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Rozkaz L4/2015
Dziś chciałbym stać na apelu obok Was, gdy ten rozkaz jest czytany, jednak
pole mojej służby znalazło się na kolonii zuchowej gromad z Szesnastki nad Pilicą.
Mam jednak nadzieję, że osoba czytająca poniższe słowa ma nienaganną dykcję
i donośny głos, bo chciałbym, by tekst tego rozkazu wyraźnie wśród Was wybrzmiał.
Nie naginać prostoty własnych słów. To, znane każdemu zuchowi stąd, motto
powinno być równie ważne dla każdego harcerza, a w szczególności dla instruktora.
To znaczy dotrzymywać obietnic, wywiązywać się z danego słowa, mówić prawdę
i nie wystawiać zaufania na próbę. To odpowiedzialność, którą każdy z nas powinien
się cechować, którą każdy z nas powinien stawiać na pierwszym miejscu.
Jesteście świadkami zmiany, o której pewnie już od jakiegoś czasu coś
słyszeliście. Nie jest to pierwsza zmiana drużynowego „Grunwaldu”. Paweł Huras,
Dyzma Zawadzki, Paweł Mularczyk – każdy z poprzednich drużynowych wpłynął
na to jaki dziś jest „Grunwald”. Pomogli mu urosnąć, pomogli osiągać tytuły i miejsca
na turniejach, ale w szczególności – zapewnili nam wszystkim niezapomniane
przygody. Nieśli na barkach odpowiedzialność za Drużynę i z pewnością nie było to
łatwe zadanie. Dziś ta odpowiedzialność oficjalnie przechodzi na Stacha, choć realnie
wziął ją na siebie już jakiś czas temu. Stachu - następne słowa sugeruję czytać
patrząc Stachowi prosto w oczy - wiesz, że ja za Tobą pójdę nawet w ogień. Nie raz
udowodniłeś, że jesteś jednym z najlepszych. Szykuje się kolejna wielka przygoda.
I czuję, że nikt nie będzie się nudzić!
1. Zwolnienia
1.1. Zwalniam pwd. Pawła Mularczyka z funkcji drużynowego 16 WDH
„Grunwald” im. Zawiszy Czarnego i dziękuję za pełnioną służbę.
2. Mianowania
2.1. Mianuję pwd. Stanisława Blicharskiego na funkcję drużynowego 16 WDH
„Grunwald” im. Zawiszy Czarnego i życzę powodzenia w dalszej służbie.
Czuwaj!
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