
 

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

Zimowisko 16 Warszawskiej Drużyny Harcerzy 

im. Zawiszy Czarnego 

 

         Małe Ciche, 7.02.2004 

 

Rozkaz L7/52/2004 

 

Druhowie! 

 

Kończymy nasze zimowisko w Małym Cichym.  Był to już LII obóz zimowy Szesnastki.  Mam 

nadzieję, że wspólne harce, gry i zabawy, wyprawy w góry i wycieczki zapadną nam w pamięć.  

Podhale gościło nas już nie pierwszy raz.  Powinno pozostać w naszych sercach miłym 

wspomnieniem. 

 

Wierzę, że wszyscy skorzystaliśmy z atmosfery, wysiłku i nauki, jaką daje zawsze zimowy obóz.  

Jest to czas zupełnie innego działania, rozwoju innych zdolności i nabywania innych wartości, 

niż obóz letni.  Ale już teraz, zapisując ostatnią kartę kroniki naszego zimowiska, rozpocznijmy 

przygotowania do obozu letniego.  Niech będzie on dla nas prawdziwym wyzwaniem, ale i 

nieporównywalnym z niczym innym harcem, który odbędziemy w duchu prawdziwie 

zawiszackiej pogody ducha, hartu ciała i jasności serca. 

 

Dziękuję za to zimowisko wszystkim harcerzom, zastępowym i funkcyjnym, dziękuję kadrze i 

korpusowi instruktorskiemu, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego sprawnego 

przeprowadzenia. 

 

1. Program dnia 

Przed południem sprzątanie kwatery i pakowanie oraz wyjazd do Krakowa (starsi są zobowiązani 

doi pomocy młodszym); po południu gra miejska w Krakowie i obiad; wieczorem powrót do 

Warszawy. 

 

2. Służby 

Służbę w dniu dzisiejszym pełni zastęp Wilki, zastępowy mł. Jacek Łakomy. 

Służbę porządkową na kwaterze im. Pawła Burakowskiego i na I piętrze drugiej kwatery pełni 

zastęp Kruki, zastępowy mł. Michał Lewandowski. 

Służbę porządkową na drugiej kwaterze pełni zastęp Żubry, zastępowy mł. Artur Piątek. 

 

3. Punktacja ogólna końcowa 

W rywalizacji między zastępami osiągnięto następujące wyniki ogólne: 

Łosie 111,5 

Bobry 132,5 

Żubry 134 

Kruki 124,5 

Jeże 131 

Szopy 124 

Bociany 130 

Wilki 128,5 



 

 

Borsuki 130. 

 

Zwyciężył zastęp Żubry, zastępowy mł. Artur Piątek (134 pkt.), II miejsce zastęp Bobry, 

zastępowy wyw. Paweł Huras (132,5 pkt.), III miejsce zastęp Jeże, zastępowy mł. Artur 

Kopczyński (131 pkt.).  Gratuluję zwycięzcom naszej zimowiskowej rywalizacji. 

 

4. Sprawności 

Przyznaję sprawność łazika druhom: szer. Wojciechowi Barańskiemu, szer. Konradowi 

Barańskiemu, szer. Krzysztofowi Matejakowi, szer. Marcinowi Lejczakowi, szer. Jakubowi 

Lewandowskiemu, szer. Michałowi Trocha, szer. Marcinowi Korwin-Kossakowskiemu, szer. 

Michałowi Lenartowi, szer. Michałowi Strzeleckiemu, szer. Mateuszowi Cieślikowi i szer. 

Dyzmie Zawadzkiemu. 

Przyznaję warunkowo sprawność szachisty szer. Konradowi Winiarskiemu; warunkiem 

otrzymania sprawności jest zorganizowanie turnieju szachowego w autokarze na trasie Kraków-

Warszawa w dniu dzisiejszym. 

Przyznaję sprawność gimnastyka szer. Marcinowi Korwin-Kossakowskiemu. 

 

5. Zaliczam wszystkie zdobyte na zimowisku sprawności.  W rywalizacji w zdobywaniu 

sprawności I miejsce zajął szer. Konrad Winiarski (6 sprawności), II miejsce szer. Mateusz 

Cieślik (3 sprawności), III miejsce ex aequo szer. Marcin Korwin-Kossakowski, szer. Krzysztof 

Matejak i szer. Michał Strzelecki (po 2 sprawności). 

 

Druhowie!  Zimowisko 16 WDH w Małym Cichym dobiega końca.  Liczę, że w jeszcze 

większym gronie spotkamy się na letnich obozach i kolejnym zimowisku. 

 

Czuwaj! 

 

phm. Lech Najbauer HR 

komendant zimowiska 16 WDH 

 

 


