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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. Adama Itkowiaka, który miał duży wpływ na powstanie i rozwój harcerstwa  
w Winiarach oraz na Jeżycach. 
 

 
 

 
pwd. Tadeusz Theuss 

Przewodniczący Komisji Historycznej 
Hufca ZHP Poznań-Jeżyce 

Poznań, 2019 r. 
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1. Lata młodzieńcze 
 
 Adam Itkowiak urodził się 8 grudnia 1920 roku w Poznaniu. Wstąpił do Związku 
Harcerstwa Polskiego 15 sierpnia 1934 roku, do drużyny im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu, kiedy komendantem hufca był hm Sylwester Wietrzykowski. Potwierdza 
to zachowana w zbiorach historycznych Hufca Poznań – Jeżyce „Książeczka 
Służbowa” dha Adama Itkowiaka, której pierwsze strony są zamieszczone poniżej. 

 

 
Ryc. 1. Książeczka służbowa Adama Itkowiaka 
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 Już w dniu 21 pażdziernika 1934 roku zdobył stopień „Młodzika”, co jest 
uwidocznione na stronie 8 w zapisach „Próby organizacyjne” (ryc. 2). W tym samym 
roku 23 grudnia złożył przyrzeczenie harcerskie na ręce hm S. Wietrzykowskiego  
i otrzymał krzyż harcerski L.69, serii CXIII, jak wynika z zapisu na str. 3 tejże 
książeczki. 

 
 

Ryc. 2. Zdobycie stopnia „Młodzika” 21.10.1934r. 
 

 W 1935 roku komendant hufca hm Sylwester Wietrzykowski upoważnił dh. HR 
Franciszka Nowaka do zorganizowania drużyny harcerskiej na Podolanach. Zaś  
dh Adam Itkowiak w tym to czasie bierze udział w 15-dniowym obozie stałym  
w Bytyniu pod Poznaniem oraz w 14-dniowym zlocie jubileuszowym w Spale, w obu 
przypadkach jako uczestnik. Potwierdzają to wpisy zamieszczone poniżej na ryc. 3.  
 

 
 

Ryc. 3. Udział w obozie i zlocie jubileuszowym 
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 Dnia 15 września 1936 roku, rozkazem L.1.1/36-37, dh A. Itkowiak zostaje 
przeniesiony do 6 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki i otrzymał 
przydział do drużyny „Pomorze” na Podolanach, w której obejmuje funkcję 
zastępowego 1 zastępu „Jastrzębi”. Osiem miesięcy później, rozkazem R.1.3/36-37  
z dnia 9 maja 1937 roku – L. 3/36-37, jest mianowany drużynowym drużyny 
„Pomorze”. Dnia 22 czerwca 1937 roku zdobywa stopień wywiadowcy, 26 lipca 
stopień ćwika, zaś w końcu tego samego roku, rozkazem L.1.3/37-38 z dnia 19 
grudnia 1937 roku, jest mianowany sekretarzem 6. Poznańskiej Drużyny Harcerzy.  
O tych szczegółach dowiadujemy się z zapisów dokonanych przez dha HR Teodora 
Łagodę w „Wykazie służby” na str. 22, która jest zamieszczona na ryc. 4. 

 

 
 

Ryc. 4. Strona z wykazem służby dha Itkowiaka 
 

 Jak wynika z powyższych rozważań dh A. Itkowiak poświęcił wiele czasu nie 
tylko dla własnego rozwoju w ramach organizacji harcerskiej ale również dla jej 
sprawnego funkcjonowania i rozwoju braci harcerskiej. Jako zaś sekretarz znalazł się 
w ścisłym gronie Rady 6 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki.  
 Analizując rok 1937 w aspekcie wydarzeń i osiągnięć dha Adama Itkowiaka  
w organizacji harcerskiej należy podkreślić, że był to dla niego rok szczególny. Praca, 
którą wykonał w ramach Związku Harcerstwa Polskiego, była ogromna  
i wymagała dużego nakładu tak sił fizycznych, jak i intelektualnych. Rok 1937 
obfitował również w wydarzenia typu obozowego. W dniach od 15 do 18 maja  
dh Adam uczestniczy w Jubileuszowym Zlocie Poznańskich Harcerzy – „Malta”.  
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Odbył się on w Zielone Świątki z okazji 25-lecia Harcerstwa Poznańskiego,  
a przemarsz harcerzy na Maltę pokazany jest na fotografii (ryc. 5). 
 

