
Warszawa, 16.02.2003 

16 WDH  

im. Zawiszy Czarnego 

Rozkaz Specjalny L1/II/2003 

Szanowni Zawiszacy, Drodzy Goście Tegorocznej Choinki, Druhny i Druhowie! 

 

Jak każe tradycja, zimową porą zwołujemy szacowne grono naszych przyjaciół, 

aby stanąć przed nimi i zameldować o tym, czego dokonaliśmy w minionym roku. 

Niestety nie dane nam było spotkać się rok wcześniej, ale mamy nadzieję, że 

atrakcje dzisiejszego święta wynagrodzą wszystkim ten niedostatek. 

 

Serdecznie witam Zawiszaków, rodziców, nauczycieli i wychowawców naszych 

harcerzy, a także przedstawicieli władz harcerskich i zaprzyjaźnionych środowisk. 

Witam również przedstawicielki odradzającej się Szesnastki żeńskiej. Szczególnie 

gorąco witam dyrektorów szkół, w których działają plutony Szesnastki. Bez 

życzliwości i wsparcia Pani Dyr. Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica, 

które udostępniło nam swoje pomieszczenia na tegoroczną Choinkę, a także Pani 

Dyr. Szkoły Podstawowej nr 23 im. Szymańskiego i Pani Dyr. Gimnazjum im. 

Staffa, nie stalibyśmy tu dzisiaj w taki licznym gronie i nie bylibyśmy tak dumni z 

faktu, iż krajki i kostki nosi już ponad 40 harcerzy 16 WDH. 

 

1. Program Choinki 

Po apelu zapraszamy do zwiedzania wystawy fotograficznej z zimowiska w 

Łagowie Lubuskim oraz zachęcamy do oddawania głosów na najlepszą relację 

słowno-fotograficzną. Polecamy także zapoznanie się z relacjami z 

najważniejszych wydarzeń minionego roku. O godz. 18:30 rozpoczniemy kominek. 

Zakończenie Choinki około 19:30. 

Zachęcamy również do lektury specjalnego numeru „Sulimczyka". 

 

 

2. Stopnie 

2.1 Przyznaję stopień ćwika następującym druhom: 

wyw. Piotrowi Drzazdze, 

wyw. Markowi Marczakowi, 

wyw. Mikołajowi Nowakowskiemu 

wyw. Krzysztofowi Pasternakowi. 

 

2.2 Przyznaję stopień młodzika następującym druhom: 

szer. Michałowi Kalenikowi 

szer. Mateuszowi Owczarczykowi 

 

 



3. Sprawności: 

3.1 Przyznaję sprawność ministranta druhowi szer. Michałowi Kopczyńskiemu. 

3.2 Przyznaję sprawność młodszego redaktora druhom: 

szer. Aleksowi Khrabrovowi 

szer. Michałowi Zdunkiewczowi 

3.3 Przyznaję sprawność rysownika druhowi szer. Michałowi Rodzosiowi. 

 

 

4. Pochwały: 

Udzielam pochwały druhom 

szer. Michałowi Kopczyńskiemu, 

szer. Michałowi Rodzosiowi 

szer. Michałowi Kalenikowi 

za harcerską postawę na zimowisku (i nie ma to nic wspólnego z faktem iż wszyscy 

noszą to samo imię). 

 

Udzielam specjalnej pochwały druhowi ćw. Krzysztofowi Pasternakowi za 

uczestnictwo we wszystkich imprezach 16 WDH w roku 2002. 

 

Drodzy Goście i Przyjaciele! 

 

W nowym 2003 roku, który rozpoczęliśmy wspaniałym zimowiskiem, życzę Wam 

wszystkim wszelkiej pomyślności, szczęścia i wytrwania w ideałach, które 

przyświecają nie tylko czynnym harcerzom. Życzę zadowolenia z pracy i służby, 

uporu w dążeniu do celu i siły ducha, która pomoże przezwyciężyć wszelkie zło i 

słabości. Drużynie, harcerzom, instruktorom i sobie, życzę natomiast, abyśmy idąc 

szlakiem wytyczonym przez śp. Zyga Wierzbowskiego i śp. Stefana Jedlińskiego, 

pozostawali wierni Przyrzeczeniu i postępowali zgodnie z Prawem Harcerskim, a 

także abyśmy zawsze mogli z czystym sumieniem powiedzieć o sobie: „Na słowie 

harcerza polegaj, jak na Zawiszy". 

CZUWAJ! 

phm. Lesław Kuczyński, HR 

drużynowy 16 WDH 

 


