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Rozkaz Specjalny L6/2004/2005 
 

Druhowie! 
 
Od ponad tygodnia, zgodnie z Rozkazem Specjalnym L3/2005 Przewodniczącego 
ZHR, nasze krzyże harcerskie przesłonięte są białymi wstęgami żałoby, a sztandar 
zdobi czarna żałobna kokarda.  W tych dniach boleści i żalu po stracie Ojca, wiąż 
wracają do nas Jego słowa: „Bogu dziękujcie (...) Ducha nie gaście”.  Pamiętamy 
radość, z jaką stawaliśmy do Białej Służby w minionych latach.  Szesnastka jako 
jedna z pierwszych drużyn w Polsce pełniła ją już podczas drugiej pielgrzymki 
Papieża-Polaka do Ojczyzny w czerwcu 1983 roku.  Nie zabrakło nas także w roku 
1987, 1991 i 2002.  Kilka dni temu przeżywaliśmy ostatnią pielgrzymkę Jana Pawła II 
do Polski, pielgrzymkę duchową, nie dająca się porównać z dotychczasowymi 
wizytami duszpasterskimi.  I tak jak zawsze – stanęliśmy do służby.  Było to 
wyjątkowe wydarzenie, które na zawsze pozostanie w naszych sercach.  Bądźmy 
wierni papieskiemu posłaniu nadziei i nie gaśmy ducha służby, braterstwa i 
wdzięczności za dar, jakim dla naszej Ojczyzny i dla świata był Jan Paweł II. 
 
1. Podziękowania 
Dziękuję wszystkim harcerzom i instruktorom 16 WDH za ich udział w Białej Służbie 
2005.  Dziękuję za wytrwałość, hart ducha i ciała, dzielność i chęć niesienia pomocy, 
która gromadziła nas niemal codziennie w pierwszym tygodniu kwietnia.  Dziękuje 
uczestnikom nabożeństw, zgromadzeń modlitewnych, mszy, marszów i innych 
spotkań, w których harcerska postawa i gotowość do pełnienia służby były 
świadectwem naszej wierności nakazom Prawa i Przyrzeczenia oraz nauce Jana 
Pawła II.  Dziękuję wszystkim uczestnikom służb ratowniczych, wodnych, 
porządkowych, pomocniczych, liturgicznych i reprezentacyjnych za wzorowe 
pełnienie obowiązków. 
 
Szczególne podziękowania kieruję pod adresem ratowników HOPR działających w 
Drużynie, wśród których wymienię ćw. Daniela Karkowskiego, wyw. Michała Kalenika 
i mł. Patryka Kaźmierczaka, jako tych, którzy stawili się na wszystkich alarmach służb 
medycznych i brali udział we wszystkich niemal zabezpieczeniach w dniach 2 – 8 
kwietnia. 
 
Dziękuję także h.o. Krzysztofowi Pasternakowi za wspieranie mnie w trakcie 
pielgrzymki do Watykanu na uroczystości pogrzebowe Jana Pawła II, w czasie 
których wspólnie reprezentowaliśmy Szesnastkę, oddając hołd Ojcu Świętemu. 
 
2. Sprawności 
Na podstawie upoważnienia Komendanta Chorągwi przyznaję Białą Sprawność 
wszystkim harcerzom i instruktorom 16 WDH, którzy brali udział w co najmniej jednej 
służbie w trakcie tygodnia żałoby narodowej ogłoszonej w związku ze śmiercią Jana 
Pawła II.  Krążki sprawności zostaną wręczone w późniejszym terminie. 



 
3. Urlopy 
3.1 Udzielam urlopu na czas przygotowania się do matury oraz egzaminów 
wstępnych na studia h.o. Piotrowi Drzazdze oraz h.o. Markowi Marczakowi. 
 
3.2 Udzielam urlopu do końca roku szkolnego w celu poprawy wyników w nauce 
h.o. Mikołajowi Nowakowskiemu. 
 
3.3 Udzielam urlopu na czas przygotowania się do egzaminów wstępnych do 
liceum druhom: 
ćw. Pawłowi Hurasowi 
wyw. Maurycemu Kiendzińskiemu 
wyw. Aleksandrowi Kućmie 
wyw. Jakubowie Kurkowi 
wyw. Arturowi Piątkowi 
wyw. Michałowi Lewandowskiemu 
wyw. Karolowi Czopkowi 
wyw. Ignacemu Sawickiemu 
wyw. Jackowi Łakomemu 
wyw. Piotrowi Bogdanowowi 
mł. Patrykowi Kaźmierczakowi 
mł. Michałowi Zdunkiewiczowi 
mł. Robertowi Nawrotowi 
mł. Michałowi Rodzosiowi. 
 
4. Przyboczni 
Na czas urlopu zawieszam pełnienie funkcji przybocznych 16 WDH przez druhów: 
h.o. Piotra Drzazgę i h.o. Marka Marczaka. 
 
5. Zastępy 
5.1 Na czas urlopu zawieszam pełnienie funkcji zastępowych 16 WDH przez 
druhów: 
ćw. Pawła Hurasa 
wyw. Maurycego Kiendzińskiego 
wyw. Jakuba Kurka 
wyw. Artura Piątka 
wyw. Michała Lewandowskiego 
wyw. Karola Czopka 
wyw. Ignacego Sawickiego 
wyw. Jacka Łakomego. 
W tym okresie zastępami dowodzą dotychczasowi podzastępowi. 
 
5.2 Mianuję podzastępowym zastępu „Rysie” mł. Michała Sterzeleckiego. 
 
Druhowie! 
 
Liczę na wasze dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w pracy nad sobą.  Życzę wam 
zrealizowania celów, jakie przed sobą stawiacie każdego dnia, a szczególnie w 
okresie, w którym wchodzicie w nowy etap waszego życia.  Ojczyzna – nauka – 
cnota! 



 
 

Czuwaj! 
 

     phm. Paweł Burakowski HR 
  drużynowy 16 WDH 