 
 

Ryc. 5. Przemarsz harcerzy na Maltę w 1937r. 
 

Uczestniczył on też od 2 do 27 lipca w obozie stałym pod namiotami 6. Poznańskiej 
Drużyny Harcerzy w Lichwinie pow. Sieraków, dla 43 harcerzy i pełnił tam funkcję 
oboźnego. Tegoż jeszcze lata drużyna „Pomorze” zorganizowała 8-dniowy obóz dla 
12 harcerzy w miejscowości Lisówki pow. Dopiewo, na którym dh Adam Itkowiak był 
komendantem. Wymienione powyżej obozy są udokumentowane w książeczce 
służbowej na s. 18 oraz 19 i zamieszczonych na ryc. 3. 
 W roku 1937 na Winiarach zostaje powołany 6 Szczep Harcerzy im. Tadeusza 
Kościuszki, w którego skład wchodzi również drużyna „Pomorze” z Podolan. Do 
kadry tegoż Szczepu zostaje powołany także dh ćwik Adam Itkowiak. Fotografia tej 
Rady jest zamieszczona poniżej. Dh A. Itkowiak znajduje się w środku siedzących 
ryc. 6. Komenda Harcerzy na m. Poznań rozkazem L.4/38-39 z dnia 14 grudnia 
mianuje dh. Adama Itkowiaka p.o. drużynowego Drużyny „Pomorze” w 6 Szczepie 
Harcerzy Winiary.  
 

 
 

Ryc. 6. Rada 6 Szczepu Harcerzy im. T. Kościuszki 
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 Dla harcerzy winiarskich rok 1938 był szczególnie wyróżniającym się. W tym 
bowiem roku z inicjatywy Koła Przyjaciół Harcerzy 6 Szczepu w dniu 8 maja został 
uroczyście wręczony harcerzom sztandar. Tego aktu dokonał ówczesny prezes koła 
p. Alojzy Piechowiak. Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej 27 Szkoły 
Powszechnej im. Marii Konopnickiej w Poznaniu przy ul. Widnej. Jego wygląd jest 
przedstawiony na ryc. 7.  

 

 
Ryc. 7. Sztandar 6. Szczepu Harcerzy 

 
 Sztandar w imieniu harcerzy odebrał dh Stanisław Kudliński, a pierwszy poczet 
sztandarowy tworzyli druhowie: Stanisław Kudliński, Adam Itkowiak, Bolesław 
Pietrzak i Tadeusz Tomczyk. Sztandar ten nadal istnieje. Dzisiaj znajduje się on  
w Izbie Pamięci Domu Harcerza w Poznaniu przy ul. Widnej i jest używany  
w specjalnych uroczystościach. Przykładem jest poczet sztandarowy podczas mszy 
św. Z okazji 80. rocznicy złożenia przyrzeczenia harcerskiego przez  
dh. hm. Stanisława Kudlińskiego, przedstawia to poniższa ryc. 8. 

 

 
 

Ryc. 8. 80 rocznica harcerskiego przyrzeczenia St. Kudlińskiego 
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Z uroczystości wręczenia winiarskim harcerzom sztandaru zachowały się dwie 
fotografie uwidocznione na ryc. 9 i 10. Na rycinie 9 widzimy sztandar na tle harcerzy 
6 Szczepu, z przewodniczącym Koła Przyjaciół Harcerzy p. A. Piechowiakiem,  
a następna rycina przedstawia p. Piechowiaka z kadrą 6 Szczepu.  

 

 
 

Ryc. 9. Sztandar na tle harcerzy 6 Szczepu 8 Maja 1938 r. 
 

 
 

Ryc. 10. Pan A. Piechowiak z kadrą 6 Szczepu winiarskich harcerzy 
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 W tym też roku 6 Szczep zorganizował obóz letni w Łężeczkach pow. 
Międzychód. W obozie wzięło udział 32 harcerzy, a twał on 28 dni. W obozie tym 
uczestniczył dh ćwik Adam Itkowiak (zobacz zapis w książeczce służbowej ryc. 3).  
A oto kilka migawek fotograficznych z tego obozu. Na niżej załączonej fotografii  
(ryc. 11.) widzimy w rzędzie stojących, licząc od strony prawej, drugi jest  
dh T. Łagoda, a trzeci – dh A. Itkowiak. 
 

