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Pożegnanie Druha Komendanta
W środę 7 listopada na Cmentarzu Bródnowskim pożegnaliśmy 
wieloletniego komendanta naszego hufca hm. Stefana Romanowskiego. 
W ostatniej drodze poza najbliższą rodziną udział wzięli wychowankowie 
druha Stefana, Naczelniczka ZHP, Komendantka Chorągwi Stołecznej 
ZHP, Komendantka Hufca oraz harcerki, harcerze i instruktorzy Hufca ZHP 
Warszawa-Praga-Południe. Obecni też byli liczni Jego przyjaciele, działający 
z Nim w ZHP w ciągu minionych kilkudziesięciu lat.  

Uroczystości rozpoczęła msza święta. W wypełnionym po brzegi kościele 
zebrali się wszyscy, którzy mogli pożegnać druha Stefana. W uroczystości 
udział wzięły poczty sztandarowe Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi 
Stołecznej ZHP, Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe i środowisk naszego 
hufca. W homilii kaznodzieja zwrócił uwagę na ból, który towarzyszy odejściu 
bliskiej osoby. Celebrans zauważył jednak, że jako osoby wierzące żałobnicy 

nie mogą zapomnieć o obietnicy życia wiecznego. To właśnie tam dane będzie spotkać się ponownie 
z hm. Stefanem Romanowskim. Na zakończenie mszy odczytany został życiorys druha Stefana.

Po mszy kondukt żałobny przeszedł na ostateczne miejsce spoczynku druha Romanowskiego. Jako 
pierwsza głos zabrała naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad. W kilku słowach wspomniała najważniejsze 
dokonania druha Stefana. W imieniu hufca ostatnie pożegnanie odczytała komendantka hufca phm. 
Krystyna Mamak. W swoich wspomnieniach szczególny nacisk położyła na wskazanie inicjatyw, jakie 
miały miejsce w hufcu dzięki druhowi Romanowskiemu. Nie moglo zabraknąć wspomnień o „Słonecznej 
Republice”, która została zbudowana za czasów druha Stefana, o Instruktorskim Kręgu Pokoleń 
„Romanosy”, któremu zmarły przewodniczył do ostatnich swych dni, czy o licznych wydawnictwach, 
szczególnie tych dotyczących historii i instruktorów naszego hufca. Dodatkowo swoimi wspomnieniami 
podzielił się: harcerski poeta i kompozytor hm. Jan Chojnacki oraz hm. Andrzej Banasik. Uroczystość 
zakończyła się zawiązaniem harcerskiego kręgu. 

Ciało druha Stefana spoczęło w grobie rodzinnym, kwatera 4C-3-27

hm. Piotr Piskorski
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W dniu 29 października 2018 roku, w wieku 90 lat odszedł na Wieczną Wartę

DRUH STEFAN ROMANOWSKI
HARCMISTRZ , KAWALER ORDERU UŚMIECHU

dokumentalista i historyk Harcerstwa, autor i współautor wielu opracowań 
dziejów praskich hufców harcerskich współtwórca Ogólnopolskiego Klubu 
Autorów Dokumentalistów Historii Harcerstwa “Gniezno 2000”, wieloletni  
Komendant Hufców ZHP Warszawa- Grochów i Warszawa-Praga Południe   
inicjator i budowniczy   ośrodka zuchowego “Słoneczna Republika” w Ocyplu,   
serce i dusza wydawnictwa “Zuchmistrz”,   
Odznaczony Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym i Srebrnym Krzyżem Za Zasługi 
dla ZHP
Ostatnie pożegnanie odbędzie się 7 listopada 2018 roku, o godz. 9:50, 
w Warszawie w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej (kościół murowany) 
na Bródnie.

Z pożegnalnym Czuwaj!
Zespól Instruktorski Muzeum Harcerstwa

Nekrologi
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Wspomnienia 
o Druhu Komendancie - 
posty z Facebooka instruktorów i przyjaciół 

Choć zapewne tych słów nie wypowiedział, 
to jednak “Całym życiem...” .... choć nie zawsze 
“nasz” to jednak potrafił bronić i robić za parasol 
ochronny (choć nie wszyscy to przyznają)… 
Choć miał inną wizję tego, czym ma być 
harcerstwo (wszak przed wojną też tak bywało), 

to jednak był jej wierny (choć to nie moja bajka)..... Hufiec Praga 
- Południe, w którym większość moich przyjaciół przeżyło swoją 
harcerską przygodę - to Jego robota...... I pełen szacunek dla Jego 
pracy historycznej. Szkoda człowieka ....

hm. Arkadiusz Paweł Lenicki HR, Szczep 265 WDHiGZ „DARABA”

To człowiek-legenda. Przez 26 lat Komendant 
Hufca Warszawa Praga Południe. Twórca Ocypla. 
Wielki wychowawca pokoleń a w ostatnich 
latach okazało się, że wspaniały kronikarz 
i dokumentalista historii hufca i nie tylko.

hm. Jacek Czajka HR, Szczep 288 WDHiGZ

Żegnaliśmy dziś druha hm. Stefana 
Romanowskiego, komendanta Hufca Saska 
Kępa a później Praga Południe. Osobę, która 
pośrednio i bezpośrednio miała ogromny wpływ 
na moją drogę harcerską. To druh. Romanowski 
przyjmował ode mnie obietnicę zuchową 

w Słonecznej Republice jaką stworzył w Ocyplu. Również na jego 
ręce składałem przyrzeczenie harcerskie na moim pierwszym 
obozie w Bagienku. A jak podjąłem decyzje o zastaniu instruktorem, 
to również on odbierał moje zobowiązanie instruktorskie. Moment 
początku mojej drogi instruktorskiej zbiegł się z dążeniami 
Polaków do odzyskania wolności. To zaczęło powodować różnice 
zdań. Lecz mimo to, iż nasze działania mogły narażać druha 
Romanowskiego na nieprzyjemności ze strony ówczesnych władz 
komunistycznego państwa, mam po latach głębokie przekonanie, 
że druh. Romanowski robił wszystko aby te nasze działania 
nie wychodziły poza mury Hufca. Karał nas ( nie w sposób jakiś 
dotkliwy) ale w ten sposób chronił przed interwencją z zewnątrz. 
Dziś było ostatnie Bratnie Słowo i krąg. Czuwaj na wiecznej warcie!.

