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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. phm. Józefa Szafrańskiego, który miał duży wpływ na powstanie i rozwój harcerstwa  
w Winiarach na Jeżycach. 
 

 
 

 

pwd. Tadeusz Theuss 
Przewodniczący Komisji Historycznej 

Hufca ZHP Poznań-Jeżyce 

Poznań, 2019 r. 
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1. Dzieciństwo i lata młodzieńcze 
 
 Józef Szafrański urodził się 23 lutego w pamiętnym roku 1919 w Poznaniu,  
w Winiarach w domu przy ulicy Bonin nr.12 m. 1. Jego ojciec zginął w Powstaniu 
Wielkopolskim. Mając lat siedem rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej nr 17  
im. Stanisława Staszica w Winiarach przy ul. Winiarskiej. Będąc w czwartej klasie 
wstępuje do Związku Harcerstwa Polskiego. W roku 1932, dnia 6 lutego została 
założona w Winiarach 6. Poznańska Drużyna Harcerzy przy Szkole Powszechnej  
nr 17 im. Stanisława Staszica i do tej nowopowstałej właśnie drużyny przenosi się dh 
Józef Szafrański, będąc wówczas w klasie 6. Nieznane są bliższe szczegóły jego lat 
młodzieńczych oprócz tego, że zdobył zawód dekoratora ze specjalnością 
sztukatorską. Jak wynika z materiałów historycznych VI Hufca im. Tadeusza 
Kościuszki, dh J. Szafrański już w 1934 roku jest zastępowym w 6 PDH, a rok 
później, po letnim obozie harcerskim, jest współorganizatorem obozu wędrownego 
po Wielkopolsce na trasie: Murowana Goślina – Skoki – Rogoźno Wlkp. – Oborniki – 
Szamotuły – Poznań. W tym też roku został powołany na członka Rady Drużyny. 
 W 1936 roku na obozie letnim w Lichwinie pow. Międzychód z udziałem  
28 harcerzy pełnił funkcję oboźnego. Odczuwając jednak niedosyt życia obozowego 
zorganizował z dh. Edmundem Michalakiem kolejny obóz, tym razem wędrowny – 
kolarski na trasie: Poznań – Gdynia – Warszawa – Częstochowa – Poznań. 
 W 1937 roku w Winiarach zostaje powołany 6 Szczep Harcerzy im. Tadeusza 
Kościuszki, a dh J. Szafrański jest mianowany jednym z członków jego Kadry ryc. 1. 
Na poniższej fotografii jest pierwszym od lewej strony w rzędzie stojących harcerzy. 
 

 
 

Ryc. 1. Kadra 6 Szczepu im. Tadeusza Kościuszki 
 
 W 1938 roku 8 maja dh Józef Szafrański bierze udział w uroczystości 
poświęcenia i wręczenia sztandaru 6 PDH, co jest uwidocznione na załączonej 
fotografii ryc. 2.  
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Ryc. 2. Uroczystość wręczenia sztandaru 6 PDH 
 
  Na obozie letnim w Łężeczkach pow. Międzychód w 1938 roku uczestniczyło  
32 harcerzy 6 Szczepu im. Tadeusza Kościuszki, a ówczesnym oboźnym był właśnie 
dh Józef Szafrański. Na ryc. 3 widoczny jest jako pierwszy od lewej strony  
w ostatnim rzędzie stojących.  
 

 
 

Ryc. 3. Harcerze 6 Szczepu na letnim obozie w 1938 roku 
 

W drugiej połowie tegoż roku ulegają znacznemu pogorszeniu polityczne 
stosunki polsko-niemieckie. Ta sytuacja przyczyniła się do zorganizowania  
w IV kwartale kursu komendantów stacji obserwacyjno-meldunkowych przez Zarząd 
Miejski i Komendę Chorągwi Harcerzy w Poznaniu. Do ochotniczego wojskowego 
przeszkolenia zgłosiła się również grupa starszych harcerzy 6 Szczepu.  
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Jednym z ochotników był dh Józef Szafrański. Szkolenie odbywało się w Wojskowej 
Komendzie Miasta Poznania przy Al. Marcinkowskiego nr 6. W przypadku wojny  
z Niemcami przeszkoleni harcerze mieli stanowić załogi stacji obserwacyjno-
meldunkowych. Plan rozmieszczenia wokół m. Poznania przewidywał 10. takich 
stacji. Jedna z nich była usytuowana w Winiarach. Główna siedziba Centrali tych 
punktów obserwacyjnych znajdowała się w ówczesnym forcie „Winiary” –  
na Cytadeli, miejscu zakwaterowania dowódcy odcinka Poznań ppłk. Wiśniewskiego.  
 Rok 1939 to czas bardzo wytężonej pracy społeczno-organizacyjnej dla  
dh. Józefa Szafrańskiego. Od początku tego roku uczestniczy on w kursie na stopień 
podharcmistrza oraz w różnych wojskowych kursach szkoleniowych i specjalnych 
szkoleniach prowadzonych przez Wielkopolską Komendę Chorągwi Harcerzy.  
W owym czasie bierze udział także w różnych akcjach społecznych  
i uroczystościach narodowych oraz kościelnych. Z tych czasów zachowała się 
fotografia ryc. 4, na której widzimy dh. J. Szafrańskiego ze sztandarem na czele  
6 szczepu, biorącego udział w uroczystości Bożego Ciała Winiarach w 1939 roku. 
 

 
 

Ryc. 4. Dh Szafrański z sztandarem 
 

Na obozie letnim w Łężeczkach jest oboźnym. W obozie uczestniczyło  
55 harcerzy i 14 zuchów. Załączona fotografia ryc. 5 przedstawia uczestników obozu 
przy obiedzie. Jednak z powodu zagrożenia wojennego obóz uległ wcześniejszej 
likwidacji nocnym alarmem, a jego uczestnicy w pośpiechu powrócili do swoich 
domów. 
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Ryc. 5. Uczestnicy obozu w Łężeczkach przy obiedzie 
 
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 Szczepu, a jej komendantem został mianowany dh Józef Szafrański. Tego samego 
dnia załoga odebrała sprzęt i broń oraz amunicję w komisariacie Policji Państwowej 
przy ul. Leonarda. Na wyżywienie każdy członek załogi otrzymał 120 zł.  
i jedną czekoladę. Na strychu 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. Dla nie pełniących nocnej służby 
zorganizowano na strychu „sypialnię” wymoszczoną słomą, otrzymaną z najbliższego 
gospodarstwa rolnego. 

Placówka winiarska wykazała się znacznymi osiągnięciami w swej działalności. 
Już w dniu 27 sierpnia jej członkowie zlikwidowali niemiecką stację nadawczo-
odbiorczą zlokalizowaną koło hali balonowej, 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 stację nadawczo-
odbiorczą, działającą na 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 „Hitler-
Jugend” – niemieckiej organizacji młodzieżowej i był pod stałą obserwacją harcerzy 
winiarskich. 