 

 
 

Ryc. 11. Obóz letni w Łężeczkach w roku 1938 
 

  

 
Ryc. 12. Zastęp i kadra na tle szkoły    Ryc. 13. Zastęp z kadrą na tle obozu 
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Poniżej widzimy komendę obozu przy posiłku, w pozycji stojącej to dh Adam 
Itkowiak, a obok kapelana z lewej strony siedzi dh Teodor Łagoda (ryc. 14).  

 

 
 

Ryc. 14. Obozowa komenda przy posiłku 
 

 Harcerze 6 Szczepu rozpoczęli rok 1939 spotkaniem na tradycyjnym opłatku  
w dniu 6 stycznia. Staraniem Zarządu Koła Przyjaciół Harcerzy i Komendy  
6 Szczepu harcerze winiarscy gromadzili znaczne ilości sprzętu sportowego oraz 
obozowego i przygotowywali się do letniego obozu, nie zaniedbując jednak udziału w 
różnych akcjach społecznych, uroczystościach narodowych i kościelnych. Na 
zamieszczonej w tekście fotografii (ryc. 15) widzimy harcerzy ze sztandarem, 
biorących udział w uroczystości Bożego Ciała na Winiarach w 1939 roku. Na czele 
pochodu w mundurze instruktorskim jest dh Teodor Łagoda, a obok niego stoi  
dh Adam Itkowiak.  
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Ryc. 15. Udział harcerzy 6 Szczepu w uroczystości Bożego Ciała rok 1939 
 

 Drugiego czerwca 1939 dh Adam Itkowiak zdobywa stopień „Harcerza Orlego” 
(HO), jest to zapisane w książeczce służbowej (ryc. 2). Także rok 1939 był dla dh. 
Adama Itkowiaka rokiem wytężonej pracy w organizacji harcerskiej. Jeszcze tego lata 
w dniach od 2 do 19 sierpnia uczestniczy on w kursie drużynowych w Oleśnicy Wlkp., 
pełniąc tam funkcję zastępowego. Kurs dla dh. Itkowiaka zakończył się pełnym 
sukcesem – przyznaniem jemu w dniu 19 sierpnia 1939 roku próby drużynowego 
(ryc. 4). Tuż przed wybuchem II wojny światowej, tj. 25 sierpnia zdobywa on stopień 
Harcerza Rzplitej (obecnie Rzeczypospolitej – HR) ryc. 2.  
  W 1939 roku Szczep zorganizował obóz letni we 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,  
a jego zastępcą dh HO Adam Itkowiak. 
 W tym pamiętnym 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. 
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1. Lata okupacji  
 

 W niedzielę, piękny i pogodny oraz słoneczny dzień 10 września 1939 roku, 
wojska niemieckie wkroczyły do Poznania, a jego ówczesny prezydent Cyryl Ratajski 
apelował do mieszkańców miasta (ryc. 16). 

 

 
 

Ryc. 16. Apel Prezydenta Miasta Poznania 1939 r. 
 

 Niemcy szybko przejmują władzę od urzędującego prezydenta i z dniem  
14 września rozpoczynają w pełni sprawowanie władzy wojskowej, policyjnej oraz 
administracyjnej w Poznaniu i właśnie z tym dniem rozpoczął się ponury okres 
niemieckiej okupacji. Tego też dnia na murach miasta rozplakatowany został 
dwujęzyczny afisz zatytułowany „ Do ludności” (ryc. 17), a podpisany przez Greisera, 
jako Naczelnika Administracji Cywilnej przy Dowódcy Wojennym w Poznaniu. 
Nawołuje on do zachowania spokoju i porządku, dodając, że wszelki opór przeciwko 
władzy będzie surowo karany. Taki był początek ciemnej nocy niemieckiej okupacji, 
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 a sytuacja ludności polskiej stawała się z każdym następnym dniem trudniejsza  
i bardziej niebezpieczna. 

