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Warszawa, 10 stycznia 2017 r.

Rozkaz L1/17
Doświadczenie życia wykazało aż nadto dobrze, że nie co człowiek umie, ale jaki jest,
decyduje o jego powodzeniu i o stopniu osiągalnego przez niego szczęścia, więc dlatego
rozwój charakteru dziecka był dla mnie stokroć ważniejszy, niż ilość wiadomości wtłoczona
mu w głowe. A że pierwszym warunkiem do zdobycia silnego charakteru jest silna wolna,
więc na rozwój woli kładłam duży nacisk.
…wychowanie to naprawdę studiowanie dziecka, odkrywanie jego duszy i ułatwienie mu
wydobycia z niej wszystkich najlepszych cech.
Trudności są błogosławieństwem, bowiem one oznaczają wzrost. Dzięki Bogu, zawsze
istnieją trudności przeznaczone dla tych, którzy patrzą życiu prosto w twarz. Cóżby się
z nami stało, gdyby nasze życie było zawsze proste i łatwe? Jak mogłybyśmy wypróbować
naszą własną siłę?
/Olga Małkowska/
Druhny!

3. STARSZYZNA
3.1. Służba instruktorska
3.1.1 Na wniosek zainteresowanej przenoszę do rezerwy z dniem 13 grudnia 2016 roku druhnę
phm. Annę Witkowską HR – Wielkopolska Chorągiew Harcerek „Jutrzenka”.
3.1.2. Na wniosek zainteresowanej skreślam z Listy Instruktorek Organizacji Harcerek oraz
Listy Członków ZHR druhnę phm. Małgorzatę Kinas HR – Górnośląska Chorągiew Harcerek
„Ad fontes”.
4. CHORĄGWIE
Lubelska Chorągiew Harcerek
4.1. Mianuję komendantką zimowiska w Stuposianach w terminie 26 stycznia 2017 roku
druhnę hm. Agatę Szymankiewicz HR.
Podkarpacka Chorągiew Harcerek
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4.2. Mianuję komendantką zimowiska w Jaworkach w terminie 20-24 stycznia 2017 roku
druhnę hm. Urszulę Pastwę HR.
5. HUFCE
IV Poznański Hufiec Harcerek „Gościniec”
5.1. Na wniosek p.o. komendantki chorągwi z dniem 7 grudnia 2016 roku:
5.1.1 Zwalniam z funkcji hufcowej druhnę phm. Annę Witkowską HR.
5.1.2. Mianuję hufcową druhnę phm. Joannę Bartłomiejczak HR.
6. KSZTAŁCENIE
Wielkopolska Szkoła Instruktorek „Przystań”
6.1. Na wniosek Kierowniczki Wydziału Kształcenia rejestruję szkołę na rok harcerski
2016/2017 z prawem do prowadzenia kursów metodyki zuchowej, metodyki harcerek,
metodyki wędrowniczek, kursów przewodniczek, kursów podharcmistrzyń. Komendantka
szkoły – phm. Anna Bandurska HR.

Czuwaj!
Naczelniczka Harcerek
/-/ hm. Dominika Romanowicz HR

