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Rozkaz L3/2004/2005 
 

Druhowie! 
 
Dziś ostatnia zbiórka Drużyny w 2004 roku.  Był to dla nas bardzo dobry rok.  Od 
zimowiska w Małym Cichym, aż po letni obóz, pracowaliśmy ciężko nad rozwojem i 
umocnieniem pozycji Drużyny.  Turniej sportowy, turniej zastępów, uczestnictwo w 
zlocie UNDHR, integracja Zastępu Zastępowych – to wszystko pozwoliło nam na 
osiągnięcie tego, czym możemy szczycić się dziś.  Kiedy obejmowałem komendę nad 
Szesnastką w czerwcu tego roku nie przypuszczałem, że Drużyna będzie mogła zdobyć 
najwyższe laury.  A jednak – udało się i był to sukces nas wszystkich, Wasz, Waszych 
zastępów, plutonów, kadry instruktorskiej, całej Drużyny i mój osobisty, jako instruktora.  
Najpierw udany spływ kajakowy Rospudą, potem świetny obóz nad jeziorem Skępe i z 
marszu – uczestnictwo w III Narodowym Zlocie Harcerzy i w uroczystościach 
powstaniowych.  A potem sięgnęliśmy jeszcze wyżej – zdobyliśmy tytuł najlepszej 
drużyny harcerzy w Chorągwi Mazowieckiej, a tydzień później – najlepszej drużyny 
harcerzy ZHR w całej Polsce!  Jesteśmy Drużyną Rzeczypospolitej! Wy jesteście 
harcerzami Rzeczypospolitej!  Odnowiliśmy tradycję naszych poprzedników, którzy w 
latach międzywojennych niejednokrotnie sięgali po najwyższe laury i zaszczyty w 
harcerstwie. 
 
Ale to wszystko nie wystarczy.  To nie jest koniec naszej pracy i naszych wysiłków.  
Przeciwnie – to początek drogi, to pionowy start, z którego teraz musimy przejść w silny 
niezachwiany lot ku przestworzom.  Budujemy Drużynę każdego dnia.  Nie wolno nam 
pracy tej zaniechać.  Patrzą bowiem na nas nie tylko nasi druhowie z innych drużyn, nie 
tylko nasi przyszli rywale w walce o miano Drużyny Rzeczypospolitej, nie tylko nasi 
harcerscy przełożeni, nasi rodzice i nauczyciele.  Patrzą na nas także duchy tych, którzy 
odeszli na wieczną wartę, wyznaczywszy kierunek, w którym Szesnastka powinna 
podążać.  Liczą na nasz hart ducha, braterstwo i zawiszacką dzielność.  Nie możemy 
ich zawieść.  Dlatego wzywam wszystkich do zwiększenia wysiłków, do wzięcia większej 
odpowiedzialności za zastępy, plutony i Drużynę.  Wzywam do doskonalenia swoich 
umiejętności i pracy nad sobą.  Wzywam wreszcie do dawania przykładu harcerską 
postawą i udowadniania sobie i innym, że Szesnastka – to zawsze klaw boys! 
 
1. Zwolnienia i mianowania 
 
1.1 Udzielam urlopu wyw. Maurycemu Kiendzińskiemu do końca stycznia 2005 roku 
z powodu wyjazdu za granicę. 
 
1.2 Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu „Kruki” wyw. Aleksandra Kućmę i 
mianuję go tymczasowo zastępowym zastępu „Łosie”. 



 
1.3 Rozwiązuję zastęp „Kruki” i przenoszę: 
 
mł. Michała Lenarta – do zastępu „Żubry”, 
mł. Jakuba Lewandowskiego - do zastępu „Sokoły” 
mł. Michała Trochę - do zastępu „Sokoły”. 
 