Winiarskiej placówce Wojskowa Komenda Miasta, mając duże zaufanie do jej 
członków, powierzyła również ważne zadanie wartownicze – ochronę wielkich 
zbiorników paliwa na Malcie. Do czasu ich opróżnienia i wywiezienia przez specjalne 
służby wojskowe oraz pomocnicze, podkomendni harcerze dha J. Szafrańskiego 
pełnili wokół obiektu całodobową służbę wartowniczą. Kiedy w nocy z dnia 4 na 5 
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 
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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 więc tam i w ostatniej chwili zdołali się przeprawić przez Wartę, 
a tym samym powrócić do miejsca zakwaterowania na ul. Obornickiej. 

W czasie swojej działalności placówka winiarska miała również inne osiągnięcia. 
Punkt obserwacyjny odkrył 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. Według 
relacji dh. Z. Pawuły, który z miejsca zamieszkania na Podolanach widział  
to zdarzenie i potwierdza, że samolot nieprzyjacielski zapalił się, zaś cztero osobowa 
załoga opuściła go na spadochronach. Patrol dh. Józefa Szafrańskiego odszukał 
niemieckich pilotów oraz dopomógł w ich przetransportowaniu do Centrali  
na Cytadeli i oddaniu w ręce władz wojskowych. 

Przed wkroczeniem dnia 9 września 1939 roku 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 dha Józefa 
Szafrańskiego zatarto wszelkie ślady na strychu przy ul. Obornickiej 145. Sprzęt 
zniszczono i zatopiono w strumyku Wierzbak, przepływającym przez Winiary. 
Harcerze zatrzymali jednak broń i amunicję. Zachowano też sylwetki niemieckich 
samolotów „Luftwaffe”, które w późniejszym czasie zostały wrzucone do ślepego 
komina jednego z domów przy ul. Bonin. 
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2. Lata okupacji 1939 – 1945 
 
 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 w dniu 28 września 
harcerze dha Józefa Szafrańskiego zatopili również broń oraz amunicję w tym 
samym strumyku, pomiędzy ul. Św. Stanisława a ul. Bonin. W tym też czasie oddział 
placówki 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 oraz 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 oraz naszym harcerzom w czasach 
powojennych. Sztandar harcerze ukryli w domu nr 8 przy ul. Bonin u Państwa 
Łagodów, a dzisiaj znajduje się on w Izbie Pamięci naszej harcówki. 
 Do oficjalnej daty zakończenia działań wojennych na terenie Polski,  
tj. 5 października 1939 roku, harcerstwo winiarskie istniało jeszcze jako zwarty  
6 Szczep VII Hufca. Na wiadomość jednak o całkowitej 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 6 Szczepu. 
 Długo jeszcze przed wybuchem wojny w Wielkopolsce odbywały się różne akcje 
kształtujące patriotyzm i budujące solidarność wśród polskiej społeczności. To 
wszystko spowodowało, że w chwilach największego zagrożenia odczuwało się dużą 
duchową mobilizację społeczeństwa i dlatego tragiczny przebieg działań wojennych 
oraz bezwzględna okupacja hitlerowska nie załamały jego wiary w odzyskanie 
wolności przy wsparciu sił sprzymierzonych z nami narodów. Stąd zaraz po 
zakończeniu działań frontowych społeczeństwo rozpoczęło (tu cytuję fragment  
z książki pt. Szare Szeregi t. II s. 309) „... nierówną walkę z hitlerowskim okupantem, 
 w której romantyzm walki zbrojne trzeba było połączyć właśnie ze względu na 
warunki – z pozytywistycznymi przesłankami pracy w podziemiu, osłaniając zarówno 
dobra materialne, jak i duchowe narodu polskiego.”. Konspiracja oparta na tak 
wielkim i głębokim patriotyzmie z miejsca przybrała szerokie rozmiary. Szczególną 
aktywnością konspiracyjną wykazali się harcerze całej Wielkopolski. Ich działalność 
rozpoczęła się już w pierwszych dniach niemieckiej okupacji. Nie bacząc na terror 
zaczęli się skupiać, radzić i działać w zmienionych warunkach. Zjawisko to objęło 
starszych harcerzy całej Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy. Ten spontaniczny ruch 
młodzieżowy miał wielkie znaczenie dla dalszego rozwoju harcerskiej pracy 
konspiracyjnej, ale wymagał zdecydowanego i mądrego kierownictwa.  
 Od początku okupacji Poznania władze niemieckie postanowiły zniszczyć 
polskość tego miasta i doprowadzić do jego zniemczenia. Aby osiągnąć ten cel 
przesiedlano wiele rodzin niemieckich z Rzeszy i tysiące Niemców z Łotwy i Estonii 
do Poznania. Aby zrobić miejsce dla przesiedleńców od początku listopada 1939 
roku zaczęto nocami wysiedlać Polaków z Poznania do Generalnej Guberni. 
Pozyskane w ten sposób mieszkania z pełnym wyposażeniem przydzielano 
sprowadzanym Niemcom. Okupacyjne władze mówiły przesiedleńcom, że 
obejmowane przez nich mieszkania były porzucone przez Polaków uciekających 
przed linią frontową, a którzy do nich już nie powrócili. W związku z tym grono 
poznańskich instruktorów harcerskich wykonało i powieliło w języku niemieckim 
ulotkę, która mówiła prawdę o zajętych polskich mieszkaniach. Ulotkę podpisano 
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literami „SS”, a więc używanym skrótem osławionej formacji policyjnej 
„Schutzstaffeln”. Ulotkę w niebieskich kopertach roznosili harcerze do polskich 
mieszkań zajętych przez Niemców. Szczególne zasługi w kolportażu tych ulotek mieli 
harcerze zastępu dh. Łabendzińskiego. Podpis ulotki w krótkim czasie wykorzystano 
w pracy nad kryptonimem powstającej podziemnej organizacji harcerskiej „Sz. Sz.” – 
„Szare Szeregi”. Uczynił to hm dr Józef Wiza – lekarz, członek Akademickiego Koła 
Harcerskiego przy Uniwersytecie Poznańskim, działającego od 1919 roku, wspólnie  
z dh. Powaliszem. Ten konspiracyjny kryptonim harcerzy Wielkopolskiej Chorągwi 
Harcerzy zostaje już wkrótce przyjęty w całej okupowanej Polsce.  
 W początkach października 1939 roku na Jeżycach w VII Hufcu, do którego 
należał 6 Szczep winiarski, tworzy się harcerstwo konspiracyjne, a 28 października 
włączyli się do tej pracy także harcerze z Winiar w osobach: Komendanta 6 Szczepu 
dh. Teodora Łagody i dh. Józefa Szafrańskiego. Punkt kontaktowy Szarych 
Szeregów VII Hufca znajdował się na ul. Polnej 21. Z tego to punktu odbierano 
rozkazy i materiały. Po rozszerzeniu podziemnej działalności harcerzy VII Hufca na 
dzielnicę Winiarską i Podolany zostaje utworzony Okręg Północny Szarych 
Szeregów. Komendantem tego okręgu zostaje mianowany dh Teodor Łagoda, a jego 
zastępcą dh Stanisław Kudliński. Komendantem Szarych Szeregów grupy młodszych 
harcerzy dzielnicy Winiary został mianowany dh Józef Szafrański, a jego zastępcą dh 
Czesław Szczegóła. Uroczyste zaprzysiężenie komendantów i ich zastępców odbyło 
się dnia 6 stycznia 1940 roku podczas spotkania opłatkowego na Podolanach przy  
ul. Zakopiańskiej w mieszkaniu członka Szarych Szeregów dh. Adama Itkowiaka. 
Odtąd toczyła się już normalna praca harcerska 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. 
 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 i 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.  
 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 
ewentualnej wysyłki. Zbierane informacje i różne wiadomości były następnie 
przekazywane porucznikowi Edmundowi Jankowiakowi – członkowi Koła Przyjaciół 
Harcerzy w Winiarach – mieszkającemu przy ulicy Św. Stanisława, przypuszczalnie 
komendantowi grupy, który posegregowane informacje przekazywał do „Centrali” 
mieszczącej się w Warszawie. Porucznik Edmund Jankowiak zginął prawdopodobnie 
w Górach Świętokrzyskich, jako partyzant. Od 20 października harcerze winiarscy 
kontaktowali się już z zastępcą por. Jankowiaka o pseudonimie „Michał”.  
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Wiosną 1941 roku także w Winiarach nastąpiły pierwsze aresztowania działaczy 
Szarych Szeregów Okręgu Północnego. Aresztowani zostali komendant i jego 
zastępca dh. Teodor Łagoda i Stanisław Kudliński. Cały czas okupacji przetrwali  
w obozie koncentracyjnym. 
 W październiku 1941 roku aresztowany został również komendant Szarych 
Szeregów grupy młodszych harcerzy dzielnicy Winiary dh Józef Szafrański. W czasie 
nieobecności komendanta funkcję tę pełnił jego zastępca dh Czesław Szczegóła.  
W ten sposób praca grupy przebiegała dalej bez zakłóceń.  
 Dh Józef Szafrański przebywał w forcie VII do kwietnia 1942 roku. Ponieważ nie 
udowodniono jemu przestępstw kwalifikujących zesłanie do obozu, dlatego na 
wniosek właściciela firmy malarsko-sztukatorskiej, w której dh J. Szafrański pracował, 
został on zwolniony jako wyjątkowo zdolny, pracowity i bardzo potrzebny firmie. Po 
wyjściu na wolność bardzo pokaleczony i został umieszczony w szpitalu, w którym 
przebywał dwa tygodnie. Jeszcze nie wyleczonego do końca wypisano ze szpitala 
wraz z dużą grupą innych chorych, aby zrobić miejsce dla niemieckich żołnierzy, 
zwożonych masowo wówczas z frontu wschodniego, przede wszystkim  
z odmrożeniami, po ówczesnej srogiej zimie roku 1941/42. W tym czasie  
dh J. Szafrański nie mógł jeszcze chodzić. Miał on silnie uszkodzoną stopę. Leczenie 
było długotrwałe ale zakończyło się szczęśliwie – powrotem do zdrowia. Pomimo 
tych ciosów harcerstwo winiarskie prowadziło dalej swą pracę dywersyjno-
sabotażową, a punkty kontaktowe mieściły się przy ul. Bonin nr. 4, 6, 8, 11, 12.  
 



