, którego komendantem zostaje  
dh Teodor Łagoda. Po wyzwoleniu w 1945 r. 6. szczep zostaje przemianowany na VI Hufiec, 
którego p.o. komendanta zostaje dh Józef Szafrański. Po powrocie z obozu i nabraniu sił  
dh Teodor Łagoda obejmuje komendę Hufca Poznań-Winiary w grudniu 1946 r. 
 

W okresie okupacji hitlerowskiej wielu harcerzy działało w Szarych Szeregach. Wśród 
nich należy wymienić również druhów Teodora Łagodę, Stanisława Kudlińskiego, Adama 
Itkowiaka i Czesława Szczegółę którzy działali w okręgu Poznań-Północ. Po wyzwoleniu 
również oni brali czynny udział w tworzeniu harcerstwa winiarskiego.  
 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono działalność instruktora harcerskiego  
dh. hm. Teodora Łagody, który miał duży wpływ na powstanie i rozwój harcerstwa  
w Winiarach na Jeżycach. 
 

 
 

 
pwd. Tadeusz Theuss 

Przewodniczący Komisji Historycznej 
Hufca ZHP Poznań-Jeżyce 
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1. Wstęp  
 
 Niniejsze opracowanie jest próbą zebrania materiału biograficznego znakomitego 
instruktora Związku Harcerstwa Polskiego w Poznaniu – druha harcmistrza Teodora 
Łagody, wielce zasłużonego dla młodzieży harcerskiej byłego VI Hufca Poznań-
Winiary. W biografii starano się ująć rozwój organizacji ZHP w Winiarach, od 
momentu pojawienia się w dokumentacji tejże organizacji nazwiska dh. Teodora 
Łagody i przedstawić jego działalność jako drużynowego, szczepowego i hufcowego. 
Z tej analizy wyłonił się obraz wpływu działalności dh. Łagody na charakter pracy  
z młodzieżą harcerską Winiar, na jej usportowienie, na kształtowanie cech 
patriotyzmu, pozytywnych cech charakteru, w tym obowiązkowości itp. Ten rodzaj 
pracy odpowiadał społeczności winiarskiej, a świadczy o tym wzrost liczby drużyn  
i ich szeregów, którego końcowym efektem było utworzenie VI Hufca w Winiarach. 
 Pasją dh. Teodora Łagody była nauka, umiłowanie ojczyzny i praca  
z młodzieżą harcerską, a wszystkie cechy z tym związane starał się przekazywać 
swoim podkomendnym, w pierwszej kolejności członkom rady hufca i kadrze 
instruktorskiej. Pozostały one do dzisiaj w pamięci braci harcerskiej zrzeszonej  
w Kręgu Seniorów Harcerskich „SZÓSTACY” im. Tadeusza Kościuszki przy Hufcu 
ZHP Poznań-Jeżyce. 

Największą pamiątką – pomnikiem, jaki po sobie pozostawił dh hm. Teodor 
Łagoda, jest Dom Harcerza w Poznaniu przy ul. Widnej 3. Zbudowany on został 
wielkim wysiłkiem harcerzy VI Hufca i dużą ofiarnością członków Koła Przyjaciół 
Harcerzy VI Hufca Winiary. Jest to jedyny w Polsce tego typu dom wybudowany bez 
żadnych dotacji państwowych i o tak pokaźnych rozmiarach – 555 m². Dzieło to jest 
wynikiem również dużego wkładu pracy, silnej woli i umiejętności współpracy  
z członkami Komitetu Budowy Domu Harcerza ówczesnego Hufcowego VI Hufca 
Winiary – dh. Teodora Łagody. 

 

 
 

Ryc. 1  Dom Harcerza w Winiarach 
 

Ryc. 2  Tablica informacyjna 
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2. Dzieciństwo i lata młodzieńcze 
 

Druh Teodor Łagoda urodził się 14-tego października 1918 roku w Poznaniu  
w Winiarach, przy ul. Bonin nr 8, m. 4. Jego rodzicami byli: Nikodem Łagoda,  
z zawodu cieśla, mieszkaniec Winiar i Józefa z d. Scheibe, mieszkanka Jeżyc. Ich 
ślub odbył się w 1907 roku, przedstawia to poniższa fotografia:  

 

 
Ryc. 3  Fotografia ślubna rodziców dh. Teodora 

 
Posiadali sześcioro dzieci, a Teodor był czwartym w kolejności. Pierwszym 

dzieckiem w tej rodzinie była córka Zofia, która zawarła związek małżeński  
z Franciszkiem Koziczakiem – przyszłym przewodniczącym Koła Przyjaciół Harcerzy 
VI Hufca w Poznaniu. Ojciec dh. Łagody zmarł w 1931 roku. W czerwcu 1932 roku 
dh Teodor ukończył siedmioklasową Publiczną Szkołę Powszechną im. Marii 
Konopnickiej w Winiarach, z wynikiem dobrym. Brak jest danych, które świadczyłyby 
o dacie wstąpienia do Związku Harcerstwa Polskiego. Najwcześniejszą wzmiankę 
stanowi dyplom dla druha Łagody Teodora za zwycięstwo w trójboju dla młodzieży  
z datą 18-tego listopada 1930 roku, wystawiony przez Związek Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół w Polsce – Okręgu Poznańskiego.  
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Ryc. 4  Dyplom Teodora Łagody za zwycięstwo w trójboju dla młodzieży 
 

W czerwcu roku 1938 dh Teodor Łagoda ukończył trzyletnią Publiczną Szkołę 
Dokształcającą Zawodową Nr.1 w Poznaniu w dziale metalowym. W końcu roku1938 
wystąpił on z prośbą do Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego  
o dopuszczenie go do egzaminu eksternistycznego w zakresie sześciu klas szkoły 
wydziałowej – ówczesnego gimnazjum. Egzamin rozpoczął się 25 stycznia w 11 
Państwowym Liceum i Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Poznaniu przed 
Państwową Komisją Egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminów pisemnych został on 
dopuszczony do egzaminu ustnego, który odbył się w dniu 15-go lutego 1939 roku  
i zakończył się wynikiem pozytywnym.  

Pierwsze zapisy o działalności dh. Teodora Łagody w ZHP znajdują się w 
„Zarysie Historii 30-lecia 6 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki  
i VI Hufca Harcerskiego Poznań-Winiary 1932 – 1963”, opracowanej przez dh. 
Tadeusza Basińskiego. Jest tam zapis, który mówi nam, że po powrocie z obozu 
letniego w 1935 roku opiekun drużyny, nauczyciel 17 Szkoły Powszechnej im. 
Stanisława Staszica w Poznaniu przy ul. Winiarskiej, p. Majewski zorganizował wraz 
z dh, dh Teodorem Łagodą, Tadeuszem Radzimskim, Tadeuszem Jagielskim  
i Józefem Szafrańskim obóz wędrowny na trasie Murowana Goślina – Skoki – 
Rogoźno Wlkp. – Oborniki Wlkp. – Szamotuły – Poznań. We wrześniu 1935 roku  
6 Poznańską Drużynę Harcerzy obejmuje dh Franciszek Janowiak, a w skład Rady 
Drużyny wszedł wówczas także dh Teodor Łagoda, mający wtedy 17 lat. W tym też 
czasie na Działkach w Naramowicach powstaje druga drużyna harcerzy, a jej 
drużynowym zostaje mianowany dh Teodor Łagoda. W następnym roku z jego 
inicjatywy zawiązuje się przy 6 PDH Koło Sportowe. Członkowie tego koła 
uczestniczyli w różnych zawodach lekkoatletycznych, organizowanych przez kluby 
sportowe np.: Sokoła, Tura itp.  
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We wrześniu 1936 roku w Winiarach istnieją już trzy drużyny harcerskie i jedna 
gromada zuchowa. Są one włączone do VII Hufca Harcerzy im. Stefana 
Czarnieckiego na Jeżycach. Wówczas to drużynę starszoharcerską w Winiarach 
przejmuje dh Teodor Łagoda, a dotychczasowy jej drużynowy dh Tadeusz Tomczyk 
obejmuje drużynę na Działkach w Naramowicach. W krótkim czasie po tym fakcie – 
w pierwszej połowie roku 1937 – Rozkazem Komendanta VII Hufca Harcerzy na 
Jeżycach drużyny: Winiar, Podolan, Naramowic i gromada zuchowa tworzą  
6 Szczep Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Winiarach. Szczepowym został 
mianowany dh Stanisław Jankowiak. W tym to czasie dh Teodor Łagoda uczestniczył 
w kursie na podharcmistrza.  

W tym też roku następują dalsze zmiany organizacyjne i od września 1937 roku  
6 Szczep Harcerzy w Winiarach jest wyodrębniony z VII Hufca i podporządkowany 
bezpośrednio Komendzie Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy. Jej Komendant dh hm. 
Franciszek Laurentowski mianował dh HR Teodora Łagodę szczepowym 6 Szczepu 
Harcerzy w Winiarach. W tym czasie daje się zauważyć prężną działalność Koła 
Przyjaciół Harcerzy. To ich starania przyczyniły się do tego, że 6 Szczep otrzymał 
drobny sprzęt harcerski, namioty i pałatki oraz dotację na obóz letni. Także bardzo 
korzystny wpływ na rozwój harcerstwa winiarskiego i okolic miał fakt, że druhowie 
zajmujący różne funkcje w 6 Szczepie byli wychowankami 6 PDH i znali dobrze nie 
tylko teren działania 6 Szczepu, ale przede wszystkim warunki bytowania 
mieszkańców, zwyczaje i obyczaje, a także wielki patriotyzm, jaki cechował tę 
społeczność oraz niesienia sobie wzajemnej pomocy w koniecznych przypadkach.  

Obóz letni w 1936 r. harcerzy 6 Szczepu był organizowany w Lichwinie pow. 
Międzychód. To pozwoliło winiarskim harcerzom uczestniczyć w Zlocie Chorągwi 
Wielkopolskiej Harcerzy zorganizowanym w Międzychodzie w dniach 12 – 14 lipca 
1937 roku. Dokumentuje to poniższa fotografia. 

 

 
 

Ryc. 5  Zlot Chorągwi Wielkopolskiej Harcerzy w 1937 roku 
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Rok 1938 dla harcerzy winiarskich był rokiem wyróżniającym się i uroczystym.  
W tym bowiem czasie z inicjatywy Koła Przyjaciół Harcerzy 6 Szczepu, w dniu 8-go 
maja 1938 roku, został uroczyście wręczony harcerzom tegoż Szczepu sztandar 
przez prezesa koła p. Alojzego Piechowiaka. Uroczystość odbyła się w Sali 
gimnastycznej 27 Szkoły Powszechnej im. Marii Konopnickiej w Poznaniu przy ul. 
Widnej 1. Sztandar w imieniu harcerzy odebrał dh Stanisław Kudliński, a pierwszy 
poczet sztandarowy tworzyli dh, dh: Stanisław Kudliński, Adam Itkowiak, Bolesław 
Pietrzak i Tadeusz Tomczyk. Sztandar ten nadal istnieje. Uroczystość została 
utrwalona na poniższej fotografii. 

