
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 
16 Warszawska Drużyna Harcerzy 
im. Zawiszy Czarnego 
 

      Warszawa, 4 października 2005r. 
 

Rozkaz L2/2005/2006 
 

Druhowie!  Szanowni Państwo! 
 
Dziś mija 80 lat od dnia, w którym 16 Warszawska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy 
Czarnego po raz pierwszy stanęła w szeregu pod swoim sztandarem.  Przywołajmy 
słowa kronikarza, który opisując to wydarzenie wspomina, że sztandar został 
Drużynie podarowany przez „prezesa Koła Przyjaciół p. inż. Girtlera. Geneza tego 
daru była następująca: syn p. Girtlera, popularnie zwany „Józik” członek Szesnastki 
(dzięki któremu właściwie p. Girtler zbliżył się do Drużyny, stając się jednym z 
najczynniejszych członków Koła Przyjaciół i zarazem pierwszym jego prezesem i 
współzałożycielem), zapytany przez ojca, jaki prezent chce mieć na imieniny, 
odpowiedział, że najlepszym dla niego prezentem będzie ufundowanie i ofiarowanie 
Drużynie sztandaru.  Prośba ta została spełniona i właśnie dnia 4 października 
nastąpiła uroczystość wręczenia sztandaru Drużynie. Fakt ten świadczy o stosunku 
do Szesnastki chłopców, którzy potrafili wyrzekać się osobistych przyjemności i 
korzyści dla Jej pożytku.” 
 
Jak wiemy z kroniki, w uroczystości, która odbyła się osiem dekad temu, wzięły 
udział poczty sztandarowe kilku warszawskich drużyn, przyjaciele Szesnastki oraz 
Zawiszacy.  Sztandar poświęcił kapelan Drużyny ks. prefekt Alfons Trepkowski, a 
były drużynowy Aleksander Mianowski przybił do drzewca ufundowaną przez 
Zawiszaków tabliczkę ku „Pamięci Zawiszaków, poległych za Ojczyznę 1918-1920”. 
Podpisano także uroczysty „Akt erekcyjny”, w którym harcerze 16 WDH ślubowali 
wierność sztandarowi i pamięć poległym Zawiszaków.  To złożone 80 lat temu 
ślubowanie wciąż wiąże Szesnastkę.  Jesteśmy głęboko wdzięczni Zawiszakom, 
którzy przechowali sztandar przez lata okupacji, a potem, zaginiony w Powstaniu, 
odtworzyli i uroczyście przekazali Szesnastce jego replikę w 1958 roku na obozie w 
Sukowie.  Jest wśród nas komendant tamtego obozu, Zawiszak Włodzimierz 
Dusiewicz, są późniejsi drużynowi i szczepowi, Stanisław Korwin-Szymanowski, 
Marek Wronkowski, Marek Gajdziński.  Wszyscy oni, przez powojenne lata, 
z szacunkiem nieśli nasz sztandar z jagiellońskim orłem w koronie i z dewizą „Honor 
i Ojczyzna”.  Obecnie to cenne godło powierzono naszej pieczy.  Pozostaje dla nas 
największą relikwią, a my za kilka lat przekażemy go następnym pokoleniom 
zawiszackim, by służył Drużynie i pomagał wpajać w chłopców umiłowanie 
harcerskich ideałów, wartości patriotycznych i szesnastkowej tradycji.  Wszyscy 
jesteśmy zobowiązani do zachowania dziedzictwa naszych poprzedników i 
zobowiązanie to przyjmujemy na siebie z radością i dumą. 
 
1. Podziękowania i pochwały 
1.1 Serdecznie dziękuję za pomoc w zorganizowaniu dzisiejszej uroczystości 
mojej mamie Izabeli Koniecznej-Wotawie i żonie Alicji, a także Dyrektorowi Biura 
Administracyjnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Panu Andrzejowi Bujalskiemu 
i pracownikom Biura Pani Izabeli Celińskiej i Panu Aleksandrowi Zonikowi, obecnym 



Zawiszakom oraz kapelanowi ks. phm. Cezaremu Bodzonowi.  W imieniu Drużyny 
wyrażam gorące słowa wdzięczności za życzliwość i wsparcie, a także dziękuję za 
zaszczycenie swoją obecnością dzisiejszego święta. 
1.2 Dziękuję i udzielam pochwały h.o. Markowi Marczakowi za organizację 
tegorocznej akcji poborowej oraz h.o. Piotrowi Drzazdze za pomoc w akcji 
poborowej. 
1.3 Udzielam pochwały za dzielność i harcerską postawę na obozie 16 WDH 
ćw. Pawłowi Hurasowi, wyw. Michałowi Kalenikowi, wyw. Michałowi Strzeleckiemu, 
mł. Marcinowi Gierbiszowi, mł. Kajetanowi Kapuścińskiemu, mł. Maciejowi 
Sadowskiemu i mł. Kamilowi Bojanko. 
 
2. Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich 
2.1 Rozkaz Naczelnika Harcerzy nr L 08/05 z 13 sierpnia 2005 roku: 
Na wniosek Komendanta Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy nadaję miano Drużyny 
Puszczańskiej 16 Warszawskiej Drużynie Harcerzy im. Zawiszy Czarnego. 
2.2 Rozkaz Naczelnika Harcerzy LS 06/05 z 18 września 2005 roku: 
Na wniosek Kierownika Wydziału Harcerskiego, phm. Bolesława Bezega, nadaje 
miano Drużyny Rzeczypospolitej i jednocześnie ogłaszam najlepszą drużyną 
harcerzy ZHR – 16 Warszawską Drużynę Harcerzy im. Zawiszy Czarnego.  
Drużynowy – phm. Paweł Burakowski HR. 
 
3. Akcja Grunwald 
3.1 Zarządzam rozpoczęcie Akcji Grunwald. 
3.2 W ramach Akcji Grunwald harcerze 16 WDH oraz poborowi będą zdobywać 
plakietki Drużyny.  Poborowi będą ponadto przygotowywać się do zdobywania 
kostek i krajek. 
 
4. Sprawności 
4.1 Przyznaję sprawność „Sztandar 80” honorowo Państwu: Izabeli Koniecznej-
Wotawie, Alicji Wotawie-Burakowskiej, Andrzejowi Bujalskiemu, Izabeli Celińskiej i 
Aleksandrowi Zonikowi. 
4.2 Przyznaję sprawność „Sztandar 80” druhom: Włodzimierzowi Dusiewiczowi, 
Stanisławowi Korwin-Szymanowskiemu, Markowi Wronkowskiemu, ks. Cezaremu 
Bozonowi i Tomaszowi Twardziłowskiemu. 
4.3 Przyznaję sprawność „Sztandar 80” druhom: Marcinowi Gierbiszowi, 
Michałowi Strzeleckiemu, Kajetanowi Kapuścińskiemu, Maciejowi Sadowskiemu, 
Dariuszowi Zarembie, Michałowi Lewandowskiemu, Arturowi Piątkowi, Piotrowi 
Maślankiewiczowi, Krzysztofowi Matejakowi, Pawłowi Hurasowi, Markowi 
Marczakowi, Jakubowi Kurkowi, Łukaszowi Juszkiewiczowi, Michałowi 
Strzeleckiemu, Dyzmie Zawadzkiemu, Piotrowi Drzazdze, Lesławowi Kuczyńskiemu, 
Andrzejowi Karwanowi, Pawłowi Burakowskiemu, Lechowi Najbauerowi, Markowi 
Gajdzińskiemu, Tomaszowi Odrzygóździowi, Michałowi Trocha, Konradowi 
Winiarskiemu, Jakubowi Lewandowskiemu, Aleksandrowi Kućmie, Kamilowi Bojanko, 
Danielowi Karkowskiemu, Michałowi Kalenikowi, Piotrowi Kończykowi, Maurycemu 
Kiendzińskiemu i Jakubowi Burakowskiemu. 
 
5. Zastępy 
5.1 Rozwiązuję zastęp „Szopy”, Zastęp Orli Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, i 
składam podziękowania członkom zastępu za dotychczasową pracę dla Drużyny.  
Zastęp „Szopy” bardzo dobrze zasłużył się Drużynie, zdobywając dwukrotnie miano 