 15 

3. Działalność harcerska w latach 1945 – 1949  
 
 Już kilka dni po zakończeniu działań wojennych i wyzwoleniu m. Poznania 
harcerze winiarscy wznowili swoją działalność. Wszyscy harcerze czynnie działający 
w okresie hitlerowskiej okupacji z wielkim zapałem przystąpili do pracy z 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 nie zrzeszoną do wstępowania w szeregi Związku Harcerstwa 
Polskiego oraz chętnie udzielało gościny dla tworzących się zastępów harcerskich.  
 W krótkim też czasie po wznowieniu oficjalnej i legalnej działalności 6 Szczepu 
Harcerzy w Winiarach został on, rozkazem ówczesnego Komendanta Wielkopolskiej 
Chorągwi ZHP, przemianowany na VI Hufiec Harcerzy Winiary. 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. HR Józef Szafrański „Dobra praca w czasie okupacji dała 
dobry plon.” Niżej załączone fotografie przedstawiają ówczesną kadrę VI Hufca 
Harcerzy w Winiarach. Rycina nr 6. przedstawia ówczesną Radę VI Hufca Harcerzy  
z dh. Józefem Szafrańskim – drugim od prawej strony w drugim rzędzie.  

 

 
 

Ryc. 6. Rada VI Hufca Harcerzy w marcu 1945 roku 
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Na kolejnej fotografii ryc. 7 utrwalona jest Komenda VI Hufca Harcerzy  
z dh. J. Szafrańskim pośrodku. Po jego lewej stronie stoi dh Czesław Szczegóła, 
prawej – dh Leon Nogaj, za którym z tyłu jest dh Władysław Cisławski, a obok niego 
dh Lech Rybicki. 

 

  

