
Związek harcerstwa Rzeczypospolitej 
16 Warszawska Drużyna Harcerzy 
im. Zawiszy Czarnego 
 
       Warszawa, 12 lutego 2006 roku 
 

Rozkaz Specjalny L5/2005/2006 
 
Szanowni Goście Choinki Szesnastki, Zawiszacy, Rodzice, Nauczyciele, 
Wychowawcy, Druhny i Druhowie, Drodzy Państwo! 
 
Jest nam niezwykle miło, że możemy gościć tak znamienite grono na naszej 
tradycyjnej szesnastkowej Choince.  Serdecznie dziękujemy Wam za przybycie.  
Słowa podziękowania kierujemy pod adresem Pani Dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 82, w skład którego wchodzi Gimnazjum im. Stanisława 
Staszica, ponieważ dzięki jej uprzejmości możemy spotkać się w gościnnych i 
zawsze dla nas otwartych murach tej szkoły.  Witam na naszej uroczystości grono 
Zawiszaków i rodziców, przedstawicieli władz harcerskich, komendanta 
Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy hm. Marka Gajdzińskiego oraz hufcowego 
Warszawskiego Hufca Harcerzy „Klucz” phm. Grzegorza Kalisza, a także druhny z 
265 Warszawskiej Próbnej Drużyny Harcerek „Czernohora” oraz z 22 Warszawskiej 
Drużyny Harcerek „Jaworzyna”. 
 
Za nami rok wytężonej pracy, ofiarnej służby i niepowtarzalnej harcerskiej zabawy.  
Pozwólcie, że przypomnę najistotniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w 
Szesnastce od ostatniej Choinki, w styczniu 2005 roku: zimowisko w Wetlinie, służba 
podczas uroczystości żałobnych po śmierci Jana Pawła II, w tym także w Watykanie, 
zwycięstwo w turnieju o tytuł najlepszej drużyny w hufcu, reprezentacja ZHR na 
uroczystym otwarciu cmentarza Orląt Lwowskich, obóz na Kaszubach, trzy kursy 
metodyczne, w których uczestniczyli nasi funkcyjni, udział w uroczystościach 
związanych z 61-szą rocznicą wybuchu i zakończenia Powstania Warszawskiego, 
zwycięstwo w Turnieju Drużyn Puszczańskich i utrzymanie tytułu „Drużyny 
Rzeczypospolitej”, obchody 80-tej rocznicy przyznania sztandaru 16 WDH, 
reprezentacja ZHR na uroczystościach Dnia Niepodległości w Warszawie, udział w 
Dniu Papieskim, służba na rzecz Polaków na Białorusi polegająca na odwiedzinach 
domów naszych rodaków na Grodzieńszczyźnie, wreszcie tegoroczne już zimowisko 
w Wojcieszowie.  Do wszystkich tych ważnych zdarzeń dodać jeszcze trzeba dwa 
spływy kajakowe Zastępu Zastępowych, liczne wycieczki w ramach akcji 
poborowych, odwiedziny u zaprzyjaźnionych drużyn i wiele innych zwyczajnych i 
codziennych harcerskich działań.  Szesnastka rośnie, powiększając się o dwie 
próbne gromady zuchowe i zalążek drużyny wędrowniczej.  Nowi funkcyjni 
sprawdzają się na odpowiedzialnych stanowiskach. 
 
Tego, co udało nam się osiągnąć w minionym roku, nie byłoby bez trzech bardzo 
ważnych czynników.  Wszystkie uznać należy za równorzędne, a kolejność, w jakiej 
je wymieniam jest przypadkowa.  Były to bowiem: współpraca z rodzicami harcerzy i 
ze szkołami, w których prowadziliśmy akcje poborowe, bardzo dobra postawa 
nowych funkcyjnych, przybocznych i p.o. drużynowych zuchowych i wreszcie 
determinacja i skautowy duch u wszystkich harcerzy 16 WDH.  Warto zapoznać się 
ze szczegółami kalendarium roku 2005 zamieszczonego w choinkowym 



„Sulimczyku”, aby zobaczyć, jak wiele działo się w Drużynie i uświadomić sobie ile 
samozaparcia i hartu wymagało zrealizowanie tak wielu punktów programu pracy 
Drużyny.  Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Szesnastki, dziękuję z 
całego serca. 
 
Przed nami kolejny rok pracy.  Służby, harce, wyjazdy, ważne wydarzenia.  
Przygotowujemy się do służby podczas zaplanowanej na maj pielgrzymki papieskiej, 
chcemy także odwiedzić grób Jana Pawła II w Watykanie, zorganizować letni obóz, 
a jesienią – uroczyste obchody 95-tej rocznicy założenia Drużyny, na które już teraz 
wszystkich serdecznie zapraszamy.  Planujemy również podjęcie rywalizacji na 
kolejnym Turnieju Drużyn Puszczańskich i zdobycie po raz trzeci miana „Drużyny 
Rzeczypospolitej”.  Wierzmy, że nasze zamierzenia uda się zrealizować z pomocą i 
wsparciem Państwa oraz z wykorzystaniem energii, jaka tkwi w harcerzach 
Szesnastki. 
 
1. Program Choinki 
1.1 apel 
1.2 po apelu zwiedzanie wystawy fotograficznej 
1.3 śpiewanki i prezentacja slajdów z minionego roku 
 
2. Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich 
 
Z rozkazu Hufcowego Warszawskiego Hufca harcerzy „Klucz” L 4/2006 z 10 lutego 
2006 roku: 
 
„1.1 Zwalniam z funkcji drużynowego 16 WDH-y im. Zawiszy Czarnego 
phm. Pawła Burakowskiego i dziękuję za wzorową służbę na bardzo wysokim 
poziomie. 
1.2 Powołuję na funkcję drużynowego 16 WDH-y im. Zawiszy Czarnego 
phm. Lecha Najbauera i życzę kolejnych sukcesów w pracy z drużyną.” 
 
3. Mianowania 
Mianuję phm. Pawła Burakowskiego HR przybocznym 16 WDH. 
 
4. Plakietka Drużyny 
Przyznaję plakietkę Drużyny mł. Piotrowi Maślankiewiczowi i mł. Łukaszowi 
Juszkiewiczowi. 
 
5. Podziękowania i pochwały 
Dziękuję i udzielam pochwały wszystkim harcerzom 16 WDH, którzy wzięli udział w 
przygotowaniu tegorocznej Choinki. 
 
Szanowni Goście!  Zapraszam do zwiedzania wystawy fotograficznej, obejrzenia 
prezentacji slajdów i włączenia się w nasze szesnastkowe śpiewanki.  Polecam 
ciasta, przygotowane przez zastępy oraz zachęcam do lektury „Sulimczyka”.  Mam 
nadzieję, że Choinka będzie dla wszystkich miłym przeżyciem. 
 

CZUWAJ! 
 
        phm. Lech Najbauer HR 



        drużynowy 16 WDH 