phm. Piotr Olczak, Szczep 50 WDHiZ

Odszedł na wieczną wartę… Wielki autorytet… 
Czuwaj komendancie wodzu nasz.
Wieczny odpoczynek racz dać mu Panie…
Piękna uroczystość. Byłam. Mnóstwo ludzi. 
Pogoda cudowna...

phm. Małgorzata Rutkowska, Szczep 82 WDHiZ

Hufiec w Rogatce, Trzebiechowo, początki Ocypla, 
potem Hufiec w Aninie, Krąg Zuchowy - bez 
Niego nie miałabym tych wszystkich wspomnień. 
I byłabym zupełnie inną osobą. Inna rzecz, że 
nawet jak już byłam podharcmistrzynią, to się Go 
bałam, kiedy przyjeżdżał na inspekcję do Ocypla. 

Dopiero po latach przestałam. Och, smutek…(…) takie ostre 
dyscyplinowanie nas było w tamtym czasie zwyczajne - dziś nie za 
wielu wychowawców mogłoby sobie na to pozwolić.

phm. Anna Mieszczanek, Szczep 248 WDHiZ

“Będą kiedyś te iskry zaklęte, Co tak jasno dziś 
złocą twą twarz Opowiadać o tobie legendę 
Komendancie, wodzu nasz”. 

phm. Jacek Kędziorek, Szczep 7 WDHiZ

Pamiętam Bagienko byłem oboźnym. Obóz 
na wycieczce do Gdańska...a tu odwiedziny 
druha Romanowskiego. Zimno było, ja 
w krótkich spodenkach, młody świeżo po kursie 
instruktorskim, organizator - biała podkładka 
pod krzyżem, chciałem się pokazać a tu druh 

Romanowski poprosił mnie żebym założył długie spodnie, abym 
się nie przeziębił. To tak z przeszłości. To był rok 1978. Czuwaj, 
druhu Romanowski.

pwd. Marek Jaworski, Szczep 288 WDHiGZ

Kawał pięknej historii - nie tylko naszej Praskiej 
ale i historii całego Harcerstwa. Niech spoczywa 
w pokoju.

pwd. Paweł Stokowski, Szczep 288 WDHiGZ

Harcmistrz PL, ale pomimo wielu różnic ideowych 
- bardzo dla harcerstwa zasłużony
Nasze środowisko próbował pacyfikować 
wielokrotnie. Był bardziej święty od Papieża. Ale 

dzięki temu nauczył nas porządku w papierach i w ogóle. Żeby 
w Hufcu Praga Południe funkcjonować mając linię nie po drodze 
z panującą ideologią, trzeba było się dobrze starać. I to - z całą 
pewnością zawdzięcza mu Krąg Instruktorski 22 Szczepu Watra. 

pwd. Tomasz Płóciennik, Szczep 22 WDHiZ „WATRA”

SMS do druhny Eli Stolarskiej (opiekunki Druha 
Komendanta)

Droga Druhno, niestety nie dam rady dojechać na 
pogrzeb Stefana. Nie mam opieki nad mamą, która 
niedawno wyszła ze szpitala. Brak też sensownych 

połączeń ze Szczecina, by dojechać na 9.30 rano. Dziś zajęcia 
z metodyki zuchowej poświeciłam Jego osobie. Jedna z moich 
studentek napisze prace licencjacką o Stefanie. Niech spoczywa 
w pokoju.
Żegnaj kochany Przyjacielu...

prof. dr hab.  Edyta Głowacka -Sobiech 
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu

Adama Mickiewicza w Poznaniu
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phm. Krystyna Mamak
komendantka hufca
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Harcmistrz Stefan 
Romanowski (1928 -2018)

29 października 2018 r. odszedł na „wieczną wartę” Druh 
harcmistrz Stefan Romanowski, Honorowy Komendant Hufca 
ZHP Warszawa Praga Południe im.1 Warszawskiej Dywizji Piechoty  
„Tadeusza Kościuszki”.

Służbę instruktorską na funkcji hufcowego rozpoczął początkowo 
w Hufcu ZHP Warszawa Saska Kępa, by ją kontynuować w Hufcu ZHP 
Warszawa Praga Południe. W sumie 26 lat i 18 dni nieprzerwanego 
pełnienia tej funkcji. Przez dziesięciolecia komendant Hufca, 
a przez następne 17 lat komendant Instruktorskiego Kręgu  
Pokoleń „Romanosy”. 

Ale zacznę od początku…
 …Żył wśród nas Wielki Człowiek, Wielki Instruktor Harcerski i Wielki 
Wychowawca. 

Jak napisał o sobie w swojej książce pt. „A kiedy wspomnień 
nadejdzie czas… Zapiski hufcowego 1957-1983”: 
„Pierwszy mój kontakt z harcerstwem miał miejsce w końcu 1942 
roku. Początkowo w drużynie Zawiszaków, a od wakacji 1943 roku 
– w drużynie Szkoły Bojowej BS Szarych Szeregów. Ucząc się na 
tajnych kompletach w 1 klasie gimnazjum czynnie uczestniczyłem 
w małym sabotażu, zdobywając niezbędną wiedzę do przyszłej 
służby. Wybuch Powstania Warszawskiego zastał mnie na 
wakacjach poza Warszawą. 
Trzeciego dnia po oswobodzeniu Warszawy wraz z mamą byliśmy 
na gruzach dopalającego się domu, gdzie wcześniej mieszkaliśmy.
W pierwszych dniach lutego 1945 roku na stałe wracam  
do Warszawy”.

