
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,    Warszawa, 20.10.2008 

16 Warszawska Drużyna Harcerzy „Sulima” 

Im. Zawiszy Czarnego 

 

Rozkaz 

R2/10/2008 

 

Druhowie, 

Cieszę się, że wzięliście udział w corocznej mszy za byłych harcerzy Szesnastki- 

Zawiszaków. Mam nadzieję, że od tego momentu Wasze zastępy będą coraz lepiej 

funkcjonować. Już na zbiórce 3.października pokazaliście na ile Was stać. Teraz 

najważniejszym celem drużyny jest udział młodych harcerzy „Sulimy” w biegu na krajkę i 

kostki i pobory! 

 

1. Program na najbliższy czas. 

• 24.10 (piątek) zebranie z rodzicami w sprawie zimowiska. Proszę zastępowych o 

przekazanie wiadomości harcerzom i rodzicom; 

• 24.10 (piątek) pobór w szkole im. ks. Piotra Skargi przy ul. Bema; 

• 1.11 (sobota) akcja zarobkowa „Parking”; 

• 22.11 (sobota) zbiórka drużyny z cyklu przygotowań do zimowiska; 

• 6.12 (sobota) bieg na Krajki i kostki na tereni Starówki. 

Wyżej wymienione terminy będą zamieszczane na forum Szczepu lub na tablicy ogłoszeń 

w szkole podstawowej nr.61. 

 

2. Sprawności 

2.1. Prowadzam w życie i zachęcam do zdobywania sprawności „Eksplorer” (1-

gwiazdkowa). Więcej szczegółów co do wymagań u drużynowego lub 

przybocznego. 

2.2. Przyznaje sprawność „Eksplorera” dh: pwd. Michałowi Lewandowskiemu, ćw. 

Łukaszowi Juszkiewiczowi, ćw. Jackowi Łakomemu, wyw. Arfowi Khan, wyw. 

Adamowi Bojanko, wyw. Karolowi Michalakowi, mł. Michałowi Sumakowi, 

szer. Michałowi Bojarskiemu, szer. Adamowi Basista, dh. Adrianowi. 

2.3. Przyznaję sprawność „Obserwatora” dh. Szer. Adamowi Basista 

3. Powołania: 

3.1. Z dniem dzisiejszym powołuje zastęp Starszy, zastępowy: ćw. Jacek Łakomy. Na 

decyzje o nazwie zastępu czekam dwa tygodnie (do 3.listopada). 

3.2. Powołuje zastęp „Sokoły”, a zastępowy mł. Michał Surmak niniejszym przejmuję 

nad nim dowództwo. 

4. Zawieszenia 

4.1. Zawieszam dh. mł. Zbigniewa Michalaka w sprawowaniu funkcji zastępowego 

zastępu „Jastrzębie” i w działaniu w 16WDH „Sulima” do odwołania. Powody: 

brak uczestnictwa w jakichkolwiek działaniach drużyny, zaniedbywanie funkcji 

zastępowego, lekceważenie poleceń drużynowego oraz kadry, działanie sprzeczne 

z postępowaniem zgodnie z Prawem Harcerskim. 

 

 

 

Czuwaj! 

Drużynowy 16 Warszawskiej Drużyny Harcerzy „Sulima” im. Zawiszy Czarnego 

Pwd. Michał Lewandowski HO 


