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ROZKAZ SPECJALNY 

 

Szanowni Goście, Drodzy Rodzice i Przyjaciele, Dawni i Obecni Harcerze 

Szesnastki! 

To już 90 lat, 90 lat harcerskiej służby. Przez ten cały okres Szesnastka bawiła, 

uczyła i przede wszystkim wychowywała kolejne zastępy młodych Polaków. Różnie 

przez te 90 ostatnich lat w Polsce bywało, lecz harcerze Szesnastki zawsze w 

pierwszym szeregu, na każde wezwanie gotowi do czynu, w najtrudniejszych dla 

kraju chwilach, nigdy nie zawiedli. Trzeba było reprezentować harcerstwo polskie – 

reprezentowali, trzeba było walczyć o Polskę – walczyli, trzeba było ginąć za Polskę 

– ginęli. Złotymi zgłoskami zapisywali kolejne karty historii. 

Przez 90 lat w Drużynie bywały okresy bardzo dobre (tytuł „Bardzo Dobrej Drużyny 

Rzeczypospolitej" nadany nam w 1935 roku na Zlocie Harcerstwa Polskiego w 

Spale), jak i bardzo złe. Bywało, że w trudnych chwilach zastawało nas kilku, ale 

właśnie tych „kilku" młodych, zagubionych harcerzy potrafiło odrodzić się, 

odbudować Drużynę od podstaw, czerpiąc siłę bijącą z magicznej liczby „16". 

Największą wartością naszej Drużyny pozostają jednak ludzie, którzy ją przez te 90 

lat tworzyli. Szesnastka ma cały czas liczne, bardzo zgrane grono przyjaciół, w 

którym czy masz lat 90, 50 czy 15 – wszyscy mówią sobie po imieniu. Nie wszyscy 

dawni harcerze Szesnastki będą dziś na naszej uroczystości. Za zmarłych i poległych 

modliliśmy się w kościele Św. Jacka, składając tym samym hołd ich pamięci. 

Wielu naszym harcerzom już wiek, czy choroba nie pozwoli być to z nami, lecz oni 

właśnie, choć nieobecni ciałem, są z nami całą duszą. Zostałem przez nich, z naszym 

kochanym „Zygiem" Wierzbowskim i Stefanem Jedlińskim na czele, upoważniony 

do pozdrowienia wszystkich uczestników naszego Jubileuszu, a w szczególności 

pozdrowić mam i uściskać chłopaków tworzących aktualną Szesnastkę. 

 

Szesnastko, historia dziś Ci się kłania. Druhowie, harcujcie więc dzielnie, aby za 

kilka lat również Wam się pokłoniła. 

A historia kołem się toczy – piękne jest bowiem 90, ale jeszcze piękniejsze 50 lat. 

Mało kto wie, ale dziś, po 50 latach oficjalnie wróciliśmy do Gimnazjum im. 



Staszica, z którym byliśmy związani przez pierwszych 40 lat istnienia Drużyny. 

Pragnąłbym w tym miejscu w imieniu byłych i aktualnych harcerzy Szesnastki 

podziękować dyrekcji za bardzo życzliwe przyjęcie Drużyny pod swój, a właściwie 

już nasz wspólny dach. Myślę, że nawiążemy do pierwszych 40 lat działalności 

Drużyny i będziemy godnie rozsławiać dobre imię Gimnazjum Staszica. Przy tej 

okazji również bardzo gorąco chciałbym podziękować dyrekcjom szkół nr 9 i 23 za 

bardzo życzliwą nad Drużyną opiekę. 

Życzę wszystkim miłego Jubileuszu i do zobaczenia na 95-cioleciu Drużyny! 

 

CZUWAJ! 

phm. Lesław Kuczyński, HO 
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