I tu zaczyna się powojenna harcerska droga młodego Stefana, 
który zapragnął w przyszłości zostać harcerskim wychowawcą. 
Posiadając stopień wywiadowcy, jako uczeń Gimnazjum im. 
Władysława IV na Pradze, organizuje międzyszkolną XX Praską 
Drużynę Harcerzy z siedzibą na ul. Kawęczyńskiej. W lipcu 1945 
roku prowadzi obóz drużyny w Łbiskach k. Piaseczna, w sierpniu 
podczas I Centralnej Akcji Szkoleniowej ZHP zdobywa stopień 
ćwika oraz zalicza próbę drużynowego. Potem mają miejsce 
w roku 1946 obóz stały w Łazach nad Liwcem oraz 10-dniowy 
obóz wędrowny rady drużyny. Pełni jeszcze później funkcję 
drużynowego 20 WDH-y w Hufcu Praskim. 

W 1947 roku przerywa działalność harcerską, by jak inni 
powrócić do niej w 1956 roku już po decyzjach Zjazdu 
Łódzkiego przywracającego – po mrocznym okresie istnienia 
Organizacji Harcerskiej i OHPL działającej w strukturach Związku 

Młodzieży Polskiej – tradycyjną nazwę ZHP, krzyż i lilijkę, Prawo 
i Przyrzeczenie, tradycyjny mundur harcerski, zawołanie „Czuwaj” 
oraz tradycyjne metody pracy. W szeregach odradzającego się 
Związku Harcerstwa Polskiego podejmuje się kolejnych funkcji. 
Początkowo na krótko w Hufcu Praga, potem Hufcu Grochów 
jako zastępca komendanta i następnie w Hufcu Saska Kępa, gdzie 
zostaje mianowany na funkcję komendanta Hufca, by w końcu 
po połączeniu tych dwóch ostatnich hufców objąć funkcję 
komendanta Hufca Praga Południe. Zdolny, inteligentny, ambitny 
został po latach jednym z najważniejszych harcerzy w historii 
powojennego Związku Harcerstwa Polskiego, sam stał się jeszcze 
za życia historią Związku. 

Od samego początku służby na funkcji komendanta Hufca, 
jak wspominają najstarsi instruktorzy i o czym miałem okazję 
przekonać się osobiście, wyróżniał wyjątkową charyzmą 
i wyjątkowymi zdolnościami organizatorskimi. Choć nie był 
typowym programowcem, na programie harcerskiego działania 
znał się jak mało kto. 

Mówiło się o Nim w środowisku instruktorskim „Wódz”, bo 
charakteryzował się prawdziwym, wodzowskim talentem.  
Zgromadził wokół siebie przez te wszystkie lata potężne grono 
harcerskich wychowawców, którym powierzał odpowiedzialne 
funkcje drużynowych, szczepowych, instruktorów komórek 
organizacyjnych komendy Hufca, komendantów obozów 
harcerskich, kolonii zuchowych i zimowisk. Przywiązywał 
szczególną uwagę do szkolenia i dokształcania kadry instruktorskiej. 
Zorganizował niezliczoną ilość kursów, wychował w Hufcu 
kadrę, która następnie kształciła kolejne pokolenia młodych  
harcerskich wychowawców.

Nazywany przez wielu „Iwanem Groźnym” był niezwykle 
wymagającym, surowym przełożonym. Zachowywał w kierowaniu 
Hufcem właściwy dystans z kadrą instruktorską, nawet ze 
swoimi równolatkami czy też z tymi, z którymi był po imieniu. 
Jednak ze wszystkimi prawie znajdował wspólny język, „snuł” 
niewidzialną nić porozumienia, potrafił wykrzesać maksimum 
wysiłku i zaangażowania. Rozumiał nasze potrzeby, pomagał 
niejednokrotnie w rozwiązywaniu problemów osobistych. 
Zaskarbił tym sobie zaufanie i autentyczną sympatię. Miło żyć ze 
świadomością, że wzbudza się swoją osobą pozytywne emocje 
a otoczenie darzy człowieka wyjątkową autorytetem. On o tym 
wiedział i sprawiało mu to niewątpliwą przyjemność, dawało 
napęd do działania.
 
Wśród żeńskiej części kadry instruktorskiej uchodził za 
przystojnego mężczyzną, do tego był komendantem, posiadał 
niekwestionowaną władzę i autorytet, czym skradł zapewne 
niejedno serce przedstawicielek płci przeciwnej. I wzbudzał 
oczywiście zazdrość jej męskiej części.  

Dbał o swoją kadrę jak o własną rodzinę. Karał, gdy zachodziła taka 
potrzeba ale częściej nagradzał w miarę posiadanych możliwości. 
Sukcesy jakie osiągał Hufiec pod Jego kierownictwem – liczebność, 
perfekcyjnie zorganizowane obozy i zimowiska, rozliczne 
działania programowe powodowały, że kadra instruktorska przez 
te dziesięciolecia „zasypywana” była wyróżnieniami, nagrodami 
pieniężnymi, odznaczeniami państwowymi i harcerskimi, czy 
reglamentowanym w tamtych czasach udziałem w niedostępnych 
dla wielu „cywilów” wycieczkach zagranicznych.

Nie było dla Niego rzeczy czy działań niemożliwych do 
realizacji, zarówno tych programowych jak i organizacyjnych. 
Potrafił zadbać o to, by w Hufcu nigdy nie brakowało środków 
finansowych na organizację obozów harcerskich i zimowisk, 
budowę bazy obozowej, zakupy sprzętu kwatermistrzowskiego 
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Warszawa Praga Południe 1986-2016 30 lat działalności”.
Zaangażował się w gromadzeniu dokumentów historycznych 
Związku, był współzałożycielem oraz bardzo aktywnym 
członkiem Ogólnopolskiego Klubu Autorów i Dokumentalistów 
Historii Harcerstwa „Gniezno 2000”, do chwili śmierci zastępcą 
przewodniczącej Komisji Historycznej Chorągwi i członkiem 
Komisji Historycznej Hufca.
Przez kilka lat był zastępcą kierownika Wydziału Seniorów 
i Starszyzny Harcerskiej przy GK ZHP. Był także przewodniczącym 
Sądu Harcerskiego Hufca. Zainspirował i wraz z Zespołem 
uczestniczył w opracowaniu, a następnie wydaniu w 2003 roku 
poradnika metodycznego dla drużynowych zuchowych „Zuchy – 
Wiosna, Lato, Jesień, Zima” (4 zeszyty). 
W tamtym okresie powstała także opracowana przez Zespół po 
Jego kierownictwem pozycja „Zuchmistrz – wydanie specjalne 
w 100-lecie Harcerstwa – W kręgu zuchowych gromad”. 
Były to jedyne w tamtym czasie wydane drukiem 
w ZHP i rozprowadzone w całym kraju poradniki metodyczne dla 
drużynowych zuchowych. 