1.4 Powołuję zastęp „Rysie” w III Plutonie, zastępowy wyw. Karol Czopek. 
 
1.5 Zmieniam nazwę zastępu „Bociany” na „Lisy”. 
 
1.6 Zmieniam nazwę zastępu „Wilki” na „Sowy”. 
 
2. Struktura Drużyny  
 
Ustalam następujący skład plutonów i składy zastępów na koniec roku 2004: 
 
2.1 I Pluton – plutonowy HO Piotr Drzazga, zastępca HO Marek Marczak 
 
 zastęp „Szopy” 
  zastępowy wyw. Jakub Kurek 
  mł. Konrad Winiarski 
  mł. Michał Strzelecki 
  szer. Adam Dziedzic 
  szer. Tomasz Odrzygódź 
  szer. Piotr Maślankiewicz 
 
 zastęp „Bobry” 
  zastępowy ćw. Paweł Huras 
  mł. Adam Gajdziński 
  mł. Bogusław Macioch 
  mł. Marcin Kajak 
  mł. Piotr Piątkowski 
  szer. Jakub Burakowski 
  szer. Jakub Omiecki 
  szer. Marcin Wilk 
  szer. Roman Hoszowski 
 
 zastęp „Łosie” 
  zastępowy wyw. Maurycy Kiendziński, tymczasowo wyw. Aleksander  
  Kućma 
  mł. Wojciech Barański 
  mł. Dominik Koć 
  mł. Patryk Eysmond 
  mł. Maciej Krysiński 
  mł. Piotr Słupski 
  mł. Jan Czernikieiwcz 



 
 sekcja wędrowniczo-żeglarska 
  dowódca na lądzie ćw. Daniel Karkowski 
  dowódca na wodzie wyw. Michał Kalenik 
  mł. Jakub Stępniak 
  mł. Michał Zdunkiewicz 
  mł. Patryk Kaźmierczak 
 
2.2 II Pluton, plutonowy HO Krzysztof Pasternak 
 
 zastęp „Sokoły” 
  zastępowy wyw. Michał Lewandowski 
  mł. Piotr Kończyk 
  mł. Sebastian Przybysz 
  mł. Jakub Lewandowski 
  mł. Michał Trocha 
  szer. Artur Iwański 
  szer. Ignacy Muzyka 
  szer. Bartek Muzyka 
  szer. Mateusz Skonieczny 
  szer. Bartek Barej 
  szer. Adam Schlief 
 
 zastęp „Żubry” 
  zastępowy wyw. Artur Piątek 

mł. Krzysztof Matejak 
mł. Dyzma Zawadzki 
mł. Marcin Korwin-Kossakowski 
mł. Michał Lenart 
szer. Mateusz Cieślik 
szer. Maciej Bogusławski 
szer. Aleksander Bogusławski 
 

 zastęp „Lisy” 
  zastępowy mł. Marcin Gierbisz 
  mł. Tomasz Filipiak 
  szer. Marcin Lejczak 
  szer. Kajetan Kapuściński 
  szer. Maciej Sadowski 
  szer. Aleksander Świątek 
  szer. Dariusz Zaręba 
 
2.3 III Pluton, plutonowy HO Mikołaj Nowakowski 
 
 zastęp „Sowy” 
  zastępowy wyw. Jacek Łakomy 
  szer. Krzysztof Ostrowski 



  szer. Robert Trzciński 
  szer. Marcin Kołakowski 
 
 zastęp „Jeże” 
  zastępowy wyw. Ignacy Sawicki 
  mł. Michał Rodzoś 
  mł. Robert Nawrot 
  wyw. Piotr Bogdanow 
  mł. Igor Bloch 
 
 zastęp „Rysie” 
  zastępowy wyw. Karol Czopek 
  szer. Kamil Bojanko 
  szer. Adam Bojanko 
  szer. Filip Akkad 
  szer. Maciej Ślusarczyk. 
 
3. Akcja „Zyg” 
 
3.1 Zarządzam rozpoczęcie Akcji „Zyg”. 
 
3.2 Akcja „Zyg” ma na celu przygotowanie harcerzy Szesnastki do zdobycia 
wyższych stopni harcerskich. 
 
3.3 Regulamin Akcji „Zyg”:  

3.3.1 Akcja „Zyg” będzie podzielona na trzy etapy: 
(a) etap pierwszy – kwalifikacja i opracowanie próby; 
(b) etap drugi – realizacja próby i szkolenie; 
(c) etap trzeci – próba końcowa (bieg na stopień) i przyznanie stopnia. 

