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Rozkaz L2/16
Druhny!
Mieczyław Maliński, pisząc o roztropności, wymienia niezbędne warunki do jej zaistnienia.
Na pierwszym miejscu wskazuje pamięć, która przechowuje doświadczenia przeszłości,
potrzebne dla właściwego pokierowania postępowaniem obecnym. W harcerstwie, które
jest ruchem wieloletnim, konieczna jest pamięć o korzeniach. Nie chodzi tylko o to, by znać
swoje pochodzenie, źródła i historię – ale przede wszystkim, by rozumieć różne współczesne
zjawiska, rozumieć sens zasad, obrzędów, decyzji, nawet słów. Nie mamy bezpośredniego
dostępu do tej zbiorowej pamięci. Możemy ją poznawać żyjąc w ruchu: spotykając się
w różnych

gronach,

rozmawiając,

pytając,

porównując

doświadczenia,

czytając

dokumenty i wspomnienia. Bez pamięci o przeszłości nasze decyzje mogą okazać się
w dłuższej perspektywie nietrafione.
1. DECYZJE WŁADZ ZWIERZCHNICH
1.1. Przewodniczącą ZHR rozkazem L.2/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku złożyła serdeczne
podziękowania m.in. druhnie hm. Magdalenie Masiak (Mazowiecka Chorągiew Harcerek) za
zaangażowanie w przygotowanie, nadzór i koordynację oraz rozliczenie projektu dotyczącego
organizacji szkoleń w ramach konkursu MEN „Wolontariat harcerski”.
1.2. Przewodnicząca ZHR rozkazem L.2/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku złożyła
podziękowania m.in. druhnie hm. Izabeli Glesmer (Podkarpacka Chorągiew Harcerek) –
Komisarzowi Zagranicznemu za zaangażowanie w przygotowanie, koordynację oraz
rozliczenie projektu „Harcerskie lato w Polsce” w ramach zadania publicznego MEN
„Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”.
2. GŁÓWNA KWATERA HARCEREK
Zlot Złotych Koniczynek 2015
2.1. Po rozliczeniu zwalniam z funkcji komendantki zlotu druhnę phm. Emilię Sygulską HR –
Małopolska Chorągiew Harcerek.

2.2. Zwalniam z funkcji wicekomendantki zlotu druhnę hm. Aleksandrę Popek HR –
Małopolska Chorągiew Harcerek.
Konferencja Organizacji Harcerek „Rozwiń się”
2.3. Po rozliczeniu zwalniam z funkcji komendantki konferencji druhnę phm. Katarzynę
Kanię-Obrzydowską HR – Łódzka Chorągiew Harcerek.
2.4. Zwalniam z funkcji wicekomendantek konferencji druhny:
hm. Ewelinę Papieską HR – Łódzka Chorągiew Harcerek,
hm. Annę Ziober HR – Łódzka Chorągiew Harcerek.
2.5. Zwalniam z funkcji kwatermistrzyni konferencji druhnę hm. Monikę Jaskułę HR –
Łódzka Chorągiew Harcerek.
Konferencja Organizacji Harcerek 2016
2.6. Mianuję komendantką konferencji druhnę hm. Katarzynę Kańczugowską HR – Lubelska
Chorągiew Harcerek.
Biwak Drużyn Czerwonego Płomienia
2.7. Mianuję komendantką biwaku mającego odbyć się w terminie 4-6 marca 2016 roku
w Beskidzie Żywieckim druhnę phm. Maję Stelmach HR – Mazowiecka Chorągiew Harcerek.
Regulaminy
2.9. Zatwierdzam nowy tryb zdobywania naramiennika wędrowniczego; stanowi on załącznik
nr 1 do rozkazu. Jednocześnie traci moc tryb zdobywania naramiennika wędrowniczego
zatwierdzony rozkazem Naczelniczki Harcerek L10/07 z 30 czerwca 2007 roku.
4. CHORĄGWIE
Górnośląska Chorągiew Harcerek „Ad fontes”
4.1. Po zbiórce instruktorek w dniu 23 stycznia 2016 roku ponownie powierzam pełnienie
obowiązków komendantki chorągwi druhnie phm. Joannie Garus HR.
4.2. Na wniosek p.o. komendantki druhny phm. Joanny Garus nadaję prawo do prowadzenia
prób na stopień podharcmistrzyni Komisji Instruktorskiej w składzie:
hm. Agnieszka Gałka HR
hm. Joanna Kukułka HR
hm. Katarzyna Rakoczy HR - przewodnicząca
phm. Agnieszka Gabriel HR
phm. Joanna Marczyk HR.