Z nie mniejszym oddaniem poświęcił się sprawie integracji 
kadry instruktorskiej Hufca, byłych swoich wychowanków. 
Odszukał ich, w kilku przypadkach także za granicą, i zaprosił do 
współpracy w utworzonym przez siebie kręgu instruktorskim, 
który przyjął ostatecznie nazwę Instruktorskiego Kręgu Pokoleń, 
a na wniosek jego członków przydomek „Romanosy”. Organizował 
w nim doroczne spotkania Wigilijne, wycieczki krajoznawcze dla 
członków Kręgu, inicjował i przeprowadził działania organizacyjne 
i programowe Kręgu dla całego Hufca. 

Miałem niebywałą przyjemność a przede wszystkim ogromny 
zaszczyt współpracować z Druhem Stefanem, początkowo 
jako komendant Szczepu 67 WDH, instruktor Komendy Hufca, 
Pełnomocnik KH ds. akcji letniej i zimowej. Potem być Jego 
zastępcą, by w 1983 roku za Jego wolą i rekomendacją przejąć 
kierowanie całym Hufcem. Z dumą przyjąłem tę funkcję i spuściznę 
po Takim Człowieku. Wiele się od Niego nauczyłem. Było to jednak 
dla mnie nie lada wyzwaniem.

Żegnam Cię Drogi Druhu Komendancie w imieniu całej kadry 
instruktorskiej Hufca, w imieniu wielu pokoleń zuchów, harcerek 
i harcerzy, w imieniu Twoich harcerskich wychowanków, w imieniu 
własnym. 
Wyrażam serdeczne podziękowanie za Twoją społeczną służbę, 
za wychowanie wielu pokoleń harcerzy i instruktorów, za 
stworzenie nam pola dla pożytecznego spędzania czasu, dla 
rozwoju intelektualnego i umiejętności niezbędnych człowiekowi 
w dorosłym życiu, za szkołę życia jakiej nam udzieliłeś. 

Dziękuję Ci Druhu Komendancie za lekcje patriotyzmu podczas 
kampanii Bohater, podczas rajdów „Olszynka Grochowska”, 
podczas wspólnych spotkań w Kwaterze Kościuszkowców na 
Wojskowych Powązkach. Dziękuję za niezliczoną ilość wzruszeń 
jakich nam dostarczyłeś na drodze wspólnej instruktorskiej służby. 

Żegnam Cię w imieniu całej Twojej kadry z ogromnym smutkiem, 
niekłamanym żalem i z nadzieją, że w tym nowym, pozaziemskim 
świecie znajdziesz się w gronie najlepszych z najlepszych 
harcerskich wychowawców, którzy tam przed Tobą trafili. 

Pozostaniesz na zawsze Druhu Komendancie w panteonie 
największych osobowości i osobistości instruktorskich polskiego 
Harcerstwa. Pozostaniesz na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

hm Andrzej Sadłowski

czy obniżenie obowiązkowej odpłatności zuchów i harcerzy za 
udział w wyjazdach wakacyjnych. Owocowało to bardzo dobrą 
jakością organizowanych w Hufcu placówek letniego i zimowego 
wypoczynku, imponującą liczbą ich uczestników. Wychowanie 
śródroczne zakończone obozem letnim było zwieńczeniem tego, 
co zuchy i harcerze przeżywali w swoich drużynach na zbiórkach 
organizowanych po zajęciach lekcyjnych. Chodziło Mu o to, by jak 
największa ich liczba w tych obozach brała udział.

Do najważniejszych sukcesów Komendanta, oprócz oczywistych 
dokonań wychowawczych czy w tworzeniu korpusu 
instruktorskiego, należała w latach 70-tych budowa stałej bazy 
obozowej hufca „Słoneczna Republika” w Ocyplu. Ośrodek ten 
zbudowany pod Jego kierownictwem, w czynie społecznym 
harcerzy i instruktorów, jedyny w tamtych czasach tak 
imponujący rozmachem, wielkością i wyposażeniem, stanowi do 
dziś letnią siedzibę drużyn zuchowych i harcerskich oraz „kuźnię”  
kadry zuchowej.

Po raz pierwszy zetknąłem się z Druhem Komendantem w 1970 
roku jako uczestnik kursu drużynowych. Wydawał się wtedy 
Komendant tak bardzo niedostępnym przełożonym. 
Gdy zobaczyłem go najpierw na zbiórce gotowości przed 
wyjazdem na obóz sprawdzającego osobiście nam wszystko 
z wyposażenia obozowicza: regulaminowy mundur z plakietką 
Godła Hufca, plecak, menażkę, manierkę, niezbędnik, latarkę, 
powłokę na siennik, prawidłowo zrolowany koc i nie pamiętam co 
jeszcze. A później na ponownym przeglądzie po wyjściu z pociągu 
w Skórczu legendarne sprawdzanie długości włosów na głowie, 
które dla wielu z nas chłopców kończyło się wizytą u miejscowego 
fryzjera. Pomyślałem sobie wtedy, co to za straszny, bezwzględny 
i okrutny człowiek. Po kilku latach dopiero, już jako początkujący 
instruktor, komendant szczepu i komendant obozu zrozumiałem, 
co chciał tym osiągnąć. Zdałem sobie sprawę, że była to pierwsza, 
udzielona mi przez Niego poważna lekcja nie tylko schludnego 
wyglądu, podstawowej higieny ale przede wszystkim szacunku 
dla harcerskiego munduru.