Ryc. 7. Komenda VI Hufca Ryc. 8. Grono bliskich przyjaciół 

 
 Rozwój VI Hufca Harcerzy i dobra praca z młodzieżą, pod przywództwem  
dh. HR Józefa Szafrańskiego, przyczyniła się do mianowania go pełniącym 
obowiązki Komendanta VI Hufca Harcerzy Winiary, rozkazem Komendanta 
Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy z dnia 3 marca 1945 roku. Członkami Komendy VI 
Hufca Harcerzy w tym czasie byli druhowie: Leon Nogaj, Czesław Szczegóła, 
Władysław Cisławski, Lech Rybicki, Teodor Kruger. Zaś dnia 4 kwietnia 1945 dh HR 
Józef Szafrański i dh HR Adam Itkowiak rozkazem 12/45 zostali mianowani 
członkami Rady Harcerskiej Wielkopolskiej Chorągwi. 
 Harcerze winiarscy prowadzeni przez ofiarnych działaczy harcerskiego ruchu 
oporu z lat okupacyjnych z dh. Józefem Szafrańskim na czele, 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 one stanowiły fundament mobilizujący harcerzy winiarskich do 
uczestniczenia w różnych akcjach społecznych, pozwalających leczyć wojenne rany 
ukochanej Ojczyzny oraz zapewniać byt społeczności polskiej zgodnie ze słowami 
harcerskiego hymnu – „Wszystko co nasze Polsce oddamy” i dlatego dnia 22 lipca 
1945 roku 97-miu harcerzy winiarskiego Hufca, pod wodzą p.o. komendanta  
VI Hufca dh Józefa Szafrańskiego wyruszyło na swój pierwszy po wojnie obóz 
harcerski – obóz żniwny. Załączona poniżej fotografia ryc. 9 przedstawia komendę 
obozową: dh. Lecha Rybickiego, Józefa Szafrańskiego i Władysława Cisławskiego 
gotowych do wyjazdu na pierwszy po wojnie obóz letni.  
  Nastroje harcerzy przed wyjazdem i sam wyjazd najlepiej przedstawia kronika 
obozowa. Dzisiaj jest to bardzo cenny, pożółkły już dokument, który mówi nam nie 
tylko o radościach harcerzy, związanych z przeżyciami obozowymi ale ukazuje on 
nam również prospołeczne nastawienie i wielki patriotyzm jaki cechował ówczesną 
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młodzież. Trudno jest w nielicznych słowach streścić te wzniosłe, utrwalone na 
kartkach zdobytego z trudem w tamtych czasach zwykłego zeszytu.  
 

 
 

Ryc. 9. Komenda obozowa 1945 roku 
 

Niech więc strony kroniki obozowej same do nas przemówią ryc. 10. 
 

  

Ryc. 10a 
Kronika obozowa, strona nr 1 

Ryc. 10b 
Kronika obozowa, strona nr 2 
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Ryc. 10 c 
Kronika obozowa, strona nr 7 

 

Ryc. 10 d 
Kronika obozowa, strona nr 8 

Ryc. 10. Kronika obozowa cz. 1 
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  Hasłem przewodnim obozu było „Zebrać żołnierski plon”. Zgrupowanie obozowe 
było podzielone na pięć podobozów. Pierwszy – w Chrząstowie, którego 
komendantem był dh Czesław Szczegóła. Z braku namiotów harcerze tego podobozu 
ulokowani zostali w budynku folwarcznym. Komendantem drugiego podobozu w 
Konarskiem był dh Józef Pacholik, a jego podkomendni nocowali w namiotach 
wykonanych z pałatek. Trzeci podobóz w Jarosławku, pod komendą dh Lecha 
Rybickiego, zakwaterowany był również w namiotach z pałatek. Harcerze czwartego 
podobozu w Łęgu pod wodzą dh Henryka Paszczaka byli rozlokowani w stodole. 
Piąty podobóz w Łężce pod wodzą dh Franciszka Tanasia był również 
zakwaterowany w miejscowej stodole. Wyżywienie harcerze otrzymywali  
z miejscowych gospodarstw rolnych.  
 W kronice obozowej jest opisany każdy dzień. Dowiadujemy się więc z niej  
o wykonywanej pracy żniwnej, o realizowanych zajęciach czysto harcerskich,  
o czynach społecznych dla miejscowej ludności, a nawet o codziennej pogodzie, jaka 
wówczas panowała. Dla nas jednak, z punktu widzenia niniejszego opracowania, 
najważniejsze będą opinie o dh. Komendancie – Józefie Szafrańskim. A strony owej 
kroniki pełne są ciepłych słów o dh. Komendancie – „Bocianie”, który „... zawsze się 
uśmiecha i wszystkich przyjmuje, z każdym porozmawia i każdemu doradzi ...”. 
Takich wypowiedzi na stronach tej kroniki jest wiele (ryc. 11).  
 

  

Ryc. 11 a 
Kronika obozowa cz. 2, strona nr 1 

Ryc. 11 b 
Kronika obozowa cz. 2, strona nr 2 

 
Ryc. 11. Kronika obozowa cz. 2. 
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Harcerze pracowali przy żniwach pod hasłem „Zebrać żołnierski plon” nawet po 
kilkanaście godzin dziennie, a mimo to wieczorem rozbrzmiewały harcerskie melodie 
i wspomnienia, niekiedy smutne i przykre, albowiem zbyt krótki okres czasu 
przeminął od zakończenia tej strasznej wojny i świeże były jeszcze rany narodu 
polskiego. Uczestnicy obozu wzięli też udział w dożynkach zorganizowanych przez 
władze powiatu śremskiego. Na tym pierwszym po wojnie obozie w dniu 11 sierpnia 
1945 roku przy ognisku w Chrząstowie złożyło przyrzeczenie harcerskie 
kilkudziesięciu druhów na ręce dh. hm. Jana Poplewskiego.  
 Z nazistowskich obozów koncentracyjnych szczęśliwie wrócili do swoich domów  
i do pracy z młodzieżą VI Hufca przystąpili: dh Teodor Łagoda, dh Stanisław 
Kudliński i dh Tadeusz Basiński. Na zbiórce harcerzy VI Hufca dnia 3 września 1945 
roku, w obecności zgromadzonych mieszkańców Winiar, dh HR Teodor Łagoda 
wręczył p.o. komendanta VI Hufca dh HR Józefowi Szafrańskiemu sztandar  
6 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki, który szczęśliwie 
przetrwał okupację hitlerowską w domu Państwa Łagodów, przy ul. Bonin nr 8. 
Załączona fotografia ryc. 12 przedstawia przemarsz harcerzy z odzyskanym 
sztandarem. Na pierwszym planie widzimy dh, dh Czesława Szczegółę, Józefa 
Szafrańskiego i Władysława Cisławskiego. Na kolejnej fotografii uwidoczniona jest 
drużyna VI Hufca z odzyskanym sztandarem na tle szkoły, pośrodku z dh. Józefem 
Szafrańskim i Komendą Hufca.  
 

 
 

Ryc. 12. Przemarsz harcerzy VI Hufca 
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Ryc. 13. Harcerze VI Hufca z odzyskanym sztandarem 
 
 Rozkazem Naczelnika ZHP liczba11 z dnia 26 listopada 1945 roku dh HR Józef 
Szafrański zostaje mianowany podharcmistrzem. W tym też roku reaktywowano tak 
wspaniale działające przed wojną Koło Przyjaciół Harcerzy, a w wigilię Bożego 
Narodzenia w 1945 roku kilkunastu harcerzy VI Hufca złożyło w lasku golęcińskim 
uroczyste przyrzeczenie na ręce dh. hm. Trzewikowskiego. 
 W lutym 1946 roku na wspólnym posiedzeniu Zarządu Koła Przyjaciół Harcerzy 
 i Komendy VI Hufca Harcerzy, której przewodniczył dh Józef Szafrański, powzięto 
uchwałę, że dla dobra młodzieży harcerskiej VI Hufca wspólnym wysiłkiem zostanie 
wybudowany „Dom Harcerza”. W tym celu powołano Komitet Budowy, któremu 
przewodniczył p. Franciszek Koziczak, zaś p.o. komendanta dh Józef Szafrański 
przesłał rozkazem do drużyn hasło „Każdy harcerz na zbiórkę przynosi jedną cegłę”.  
 