 

 
 

Ryc. 6  Uroczystość wręczenia sztandaru harcerzom 6. Szczepu w Winiarach 
 
 Obóz letni w 1938 roku 6 Szczep zorganizował w Łężeczkach pow. Międzychód. 
W obozie tym wzięło udział 32 harcerzy. Komendantem obozu był dh Teodor 
Łagoda. A oto kilka migawek fotograficznych z tego obozu.  
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Ryc. 7  Harcerze i kadra letniego obozu w Łężeczkach – rok 1938 

 
Na powyższej fotografii drugi od prawej strony, w mundurze instruktorskim, to dh 
Teodor Łagoda, na poniższych zaś obrazach dh Teodor jest pierwszym od prawej 
strony.  
 

  
Ryc. 8  Kadra i zastęp młodszych 

harcerzy 
Ryc. 9  Harcerze i kadra na tle obozu 

 



 
 

13 

Na poniższej fotografii widzimy komendę obozu przy posiłku. Trzeci od lewej strony,  
w pozycji siedzącej, to druh Łagoda, w pozycji zaś stojącej jest dh Adam Itkowiak.  
 

 
 

Ryc. 10  Kadra i harcerze przy obozowym posiłku 
 
 Po powrocie z obozu Komenda 6 Szczepu Harcerzy przeprowadziła zawody  
w pięcioboju dla młodzieży starszej, a dla wszystkich harcerzy Szczepu mistrzostwa 
w strzelaniu w konkurencji kbks. Z powyższych informacji można wyciągnąć wniosek, 
że dh Teodor Łagoda kładł duży nacisk na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród 
harcerskiej młodzieży.  
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3. Trudne lata 1939 – 1945  
 
 Harcerze 6 Szczepu rozpoczęli rok 1939 spotkaniem na tradycyjnym opłatku  
w dniu 6 stycznia. Staraniem Zarządu Koła Przyjaciół Harcerzy i Komendy  
6 Szczepu, a w szczególności jego Komendanta – dh Teodora Łagody, harcerze 
winiarscy zgromadzili duże ilości sprzętu sportowego i obozowego. W owym to 
czasie harcerze 6 Szczepu brali udział w różnych akcjach społecznych, 
uroczystościach narodowych i kościelnych. Na zamieszczonej w tekście fotografii 
(ryc. 11.), widzimy harcerzy ze sztandarem i Komendantem, pierwszy od lewej 
strony, w uroczystości Bożego Ciała w Winiarach w 1939 roku. Na czele pochodu  
w mundurze instruktorskim jest dh Teodor Łagoda, a obok niego dh Adam Itkowiak. 
 

 
 

Ryc. 11  Harcerze winiarscy w uroczystości Bożego Ciała,  
Sztandar dzierży dh Józef Szafrański 

 
W 1939 roku Szczep zorganizował obóz letni w znanej nam już wsi Łężeczki. Na 
obóz wyjechało 55 harcerzy i 14 zuchów. Harcerze obozowali pod namiotami,  
a zuchy – w szkole w Łężeczkach. Komendantem obozu był dh Teodor Łagoda. 
Poniżej widzimy na fotografiach (ryc. 12 i 13) dh Teodora Łagodę przy namiocie 
zastępu Orłów oraz zuchów.  

 

  
Ryc. 12  Komendant z zastępem „Orłów” Ryc. 13  Dh Łagoda z zuchami 
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W tym pamiętnym (1939) roku harcerzom 6 Szczepu nie było dane radować się 
do końca obozowym życiem. Z powodu zbliżającej się „szybkimi krokami” wojny oraz 
wielkiego zagrożenia, jakie wytworzyły hitlerowskie Niemcy, obóz uległ wcześniejszej 
likwidacji nocnym alarmem, a jego uczestnicy w pośpiechu powrócili do swoich 
domów.  
 W dniu 24 sierpnia 1939 roku specjalnym rozkazem zostają powołane stacje 
obserwacyjno-meldunkowe oraz ich załogi. Miejscem lokalizacji winiarskiej stacji był 
dom przy byłej ulicy Obornickiej 145. Załogę stacji stanowiło 10 harcerzy 6-tego 
Szczepu, a jej komendantem został mianowany dh Józef Szafrański, zastępcą 
komendanta dh Stanisław Kudliński. Tego samego dnia załoga odebrała sprzęt i broń 
oraz amunicję. Na wyżywienie każdy członek załogi otrzymał 120 zł. i jedną 
czekoladę. Na poddaszu w/w domu, w którym usytuowana była placówka, 
zainstalowano otrzymany sprzęt i całą aparaturę nadawczo-odbiorczą, a służba 
trwała 24 godziny na dobę na dachu tegoż domu. 
 Placówka winiarska wykazała się znacznymi osiągnięciami w swej działalności. 
Już w dniu 27 sierpnia jej członkowie zlikwidowali niemiecką stację nadawczo-
odbiorczą „V kolumny”, zlokalizowaną koło hali balonowej w Winiarach, w domu 
obywatela niemieckiego o nazwisku Banach. Działający patrol harcerzy doprowadził 
dywersanta na posterunek przy ul. Leonarda i oddał w ręce policji wraz z całą jego 
aparaturą nadawczo-odbiorczą. W tej akcji brało udział 7 harcerzy. Następnego dnia 
w podobnej akcji uczestniczyło ośmiu harcerzy, którzy zlikwidowali podobną stację 
nadawczo-odbiorczą, działającą we wsi Piątkowo, w gospodarstwie rolnym przy 
obecnej ul. T. Mateckiego. Jego właścicielem był również Niemiec nazywający się 
Germande. Podobne stacje zostały jeszcze zlikwidowane koło stacji kolejowej w 
lasku strzeszyńskim i w Suchym Lesie, w pobliżu szkoły oraz w zagajniku lasu 
Morasko, za gajówką. Ten teren od dłuższego czasu był wykorzystywany do ćwiczeń 
niemieckiej organizacji młodzieżowej – „Hitler-Jugend” i był pod stałą obserwacją 
harcerzy winiarskich.  
 Winiarskiej placówce Wojskowa Komenda Miasta, mając duże zaufanie do jej 
członków, powierzyła również ważne zadanie wartownicze – kilku harcerzy zostało 
przydzielonych do służb ochrony Prezydenta Miasta Poznania, urzędującego  
w Ratuszu, inni byli skierowani do ochrony wielkich zbiorników paliwa na Malcie, po 
drugiej stronie rzeki Warty. Do czasu ich opróżnienia i wywiezienia paliwa przez 
specjalne służby wojskowe oraz pomocnicze, podkomendni harcerze dh. Józefa 
Szafrańskiego pełnili wokół obiektu całodobową służbę wartowniczą. Kiedy w nocy  
z dnia 4-tego na 5-tego września 1939 roku zakończyła się akcja opróżniania 
zbiorników i tym samym służba harcerzy, wycofujące się wojska polskie we wtorek  
5 września o godzinie 500 rozpoczęły wysadzanie mostów na Warcie w kolejności: 
Chwaliszewski, Tama Garbarska, Starołęcki, Chrobrego, Cybiński i Szelągowski.  
W ten sposób załoga wartownicza została odcięta od macierzystej placówki 
winiarskiej i tylko dzięki dobrej znajomości terenu harcerze zdołali do niej powrócić. 
Wiedząc, że pod Naramowicami istniał prom, udali się tam i w ostatniej chwili 
przeprawili przez Wartę, a tym samym zdołali powrócić do miejsca zakwaterowania 
na ul. Obornickiej.  
 W czasie swojej działalności placówka winiarska miała również inne osiągnięcia. 
Punkt obserwacyjny zauważył nadlatujące niemieckie samoloty bombowe „Luftwaffe” 
typu H-111 i po ustaleniu ich kierunku lotu nadał komunikat do Centrali, 
przyczyniając się tym do strącenia jednego z nich nad wsią Łagiewniki. Samolot 
nieprzyjacielski zapalił się, zaś czteroosobowa załoga opuściła go na 
spadochronach. Patrol dh. J. Szafrańskiego odszukał niemieckich pilotów  
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i dopomógł w ich przetransportowaniu do Centrali na Cytadeli oraz oddaniu w ręce 
władz wojskowych. 
 Dnia 9 września 1939 roku, przed wkroczeniem oddziałów niemieckich do 
Poznania, Centrala punktów obserwacyjno-meldunkowych na Cytadeli wydała rozkaz 
zaprzestania działalności podległych jej placówek harcerskich. Zaprzestała więc 
nadawać komunikaty również placówka winiarska i na rozkaz jej dowódcy dh. Józefa 
Szafrańskiego zatarto wszelkie ślady na poddaszu przy ul. Obornickiej. Sprzęt 
zniszczono i zatopiono w strumyku Wierzbak, przepływającym przez Winiary. 
Harcerze zatrzymali jednak broń i amunicję. Zatrzymano też sylwetki niemieckich 
samolotów „Luftwaffe”, które w późniejszym czasie zostały wrzucone do ślepego 
komina jednego z domów na Boninie.  
 W tym samym czasie Komendant 6 Szczepu dh Teodor Łagoda, będąc 
pracownikiem zawodowym 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu, brał udział jako ochotnik 
w kampanii wrześniowej tegoż Pułku. Przebył on szlak bojowy pod dowództwem kpt. 
Kazimierza Sidora z Ławicy przez Wrześnię, Kutno, Warszawę, Łuków, Lublin  
i Chełm. W okolicach Kopczyńca (niedaleko Trembowli) oddział został rozbrojony  
i internowany przez Armię Czerwoną. Sowieci zapewniali wówczas, że pułk będzie 
skierowany do obozu w Starobielsku i tam przeszkolony i przezbrojony, a kiedy 
nadejdzie odpowiedni czas uderzy wraz z Armią Radziecką na Niemców.   
Dh Teodor Łagoda nie uwierzył w to „braterstwo broni” i uciekł trzeciego dnia  
z niewoli. Do Poznania powrócił w początkach października 1939 roku i do końca 
tegoż roku nie podejmował pracy zarobkowej. Podjął ją w styczniu 1940 roku  
w warsztatach kolejowych w Poznaniu w zawodzie ślusarza.  
 W niedzielę pogodny dzień 10 września 1939 roku wojska niemieckie wkraczają 
do Poznania. W zajętym przez Niemców mieście sytuacja ludności stawała się  
z każdym dniem trudniejsza i bardziej niebezpieczna. Dlatego pod koniec września 
oddział placówki obserwacyjno-meldunkowej przeistoczył się w zastęp harcerski  
6 Szczepu, który pod koniec września, za wiedzą i przy pomocy ówczesnego 
woźnego 17 Szkoły Powszechnej w Winiarach, wyniósł i ukrył cenniejszy sprzęt 
szkolny i harcerski w gospodarstwie rolnym przy ul. Św. Leonarda. Bibliotekę i część 
drobnego sprzętu harcerze ukryli w sobie tylko wiadomych miejscach. Przetrwał on  
w większości do dnia wyzwolenia Poznania i służył dalej szkole i naszym harcerzom 
w czasach powojennych. Sztandar harcerze ukryli na poddaszu w domu nr 8 przy ul. 
Bonin u Państwa Łagodów.  
 Do oficjalnej daty zakończenia działań wojennych na terenie Polski,  
tj. 5 października 1939 roku, harcerstwo winiarskie istniało jeszcze jako zwarty  
6 Szczep. Na wiadomość o kapitulacji polskich sił zbrojnych Komenda Szczepu 
postanowiła zawiesić wszelką pracę z młodzieżą. Dlatego 6 października odbyła się 
ostatnia zbiórka, na której oficjalnie zaprzestano harcerskiej działalności. 
 W początkach października 1939 roku na Jeżycach w VII Hufcu tworzy się 
harcerstwo konspiracyjne, a 28 października włączyli się do tej pracy m.in. harcerze 
z Winiar w osobach Komendanta 6-tego Szczepu dh Teodora Łagody i dh Józefa 
Szafrańskiego. Punkt kontaktowy Szarych Szeregów VII Hufca znajdował się przy ul. 
Polnej 21. Z tego to punktu odbierano rozkazy i materiały. Po rozszerzeniu 
podziemnej działalności harcerzy VII Hufca na dzielnicę Winiary i Podolany zostaje 
utworzony Okręg Północny Szarych Szeregów. Komendantem tego okręgu zostaje 
mianowany dh Teodor Łagoda, a jego zastępcą dh Stanisław Kudliński. Uroczyste 
zaprzysiężenie komendanta i jego zastępców odbyło się dnia 6 stycznia 1940 roku 
podczas spotkania opłatkowego na Podolanach przy ul. Zakopiańskiej 42  
w mieszkaniu członka Szarych Szeregów dh. Adama Itkowiaka. Odtąd toczyła się już 
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normalna praca harcerska, tyle że w zmienionych warunkach egzystencjalnych. 
Odbywały się więc zbiórki harcerskie, kursy zastępowych, przyszłych drużynowych  
i funkcyjnych. Harcerze nieśli pomoc ludziom starszym, samotnym i chorym. Często 
przenosili różnego rodzaju informacje i meldunki. 