Po ustąpieniu w 1983 roku z funkcji komendanta Hufca Druh 
Stefan nie spoczął na laurach. 
Nastały kolejne lata współpracy. Zaprosiłem Go do składu Komendy 
Hufca, gdzie był jej i moim autentycznym doradcą, mianowałem 
Go Komendantem „Słonecznej Republiki” i przewodniczącym 
Komisji Historycznej Hufca. Rada Hufca nadała Mu tytuł 
Honorowego Komendanta Hufca. Był także bardzo aktywny jako 
nasz przedstawiciel w Radzie Dzielnicy Praga Południe. 

W roku 1995 roku zmarła Jego ukochana żona Maria, którą 
w ciężkiej chorobie opiekował się do jej śmierci. Przeżył to 
okropnie, na jakiś czas wycofał się z instruktorskiej aktywności, 
najpierw poświęcony całkowicie jej opiece a później pozostawał  
w długiej żałobie.  
 
Ostatnie 20 lat swojego życia poświęcił we współpracy z zespołem 
instruktorów, spisaniu historii w kilku opracowaniach własnego 
autorstwa. Zgromadził i wydał w formie książkowej fakty, statystyki 
i dokumenty opisujące dzieje i dokonania Hufca, dokonania kadry 
instruktorskiej współpracującej z Nim przez dziesięciolecia służby. 
Są to książki: 
• „Związek Harcerstwa Polskiego Praga Południe – Rembertów – 

Wawer 1957-1997 Zuchy”
• „Na szlakach harcerskiego lata 1957-1997”
• „Związek Harcerstwa Polskiego Praga Południe – Rembertów – 

Wawer 1957-1997 Instruktorzy”
• „A kiedy wspomnień nadejdzie czas… Zapiski Hufcowego 1957-

1983”
• „25 lat tradycji i osiągnięć Instruktorskiego Kręgu Pokoleń 

Romanosy”
• „Był taki Hufiec – Hufiec ZHP Warszawa Saska Kępa 1957-1961”
• „Jest taki Krąg. Instruktorski Krąg Pokoleń Romanosy Hufiec ZHP 
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Był dla mnie zawsze…

Był dla mnie zawsze Druhem Komendantem, jak czas pokazał 
przez aż 62 lata. 

Druha Komendanta  poznałam w roku 1957, kiedy przyszedł do 
naszej drużyny na zbiórkę rady. Byłam zastępową w 13 Warszawskiej 
Drużynie Harcerek “Słońce”, która działała przy żeńskim Liceum 
Ogólnokształcącym im Marii Skłodowskiej - Curie na Saskiej Kępie. 
Chodziłam wtedy do 10 klasy. 

Pamiętam to wydarzenie, jakby działo się to dzisiaj. Dostałyśmy 
akurat pomieszczenie na harcówkę. Była to mała łazienka 
wyłożona glazurą, ale dla nas to było coś. Drużynowa powiedziała 
nam, że będzie wizyta kogoś z Komendy Hufca, więc chciałyśmy  
pochwalić się tak ważnym dla nas wydarzeniem jakim była właśnie 
owa harcówka. Wzięłyśmy się do pracy. Narysowałyśmy krzyż 
harcerski, lilijkę, alfabet Morse’a, węzły. Wypisałyśmy Prawo 
i Przyrzeczenie, terminarz zbiórek, wyhaftowałyśmy firanki do 
małego okienka, zgromadziliśmy meble w postaci stołu, małej szafki 
i ławy, bo na więcej przedmiotów nie było miejsca. Czekałyśmy  
na gościa. 

No i przyszedł właśnie 
Druh Komendant jako 
zastępca hufcowego 
Grochów. Nie zrobił na 
nas dobrego wrażenia. 
Zielona koszula, zielone 
spodnie, podobny do 
ZMP-wca (Związek 
Młodziezy Polskiej). Był  
taki służbowy, rzeczowy. 
Przydomek - “Iwan 

Groźny”-  który nadali mu harcerze, pasował do niego jak ulał. 
Rozmawiał z nami o przyszłości harcerstwa. O tym, że możemy 
organizacji pomóc jako starsze harcerki i po przeszkoleniu  zostać 
instruktorkami. A my od razu widziałyśmy siebie na miejscu naszej 
wychowawczyni druhny harcmistrzyni Jadwigi Czajki, która 
była naszą idolką. O harcówce nic nie wspomniał a myśmy tak  
się starały. 

A po szkoleniowej, letniej akcji obozowej stałyśmy się pierwszymi 
drużynowymi w Hufcu Saska Kępa z Druhem Komendantem jako 
już hufcowym. 
I o dziwo kilka z nas dotrwało przy Druhu do ostatniego Jego tchu, 
pomimo tego, że funkcji instruktorskich już od dawna nie pełniło. 
Są to dziewczyny z 13-tki: Jola Dobrowolska - Śliwińska, Małgosia 
Bokiewicz - Paczyńska, Krysia Kosewska - Mirkiewicz, Basia 
Sienkan, Danusia Tomaszewska - Bańkowska i ja Róża Włodarska 
- Karwecka, która przez te wszystkie lata pełniłam jakąś funkcję: 
drużynowej, szczepowej, namiestniczki zuchowej, zastępcy 
komendanta hufca, czy po prostu instruktorki bez funkcji. 

Jaki był ten Druh Komendant? 
Pracowity – pracował  zawodowo, miał obowiązki domowe, pełnił 
funkcję hufcowego. 
A hufiec rósł na potęgę. 
Stanowczy – nie raz  bez skrupułów, przestrzegał zasad 
i regulaminów szczególnie mundurowego, co wychodziło nam na 
dobre, bo zawsze wyglądałyśmy najlepiej w Chorągwi. 
Bardzo dobry organizator – i to mi się najbardziej w Druhu 

podobało, dlatego po wielokrotnym odejściu z hufca, zawsze 
wracałam z powrotem. Nikt bowiem tak dobrze jak On,  nie 
organizował pracy.

Czy był przyjacielski?
Tak, był. Podawał ludziom rękę w potrzebie. Pomagał 
w otrzymaniu mieszkania, pracy, pożyczał pieniądze, uczestniczył 
w uroczystościach zaślubin, chrzcinach dzieci, 
w uroczystościach pogrzebowych. 

