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Rozkaz Specjalny L5/2004/2005 
 
Szanowni Państwo, Rodzice, Wychowawcy, Zawiszacy, Druhny i Druhowie! 
 
Minął kolejny rok naszej pracy, służby i przygody.  Cieszę się, że możemy gościć Was 
na naszej tradycyjnej Choince.  W tym roku obchodzimy 75-tą rocznicę zorganizowania 
pierwszego spotkania choinkowego w Szesnastce.  Mimo upływu czasu, zwyczaj ten 
trwa i co rok łączy we wspólnym kręgu zawiszackie pokolenia, harcerzy, ich rodziny i 
wychowawców szkolnych.  Jestem wdzięczny za wytrwałość, wsparcie i życzliwość, z 
jaką spotykamy się w naszej codziennej pracy.  Dziękuję zwłaszcza rodzicom, za to, że 
obdarzyli Szesnastkę zaufaniem, że powierzyli jej swoich synów, że tak, jak my, wierzą 
w potęgę harcerskiego ducha, już niemal od stulecia kształtującego postawy i charaktery 
młodych Polaków.  
 
Godzi się wspomnieć, że bez życzliwości rodziców, bez wsparcia szkół i wreszcie bez 
wytężonej pracy harcerzy i instruktorów, Szesnastka nie stałaby tu dziś tak licznie i nie 
byłaby w stanie wykazać się tak istotnymi osiągnięciami.  Rok 2004 przyniósł nam wiele 
znaczących sukcesów, o których wypada powiedzieć.  Wiosną instruktor 16 WDH objął 
funkcję Komendanta Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, a latem inny – Komendanta 
Głównego Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, powstałego z 
inicjatywy naszej Drużyny w 2002 roku.  W sierpniu uczestniczyliśmy w III Narodowym 
Zlocie Harcerzy i w obchodach 60 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, pełniąc 
służbę w łączności oraz reprezentując ZHR w trakcie uroczystości miejskich, w tym 
prowadząc kolumnę harcerzy w defiladzie ulicami Warszawy 31 lipca i występując w 
inscenizacji na Placu Krasińskich 1 sierpnia.  Jesienią, na Zlocie Św. Jerzego, 
wywalczyliśmy tytuł Drużyny Włóczni, czyli najlepszej drużyny harcerzy na Mazowszu.  
Wreszcie, co najważniejsze i najbardziej znaczące - jesteśmy Drużyną Rzeczypospolitej 
– w ogólnopolskim turnieju zdobyliśmy miano najlepszej drużyny harcerzy ZHR, a cztery 
zastępy Szesnastki zajęły cztery pierwsze miejsca w rywalizacji turniejowej. 
 
Ale to przecież nie wszystko.  Nasze osiągnięcia to także stały wzrost stanu liczebnego 
Drużyny, zwiększenie liczby zastępów, integracja zastępu zastępowych.  W roku 2004 
grono Harcerzy Rzeczypospolitej powiększyło się o dwóch instruktorów Szesnastki, trzej 
harcerze zdobyli stopnie harcerza orlego, dwaj – ćwika, mamy dziesięciu nowych 
wywiadowców i dwunastu nowych młodzików.  Odbyliśmy zimowisko, obóz stały, obóz 
wędrowny, dwa spływy kajakowe i szereg wycieczek, uczestniczyliśmy w zbiórkach, 
zlotach i służbach.  Codziennym trudem daliśmy świadectwo przywiązania do 
harcerskich ideałów i zawiszackich tradycji, które stale wyznaczają nam kierunek 
rozwoju i stanowią motywację naszych czynów. 
 
Za to wszystko – raz jeszcze dziękuję. 



 
1. Program Choinki 
Po apelu zapraszamy do zwiedzenia mini-wystawy fotograficznej, obejrzenia prezentacji, 
posłuchania i pośpiewania w harcerskim kręgu oraz spotkań przy stolikach 
zaimprowizowanej kawiarenki.  Ciasto i herbatę w kawiarence przygotowali harcerze i 
ich rodzice. 
 
2. Akcja „Grunwald” 
Z dniem dzisiejszym zamykam Akcję „Grunwald” i przyznaję: 
 
2.1 krajki i kostki druhom: 
 
szer. Jakubowi Omieckiemu 
szer. Marcinowi Wilkowi 
szer. Jakubowi Burakowskiemu 
szer. Romanowi Hoszowskiemu 
szer. Filipowi Akkad 
szer. Maciejowi Ślusarczykowi 
szer. Kamilowi Bojanko 
szer. Adamowi Dziedzicowi 
szer. Piotrowi Maślankiewiczowi 
szer. Kajetanowi Kapuścińskiemu 
szer. Dariuszowi Zarębie 
szer. Maciejowi Sadowskiemu 
szer. Łukaszowi Juszkiewiczowi 
szer. Marcinowi Kołakowskiemu. 
 
2.2 plakietki Drużyny druhom: 
 
wyw. Jakubowi Kurkowi 
wyw. Michałowi Kalenikowi 
mł. Marcinowi Gierbiszowi 
mł. Bogumiłowi Maciochowi 
mł. Michałowi Lenartowi 
mł. Tomaszowi Filipiakowi 
mł. Konradowi Winiarskiemu 
mł. Michałowi Strzeleckiemu. 
 
3. Akcja „Zyg” 
Przedłużam termin składania zgłoszeń w celu otwarcia prób na stopnie harcerskie do 
1 marca 2005 roku. 
 
4. Sprawy osobowe 
4.1 Zwalniam z funkcji tymczasowego zastępowego zastępu „Łosie” wyw. Aleksandra 
Kućmę.  Po urlopie harcerskim przywracam na funkcję zastępowego zastępu „Łosie” 
wyw. Maurycego Kiendzińskiego. 
 



4.2 Przenoszę mł. Igora Blocha z zastępu „Jeże” do zastępu „Sowy”. 
 
4.3 Przydzielam mł. Michała Kopczyńskiego do zastępu „Jeże”. 
 
5. Podziękowania 
Dziękuję wszystkim harcerzom i instruktorom oraz rodzicom za pomoc w organizacji 
tegorocznej Choinki.  Dziękuję dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 82 w 
Warszawie (Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica) za udostępnienie sal na Choinkę. 
 
Szanowni Goście, Druhny i Druhowie! 
 
Życzę wszystkim w nowym 2005 roku wielu sukcesów.  Życzę braterstwa, głębokiej 
przyjaźni i wzajemnego szacunku.  Życzę wytrwałości w dążeniu do ideału, hartu ducha 
w walce z przeciwnościami i zawiszackiej pogody.  Życzę wreszcie, aby nigdy nie 
wygasło w nas pragnienie uczynienia świata lepszym. 
 
 

Czuwaj! 
 

     phm. Paweł Burakowski HR 
  drużynowy 16 WDH 