3.3.2 W trakcie etapu pierwszego wszyscy, którzy zamierzają zdobywać wyższe 
stopnie zgłaszają się pisemnie lub elektronicznie do phm. Lecha 
Najbauera w celu opracowania programu próby.  Termin zgłoszenia 
upływa 16 stycznia 2005 roku.  W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, 
stopień posiadany, życiorys harcerski i proponowanego opiekuna próby, 
który winien mieć stopień wyższy. 

3.3.3 Spotkania z osobami zamierzającymi zdobywać wyższe stopnie w celu 
ustalenia programu próby będą organizowane indywidualnie w obecności 
opiekuna.  Szkolenia będą organizowane zbiorowo.  Próby końcowe będą 
realizowane indywidualnie. 

3.3.4 Nad realizacją próby i szkoleniami czuwają wyżsi stopniem harcerze i 
instruktorzy 16 WDH, wyznaczeni przez drużynowego, plutonowego lub 
przybocznego na opiekunów próby.  Opiekunowie próby zaliczają 
poszczególne zadania. 

3.3.5 Każdy harcerz oraz poborowy otrzymuje kartę próby z zadaniami oraz 
miejscami na zaliczenia. 

3.3.6 Wypełnione karty próby należy złożyć plutonowym lub przybocznym albo 
drużynowemu najpóźniej 30 czerwca 2005 roku.  Warunkiem 



dopuszczenia do próby końcowej (biegu na stopień) będzie zrealizowanie 
zadań i zdobycie zaliczeń. 

 
4. Pochwały 
 
4.1 Udzielam pochwały wyw. Maurycemu Kiendzińskiemu za zdobycie na kursie 
Szkoły Zastępowych Warszawskiego Hufca Harcerzy „Klucz” patentu zastępowego z 
wyróżnieniem. 
 
4.2 Udzielam pochwały ćw. Danielowi Karkowskiemu za zajęcie pierwszego miejsca 
w zawodach indywidualnych w trakcie III Manewrów Okręgu Mazowieckiego HOPR w 
Łukowie.  Gratuluję ćw. Danielowi Karkowskiemu oraz HO Krzysztofowi Pasternakowi 
zdobycia stopni Ratowników HOPR.  Gratuluję patrolowi HOPR Ma-P0001 działającemu 
przy 16 WDH, patrolowy HO Krzysztof Pasternak, zdobycia trzeciego miejsca w 
zawodach patroli w trakcie III Manewrów Okręgu Mazowieckiego HOPR w Łukowie. 
 
4.3 Udzielam pochwały pwd. Andrzejowi Karwanowi HR za sprawne zorganizowanie 
przeniesienia magazynu 16 WDH. 
 
4.4 Udzielam pochwały wyw. Jackowi Łakomemu za bardzo szybkie napisanie relacji 
z III Manewrów Okręgu Mazowieckiego HOPR w Łukowie. 
 
6. Nagany 
 
Udzielam nagany wszystkim harcerzom Szesnastki, którzy do dnia dzisiejszego nie zdali 
kart na zimowisko i zobowiązuję ich do jak najszybszego wywiązania się z tego 
obowiązku. 
 
7. Bieg na krajkę i kostki 
 
Wyznaczam termin biegu na krajkę i kostki na 8 stycznia 2005 roku (sobota), godzina 
16:00.  Bieg organizuje III Pluton pod dowództwem HO Mikołaja Nowakowskiego.  
Przypominam, że młodzicy zdobywający plakietkę Drużyny mają obowiązek obsadzenia 
przeszkód na biegu. 
 
8. Choinka 
 
Wyznaczam termin Choinki Drużyny na 16 stycznia 2005 (niedziela), godzina 16:00.  
Choinka odbędzie się w gmachu Gimnazjum im. Staszica ul. Nowowiejska 37A. 
 
Życzę wszystkim najlepszych, najweselszych i najmilszych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wiele sukcesów w Nowym Roku. 
 
 

Czuwaj! 
 

     phm. Paweł Burakowski HR 



  drużynowy 16 WDH 


