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Rozkaz L 1/2007 
 
Szanowni Państwo, Druhowie! 
 
Choinka Szesnastki jak co roku jest okazją do przeglądu sytuacji w Drużynie. 
 
Szanowni Rodzice! 
 
Przyjrzyjcie się w jakiej gromadzie wzrastają Wasi synowie! 
 
Kochani Zawiszacy! 
 
Zobaczcie, w jaki sposób obecne pokolenie harcerzy kontynuuje Wasze dzieło! 
 
Mamy nadzieję, że to, co widzicie i to, co jeszcze dziś zobaczycie, jest na miarę 
Waszych oczekiwań. 
 
Zuchy i Harcerze! 
 
Stoimy dziś po raz pierwszy na zbiórce szczepu, który powstał dzięki Waszej 
ofiarności i zaangażowaniu w służbę harcerską.  Prężnie działająca od kilku lat 
Drużyna stała się zbyt dużym organizmem, by można było nią sprawnie zarządzać.  
Zbiórka szarż postanowiła więc dokonać reorganizacji polegającej na podziale 
drużyny harcerskiej na dwie, o tradycyjnych dla szesnastki nazwach: „Grunwald” i 
„Sulima”. 
 
Szczep tworzą obecnie: 
16 Warszawska Gromada Zuchów „Rycerze Czarnego Orła” 
16 Warszawska Gromada Zuchów „Rycerze Czarnej Zbroi” 
16 Warszawska Drużyna Harcerzy „Grunwald” im. Zawiszy Czarnego 
16 Warszawska Drużyna Harcerzy „Sulima” im. Zawiszy Czarnego 
oraz patrol wędrowniczy „K2”. 
 
Szesnastka jest obecnie szczepem kilku drużyn, ale nadal jest jedną Szesnastką – 
przyjacielską wspólnotą, wyrosłą z 95-cioletniej zawiszackiej tradycji.  Dalsza jej 
przyszłość zależy od Was wszystkich, którzy tu stoicie w równym szeregu.  Głęboko 
wierzę w to, że przed nami są dalsze wspaniałe lata służby harcerskiej. 
 
Czuwajcie! 
 
1. Rada Szczepu 
 
Powołuję Radę Szczepu w składzie: 
 



hm. Marek Gajdziński – szczepowy 
phm. Lesław Kuczyński – instruktor Szczepu 
phm. Lech Najbauer – instruktor Szczepu 
phm. Paweł Burakowski – instruktor Szczepu 
pwd. Andrzej Karwan – kwatermistrz Szczepu 
pwd. Piotr Drzazga – zastępca kwatermistrza Szczepu 
ćw. Paweł Huras – p.o. drużynowego 16 WDH „Grunwald” 
ćw. Artur Piątek – przyboczny 16 WDH „Grunwald” 
ćw. Michał Lewandowski - p.o. drużynowego 16 WDH „Sulima” 
wyw. Karol Czopek – przyboczny 16 WDH „Sulima” 
ćw. Maurycy Kiendziński – p.o. drużynowego 16 WGZ „Rycerze Czarnej Zbroi” 
ćw. Daniel Karkowski – p.o. drużynowego 16 WGZ „Rycerze Czarnego Orła” 
ćw. Michał Kalenik – magazynier Szczepu, korespondent UNDHR 
h.o. Marek Marczak – patrolowy „K2” 
ćw. Jakub Kurek – zastępca patrolowego „K2”. 
 
 
        Czuwaj! 
 
 
 
       hm. Marek Gajdziński 
               szczepowy 
 


