Warszawa, 10 stycznia 2016 r.

RL1/16/2016
Rodzice, Zawiszacy, druhny i druhowie!
Cóż to był za rok!
Zapewne mógłbym przez kolejną godzinę stać tutaj przed Wami i opowiadać
o wszystkich naszych przygodach, zdobytych stopniach i prężnym działaniu drużyn.
O zmianie Szczepowego, drużynowego Grunwaldu i nowych instruktorach. Odeślę
jednak wszystkich do najnowszego numeru Sulimczyka, w którym dość obszernie
udało nam się wiele z tych wydarzeń opisać. Zapraszam również do zwiedzania
przygotowanych przez drużyny wystaw i rozmów z samymi harcerzami. Każdy z
nich ma na pewno wiele do powiedzenia!
Cieszę się, że spotykamy się tu w tak zacnym gronie i że wspólnie
wejdziemy w setną rocznicę nadania nam pięknego, Szesnastego numeru. Poza
stałymi elementami programu takimi jak zbiórki, biwaki, obozy i kolonie planujemy
obchody tego jubileuszu, wzmożenie prac nad budową archiwum, wydaniem
śpiewnika czy książki o Szesnastce.
Chciałbym zaprosić zainteresowanych rodziców i Zawiszaków do aktywnej
pomocy w osiągnięciu naszych celów. Zaraz po apelu odbędzie się krótkie
spotkanie dotyczące wznowienia pracy Koła Przyjaciół Harcerstwa przy
Szesnastce, liczę na Państwa obecność!
A Was, zuchy i harcerze, zachęcam do jak najpełniejszego udziału w
programach drużyn, rzetelnego zdobywania gwiazdek i stopni, oraz dawania z
siebie 100% w każdej sytuacji!
Z dumą patrzę na to jak rozwijają się drużyny i każdy z Was osobna. Oby tak
dalej.
Klawboys!
1. Program Choinki:
1.1. za nami:
 gra terenowa harcerzy, rodziców i Zawiszaków
1.2. po apelu:
 wspólne zdjęcie pamiątkowe
 spotkanie KPH
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 czas na zwiedzanie wystaw drużyn, wizytę w kawiarencę,
lekturę Sulimczyka, pokaz filmowy i rozmowy
2. Kadra Szczepu
2.1. Mianuję na funkcję zastępcy Szczepowego druhów:
pwd. Macieja Sadowskiego HO
pwd. Karola Kaszyńskiego HO
3. Wyjątek z rozkazu drużynowego 16WDH 
Grunwald 
pwd. Stanisława
Blicharskiego:
(...)
Powołuję zastęp 
Wilki, 
na zastępowego mianuję
wyw. Piotra Jakóbczyka
(...)
Powołuję zastęp 
Kozice, 
na zastępowego mianuję
wyw. Stanisława Malca
4. Wyjątek z rozkazu drużynowego 16WDH 
Sulima
pwd. Jakuba
Romańskiego HO
(...) Ogłaszam wyniki biegu na Krajki i Kostki oraz Plakietkę Drużyny:
3. mł. Jan Skaskiewicz 29pkt.
2. mł. Jakub RomarynowskiKomar 37pkt.
1. szer. Mateusz Grotek 39pkt.
5. Kapituła Harcerza Rzeczpospolitej
5.1. Na wniosek kapituły Harcerza Rzeczpospolitej przy
Szczepie16WDHiGZ otwieram próbę na stopień Harcerza
Rzeczypospolitej druhowi Michałowi Grelochowi (265WDH),
opiekun: phm. Szymon Falaciński HR
5.2. Na wniosek kapituły Harcerza Rzeczpospolitej przy
Szczepie16WDHiGZ zamykam próbę i przyznaję stopień
Harcerza Rzeczypospolitej druhom:
 pwd. Bartłomiejowi Bajdzie (123WDH),
opiekun: phm. Kajetan Kapuściński HR
 pwd. Krzysztofowi Nowackiemu (1pMDH),
opiekun: phm. Łukasz Matracki HR
6. Pochwały
6.1. Udzielam pochwały wszystkim druhom zaangażowanym w
przygotowanie tegorocznej Choinki, wyróżniając:
 pwd. Macieja Sadowskiego HO za zwierzchnictwo nad
Sulimczykiem
 wyw. Mateusza Kaczkowskiego za przygotowanie gry
terenowej
Czuwaj!
phm. Kajetan Kapuściński HR
Szczepowy Szesnastki
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