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Wydanie
Rok III specjalne

Praski
Świerszcz
90-te urodziny druha hm. Stefana Romanowskiego
Hm. Stefan Wiesław Romanowski
Urodził się 19 lutego 1928 r. w Warszawie.
Do harcerstwa wstąpił w 1942 r. będąc uczniem 7 klasy Szkoły Powszechnej nr
90 w Warszawie. Należał do drużyny zawiszackiej Szarych Szeregów. W maju
1943 r. w lasach w okolicy Strugi złożył Przyrzeczenie Harcerskie i otrzymał stopień młodzika. W czerwcu 1943 r. zastęp, do którego należał, wszedł w skład
Bojowych Szkół Szarych Szeregów. W latach 1943-1944 w ramach BS przeszedł
szkolenie w zakresie łączności, terenoznawstwa, zwiadu i służby sanitarnej.
W czerwcu 1944 r. otrzymał stopień wywiadowcy.
Powstanie Warszawskie zastało go u rodziny w Grodzisku Mazowieckim, gdzie
przebywał razem z rodzicami. Zaraz po wyzwoleniu Warszawy w lutym 1945 r.
powrócił do stolicy i kontynuował naukę. Ukończył II Miejskie Liceum im. Tadeusza Czackiego oraz Wydział Leśnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego.
Kontynuował również działalność harcerską. Już w marcu 1945 r. zorganizował w Hufcu Harcerzy Praga Związku Harcerstwa Polskiego międzyszkolną XX
Praską Drużynę Harcerzy im. Romualda Traugutta, działającą przy bazylice na
ul. Kawęczyńskiej. W lipcu 1945 r. pełniąc formalnie funkcję oboźnego prowadził po raz pierwszy w życiu obóz harcerski w majątku Łbiska k. Piaseczna. Opiekunem drużyny i obozu był ks. phm. Jan Cichosz. W sierpniu 1945 r.
w Putce k. Grodziska Mazowieckiego był zastępowym na kursie instruktorskim Chorągwi Warszawskiej w ramach
I CAS ZHP. Po ukończeniu kursu otrzymał stopień harcerski ćwika i instruktorski – drużynowego po próbie (dziś przewodnika). W grudniu 1945 r. otrzymał kolejny awans na stopień Harcerza Orlego. W dniach 12-16 kwietnia 1946
r. wziął udział w ogólnopolskim Zlocie „Trzymamy Straż nad Odrą” w Szczecinie. W lipcu 1946 r. prowadził obóz letni
swojej drużyny w ramach zgrupowanie Hufca Harcerzy Praga w Starych Łazach nad Liwcem. W 1947 r. z powodu
zachodzących zmian w ZHP zaprzestał czynnej działalności w Związku.
W grudniu 1956 r. na Zjeździe Łódzkim reaktywowano Związek Harcerstwa Polskiego. W związku z tym zgłosił się
do służby instruktorskiej w Hufcu Warszawa Grochów, w którym od stycznia do listopada 1957 r. pełnił funkcje zastępcy hufcowego (komendanta hufca). W sierpniu 1957 r. był zastępcą komendanta zgrupowania obozów Hufca
Grochów nad jeziorem Nidzkim.
W listopadzie 1957 r. został powołany na funkcję hufcowego Hufca Warszawa Saska Kępa. Rozkazem naczelnika
ZHP L.2/58 z dnia 1.02.1958 r. otrzymał stopień podharcmistrza. W tym okresie prowadził obozy i zimowiska a także
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kursy
szkoleniowe.
W 1958 r. prowadził
zgrupowanie obozów w Rzucewie nad Zatoka Pucką. Na przełomie roku 1959/1960 prowadził zimowisko szkoleniowe drużynowych w NRD (Niemieckiej Republice Demokratycznej). W październiku 1959 r. ukończył kurs
harcmistrzowski w Starym Sączu. Dnia 1 października tego roku rozkazem naczelnika ZHP L.18/59 otrzymał
stopień harcmistrza.
Latem 1960 r. był komendantem zgrupowania obozów hufca w Przystani nad rzeką
Omulew, a rok później w 1961 r. pierwszy raz w Borach Tucholskich, w Trzebiechowie, poprowadził duże 300-osobowe zgrupowanie obozów.
1 września 1961 r. w wyniku procesu scalania hufców środowiskowych Grochowa,
Saskiej Kępy, Wawra, Anina, Falenicy i nieco później Rembertowa utworzono dzielnicowy Hufiec Warszawa Praga Południe, którego został hufcowym. Funkcje tę pełnił
nie przerwanie do grudnia 1983 r. W 1962 r. poprowadził jeden z najwspanialszych
obozów – dwa turnusy zgrupowania w Orawce. Pierwszy z nich był zgrupowaniem
obozów harcerskich środowisk hufca, drugi – zgrupowaniem obozów instruktorskich i kształceniowych. Przez kilka lat prowadził zgrupowania obozów hufca
w Trzebiechowie. W latach 1970-1980 zajmował się projektowaniem oraz budową
stałego ośrodka kolonijnego w Ocyplu, w Borach Tucholskich. W roku 1983 po złożeniu rezygnacji z funkcji komendanta otrzymał od Rady Hufca tytuł „Honorowego
Komendanta Hufca”.
Podczas 26 lat komendantury (1957-1983) prowadzone przez niego hufce były uznawane za jedne z najlepszych
w Chorągwi Warszawskiej/Stołecznej.