 

 
 

Ryc. 14. Opłatek – 6 stycznia 1940 roku 
 

 Bardzo wcześnie poznańskie Szare Szeregi zajęły się działalnością  
o charakterze wywiadowczym. Na początku członkowie zapoznawali się z 
organizacją niemieckiej administracji państwowej i organizacją partii hitlerowskiej. 
Uczyli się też rozpoznawać niemieckie formacje wojskowe i policyjne oraz stopnie 
służbowe. Ustalali rozmieszczenie oddziałów oraz obiektów wojskowych w Poznaniu 
i okolicy. Obserwowali kolejowe i drogowe transporty wojskowe. Zbierali dane  
o wojennej produkcji zakładów przemysłowych, w których pracowali. Wykonywali 
także specjalne zadania wywiadowcze zlecane przez miejscowe kierownictwo 
Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej. Należy tu wspomnieć, że już w 
końcu 1939 roku harcerze w Poznaniu uzyskali i przekazali czynnikom wojskowym 
pierwszą informację o istnieniu na wyspie Uznam w Peenemünde tajemniczego 
obiektu lotniczego, którym okazał się później niemiecki ośrodek broni rakietowej. 
 Już w początkowym okresie okupacji na terenie Winiar istniała zorganizowana 
grupa zawodowych oficerów i podoficerów, z którą Szare Szeregi nawiązały 
łączność. Starsi harcerze w tym czasie pracowali w różnych przedsiębiorstwach 
niemieckich, w których prowadzili akcję tzw. małego sabotażu. Zdobywali 
wiadomości o rodzaju i ilości wytworzonego produktu oraz datach i kierunkach 
wysyłki. Zbierane informacje i różne wiadomości były następnie przekazywane 
porucznikowi Edmundowi Jankowiakowi – członkowi Koła Przyjaciół Harcerzy  
w Winiarach – mieszkającemu przy ulicy Św. Stanisława, prawdopodobnie 
komendantowi grupy, który posegregowane informacje przekazywał do „Centrali” 
mieszczącej się w Warszawie. Porucznik Edmund Jankowiak zginął w Górach 
Świętokrzyskich jako partyzant. Od 20 października harcerze winiarscy kontaktowali 
się już z zastępcą por. Jankowiaka o pseudonimie „Michał”.  
 Wiosną 1941 roku także w Winiarach nastąpiły pierwsze aresztowania działaczy 
Szarych Szeregów Okręgu Północnego. Aresztowany został komendant dh Teodor 
Łagoda i jego zastępca dh Stanisław Kudliński. Przeszli oni szlakiem tortur Gestapo 
przez Dom Żołnierza przy ul. Niezłomnych, Fort VII, więzienie przy ul. Młyńskiej  
i więzienie we Wronkach, aby w kwietniu 1942 roku stanąć przed sądem – 
„Oberlandsgericht” – w Poznaniu z grupą zdekonspirowaną z tajnej organizacji 
„Wojsko Ochotnicze Ziem Zachodnich” w Winiarach. Oskarżeni o przygotowania do 
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zdrady stanu, zostali skazani na pobyt w zaostrzonych obozach karnych. Różnica 
pomiędzy obozem karnym a zaostrzonym obozem karnym polegała na tym, że 
odsiadywanie kary obozu karnego rozpoczynało się od dnia rozprawy sądowej, 
natomiast zaostrzonego obozu karnego od następnego dnia po zakończeniu wojny. 
Do zakończenia wojny więźniowie mieli być w jakimś obozie pracy przechowywani 
jakoby w zabezpieczeniu. W dniu 17-go grudnia 1942 roku „Gestapo” zorganizowało 
transport więźniów, w tym dh Teodora Łagodę, z więzienia we Wronkach do obozu 
koncentracyjnego w Mauthausen. Do obozu, w okropnych warunkach, transport 
dotarł 19-go grudnia i około godziny 19:30 na dziedzińcu obozowym ustawiono 
więźniów w dziesięciu wyrównanych szeregach apelowych. W ten sposób więźniowie 
oczekiwali cztery godziny na przybycie komendanta obozu. A ten witając więźniów 
wskazał na bramę z napisem – „Arbeit macht frei” i powiedział: „to jest wejście do 
obozu” i wskazując na komin krematoryjny powiedział: „a to jest wyjście z obozu. 
Innego stąd wyjścia nie ma”. Następnie więźniowie wzięli prysznic i po tej kąpieli 
wyrzuceni zostali na zewnątrz budynku, gdzie w temperaturze ok. -20˚C oczekiwali 
nago i boso, aż się zbierze odpowiednia liczba osób i wtedy zostali odprowadzeni do 
baraku, którego okna zostały zdemontowane i w takich warunkach musieli przetrwać 
do rana. Wielu więc więźniów tego ranka nie doczekało – zamarzło. Z około 1200 
osób tę kwarantannę przeżyło ok. 800 osób. 
 Po kilku dniach pobytu w obozie miało miejsce następujące zdarzenie. Wraz  
z SS-manem pojawił się znany pisarz Gustaw Morcinek. Kiedy przechodził blisko dh 
Łagoda powiedział: „Dzień dobry Panie Morcinek”. Ten ofuknął dh. Teodora i z SS-
manem poszedł dalej. Jednak po niedługim czasie Morcinek powrócił i wyjaśnił, że 
do więźnia nie wolno zwracać się przez „Pan”. Każdy więzień w obozie nie ma 
nazwiska tylko jest numerem, jaki mu został przydzielony i wytatuowany. Zapytał 
dalej skąd dh Łagoda go zna. Z rozmowy wyjaśniło się, że z Górek Wielkich, a więc, 
że dh Łagoda jest harcerzem. Wtedy powiedział, że w najbliższych dniach będzie 
organizował z obozu transport fachowców do fabryki samochodów i że tam będą 
szanse przeżycia obozu. A więc, kiedy przyjdzie SS-man i będzie wywoływał 
fachowców, to dh Teodor Łagoda i jego koledzy mają się zgłosić bez względu na to 
czy tymi fachowcami są czy nie. Jest to bowiem jedyna szansa wyrwania się z obozu 
i jego przeżycie. W ten sposób w pierwszych dniach 1943 roku została wybrana 
grupa ok. 200 osób. Więźniowie otrzymali nową bieliznę, ubrania oraz czapki  
i przewieziono ich ok.40 km od obozu do jego filii pod nazwą „Arbeits Komando 
Steyr”, gdzie warunki pracy i życia były znośne.  
  Obóz ten przeżyli tylko nieliczni ze skazanych w procesie. Aresztowanie zaś  
dh Teodora Łagody i dh Stanisława Kudlińskiego nie miały żadnego związku  
z działalnością Szarych Szeregów. Początkowo takie bowiem były obawy. Na 
szczęście okazały się nieprawdziwe. Po aresztowaniu Komendanta Szarych 
Szeregów Poznań – Północ, dh Teodora Łagody funkcję tę przejmuje dh Adam 
Itkowiak, a jego zastępcą jest dh Józef Szafrański.  
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4. Życie i działalność harcerska w latach 1945 – 1949  
 
 W czasie działań wojennych o wyzwolenie Poznania w lutym 1945 pocisk 
artyleryjski trafił w budynek przy ul. Bonin nr 8. Sztandar VI Szczepu Harcerzy, 
zawinięty w worek, wraz z gruzem znalazł się na ulicy i został z niej zabrany przez 
Mariana Marciniaka, później członka II Harcerskiego Kręgu Seniorów. Dzisiaj 
sztandar znajduje się w Izbie Pamięci naszej harcówki i jest używany w specjalnych 
uroczystościach. Przykładem jest poczet sztandarowy podczas mszy św. z okazji 80 
- tej rocznicy złożenia przyrzeczenia harcerskiego dh. hm. Stanisława Kudlińskiego.  

 

  
 

Ryc. 15. Historyczny sztandar 6 DRUŻYNY HARCERZY Winiarskich 
 

 
 

Ryc. 16. Uroczystość dh. Stanisława Kudlińskiego 
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Poniższa fotografia przedstawia powojenne zniszczenia budynku przy ul. Bonin nr 8., 
w którym był przechowywany sztandar.  
 

 
 

Ryc. 17. Zniszczony budynek przy ul. Bonin nr 8. 
 
 Już kilka dni po zakończeniu działań wojennych i wyzwoleniu m. Poznania, 
harcerze winiarscy wznowili swoją działalność. Harcerze, którzy czynnie działali w 
okresie hitlerowskiej okupacji, z wielkim zapałem przystąpili do pracy z winiarską 
młodzieżą, mając duże poparcie miejscowego społeczeństwa. Miejscem zbiórek 
drużyn winiarskich był drewniany barak przy ul. Wołyńskiej, użytkowany wspólnie ze 
Związkiem Walki Młodych.  
 Znacznym poparciem cieszyło się harcerstwo winiarskie również wśród 
nauczycieli miejscowych szkół, a ich kierownictwo sprzyjało werbunkowi i zachęcało 
młodzież jeszcze niezrzeszoną do wstępowania w szeregi Związku Harcerstwa 
Polskiego oraz chętnie udzielało gościny dla tworzących się zastępów harcerskich.  
 W krótkim czasie po wznowieniu oficjalnej i legalnej działalności 6 Szczepu 
Harcerzy w Winiarach został on, rozkazem ówczesnego Komendanta Wielkopolskiej 
Chorągwi Harcerzy, przemianowany na VI Hufiec Harcerzy. Hufiec ten swoją 
działalnością objął: Winiary, Sołacz, Naramowice Działki, Naramowice Wieś, 
Piątkowo, Suchy Las, Podolany, Strzeszyn i Winogrady. Hufiec liczył około 800 
harcerzy i jak to określił dh Józef Szafrański HR – „Dobra praca w czasie okupacji 
dała dobry plon.” Niżej załączona fotografia przedstawia ówczesną Radę VI Hufca 
Harcerzy w Winiarach.  
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Ryc. 18  Rada VI Hufca Harcerzy w Winiarach 
 

