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„Rodzinę spaja prawdziwa 
miłość, jeśli wszyscy członkowie 
tej rodziny żyją pragnieniem 
służby.”
hm. Stefan Mirowski
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Styczen 2017

„Obaj chłopcy Mirowscy należeli do tych otwartych, przyja-
cielskich, szczerych. Nie mieli nic do ukrycia, nie mieli po-
wodu, żeby grać. Wynieśli z  domu wartości, które były dla 
nich oczywiste i  wobec tego realizowali je w  życiu. […]. Od-
waga to tradycja polskich rycerzy. Ktoś, kto kocha swój kraj,  

kto zna historię Polski, przecież niełatwą, szczególnie, gdy 
jest chłopcem, musi być odważny. Wydaje mi się, że dla Ste-
fana i  dla jego brata […] odwaga była sprawą podstawową, 
bardzo ważną. Nie przystało nie być odważnym młodemu 
Polakowi.” – wspomina hm. Halina Wiśniewska.

Na zdjęciach: dom Mirowskich przy Ursynowskiej 46; rodzice – Adam Mirowski, 

inżynier hutnik, naczelnik wydziału zakupów i magazynów Dyrekcji Tramwajów 

Warszawskich, oraz Helena Mirowska z d. Hertz, nauczycielka języka niemiec-

kiego; Stefan Mirowski (1947)

Korzenie

Trzech Króli

Nowy Rok
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„Harcerstwo nie wychowuje 
zbiorowo młodzieży. Harcerstwo 
kształtuje indywidualnie 
charakter każdego młodego 
człowieka, który decyduje się  
na pewien styl życia. 
Stąd tak ważne są dla nas 
wzorce osobowe i przykłady 
dzielności.”
hm. Stefan Mirowski

pon. wt. sr. czw. pt. sob. nd.
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Luty 2017

„Zlot [w  Spale] był po obu stronach Pilicy, po jednej stro-
nie były obozy żeńskie, a  po drugiej stronie obozy męskie,  
na wszelki wypadek lepiej oddzielnie. Z  obozów żeńskich do 
obozów męskich trzeba było przejść przez most na Pilicy. Pa-
miętam doskonale, jak wędrowałam przez ten most. Oficjal-
nie, żeby odwiedzić moich braci, właśnie w  obozie 21 WDH 
i okazało się, że mają bardzo fajnego zastępowego, a ten zastę-

powy nazywa się Stefan Mirowski.” – wspomina hm. Halina 
Wiśniewska. To spotkanie zaowocowało przyjaźnią i wspólną 
harcerską służbą na wiele lat. Stefan Mirowski wstąpił w do 
21 WDH im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w  1932 r. Z  druży-
ną uczestniczył w Jamboree w Gödöllö na Węgrzech (1933), 
w Zlocie Jubileuszowym w Spale (1935) i w Jamboree w Voge-
lenzang w Holandii (1937). 

21 wdH

Na zdjęciach: Zlot w Spale; Jamboree w Vogelenzang; kronika zastępu 21 WDH
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„Oczekiwano od Niego wiele, dał 
znacznie więcej. Pracując „dziś” 
w małym, okupacyjnym sabotażu, 
„pojutrze” unieszkodliwił 
wielki.”
hm. Jerzy Chrabąszcz

Forma i treść wychowania młodego pokolenia z Szarych Sze-
regów była od początku w orbicie zainteresowań instruktorów 
harcerskich w  czasie wojny. „Był po prostu dalekowzroczny  
– wiedział, że wojna się skończy, kraj będzie zniszczony i będą 
potrzebni młodzi ludzie do jego odbudowy.” – wspominał  
dh. Mirowskiego Jerzy Kasprzak „Albatros”. To Stefan Mi-
rowski razem ze Stanisławem Broniewskim „Żarnowieckim”, 
Zygmuntem Kaczyńskim „Wesołym”, Jerzym Kozłowskim 