 

 
 

Ryc. 17. Apel Greisera „Do ludności” 
 

 Terror oraz szykany wobec polskiej ludności pogłębiały się i były nastawione na 
psychiczne załamanie narodu polskiego. Świadczyć może o tym pierwsze ogłoszenie 
o wykonaniu kary śmierci już 23 września 1939 roku (ryc. 18). 

 

 
 

Ryc. 18. Ogłoszenie o wykonaniu kary śmierci 
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 Takie posunięcia okupanta sprawiły, że starsi harcerze zaczęli się gromadzić  
i radzić nad zaistniałą sytuacją. W Winiarach dh Teodor Łagoda nie podporządkował 
się zarządzeniu władz niemieckich i nie oddał swojego odbiornika radiowego, który 
posłużył harcerzom winiarskim do nasłuchu wiadomości podawanych przez radio 
Paryż i Londyn. Informacje podawane przez te radiostacje w języku polskim 
posłużyły harcerzom winiarskim do redagowania biuletynu informacyjnego, który 
przepisywany na maszynie do pisania był następnie rozprowadzany wśród 
najbliższych i znajomych, aby podnosić na duchu łamiące się psychicznie 
społeczeństwo. 
 Już w początkach października 1939 roku w Poznaniu zaczęły się organizować 
drużyny starszych harcerzy; powstała też konspiracyjna Komenda Chorągwi 
Wielkopolskiej. W Winiarach zawiązały się dwie takie drużyny; prowadzone były 
przez HO Stanisława Kudlińskiego i HR Teodora Łagodę. Zorganizowało się też Koło 
Przyjaciół Harcerzy, którego prezesem był por. rez. Edmund Jankowiak. Konspiracja 
harcerska oparta na wielkim i głębokim patriotyzmie przybierała z dnia na dzień 
szersze rozmiary. Nie bacząc na terror harcerze zaczęli się skupiać, radzić i działać 
w zmienionych warunkach. Zjawisko to objęło starszych harcerzy całej Wielkopolskiej 
Chorągwi. Ten spontaniczny ruch młodzieżowy miał wielkie znaczenie dla dalszego 
rozwoju harcerskiej pracy konspiracyjnej i wymagał zdecydowanego oraz mądrego 
kierownictwa. Przywódcy Wielkopolskiej Chorągwi podzielili Poznań na okręgi  
w miejsce hufców. Tych okręgów było pięć. Sołacz, Golęcin, Winiary, Podolany, 
Winogrady i Naramowice tworzyły III Okręg Północny Szarych Szeregów. Poniższy 
szkic (ryc. 19) ukazuje ten teren.  

 
Ryc. 19. Szkic terenu podległego „Szarym Szeregom” Poznań - Północ 
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 Komendantem tego okręgu zostaje mianowany dh HR Teodor Łagoda, a jego 
zastępcą dh HO Stanisław Kudliński. Komendantem Szarych Szeregów grupy 
młodszych harcerzy został 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 42, a obecnie 114, w mieszkaniu członka Szarych Szeregów  
dh. Adama Itkowiaka. Fotografia poniżej (ryc. 20) przestawia ten budynek  
w dzisiejszej szacie, a jeszcze niżej mamy uwiecznione spotkanie opłatkowe  
z 6 stycznia 1940 roku (ryc. 21). Na załączonej poniżej fotografii dh Adam Itkowiak 
jest pierwszym z lewej strony.  

 

 
 

Ryc. 20. Dom przy ul. Zakopiańskiej 42. 
 

 
 

Ryc. 21. Spotkanie opłatkowe 6 stycznia 1940 r. 
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 W Kole Przyjaciół Harcerzy w Winiarach było wielu podoficerów zawodowych. To 
z nich utworzono specjalną drużynę, która się zobowiązała szkolić starszych 
harcerzy w zakresie zadań bojowych. Odbywało się to na specjalnych zbiórkach 
konspiracyjnych. Poniższa fotografia przedstawia starszych harcerzy na jednej  
z takich zbiórek (ryc. 22). 