Mazowiecka Chorągiew Harcerek
4.3. Po rozliczeniu zwalniam z funkcji komendantki obozu, który odbył się na terenie pola
biwakowego „Królewski Róg” w Nadleśnictwie Augustów nad jeziorem Sajno w dniach 6-31
lipca 2015 roku, hm. Małgorzatę Rogowską HR.
Podkarpacka Chorągiew Harcerek
4.4. Na wniosek zbiórki instruktorek w dniu 16 stycznia 2016 roku mianuję komendantką
chorągwi druhnę hm. Urszulę Pastwę HR.
Wielkopolska Chorągiew Harcerek „Jutrzenka”
4.5. Po zbiórce instruktorek w dniu 6 lutego 2016 roku ponownie powierzam pełnienie
obowiązków komendantki chorągwi druhnie phm. Dominice Marciniak HR.
Zachodniopomorska Chorągiew Harcerek
4.6. Zwalniam z funkcji komendantki kursu przewodniczek „Wspinaczka” hm. Monikę
Błaszyk HR.
5. HUFCE
Zawadczański Związek Drużyn „Horyzonty”
5.1. Na wniosek p.o. komendantki Górnośląskiej Chorągwi Harcerek „Ad fontes”:
5.1.1. zwalniam z funkcji komendantki druhnę phm. Annę Winszczyk HR,
5.1.2. mianuję p.o. komendantką druhnę pwd. Natalię Wąs (z d. Smyka) HR.
6. KSZTAŁCENIE
Kurs Metodyki Wędrowniczej dla instruktorek „Kw@drans”
6.1. Po rozliczeniu zwalniam z funkcji komendantki kursu druhnę phm. Wiolettę Górską
(z d. Chałupkę) HR – Łódzka Chorągiew Harcerek.
6.2. Zwalniam ze składu kadry kursu druhny:
pwd. Olgę Chromik wędr. – Łódzka Chorągiew Harcerek,
pwd. Agnieszkę Musiałowicz wędr. – Małopolska Chorągiew Harcerek,
pwd. Jagodę Szymańską wędr. – Pomorska Chorągiew Harcerek „Matecznik”.
XII Edycja Kursu Harcmistrzyń
6.3. Po rozliczeniu zwalniam z funkcji komendantki druhnę hm. Monikę Rudnicką HR –
Wielkopolska Chorągiew Harcerek „Jutrzenka”.
6.4. Zwalniam ze składu kadry druhny:
hm. Renatę Adrian-Cieślak HR - Wielkopolska Chorągiew Harcerek „Jutrzenka”,

hm. Bogusławę Pasiekę-Butkiewicz HR – Kujawsko–Pomorska Chorągiew Harcerek „Sól
Ziemi”.
9. POLECENIA
9.1. W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia
1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci
i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12,
poz. 67 z późn. zm.), w którym stopień podharcmistrzyni daje uprawnienia kierownika
wypoczynku, zobowiązuję komendantki chorągwi do ustalenia w chorągwiach sposobu
aktualizacji umiejętności udzielania pomocy medycznej oraz trybu nabywania określonej
w rozporządzeniu wiedzy przez komendantki wyjazdów.

Czuwaj!
Naczelniczka Harcerek
/-/ hm. Katarzyna Bieroń HR

