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GKHEK – 008/9/1

Warszawa, 28 kwietnia 2016

Rozkaz L9/16
Druhny!
Przy ognisku obozowym może się zejść przypadkowa grupa ludzi, których połączyła
jednorazowa akcja – wtedy tylko się pobawicie. Ale jeśli zejdą się wokół ogniska najmniej
po raz trzeci przyjaciele, których zbliżyły wspólne myśli i zainteresowania, wtedy mogą się
wspólnie nie tylko pobawić – dodatkowo mogą się nawzajem zrozumieć. Wtedy ludzie stają
się sobie bliscy, myśli przeskakują jak iskry, dochodzi do zbliżenia. W płomieniach ognia
przecinają się spojrzenia siedzących wkoło, myśli powoli nastrajają się na taki sam akord.
Nikt przy tym nie przestaje być samym sobą, nikt przy tym nie traci swej osobowości, swej
własnej twarzy…
W naszej drużynie strażnikiem ognia nikt nigdy nie zostawał przypadkiem. Na służbę przy
ogniu trzeba było sobie zasłużyć. Dziś zaszczyt pilnowania ognia przypadł mnie. Jest we mnie
wiele wiary w powodzenie tego zadania. Jest też wiele obaw i sporo niepewności czy sobie
poradzę. Harcerskie ogniska tworzą ludzie, my: zuchenki, harcerki, instruktorki i nie jest
ważne, kto kim jest, jaki ma stopień, ile doświadczenia, jaką wiedzę. Ważne są szczere chęci,
otwarte serca, ręce gotowe do pracy i te choćby najdrobniejsze świerkowe gałązki pozbierane
po drodze, które zechcesz dołożyć do wspólnego ogniska. Marzy mi się ogień jasny i strzelisty,
ale buchający z solidnego żaru, który pozwoli, by nie był chwilą, ale trwał. Taki, który nas
ogrzeje i da bezpieczne schronienie, odstraszy dzikie zwierzęta i pozwoli ugotować posiłek.
Ale przede wszystkim taki, który nas będzie skupiał i skłaniał do wymiany myśli. Taki, który
nas zjednoczy. Dlatego siadajmy przy ogniu i dokładajmy swoje bierwiona, a z nim i swoje
serce. Moje już się pali.
1. DECYZJE WŁADZ ZWIERZCHNICH
1.1. Przewodnicząca ZHR rozkazem L6/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku na wniosek
Skarbnika ZHR udzieliła pochwały za szczególnie sprawne i rzetelne rozliczenie oraz dobre
sprawozdanie szkolenia organizowanego w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego pt.: „Wolontariat harcerski” m.in. druhnom:
hm. Monice Jaskule HR – Łódzka Chorągiew Harcerek,
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hm. Katarzynie Rakoczy HR – Górnośląska Chorągiew Harcerek „Ad fontes”,
hm. Annie Stasik HR – Podkarpacka Chorągiew Harcerek,
pwd. Justynie Nawrockiej wędr. – Północno-Wschodnie Namiestnictwo Harcerek.
1.2. Przewodnicząca ZHR rozkazem L6/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku na wniosek
Skarbnika ZHR złożyła podziękowania za rzetelne rozliczenie i dobre sprawozdanie szkolenia
organizowanego w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.:
„Wolontariat harcerski” ogłoszonym w roku 2015 druhnom:
hm. Justynie Chudzińskiej HR – Wielkopolska Chorągiew Harcerek „Jutrzenka”,
hm. Monice Kobus HR – Lubelska Chorągiew Harcerek,
hm. Joannie Kukułce – Górnośląska Chorągiew Harcerek „Ad fontes”,
phm. Annie Bandurskiej HR – Wielkopolska Chorągiew Harcerek „Jutrzenka”,
phm. Soni Kęsy HR – Wielkopolska Chorągiew Harcerek „Jutrzenka”,
phm. Mai Stelmach HR – Mazowiecka Chorągiew Harcerek.
1.3. Przewodnicząca ZHR rozkazem L6/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku podziękowała
funkcyjnym wszystkich pionów, hufcowym, komendantkom i komendantom chorągwi,
Naczelniczce Harcerek i Naczelnikowi Harcerzy za poświęcony czas i działanie na rzecz
kształcenia drużynowych i wsparcia działania naszych drużyn.