 
 
Ryc. 14. Wizytacja zlotu harcerzy m. Poznania przez premiera Osóbkę-Morawskiego 
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W pierwszej połowie 1946 roku harcerze VI Hufca wzięli udział w zlocie harcerzy 
m. Poznania w Wirach k/Poznania, który wizytował ówczesny premier Osóbka- 
Morawski, przedstawia ten fakt ryc. 14. Otrzymali wówczas od premiera dwa namioty 
i drobny sprzęt obozowy. Niżej zamieszczona fotografia przedstawia jeden  
z podobozów, który stanowili harcerze winiarscy. W drugim rzędzie od góry widzimy 
dh. J. Szafrańskiego i dh. Cz. Szczegółę ryc. 15. 
 

 
 

Ryc. 15. Podobóz harcerzy winiarskich 
 
 W lipcu 1946 roku harcerze i zuchy winiarscy wyjechali na drugi po wojnie letni 
obóz, zlokalizowany w Chodzieży, którego komendantem był dh Józef Szafrański,  
a jego zastępcą dh Czesław Szczegóła. Wzięło w nim udział 85 harcerzy i 24 
zuchów, a obóz trwał 26 dni. Dzięki pomocy otrzymanej od wojska, 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, której przewodził dh Józef 
Szafrański. Korzenie tej kadry wyrastały z patriotyzmu, na który Związek Harcerstwa 
Polskiego kładł duży nacisk w pracy z młodzieżą harcerską w latach 
przedwojennych, który jeszcze bardziej pogłębiła praca konspiracyjna podczas 
okupacji hitlerowskiej. To właśnie z takiej młodzieży składała się ówczesna kadra 
Komendy VI Hufca Harcerzy na czele z dh Józefem Szafrańskim. Z tego obozu 
zachowała się fotografia obozowej kapliczki. Przy jej wykonywaniu, jak i w innych 
pracach zdobniczych, pracujący harcerze zdobywali sprawność „zdobnika”. 
Najwięcej do powiedzenia w tej specjalności miał właśnie dh Józef Szafrański, jako 
że z wykształcenia oraz wykonywanego zawodu był sztukatorem i dla tego pod jego 
nadzorem powstawały najlepsze i najładniejsze obozowe dzieła zdobnicze ryc. 16. 
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Ryc. 16. Obozowa kapliczka 
 

  W czasie pobytu na obozie harcerze pracowali przy zbiorach żniwnych PGR 
Rataje. Pracowano też w pobliskich lasach przy zwalczaniu gąsienicy sówki - 
choinówki. Harcerze uczestniczyli również w uroczystościach mieszkańców 
Chodzieży, z okazji ówczesnego święta 22 Lipca, co jest uwidocznione na załączonej 
fotografii ryc. 17. Oddział harcerzy winiarskich prowadzą: dh Józef Szafrański  
i dh Teodor Łagoda.  
 

 
 

Ryc. 17. Defilada w Chodzieży 
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 W nocy 22 lipca 28 starszych wiekiem harcerzy wyjechało pod wodzą dh phm 
Józefa Szafrańskiego w okolice Trzcianki do gaszenia groźnego pożaru lasu. Walka 
z żywiołem trwała 7 godzin. Pochlebne opinie o tej akcji napisał Głos Wielkopolski 
(ryc. 18), a Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chodzieży przysłało  
do Komendy VI Hufca Harcerzy specjalne podziękowanie. Część harcerzy powróciła  
z akcji ze śladami poparzeń, a wszyscy biorący udział w tej akcji otrzymali, rozkazem 
komendanta obozu, sprawność strażaka. 
 

 
 

Ryc. 18. Walkę z pożarem opisał „Głos Wielkopolski” 
 

 Dzięki staraniom Koła Przyjaciół Harcerzy i Komendy VI Hufca w tymże 1946 
roku utworzono drużynę orkiestry dętej, która liczyła 32 harcerzy. Pierwszym 
kapelmistrzem był p. Franciszek Łagoda, zaś pierwszym drużynowym orkiestry  
dh phm. Józef Szafrański. W początkach grudnia 1946 roku dh phm. Józef 
Szafrański zdaje komendę VI Hufca, a przejmuje ją dh phm. Teodor Łagoda.  
Dh phm. Józef Szafrański był jeszcze na dwóch kolejnych obozach letnich  
w Jarnołtówku k/Głuchołaz w roku 1947 był komendantem II podobozu i widzimy go 
na załączonej fotografii kadry obozowej siedzącego w pierwszym rzędzie z prawej 
strony ryc. 19. 
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Ryc. 19. Kadra obozowa rok 1947 
 

 W roku 1948 był także komendantem II podobozu. Załączona fotografia 
przedstawia kapliczkę wraz z elementami zdobniczymi wykonanymi przez  
dh. Bogusia Olejniczaka, a wokół utrwalone zgrupowanie obozujących harcerzy  
VI Hufca wraz z przybyłymi gośćmi (ryc.20).  
 

 
 

Ryc. 20. Goście i zgrupowanie obozowe 
 

 Z tamtych czasów zachowały się jeszcze fotografie dha Józefa Szafrańskiego 
wraz z małżonką ryc. 21 i 22, oraz dwie fotografie zbiorowe: przed namiotem –  
ryc. 23 i przy wieży triangulacyjnej – ryc. 24.  
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Ryc. 21. J. Szafrański z małżonką 

 

Ryc. 22. Druh „Bocian” z żoną 

 

 
 

Ryc. 23. Kadra obozowa przed namiotem 
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Ryc. 24. Harcerze przy wieży triangulacyjnej 
 

 Rok szkolny 1949/50 harcerze winiarscy rozpoczęli 3 września 1949 uroczystym 
apelem VI Hufca. Po raporcie i przemarszu pocztu sztandarowego, przy ognisku 
odbyły się występy przeplatane piosenkami harcerskimi. Jednak z nowym rokiem 
szkolnym zostały rozwiązane drużyny starszoharcerskie. To nieprzemyślane 
posunięcie władz naczelnych spowodowało wycofanie się z pracy wielu starszy 
harcerzy, a wśród nich był również dh Józef Szafrański.  
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4. Działalność harcerska w latach 1957 – 1961  

 
 Rok 1956 – pamiętny rok „odwilży” politycznej – był czasem ponownego 
odrodzenia się Związku Harcerstwa Polskiego. Rozkaz L.1/1956 Komendanta Miasta 
Organizacji Harcerskiej 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 Komendant VI Hufca Harcerzy dh 
phm. 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 idę 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 Harcerstwa Winiary,  
a wśród nich był również dh phm Józef Szafrański. Załączona fotografia z roku1957 
przedstawia dh. Józefa Szafrańskiego z synami – Pawłem i Mirosławem ryc. 25.  
 