„Jurwisiem”, Jerzym Jaczewskim „Grotem” i  Władysławem 
Cieplakiem „Giewontem” pracowali nad wzorcowym mode-
lem postaw i  służby harcerzy podczas odprawy 22 VI 1941 r. 
pod przydrożnym krzyżem na Służewcu. Tam właśnie usta-
lono program zawarty w  kryptonimie „Dziś-Jutro-Pojutrze”. 
Skupienie się na działaniu dziś dla dobra przyszłości stało się 
nie tylko elementem wychowania szaroszeregowego, ale i całej 
służby Stefana Mirowskiego.

dziŚ – JUTro – PoJUTrze

pon. wt. sr. czw. pt. sob. nd.
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Marzec 2017

Na zdjęciach: Zawiszacy z  proporca „Giermkowie Zawiszy” składający Przy-

rzeczenie, Puszcza Kampinoska (1943); ćwiczenia polowe Zawiszaków; Stefan 

Mirowski (trzeci od lewej) w 1942 r.
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„Harcerzem być to obowiązek 
Harcerzem być to zaszczyt mieć. 
Harcerstwo to braterski związek, 
A jego hasłem móc i chcieć.”
Fragment piosenki, 
która stała się nieformalnym hymnem Zawiszy

pon. wt. sr. czw. pt. sob. nd.
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Kwiecien 2017

„Jest lipiec 1944 roku, zaczęły się wakacje. […] Dostaliśmy za-
danie pełnienia służby w  Komendzie Chorągwi, u  dh. Stefana 
Mirowskiego. […] Zdawaliśmy sobie sprawę, że różne bardzo 
ważne rzeczy załatwiamy, że przewozimy meldunki.” – wspomi-
na Jerzy Kasprzak „Albatros”. Program wychowawczy Zawiszy 
miał wyrabiać sprawność, spostrzegawczość, zaradność, umie-
jętność współdziałania oraz przestrzegania zasad konspiracji. 

Podstawą była gra na terenie Warszawy – znajomość topogra-
fii miasta, poznawanie i zapamiętywanie bezpiecznych przejść. 
Każdy miał odznaczać się prawością, szlachetnością, odwagą 
i siłą jak „rycerze Zawiszy”. Głównym obowiązkiem była nauka 
i samokształcenie, a  także Służba Pomocnicza „Mafeking”. Do 
legendy przeszła służba Zawiszaków w Harcerskiej Poczcie Po-
lowej podczas Powstania Warszawskiego.

zAwiszA

Na zdjęciach: Zawiszacy z  Roju „Sulima” podczas ćwiczeń terenowych (1944); 

kolporterzy prasy powstańczej (1944); list Jana Więckowskiego do matki (1944)

Poniedziałek 
Wielkanocny

Wielkanoc
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„Pomoc nie dana zuboża 
nas właśnie o to, czegośmy 
nie dali, cośmy zaniedbali 
w naszej ofiarności, zuboża 
nieobdarowanego, zuboża naszą, 
moją i jego wspólnotę, bośmy 
zagubili ludzkie braterstwo.”
hm. Stefan Mirowski

pon. wt. sr. czw. pt. sob. nd.
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Maj 2017

„W pierwsze wakacje wojenne mama zapisała mnie na półkolo-
nię. Był trudy czas, rodzice szukali możliwości, żeby dzieci miały 
jakiś wypoczynek i wyżywienie. Dlatego trafiłem na półkolonię, 
która mieściła się przy ul. Puławskiej, róg Dolnej, w  tzw. „Hi-
gienie”. Tam trafiłem do grupy, której wychowawcą był młody, 
20-letni człowiek. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, […] że to był 
Stefan Mirowski. Niechętnie chodziłem na tę półkolonię, dlatego 