 

 
 

Ryc. 22. Zbiórka starszych harcerzy 
 

 Kierownictwo Okręgu Północnego Szarych Szeregów podzieliło podległy teren na 
8 rejonów. Piątym rejonem – Podolany kierował dh HR Adam Itkowiak. W nocy  
z dnia 23 kwietnia 1941 roku zostali aresztowani: komendant Szarych Szeregów 
Okręgu Północnego, dh HR Teodor Łagoda i jego zastępca dh HO Stanisław 
Kudliński. Zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami obowiązki komendanta Okręgu 
Północnego objął dh HR Adam Itkowiak, a jego zastępcą został dh Józef Szafrański.  
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2. Działalność po odzyskaniu niepodległości w 1945 roku 
 
 Po zakończeniu niemieckiej okupacji i odzyskaniu wolności dh HR Adam Itkowiak 
w szybkim tempie przystępuje do odbudowy związku harcerstwa na Podolanach i już  

 

 
 

Ryc. 23. Upoważnienie do utworzenia harcerskiej drużyny 
 

20 marca1945 roku, przy wsparciu kilku przedwojennych harcerzy, organizuje 
drużynę, a w dniu 9. kwietnia otrzymuje z Wielkopolskiej Rady Harcerskiej pisemne 
upoważnienie do utworzenia 6 Poznańskiej Drużyny Harcerzy „Pomorze”  
im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu – Golęcinie, podpisane przez ówczesnego  
p.o. komendanta dh. phm. Wincentego Zyfferta (ryc. 23). W tym samym dniu  
z polecenia Prezydenta Miasta Poznania Urząd Mieszkaniowy Oddział Krzyżowniki – 
Ławica przyznaje dh Itkowiakowi barak przy ulicy Nałęczowskiej 28  
na Podolanach. W piśmie wyszczególniono, że ów barak przeznaczony jest  
na świetlicę dla Związku Harcerstwa Polskiego. Reprodukcja tego pisma 
zamieszczona jest poniżej (ryc. 24). Jak wynika z pierwszego powojennego raportu 
dh. Itkowiaka L1/45 drewniany barak był wybudowany w czasach okupacyjnych, jako 
dwu izbowe pomieszczenie mieszkalne. W czasie walk o wyzwolenie Poznania uległ 
on dewastacji i wymagał nie tylko uporządkowania, lecz również pewnych napraw. 

 



 22 

 
 

Ryc. 24. Pismo przydzielające barak na harcówkę 
 

Chcąc urządzić w nim świetlicę – harcówkę dla zorganizowanej już drużyny należało 
wstawić nowe drzwi, oszklić okna i odpowiednio umeblować pomieszczenia. 
Wszystkie związane z tym prace zostały szybko wykonane, jak przedstawia to 
drużynowy dh HR Adam Itkowiak w wspomnianym wyżej raporcie L1/45, w którym 
pisze „ … Wprawiliśmy 3 drzwi, zdobyliśmy okna, następnie wprawiliśmy szyby  
i ściągaliśmy umeblowanie. Również i na zewnątrz zostały wykonane prace celem 
usunięcia nieczystości, w płocie zrobiono nową furtkę, zdobyto maszt i wyrównano 
plac do zbiórek. …”. W uroczystości otwarcia harcówki uczestniczył ówczesny 
komendant 6 Szczepu dh HR Józef Szafrański.  
 Początek roku 1945 dla dh. HR Adama Itkowiaka był bardzo pracowity. Z dnia na 
dzień otrzymywał różne powiadomienia, polecenia i rozkazy. Oprócz prac 
związanych z organizowaniem drużyny i urządzaniem harcówki, czekały już na niego 
nowe zadania. Rozkazem nr 12 z dnia 12 kwietnia 1945 roku Wielkopolska Komenda 
Chorągwi powołuje dh. HR Adama Itkowiaka na członka Rady Harcerskiej,  
a rozkazem 14/45 z 15 kwietnia zostaje mianowany Kierownikiem Informacji  
i Propagandy przy Komendzie Chorągwi (patrz ryc. 25). 
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Ryc. 25. Mianowania na członka Rady Harcerskiej i Kierownika Wydziału Informacji  
i propagandy 

 
 
 W tej to właśnie kadencji ukazało się czasopismo harcerskie zatytułowane 
„HARCE”. Szata gazetki była skromna, bowiem technika w ówczesnych czasach 
pozwalała tylko na wydruk powielaczowy. W nieco późniejszym czasie dh A. Itkowiak 
otrzymał przydział służbowy do Wydziału Obozów i Turystyki przy Komendzie 
Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy (ryc. 26). Wytężona praca w Komendzie Chorągwi 
nie pozwala na to, aby dh Adam Itkowiak pełnił nadal funkcję drużynowego i dlatego 
drużynę „Pomorze” obejmuje dh ćwik Zygmunt Piechowiak. 

