Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Pruszków
im. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”

Pruszków, 9 stycznia 2017 r.

Rozkaz Specjalny L. 1/2017

Z ogromnym żalem zawiadamiam, że w wieku 80 lat
na Wieczną Wartę odszedł nasz Drogi Przyjaciel, Druh Andrzej Kurc.
Wspierał nas swoją wiedzą o historii, o Pruszkowie i Polsce, miłością do poezji i pisania wierszy,
uśmiechem i ogromną sympatią do młodzieży, towarzyszeniem nam na wielu zbiórkach i rajdach. Druh
Andrzej był związany z działalnością społeczną w Pruszkowie oraz z podtrzymywaniem dziedzictwa
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Harcerz, Polak rozkochany w swojej Ojczyźnie. Ogromny
sympatyk młodych ludzi.
Andrzej Kurc urodził się w czerwcu 1937 roku w Warszawie, zmarł 08 stycznia 2017 roku.
Po urodzeniu mieszkał w Pruszkowie (Żbików), a w roku 1938 roku przeprowadził się do
mieszkania przy ul. Chopina, gdzie mieszkał niemal całe późniejsze życie.

Najbardziej w jego pamięci utkwiły wydarzenia z lat 1943-44, a zwłaszcza Powstanie
Warszawskie w pruszkowskiej elektrociepłowni – tragiczna śmierć ojca, ppor. Konrada Kurca
(pseud. „Joland” – od imion swoich dzieci – Jolanty i Andrzeja). Pan Konrad Kurc był dowódcą
jednej z grup bojowych, a po ewakuacji rannego dowódcy plutonu dowodził całą akcją.
Tragiczna śmierć i niemal publiczne zbeszczeszczenie zwłok pana Konrada Kurca wstrząsnęło
druhem Andrzejem.
To właśnie wtedy obiecał sobie, że pamięć o AK i o jego ojcu nigdy nie zaginie. I jak zawsze,
słowa dotrzymał. Po zdaniu matury w LO im. Tomasza Zana w 1956 roku rozpoczął kontakty ze
środowiskiem AK. Z biegiem czasu został członkiem nadzwyczajnym Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej, a w roku 1994 członkiem zwyczajnym, natomiast w 2005 roku
sekretarzem ŚZŻAK Koła nr VI w Pruszkowie. Pełnił funkcję opiekuna miejsc pamięci, przez
wiele lat był komandorem znanych nam Rajdów Szlakiem Naszej Historii. Mówił o sobie, że
„działalność w ŚZŻAK upiększa jego emeryckie życie, dzięki czemu czuje się o wiele
młodszy. Dla nas na zawsze pozostanie młody duchem.
Autor wielu wspaniałych wierszy zebranych i wydanych prze Książnicę Pruszkowską pt ”Biegnąc
przez życie”, członek amatorskiego kabaretu działającego na terenie Pruszkowa, posiadał
wspaniały głosi pięknie śpiewał.
Działał także w 176 Męskiej Drużynie Harcerskiej przy ul. Białobrzeskiej i pełnił funkcję
przybocznego. Od 2006 roku związany z 41 Pruszkowską Drużyną Harcerską „Sokół” jako Członek
Honorowy. Uczestnicząc w autorskim pierwszym, charytatywnym projekcie drużyny „Zostań św.
Mikołajem” powiedział, że uczestnictwo w patrolu samochodowym z harcerzami i
odwiedziny ubogich to jedna z najpiękniejszych chwil w jego życiu. Po udarze w 2008 r. dh.
Andrzej sparaliżowany przebywał w domu opieki.
Odznaczenia:
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
- Srebrny Krzyż Zasługi - Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
- Pro Memoria - Brązowy Medal Zasłużonych dla Obronności Kraju
- Zasłużony dla Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.
(życiorys spisany ze sprawozdania z próby na znak służby pamięci „Historia Magistra Vitae” zrealizowanej w 2008 roku - Moniki Pawełczyńskiej-Ślusarczyk, Piotra
Tomaszewskiego i Michała Ślusarczyka).

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zarządzam 7 dniową żałobę w Hufcu Pruszków. Polecam założenie kirów na krzyże i sztandary. Zalecam
odczytanie rozkazu na zbiórkach jednostek, zapoznanie harcerzy z życiorysem i historią dh Kurca. Materiał
głosowy w załączniku.
14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 15/2016 w wykazie osób z czynnym prawem wyborszym:
- błędnie podano funkcję pwd Michała Białoszewskiego BYŁO członek zespołu finansowego. POWINNO BYĆ –
skarbnik hufca
- Błędnie podano imię instruktora BYŁO Anna Zielińska POWINNO BYĆ Małgorzata Zielińska.
- Błędnie wpisano na 79 nr listy z czynnym prawem wyborczym - prawa czynnego wyborczego nie posiada pwd.
Małgorzata Zielińska.

Czuwaj
hm. Beata Pawełczyńska

