
 

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 
16 Warszawska Drużyna Harcerzy 
im. Zawiszy Czarnego 
 

      Warszawa, 28 czerwca 2005r. 
 

Rozkaz L10/2004/2005 
 

Druhowie! 
 
Dziś kończymy naszą śródroczną pracę w Drużynie.  Za kilka dni wyjeżdżamy na 
obóz, który będzie z jednej strony zwieńczeniem naszego dziesięciomiesięcznego 
wysiłku, a z drugiej – początkiem nowego rozdziału w dziejach Szesnastki.  Dla 
niektórych z nas letnia przygoda będzie trwała także w sierpniu, w czasie kursów 
organizowanych przez Mazowiecką Chorągiew Harcerzy.  Mam nadzieję, że 
przeżyjemy ten letni czas zgodnie z harcerskimi zasadami, a w nowy rok wkroczymy 
pełni siły, energii i chęci bycia lepszymi. 
 
1. Turniej zastępów 16 WDH 
1.1 Zastępy w rywalizacji turniejowej osiągnęły następujące rezultaty: 
zastęp „Bobry”, zastępowy ćw, Paweł Huras – 32,5 pkt 
zastęp „Łosie”, zastępowy wyw. Maurycy Kiendziński - 30 pkt 
zastęp „Żubry”, zastępowy wyw. Artur Piątek – 27,5 pkt 
zastęp „Sokoły”, zastępowy wyw. Michał Lewandowski - 30 pkt 
zastęp „Szopy”, zastępowy wyw. Jakub Kurek - 0 pkt 
zastęp „Rysie”, zastępowy Karol Czopek - 21 pkt 
zastęp „Lisy”, zastępowy mł. Marcin Gierbisz - 30 pkt. 
1.2 Zwycięskim zastępem 16 WDH został zastęp „Bobry”, zastępowy ćw. Paweł 
Huras.  Gratuluję zajęcia pierwszego miejsca.  Zwycięski zastęp otrzymuje 
przechodni Puchar Wikingów.   
 
2. Podziękowania, pochwały i upomnienia 
2.1 Dziękuję wędrownikom, ćw. Danielowi Karkowskiemu, wyw. Michałowi 
Kalenikowi, wyw. Aleksandrowi Kućmie, a także h.o. Krzysztofowi Pasternakowi za 
zorganizowanie i obstawienie turnieju zastępów 16 WDH. 
2.2 Dziękuję wszystkim uczestnikom wyprawy do Lwowa za wytrwałość.  
Zastępowych upominam za ich nieodpowiednie zachowanie w autokarze i proszę o 
więcej harcerskiego ducha i godniejszą postawę na kolejnych wyprawach. 
2.3 Udzielam pochwały wyw. Michałowi Kalenikowi za zdobycie uprawnień 
młodszego ratownika WOPR i dziękuję za podjęcie się wodnej służby ratowniczej na 
obozie. 
 
3. Zwolnienia z funkcji 
3.1 Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu „Jeże” wyw. Ignacego Sawickiego i 
udzielam mu urlopu do końca września 2005. 
3.2 Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu „Sowy” wyw. Jacka Łakomego. 
 
4. Zwolnienia z Drużyny i z ZHR 
Zwalniam z Drużyny i z ZHR następujących druhów: wyw. Jacka Łakomego, 
wyw. Piotra Bogdanowa, mł. Michała Rodzosia, mł. Michała Kopczyńskiego, 



 

 

mł. Roberta Nawrota, mł. Igora Blocha, szer. Roberta Trzcińskiego.  Wyżej 
wymienionym dziękuję za dotychczasową pracę i służbę. 
 
5. Zastępy 
5.1 Rozwiązuję zastęp „Jeże”. 
5.2 Rozwiązuję zastęp „Sowy”, a druha szer. Marcina Kołakowskiego przenoszę 
do zastępu „Rysie”. 
 
6. Zbiórka wyjazdowa 
Wyznaczam zbiórkę wyjazdową na obóz 16 WDH na poniedziałek, 4 lipca, na 
godz. 6:30.  Wyjazd nastąpi spod szkoły podstawowej nr 23 od strony ul. Reja. 
 
Druhowie!  Do zobaczenia na zbiórce wyjazdowej! 
 
 
 

Czuwaj! 
 

     phm. Paweł Burakowski HR 
  drużynowy 16 WDH 