że zostałem wyrwany z podwórka, z czerniakowskiego podwórka, 
gdzie się biegało na bosaka, gdzie się grało w piłkę, gdzie się cho-
dziło na ryby.” W dziecięcych wspomnieniach Jerzego Kasprzaka 
półkolonie budziły bunt. Jednak przyszły Zawiszak, jak zapewne 
wielu jemu podobnych chłopców, szybko docenił to, czego tam 
uczono. Metoda harcerska uczyła samodzielności i wytrwałości. 
Nie pozwalała pogubić się w trudnym czasie wojny. 

nieŚĆ cHĘTną PoMoc

Na zdjęciach: półkolonie organizowane przez Radę Główną Opiekuńczą w latach 

okupacji; siedziba mokotowskiego Stołecznego Komitetu Samopomocy Społecz-

nej przy ul. Puławskiej 91

Święto Pracy Święto Konstytucji 3 Maja
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„Na bezdrożach współczesnego 
życia jesteśmy uprzywilejowani: 
mamy wspaniały drogowskaz, 
którym jest Prawo Harcerskie, 
dające odpowiedź na każde 
pytanie, jakie codzienność 
i przyszłość ze sobą niesie.”
hm. Stefan Mirowski

pon. wt. sr. czw. pt. sob. nd.
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Czerwiec 2017

Rok 1956 to czas intensywnych walk o  reaktywowanie ZHP. 
W grudniu 1956 r. w Warszawie zebrali się instruktorzy różnych 
pokoleń, by pod kierunkiem hm. Stefana Mirowskiego i hm. Jana 
Rossmana opracować postulaty odnowy harcerstwa. Następnie 
wzięli udział w  Ogólnopolskiej Naradzie Działaczy Harcerskich 
w Łodzi, zwanej Zjazdem Łódzkim. W jej wyniku m.in. przywró-

cono harcerskie symbole. Po raz kolejny do walki o  odnowione 
harcerstwo stanęli nestorzy wiele lat później, kiedy to pod ko-
niec 1989 r. powstał list nazwany „listem bandy czworga”. Harc-
mistrzowie Stefan Mirowski, Jan Rossman, Halina Wiśniewska 
i Anna Zawadzka wystąpili w nim z postulatem odnowy harcer-
stwa w duchu jedności i tradycyjnych wartości skautowych.

zAwsze wierni ideAŁoM

Na zdjęciach: Hm. Stefan Mirowski i hm. Anna Zawadzka; obrady Zjazdu Łódzkie-

go (1956); uczestnicy XXVIII Zjazdu ZHP w Bydgoszczy (1990), m.in. „banda czwor-

ga” – w  pierwszym rzędzie od prawej: hm. Jan Rossman, hm. Anna Zawadzka,  

hm. Halina Wiśniewska, w drugim rzędzie, piąty od prawej, siedzi hm. Stefan Mirowski

Zielone Świątki

Boże Ciało
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„Druh Stefan umiał patrzeć 
szerzej i dalej niż wielu innych. 
Będąc Przewodniczącym 
nie przestał być Harcerzem. 
A Harcerzem był każdego dnia.”
hm. Ryszard Pacławski

Lipiec 2017

„Cała praca Stefana na początku lat 90. to było bardzo trud-
ne udowadnianie […], że można doprowadzić do przywrócenia 
skautowego charakteru organizacji i do formalnego odzyska-
nia członkostwa w  ruchu skautowym. To przecież pod jego 
kierunkiem te wszystkie działania się odbyły.” – wspomina 
hm. Wiesław Maślanka. Decyzja o  podjęciu się funkcji Prze-
wodniczącego ZHP była dla dh. Stefana Mirowskiego dużym 

wyzwaniem i towarzyszyło jej poczucie wielkiej odpowiedzial-
ności. To, dlaczego się jej podjął i dlaczego tak silnie wierzył 
w transformację ZHP ku lepszemu, trafnie definiuje hm. Ma-
ria Hrabowska: „Stefan Mirowski wierzył w  młodzież, która 
w swojej prostolinijności, w swojej uczciwości, może związanej 
z  niedoświadczeniem życiowym, umie wybierać i  wybiera na 
ogół bezbłędnie. Stefan Mirowski zawierzył młodzieży.” 

