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Druhowie! 
 
Rozpoczęliśmy kolejny rok pracy harcerskiej.  Zapowiada się on szczególnie, ze 
względu na 60-tą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 
 
W minionym roku „szarżowaliśmy” w Wilanowie, aby uczcić 320 rocznicę Wiktorii 
Wiedeńskiej, ale tegoroczne obchody 60 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 
mają dla nas podwójny, wyjątkowy wymiar – są nie tylko ważnym dla Polski 
wydarzeniem historycznym, są przede wszystkim naszą osobistą wielką sprawą.  Póki 
żyją coraz mniej liczni nasi najstarsi druhowie, pamiętający tamte czasy, póki my żyjemy 
– młode pokolenie harcerzy Szesnastki – póty pamięć o tym pięknym zrywie narodowym 
nie zaginie.  Dlatego wzywam wszystkich aktualnych i byłych harcerzy Szesnastki, nie 
tylko do biernego udziału w rocznicowych obchodach, ale i do czynnego 
zauczestniczenia w ręcz ponownego przeżycia wielkiej akcji. 
 
Harcerze Szesnastki od roku 1911 wielokrotnie udowodnili, że potrafią dla Polski 
pracować, potrafią za Nią walczyć i jeśli trzeba – zginąć.  Dlatego mamy wielkie prawo i 
święty obowiązek stanąć w pierwszym szeregu podczas kilkudniowych obchodów 60 
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.  W tej sprawie wszystkich byłych harcerzy 
Szesnastki oraz zainteresowanych obchodami przyjaciół zapraszam na małe spotkanie 
po kominku. 
 
Składamy najgłębsze wyrazy współczucia mł. Michałowi Kalenikowi i jego rodzicom z 
powodu śmierci siostry i córki, Oli, harcerki 16 WDH-ek. 
 
Korzystając z naszego pierwszego w tym roku spotkania życzę wszystkim harcerzom 
nowych sprawności, wyższych stopni, dobrej zabawy, przyjaźni, wytrwałości w dążeniu 
do ideałów, rodzicom życzę pociechy z synów i córek, byłym harcerzom Szesnastki i 
naszym przyjaciołom i znajomym – powodu do dumy i wytrwałości we wspieraniu 
poczynań Drużyny. 
 
1. Mianowania 
 Mianuję zastępowym zastępu „Szopy” mł. Jakuba Kurka.  Mianuję zastępowym 

zastępu „Kruki” mł. Aleksandra Kućmę. 
 
2. Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego mł. Piotra Piątkowskiego. 
 
3. Zaliczam bieg na krajkę i kostki następującym druhom: Krzysztofowi Matejakowi, 

Wojciechowi Barańskiemu, Michałowi Strzeleckiemu, Marcinowi Korwin-



 

 

Kossakowskiemu, Piotrowi Kończykowi, Jakubowi Lewandowskiemu, Mateuszowi 
Cieślikowi, Michałowi Lenartowi, Dyzmie Zawadzkiemu, Michałowi Trocha, 
Konradowi Winiarskiemu i Adamowi Schliefowi.  Dziękuję mł. Michałowi 
Kalenikowi oraz innym osobom za zorganizowanie i przeprowadzenie biegu na 
krajkę i kostki. 

 
4. Najwytrwalszym harcerzem Szesnastki za rok 2003 uznaję mł. Michała 

Zdunkiewicza - 59 dni obozowych, II miejsce mł. Jakub Kurek – 52 dni obozowe. 
 
5. Powierzam obowiązki Wielkiego Administratora Internetowej Sieci Szesnastki 

wyw. Marcinowi Weissowi. 
 
6. Przyznaję plakietkę Drużyny następującym druhom: Pawłowi Hurasowi, Adamowi 

Gajdzińskiemu, Maurycemu Kieńdzińskiemu, Arturowi Piątkowi, Piotrowi 
Piątkowskiemu, Aleksandrowi Kućmie, Jackowi łakomemu, Michałowi 
Kopczyńskiemu, Karolowi Czopkowi, Ignacemu Sawickiemu, Piotrowi Bogdanów i 
Danelowi Karkowskiemu.  Przyznaję plakietkę Drużyny instruktorom 16 WDH. 

 
7. Otwoeram próbę na stopień wywiadowcy druhom: Robertowi Nawrotowi, 

Karolowi Czopkowi, Piotrowi Bogdanów, Ignacemu Sawickiemu, Michałowi 
Kopczyńskiemu, Jackowi Łakomemu i Michałowi Rodzosiowi. 

 
8. Program Choinki: 
 Po apelu pokaz walki wręcz, prezentacja multimedialna i kominek.  Zapraszamy 

do oglądania wystawy zdjęć i zaopatrzenia się w „Sulimczyka”. 
 
9. Z dniem dzisiejszym 16 WDH rozpoczyna współpracę z 1 Pułkiem Ułanów 

Krechowieckich.  Witamy przedstawicieli Pułku na Choince. 
 
10. Bardzo dziękuję druhowi Michałowi Grocholskiemu za podarowanie Drużynie 

roweru. 
 
 
 

Czuwaj! 
 

     phm. Lesław Kuczyński HR 
  drużynowy 16 WDH 