Czy kochał?
Tak, kochał to co robił, kochał młodych i dzieci, nie miał swoich, 
więc harcerstwu oddał się bez granic. Stawiał na zuchy, rozumiał, 
że to podstawa naszej organizacji. Z dobrego zucha będzie dobry 
harcerz. Stawiał też na kadrę instruktorską, wykształconą, która 
będzie wiedziała jak i co ma robić podczas pełnienia swojej 
funkcji. No i wykorzystywał nasze pomysły. Jeżeli coś Druhowi się 
spodobało, przemyślał i wprowadzał w czyn. Tak było z  budową 
Słonecznej Republiki” – ośrodka kolonii zuchowych w Ocyplu. 
Zebrane 10-złotówkowe monety z wizerunkiem Tadeusza 
Kościuszki w akcji “Kościuszko dla Kościuszki” dały początek 
budowie ośrodka. Z zebranych funduszy i fizycznej pracy harcerzy 
oraz instruktorów, bez finansowych dotacji, wybudowano 
ośrodek, który służy nam do dzisiaj 

Jakim jeszcze był ten nasz Druh Komendant? 
Był człowiekiem skromnym, nie mówił o swoich problemach, 
nie dzielił się z nami swoimi troskami, do końca nie wiedzieliśmy 
o nim wiele. Był samotnikiem, nie  miał żadnego przyjaciela, kolegi. 
Miał tylko nas i nasze problemy. Harcerstwo było Jego życiem – 
potrafił zrezygnować z wyjazdu na Światowy Zlot Młodzieży 
do Helsinek tylko dlatego, że był potrzebny jako komendant  
ośrodka obozowego. 

To, że nasz Hufiec był najliczniejszy, to że nasz Hufiec był najlepszy 
w Chorągwi, że Ocypel wybudowaliśmy dla zuchów, że historia 
naszego Hufca została spisana, że wydawaliśmy materiały 
metodyczne “Zuchmistrz” dla całego Związku, że tworzyliśmy 
Instruktorski Krąg Pokoleń „Romanosy”, że co roku spotykaliśmy 
się przy wigilijnym stole, że On był najdłużej pełniącym funkcję 
komendanta hufca, to wszystko zasługa właśnie Jego - Druha 
Komendanta Harcmistrza Stefana Romanowskiego, który umiał 
do uzyskania tych osiągnięć wykorzystać nas – swoją kadrę. 
Początkowo młodą a z czasem już dojrzałą. 

Druh Komendant jako ostatni z naszych wychowawców, 
odchodząc na „wieczną wartę” będzie legendą nie tylko naszego 
hufca, Warszawy ale i całego Związku. 

Czuwaj!
hm Róża Włodarska - Karwecka
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Biografia hm. Stefana 
Romanowskigo

Stefan Wiesław Romanowski urodził się 19 lutego 1928 r. 
w Warszawie. Naukę rozpoczął w Szkole Powszechnej nr 90 
w Warszawie. W 1942 r., będąc uczniem 7 klasy, wstąpił do  
harcerstwa. Następnie ukończył Państwowe Gimnazjum im. 
Władysława IV, na warszawskiej Pradze. 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 jako zastępowy wziął 
udział w kursie instruktorskim Chorągwi Warszawskiej, w ramach 
I CAS ZHP (Centralna Akcja Szkoleniowa). 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. został 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, zimowiska oraz kursy 
szkoleniowe. W 1958 r. prowadził zgrupowanie obozów Hufca 
Saska Kępa w Kolibkach k. Sopotu a w 1959 r. zgrupowanie obozów 
w Rzucewie nad Zatoka Pucką. W październiku 1959 r. ukończył kurs 
harcmistrzowski w Starym Sączu i otrzymał stopień harcmistrza 
rozkazem naczelnika ZHP L.18/59 z dnia 1.10.1959 r. Na przełomie 
roku 1959/1960 prowadził zimowisko szkoleniowe drużynowych 
w NRD (Niemieckiej Republice Demokratycznej). Latem  
1960 r. był komendantem zgrupowania obozów hufca w Przystani 
nad rzeką Omulew. Zimą 1960/1961 prowadził zimowisko kręgu 
drużynowych w Murzasichle a latem 1961 r. pierwszy raz w Borach 
Tucholskich, w Trzebiechowie, poprowadził duże 300-osobowe 
zgrupowanie obozów. W tym samym roku był komendantem 
obozu wędrownego drużynowych w  Beskidzie Śląskim.

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. 

Zimą 1961/1962 był komendantem zimowiska kręgu drużynowych 
na Głodówce. W 1962 r. był komendantem obozu wędrownego 
w Pieninach a także poprowadził jeden z najwspanialszych 
obozów – dwa turnusy zgrupowania w Orawce. Pierwszy z nich 
– Orawka I, był zgrupowaniem obozów harcerskich środowisk 
hufca, drugi – Orawka II - zgrupowaniem obozów instruktorskich 
i kształceniowych. Zimą 1962/1963 prowadził zgrupowanie 
zimowisk kształcących w Szczyrku. W roku 1963 był komendantem 
zgrupowania obozów hufca w Niesulicach oraz komendantem 
obozu wędrownego drużynowych w Sudetach. Zimą 1963/1964 
prowadził zgrupowanie zimowisk kształcących w Korbielowie. 
W roku 1964 w Kozicach był komendantem zgrupowania obozów 
hufca a w tym samym roku, w Saskiej Szwajcarii (NRD), prowadził 
obóz wędrowny drużynowych.  Na przełomie 1964/1965 prowadził 
zimowisko kręgu drużynowych w Lalikach a zimą 1965/1966  
w Zwardoniu. 
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Poza tym  pełnił w harcerstwie różne inne funkcje. Od 1962 r. był 
członkiem Chorągwianej Komisji Prób Instruktorskich na stopień 
phm. i pwd. W latach 1965-1969 oraz 1976–1980 był członkiem 
Komendy Chorągwi Stołecznej a w latach 1967-1980 – członkiem 
Rady Chorągwi. 
W 1977 r. był delegatem na VI Zjazd ZHP. W latach 1977-1981 
pełnił funkcję członka Rady Naczelnej ZHP.  W latach 1984-1988 
służbę instruktorską pełnił nadal jako komendant ośrodka kolonii 
zuchowych „Słoneczna Republika” w Ocyplu oraz w latach 1989-
1996 jako przewodniczący Komisji Historycznej Hufca. Od 1986 r. 
był 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 1996 r. 
był jej wiceprzewodniczącym. W latach 2004-2007 był członkiem 
a w latach 2007-2010 przewodniczącym Sądu Harcerskiego Hufca 
Warszawa Praga-Południe. W 2010 r. został delegatem na Zjazd 
Chorągwi Stołecznej, podczas którego i  wybrano Go na członka 
Sądu Chorągwianego (2010-2014). W 2013 r. został instruktorem 
Zespołu Historycznego Hufca Warszawa Praga-Południe.

