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Rozkaz L3/2006/2007 
 
Druhowie! 
 
Spotykamy się dziś na uroczystej zbiórce Drużyny w 95-tą rocznicę jej założenia.  
Wspominamy dziś w modlitwie i gawędzie założycieli Szesnastki, Piotra 
Olewińskiego, Janusza Rudnickiego, Jerzego Wądołkowskiego.   Kiedy prawie wiek 
temu wykorzystali metodę scoutową do stworzenia nowego ruchu, nie przypuszczali 
zapewne, że ich dzieło będzie nie tylko trwać, ale i rozwijać się tak wspaniale.  
Jesteśmy głęboko wdzięczni im oraz wszystkim Zawiszakom, którzy swoją 
wytrwałością, przywiązaniem do ideałów i postawą wskazali nam kierunek naszego 
nieustannego rozwoju.  To dzięki nim jesteśmy dziś w tym miejscu, to dzięki nim 
możemy cieszyć się silną i prężną Drużyną.  Składamy hołd wszystkim Zawiszakom, 
wychowawcom i rodzicom, których dzieło mamy zaszczyt kontynuować. 
 
1. Zastępy 
1.1 Z dniem dzisiejszym powołuję zastęp „Niedźwiedzie” i przydzielam do niego 
poborowych ze szkoły podstawowej nr 23.  Zastępowym mianuję wyw. Kajetana 
Kapuścińskiego.  Zobowiązuję zastępowego do sporządzenia proporczyka zastępu 
do 16 grudnia 2006 roku. 
1.2 Z dniem dzisiejszym powołuję zastęp „Orły” i przydzielam do niego 
poborowych ze szkoły podstawowej nr 23.  Zastępowym mianuję mł. Jakuba 
Burakowskiego.  Zobowiązuję zastępowego do sporządzenia proporczyka zastępu 
do 16 grudnia 2006 roku. 
1.3 Z dniem dzisiejszym rozwiązuję zastęp „Żubry”.  Zwalniam z funkcji 
zastępowego zastępu „Żubry” ćw. Artura Piątka i dziękuję mu za dotychczasową 
służbę.  Harcerzy z zastępu „Żubry” przenoszę do zastępu „Kruki”. 
1.4 Przenoszę mł. Dariusza Zarębę z zastępu „Lisy” do zastępu „Niedźwiedzie”. 
1.5 Przenoszę mł. Aleksandra Gortycha oraz szeregowego Piotra Jaśkiewicza z 
zastępu „Wydry” do zastępu „Niedźwiedzie”. 
1.6 Powierzam wyw. Piotrowi Maślankiewiczowi przekształcenie zastępu „Wydry” 
w zastęp poborowy przy gimnazjum nr 13 im. Staszica. 
 
2. Plutony 
2.1 Z dniem dzisiejszym powołuję w Szesnastce Pluton „Grunwald” i przydzielam 
do niego zastępy: „Lisy”, „Wilki”, „Kruki”, „Wydry”, „Orły” i „Niedźwiedzie”.  Mianuję 
plutonowym Plutonu „Grunwald” ćw. Pawła Hurasa.  Mianuję zastępcami 
plutonowego Plutonu „Grunwald” ćw. Jakuba Kurka i ćw. Artura Piątka. 
2.2 Z dniem dzisiejszym powołuję w Szesnastce Pluton „Sulima” i przydzielam do 
niego zastępy: „Rysie”, „Żbiki” i „Jastrzębie”.  Mianuję plutonowym Plutonu „Sulima” 
ćw. Michała Lewandowskiego, pozostawiając go jednocześnie na funkcji 
zastępowego zastępu „Jastrzębie” aż do wskazania następcy.  Mianuję zastępcą 
plutonowego Plutonu „Sulima” wyw. Karola Czopka , pozostawiając go jednocześnie 
na funkcji zastępowego zastępu „Rysie” aż do wskazania następcy. 



 
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. 
3.3 Regulamin Akcji Grunwald: 
3.3.1 Każdy harcerz wykonuje zadania oraz zdobywa wiedzę zgodnie z 
posiadanym stopniem, według zakresu znajdującego się na karcie próby. 
3.3.2 Zadania zalicza i zdobycie wiedzy potwierdza na karcie próby: 
 (a) w przypadku młodzików – zastępowy lub plutonowy 
 (b) w przypadku wywiadowców – plutonowy 
 (c) w przypadku ćwików – drużynowy. 
3.3.3 Każdy harcerz oraz poborowy otrzymuje od plutonowego lub zastępowego 
kartę próby z zadaniami i zakresem wiedzy oraz miejscem na zaliczenie. 
3.3.4 Wypełnione karty próby należy złożyć plutonowym lub przybocznym albo 
drużynowemu najpóźniej 31 grudnia 2006 roku. 
3.3.5 Akcja Grunwald trwa do końca bieżącego roku. 
3.4 Powierzam przeprowadzenie Akcji Grunwald plutonowym i zastępcom 
plutonowych. 
 
4. Pochwały 
Udzielam pochwały ćw. Pawłowi Hurasowi, ćw. Maurycemu Kiendzińskiemu, ćw. 
Arturowi Piątkowi i wyw. Jackowi Łakomemu za pełna poświęcenia służbę w trakcie 
Dnia Papieskiego 2006. 
 
 
 

CZUWAJ! 
 

      phm. Lech Najbauer HR 
      drużynowy 16 WDH 

 


