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Zuchy, druhny i druhowie! 
 

„Ścigano między innymi 18 letniego wówczas młodzieńca, mieszkańca Warki Józefa 
Manczarskiego, który dzielnie trzymając się na koniu, na razie umknął przed ścigającymi go 
kozakami. Wkrótce go schwytano obito okrutnie na rynku i uwięziono najprzód w Warce, a 
potem w Grójcu. Kaci rosyjscy, mając podejrzenie, że Manczarski był żandarmem polowym, 
chcieli zmusić go do wydania im wszystkich swych współtowarzyszów z Warki pochodzących, 
bili go i katowali nad wszelki wyraz okrutnie. Mimo srogich katowni Manczarski na wszystkie 
indagacje odpowiadał jednemi i temi samemi słowy: „Nic nie wiem, nic nie wiem.”  

Dzięki jego bohaterstwu wielu mieszkańców wareckich zawdzięcza swe ocalenie od 
śmierci lub Syberji. 
Między ocalonymi w ten sposób był jeden, co niegdyś Manczarskiego niesłusznie przed władzą 
powstańczą, o nadużycia służbowe oskarżał, które to oskarżenie zagrażało mu karą śmierci, 
dzięki Opatrzności tylko zjawili się na czasie świadkowie i niewinność oskarżonego na jaw 
wyszła. Fakt ten maluje całą szlachetność Manczarskiego, który mimo katowni nie wydał 
nikogo, nawet nieprzyjaciół swoich! 
Do dziś dnia Manczarski szanowany od ogółu żyje i mieszka w Warce.” 
Ksiądz Marceli Ciemniewski 

 
Drodzy! Dziś przyszedł czas na zakończenie kampanii zdobycia patrona. Jestem dumny, że 
szczep 1 WaDHiGZ osiągnął kolejny „etap wtajemniczenia” w byciu prawdziwym szczepem – 
posiadania patrona, który uczy, inspiruje, może być przykładem dla całych pokoleń zuchów, 
harcerek i harcerzy. Posiadanie patrona to wielki przywilej, ale także i ogromne zobowiązanie. 
Życzę całemu szczepowi, wszystkim jednostkom, aby pełnymi garściami czerpali z życia Józefa 
Manczarskiego – niech jego odwaga, determinacja, szlachetność i patriotyzm będą dla Was 
prawdziwym drogowskazem i inspiracją do działania nie tylko na harcerskich zbiórkach czy 
biwakach, ale także w Waszym codziennym życiu. 
 

1. Nadaję patronat Józefa Manczarskiego szczepowi 1 Wareckich Drużyn Harcerskich i 
Gromad Zuchowych. Serdecznie gratuluję! 

 
  

Czuwaj! 
 
 

Hm. Tomasz Wolszczak 
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