Pełnił także w harcerstwie różne inne funkcje. W latach 1965-1969 oraz 1976–1980 był członkiem Komendy Chorągwi Stołecznej. W latach 1967-1980 – członkiem Rady Chorągwi, a w latach 1977-1981 - członkiem Rady Naczelnej
ZHP. W latach 1984-1988 służbę instruktorską pełnił nadal jako komendant ośrodka kolonii zuchowych „Słoneczna
Republika” w Ocyplu oraz przewodniczący Komisji Historycznej Hufca. Od 1986 r. jest przewodniczącym Kręgu Instruktorskich Pokoleń „Romanosy”. W latach 1990-2013 był członkiem a następnie zastępcą kierownika Wydziału
Seniorów i Starszyzny Harcerskiej GK ZHP. W 1995 r. został członkiem Komisji Historycznej Chorągwi Stołecznej a od
roku 1996 jest jej wiceprzewodniczącym.
W latach 1997 - 2004 był inicjatorem opracowania i wydania drukiem książki „Instruktorzy w Służbie Ojczyźnie, Warszawie, Dziecku” (tom I lata 1945 – 2000 i tom II lata 1945 -2004). Jest autorem opracowań dotyczących historii
Hufca Warszawa Praga-Południe (6 tomów). Od 2001 r. pełni funkcję przewodniczącego Ogólnopolskiego Klubu
Autorów i Dokumentalistów Historii Harcerstwa, był wydawcą sześciu tomów Rocznika Historii Harcerstwa. W latach 2003 - 2012 był wydawcą i współautorem kwartalnika programowo-metodycznego „Zuchmistrz” dla nauczy-
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i drużynowych,
podejmując
w ten sposób służbę na
rzecz ogólnopolskiego ruchu zuchowego w ZHP. Od 2013
r. jest członkiem Zespołu Historycznego Hufca Warszawa
Praga-Południe.
Podczas swojej długoletniej służby instruktorskiej prowadził 12 zgrupowań obozowych (w tym akcje programowe
„Szuwary” 1965-1967 oraz „Bory Tucholskie” 1968-1982), 18
kolonii zuchowych w Ocyplu, 12 zimowisk kształceniowych na poziomie przewodnika i podharcmistrza, 6 górskich obozów wędrownych kręgu drużynowych, 8 obozów zagranicznych kadry instruktorskiej oraz liczne wycieczki i imprezy instruktorskie w kraju i za granicą.
Praca zawodowa, podobnie jak służba w harcerstwie, umożliwiła mu zdobycie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia a także autorytetu wśród pracowników. Sukcesy jakie osiągał, dawały mu ogromną radość i satysfakcję z tego, co robi. W latach 1950-1970 pracował w Zjednoczeniu Przemysłu Sprzętu Sportowego. Zaczynał jako referent,
a zakończył na stanowisku naczelnika Wydziału Ekonomicznego.
Kolejne miejsce pracy to w latach 1970-1978 Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w dzielnicy Warszawa
Praga-Południe. Był dyrektorem tego przedsiębiorstwa. Do największych sukcesów należało dwukrotne (1974,1975)
zdobycie proporca przechodniego prezydenta Warszawy we współzawodnictwie między 24 jednostkami gospodarki mieszkaniowej województwa stołecznego oraz trzykrotne (1976, 1977, 1978) zdobycie sztandaru przechodniego Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
Ostatnim miejscem pracy było w latach 1978-1982 Stołeczne Zjednoczone Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej, gdzie pracował jako naczelny dyrektor zjednoczenia. Na wcześniejszą emeryturę odszedł 31 lipca 1982 r.
Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną otrzymał szereg odznaczeń, nagród i wyróżnienia, m.in.: Order Sztandaru Pracy II klasy, Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złoty i Srebrny Krzyż „Za zasługi dla Warszawy”, Złoty, Srebrny
i Brązowy Medal „Za Zasługi dla obronności Kraju”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty
i Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”, Order Uśmiechu.