Przewodniczący 1990–1996

pon. wt. sr. czw. pt. sob. nd.
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Na zdjęciach: Stefan Mirowski podczas XXVIII Zjazdu ZHP w  Bydgoszczy 

(1990) oraz XXIX Zjazdu ZHP w Warszawie (1993)
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„Harcerstwo jest ruchem, 
dzięki któremu można ten świat  
– poprzez swoją służbę  
– zostawić następcom lepszym  
niż się go zastało.”
hm. Stefan Mirowski

Sierpien 2017

„Ojciec staje za plecami dziecka, kładzie mu ręce na ramieniu 
i  jest jego przewodnikiem po świecie. […] Przez jakiś czas idą 
razem, ale w którymś momencie ręka w delikatny sposób popy-
cha, dając do zrozumienia: musisz iść już sam, musisz sobie wy-
znaczyć cel i osiągnąć więcej, niż mnie się udało. […] Myślę, że 
tata tę postawę pojmował dużo szerzej niż tylko w stosunku do 
rodziny. W taki sposób podchodził do harcerstwa […], szczegól-

nie w ostatnich latach swojego życia. Tata zdawał sobie sprawę 
z tego, że są młodzi instruktorzy, którzy będą dzieło harcerstwa 
prowadzić […] przez kolejne pokolenia. Że jest im potrzebny 
ktoś z autorytetem […], kto będzie im trzymał rękę na ramieniu, 
powie, że jest z nimi. […] To postawa ojca rozszerzona na setki, 
tysiące harcerzy. Postawa taty jako Przewodniczącego ZHP.”  
– wspomina Krzysztof Mirowski.

sŁUŻBA

pon. wt. sr. czw. pt. sob. nd.
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Na zdjęciach: Stefan Mirowski podczas pełnienia funkcji Przewodniczącego ZHP, 

m.in. na Zlocie w Zegrzu (1995), podczas XXIII Rajdu Arsenał (1993); okulary i rę-

kawiczki dh. Mirowskiego

Święto Wojska Polskiego
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„My seniorzy. 
Jesteśmy potrzebni. Wtedy,  
gdy możemy młodym służyć  
swoim doświadczeniem.”
hm. Stefan Mirowski

Wrzesien 2017

„My seniorzy. Jesteśmy potrzebni. Wtedy, gdy możemy mło-
dym służyć swoim doświadczeniem.” – pisał hm. Stefan Mi-
rowski w  gawędach „Styl życia”. „Jesteśmy potrzebni spo-
łeczeństwu, potrzebni harcerstwu i  bardzo potrzebni sobie. 
Żeby przeżywać «dawnych wspomnień czar», żeby spotykać 
się w gronie starych przyjaciół, z rodzinami, czasem już samot-
ni, aby razem otwierać się na sprawy innych, aby im pomagać 

i  «pomagać sobie wzajem». […] Na bezdrożach współczesne-
go życia jesteśmy uprzywilejowani: mamy wspaniały drogo-
wskaz, którym jest Prawo Harcerskie, dające odpowiedź na 
każde pytanie, jakie codzienność i  przyszłość ze sobą niesie. 
Wierni temu Prawu zachowujemy harcerski styl życia. Płyń-
my spokojnie, wymijając rafy, pełniąc braterską służbę na mia-
rę naszych możliwości.”

My seniorzy

pon. wt. sr. czw. pt. sob. nd.
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Na zdjęciach: Stefan Mirowski i Stanisław Broniewski;  

Stefan Mirowski podczas spotkania Kręgu „Zamek”;  

Stefan Mirowski w Spale (1995)

MuzeuM 
Harcerstwa

harcmistrz Stefan MirowSki
1920-1996



„Skauting nie jest organizacją 
międzynarodową, tylko światową, 
Taka subtelna, jakże ważna 
różnica.”
hm. Stefan Mirowski

