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Rodzice, Zawiszacy, przyjaciele, zuchy i druhowie! 
 

Za nami kolejny rok pracy Szesnastki. Znów był to rok bardzo intensywny i owocny. Wśród 
nas stoi dwóch nowych instruktorów i drużynowych - Tomasz i Szymon. Wszystkie drużyny 
radzą sobie świetnie, organizując swój samodzielny program i zdobywając coraz wyższe 
kategorie. Stoją tu przed Państwiem między innymi Drużyna Rzeczypospolitej (najlepsza 
drużyna Organizacji Harcerzy ZHR) i Najdzielniejsza Gromada na Mazowszu.  Dwa lata 

temu odczytując rozkaz mówiłem o tym, że praca wędrowników to zawsze sinusoida - wtedy 
zakończył działalność nasze dwie wędrownicze jednostki, a dziś powołujemy do życia nową 

- to ogromny sukces środowiska! 
 

Chcę, aby w najbliższej przyszłości przy Szczepie powstało Koło Przyjaciół Harcerstwa - do 
którego serdecznie zapraszam wszystkich rodziców, zawiszaków i przyjaciół, którzy chcą 

aktywnie pomagać Szesnastce. Zobowiązuję się do jego powołania i prowadzenia. 
 

Szesnastka ma się dobrze! Czego wszystkim nam tu obecnym gratuluję! 
 

Wraz z nowym pokoleniem drużynowych przyszedł również czas na zmiany w kadrze 
Szczepu. Jestem przekonany, że to pomoże rozwinąć nam skrzydła jeszcze bardziej i da 

nam wszystkim przestrzeń do rozwoju. Zgodnie z decyzją drużynowych wybrany został nowy 
Szczepowy. 

 
Za minione 3,5 roku serdecznie wszystkim dziękuję. To był zaszczyt i honor móc prowadzić 

Szesnastkę. Ale przede wszystkim wspaniała przygoda, lekcja braterstwa, współpracy i 
ciągłego stawiania sobie wyzwań. Tak samo owocnego czasu i tak dużej dumy z Szesnastki 
życzę przyszłej kadrze Szczepu, równocześnie składając swoje ręce do pomocy na pokład. 

 
1. Zwolnienia 

1.1 Zwalniam z funkcji kwatermistrza Szczepu pwd. Karola Kaszyńskiego 
dziękując mu za lata ofiarnej i wzorowej służby na funkcji, a także 
zobowiązuję go do przekazania obowiązków swojemu następcy. Kokosz - 
byłeś w tym okresie filarem pracy Szesnastki za co jestem Ci ogromnie 
wdzięczny 
 

2. Wyjątek z rozkazu drużynowego 16 WDH “Sulima” 
Zwolnienia 

- Zwalniam z funkcji przybocznego dziękując za pełnioną służbę 
druhów: 

- ćw. Adama Skaskiewicza 
- ćw. Mateusza Guta 



- Mianuję na funkcję przybocznego i życzę powodzenia w 
pełnionej służbie druhów: 
- ćw. Tadeusza Kuczyńskiego 

- wyw. Jana Skaskiewicza 
- Mianuję na funkcję zastępowego i życzę powodzenia w 

pełnionej służbie druhów: 
- zastęp Świstaki, wyw. Ignacy Hofmokl-Ostrowski 
- zastęp Kuny, wyw. Szymona Wardę 
- zastęp Rysie, wyw. Ignacego Dylaka 
- zastęp Wilki, wyw. Tomasza Dąbrowskiego 
- zastęp Kawki, mł. Adama Sulika 

3.  Wyjątek z rozkazu Hufcowego L2/2019 z 17.02.2019 r.: 
- Powołuję 16 próbną Warszawską Drużynę Wędrowniczą i mianuję na 

funkcję jej drużynowego pwd. Karola Walesiaka. Życzę powodzenia w 
pełnionej służbie. 

 
4. Wyjątek z rozkazu L2/2019 Komendanta Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, 

hm. Wiktora Maracewicza: 
- Zwalniam z funkcji Szczepowego 16WDHiGZ hm. Kajetana 

Kapuścińskiego 
- Mianuję na funkcję Szczepowego 16WDHiGZ pwd. Karola Walesiaka 

 
Czuwaj! 
hm. Kajetan Kapuściński 
Szczepowy Szczepu 16WDHiGZ 