hm. Jacek Czajka
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Druh

Znają Go wszyscy instruktorzy naszej dzielnicy, znają Go harcerze
i zuchy. W ciągu dwudziestu lat zetknęło się z Nim bezpośrednio lub
pośrednio około 120 tysięcy młodych ludzi. Tyle bowiem osób przewinęło się przez drużyny i szczepy harcerskie Pragi Południe od roku
1957 do dzisiaj. Wiele się przez te lata zmieniło i ciągle się zmienia. Powstają nowe drużyny, coraz liczniejsze szczepy. Hufiec, reorganizowany kilka razy, stał się wielkim organizmem, którym kierować jest niezmiernie trudno. Kierować dobrze jeszcze trudniej. A jednak przez
te dwadzieścia lat zyskaliśmy miano jednego z lepszych hufców
w Polsce!
Człowieka poznajemy po jego czynach, harcerza – w jego działaniu
harcerskim. Dobrego instruktora zaś – po świadomości celu działań.
Pracować tak, aby efekt pracy był widoczny wszędzie, dla każdego
harcerza, w każdym szczepie, tak, aby organizacja działała sprawnie
w środku, żeby nie było żadnych słabych ogniw, żeby dawała przyjemność i satysfakcję wszystkim z nią związanym – to jest cel. Dwudziestoletnia działalność komendanta hufca druha Stefana Romanowskiego ujawniła świadomość takiego właśnie celu i była jego realizacją,
wcielaniem w życie.
Łączące nas harcerzy, słowa tradycyjnej piosenki "Bratnie słowo sobie
dajem, że pomagać będziem wzajem, druh druhowi - druhnie druh,
hasło znaj - czuj duch!" są wyrazem głębokiej przyjaźni, jaka w zespole
harcerskim może wzrosnąć, dowodzą, iż na przyjacielu – harcerzu
zawsze można polegać. Wpracy zespołu – większa siła! Dlatego też
druh komendant tak szczególną wagę przykłada do cementowania
więzi między kadrą naszego hufca, dlatego umiejętnie stwarza atmosferę, która powoduje, że wielu instruktorów współpracuje z nim już od
dwudziestu lat, wielu po chwilowych przerwach powraca do pracy
instruktorskiej. A ilu osobiście sam przygotował do trudnych zadań
drużynowego, szczepowego? Ilu przekazał niezłomne pragnienie harcerskiego działania dla społeczeństwa!(…)
Trudno rozdzielić osiągnięcia hufca od wyników pracy ludzi w nim
działających. Dwudziestoletnie, nieprzerwane, pełne osobistego zaangażowania prowadzenie organizacji harcerskiej początkowo na Saskiej
Kępie, później na terenie całej dzielnicy, do wytkniętego celu charakteryzowało się kilkoma cechami, które Druh uważa za najistotniejsze
w postawie instruktora.
Systematyczność, konsekwentne dążenie do realizacji zamierzeń, dynamika działań i ich wielokierunkowość – tym odznacza się styl pracy
obowiązujący w naszym hufcu, do tego wzoru pragnie zbliżyć się
każdy
świadomy
celu
działań
harcerskich
drużynowy,
szczepowy, instruktor.(…)
Dwadzieścia lat pracy społecznej. Dwadzieścia lat organizowania, aktywnego działania, rozwiązywania skomplikowanych nieraz problemów. Ile urlopów poświęconych na obozy, ile godzin spędzonych
w Komendzie Hufca, ile minut wypełnionych myśleniem gospodarskim, pełnym troski o to, żeby hufiec działał jak najsprawniej i najlepiej!
Co z tych dwudziestu lat utkwiło najmocniej w pamięci? Co z olbrzymiej masy wrażeń utrwaliło się na zawsze?