 

 
 

Ryc. 26. Przydział do Wydziału Obozów i Turystyki 
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 Z tego czasu zachowała się fotografia, kiedy to dh Adam Itkowiak wizytował obóz 
VII Hufca Harcerzy w Karpicku 1945 roku. Na poniższym zdjęciu widzimy dh. Adama 
Itkowiaka, jako pierwszego z prawej strony (ryc. 27).  

 

 
 

Ryc. 27. Dh A. Itkowiak wizytuje obóz VII Hufca Harcerzy w Karpicku (1945r.) 
 

 Wiosną 1945 roku bierze on też udział w 23-dniowym obozie Centralnej Akcji 
Szkoleniowej w Osowicach pow. Grodzisk Mazowiecki, pełniąc tam funkcję 
instruktora (ryc. 3). Zachował się jeszcze rozkaz jego wyjazdu (ryc. 28).  

 

 
 

Ryc. 28. Rozkaz wyjazdu z dnia 24 kwietnia 1945 r. 
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Z tym wyjazdem wiązały się następujące korzyści: osobista – na wymienionym 
obozie dh Adam Itkowiak ukończył próbę podharcmistrza (patrz ryc. 3),  
i zbiorowa – przywiózł 2000 zł subwencji z Głównej Kwatery Związku Harcerstwa 
Polskiego (ryc. 29).  

 

 
 

Ryc. 29. Pokwitowanie przywiezionej subwencji 
 

 W tym też roku dh Adam Itkowiak jest powołany na członka Komendy VI Hufca 
Harcerzy w Winiarach. Z powyższego widzimy, że rok 1945 w organizacji harcerskie 
był dla dh. phm. Adama Itkowiaka wypełniony intensywną pracą i licznymi 
obowiązkami. Należy więc przypuszczać, że w następnych latach poświęcił on więcej 
czasu osobistej edukacji, pracy zawodowej i rodzinie, a dodatkowo nadszedł czas 
kilkuletniego wykreślenia z życia publicznego Związku Harcerstwa Polskiego, stąd 
harcerskie zapisy historyczne odnotowały, że dh A. Itkowiak uczestniczył jeszcze  
w 1946/47 roku, w dniach od 27. grudnia 1946 r. do 5. Stycznia 1947 r.,  
w 10-dniowym kursie narciarskim w Karpaczu k. Jeleniej Góry jako instruktor  
(ryc. 30). 
  Od stycznia do marca 1947 roku jest referentem Wydziału Fizycznego Komendy 
m. Poznania, a rozkazem L.1 /47 z dnia 7 września 1947 r. Komendant VI Hufca 
Harcerzy mianuje go drużynowym drużyny „Pomorze” na Podolanach. 
 Po wznowieniu działalności Związku Harcerstwa Polskiego po roku 1956,  
dh phm. Adam Itkowiak uczestniczył w tradycyjnym opłatku, dnia 5 stycznia 1958 
roku, 62 Drużyny Harcerzy im. Jana Kilińskiego VI Hufca Poznań – Winiary. 
Uroczyste łamanie się opłatkiem miało miejsce przy ognisku w lasku strzeszyńskim. 
Na spotkaniu tym odbyło się uroczyste przyrzeczenie harcerskie, które odebrał  
dh phm. Adam Itkowiak (ryc. 31). 
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 Ostatni zaś zapis mówi, że Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego 
rozkazem 9/60 z dnia 1 lipca 1960 roku przyznaje Adamowi Itkowiakowi stopień 
harcmistrza. 

 

 
 

Ryc. 30. Instruktor kursu narciarskiego w Karpaczu 
 

 
 

Ryc. 31. Przyrzeczenie harcerskie 5 stycznia 1958 r. 
 

  Druh harcmistrz Adam Itkowiak zmarł 2 stycznia 1989 roku i został pochowany 
na cmentarzu sołackim przy ul. Lutyckiej.  
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