 

 
 

Ryc. 25. Druh Józef Szafrański z synami – Pawłem i Mirkiem 
 

 Dh Józef Szafrański objął 62 Drużynę Harcerzy im. Jana Kilińskiego VI Hufca 
Harcerzy Poznań Winiary. O działalności tej drużyny i jej drużynowego możemy się 
wiele dowiedzieć z kroniki założonej 3 września 1957 roku. Przyjrzyjmy się stronie 
tytułowej tej kroniki i pierwszemu rozkazowi. Już te pierwsze stronice kroniki 
potwierdzają nasze spostrzeżenia z lat poprzednich, że dh J. Szafrański duży nacisk 
kładł w pracy wychowawczej z młodzieżą na dokumentację i estetykę tworzonych 
dzieł. Wiązało się to z pierwszą kroniką z roku 1945, jak i ozdobami obozowymi oraz 
kroniką 62 Drużyny. Upatrywać tej cechy dh. J. Szafrańskiego należy nie tylko  
w wykonywanym zawodzie ale przede wszystkim w jego charakterze. Jeszcze więcej 
podobnych przykładów znajdziemy w niniejszej kronice, której stronę tytułową 
prezentujemy na ryc. 26, a marzenia obozowego lata na ryc. 27. Pierwsze stronice 
kroniki przestawiają skład Rady Drużyny i pierwszy rozkaz drużynowego, w którym 
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apeluje on – „Wprowadzić w nasze szeregi ducha harcerskiego i prawdziwą 
harcerską pogodę!” ryc. 28.  

 

 
 

Ryc. 26. Strona tytułowa kroniki 62 Drużyny 
 

 
 

Ryc. 27. Marzenia obozowego lata 
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Ryc. 28. Pierwsze stronice kroniki 62 Drużyny 
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 Apel drużynowego odniósł skutek i w końcu września tegoż roku drużyna liczyła 
już 23 harcerzy. Dh J. Szafrański podtrzymuje też tradycję łamania się opłatkiem. 
Nastąpiło ono dnia 5 stycznia 1958 roku przy ognisku w lasku strzeszyńskim. Na 
spotkaniu odbyło się też uroczyste przyrzeczenie harcerskie, które odebrał dh phm. 
Adam Itkowiak, a kronikarz drużyny te fakty odnotował następująco ryc. 29: 
 

 
 

Ryc. 29. Opłatek w roku 1958 
 

 Drużyna 62 brała udział w różnych akcjach harcerskich i społecznych.  
W konkursie VI Hufca na najlepszą drużynę zajęła drugie miejsce i w nagrodę 
otrzymała sygnałówkę, którą posłużył się harcerz przedstawiony na ryc. 27. 
 W początkach lipca 1958 roku 62 Drużyna wyjechała na obóz harcerski do wsi 
Podgaje koło Jastrowia. Stanowiła ona I podobóz VI Hufca Harcerzy, którego 
komendantem został dh Józef Szafrański. Kronikarz drużyny tak relacjonuje ten fakt - 
ryc. 30. Harcerze I podobozu pracowali przy budowie bramy i ogrodzenia obozu oraz 
wieży przy maszcie ryc. 31 i szałasu. Wykonywali też prace na rzecz środowiska 
wycinając samosiejki sosny i zdobywając sprawności „leśnika”.  
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Ryc. 30. Wyjazd na obóz 1958 roku 

 

Ryc. 31. Maszt obozowy 

 
 W przeddzień 22 lipca uczestnicy obozu złożyli wieniec i kwiaty oraz zaciągnęli 
wartę przy pomniku ryc. 32, upamiętniającym hitlerowskie barbarzyństwo spalenia  
32 żołnierzy polskich, którzy dostali się do niewoli niemieckiej w walkach o Jastrowie, 
a kronikarz drużyny odnotował ryc. 33. 
 

  

 

Ryc. 32. Warta przy pomniku 

 

Ryc. 33. Adnotacja kronikarza 
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 Wieczorem przy ognisku kombatanci II wojny światowej, zwiedzający w tym dniu 
obóz VI Hufca Harcerzy, opowiadali o swoich przeżycia wojennych i udziale  
w stoczonych bitwach hitlerowskim wojskiem. Z obozu tego zachowało się kilka 
fotografii uwieczniających komendę I podobozu – dh. Józefa Szafrańskiego – ryc. 34 
w namiocie i dh. Czesława Szczegółę ryc. 35, odbierającego raport przed biegiem na 
stopień wywiadowcy oraz uczestników podobozu I z kadrą ryc. 36 i urządzenia 
obozu: ryc. 37 – tablica ogłoszeniowa, ryc. 38 – Skrzynka pocztowa.  
 

  

 

Ryc. 34. Druh J. Szafrański w namiocie 

 

 

Ryc. 35. Raport odbiera Cz. Szczegóła 

 

 

 

Ryc. 36. Uczestnicy podobozu I z kadrą 
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Ryc. 37. Tablica ogłoszeniowa 

 

Ryc. 38. Skrzynka pocztowa 

Dh. Józef Szafrański – pseudonim „Bocian” i dh Czesław Szczegóła – 
pseudonim „Koń” na różnych obozach stanowili zawsze bardzo sprawną komendę  
i potrafili sprostać każdej sytuacji. Podopieczni harcerze nie tylko zauważają ale 
podziwiają wielką przyjaźń, jaka łączyła obu druhów i dali temu wyraz w rysunkach, 
zawieszonych na tablicy ogłoszeniowej oraz zawartych w Kronice ryc. 39 i 40. 