najlepszego zastępu Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy.  Przenoszę członków 
zastępu: wyw. Michała Strzeleckiego, mł. Konrada Winiarskiego i mł. Tomasza 
Odgrzygóździa do zastępu starszoharcerskiego „Sulima”, mł. Piotra Maślankiewicza 
do zastępu poborowego w szkole podstawowej nr 23, mł. Adama Dziedzica do 
przyszłej gromady zuchowej w szkole podstawowej nr 61. 
5.2 Rozwiązuję zastęp „Sokoły” i składam podziękowanie członkom zastępu za 
dotychczasową pracę dla Drużyny.  Przenoszę członków zastępu „Sokoły”: 
ćw. Michała Lewandowskiego do pierwszego zastępu poborowego w szkole 
podstawowej nr 61, mł. Michała Trochę do drugiego zastępu poborowego w szkole 
podstawowej nr 61, mł. Piotra Kończyka do drugiego zastępu poborowego w szkole 
podstawowej nr 61, mł. Jakuba Lewandowskiego do trzeciego zastępu poborowego 
w szkole podstawowej nr 61, mł. Sebastiana Przybysza do trzeciego zastępu 
poborowego w szkole podstawowej nr 61. 
5.3 Rozwiązuję zastęp „Bobry” i składam podziękowanie członkom zastępu za 
dotychczasową pracę dla Drużyny.  Przenoszę członków zastępu „Bobry”: 
wyw. Marcina Kajaka, mł. Adama Gajdzińskiego, mł. Bogumiła Macocha i mł. Jakuba 
Osieckiego do zastępu „Łosie”, a mł. Jakuba Burakowskiego do drugiego zastępu 
poborowego w szkole podstawowej nr 23. 
5.4 Powołuję dwa zastępy poborowe w szkole nr 23. 
5.5 Powołuję trzy zastępy poborowe w szkole nr 61. 
5.6 Powołuję zastęp poborowy w gimnazjum im. Staffa. 
5.7 Przydzielam poborowych z gimnazjum im. Staszica do zastępu „Żubry”.  
Przenoszę mł. Krzysztofa Matejaka do zastępu poborowego w gimnazjum im. Staffa. 
5.8 Powołuję zastęp starszoharcerski „Sulima” i przydzielam do niego: 
wyw. Michała Kalenika, wyw. Aleksandra Kućmę, wyw. Michała Strzeleckiego, 
mł. Konrada Winiarskiego i mł. Tomasza Odgrzygóździa.  Powołuję sekcję 
informatyczną w zastępie „Sulima”. 
 
6. Zwolnienia 
6.1 Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu „Bobry” ćw. Pawła Hurasa. 
6.2 Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu „Szopy” wyw. Jakuba Kurka. 
6.3 Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu „Łosie” wyw. Maurycego 
Kiendzińskiego. 
6.4 Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu „Sokoły” ćw. Michała 
Lewandowskiego. 
6.5 Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu „Żubry” wyw. Artura Piątka. 
Wszystkim zwolnionym zastępowym dziękuję za dotychczasowa wytrwałą służbę. 
 
7. Mianowania 
7.1 Mianuję przybocznym 16 WDH ćw. Pawła Hurasa. 
7.2 Mianuję przybocznym 16 WDH wyw. Jakuba Kurka. 
7.3 Mianuję przybocznym 16 WDH ćw. Daniela Karkowskiego. 
7.4 Mianuję przybocznym 16 WDH wyw. Maurycego Kiendzińskiego. 
7.5 Mianuję zastępowym zastępu „Łosie” mł. Łukasza Juszkiewicza. 
7.6 Mianuję zastępowymi zastępów poborowych w szkole podstawowej nr 23 
mł. Piotra Słupskiego i mł. Piotra Maślankiewicza. 
7.7 Mianuję zastępowymi zastępów poborowych w szkole podstawowej nr 61 
ćw. Michała Lewandowskiego, mł. Michała Trochę i mł. Jakuba Lewandowskiego. 
7.8 Mianuję zastępowym zastępu poborowego w gimnazjum im. Staffa 
wyw. Artura Piątka. 



7.9 Mianuję zastępowym starszoharcerskiego zastępu „Sulima” h.o. Marka 
Marczaka, a sekcyjnym sekcji informatycznej wyw. Aleksandra Kućmę. 
 
8. Zuchy 
8.1 Powierzam misję utworzenia gromady zuchowej przy szkole podstawowej 
nr 23 ćw. Danielowi Karkowskiemu i przydzielam do przyszłej gromady mł. Patryka 
Kaźmierczaka.  
8.2 Powierzam misję utworzenia gromady zuchowej przy szkole podstawowej 
nr 61 wyw. Maurycemu Kiendzińskiemu i przydzielam do przyszłej gromady 
mł. Adama Dziedzica. 
 
9. Urlopy 
Udzielam urlopu na czas przygotowania do matury h.o. Krzysztofowi Pasternakowi. 
 
10. Nagany 
Udzielam nagany ćw. Danielowi Karkowskiemu i wyw. Michałowi Kalenikowi za 
niewywiązanie się z obowiązku kronikarskiego. 
 
Druhowie!  Drodzy Goście Święta Sztandaru! 
 
Dziękując za przybycie życzę obecnym na naszej uroczystości wszelkiego 
powodzenia w nowym roku harcerskim, a Drużynie winszuję wspaniałego jubileuszu 
i życzę dalszego rozwoju i nieustannego kształtowania postaw i charakterów 
harcerzy zgodnie z ideałami, którym wierni służyli Zawiszacy, niosąc sztandar 
Szesnastki przez osiemdziesiąt lat.  Mam głębokie przekonanie, że nasza wspólna 
praca, wsparta doświadczeniem zawiszackich pokoleń i przywiązaniem do tradycji, 
przysłuży się jak najlepiej Polsce, naszym rodzinom i bliźnim. 
 
 
 

Czuwaj! 
 
 
 

     phm. Paweł Burakowski HR 
     drużynowy 16 WDH 


