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Druhowie, Zawiszacy, rodzice! 
Rok temu świętowaliśmy setną rocznicę nadania naszej drużynie wspaniałego, Szesnastego 

numeru. Wspominaliśmy bohaterów i harcerzy Szesnastki, odwiedzaliśmy ich groby, 
tworzyliśmy noty biograficzne. Ci, którzy wykonali zadania mogą się dziś szczycić pięknym 

numerem w otoku. 
W tym roku wstępujemy natomiast w okres przygotowań do setnej rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Już za miesiąc ruszy program Organizacji Harcerzy Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej “Płomienie Niepodległości”, w którym to jednostki organizacji 

starać się będą o miano Drużyny Niepodległej. Liczę na to, że każda z naszych jednostek je 
zdobędzie! 

Niech ten rok będzie dla nas czasem prawdziwego odkrywania naszej ojczyzny, zarówno tej 
dużej - Polski - jak i tej małej, lokalnej. 

 
1. Szczep 

1.1. Z racji  na kończącą się aktualną kadencję Szczepowego zobowiązuję “Olimp” 
do jak najszybszego określenia planu na przyszłość i przeprowadzenie wyborów 
Szczepowego. 

1.2. Siedziba Szczepu - dziękuję wszystkim, którzy do tej pory zaangażowali się w jej 
istnienie i zobowiązuję kadrę Szczepu do jak najszybszego podjęcia prac remontowych. 

2. Kapituła Harcerza Rzeczypospolitej 
2.1. Na wniosek Kapituły Harcerza Rzeczypospolitej przy Szczepie otwieram stopień 
Harcerza Rzeczypospolitej druhowi Mikołajowi Leonarskiemu (opiekun próby phm. 
Marcin Gierbisz). 

3. Wyjątki z rozkazów jednostek Szczepu 
3.1. Wyjątek z rozkazu wodza 16WGZ “Strażnicy Czasu”, phm. Macieja 
Sadowskiego 

3.1.1. Stopnie 
3.1.1.1. Na wniosek Kapituły Harcerza Orlego zamykam próbę i 

przyznaję stopień Harcerza Orlego druhowi Mateuszowi Kaczkowskiemu. 
3.1.2. Funkcje 

3.1.2.1. Zwalniam z funkcji przybocznego ćw. Tomasza Filipiuka 
dziękując mu za pełnioną służbę i postawę w obliczu wyzwań. 

3.1.2.2. Mianuję na funkcję przybocznych druhów: 
- wyw. Michała Jędrzejczyka 
- wyw. Jakuba Skaskiewicza 

Życząc im nieograniczonej energii w podejmowaniu wyzwań. 
3.2. Wyjątek z rozkazu drużynowego 16WDH “Sulima”, pwd. Jakuba Romańskiego 

3.2.1. Stopnie 
3.2.1.1. Przyznaję stopień ćwika druhom: 

- Michałowi Jędrzejczykowi 



- Janowi Kuźmińskiemu 
- Wojciechowi Ambroziakowi 

3.2.2. Funkcje 
3.2.2.1. Zwalniam z funkcji zastępowych druhów: 

- ćw. Wojciecha Ambroziaka 
- wyw. Mateusza Guta 

Dziękując im za pełnioną służbę. 
3.2.2.2. Mianuję na funkcję przybocznych druhów: 

- ćw. Wojciecha Ambroziaka 
- wyw. Mateusza Guta 

Życząc powodzenia i owocnej pracy! 
3.2.2.3. Mianuję na funkcję ZZZZ druhów: 

- ćw. Jana Kuźmińskiego 
- wyw. Tadeusza Kuczyńskiego 

Życząc powodzenia i owocnej pracy! 
 
 

Czuwaj! 
hm. Kajetan Kapuściński 

Szczepowy 


