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Krescenty Sędzierski ps. Krzych 
Czarnecki urodził się 15 IV 1926 r. w Trze-
mesznie. Był synem Edmunda i Jadwigi 
z d. Skonieczna. Ojciec, uczestnik powstania 
wielkopolskiego, powstań śląskich i wojny 
polsko-bolszewickiej, zmarł w 1931 r. Po 
jego śmierci Krescenty zamieszkał w Ino-
wrocławiu, gdzie ukończył sześć klas Szko-
ły Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym 
i w 1939 r. zdał egzamin wstępny do Gim-
nazjum Męskiego im. Jana Kasprowicza. Od 
1936 r. należał do ZHP.

W sierpniu 1939 r. zamieszkał w Byd-
goszczy. Podczas wojny pracował jako ro-
botnik w fabryce obrabiarek „Dan”. W grud-
niu 1941 r. wstąpił do, organizowanych przez podharcmistrza Mariana 
Maciejewskiego ps. Maciek, oddziałów wojskowej służby pomocniczej 
złożonych z harcerzy w wieku do 18 lat (tzw. mafeking). Uczestniczył 
w kolportowaniu prasy i wydawnictw konspiracyjnych, małym sabota-
żu, pełnieniu służby kurierskiej w sieci łączności AK, zbieraniu infor-
macji wywiadowczych. Rozkazem Kwatery Głównej Szarych Szeregów, 
kryptonim „Pasieka” (L.9 z 3 V 1944 r.) otrzymał stopień podharmistrza. 
Mianowanie nastąpiło po odbyciu kursu, o kryptonimie Szkoła „Za La-
sem” zorganizowanego w Bydgoszczy przez Maksymiliana Jakubow-
skiego ps. Jur, komendanta Chorągwi Pomorskiej Szarych Szeregów, 
a zainspirowanego i nadzorowanego przez Edwarda Zurna ps. Jacek 
wizytatora Polski Zachodniej w Kwaterze Głównej Szarych Szeregów. 
W lipcu 1944 r. po aresztowaniu M. Maciejewskiego, wówczas komen-
danta hufca Bojowych Szkół w Bydgoszczy, został podporządkowany 
AK (przypuszczalnie Garnizon AK Bydgoszcz).

Po zakończeniu II wojny światowej pracował w Zarządzie Miej-
skim w Bydgoszczy. Jednocześnie kontynuował przerwaną wojną na-
ukę w gimnazjum i liceum dla dorosłych. Po złożeniu matury w 1947 r. 
rozpoczął studia na Wydziale Chemii Politechniki w Szczecinie. Po ich 
ukończeniu w 1951 r. pracował w Pomorskich Zakładach Budowy Ma-
szyn w Bydgoszczy na stanowisku kierownika laboratoriów. W latach 
1961–1965 zajmował się także pracą dydaktyczno-wychowawczą m.in. 
na kursach kształcenia zawodowego organizowanych przez Naczel-
ną Organizację Techniczną. Od 1967 r. do czasu przejścia na emeryturę 

http://dx.doi.org/10.30747/bfgez.67.2017.11



Odeszli od nas

Biuletyn R. XXIX: 2017 (67)112

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

był wykładowcą w Zakładzie Materiałoznawstwa i Technologii Metali 
Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej im. J. J. Śnia-
deckich w Bydgoszczy. W 1975 r. uzyskał stopień doktora nauk tech-
nicznych (Politechnika w Poznaniu). Por. K. Sędzierski, Weteran Walk 
o Wolność i Niepodległość Ojczyzny (patent nr 26923) zmarł 8 VIII 2017 r. 
w Bydgoszczy i spoczywa na cmentarzu parafii p.w. św. Trójcy przy ul. 
Stawowej w Bydgoszczy (Jary). 
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