Był pomysłodawcą i autorem licznych opracowań literatury 
harcerskiej. W latach 1997 - 2004 zainicjował opracowanie 
i wydanie drukiem książki „Instruktorzy w Służbie Ojczyźnie, 
Warszawie, Dziecku” (tom I lata 1945 – 2000 i tom II lata 1945 
-2004). W latach 2000-2001 napisał „Chorągiew Stołeczna ZHP 
w latach 1956-1996”.

Był autorem opracowań dotyczących historii Hufca Warszawa 
Praga-Południe: „Związek Harcerstwa Polskiego w Dzielnicy 
Warszawa Praga Południe 1957-1988”, „Związek Harcerstwa 
Polskiego Praga Południe – Rembertów – Wawer 1957-1997 
Zuchy”, „Na szlakach harcerskiego lata 1957-1997” (2 tomy), 
„Związek Harcerstwa Polskiego Praga Południe – Rembertów – 
Wawer 1957-1997 Instruktorzy” (2 tomy), „A kiedy wspomnień 
nadejdzie czas… Zapiski Hufcowego 1957-1983”, „25 lat tradycji 
i osiągnięć Instruktorskiego Kręgu Pokoleń Romanosy”, „Był taki 
Hufiec – Hufiec ZHP Warszawa Saska Kępa 1957-1961” „Jest taki 
Krąg. Instruktorski Krąg Pokoleń Romanosy Hufiec ZHP Warszawa 
Praga Południe 1986-2016 30 lat działalności”.

Współautor „Wielkiej Księgi Gromad Zuchowych”, „Plasy i zabawy 
ze śpiewem” (2 części), „Historia pisana piosenka 1910-2000” oraz 
autor śpiewnika „90 lat z Harcerska Piosenką|”.

W ramach akcji programowej hufca „Szuwary 65-67”, prowadził  
w roku 1965 obóz kształceniowy w Waszecie oraz w roku 1966 
i 1967, w Zakątku, był komendantem zgrupowania obozów hufca. 
W kolejnej akcji „Bory Tucholskie 68-82”, przez pięć lat (1968-1972) 
prowadził zgrupowania obozów hufca w Trzebiechowie.
 
W latach 1970-1980 zajmował się projektowaniem oraz budową 
stałego ośrodka kolonijnego „Słoneczna Republika” w Ocyplu, 
w Borach Tucholskich. W latach 1973-1988 był komendantem 
tego ośrodka.  W 1971 r. otrzymał najwyższy, honorowy stopień 
instruktorski – Harcmistrza Polski Ludowej (nadawany w latach 
1965-1989, już nie istniejący).

Poza tym wielokrotnie pełnił  funkcje  komendanta zagranicznych 
obozów i wycieczek instruktorów, m.in.: Moskwa-Leningrad 
(ZSRR)1962, Moskwa-Krym (ZSRR)1963, Morze Czarne (ZSRR) 
1965, Budapeszt (Węgry)1968, Morze Czarne (Rumunia) 1969, 
Morze Czarne (Bułgaria) 1970, Balaton (Węgry)1972, Budapeszt  
(Węgry) 1981.

Podsumowując, podczas swojej długoletniej służby instruktorskiej 
prowadził 12 zgrupowań obozowych (w tym  akcje programowe 
„Szuwary” i  „Bory Tucholskie”), 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.

W 1983r., po złożeniu rezygnacji z funkcji komendanta otrzymał 
od Rady Hufca tytuł „Honorowego Komendanta Hufca”. Podczas 
ponad 26-ciu lat komendantury (1957-1983) prowadzone przez 
niego hufce (Saska Kępa i Praga-Południe) były uznawane 
za jedne z najlepszych w Chorągwi Warszawskiej/Stołecznej  
i w całym Związku.
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Od 2001 r.  pełnił funkcję przewodniczącego Ogólnopolskiego 
Klubu Autorów i Dokumentalistów Historii Harcerstwa „Gniezno  
2000”. Był wydawcą sześciu tomów Rocznika Historii Harcerstwa. 
W latach 2003 - 2012 był wydawcą i współautorem kwartalnika 
programowo-metodycznego „Zuchmistrz” dla nauczycieli 
i drużynowych, podejmując w ten sposób służbę na rzecz 
ogólnopolskiego ruchu zuchowego w ZHP. 

Oprócz pracy społecznej w  harcerstwie, prowadził również 
inną działalność publiczną. Przez trzy kadencje był radnym Rady 
Narodowej w Dzielnicy Warszawa Praga -Południe.

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 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Złoty Krzyż Zasługi, Złoty, Srebrny i Brązowy Medal „Za Zasługi dla 
obronności Kraju”, Złoty Medal  „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Medal 
Komisji Edukacji Narodowej, Złoty i Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla 
ZHP”, Medal 40-lecia Polski Ludowej,
Medal 30-lecia Polski Ludowej, Złota, Srebrna i Brązowa Odznaka 
im. Janka Krasickiego, Złota i Srebrna Honorowa Odznaka „Za 
zasługi dla Warszawy”, Odznaka Kościuszkowska, Order Uśmiechu.

