
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 
16 Warszawska Drużyna Harcerzy 
im. Zawiszy Czarnego 
 

       Warszawa, 8 września 2005r. 
 

Rozkaz L1/2005/2006 
 

Druhowie! 
 
Rozpoczynamy kolejny rok harcerskiej pracy.  Mamy za sobą wiele dokonań, ale i wiele 
wyzwań przed nami.  Już za dwa tygodnie staniemy, aby obronić tytuł „Drużyny 
Rzeczypospolitej”, który uzyskaliśmy w roku 2004.  Rywalizacja z innymi drużynami 
będzie z pewnością trudna, ale nie zapominajmy, że wszyscy jesteśmy harcerzami i 
obowiązują nas zasady braterstwa.  Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do 
wzrostu Szesnastki i budowania postawy godnej Zawiszaka. 
 
Dziś, wzorem lat ubiegłych, zbieramy się pod pomnikiem Barykady Września, na rogu 
ulic Opaczewskiej i Grójeckiej, aby oddać cześć bohaterskim obrońcom Warszawy 
sprzed 66 lat.  W tym miejscu walczyli także nasi poprzednicy, harcerze.  Pamięć o ich 
poświęceniu niech będzie dla nas nauką miłości Ojczyzny. 
 
1. Sprawności 
1.1 Otwieram próbę na sprawność okolicznościową „Sztandar 80” wszystkim 
harcerzom Szesnastki. 
1.2 Ogłaszam regulamin sprawności „Sztandar 80”: 
1.2.1 Sprawność można zdobywać do dnia 4 października 2005 roku włącznie. 
1.2.2 Wymagania do zdobycia sprawności obejmują: 
 (a) potwierdzone uczestnictwo w uroczystości ze sztandarem 16 WDH 
 (b) znajomość musztry ze sztandarem 
 (c) znajomość dziejów sztandaru 16 WDH 
 (d) znajomość napisów i barw na sztandarze 16 WDH 
 (e) uczestnictwo w Święcie Sztandaru. 
1.2.3 Spełnienie wymagań potwierdzane jest na karcie próby przez przybocznego lub 
drużynowego. 
1.3 Przyznaję sprawność kajakarza następującym druhom: wyw. Michałowi 
Strzeleckiemu, wyw. Karolowi Czopkowi, mł. Michałowi Trocha, mł. Marcinowi 
Gierbiszowi i mł. Jakubowi Burakowskiemu. 
 
2. Święto Sztandaru 
2.1 Ogłaszam dzień 4 października 2005 Świętem Sztandaru 16 WDH. 
2.2 Mianuję komendantem uroczystości Święta Sztandaru 16 WDH phm. Lecha 
Najbauera. 
2.3 Ogłaszam program Święta Sztandaru 16 WDH: 
2.3.1 godzina 16:00 początek uroczystości na ul. Bagatela róg Alej Ujazdowskich 
2.3.2 godzina 16:16 uroczysty apel w ogrodach gmachu Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów 



2.3.3 godzina 18:00 Msza Święta w kościele pw. św. Jacka. 
 
 

Czuwaj! 
 

     phm. Paweł Burakowski HR 
  drużynowy 16 WDH 