 

  

 

Ryc. 39. Komenda obozu 

 

Ryc. 40. Zakwaterowanie komendy 

 
Ta przyjaźń jest uwieczniona na dwóch kolejnych rycinach 41 i 42. Pierwsza 

rycina przedstawia komendantów pod tablicą ogłoszeń z ich rysunkami, a druga 
udających się na posiłek.  
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Ryc.41. Przyjaciele pod tablicą 
ogłoszeniową 

Ryc. 42. W drodze na posiłek 

 
 Przyjaźń ta powstawała w trudnych latach okupacji hitlerowskiej, kiedy to w pracy 
konspiracyjnej z grupą młodszych harcerzy dzielnicy Winiary dh Józef Szafrański 
został mianowany komendantem, a jego zastępcą dh Czesław Szczegóła. To właśnie 
w tych niebezpiecznych czasach wykuwała się nierozerwalna więź i przyjaźń tych 
dwojga ludzi związanych nie tylko przysięgą złożoną dnia 6 stycznia 1940 na 
Podolanach w domu dha A. Itkowiaka ale również poprzedzające ten fakt kiedyś 
złożone uroczyste przyrzeczenie harcerskie. Młodzież harcerska widziała tę przyjaźń 
w swojej wyobraźni i przedstawiła to w powyższych obrazach.  
 Na obozie działo się wiele, były wycieczki, spotkania przy ogniskach ze 
społecznością najbliższych osiedli, prace użyteczne na rzecz środowiska itp.  
Z ważniejszych wydarzeń na tym obozie warto jeszcze przytoczyć dwa: bieg na 
stopień „wywiadowcy” i uroczyste przyrzeczenie harcerskie, które odebrał dh phm. 
Teodor Łagoda. Oba te fakty zostały dokładnie odnotowane w kronice. Spójrzmy 
więc na to co utrwalił kronikarz.  
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Ryc. 43. Bieg na wywiadowcę Ryc.44. Przyrzeczenie harcerskie 1958 r. 

 Zachowała się też fotografia ostatniego raportu, kończącego obóz w Podgajach, 
gdzie w jednym szeregu stoją i składają raport: dh phm. Józef Szafrański – ojciec  
i jego syn – Paweł (ryc. 45), jest to ewenement niespotykany i jednocześnie dający 
jak najwyższą ocenę o życiu oraz wychowaniu w rodzinie. 
 

 
Ryc. 45. Raport kończący obóz w Podgajach w 1958 roku 
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 Rok 1958 harcerze 62 Drużyny pod wodzą dh. J. Szafrańskiego zakończyli 
wspaniałą akcją. Dwa dni przed wigilią Bożego Narodzenia zorganizowali uroczyste 
spotkanie opłatkowe dla ludzi starszych i samotnych z Sołacza, sprawiając tym 
ogromną radość przybyłym na tą uroczystość.  Kalendarzowy rok 1959 rozpoczął się 
tradycyjnym już opłatkiem. Najdokładniej tę uroczystość przedstawić może po latach 
kronikarski zapis (ryc. 46). 
 

 
 

Ryc. 46. Opłatek w 1959 roku 
 
 
 Ten rok w VI Hufcu Harcerzy winiarskich charakteryzował się licznymi akcjami 
społecznymi, w które aktywnie włączali się harcerze 62 Drużyny. Nawiązano stałą 
współpracę z Domem Opiekuńczym w Golęcinie, urządzano wspólne zabawy dla 
dzieci starszych, a dla młodszych organizowano przedstawienia kukiełkowe. Nie 
zapomniano o najbardziej nieszczęśliwych dzieciach niewidzących, przebywających 
w specjalistycznym ośrodku w Owińskach. Harcerze przeprowadzali akcję zbiórki 
zabawek. Organizowano kominki i gry harcerskie. Harcerze uczestniczyli też  
w uroczystej promocji żołnierzy z Oficerskiej Szkoły Broni Pancernej w Golęcinie.  
W tym roku VI Hufiec Harcerzy zorganizował obóz letni we wsi Długie pow. Strzelce 
Krajeńskie. Drużyna 62 i 63 utworzyły I podobóz, którego komendę stanowiła dwójka 
znanych już przyjaciół – komendantem był dh phm. Józef Szafrański,  
a oboźnym dh phm. Czesław Szczegóła. Spójrzmy jak kronikarz widział ten wyjazd  
i utrwalił w swoim zapisie rycina 47. 
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Ryc. 47. Harcerski obóz w 1959 roku 
 

 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 ogniska dla okolicznych mieszkańców, wykonywano prace żniwne itp. 
Poniższa fotografia uwidacznia pracę harcerzy przy żniwach z dh komendantem na 
czele ryc. 48., kolejna zaś prace przy odgruzowywaniu Strzelec Krajeńskich ryc. 49. 
 

  

Ryc. 48. Prace żniwne Ryc. 49. Prace odgruzowania 

Te prace zostały udokumentowane nie tylko fotografią lecz także zamieszczonymi  
w kronice wpisami podziękowań: od Dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Rolnego 
za zestawienie snopów zboża na polu o powierzchni 29 ha i z Miejskiej Rady 
Narodowej za pomoc w odgruzowywaniu.  
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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. 50 i 51. 
 

 
 

Ryc. 50. Harcerskie prace obozowe 
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Ryc. 51. Dalsze dzieje obozowego lata 

 
Z tamtych czasów zachowały się pojedyncze fotografie dokumentujące te 
wydarzenia. Na rycinie 52 widzimy odprawę harcerzy gotowych do biegu na stopień 
wywiadowcy i ćwika. Rycina 53 ukazuje nam niezawodnych przyjaciół – dh. 
„Bociana” i dh. „Konia”, odpoczywających i obmyślających atrakcje na dalsze godziny 
obozowego lata. Jeden z punktów kontrolnych biegu przedstawiony jest na ryc. 54, 
gdzie dh J. Szafrański zalicza zadanie stojącemu harcerzowi, a siedzący dopiero 
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rozwiązuje zadanie. Na kolejnej rycina 55 Utrwalono komendantów, udających się  
z gromadą harcerzy I podobozu nad jezioro, do wieczornej kąpieli.  
 
 

 

 

Ryc. 52. Odprawa uczestników biegu 

 

Ryc. 53. Niezawodni przyjaciele 

 

 

 

Ryc. 54. Punkt kontrolny biegu Ryc. 55. Do kąpieli 

 
Także te fotografie przedstawiają dwójkę nierozłącznych przyjaciół – dh.  
J. Szafrańskiego i dh. Cz. Szczegółę i potwierdzają tę wielką przyjaźń oraz oddanie 
się sprawie harcerskiej i ukochanej młodzieży.  
 W dzień poprzedzający zakończenie obozu i powrotu do domu zgrupowanie 
obozowe odwiedził d-ca Wojsk Lotniczych gen. Raczkowski w towarzystwie 
przedstawiciela Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu oraz z-cy Komendanta 
Chorągwi Harcerzy 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 Poznańskie (ryc. 
59). Na ryc. 56 widzimy, jak orkiestra wita gości, na czele z dh. J. Szafrańskim, zaś 
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ryc. 57 przedstawia wspólne zdjęcie na tle helikoptera. A opis tych odwiedzin  
w kronice Drużyny załączony jest na ryc. 58. 
 

