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Komisja Historyczna Hufca ZHP Ziemi Przemyskiej, 
Zmarł Harcmistrz Tadeusz Walery Dobrowolski, „Pogra-

nicze” 1996, nr 41, s. 10 

Tadeusz Walery Dobrowolski 

Znany był przez wszystkich, przemierzał ulice 

Przemyśla sprężystym krokiem, był członkiem wie-
lu towarzystw i stowarzyszeń. Często można było 
go spotkać w Wojewódzkiej Bibliotece, gdzie pilnie 
coś pisał w swoim notatniku. 

Wybitny działacz PTTK, organizator krajoznawstwa 
i obozownictwa, czynny przewodnik PTTK. 

Był m.in. członkiem Ligi Ochrony Przyrody, Pol-
skiego Czerwonego Krzyża, „Fredreum”, Towarzy-
stwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu, był też preze-
sem Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza 
i członkiem komitetu redakcyjnego „Z dziejów kul-
tury i literatury ziemi przemyskiej”. 

Urodził się 14 kwietnia 1904 roku w Przemyślu. 
Był działaczem gospodarczym i spółdzielczym, or-
ganizatorem bankowości po II wojnie, dyrektorem 

PKO oraz inicjatorem założenia w 1947 r. w Prze-
myślu Spółdzielczej Składnicy Harcerskiej. 

Do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpił 12 listo-
pada 1921 roku i przez 75 lat był harcerzem i wy-
bitnym instruktorem. Był drużynowym I, III, V dru-
żyny harcerzy w okresie międzywojennym, a po 
wojnie drużynowym II, XXII oraz komendantem 
szczepu „WARTA”. Pełnił obowiązki hufcowego we 
wrześniu 1939 roku. 

Długoletni członek Komendy hufca Przemyskiego, 
w latach 1927–1929 był redaktorem pisma harcer-
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skiego „ZARZEWIE” i członkiem Zarządu Obwodu 
ZHP. 

W Harcerskim Klubie Sportowym „CZUWAJ” był 
długoletnim członkiem zarządu, kierownikiem sek-
cji wodnej od 1924 do 1932 roku oraz skarbnikiem 
Klubu w latach 1930–1932, był też członkiem za-

rządu reaktywowanego klubu w 1944 i 1945 roku. 

„Siuks”, taki pseudonim nosił, był organizatorem 
wycieczek, rajdów, ćwiczeń harcerskich i obozów 
letnich. Był członkiem Komisji Historycznej Chorą-
gwi Przemyskiej i Hufcowej Komisji Historycznej 
oraz członkiem Kręgu „Seniora” ZHP. 

Posiadał wiele odznaczeń państwowych i harcer-
skich, m.in. Krzyż OOP, Krzyż AK, Medal „Za wojnę 
obronną 1939 r.”, Krzyż zasługi dla ZHP oraz wiele 
wyróżnień, dyplomów i złotych honorowych od-
znak. Był zasłużonym dla województwa przemy-
skiego oraz miasta Przemyśla i Zasłużonym Działa-
czem Kultury. 

Ostatnio, na zlocie szczepu przy I LO we wrześniu 
1995 roku, otrzymał medal Światowego Zlotu Har-
cerstwa Polskiego. Był bezinteresownym społeczni-

kiem o wyjątkowej pasji i zaangażowaniu. Odszedł 
na Wieczną Wartę 26 września 1996 roku. 

Komisja Historyczna Hufca ZHP  
Ziemi Przemyskiej 

 