Ze szczególnym sentymentem wspomina druh cykl "Bohater". Podsumował on przecież pewien etap działalności hufca, zjednoczył wszystkie drużyny, dał młodzieży godne naśladowania wzorce osobowe,
a ponadto rozpoczął akcję zdobywania przez szczepy sztandarów
i imion.
A inne akcje, które umiejętnie łączyły naszą teraźniejszość z przeszłością, z historią, takie jak: "Kościuszkowcy", "20 lat 700-letniej Warszawy", "Ukochany kraj", czy choćby coroczny rajd "Olszynka Grochowska" przybliżający harcerzom historię Warszawy i naszej dzielnicy.
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Wreszcie tradycyjny już Festiwal Kulturalny, wyłaniający nowe talenty,
popularyzujący nowe piosenki – śpiewane później na wycieczkach
i obozach, na koloniach i przy ogniskach.
Prowadził druh wiele zimowisk, obozów wędrownych i stałych. Pamięta te pierwsze, z sierpnia 1957 roku, znad jeziora Nidzkiego,
gdzie obozowało zgrupowanie Hufca Grochów; z 1958 roku, z Kamiennego Potoku, gdzie spędzali wakacje harcerze z Saskiej Kępy.
Pamięta doskonale jeden z najwspanialszych obozów: Zgrupowanie
Orawka z 1962 roku. Obozy rozłożone nad potokiem, w pięknej górskiej scenerii, wspaniale urządzone – każdy przedstawiał miasto z innej
epoki historycznej. Można by powiedzieć, że to właśnie była pionierka
obozowa dwudziestolecia! Na tych samych wakacjach i inne przygody, których nie sposób zapomnieć: - Przeżyliśmy tam klęskę żywiołową, pięćdziesięciogodzinny, ulewny deszcz. Potok zamienił sie w rwącą rzekę, dwa obozy trzeba było ewakuować, a do obozu druha Przyjemskiego, który był oddalony o sto metrów, szło się chyba godzinę
po kolana w rozmiękłej glinie – wspomina druh komendant i dodaje: Dla chłopaka czy dziewczyny obóz jest prawdziwą szkołą życia, samodzielności i zaradności. - Dzięki samodzielności i zaradności harcerskiej
można było w ciągu sześciu lat teren z dwudziestoma sześcioma wysłużonymi domkami drewnianymi zamienić na piękny, nowoczesny
ośrodek dla zuchów w Ocyplu. Gwarno w nim i radośnie każdego lata,
a przecież radość dziecka jest celem każdego wychowawcy – instruktora, jest najlepszą dla niego nagrodą.
I chyba dlatego z wielu wyróżnień i odznaczeń najbardziej ceni sobie
Druh przyznany Mu spontanicznie, przez dzieci właśnie, Order Uśmiechu. Cieszy i dodaje zapału oraz ciągle potrzebnej nowej energii do
dalszej pracy – społeczne uznanie dla osiągnięć hufca, które jest równocześnie, o czym przez skromność druh nie lubi wspominać, uznaniem dla jego pomysłów, bo czyż można oddzielić życie hufca od
tych, którzy je tworzą, pracują nad jego kształtem?(…)
Dwadzieścia lat życia, dwadzieścia lat działalności. Olbrzymie tempo
pracy, problemy, które trzeba rozwiązać decyzje, które trzeba błyskawicznie podjąć. Czas, który szybko płynie, zmęczenie, ale i uśmiech,
satysfakcja, że czas ten wypełnia się konkretnym działaniem. Ślad tego
działania pozostanie. W tym, co materialne: nagrody, namioty, ośrodek
w Ocyplu, sztandary, zdjęcia z kronik, w tym, co nieuchwytne, a dla
harcerza szczególnie cenne – w ludzkiej wdzięczności i pamięci.