Pazdziernik 2017

„W  lipcu 1996 roku sześcioosobowa delegacja ZHP uczestniczyła 
w odbywającej się w stolicy Norwegii Oslo Światowej Konferencji 
WOSM. Po sześciu latach starań doczekaliśmy się chwili niezwy-
kłej, na którą czekaliśmy my, a  wcześniej kilka pokoleń polskich 
harcerek i harcerzy. Stojąc pod biało-czerwoną flagą odebraliśmy 
uroczyście certyfikat o  treści: «Narodowa Organizacja Skautowa 
w  Polsce Związek Harcerstwa Polskiego jest członkiem Świato-
wej Organizacji Ruchu Skautowego»! Stefan nie krył wzruszenia. 

Podkreślał, że ta chwila jest fantastycznym uwieńczeniem dzie-
siątków lat jego pracy harcerskiej i walki. Następny dzień spędzi-
liśmy we dwóch na długim spacerze po porcie w Oslo. Rozmawia-
liśmy co dalej, co po nas... Stefan powtarzał, że najważniejsze, co 
miał zrobić, ma już za sobą.” – wspomina hm. Ryszard Pacławski. 
Oslo 1996, a zaraz potem Kanada 1996, gdzie ZHP powraca w sze-
regi WAGGGS, otwiera drogę naszym harcerzom do uczestnictwa 
w światowym życiu skautowym. 

PowróciliŚMy

pon. wt. sr. czw. pt. sob. nd.
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Na zdjęciach: certyfikat powrotu ZHP do WOSM; hm. Stefan Mirowski  

i  hm. Ryszard Pacławski odbierają certyfikat członkowski WOSM, Oslo 1996; 

Jamboree 2015 w Japonii
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„Kto ma być autorytetem? Jak 
ma on powstawać? Czy ma być 
nadany? Trzeba sobie zadać trud, 
by do autorytetu, który ma być mi 
wzorem, dorosnąć.”
hm. Stefan Mirowski

Listopad 2017

„Tysiące instruktorów, którzy na początku lat 90. byli ak-
tywni w Związku i osobiście zetknęli się ze Stefanem Mirow-
skim, będą świadkami tego, że ktoś, kto mógłby być boha-
terem pomnikowym, jest bohaterem bardzo bliskim, bardzo 
osobistym, bo taki właśnie Stefan był. On nigdy nie dał  
po sobie poznać, że może być traktowany pomnikowo.  

Był bardzo naturalny i  w  pamięci tych, którzy chociaż na 
chwilę się z nim zetknęli taki pozostanie. Natomiast dla tych, 
którzy dopiero teraz wstępują w  szeregi harcerstwa, może 
być dobrym wzorem. Nie tylko z  literatury harcerskiej, ale 
też z  opowieści niewiele starszych kolegów.” Hm. Wiesław 
Maślanka

AUToryTeT

pon. wt. sr. czw. pt. sob. nd.
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1

 

Stefan Mirowski 

STYL ŻYCIA

Na zdjęciach: Stefan Mirowski na Zlocie 

w  Zegrzu (1995); uroczystość nadania 

sztandaru Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, 

której patronuje hm. Stefan Mirowski; 

otwarcie wystawy Muzeum Harcerstwa 

poświęconej Stefanowi Mirowskiemu

Święto Niepodległości

Wszystkich Świętych
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„Wspominamy 
tatę i staramy 
się patrzeć 
naprzód, 
zastanawiając 
się, jakie 
wskazówki dla 
przyszłości 
wypływają 
z postawy 
i myśli Stefana 
Mirowskiego.”