 Harcerze winiarscy prowadzeni przez ofiarnych działaczy harcerskiego ruchu 
oporu z lat okupacyjnych, przejmowali od swoich przełożonych te wzniosłe cechy, 
którymi oni kierowali się w czasach hitlerowskiego terroru. Do najważniejszych 
należy zaliczyć miłość Ojczyzny i miłość bliźniego. To te cechy stanowiły fundament 
mobilizujący harcerzy winiarskich do uczestniczenia w różnych akcjach społecznych, 
które pozwoliły leczyć wojenne rany ukochanej Ojczyzny i zapewniać byt 
społeczności polskiej zgodnie ze słowami harcerskiego hymnu – „Wszystko co nasze 
Polsce oddamy”.  
 Dnia 22 lipca 1945 roku 97 harcerzy winiarskiego Hufca pod wodzą p.o. 
komendanta VI Hufca dh. Józefa Szafrańskiego wyruszyło na swój pierwszy po 
wojnie obóz harcerski – obóz żniwny, którego hasłem przewodnim było – „Zebrać 
żołnierski plon”. 
 Obóz koncentracyjny w Mauthausen został oswobodzony 5 maja 1945 roku 
przez wojska amerykańskie. Jak pisze dh Teodor Łagoda – „W rezultacie splotu 
korzystnych okoliczności, udało mi się szczęśliwie ten obóz przeżyć”. Do kraju dh 
Teodor Łagoda i dh Stanisław Kudliński powrócili w pierwszych dniach sierpnia 1945 
roku i z rozpoczęciem roku harcerskiego 1945/46 powrócili do czynnej pracy 
harcerskiej. W dniu 3 września 1945 roku harcerze VI Hufca zorganizowali,  
w obecności zgromadzonych mieszkańców Winiar, uroczyste ognisko na polanie 
przy ul. Winiarskiej w miejscu, gdzie stał pomnik ku czci Powstańców Wielkopolskich, 
który zburzyli Niemcy podczas okupacji. W czasie tego ogniska dh Teodor Łagoda 
wręczył p.o. Hufcowego phm. Józefowi Szafrańskiemu sztandar hufca 
przechowywany przez cały czas okupacji w rodzinnym domu Łagodów. Poniżej 
fotografie przedstawiają: przemarsz hufca z otrzymanym na ognisku sztandarem  
i fotografię grupową przed winiarską szkołą.  
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Ryc. 19  Przemarsz harcerzy z odzyskanym sztandarem 
 

 
 

Ryc. 20  Grupa winiarskich harcerzy z odzyskanym sztandarem 
 

 W wigilię Bożego Narodzenia 1945 roku kilkunastu druhów VI Hufca złożyło  
w lasku golęcińskim uroczyste przyrzeczenie harcerskie na ręce dh. hm. Stefana 
Trzewikowskiego.  
 Żywiołowy rozwój harcerstwa na Winiarach wymagał pomieszczeń, w których 
mogłyby odbywać się nie tylko zbiórki młodzieży harcerskiej lecz także spotkania  
i narady kadry oraz członków Koła Przyjaciół Harcerzy, a więc wymagał odpowiedniej 
siedziby dla VI Hufca. Wielkim zwolennikiem budowy harcówki był dh Teodor Łagoda 
i jego szwagier – Przewodniczący Koła Przyjaciół Harcerzy winiarskich – Franciszek 
Koziczak. W lutym 1946 roku na wspólnym posiedzeniu Zarządu Koła Przyjaciół 
Harcerzy i Komendy VI Hufca Harcerzy powzięto uchwałę, że dla dobra młodzieży 
harcerskiej tegoż hufca wspólnym wysiłkiem zostanie wybudowany Dom Harcerza. 
W tym celu powołano Komitet Budowy, któremu przewodniczył p. Franciszek 
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Koziczak. Z ramienia Komendy VI Hufca w skład tego Komitetu weszli druhowie: 
Teodor Łagoda, Tadeusz Basiński, Józef Szafrański, Władysław Cisławski i Adam 
Itkowiak. 
 W lipcu 1946 roku harcerze i zuchy winiarscy wyjechali na drugi po wojnie letni 
obóz do Chodzieży. Wzięło w nim udział 85 harcerzy i 24 zuchów, a obóz trwał 26 
dni. Dzięki pomocy otrzymanej od wojska, a w szczególności namiotów z demobilu, 
wszyscy harcerze nocowali już w namiotach, a zuchy w budynku zabaw. Na bramie 
obozowej wypisane było hasło – „Wszystko co nasze Polsce oddamy”. Pod tym 
hasłem winiarscy harcerze pracowali już drugi rok pod opieką i kierownictwem kadry 
Komendy VI Hufca, do której dołączył dh Teodor Łagoda. Korzenie tej kadry 
wyrastały z patriotyzmu, na który Związek Harcerstwa Polskiego kładł duży nacisk  
w pracy z młodzieżą harcerską w latach przedwojennych, a którą to praca 
konspiracyjna podczas okupacji hitlerowskiej jeszcze bardziej pogłębiła  
i scementowała. To właśnie z takiej młodzieży składała się ówczesna kadra 
Komendy VI Hufca Harcerzy. Z tego obozu zachowała się fotografia obozowej 
kapliczki. 

 

 
 

Ryc. 21  Obozowa kapliczka 
 
 W czasie pobytu na obozie letnim harcerze pracowali przy zbiorach żniwnych na 
polach PGR Rataje. Pracowano również w pobliskich lasach przy zwalczaniu 
gąsienic sówki choinówki. Harcerze uczestniczyli też w uroczystościach 
mieszkańców Chodzieży (22 Lipca), co jest uwidocznione na załączonej fotografii 
ryc. 22. Oddział obozowy harcerzy winiarskich prowadzą: dh Józef Szafrański i dh 
Teodor Łagoda.  
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Ryc. 22  Defilada w Chodzieży 22 Lipca 1946 roku 
 

 W nocy 22 lipca 28 starszych harcerzy wyjechało w okolice Piły do gaszenia 
groźnego pożaru lasu. Walka z żywiołem trwała 7 godzin. Pochlebne opinie o tej 
akcji napisał Głos Wielkopolski.  
 

 
 

Ryc. 23  Informacja o pożarze lasów pod Piłą 
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 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z Chodzieży przysłało do Komendy VI 
Hufca Harcerzy specjalne podziękowanie. Wszyscy harcerze biorący udział w tej 
akcji otrzymali rozkazem komendanta obozu sprawność strażaka. 

 W początkach grudnia 1946 roku dh Józef Szafrański zdaje komendę VI 
Hufca, a przejmuje ją dh Teodor Łagoda. Dzięki staraniom Koła Przyjaciół Harcerzy  
i Komendy VI Hufca w tymże roku utworzono drużynę orkiestry dętej, która liczyła 32 
harcerzy. Pierwszym kapelmistrzem był p. Franciszek Łagoda, zaś pierwszym 
drużynowym dh Józef Szafrański.  
 Dh Teodor Łagoda dąży do rozwoju VI Hufca nie tylko od strony ilościowej, widzi 
on również potrzebę rozbudowy jego kadry, a przede wszystkim poszerzenia 
obszaru jego działalności. W tym celu podejmuje decyzję powołania w 1947 roku 
nowej drużyny na przylegających wówczas do Poznania wsiach: Piątkowo, Suchy 
Las i Morasko. W tym celu deleguje z drużyny na Podolanach dh. Zbigniewa Pawułę 
jako drużynowego i Witolda Wiesnera jako przybocznego. W tym też to roku Główna 
Kwatera Harcerzy nadała dh Teodorowi Łagodzie w dniu 15 maja stopień 
instruktorski podharcmistrza.  
 W 1947 roku obóz letni VI Hufca zorganizowano w sierpniu pod namiotami  
w miejscowości Jarnołtówek, przy ówczesnej granicy czechosłowackiej. Górski teren 
obozowania w tamtych czasach nie należał do bezpiecznych. W czasie jego trwania 
doszło do groźnych incydentów. Grasujące na tych terenach bandy napadły na 
kwatermistrzostwo obozu otwierając ogień z broni ręcznej, w efekcie tego incydentu 
pierwszy podobóz musiał zmienić swoją lokalizację na bardziej bezpieczną.  
W ramach współpracy z wojskiem w obozie letnim wzięło udział dwóch oficerów  
z Oficerskiej Szkoły Broni Pancernej w Golęcinie jako ochrona obozu. Poniższa 
fotografia ukazuje jednego z nich. Na pniaku siedzi dh Józef Szafrański z żoną,  
w dolnym rzędzie w środku dh Zbigniew Pawuła. 

 

 
 

Ryc. 24  Kadra i ochrona obozu w Jarnołtówku 
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Opiekę nad obozem sprawował również miejscowy leśniczy – p. Bartoneusz 
Korsak (osadnik wojskowy na tych terenach), który był również przewodnikiem 
naszych harcerzy po okolicy. Obóz VI Hufca składał się z kilku podobozów,  
a Komendantem całego zgrupowania był dh Teodor Łagoda. Dzięki pomocy wojska 
podobozy miały polową łączność telefoniczną.  
 W czasie pobytu na obozie harcerze zwiedzali Nysę i Brzeg – najbliższe miasta 
całkowicie zniszczone działaniami wojennymi. W czasie trwania obozu harcerze 
wykonywali również prace społeczne przy oczyszczaniu młodnika i zalesianiu 
nowych terenów. Ponieważ w ostatnich miesiącach liczebność VI Hufca bardzo 
wzrosła, zaistniało więc duże zapotrzebowanie na zastępowych i dlatego w czasie 
trwania obozu przeprowadzono kurs dla kandydatów na zastępowych. Na obóz 
wyjechała też w komplecie drużyna orkiestry wraz ze swoim kapelmistrzem  
p. Franciszkiem Łagodą, aby poprzez ćwiczenia jak najlepiej zharmonizować grę 
zespołową. Załączone niżej fotografie dokumentują ten fakt. 
 

  
 

Ryc. 25  Orkiestrę prowadzi dh Szafrański 
 

Ryc. 26  Orkiestra z kapelmistrzem 
 
 Poniżej zamieszczono kilka migawek fotograficznych z tego obozu: pierwsze 
dwie fotografie przedstawiają kapliczkę wraz z elementami zdobniczymi, a wokół 
utrwalone jest zgrupowanie obozujących harcerzy VI Hufca i odwiedzających obóz 
gości; dwie kolejne fotografie obrazują ujęcia grupowe obozujących harcerzy. 

