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Rozkaz Specjalny L5/2003/2004 
 

Druhowie! 
 
W dziejach każdej dobrej Drużyny przychodzi moment, gdy drużynowy staje przed 
harcerskim szeregiem i po raz ostatni przyjmuje składany mu raport, po raz ostatni 
krzyczy „Czuwaj, Druhowie” i po raz ostatni salutuje w odpowiedzi na gromkie „Czuwaj!”.  
Jednocześnie jednak, w dziejach każdej dobrej Drużyny natychmiast z wyciągniętego 
szeregu występuje jego następca, przyjmuje z rąk poprzednika granatowy sznur i staje 
w miejscu, które jeszcze kilka dni wcześniej przysługiwało innemu instruktorowi.  Tak też 
dzieje się w Szesnastce od wielu lat.  Mamy oto do czynienia z pierwszą zmianą na 
funkcji drużynowego od wstąpienia Drużyny do ZHR w 2001 roku.  W dniu dzisiejszym 
obejmuję pełną komendę nad 16 Warszawską Drużyną Harcerzy im. Zawiszy Czarnego. 
 
Wiem, że jest to wielki zaszczyt i zarazem wielka odpowiedzialność.  Nie pierwszy raz 
przyjmuję ten zaszczyt i czuję ciężar tej odpowiedzialności.  W istocie, po raz trzeci 
wkładam granatowy sznur, aby wstąpić na ścieżkę budowy silnej, zwartej, wyszkolonej i 
dającej żywe świadectwo wierności ideałom harcerskim Szesnastce.  Ogarnia mnie 
poczucie dumy i wypełnia energia do pracy nad wielkością Drużyny.  Wierzę, że uczucia 
te dzielicie ze mną.  I jeśli czujecie, że Szesnastka to właśnie Wy, my wszyscy, jeśli 
nieobca jest Wam radość, gdy widzicie, jak rozwija się nasza gromada, gdy wreszcie 
macie świadomość, że na Waszych barkach spoczywa odpowiedzialność za dalsze losy 
16 WDH, stańcie wraz ze mną i przystąpcie do wytrwałej pracy nad sobą i nad światem 
w szeregach naszej ukochanej Szesnastki. 
 
W imię harcerskich ideałów, w imię zawiszackiej tradycji i w poczuciu więzi z 
pokoleniami harcerzy naszej Drużyny, będę starał się prowadzić ją ku rozwojowi i 
dniejącej Polsce lepszej przyszłości, o jakiej śpiewamy w pieśni „Idą skauci”.  Będę 
wymagał od siebie dużo, tak dużo, by stać się ponownie godnym spadkobiercą Jurka 
Wądołkowskiego, Pietrka Olewińskiego, Janusza Rudnickiego, Zyga Wierzbowskiego, 
Michała Woynicz-Sianożęckiego, Stefana Jedlińskiego i wielu, wielu innych wodzów 
naszej Drużyny, którzy odeszli na wieczną wartę.  Ale jednocześnie będę tyle samo 
wymagał od Was, będę spodziewał się odpowiedzialności, braterstwa, wysokiego 
poziomu ideowego i chętnej służby.  W zamian ofiarowuję Wam swój czas i wieloletnie 
instruktorskie doświadczenie.  Obiecuję też, że nie zgaśnie wśród nas zawiszacki humor, 
nie ustanie zabawa i przygoda, lecz jeśli mają mieć one walor wychowawczy, musimy 
wszyscy dołożyć najwyższych starań, aby harcerska praca była efektywna, dobrze 
przygotowana i prawidłowo wykonana.  Z tego, co wspólnie uczynimy, rozliczą nas 
następne pokolenia harcerzy Szesnastki, być może pod wodzą jednego z Was, któremu 
za lat kilka wręczę ten granatowy sznur, przyjęty dziś przeze mnie z rąk mojego 
poprzednika. 



 
Dziękuję poprzedniemu drużynowemu Szesnastki, phm. Lesławowi Kuczyńskiemu, za 
służbę, dziękuję za wsparcie pozostałym instruktorom i funkcyjnym, dziękuję 
przybocznym, zastępowym i szeregowym harcerzom, dziękuję rodzicom i nauczycielom.  
Mam nadzieję, że wciąż mogę liczyć na Waszą pomoc w służbie Bogu, Polsce i 
bliźniemu, na pożytek nas samych i dla chwały Szesnastki. 
 
1. Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich  
 

Z rozkazu hufcowego Warszawskiego Hufca Harcerzy „Klucz” nr L18/04 z 
2 czerwca 2004r.: 
1. Zdejmuję z funkcji drużynowego 16 WDH phm Lesława Kuczyńskiego HR, 
dziękując za pełnioną służbę. 
2. Powołuję na funkcję drużynowego 16 WDH phm Pawła Burakowskiego HR 
(...). 

 
2. Mianowania 
2.1 Mianuję phm. Lesława Kuczyńskiego przybocznym 16 WDH. 
2.2 Mianuję zastępowym zastępu „Jeże” mł. Ignacego Sawickiego. 
 
3. Turniej zastępów 
Ogłaszam wyniki turnieju zastępów: 
I miejsce, zastęp „Sokoły”, zastępowy mł. Michał Lewandowski; 
II miejsce, zastęp „Bobry”, zastępowy wyw. Paweł Huras; 
III miejsce, zastęp „Szopy”, zastępowy mł. Jakub Kurek. 
 
4. Sprawności 
4.1 Przyznaję sprawność zdobnika druhowi mł. Jackowi Łakomemu. 
4.2 Przyznaję sprawność kajakarza druhom: mł. Michałowi Lewandowskiemu, 
mł. Arturowi Piątkowi, mł. Maurycemu Kiendzińskiemu, wyw. Pawłowi Hurasowi 
i HO Krzysztofowi Pasternakowi. 
4.3 Przyznaję sprawność kajakarza doskonałego druhom: mł. Jakubowi Kurkowi, 
mł. Aleksandrowi Kućmie i wyw. Danielowi Karkowskiemu. 
4.4 Przyznaję sprawność mistrza kajakowego phm. Pawłowi Burakowskiemu HR. 
 
5. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu obozu hm. Markowi Gajdzińskiemu, 
phm. Lesławowi Kuczyńskiemu, phm. Lechowi Najbauerowi, pwd. Andrzejowi 
Karwanowi, pwd. Janowi Urmańskiemu, HO Mikołajowi Nowakowskiemu i ćw. Markowi 
Marczakowi. 
 
6. Wyznaczam zbiórkę wyjazdową na obóz na poniedziałek 5 lipca, godz. 7:00, 
szkoła podstawowa nr 23 od strony ul. Reja. 
 
Druhowie! 
 
Przed nami kolejny obóz letni i udział w III Narodowym Zlocie Harcerzy, połączonym z 
obchodami 60 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego.  Mam nadzieję, że 



zarówno obóz jak i zlot będą wspaniałą przygodą i nauką dla nas wszystkich.  Liczę na 
Wasze poświęcenie, braterstwo i pogodę ducha. 
 

Czuwaj! 
 

      phm. Paweł Burakowski HR 
   drużynowy 16 WDH 