Posiadał liczne honorowe tytuły i  wyróżnienia: wpis do Złotej 
Honorowej Księgi Zasłużonych Instruktorów Hufca Warszawa 
Praga-Południe, Honorowy Instruktor Senior ZHP, Zasłużony 
Działacz Kultury Fizycznej,  Nagroda Specjalna Przewodniczącego 

Rady Głównej Przyjaciół Harcerstwa, Nagroda I Stopnia Ministra 
Oświaty i Wychowania oraz Ministra Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska, specjalne wyróżnienie w konkursie 
„Harcerskiej Nagrody Myśli Twórczej”, edycji 2000 r.

17 lutego 2018 roku druh Stefan Romanowski obchodził 90-lecie 
swoich urodzin. Na uroczystą galę przybyło bardzo liczne grono 
byłych instruktorów, którzy w czasie blisko 60-ciu lat działali pod 
komendą druha Jubilata. Udział wzięli również obecnie działający 
instruktorzy na czele z komendantką hufca.

Żonaty z Marią, z domu Galicką (1908-1995), instruktorką hufca, 
w stopniu podharcmistrzyni. Pozostawał w związku małżeńskim 
do śmierci żony. Dzieci nie posiadał. 

Zmarł  29 października 2018 roku, w  Szpitalu Grochowskim, 
w Warszawie. Odchodząc na „wieczną wartę” pozostawił po sobie 
niezapomniane wspomnienia. Pochowany został z harcerskimi 
honorami,  7 listopada 2018 roku, na Cmentarzu Bródzieńskim, 
w kwaterze 4C-3-27.

hm. Jacek Czajka
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Wybrane publikacje
Druha Harcmistrza Stefana Romanowskiego
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Ordery, odznaczenia i odznaki  
Druha Harcmistrza  

Stefana Romanowskiego

1. Krzyż Oficerski  Orderu Odrodzenia Polski
2. Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
3. Order Sztandaru Pracy II klasy
4. Złoty Krzyż Zasługi

5. Złoty Medal „Za Zasługi dla obronności Kraju”
6. Srebrny Medal „Za Zasługi dla obronności Kraju” 
7. Brązowy Medal „Za Zasługi dla obronności Kraju”
8. Złoty Medal  „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

9. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 
10. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”
11. Medal 30-lecia Polski Ludowej
12. Medal 40-lecia Polski Ludowe

13. Medal Komisji Edukacji Narodowej
14. Złota Odznaka im. Janka Krasickiego
15. Srebrna Odznaka im. Janka Krasickiego
16. Brązowa Odznaka im. Janka Krasickiego

17. Order Uśmiechu
18. Złota Odznaka „Za zasługi dla Warszawy”
19. Srebrna Odznaka „Za zasługi dla Warszawy”
20. Odznaka Kościuszkowska

1 2

3 4

11 12



Strona 15

Praski Świerszcz Wydanie specjalne Listopad 2018

Strona 14

Praski Świerszcz Wydanie specjalne Listopad 2018

5 6 7

9 10 17

14 15 16

13 8

18 19 20



Strona 16

Praski Świerszcz Wydanie specjalne Listopad 2018

Zespół redakcyjny:

- hm. Jacek Czajka
- hm. Róża Karwecka
- hm. Adam Czetwertyński
- hm. Stanisław Matysiak
- phm. Jan Korkosz
- phm. Marta Czajka
- ćwik Kacper Walczak

Kontakt z redakcją:

hm. Jacek Czajka
tel. 605 229 279
email: jacek288@onet.eu
jacek.czajka@
pragapoludnie.zhp.pl

PODZIĘKOWANIE

7 października 2018 r. na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie 
pożegnaliśmy zmarłego w wieku 90 lat śp. Druha harcmistrza 
Stefana Romanowskiego, Honorowego Komendanta Hufca ZHP 
Warszawa Praga Południe im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty 
„Tadeusza Kościuszki”.

W ostatniej drodze Druha wzięli udział obok rodziny byli i obecni 
współpracownicy: instruktorzy i harcerze Hufca, komendanci 
Hufców, instruktorzy oraz komendanci Chorągwi Stołecznej ZHP, 
Naczelniczka ZHP, przedstawiciele Komisji Historycznej Chorągwi, 
członkowie Instruktorskiego Kręgu Pokoleń „Romanosy”, 
członkowie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przedstawiciele 
krajowych środowisk instruktorskich seniorów ZHP, przedstawiciele 
Rady m.st. Warszawy, władz Dzielnicy Warszawa Praga Południe, 
Straży Miejskiej, dyrektorzy szkół, towarzysze pracy zawodowej, 
sąsiedzi, młodzież szkolna.

Wszystkim bardzo licznie zgromadzonym uczestnikom a także 
wykonawcom harcerskich utworów muzycznych oraz rejestracji 
filmowej uroczystości, serdecznie dziękujemy za przybycie 
i odprowadzenie Druha Stefana na „wieczną wartę”.

Serdecznego podziękowania kierujemy do instruktorek 
i instruktorów Hufca, którzy w ostatnich miesiącach 
i dniach życia opiekowali się chorującym Komendantem, 
uczestniczyli w załatwianiu formalności oraz w organizacji  
uroczystości pogrzebowych. 

Komenda Hufca ZHP Warszawa Praga Południe
Rada Instruktorskiego Kręgu Pokoleń „Romanosy”

ZAPROSZENIE
Instruktorski Krąg Pokoleń „Romanosy” zaprasza na Komendanckie 
Zaduszki, które odbędą we środę, 28 listopada 2018 roku, w siedzibie 
Ojców Pallotynów na  ul. Skaryszewskiej 12, w Warszawie:
• godz. 18.00 – Msza św. w intencji śp. hm Stefana Romanowskiego, 

w Kościele Rzymskokatolickim pw. Chrystusa Króla Pokoju 
• godz. 18.30 – spotkanie wspomnieniowe w Sali Katechetycznej 

kościoła

                            Czuwaj!

                        Instruktorski Krąg Pokoleń
                              „Romanosy”

Rogatywka i chusta druha komendanta