  

 

Ryc. 56. Orkiestra wita gości 

 

Ryc. 57. Harcerze na tle helikoptera 

 
 

Ryc. 58. Kronikarski opis wizyty obozowych gości 
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Ryc. 59. Reportaż w Gazecie Poznańskiej 
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We wrześniu następuje uroczyste rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego  
i harcerskiego, zaś kalendarzowy rok 1960 rozpoczął się tradycyjnym opłatkiem,  
a 1lipca drużyna pod wodzą dh. Józefa Szafrańskiego wyruszyła na kolejny, tym 
razem samodzielny, obóz letni do Mrzeżyna. Komendantem obozu został dh phm 
Czesław Szczegóła. Ten obóz również obfitował w różne prace społeczne, czysto 
harcerskie i spotkania okazjonalne. W czasie pobytu na obozie przypadała 550 
rocznica bitwy pod Grunwaldem. Obóz dh. Józefa Szafrańskiego rozpalił centralne 
ognisko, na które zaproszono harcerzy z pobliskich obozów i społeczeństwo 
okolicznych miejscowości. Odzwierciedlenie tego ogniska w kronice drużyny pozwala 
także dzisiaj przeżywać te wzniosłe chwile i ukazuje, jak poważną rolę spełnia, 
dobrze prowadzona kronika (ryc. 60).  
 

 
 

Ryc. 60. Centralne ognisko 550 rocznicę Grunwaldu 
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 Z okazji zaś święta 22 Lipca w XVI rocznicę Odrodzenia Polski harcerze 62 
Drużyny zorganizowali akademię dla miejscowego społeczeństwa i dzieci oraz wiele 
niespodzianek. W kronice ten fakt został utrwalony zapisem, który przedstawia rycina 
61. 

 

 
 

Ryc. 61. Defilada w dniu 22 Lipca 1960 roku 
 

 Jednym z ważniejszych wydarzeń obozowych było uroczyste harcerskie 
przyrzeczenie. Tym razem odbyło się wspólnie z harcerkami i harcerzami obozu 
szczecińskiego. Odebrał je komendant tego obozu hm St. Zdanowski, a kronikarz 
zapisał: Ówczesne zaś władze, na terenie których obóz się znajdował, wpisały do 
kroniki takie oto podziękowanie, które przedstawia rycina 63. 
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Ryc. 62. Podziękowanie za zorganizowanie akademii 
 

 
 

Ryc. 63. Przyrzeczenie harcerskie rok 1960 
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Z tego obozu zachowała się jedna fotografia przedstawiająca dh. Józefa 
Szafrańskiego, przygotowującego wspólnie z harcerzami danie z ryb. 

 

 
 

Ryc. 64. Przygotowywanie dania z ryb 
 

W tej kronice wiele miejsca zajmują wpisy z podziękowaniami i pochwałami. 
Przedstawmy więc jeszcze jeden z nich ryc. 65.  

 

 
 

Ryc. 65. Pamiątkowy wpis 
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Ten przykład, jak i wiele podobnych, świadczy o dużym autorytecie, jakim 
cieszył się dh phm. Józef Szafrański wśród harcerzy i o jego dużej sile 
wychowawczej, którą potrafił oddziaływać na harcerską młodzież. Życzmy więc 
dzisiejszej młodzieży takich przywódców i wychowawców. Zakończenie obozu i 
powrót z Mrzeżyna do domu uwieczniony został w kronice ryc. 66. 

 

 
 

Ryc. 66. Powrót z obozu 
 

Był to, jak się później okazało, ostatni harcerski obóz letni dh. phm. Józefa 
Szafrańskiego. We wrześniu młodzież 62 Drużyny rozpoczęła nowy rok szkolny co  
w skrócie kronikarz zapisał ryc. 67. 

 

 
 

Ryc. 67. Poobozowe wspomnienia 
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Następna ważniejsza zbiórka to – rozpoczynająca nowy rok kalendarzowy 1961,  
a więc łamanie się opłatkiem, tak zostało zapisane ryc. 68. 

 

 
 

Ryc. 68. Opłatek w roku 1961 
 

 Dnia 29 stycznia 1961 roku dh phm. Józef Szafrański zdaje 62 Poznańską 
Drużynę Harcerzy VI Hufca na ręce dh. Bogdana Pawelskiego, w kronice zapisano 
ryc. 69. 

 

 
 

Ryc. 69. Pożegnanie dh. phm. „Bociana” 
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 Dlaczego dh Józef Szafrański zdał drużynę? Kiedy tak wspaniale czuł się  
w gronie młodzieży harcerskiej, zaszczepiając jej miłość ojczyzny i bliźniego. Kiedy 
obozy letnie były dla niego tak wspaniałym odpoczynkiem po trudach dnia 
codziennego, pozwalając na kształtowanie charakterów młodego pokolenia Polaków. 
Tego żadne z dostępnych dokumentów i nikt z żyjących jeszcze światków nie potrafił 
dotąd wyjaśnić. Może wówczas nadchodziły, a może już nadeszły czasy „nowego 
wychowywania harcerskiego”, o którym czytamy na ostatniej stronie kroniki, jako  
o „...wprowadzaniu nowego systemu pracy w szeregi naszych zastępów…” do 
którego metody stosowane przez dha Józefa Szafrańskiego nie pasowały. Być może 
nie dowiemy się tego nigdy. Może ta tajemnica odeszła wraz dhm Józefem do „Domu 
Ojca”. Po rozstaniu się z 62 Drużyną Harcerzy dh Józef Szafrański podjął pracę  
w Komisji Historycznej Komendy Chorągwi ZHP w Poznaniu, w której udzielał się 
jeszcze przez dłuższy czas.  
 Patrząc jednak na dalszy ciąg zapisów w kronice 62 Drużyny możemy 
powiedzieć, że kronikarz „rozpędem” uwiecznił jeszcze święto 1 Maja 1961 roku  
i wyjazd na kolejny obóz letni 24 czerwca, pomijając jednak to, co na nim się działo. 
Dalej w kronice są jeszcze tylko dwie dekoracyjne strony – ogłoszenie nowego roku 
szkolnego 1 września 1961 oraz krótki zapis z uroczystości opłatka 6.1.1962 roku. 
Ostatni zapis w kronice mówi nam o tym, że 62 PDH od stycznia 1962 roku pracuje 
wg „nowego systemu, wprowadzając go stopniowo w szeregi naszych zastępów”.  
 Analizując to wszystko, co zostało wyżej zapisane, a w szczególności co 
odzwierciedlają przytoczone tu kroniki, prowadzone przez kronikarzy pod opieką 
naszego kolegi, przyjaciela i druha Józefa Szafrańskiego, reprezentował on 
wyjątkową osobowość i za to oddajmy jemu należną CZEŚĆ.  
 
 Dh Józef Szafrański zmarł dnia 11 lutego 1977 roku w Poznaniu i został 
pochowany na winiarskim cmentarzu parafialnym, kościoła pod wezwaniem  
Św. Stanisława Kostki.  
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