
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 
16 Warszawska Drużyna Harcerzy 
im. Zawiszy Czarnego 
 

      Warszawa, 20 października 2004r. 
 

Rozkaz L2/2004/2005 
 

Druhowie! 
 
W sobotę doszła do nas smutna wiadomość: na wieczną wartę odszedł pierwszy 
Przewodniczący ZHR i Honorowy Przewodniczący Związku hm. Tomasz Strzembosz.  
Obecny Przewodniczący ZHR przyznał Mu pośmiertnie stopień harcmistrza 
Rzeczypospolitej.  Niewielu w historii harcerstwa było takich, którym za wybitne zasługi 
stopień taki przyznano.  Pamiętajmy, że jednym z harcmistrzów RP był Zawiszak, 
współzałożyciel 16 WDH, hm. Piotr Olewiński.  Dziś wspominamy wszystkich 
Zawiszaków, którzy swoje życie oddali w służbie Ojczyzny, wierni ideałom Prawa i 
Przyrzeczenia oraz naszej szesnastkowej tradycji.  Wspominamy także Druha Tomasza, 
który wielokrotnie ciepło wypowiadał się o naszej Drużynie.  Pogrzeb hm. Tomasza 
Strzembosza odbędzie się w sobotę, 23 października 2004 roku w kościele Św. 
Zygmunta na Bielanach.  Wzywam instruktorów i harcerzy Szesnastki do uczestnictwa w 
uroczystościach żałobnych. 
 
1. Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich 
 
Z rozkazu Przewodniczącego ZHR L11/2004 z 16 października 2004r.: 
 
2.1. Zarządzam w całym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 3-miesięczną żałobę.  
2.2. Rozkazuję założenie na ten okres na Krzyże Harcerskie czarnej krepy, a na 
sztandary czarne wstęgi. 
 
podpisano Przewodniczący ZHR hm. Kazimierz Wiatr 
 
2. Akcja Grunwald 
 
2.1 Zarządzam rozpoczęcie Akcji Grunwald. 
 
2.2 W ramach Akcji Grunwald harcerze 16 WDH oraz poborowi będą zdobywać 
plakietki Drużyny.  Poborowi będą ponadto przygotowywać się do zdobywania kostek i 
krajek. 
 
2.3 Regulamin Akcji Grunwald: 

2.3.1 Każdy harcerz wykonuje zadania oraz zdobywa wiedzę zgodnie z 
posiadanym stopniem, według zakresu znajdującego się na karcie próby. 

2.3.2 Zadania zalicza i zdobycie wiedzy potwierdza na karcie próby: 
 (a) w przypadku młodzików – zastępowy lub plutonowy 
 (b) w przypadku wywiadowców – plutonowy 



 (c) w przypadku ćwików – drużynowy. 
2.3.3 Każdy harcerz oraz poborowy otrzymuje kartę próby z zadaniami i 

zakresem wiedzy oraz miejscem na zaliczenie. 
2.3.4 Wypełnione karty próby należy złożyć plutonowym lub przybocznym albo 

drużynowemu najpóźniej 31 grudnia 2004 roku. 
2.3.5 Akcja Grunwald trwa do końca bieżącego roku. 
2.3.6 Plakietki będą wręczane na Choince w styczniu 2005 roku. 

 
3. Mianowania 
 
3.1 Mianuję zastępowym zastępu próbnego przy szkole podstawowej nr 61 
wyw. Karola Czopka i polecam mu sformowanie zastępu, przybranie nazwy, przyjęcie 
barw oraz wykonanie proporczyka zastępu do 11 listopada 2004 roku. 
 
4. Struktura Drużyny 
 
Przenoszę do Plutonu I z Plutonu II zastępy: „Łosie”, zastępowy wyw. Maurycy 
Kiendziński oraz „Bobry”, zastępowy ćw. Paweł Huras. 
 
5. Pochwały 
 
Udzielam pochwały wyw. Aleksandrowi Kućmie za wzorowe prowadzenie strony 
internetowej Szesnastki. 
 
6. Nagany 
 
Udzielam nagany zastępowym oraz przybocznym obecnym na Radzie Drużyny w dniu 
18 października 2004 roku za pozostawienie bałaganu w harcówce i zobowiązuję 
wszystkich korzystających z harcówki do zachowania czystości i porządku w 
pomieszczeniu. 
 
 
 
 

Czuwaj! 
 

     phm. Paweł Burakowski HR 
  drużynowy 16 WDH 


