
W styczniu 1957 roku miałem 13 lat, gdy pojawił się na spotkaniu w świetlicy
szkoły nr 47 dh Bogdan Rydel. Ubrany w zielony wypłowiały mundur
przejmująco mówił o harcerstwie, szczególnie o Szarych Szeregach i ich
bohaterach Alku, Rudym, Zośce. Mówił, że możemy zostad harcerzami
kierującymi się w życiu przykazaniami zawartymi w Przyrzeczeniu i Prawie
Harcerskim. Polecił nam przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do harcerstwa
przeczytanie książki Aleksandra Kamioskiego „ Kamienie na szaniec”.

wspomnienie :  hm Jerzy Sosnowski. 

Rok 1958  - Obóz w Czernicy - wśród chłopców druh Jerzy Sosnowski.



Bogdan Rydel  urodził się 23 stycznia 1920 roku w 
Warszawie.
Do ZHP wstąpił w 1933 roku, a w roku 1936 rozpoczął 
służbę instruktorską.
W latach 1936 - 1939 prowadził drużynę w Żychlinie. W 
1938 roku złożył próbę drużynowego.
W czasie II Wojny Światowej był komendantem 
Pogotowia Wojennego w Żychlinie.
W latach 1945 - 1946 prowadził drużynę w Chorągwi 
Łódzkiej.
W latach 1947 - 1948 kierował Hufcem Harcerzy 

Drawsko. Od roku 1948 do 1950 był członkiem 
Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej, w której 
kierował wydziałem sportu.

W marcu 1958 roku został zweryfikowany w stopniu 
drużynowego po próbie w Hufcu ZHP Wrocław Krzyki, w 
którym w latach 1957 - 1964 prowadził 10 WDH, a w 
latach 1964 - 1966 był członkiem Rady i Komendy 
Hufca. W Komendzie Hufca pełnił różne funkcje.

W 1970 harcmistrz Bogdan Rydel został odznaczony 
krzyżem "Za Zasługi dla ZHP", a w 1985 roku otrzymał 
tytuł honorowy "Instruktor Senior ZHP". W latach 1981 
- 1986 towarzyszył 10 WDH w jej działalności.

Zmarł 25 czerwca 1988 roku, został pochowany na 
Cmentarzu Grabiszyoskim we Wrocławiu.



Jednym tchem z wypiekami na twarzy przeczytałem tą książkę. Chciałem byd takim jak 
harcerze Szarych Szeregów. Podejmując decyzję o wstąpieniu do 10 Drużyny Harcerzy im. 
Alka Dawidowskiego miałem również w uszach sentencję wygłoszoną przez druha 
Bogdana: Pamiętajcie, że harcerstwo to jest taki wirus, że jak się nim raz zarazicie to nie 
wyleczycie go do kooca życia. 

wspomnienie: hm Jerzy Sosnowski. 



Wspólna mogiła  Alka, Rudego …………..                                                  i Zośki.



Kartki z historii 10 Wrocławskiej Drużyny Harcerskiej
im. Alka Dawidowskiego.

1958 Obóz w Czernicy

1958 r. Apel.

1958 rok.



Minęło kilkadziesiąt lat  …”wirus” jakim zaraził  harcerzy we Wrocławiu – przyniósł  „owoce” 

Zdzisława Bytnarowa – matka „Rudego”. Warta honorowa przy grobach „Szarych Szeregów”.

Wizyta w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Pomnik Mikołaja Kopernika – tu Alek zdjął niemiecką tablicę.



Historia ujawnia kolejną tajemnicę…   pobyt w Żychlinie Macieja Aleksego Dawidowskiego  „Alka”.  Jak „ona” tu zakiełkuje – dziś jeszcze 
zbyt wcześnie na odpowiedź.  Jestem po pierwszej rozmowie z  Komendą Hufca ZHP w Żychlinie.         




