Warszawa, 5.02.2016
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych
R L1/16/2017
Druhowie, Zawiszacy, rodzice!
Ten rozkaz na pierwszy rzut oka może wydawać się niepokojący. Oto po kilku
latach ciężkiej i rzetelnej służby dziękujemy naszym instruktorom za
prowadzenie jednostek, a je same rozwiązujemy.
Żywot środowiska można opisać w cyklach, a ten cykl zatacza pewne koło żegnamy się z jednostkami wędrowników, najstarszych harcerzy. Żegnamy się
też z naszą jednostką w Kazuniu - Fidesem. Jednak to z czym pożegnać się nie
możemy to wszystkie przygody, sukcesy, trudy i nauki jakie podczas ich
wędrówki zostały zdobyte. W tych drużynach rozwijało się wielu wspaniałych
harcerzy, część z nich jest tu dzisiaj z nami. Drużynowi dawali z siebie wszystko,
za co jesteśmy im wielce wdzięczni. Jestem przekonany, że niebawem poziom
wędrowniczy wyrośnie w Szczepie na nowo, a cykl się domknie. Tego nam życzę!
Mija 10 lat od założenia Szczepu i szczerze powiedziawszy chyba nikt z nas
(którzy jeszcze ten moment pamiętają) nie wiedział gdzie wylądujemy dekadę
później. I wydaje mi się że wylądowaliśmy całkiem niezłym miejscu. Czas się
zastanowić gdzie będziemy za kolejne 10. I zapraszam wszystkich do aktywnego
tworzenia tej wizji. Szesnastka - Klwboys!

1. Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich
1.1. Wyjątek z rozkazu hufcowego Warszawskiego Hufca Harcerzy “Klucz” - phm.
Marcina Gierbisza
1. Zwolnienia
1.1. Zwalniam hm. Dyzmę Zawadzkiego z funkcji drużynowego
Samodzielnego Patrolu Wędrowników „Włóczykije” i dziękuję za pełnioną służbę.
1.2. . Zwalniam pwd. Karola Michalaka z funkcji drużynowego 16
Warszawskiej Drużyny Wędrowników „Kompania Braci” i dziękuję za pełnioną służbę.
1.3. Zwalniam pwd. Karola Kaszyńskiego z funkcji drużynowego 16
Warszawskiej Drużyny Harcerzy „Fides” i dziękuję za pełnioną służbę.
2. Jednostki
2.1. Rozwiązuję Samodzielny Patrol Wędrowników „Włóczykije”.
2.2. Rozwiązuję 16 Warszawską Drużynę Wędrowników „Kompania Braci”.
2.3. Rozwiązuję 16 Warszawską Drużynę Harcerzy „Fides”.
2. Zaliczam zadania i przyznaję Odznakę Stulecia Numeru 16 Warszawskiej Drużyny
Harcerzy następującym druhom:
-

phm. Pawłowi Hurasowi

-

phm. Piotrowi Drzazdze
pwd. Erazmowi Zawadzkiemu (?)
Pwd. Karolowi Walesiakowi (brak koordynatów)
Pwd. Stanisław Blicharski
ćw. Stanisław Otowski
ćw. Adam Skaskiewicz
ćw. Leon Zieliński
ćw. Bruno Zawadzki
Wyw. Tomasz Wieczorkiewicz
Szer. Wojciech Chrzanowski
ćw. Piotr Aulak
szer. Jan Czerski
wyw. Jan Kuźmiński
Szer. Krzysztof Hrynkiewicz
Mł. Piotr Michalak
Mł. Aleksander Andrasiak
Mł. Krzysztof Smoliński
Mł. Tadeusz Kuczyński
wyw. Kamil Strzałkowski
ćw. Grzegorsz Stankiewicz (RAZEM?)
ćw. Mateusz Kaczkowski (RAZEM?)
wyw. Franciszek Uliński
mł. Jędrzej Rosłan
wyw. Ludwik Zawadzki
szer. Stanisław Uliński
Wyw. Stanisław Malec
szer. Juliusz Kozioł
wyw. Wojciech Ambroziak
Wyw. Mateusz Grotek
Mł. Michał dzieliszewskii

3. Przedłużam czas na zdobywanie odznaki do Choinki Szczepu, która odbędzie się na
przełomie stycznia i lutego.

Czuwaj!
hm. Kajetan Kapuściński
Zobowiązanie instruktorskie:

Ja, (imię i nazwisko), przyjmuję na siebie obowiązki instruktora harcerskiego. Swoją
pracą wychowawczą pragnę jak najlepiej służyć Bogu, Polsce i bliźnim, wychowując
dzieci i młodzież na świadomych, prawych i odpowiedzialnych ludzi, w myśl ideałów
harcerskich. Zobowiązuję się stale pracować nad sobą i pogłębiać swoją wiedzę
instruktorską. Powierzonych mi obowiązków nie opuszczę samowolnie.