 

 
 

Ryc. 27  Przy kapliczce 
 

Na powyższej rycinie pierwszy od dołu, z prawej strony, to dh Józef Szafrański. 
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Ryc. 28  Harcerze i goście w centralnym punkcie obozu 
 

 
 

Ryc. 29  Grupa harcerzy z obozu w Jarnołtówku 



 
 

28 

 
 

Ryc. 30  Kadra przed obozowym namiotem 
 
 Na powyższej rycinie nr 30 jest utrwalona kadra obozu w Jarnołtówku  
w roku 1947. Na powyższej fotografii piąty, licząc od lewej strony, stoi dh Teodor 
Łagoda, dalej w kolejności – leśniczy i dh Józef Szafrański. Wszyscy zaś harcerze, 
którzy nie wyjechali na obóz letni, pomagali przy budowie Domu Harcerza pod 
kierownictwem p. Franciszka Koziczaka. Tempo prac było bardzo duże, albowiem 
zakończenie budowy ustalono na miesiąc maj 1948 roku. Budowa wymagała nie 
tylko rąk do pracy ale również dużej ilości materiałów budowlanych i sporych 
środków finansowych. Stąd wynikało duże zapotrzebowanie na różne pomysły 
pozyskiwania tak jednych, jak i drugich. Obciążało to w dużym stopniu Komendę  
VI Hufca Harcerzy, a w szczególności jego komendanta dh. Teodora Łagodę, który 
prawnie przecież był zwierzchnikiem tej budowy, albowiem to właśnie on firmował 
swoim podpisem dokumenty związane z budową, a wychodzące z hufca do różnych 
urzędów. Przykładem może być następujące pismo niezbędne dla spraw budowy 
Domu Harcerza:  
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Ryc. 31  Dokument zatwierdzający Komitet Budowy Domu Harcerza 
 
 Dużego wsparcia, tak w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i środków 
finansowych oraz załatwianiu różnych spraw urzędowych, komendzie hufca  
i osobiście dh Teodorowi Łagodzie, udzielali członkowie Koła Przyjaciół Harcerzy  
i tylko przy ich ofiarnej pomocy, dużym zaangażowaniu się oraz wytężonej pracy 
można było liczyć na dotrzymanie wyznaczonego terminu i pomyślnego zakończenia 
budowy stosunkowo dużego obiektu tak pod względem powierzchni, jak i kubatury.  
 
Termin ukończenia prac budowlanych zbliżał się szybko do końca. Prace 
montażowe, wykończeniowe i porządkowe trwały po 10 i więcej godzin na dobę. 
Ukoronowaniem tych prac był namalowany przez dh. Bogusława Olejniczaka wielki 
obraz przedstawiający harcerza trzymającego straż nad Odrą i Nysą, będącego 
repliką obrazu Wojciecha Kossaka – Straż nad Wisłą, a zdobiący frontową ścianę 
sali.  
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Ryc. 32  Obraz zdobiący frontową ścianę głównej Sali 
 
Poniższa fotografia (ryc. 33.) przedstawia Zarząd Koła Przyjaciół Harcerzy z Panem 
Franciszkiem Koziczakiem, czwarty licząc od lewej strony i dhm Teodorem Łagodą, 
czwarty licząc od prawej strony, na tle wyżej przedstawionego obrazu.  
 
 

 
 

Ryc. 33  Zarząd Koła Przyjaciół Harcerzy 
 
 

Na dwa tygodnie przed uroczystością otwarcia Domu Harcerza wręczono 
gościom zaproszenia. Poniżej przedstawiona jest kopia jednego z zachowanych  
w „Zarysie historii 30-lecia 6 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. T. Kościuszki i VI 
Hufca Harcerskiego Poznań – Winiary 1932 – 1963”.  
 



 
 

31 

 

 
Ryc. 34  Zaproszenie na uroczystość poświęcenia Domu Harcerza 

 
  Z powyższego zaproszenia dowiadujemy się jaki był program uroczystości, skład 
Komitetu Wykonawczego i Komitetu Honorowego oraz Wysokiego Patronatu 
uroczystości. Święto poświęcenia Domu Harcerza odbyło się w niedzielę dnia 20 
czerwca 1948 roku. Rozpoczęło się porannym raportem oraz przeglądem drużyn 
harcerskich i gromad zuchowych, a następnie uroczystością – „flaga na maszt”. 
Wydarzenia te są udokumentowane na niżej załączonych fotografiach. 
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Ryc. 35  Raport odbiera dh Łagoda Ryc. 36  Flaga na maszt 
 
 Następnie odbył się wymarsz na mszę św., którą celebrował Jego Ekscelencja 
ks. biskup Franciszek Jedwabski. Wymarsz jest przedstawiony na poniższych 
rycinach.  

 

  
 

Ryc. 37  Wymarsz harcerek 
Ryc. 38  Wymarsz pocztu 

sztandarowego i gości 
 

Po mszy św. Jego Ekscelencja ks. biskup Franciszek Jedwabski dokonał 
poświęcenia Domu Harcerza. Jego Ekscelencję widzimy na załączonych poniżej 
fotografiach ryc. 39 i 40. 
 

  
Ryc. 39  Ksiądz biskup wychodzi  

z Domu Harcerza 
Ryc. 40  Ksiądz biskup  
i osoby towarzyszące 
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 Następnie drużyny harcerskie i gromady zuchowe przemaszerowały przed 
zaproszonymi gośćmi. Defiladę odebrał Komendant Chorągwi dh hm. Czesław Karcz 
w towarzystwie Komendanta VI Hufca Harcerzy dh. Teodora Łagody. Załączone 
fotografie przedstawiają ten moment.  
 
 

 
 

Ryc. 41  Defiladę odebrał dh Czesław Karcz i zaproszeni goście 
 

 
 

Ryc. 42  Defiluje poczet sztandarowy 
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Ryc. 43  Defiluje orkiestra 
 

 
 

Ryc. 44  Przemarsz harcerek 
 
 Po defiladzie odbyła się uroczysta akademia, a zaproszeni goście wpisywali się 
do złotej księgi. W dalszej kolejności komendant hufca dh Teodor Łagoda wręczył 
zasłużonym przy budowie harcerzom dyplomy, a dh hm. Czesław Karcz wręczył 
matkom pomordowanych harcerzy w czasie II wojny światowej okolicznościowe 
medale.  
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Ryc. 45  Przemówienia gości Ryc. 46  Dh T. Łagoda wręcza dyplomy 

 

 
 

Ryc. 47  Dh Cz. Karcz wręcza medale 
 
 Po części oficjalnej miała miejsce część artystyczna, w której przy 
akompaniamencie p. prof. Szczerkowskiego wystąpił tenor Opery Poznańskiej  
p. Józef Woliński i z Operetki Poznańskiej p. Hiolski oraz dh. Zofia Zawadzka – 
mezzosopran. W tej części wystąpił także chór harcerski pod dyr. dh. 
Świątkowskiego i orkiestra harcerska pod dyr. dh. K. Liebiga.  
 

  
Ryc. 48  Występy artystyczne Ryc. 49  Pan Hiolski na tle sztandarów 
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Ryc. 50  Chór harcerski 2 PDH pod batutą dh. T. Świątkowskiego 
 

 Winiarski Dom Harcerza zlokalizowany przy ul. Widnej nr.3 jest położony na 
terenie o powierzchni 4730 m² i jest jedynym obiektem harcerskim w Polsce 
wybudowanym bez żadnej dotacji Skarbu Państwa.  
 W tym też roku (1948) harcerze i zuchy VI Hufca wyjechali na kolejny obóz letni 
do Jarnołtówka, w liczbie 127 harcerzy i 35 zuchów. Komendantem zgrupowania był 
dh Stefan Major. Ten obóz zapisał się na wiele lat w pamięci harcerzy winiarskich 
bowiem okrył żałobą VI Hufiec Harcerzy. W pobliżu obozu na basenie pływackim 
utonął dh ćw. Zbigniew Skotarczak. Trumna wystawiona była w Domu Harcerza, przy 
którego budowie dh Zbigniew bardzo czynnie uczestniczył i poświęcił wiele godzin 
swojego cennego czasu na jego powstanie. Następnie przy dźwiękach marsza 
żałobnego nastąpiło odprowadzenie zwłok na cmentarz winiarski. Załączone 
fotografie przedstawiają poczet sztandarowy i jedno z ostatnich zdjęć dh Zbigniewa.  
 
 

  
 

Ryc. 51  Poczet sztandarowy 
 

Ryc. 52  Dh Zbigniew Skotarczak 
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 Jak wynika z dokumentacji dh Teodor Łagoda nie kierował już letnim obozem  
w 1948 roku. W maju 1949 roku dh Teodor Łagoda zawiera związek małżeński  
z Zofią Zawadzką. To zdarzenie dokumentuje poniższa fotografia.  

 
Ryc. 53  Związek małżeński dh Łagody 

 
 W tym też roku nie uczestniczy w obozie letnim hufca, poświęcając swój czas 
nowo założonej rodzinie, a we wrześniu 1949 roku zdaje on komendę VI Hufca na 
ręce dh. Zygmunta Piechowiaka. Spowodowane to było troską o dobro harcerzy 
winiarskich, a wiązało się z nadmiernym wysiłkiem, jakiego dh Łagoda podjął się, 
przyjmując w grudniu 1946 roku komendę tegoż hufca. Był to bowiem czas bardzo 
wytężonej pracy organizacyjnej nie tylko z młodzieżą harcerską ale przede 
wszystkim z budową Domu Harcerza na Winiarach. Wysiłek jaki włożył w to 
przedsięwzięcie odbił się znacząco na jego nauce. W tym samym bowiem czasie 
realizuje on studia II stopnia – magisterskie, które ulegają opóźnieniu. Chcąc ten 
proces przyśpieszyć ogranicza więc wysiłek wkładany w prace poświęcone 
młodzieży harcerskiej i całą swoją energię kieruje na pole naukowe, które, poza 
pracą w Związku Harcerstwa Polskiego, było drugą pasją dh. Teodora Łagody. 
Świadczy o tym jego droga w zakresie edukacyjnym. Aby lepiej to zrozumieć 
przyjrzyjmy się jego osiągnięciom na tej płaszczyźnie; wymaga to jednak cofnięcia 
się w czasie do zakończenia II wojny światowej i powrotu dh Łagody z obozu 
koncentracyjny Mauthausen do rodzinnego Poznania.  
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 Ówczesna władza ludowa zdaje sobie sprawę z wielkiego wyniszczenia polskiej 
inteligencji, dlatego apeluje do nauczycieli i młodzieży o szybkie podejmowanie nauki 
wyrównującej braki zaistniałe w okresie okupacyjnym i dąży, stosując różnego 
rodzaju udogodnienia, do wykształcenia nowej warstwy inteligencji, jak to się 
wówczas mówiło – socjalistycznej przewodniczki narodu polskiego. Wzywało się też 
ludzi starszych, tworząc różnego rodzaju kursy wieczorowe dla chętnych, aby 
zlikwidować istniejący jeszcze analfabetyzm. Wśród młodzieży chętnej do podjęcia 
nauki było wielu harcerzy. W ich gronie znalazł się również dh Teodor Łagoda. Mimo 
wielkiego zmęczenia i wycieńczenia długoletnim pobytem w obozie koncentracyjnym 
już 17 września 1945 roku kończy w Ośrodku Dokształcania Zawodowego  
w Poznaniu 150-godzinny kurs przygotowawczy do egzaminu mistrzowskiego  
w zawodzie ślusarsko-tokarskim. W tym samym dniu złożył on do Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Poznańskiego – Państwowej Komisji Weryfikacyjno-Kwalifikacyjnej 
podanie o dopuszczenie do egzaminu uprawniającego do studiów w szkołach 
wyższych. Egzamin ten odbył się 21 stycznia 1946 roku z wynikiem pozytywnym dla 
druha Łagody, dopuszczając go „do studiów na kursie pierwszym”. Były to wówczas 
tzw. studia stopnia I. Studia te podjął już z pewnym wyprzedzeniem w październiku 
1945 roku, a więc w roku akademickim 1945/46 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w 
Poznaniu. Chcąc jednak kontynuować studia na II stopniu magisterskim zgłosił się on 
już 24-go stycznia 1946 roku na Państwowy Kurs Maturalny w Poznaniu, który 
odbywał się w godz. od 16.30 do 20.30. Z uwagi na bardzo wytężoną pracę naukową 
dh Teodor Łagoda nie mógł podejmować pracy zarobkowej i dlatego złożył podanie 
dnia 21 września 1946 roku, poprzez Zarząd Główny Polskiego Związku b. Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, do ówczesnego 
Ministerstwa Oświaty o przyznanie stypendium na kontynuowanie dalszych studiów. 
Prośba została załatwiona pozytywnie i od lipca otrzymywał miesięcznie 2000 zł. 
Wyższą Szkołę Ekonomiczną druh Teodor ukończył 13 grudnia 1951 roku, zdając  
w tym dniu egzamin i uzyskując tytuł magistra nauk ekonomiczno-handlowych.  
 Z dokumentów wynika, że podejmował on jeszcze inne kursy dokształcające, np. 
Świadectwo Ministerstwa Energetyki mówi nam o odbytym przez dh. Teodora Kursie 
Branżowego Planu Kont o poziomie wyższym, zakończonym z wynikiem dobrym  
w dniu 19 grudnia 1952 roku. W kwietniu 1964 roku Zakłady Energetyczne Okręgu 
Zachodniego w Poznaniu skierowały dh. Łagodę, w celu podwyższenia kwalifikacji, 
na wyższy kurs pracowników działów organizacyjnych w energetyce, zorganizowany 
przez Zjednoczenie Energetyki i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bielsku. Kurs 
ukończył egzaminem z wynikiem dobrym. Tu należałoby wspomnieć, że dh Teodor 
Łagoda pracował zawodowo na bardzo odpowiedzialnych stanowiskach. Jednak z 
braku odpowiednich dokumentów nie można dokładniej tych faktów opisać. Druhowi 
Teodorowi to wszystko nie wystarczało. Zapisał się więc jeszcze do Zasadniczej 
Szkoły Rolniczej, którą ukończył w Owińskach koło Poznania 24 czerwca 1972 roku 
z ogólnym wynikiem dobrym. Podsumowując działalność naukową można 
powiedzieć, że dh Teodor Łagoda uwielbiał się uczyć i że w nauce widział duże 
możliwości swojego rozwoju intelektualnego oraz pomocy, jakiej ta nauka 
dostarczała jemu w pracy zawodowej i społecznej. Jeżeli do tego dodamy duży 
wysiłek związany z pracą w Związku Harcerstwa Polskiego – wieloletnią pracą dla 
dobra polskiej młodzieży, to możemy powiedzieć, że Druh Teodor Łagoda był 
tytanem pracy.  



