
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

Zimowisko 16 Warszawskiej Drużyny Harcerzy 

im. Zawiszy Czarnego 

 

         Małe Ciche, 1.02.2004 

 

Rozkaz L1/52/2004 

 

Druhowie! 

 

Witam wszystkich uczestników LII zimowiska 16 WDH.  Nasza Drużyna szczególnie 

związana jest z Podhalem.  To tu, w Białce, odbył się słynny obóz Szesnastki w 1925 roku.  

To stąd pochodzą góralskie kostki noszone przez nas na czapkach.  To o tym regionie Polski 

śpiewamy nasze zawiszackie pieśni.  Teraz, pamiętając o łączącej nas z Podhalem tradycji, 

odbywamy w tym pięknym terenie kolejne zimowisko.  Zróbmy wszystko, by było ono udane 

i pozostało w naszych sercach miłym wspomnieniem.  Z szacunkiem podejdźmy do 

mieszkających tu ludzi, z troską do ich przeszłości, z poczuciem służby do ich teraźniejszości. 

 

1. Skład zimowiska. 

Zatwierdzam skład rady zimowiska, kadry i uczestników: 

komendant phm. Lech Najbauer 

zastępca komendanta i kwatermistrz phm Paweł Burakowski 

oboźny HO Mikołaj Nowakowski 

instruktor programowy ćw. Krzysztof Pasternak. 

Zastępowi: 

mianuję następujących zastępowych: 

zastęp Łosie – zastępowy mł Michał Kalenik 

zastęp Bobry – zastępowy wyw. Paweł Huras 

zastęp Bociany – zastępowy wyw. Daniel Karkowski 

zastęp Żubry – zastępowy mł. Artur Piątek 

zastęp Kruki – zastępowy mł. Michał Lewandowski 

zastęp Szopy – zastępowy mł. Jakub Kurek 

zastęp Wilki – zastępowy mł. Jacek Łakomy 

zastęp Jeże – zastępowy mł. Michał Kopczyński 

zastęp Borsuki – zastępowy wyw. Marcin Weiss. 

 

2. Program dnia 

Przed południem Msza Św. o godzinie 11:00; po południu zwiad terenowy; po obiedzie gra 

terenowa; wieczorem kominek. 

 

3. Podziękowania 

Dziękuję za nieocenioną pomoc w zorganizowaniu zimowiska: 

pwd. Andrzejowi Karwanowi 

phm. Pawłowi Burakowskiemu 

phm. Lesławowi Kuczyńskiemu 

hm. Markowi Gajdzińskiemu. 

Dziękuję i udzielam pochwały z przygotowanie forum internetowego mł. Aleksandrowi 

Kućmie, który ze względu na chorobę nie może uczestniczyć w naszym zimowisku. a za 

przygotowanie strony internetowej II Plutonu – ćw. Krzysztofowi Pasternakowi. 

 



4. Sprawności 

Przyznaję trzygwiazdkową sprawność informatyka ćw. Krzysztofowi Pasternakowi i mł. 

Aleksandrowi Kućmie. 

Przyznaję sprawność dziennikarza HO Mikołajowi Nowakowskiemu, wyw. Pawłowi 

Hurasowi i mł. Aleksandrowi Kućmie. 

 

5. Regulamin 

Wprowadzam regulamin zimowiska, który zostanie wywieszony na tablicy rozkazów i 

zobowiązuję wszystkich do zapoznania się z jego treścią. 

 

6. Służby 

Służbę w dniu dzisiejszym pełni zastęp Bobry, zastępowy wyw. Paweł Huras.  Do zadań 

zastępu służbowego należy służba w kuchni oraz prowadzenie kroniki dnia obozowego i 

przeprowadzenie zajęć z musztry. 

Służbę porządkową na I piętrze pełni zastęp Jeże, zastępowy mł. Michał Kopczyński. 

 

Druhowie!  Zachęcam Was do aktywnego uczestnictwa w zimowisku, do dania z siebie jak 

najwięcej, aby kolejny nasz wspólny wyjazd był przygodą i wspaniałym przykładem 

szesnastkowej tradycji – tradycji gry, służby i braterstwa. 

 

Czuwaj! 

 

phm. Lech Najbauer HR 

komendant zimowiska 16 WDH 

 


