Pruszków, 30.04.2014 r.

Chorągiew Stołeczna ZHP
Hufiec Pruszków
Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich
im. gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego

ROZKAZ L. 4/2014
WYJĄTKI Z ROZKAZU KOMENDANTA HUFCA Z DNIA 28.04.2014 L.10/2014:
„5. Szczepy (…)
5.3.2. Zmieniam numer Gromady Zuchowej "Wilczki Morskie" działającej w ramach
SHDS z 11 na 39. (…)
7. Mianowania instruktorów
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23.04.2014 r. otwieram próbę na
stopień przewodnika dh Annie Jeziorek. Opiekun phm. Beata Mioduszewska.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów (…)
7.5.1. Z dniem 27.04.2014 r. przyjmuję przewodnika Przemysława Tobera w poczet
instruktorów ZHP. (…)
13. Inne
13.1. Informuję, że phm. Monika Pawełczyńska–Ślusarczyk ukończyła Kurs
Harcmistrzowski „ Cogito” organizowany przez CSI ZHP
13.2 Informuje, że dh Martyna Bartczak ukończyła Kurs Przewodnikowski „Panorama” .
13.3 Informuje, że dh. Marek Leleniak ukończył kurs Organizatorów Harcerskich Spływów
Kajakowych zorganizowany przez Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP.”
1. Uchwały, zarządzenia i informacje
1.1. Podaję do informacji, że w dniu dzisiejszym do dnia 04 maja 2014 roku odbywa się
zagraniczny biwak majowy Szczepu w Serbii (miejscowość: Belgrad). Komendant biwaku:
hm. Beata Pawełczyńska. Wszystkim uczestnikom biwaku życzę niezapomnianych przygód!
4. Rada Szczepu.
4.1. Powołania do Rady Szczepu.
4.1.1. Powołuję w skład Rady Szczepu druhnę Karinę Marczak.

8. Kary
8.1. Z dniem dzisiejszym udzielam drugiej nagany rozkazem komendanta

Szczepu i skreślam dyscyplinarnie z listy członków Szczepu druha Michała
Obłuskiego. Powodem takiej decyzji jest naganna postawa w życiu
codziennym: nałogi, łamanie prawa, gorszący styl życia, nieustanne
wulgaryzmy w sieci i obcesowe obnoszenie się ze swoją osobą, naruszanie
godności bliźnich m.in. w sieci, demonstracyjne okazywanie braku szacunku
wobec członka naszego Szczepu dh Martyny Kluczek. Decyzję swoją motywuję
także tym, że Michał Obłuski wiele razy obiecywał w rozmowie poprawę
postawy, miał ofiarowaną pomoc, z której nie skorzystał; brak jakiejkolwiek
aktywności w życiu harcerskim. Michał swoim zachowaniem pokazał, że nie
jest godny noszenia munduru harcerskiego, który oprócz dumy i przyjemności,
zobowiązuje przede wszystkim do służby, braterstwa i pracy nad sobą.
Dowodem na niektóre z tych zarzutów, są zrzuty ekranu z portalu www.ask.fm
przedstawiające wypowiedzi Michała. Są one w dokumentacji szczepu i nie
będą publikowane wraz z rozkazem ze względu na poszanowanie godności i
prywatności innych osób.

CZUJ! CZUWAJ!
(-) phm. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk HR