 
 

39 

 Z nowym rokiem szkolnym 1949/1950 Główna Kwatera ZHP rozwiązuje drużyny 
starszoharcerskie. To posunięcie spowodowało, że harcerstwo straciło kadrę 
potrzebną dla drużyn młodszych i zuchów. Zaś wiosną 1950 roku następuje 
rozwiązanie Związku Harcerstwa Polskiego a jego młodzież zostaje włączona do 
Związku Młodzieży Polskiej, pod którego patronatem miała działać jako Organizacja 
Harcerska (OH). Ograniczono też do 14 lat wiek młodzieży przyjmowanej do tej 
organizacji. Następuje więc odpływ nie tylko młodzieży ale przede wszystkim 
instruktorów. Organizacja ogranicza swoją działalność do szkół podstawowych,  
a więc drużynowymi zostają przede wszystkim nauczyciele.  
 Nasz Dom Harcerza przejmuje Związek Młodzieży Polskiej. Pomimo rozwiązania 
Związku Harcerstwa Polskiego nadal działa Komitet Budowy Domu Harcerza na 
Winiarach, z którym ściśle współpracuje dh Teodor Łagoda. Komitet organizuje różne 
imprezy celem spłaty zaciągniętej pożyczki bankowej.  
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5. Działalność harcerska po 1956 roku 
 
 Rok 1956 – pamiętny rok „odwilży” politycznej – był czasem ponownego 
odrodzenia się Harcerstwa Polskiego. Rozkaz L.1/1956 Komendanta Miasta 
Organizacji Harcerskiej PL dh. Edwarda Witczaka mówi: „Harcerstwo wraca dzisiaj 
do form pracy, które zawsze cieszyły się jak największą popularnością wśród 
młodzieży i uznaniem starszego społeczeństwa...”. Dalej Komendant stwierdza, że 
osiągnięcie tych wzniosłych celów będzie możliwe, kiedy włączy się do pracy kadra 
starszych harcerzy. Rozkazem 1/56 z grudnia 1956 roku były Komendant VI Hufca 
Harcerzy dh Teodor Łagoda powtórzył i poszerzył apel do starszej braci harcerskiej 
VI Hufca  
o włączenie się do pracy z młodzieżą, aby mogła ona „... Szukać wielkiej przygody, 
uprawiać wielką grę, wskrzeszać ideę codziennych dobrych uczynków, zdobywać 
stopnie i sprawności harcerskie, wg dawnych zasad.” Na ten apel już 23 grudnia 
1956 roku zebrała się na zbiórce grupa starszych harcerzy VI Hufca Winiary. Z tego 
zespołu ukonstytuowała się nowa Komenda VI Hufca Winiarskich Harcerzy, której 
przewodził dh Teodor Łagoda.  
 Znaczne problemy wystąpiły natomiast z odzyskaniem naszego Domu Harcerza. 
Oficjalnie Wojewódzki Zarząd Związku Walki Młodych zrzeka się prawa do tego 
domu protokołem z dnia 9 stycznia 1957 roku, jednak podnajemca, którym było AZS, 
formalnie opuszcza dom dnia 27 lutego 1958 roku, a więc z tym dniem VI Hufiec 
Harcerzy winiarskich staje się ponownie pełnoprawnym jego gospodarzem, a to 
stwarza dobre warunki do wzmożonej i prężnej jego pracy. Celem zaś tej pracy jest 
odrobienie zaległości, które się nawarstwiły w kilkuletniej przerwie spowodowanej 
likwidacją Związku Harcerstwa Polskiego. Już 22 lutego 1957 roku – w dniu 
Międzynarodowej Myśli Braterskiej – dh Teodor Łagoda odebrał pierwsze po 
przerwie przyrzeczenie harcerskie. Zaś dla uczczenia święta 1 Maja harcerze, 
harcerki i zuchy VI Hufca wraz z Komitetem Blokowym nr 527 zorganizowali 
dzieciniec na terenie przylegającym do Domu Harcerza, który wyposażono  
w piaskownice, huśtawki, ślizgi, ławki i kratownice do wspinania się. W przeddzień 
tego święta hufiec przedefilował ulicami Winiar i rozpalił ognisko obok harcówki, przy 
którym odbyły się różne występy. Zaś 1 Maja Koło Przyjaciół Harcerzy łącznie  
z Komendą VI Hufca zorganizowały festyn ludowy w Parku Sołackim. W tym też roku 
na obóz letni do Łężeczek pow. Międzychód wyjechało 94 harcerzy i harcerek oraz 
32 zuchów, a Komendantem zgrupowania był dh Teodor Łagoda. Załączone 
fotografie przedstawiają dh. Komendanta w akcji „rozbijania” obozu harcerek  
i z gromadą zuchów.  
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Ryc. 54  Dh Łagoda pomaga w rozbijaniu obozu 
 

 
 

Ryc. 55  Obóz harcerek 
 

 
 

Ryc. 56  Dh Łagoda z gromadą zuchów 
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W tym też roku Zarząd Koła Przyjaciół Harcerzy z Winiar i Komenda VI Hufca 
wystąpiły do Ministra Obrony Narodowej Ob. Generała Broni Mariana Spychalskiego 
z prośbą o przekazanie hufcowi instrumentów muzycznych, w celu reaktywowania 
przy VI Hufcu orkiestry dętej. Prośba została załatwiona pozytywnie i na przełomie 
roku 1957/58 harcerze winiarscy otrzymali 33 instrumenty. W ten sposób odtworzona 
zostaje drużyna orkiestry dętej.  
 Rok 1958 dla VI Hufca Harcerzy rozpoczął się pomyślnie. Drużyna 62 
podtrzymuje tradycję łamania się opłatkiem. Nastąpiło ono dnia 5 stycznia 1958 roku 
przy ognisku w lasku strzeszyńskim. Na spotkaniu tym odbyło się też uroczyste 
przyrzeczenie harcerskie, które odebrał dh phm. Adam Itkowiak, a kronikarz drużyny 
te fakty odnotował następująco: 
 

 
 

Ryc. 57  Opłatek 1958 roku w lasku strzeszyńskim 
 
 W tych czasach liczbowy stan hufca zbliżał się do liczby 500 harcerek, harcerzy  
i zuchów; zaś Główna Kwatera Harcerstwa nadaje dnia 5 lutego 1958 roku dh. 
Teodorowi Łagodzie stopień harcmistrza. W lipcu tegoż roku hufiec organizuje 
zgrupowanie obozów letnich i koloni zuchowej we wsi Podgaje koło Jastrowia.  
W przeddzień 22 lipca uczestnicy obozu złożyli wieniec i kwiaty oraz zaciągnęli wartę 
przy pomniku upamiętniającym hitlerowskie barbarzyństwo spalenia 32 żołnierzy 
polskich, którzy dostali się do niewoli niemieckiej w walkach o Jastrowie, co kronikarz 
drużyny odnotował (ryc. 58). Wieczorem zaś przy ognisku kombatanci II wojny 
światowej, zwiedzający w tym dniu obóz VI Hufca Harcerstwa, opowiadali o swoich 
przeżyciach wojennych. Gościem obozu był także Komendant VI Hufca dh Teodor 
Łagoda, który odebrał przyrzeczenie harcerskie, a kronikarz tak odnotował dzień 29  
i 30 lipca 1958 roku (ryc. 60 i 61). 
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Ryc. 58  Zapis w kronice 
 

Ryc. 59  Warta przy pomniku 
 

  
 

Ryc. 60  Bieg na wywiadowcę 
 

Ryc. 61  Przyrzeczenie na zawalonym 
moście 
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Kalendarzowy rok 1959 rozpoczął się tradycyjnym już opłatkiem. Najdokładniej tę 
uroczystość przedstawić może po latach kronikarski zapis. Oddajmy więc głos 
kronice 62 PDH.  
 