Krzysztof Mirowski

Grudzien 2017

„Ostatnie ujęcia filmu z  Oslo, z  1996 roku, z  uroczystej kolacji 
po zakończeniu konferencji, a więc na kilkanaście godzin przed 
śmiercią taty, to była pieśń śpiewana przez wszystkich uczestni-
ków, znana harcerska pieśń. Każdy z uczestników śpiewał w swo-
im języku. Tata śpiewał słowa, które stały się dla mnie jego testa-
mentem. Testamentu pisanego tata nie zostawił, nie spodziewał 
się śmierci, tylko te słowa: „Przy innym ogniu, w  inny czas, do 
zobaczenia znów”. Myślę, że traktował te słowa w sposób bardzo 

głęboki i w połączeniu z wiarą taty, słowa te są nadzieją i obietni-
cą, że mimo żeśmy się w sposób nagły i niespodziewany rozsta-
li, to nie jest to rozstanie ostateczne, że jeszcze się spotkamy.”  
„Co roku, w rocznicę śmierci, spotykają się przy grobie taty har-
cerze, władze ZHP i członkowie rodziny w chwili zadumy, refleksji 
i wspólnej modlitwy. Wspominamy tatę i staramy się patrzeć na-
przód, zastanawiając się, jakie wskazówki dla przyszłości wypły-
wają z postawy i myśli Stefana Mirowskiego.” Krzysztof Mirowski

Przy innyM oGniU w inną noc

pon. wt. sr. czw. pt. sob. nd.
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KAlendAriUM  
ŻyciA i dziAŁAlnoŚci HM. sTefAnA MirowsKieGo

14 III 1920 – urodził się w Warszawie, jako drugi syn 
Adama i Heleny Mirowskich

28 II 1932 – złożył Przyrzeczenie Harcerskie w zastępie 
„Lisów” w 21 WDH im. gen. Ignacego Prądzyńskiego

2–14 VIII 1933 – uczestniczył w Jamboree w Gödöllö  
na Węgrzech

11–25 VII 1935 – uczestniczył w Jubileuszowym Zlocie 
Harcerstwa w Spale

V 1937 – zdał maturę w Gimnazjum Towarzystwa Szkoły 
Mazowieckiej przy ul. Klonowej 16 w Warszawie 

29 VII–13 VIII 1937 – uczestniczył w Jamboree 
w Vogelenzang w Holandii

1937–1939 – studiował na Wydziale Matematyczno- 
–Przyrodniczym Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie i na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki 
Warszawskiej

1937-1939 – był członkiem Akademickiego Kręgu 
Starszoharcerskiego „Kuźnica”

1939 – ukończył obóz szkoleniowy Legii Akademickiej 
w stopniu starszego strzelca z cenzusem

lato 1940 – kierował zespołem chłopców na półkolonii 
w mokotowskim Stołecznym Komitecie Samopomocy 
Społecznej przy ul. Puławskiej 91

IX 1940 – pod pseudonimem „Bolek” objął funkcję 
komendanta Hufca Mokotów Górny w Chorągwi 
Warszawskiej Szarych Szeregów „Ul Wisła” i  Obwodu 
Mokotów Górny Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”

wiosna 1941 – wprowadził do Szarych Szeregów 
i przyjął przyrzeczenie od 7-osobowego zespołu Kręgu 
Starszoharcerskiego „Pomarańczarnia” (23 WDH), 
kierowanego przez Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”

22 VI 1941 – stał się jednym ze współautorów programu 
„Dziś-Jutro-Pojutrze”

IX 1941 – pod pseudonimem „Bolesław Radlewicz” 
został komendantem Okręgu Południe w „Ulu Wisła”, 
a pod pseudonimem „Nosowicz II” komendantem Okręgu 
Południe w Organizacji Małego Sabotażu „Wawer” 

VII–XII 1942 – wziął udział w II turnusie Zastępczych 
Kursów Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty AK, 
po ukończeniu których awansował do stopnia kaprala 
podchorążego

IX 1942 – organizował na Mokotowie pierwszą drużynę 
harcerzy w  wieku 12–15 lat, której patronował Romuald 
Traugutt

od 3 XI 1942 – pełnił funkcję pierwszego komendanta 
Zawiszy

I 1943 – otrzymał stopień podharcmistrza 

V 1943–III 1944 – kierował Wydziałem Zawiszy 
w  Głównej Kwaterze „Pasiece” 