phm. Michał Boni
Praski Świerszcz, maj 1977, str.3
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Najważniejszy etap

Gdy w 1968 roku rozpoczynałem swa harcerska przygodę, nie sądziłem, że społecznikowska pasją zwiążę się z ZHP na długie dziesięciolecia. Z wielką ochota uczestniczyłem we wszystkich harcerskich zajęciach, byłem obecny na każdej zbiórce zastępu i drużyny. Brałem
udział we wszystkich rajdach. Imponował mi mundur harcerski. Nawet w najśmielszych marzeniach nie wyobrażałem sobie, że zastąpię
na funkcji komendanta hufca druha Stefana Romanowskiego. I stanie
się to za jego wolą i z jego rekomendacji.
Na mojej harcerskiej i instruktorskiej karierze zaważyły w najbardziej
znaczący sposób trzy osoby. (...)
Trzecią i najważniejszą osobą jest druh Stefan Romanowski. To on
zdecydował, że 15 stycznia 1973 roku, zaledwie w 11 dni po złożeniu
przeze mnie Zobowiązania Instruktorskiego, zostałem mianowany
szczepowym. Rozpoczął się nowy etap w moim życiu. Trwający prawie 10 lat. Etap tworzenia od podstaw środowiska harcerskiego, organizowania drużyn i całego szczepu. A potem satysfakcji z kolejnych,
coraz lepszych obozów letnich i zimowych.
Jednak najważniejszy okres w mojej harcerskiej karierze przeżyłem
dopiero wtedy, gdy rozpocząłem bezpośrednią pracę u boku druha
Stefana. Początkowo jako pełnomocnik komendy hufca ds. Akcji letniej i zimowej, później jako zastępca komendanta hufca. Uczyłem się
od niego kierowania zespołami instruktorskimi, organizowania wielkich imprez, sterowania przebiegiem akcji letniej hufca.
Obserwowałem, jak w sposób mistrzowski prowadził cały hufiec, pozostawiając jednak szczepowym bardzo dużo samodzielności i swobody. Jednak w każdym z nas starał się wykrzesać maksimum wysiłku,
zaangażowania, bezgranicznego oddania sprawie.

Drobiny zawodnej
pamięci
Minęło już 40 lat od momentu, gdy po raz pierwszy zetknąłem się
z harcerstwem, Wprawdzie w latach pięćdziesiątych uczestniczyłem w
obozie, a raczej kolonii OH, ale miało to niewiele wspólnego z tym, co
wiele lat później akceptowałem jako metodę wychowana przez harcerstwo. Dziś chciałbym podzielić się wspomnieniami nie tyle o przeżyciach, co o Ludziach. Wielka litera nie jest błędem językowym, lecz
symbolizuje mój stosunek do Nich. (…)

Komendantem zgrupowania obozów i mojego obozu był dh Stefan
Romanowski. To druga z postaci, jaką chciałem tu wspomnieć. Właściwie nie ma wśród czytających nikogo, kto nie znałby druha komendanta, więc wspominanie go ma sens umiarkowany. Ale mój stosunek
do niego jest specyficzny. Działałem pod jego komendą stosunkowo
krótko, bo tylko do 1966 roku, ale oceniam go jako najlepszego organizatora, z jakim zetknąłem się w ZHP (a pracowałem w Związku długo
i miałem wielu przełożonych). Nauczył mnie stawiania czoła trudnościom, rozwiazywania problemów, przewidywania i przeciwdziałania
najgorszemu. Nie zawsze się zgadzaliśmy i nie jest tak, że wszystko
bezkrytycznie w nim akceptowałem. Niemniej to on zrobił ze mnie
instruktora i za to jestem mu winien publiczne „dziękuję”

hm. Marek Józefowicz
Praski Świerszcz, czerwiec 1998, str.14

Gdy w 1984 roku przypinał mi sznur hufcowego, byłem niezwykle
wzruszony. Czułem, że podołam nowym obowiązkom. Miałem świadomość dobrego przygotowani do tej roli. Odziedziczyłem po swym
poprzedniku doskonale zorganizowany hufiec, znakomitych instruktorów i opinię najlepszego środowiska harcerskiego w Warszawie. To
bardzo ułatwiło mi start, a jednocześnie stanowiło olbrzymie utrudnienie. Wiedziałem, że muszę wiele wymagać od siebie samego, by sprostać zadaniu poprowadzenia hufca na tak samo wysokim poziomie,
jak mój poprzednik. (...)