 
 

Ryc. 62  Opłatek w roku 1959 
 
  W roku 1959 następuje dalszy rozwój działalności VI Hufca pod komendą  
dh. Teodora Łagody. Harcerze winiarscy biorą udział w uroczystej promocji w 
Oficerskiej Szkole Broni Pancernej w Golęcinie. Po promocji odbyło się harcerskie 
spotkanie z V-ce Ministrem Obrony Narodowej generałem dh. hm. Zygmuntem 
Duszyńskim, który wspominał swoje najpiękniejsze dni życia przeżyte właśnie  
w harcerstwie.  
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Ryc. 63  Promocja w Oficerskiej Szkole Broni Pancernej w Golęcinie 
 
 W tym roku obóz letni zorganizowano we wsi Długie pow. Strzelce Krajeńskie. 
Obóz trwał 26 dni, a uczestniczyło w nim 97 harcerzy, 42 harcerki i 25 zuchów. 
Komendantem zgrupowania był dh Teodor Łagoda. Spójrzmy jak kronikarz widział 
ten wyjazd i utrwalił w swoim zapisie (ryc. 64). 
 W czasie trwania obozu harcerze wykonywali różne prace społeczne. Zabawiali 
dzieci ze wsi w czasie, kiedy ich rodzice wykonywali prace żniwne, prowadzili naukę 
pływania dla dzieci ze wsi Długie, urządzano przedstawienia kukiełkowe, codziennie 
urządzano ognisko dla okolicznych mieszkańców, wykonywano prace żniwne itp. 
Poniższa fotografia uwidacznia pracę harcerzy przy żniwach, kolejna zaś prace przy 
odgruzowywaniu Strzelec Krajeńskich.  
 Te prace zostały udokumentowane nie tylko fotografią lecz także 
zamieszczonymi w kronice wpisami podziękowań: od Dyrekcji Państwowego 
Gospodarstwa Rolnego za zestawianie snopów zboża na 29 ha i z Miejskiej Rady 
Narodowej, za pomoc w odgruzowywaniu. Kopie obu dokumentów zamieszczone są 
poniżej. Druh Teodor Łagoda jako komendant drużyny czy w późniejszym czasie 
szczepu i hufca, a także letnich obozów zawsze, ukierunkowywał działalność 
harcerską na pożytek kraju i jego społeczności, oraz ku chwale ukochanej Ojczyzny, 
co znajdowało odbicie na każdym kroku jego działalności harcerskiej i społecznej,  
a także w działalności jego podkomendnych. 
 



 
 

46 

 
 

Ryc. 64  Obóz harcerski w 1959 roku – Długie 
 

 
 

Ryc. 65  Prace żniwne 
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Ryc. 66  Prace przy odgruzowywaniu 
 

  
 

Ryc. 67  Podziękowanie od dyr. PGR 
 

Ryc. 68  Podziękowanie za prace  
przy odgruzowaniu 
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 Obóz obfitował też w prace czysto harcerskie – zdobywanie stopni i sprawności, 
oraz przygotowania do złożenia uroczystego przyrzeczenia harcerskiego. W tych 
sprawach najlepiej jest oddać głos kronikarzowi (ryc. 69). 

 

 
 

Ryc. 69  Kronika o pracach czysto harcerskich 
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Ryc. 70  Przyrzeczenie harcerskie 1959 r. 
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W dzień poprzedzający zakończenie obozu i powrót do Poznania zgrupowanie 
obozowe odwiedził d-ca Wojsk Lotniczych gen. Raczkowski w towarzystwie 
przedstawiciela Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu i zastępcy Komendanta 
Chorągwi Harcerstwa dh. hm. Jana Wojtaszka. Goście przylecieli helikopterem  
i wylądowali na pobliskiej polanie. Ta niespodzianka została uwieczniona na kilku 
fotografiach, a przez towarzyszącego reportera również w Gazecie Poznańskiej – 
ryc. 71.  

 

 
 

Ryc. 71  Odwiedziny zgrupowania obozowego 
 

Na załączonych fotografiach widzimy: ryc. 72 – orkiestra wita gości, na ryc. 73 jest 
przedstawione wspólne zdjęcie na tle helikoptera. Na tej fotografii jest widoczny 
także dh Teodor Łagoda.  
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Ryc. 72  Powitanie gości 
 

Ryc. 73  Obozowa grupa harcerzy  
i goście 

 
A tak odnotował to spotkanie kronikarz.  

 

 
 

Ryc. 74  Kronikarska relacja z pobytu gości 
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 Kalendarzowy rok 1960 w drużynach rozpoczął się tradycyjnym opłatkiem i był to 
bardzo pracowity rok dla VI Hufca Harcerzy a więc i dla jego kadry z Komendantem 
dh. Teodorem Łagodą na czele. Komenda Chorągwi organizuje w dniach od 2-go do 
16-go lutego zimowisko dla aktywu wielkopolskich hufców. Z VI Hufca biorą udział: 
dh. Irena Czerniawska, dh Teodor Łagoda i dh Stanisław Głodek. Harcerze VI Hufca 
w dniu 1 Maja biorą udział w defiladzie, orkiestra daje koncert przed Domem 
Harcerza, a w godzinach popołudniowych harcerze organizują wentę  
w Parku Sołackim. Biorą także udział w promocji w Oficerskiej Szkoły Broni 
Pancernej w Golęcinie.  
 Nadeszły upragnione wakacje i drużyny VI Hufca urządzają samodzielne obozy 
letnie. Drużyny 2, 15 i 23 harcerek oraz 61 i 63 harcerzy urządzają obozy we 
Wdzydzach Tucholskich w miesiącu lipcu. Obóz miał wystrój grodziska z fosą  
i wieżami. Obrazuje to poniższa fotografia.  

 

 
 

Ryc. 75  Obóz we Wdzydzach – lipiec 1960 
 

 Obozy dużo czasu poświęciły licznym dzieciom wioski Wdzydze, pomagano przy 
pracach żniwnych, a wieczorem rozpalano ognisko, na które zjeżdżała młodzież  
i dorośli nawet z odległych wiosek. W rocznicę bitwy pod Grunwaldem harcerze 
zorganizowali widowisko plenerowe, w czasie którego uczestnicy walki byli 
odpowiednio przebrani za rycerzy.  
 Namiestnictwo Zuchowe przy VI Hufcu Harcerzy zorganizowało zaś szkoleniową 
kolonię zuchową we wsi Łapsze Niżne na Spiszu. Kolonia trwała 21 dni, a odbyła się 
w dniach od 2 do 23 lipca 1960 roku. Komendantem koloni był dh Andrzej Kuczma – 
Stary Wilk. W koloni uczestniczyło 24 zuchów.  
 Także w lipcu 1960 r. na placu przed Domem Harcerza dh Głodek i dh. Grygier 
prowadzili, w ramach akcji „Nie obozowe Lato”, obóz pod namiotami dla dzieci ze 
wsi. W czasie trwania obozu odbywały się spotkania z instruktorami  
i zwiedzanie Poznania, a wieczorami organizowano dla obozujących ogniska. Dzieci 
zabrały do domów wiele niezapomnianych wrażeń.  
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Drużyna 62 w dniu 1 lipca 1960 roku wyruszyła na obóz letni do Mrzeżyna. 
Komendantem obozu został dh Czesław Szczegóła. Ten obóz również obfitował  
w różne prace społeczne, czysto harcerskie i spotkania okazjonalne. W czasie 
pobytu na obozie przypadała 550-ta rocznica bitwy pod Grunwaldem. Harcerze 62 
Drużyny rozpalił więc centralne ognisko, na które zaproszono harcerzy z pobliskich 
obozów i społeczeństwo okolicznych miejscowości. Te historyczne chwile utrwalono 
w kronice 62 Drużyny (ryc. 76).  

 

 
 

Ryc. 76  Historyczne ognisko w 550 rocznicę bitwy pod Grunwaldem 
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     Z okazji zaś święta 22-go lipca, w XVI rocznicę Odrodzenia Polski, harcerze 62 
Drużyny zorganizowali akademię dla miejscowego społeczeństwa i dzieci oraz wiele 
niespodzianek. Wspomnienia z tamtych dni zawarte są w kronice 62 Drużyny ryc. 77. 

 

 
 

Ryc. 77  XVI rocznica Odrodzenia Polski – 22 lipca 1960 r. 
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Ówczesne zaś władze, na terenie których obóz się znajdował, wpisały do kroniki 
takie oto podziękowanie ryc. 78. 

 

 
 

Ryc. 78  Podziękowanie Gromadzkiej Rady Narodowej w Gorzysławiu 
 

 Jednym z ważniejszych wydarzeń obozowych jest uroczyste przyrzeczenie. Tym 
razem odbyło się wspólnie z harcerkami i harcerzami obozu szczecińskiego. Odebrał 
je komendant togo obozu dh hm. Stanisław Zdanowski. Wydarzenie to kronikarz 
zapisał w kronice (ryc. 79). 
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Ryc. 79  Przyrzeczenie harcerskie w roku 1960 
 

 
 

Ryc. 80  Podziękowanie za ochronę przyrody 
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W tejże kronice wiele miejsca zajmują wpisy z podziękowaniami i pochwałami. 
Przedstawmy więc jeszcze jeden z nich ryc. 80. Myślę, że ten przykład, jak i wiele 
podobnych, tu nie przytoczonych, świadczy o dużym zdyscyplinowaniu młodzieży 
harcerskiej naszego hufca, o zachowywaniu przez nią wierności złożonemu 
przyrzeczeniu harcerskiemu i przestrzeganiu przez nią prawa harcerskiego. A to 
świadczy z kolei o dużym autorytecie, jakim cieszyła się wśród harcerzy kadra 
naszego hufca z jego Komendantem dh. Teodorem Łagodą na czele. Jest to też 
świadectwem dużej siły wychowawczej, którą ta kadra potrafiła oddziaływać na 
harcerską młodzież. Życzmy więc dzisiejszej młodzieży takich przywódców  
i wychowawców. Zakończenie obozu i powrót z Mrzeżyna do domu tak uwieczniony 
został w kronice (ryc. 81).  

 

 
 

Ryc. 81  Powrót harcerzy z obozu w Mrzeżynie 
 

  Równolegle z trwaniem czterech obozów letnich VI Hufca, od 28 czerwca do 19 
lipca 1960, odbywa się ogólnopolski zlot młodzieży na Polach Grunwaldu – odbywa 
się Harcerska Akcja Letnia. W ramach przygotowań Zgrupowania Chorągwi 
Wielkopolskiej odbył się konkurs orkiestr harcerskich Poznania, w którym zwyciężyła 
orkiestra VI Hufca. Komendantem orkiestry na tym Zgrupowaniu był dh Teodor 
Łagoda. 
 W tym roku działo się jeszcze wiele, jak już było to podkreślone wyżej, że rok 
1960 był bardzo pracowitym i obfitował w wydarzenia. Harcerze VI Hufca gościli dnia 
4 sierpnia 1960 roku w Domu Harcerza 23 zwiadowców z byłej Jugosławii (była to 
organizacja młodzieżowa – odpowiednik naszego ZHP), którzy zwiedzali Polskę na 
motorach. Załączone fotografie przedstawiają momenty z powitania. 
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Ryc. 82  Zwiadowcy z Jugosławii 
 

Ryc. 83  Powitanie Zwiadowców 
 

Niżej zamieszczona fotografia (ryc. 84) utrwaliła gawędę, po której goście 
przenocowali w naszym Domu Harcerza, a następnego dnia zwiedzali Poznań pod 
patronatem naszych przewodników, aby w godzinach popołudniowych udać się  
w dalszą drogę (ryc. 85).  

