
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 
16 Warszawska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego 
 
        Warszawa, 17 marca 2006 roku 
 

Rozkaz L7/2005/2006 
 
Druhowie! 
 
Dziś rozpoczynamy część polową turnieju o miano najlepszego zastępu Drużyny.  Seria 
zbiórek, z których każda poświęcona będzie innej technice harcerskiej, zakończy się 
biwakiem.  Wyłonimy na nim najlepszy zastęp 16 WDH.  Zachęcam wszystkich 
zastępowych i harcerzy do jak najlepszego przygotowania się do tej części turnieju i 
wzięcia w niej aktywnego udziału. 
 
1. Program zbiórki 
1.1 Gra z sygnalizacji 
1.2 Zakończeniem gry. 
 
2. Akcja „ZYG” 
2.1 Ogłaszam rozpoczęcie tegorocznej edycji Akcji „ZYG”, w której ramach zdobywać 
będziemy wyższe stopnie harcerskie. 
 
2.2 Regulamin Akcji „ZYG”: 
2.2.1 Akcja „ZYG” będzie podzielona na trzy etapy: 
(a) etap pierwszy – kwalifikacja i opracowanie próby; 
(b) etap drugi – realizacja próby; 
(c) etap trzeci – próba końcowa (bieg na stopień) i przyznanie stopnia. 
2.2.2 W trakcie etapu pierwszego wszyscy, którzy zamierzają zdobywać wyższe 
stopnie zgłaszają się pisemnie lub elektronicznie do drużynowego w celu opracowania 
programu próby.  Termin zgłoszenia upływa 16 kwietnia 2006 roku.  W zgłoszeniu 
należy podać: imię, nazwisko, stopień posiadany i proponowanego opiekuna próby, 
który winien mieć stopień wyższy. 
2.2.3 Spotkania z osobami zamierzającymi zdobywać wyższe stopnie w celu ustalenia 
programu próby będą organizowane indywidualnie w obecności opiekuna. 
2.2.4 Nad realizacją próby i szkoleniami czuwają wyżsi stopniem harcerze i instruktorzy 
16 WDH, wyznaczeni przez drużynowego lub przybocznego na opiekunów próby.  
Opiekunowie próby zaliczają poszczególne zadania. 
2.2.5 Każdy harcerz oraz poborowy otrzymuje kartę próby z zadaniami oraz miejscami 
na zaliczenia. 
2.2.6 Wypełnione karty próby należy złożyć przybocznym albo drużynowemu 
najpóźniej 30 czerwca 2006 roku.  Warunkiem dopuszczenia do próby końcowej (biegu 
na stopień) będzie zrealizowanie zadań i zdobycie zaliczeń. 
 
3. Sprawności 
Przyznaję sprawność cukiernika druhom ćw. Michałowi Lewandowskiemu, 
szer. Marcinowi Jędrasikowi, szer. Bartoszowi Korolowi i szer. Erwinowi Trybe. 



 
4. Biwak hufca Klucz 
Wyznaczam zbiórkę wyjazdową na biwak hufca Klucz na piątek, 24 marca 2006 r., 
godzina 17:20, Plac Narutowicza. 
 
5. Rocznica śmierci Jana Pawła II 
Wyznaczam zbiórkę na służbę w rocznice śmierci papieża Jana Pawła II na piątek, 
31 marca, godzina 17:30, Plac Narutowicza. 
 
6. Pochwały 
Udzielam pochwały h.o. Markowi Marczakowi, wyw. Marcinowi Gierbiszowi i 
mł. Łukaszowi Juszkiewiczowi za udział w grze hufca dla zastępowych. 
 
 

Czuwaj! 
 

      phm. Lech Najbauer HR 
      drużynowy 16 WDH 