hm. Andrzej Sadłowski
Praski Świerszcz, grudzień 1996, str.10
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Druh Romanowski jest nie do zdarcia. Stawia przed sobą, przed Kręgiem Instruktorskich Pokoleń i przy okazji przede mną kolejne zadania,
ponieważ czuję się w pełni członkiem Kręgu, choć jestem nadal czynnym (czasami nadczynnym) instruktorem Związku. Wszyscy wiecie, ile
czasu pochłania codzienna instruktorska służba, czy to w Głównej
Kwaterze (redagowanie „Czuwaj” to pestka w porównaniu na przykład
z codzienną opieką nad Związkiem Harcerstwa Polskiego na Białorusi),
czy to w szczepie (powiecie – cóż to za sztuka poprowadzić obóz zagraniczny, sztuka nie sztuka, ale przygotować też go należy). A druh
Komendant mówi „Zrób korektę książki o ruchu zuchowym w hufcu”.
Dobre sobie – zrób korektę. Redaguję więc godzinami książkę, którą
właśnie z tym „Praskim Świerszczem” dostajecie. A druh Komendant:
„Trzeba by na jesień przygotować książkę o instruktorach – już większość materiałów dałem do przepisywania – to się tym zajmiesz.
A teraz wydamy śpiewniczek”. Słyszę dalej: „No i jeszcze Praskiego
Świerszcza. Dobrze byłoby, żeby nie był mniejszy niż ten, który przygotowaliśmy do Teatru Powszechnego”.(…) Znakomicie. Jestem cały
szczęśliwy, radosny, pełen zapału… Bo co mogę powiedzieć (i zrobić),
jeżeli druh Romanowski jest nie do zdarcia? Redaguję więc
„Świerszcza”, ale tak naprawdę, nikt w to z was nie będzie wątpił, tym
razem współredaktorem tego wydania naszej jednodniówki jest Druh.
Normalnie, Szef jak za dawnych czasów.
Zanim przystąpiłem do redagowania pisemka, Komendant powiedział:
„Tylko żeby tym razem nie było o mnie, bo w hufcu najważniejsi są
instruktorzy, a nie ja”. (…)
Wspominamy dawne, dawne czasy, ogromne sukcesy hufca i bardzo
nieliczne porażki. Cały czas myślimy, jakby było wspaniale, gdyby
dawne czasy mogły wrócić. Nie chodzi mi o czasy naszej młodości, te
już minęły bezpowrotnie, ale marzy mi się ponowna świetność hufca.
Niektórzy z nas nawet coś w tej sprawie robią. Roża i Renata poprowadziły kurs zuchowy, dawny Departament Dobrej Turystyki planuje
przyzwoitą „Olszynkę”… Jedna czy druga osoba mówi, że było nas
w hufcu przez te czterdzieści lat około 3,5 tysiąca instruktorów. Pewnie
ma rację. Wyobrażacie sobie, jaki od jutra mielibyśmy hufiec, gdyby do
czynnej służby wróciło 10% z nas? Nie, nie byłby to hufiec dziadków,
byłby to najlepszy hufiec w Polsce! Pomyślcie!

hm. Adam Czetwertyński
Praski Świerszcz, grudzień 1996, str.1
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Druh Stefan –
komendant hufca
sprzed lat ….
Lata 70-te ubiegłego stulecia (dokładnej daty, roku nie pamiętam).
Dzielnica Praga-Południe to również dzisiejszy Rembertów i Wawer.
My, Hufiec ZHP Warszawa Praga-Południe, jesteśmy dużym, jednym
z największych hufców dzielnicowych.
Przygotowujemy się do defilady z okazji święta hufca. Trwa zbiórka
mundurowa i przemarsz ulicami Grochowa. Mój ówczesny Szczep 112
WDHiZ i również ja 13-14 letnia harcerka, maszerujemy czwórkami w
„peletonie” wszystkich hufcowych środowisk całą szerokością ulicy, na
której oczywiście ruch samochodowy jest wstrzymany.
Chodnikiem idzie 2-3 instruktorów hufca, a wśród nich raźnym krokiem druh komendant Stefan Romanowski. Głowę zwróconą ma w
naszym kierunku, i co jakiś czas słyszymy dobiegające w naszą stronę
uwagi:

- sto dwunaste, trzymać szyk, równać w szeregu!
- osiemdziesiąte drugie nie opóźniać, równać do prawego!
- trzydzieste drugie lewa, lewa …!
- sto czterdzieste czwarte nie gadać!...
Wymienił chyba wszystkie szczepy, każdemu zwrócił choć drobną
uwagę. Ja, jako młoda harcerka i moje koleżanki ze 112 WDH
„Biedronki” pilnowałyśmy się bardzo, aby mam Komendant nie zwrócił
uwagi i zastanawiałam się, jak to możliwe, że w takim tłumie harcerek i harcerzy druh Stefan rozpoznaje szczepy i drużyny?
Długo się zastanawiałam, a po latach już wiem. Druh Stefan jako ówczesny komendant hufca znał doskonale wszystkie środowiska i ich
barwy, i po chustach nas wszystkich rozpoznawał. Wtedy było to dla
mnie niesamowite - zapamiętać tyle barw tak dużej liczby szczepów
ogromnego chyba wówczas 10-tysięcznego hufca.
Dziś ja będąc komendantką hufca również rozpoznaję nasze szczepy/
drużyny po barwach, ale jest nas znacznie mniej niż w latach 70-tych.
Wtedy to było niesamowite…

phm. Krystyna Mamak
Warszawa, luty 2018
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Fragmenty wspomnień instruktorów Hufca ZHP
Warszawa Praga-Południe z książki Stefana Romanowskiego: Związek Harcerstwa Polskiego. Praga
Południe – Rembertów – Wawer, 1957-1997. Instruktorzy., tom I i II, Warszawa 1998.

(…) Niektórych osób i sytuacji nie można zapomnieć – takim przykładem jest druh Romanowski, długoletni komendant hufca oraz przez
15 lat komendant stałego ośrodka kolonii zuchowych „Słonecznej
Republiki”. Otóż wyjeżdżając na obozy wpisywałam w kartę zdrowia
„uczulona na pokarmy mleczne”, aby nie jeść zup mlecznych. Obowiązkiem drużynowego na kolonii zuchowej było dbanie o prawidłowe żywienie zuchów. Drużynowy czuwał, aby zuchy konsumując 4
posiłki dziennie, miały siłę do zabawy i pracy oraz nauki w nowym
roku szkolnym. Obowiązkiem drużynowego było sprawdzanie talerzy
po posiłkach i któregoś dnia druh Romanowski sprawdził mój talerz.
Jakaż byłam wściekła, gdy osobiście mi włożył kaszę mannę i musiałam ją zjeść. Z perspektywy czasu przyznaję mu rację - przykład idzie
z góry. (…)

phm. Małgorzata Rutkowska (t. I, str. 242)

(…) Kończąc pragnę zwrócić uwagę na hm. Anielę Paraszczak i hm.
Stefana Romanowskiego. Dh. Aniela ciepła, wyrozumiała, choć wymagająca. Dh Stefan surowy w ocenach, bardzo konkretny, wydawałoby
się, iż niedostępny, w bliższych kontaktach z dnia na dzień, miesiąca na
miesiąc, z roku na rok, coraz bardziej zyskiwał moją często czupurną
sympatię i uznanie. Winienem Wam podziękować. Dzięki Wam jestem
tym, kim jestem. Nie tylko w służbie harcerskiej, ale i w życiu prywatnym. (…)

hm. Andrzej Winiarski (t. I, str. 255)

(…) Nie przestaje się być harcerką i instruktorką. To wybór na całe życie. A hufiec Praga-Południe, może dlatego, że wybrany – nie narzucony, jest mi nadal bardzo bliski. Czuję się związana z ludźmi stąd. Przynależność do Instruktorskiego Kręgu Pokoleń „Romanosy” to zaszczyt,
z którego jestem bardzo, bardzo dumna. Za ten krąg, za kształt hufca,
za książkę, za serce, za harcerskość, za wszystko – dziękuje Tobie, druhu Stefanie. (…)

phm. Barbara Taniewicz (t. II, str.183)
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