6 V 1943–14 III 1944 – pełnił funkcję komendanta 
Chorągwi Warszawskiej „Ula Wisła”

15 VIII 1943 – awansował na stopień harcmistrza

24 VIII 1943 – uczestniczył w pogrzebie  
hm. ppor. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”

IX 1943 – opracował instrukcję Służby Pomocniczej 
„Mafeking”

15 III–6 VI 1944 – kierował „Blokiem Prochownia” 
(Ochota)

1 V 1944 – awansował na podporucznika

6 VI–1 VIII 1944 – ponownie kierował Chorągwią 
Warszawską „Ulem Wisła”

1 VIII 1944 – wziął ślub z Ireną Tyszkiewicz w kaplicy 
Sióstr Urszulanek na Powiślu

1–12 VIII 1944 – niósł służbę pomocniczą wśród ludności 
cywilnej na Ochocie podczas Powstania Warszawskiego

IX 1944–I 1945 – członek Głównej Kwatery „Pasieki” 
w Krakowie

1945 – uzyskał absolutorium i tytuł inżyniera Wyższej 
Szkoły Budowy Maszyn im. H. Wawelberga i S. Rottwanda 
w Warszawie

1945–1948 – pełnił funkcję zastępcy komendanta 
Chorągwi Warszawskiej ZHP i członka Komendy Hufca 
Śródmieście

1947 – inspektor w Departamencie Techniki Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu

1949–1951 – starszy inspektor w Departamencie Techniki 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego

1951–1981 – starszy inspektor w Wydziale Prac Naukowo- 
–Badawczych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, 
Głównym Urzędzie Miar, Głównym Instytucie Pracy, 
Centralnym Instytucie Ochrony Pracy (Polskim Komitecie 
Normalizacji, Miar i Jakości)

8–9 XII 1956 – razem z hm. Janem Rossmanem prowadził 
Krajową Konferencję Młodych Działaczy Harcerstwa 
Polskiego w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy

9–10 XII 1956 – brał udział w Ogólnopolskiej Naradzie 
Działaczy Harcerskich w Łodzi (Zjazd Łódzki)

1957–1958 – sekretarz Komisji Weryfikacyjnej przy 
Naczelnej Radzie Harcerskiej

1958–1959 – instruktor Hufca Filtry

1980–1981 – kierował Komisją Zakładową NSZZ 
„Solidarność” w  Polskim Komitecie Normalizacji, Miar 
i Jakości

od 1984 – współpracował z  Komisją Historyczną Szarych 
Szeregów przy Archiwum Państwowym m.st. Warszawy 

21 X 1989 – jeden z czterech sygnatariuszy listu do władz 
państwowych w obronie ZHP, znanego jako list „Bandy 
Czworga”

5–7 XII 1990 – został wybrany na Przewodniczącego ZHP 
na XXVIII Zjeździe w  Bydgoszczy, Naczelnikiem ZHP został 
hm. Ryszard Pacławski

1991 – współorganizował z  hm. Marią Hrabowską Harcerski 
Rejestr Represjonowanych po 1944 r. przez władze 
komunistyczne

10 VIII 1992 – władze ZHP na czele z hm. Stefanem 
Mirowskim wystosowały oficjalne prośby do władz 
Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) 
i Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek 
(WAGGGS) o przywrócenie członkostwa 

1993 – ponowny wybór na Przewodniczącego ZHP podczas 
XXIX Zjazdu w Warszawie

1995 – uczestnik Światowego Zlotu ZHP w Zegrzu

VII 1996 – podczas XXXIV Światowej Konferencji WOSM 
w Oslo przedstawicielom ZHP, w tym hm. Stefanowi 
Mirowskiemu, wręczono certyfikat członkowski

13 VII 1996 – śmierć hm. Stefana Mirowskiego podczas 
Światowej Konferencji WOSM w Oslo

22 VII 1996 – pochowany na cmentarzu wojskowym na 
Powązkach przy Kwaterze Batalionu „Zośka”
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