 

 
 

Ryc. 84  Gawęda z Zwiadowcami z Jugosławii 
 

Na powyższej fotografii (ryc. 84) widzimy zwiadowców w towarzystwie Komendanta 
VI Hufca dh. Teodora Łagody (w rogatywce - pierwszy rząd siedzących, czwarty 
licząc od strony lewej). 
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Ryc. 85  Zwiadowcy wyruszają w dalszą drogę 
 

 Dnia 13 sierpnia nasi harcerze gościli młodzież z Kanady, która uczestniczyła  
w Festiwalu Młodzieży odbywającym się w Wiedniu, a po jego zakończeniu 
zwiedzała Polskę. Z tego spotkania nie zachowała się żadna aktualnie dostępna 
dokumentacja.  
  W drugiej połowie sierpnia zastęp starszoharcerski VI Hufca wziął udział w akcji 
Harcerska Fala. Zakończenie tej akcji zbiegło się z rozpoczęciem Zlotu Harcerstwa 
Chorągwi Wielkopolskiej, który odbywał się w dniach od 26 do 28 sierpnia 1960 roku. 
Obozy zlotowe były rozmieszczone w Parku Sołackim i w lasku Golęcińskim. 
Harcerki i harcerze VI Hufca pracowali w biurze prasowym Zlotu. Oto kilka 
fotograficznych migawek z tamtych czasów. Poniżej teren Zlotu w Parku Sołackim 
oraz wywiad dh. Łagody i Olejniczaka udzielany reporterce PR.  

 

  
 

Ryc. 86  Wieża spadochronowa 
 

Ryc. 87  Wywiad dla Polskiego Radia 
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Ryc. 88  Zwiedzanie obozu zlotowego 
 

Gen. Marian Spychalski – pierwszy od strony prawej, dh. Naczelnik  
Z. Zakrzewska – druga od prawej strony i towarzyszące im osoby zwiedzają obóz 
zlotowy VI Hufca w towarzystwie dh. Teodora Łagody, pierwszy od lewej strony.  

Poniżej zaś fotografia przedstawia dh. Komendanta VI Hufca w towarzystwie 
przedstawicieli młodzieży z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, która zwiedzała 
obóz zlotowy. 

 

 
Ryc. 89  Obóz zwiedzają przedstawiciele NRD 

 
Kolejne fotografie przedstawiają przegląd hufców zgromadzonych na Placu 

Wielkopolskim, w czasie wręczania nowego sztandaru Komendzie Chorągwi 
Wielkopolskiej Harcerstwa przez I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej tow. Jana Szydlaka. W czteroosobowym poczcie 
sztandarowym był także dh Teodor Łagoda.  
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Ryc. 90  Delegacja rządowa udaje się na przegląd hufców 
 

 Od nowego roku szkolnego 1960 w VI Hufcu zachodzi wiele zmian na 
stanowiskach drużynowych. Z funkcji drużynowego 6 PDH rezygnuje dh Zbigniew 
Koziczak. Drużynę objął dh Jerzy Mańczak. Natomiast z funkcji drużynowego 60 
PDH zrezygnował dh Franciszek Wyrwicki, a objął ją dh Maciej Knap, który już po 
dwóch miesiącach zrezygnował z prowadzenia tej drużyny. Nowym drużynowym 
zostaje dh Jacek Paliszewski. Następuje też zmiana na stanowisku namiestnika 
zuchowego. W dniu 29 stycznia 1961 roku zdaje 62 drużynę dh Józef Szafrański,  
a obejmuje ją dh Bogdan Pawelski. Zastanawiające jest dlaczego tak wiele zmian na 
bardzo odpowiedzialnych stanowiskach zaszło w tak krótkim czasie? Przecież 
odchodzący z tych odpowiedzialnych funkcji to doświadczeni harcerze, wspaniale 
czujący się wśród młodzieży, to ludzie z dużą wiedzą i doświadczeniem, znający 
zagadnienia kształtowania charakterów młodego pokolenia Polaków i potrafiący 
zaszczepiać młodzieży miłość ojczyzny oraz bliźniego. Tego problemu nie wyjaśniają 
żadne z dostępnych dokumentów. Może wówczas nadchodziły, a może już nadeszły 
czasy „nowego wychowywania harcerskiego”, o którym czytamy na ostatniej stronie 
bardzo dokładnie prowadzonej kroniki 62 drużyny, jako o „… wprowadzaniu … 
nowego systemu pracy w szeregi naszych zastępów…”, do którego to metody 
stosowane przez druhów starszego pokolenia nie pasowały? Być może nie dowiemy 
się tego nigdy. 
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Ryc. 91  Strona tytułowa kroniki 62 PDH 
 

 Rok 1960-ty pracy harcerzy winiarskich zamyka rozkaz Komendanta Chorągwi 
Wielkopolskiej L. 14/60 z dnia 20 listopada 1960 roku, którym VI Hufiec Harcerstwa 
zmienia nazwę na VI Hufiec Winiary.  
 Następne dwa lata nie obfitowały już w tak liczne wydarzenia. Odbywały się 
jednak tradycyjne opłatki rozpoczynające rok kalendarzowy, harcerze brali czynny 
udział w manifestacjach 1-Majowych, co dokumentują załączone fotografie (ryc. 92  
i 93).  
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Ryc. 92  Orkiestra VI Hufca w manifestacji 1 Majowej 
 

 
 

Ryc. 93  Przed trybuną VI Hufiec prowadzi dh T. Łagoda 
 

Powyższa fotografia przedstawia maszerującego na czele pochodu dh. Teodora 
Łagodę. 
 Jak każdego roku harcerze VI Hufca biorą udział w uroczystej promocji  
w Oficerskiej Szkole Broni Pancernej w Golęcinie. W roku 1961 zorganizowano obóz 
letni nad morzem w Pogorzelicy. Komendantem zgrupowania był dh Teodor Łagoda.  
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W tym też roku wprowadzono nową organizację VI Hufca – szczepową. 
Rozkazem Komendanta Hufca dh. Teodora Łagody 8/61 z dnia 15 września 1961 
roku powołano 6 Szczepów i drużynę orkiestry:  
 Winiary     – przy szkole podstawowej nr 17  
 Sołacz     – przy szkole podstawowej nr 27  
 Urbanowo  – przy szkole podstawowej nr 73  
 Winogrady  – przy szkole podstawowej nr38  
 Naramowice – przy szkole podstawowej nr 48 i 60  
 Golęcin     – przy Zespole Szkół Rolniczych  
 6 Drużyna Harcerzy – orkiestra.  
  

Dh Teodor Łagoda w 1962 roku inicjuje zorganizowanie obozu letniego  
w rejonie Elektrowni Dychów pow. Krosno Odrzańskie dla 168 harcerek, harcerzy  
i zuchów. Na poniższej fotografii widzimy zwiad przed obozowy w osobach dh, dh  
T. Łagody, T. Basińskiego, A. Kuczmy i Zb. Pawuły. 

 

 
 

Ryc. 94  Zwiad przed obozowy w 1962 
 

 Pierwszy kwartał 1963 roku był ostatnim okresem samodzielnej działalności VI 
Hufca Winiary. Administracja państwowa m. Poznania i Komenda Chorągwi 
podejmują decyzję, że w każdej dzielnicy miasta może działać tylko jeden hufiec 
harcerski. W ten sposób powstają dzielnicowe hufce giganty. Doszło więc do 
połączenia VI i VII Hufca w jeden Hufiec Jeżyce im. Stefana Czarnieckiego i tak oto 
przestał istnieć VI Hufiec Winiary, mający wielkie tradycje wychowawcze wśród 
harcerskiej młodzieży, łącznie z dużym nakładem pracy wiążącym się z jedyną  
w Polsce tego typu budową, jaką była budowa Domu Harcerza na Winiarach, a który 
poświadcza ten fakt także w dniu dzisiejszym.  
 W dniu utworzenia dzielnicowego Hufca Poznań-Jeżyce dh Teodor Łagoda 
przestaje pełnić funkcję Komendanta VI Hufca Winiary. Jak wynika jednak z osobistej 
Książeczki Służbowej Instruktora, pozostaje on nadal, do 31 marca 1983 roku, 
instruktorem Wielkopolskiej Komendy Chorągwi ZHP w Poznaniu, będąc wówczas 
członkiem Komisji Historycznej tejże Komendy. Z zachowanych materiałów wynika, 
że brał on jeszcze udział w Zlocie Harcerzy Wielkopolskiej Chorągwi, który odbył się 
we wrześniu 1981 roku w Golęcinie.  
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Po rozwiązaniu VI Hufca Winiary tradycją jego kadry stają się coroczne spotkania 
u p. Basińskich. Poniższa fotografia dokumentuje jedno z nich, które odbyło się  
w 1966 roku w Puszczykowie.  

 

 
 

Ryc. 95  Kadra VI Hufca na tradycyjnym spotkaniu u p. Basińskich 
 

 Szybko pogarszający się stan zdrowia dh Teodora Łagody na przełomie lat 
1960/70 spowodował, że Komisja Lekarska do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia 
orzekła w dniu 24 czerwca 1974 roku, iż „Uznaje, że ogólny stan zdrowia uzasadnia 
do zaliczenia Ob. Teodora Łagodę do II grupy inwalidów i uznać, że skutki schorzeń 
powstałych w związku ze służbą wojskową uzasadniają do zaliczenia Obywatela do 
III grupy inwalidów wojennych”.  
 Dh Teodor Łagoda należał do Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. W dniu 19 września 1983 roku 
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację – Zarząd Wojewódzki w Poznaniu 
przekazał pismem zaliczenie dh Łagodzie 5-ciu lat i 7-miu miesięcy walki o wolność  
i demokrację wyszczególniając następujące okresy:  

1. udział w wojnie obronnej od dnia 1 do 22 września 1939 roku,  
2. uczestnictwa w ruchu oporu od 1 grudnia 1939 roku do22 kwietnia 1941 

roku,  
3. więziony w obozie koncentracyjnym od 23 kwietnia 1941 roku do 5 maja 

1945 roku.  
  
Podsumowując to, co zostało zebrane w niniejszym opracowaniu, a co świadczy  
o wielkiej miłości i oddaniu się dh. hm. Teodora Łagody młodzieży harcerskiej, 
polskiemu społeczeństwu i Ojczyźnie, my żyjący jeszcze jego wychowankowie  
i współpracownicy zrzeszeni w Kręgu Seniorów Harcerskich „SZÓSTACY”  
im. Tadeusza Kościuszki przy Hufcu ZHP Poznań – Jeżyce składamy z serca 
płynące podziękowania naszemu Komendantowi za poniesiony trud i ukazanie 
harcerskiej drogi, którą każdy z nas powinien podążać do końca swojego życia  
z harcerskim pozdrowieniem czuwajcie! 
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 Dh Teodor Łagoda zmarł dnia 26 grudnia 2002 roku i został pochowany na 
cmentarzu przy ul. Lutyckiej (zob. załącznik nr.2). Staraniem członków II 
Harcerskiego Kręgu Seniorów im. Tadeusza Kościuszki przy Hufcu ZHP Poznań-
Jeżyce została wmurowana w czerwcu 2005 roku tabliczka epitafijna, upamiętniająca 
dh Teodora Łagodę, w Mauzoleum Harcerstwa w Skulsku. Niechaj nam żyjącym 
jeszcze harcerzom, podtrzymującym tradycję rozpalania, w dzień poprzedzający 
Święto Zmarłych, na mogiłach naszych kolegów – harcerzy świateł pamięci i 
wzajemnej łączności, nasuną się cenne myśli jak dobrze spożytkować czas, który 
nam jeszcze pozostał na tej planecie – Ziemi.  

 
 

  
  

 
Ryc. 96  Przy nagrobku dh. Teodora Łagody 

 
 
 
 

Idźmy więc śladami naszego Komendanta dh. Teodora Łagody, który w pełni 
rozwinął w sobie zasadę zawartą w wersecie J 15:12 „To jest moje przykazanie, 
abyście się wzajemnie miłowali, …”.  
 

CZUWAJ! 
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !  
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