1.4. Komendant Zlotu ZHR na ŚDM rozkazem RZL1 z dnia 2 kwietnia 2016 roku mianował
Zastępcą Komendanta Zlotu druhnę hm. Hannę Feczko HR – Małopolska Chorągiew
Harcerek.
1.5. Komendant Zlotu ZHR na ŚDM rozkazem RZL1 z dnia 2 kwietnia 2016 roku mianował
Skarbnikiem Zlotu druhnę hm. Magdalenę Czyżewicz HR – Małopolska Chorągiew Harcerek.
1.6. Komendant Zlotu ZHR na ŚDM rozkazem RZL1 z dnia 2 kwietnia 2016 roku powołał
Sztab Organizacyjny Zlotu ZHR na ŚDM Kraków 2016, w tym:
do Sekcji Logistyki druhnę hm. Magdalenę Czyżewicz HR,
do Sekcji Organizacji druhnę hm. Hannę Feczko HR,
do Sekcji Zarządzania druhnę: phm. Helenę Michaluk HR – Małopolska Chorągiew Harcerek,
do Sekcji Zarządzania druhnę hm. Urszulę Kret HR – Małopolska Chorągiew Harcerek.
2. GŁÓWNA KWATERA HARCEREK
2.1. Mianuję wicenaczelniczkami druhny:
hm. Justynę Kańczugowską HR – Lubelska Chorągiew Harcerek,
hm. Ewę Praczyk HR – Wielkopolska Chorągiew Harcerek „Jutrzenka”.
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2.2. Powołuję w skład Głównej Kwatery Harcerek druhnę hm. Ewę Praczyk HR.
3. STARSZYZNA
3.1. Służba instruktorska
3.1.1. Na wniosek przełożonej przywracam do czynnej służby instruktorskiej i wpisuję na Listę
Instruktorek Organizacji Harcerek na rok 2016 druhnę hm. Halinę Mikulską HR –
Staropolska Chorągiew Harcerek.
3.1.2. Na wniosek zainteresowanej przenoszę do rezerwy z dniem 9 kwietnia 2016 roku
druhnę hm. Monikę Domagałę HR – Małopolska Chorągiew Harcerek.
3.1.2. Na wniosek zainteresowanej skreślam z Listy Instruktorek Organizacji Harcerek
z dniem 5 kwietnia 2016 roku druhnę phm. Annę Stawiarską HR – Małopolska Chorągiew
Harcerek.
4. CHORĄGWIE
Górnośląska Chorągiew Harcerek „Ad fontes”
4.1. Mianuję z dniem 10 kwietnia 2016 roku wicekomendantką Kursu Podharcmistrzyń
„Spotkanie” odbywającego się w Prudniku i Tychach terminie 15-17 kwietnia 2016 roku
i 25-29 maja 2016 roku druhnę phm. Joannę Garus HR.
Łódzka Chorągiew Harcerek
4.2. Na wniosek zbiórki instruktorek w dniu 16 kwietnia 2016 roku zwalniam z funkcji
komendantki chorągwi druhnę hm. Magdalenę Grochalę HR i dziękuję za pełnioną służbę.
4.3. Powierzam pełnienie obowiązków komendantki chorągwi druhnie phm. Natalii
Kordasz HR (z wyłączeniem: § 6 pkt 5 lit. c, f, Regulaminu Chorągwi Harcerek ZHR) na okres
jednego roku i zobowiązuję druhnę do zdobycia w tym czasie stopnia harcmistrzyni.
Mazowiecka Chorągiew Harcerek
4.4. Na wniosek komendantki chorągwi nadaję prawo prowadzenia prób podharcmistrzyni
komisji instruktorskiej w składzie:
hm. Marta Biedrzycka HR
hm. Agnieszka Miętus HR,
hm. Hanna Turkowska HR – przewodnicząca,
hm. Agnieszka Świercz HR,
phm. Teresa Fijałkowska HR,
phm. Anna Banasik HR,
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phm. Małgorzata Chustecka HR,
phm. Urszula Karczmarczyk HR,
phm. Dorota Kosińska HR,
phm. Anna Kulesza HR,
phm. Kinga Rau HR,
phm. Magdalena Ryniak HR.
4.5. Wyrażam zgodę na zwiększenie liczebności składu komisji instruktorskiej Mazowieckiej
Chorągwi Harcerek ponad dopuszczalną liczbę 11 członkiń.
Pomorska Chorągiew Harcerek „Matecznik”
4.4. Na wniosek zbiórki instruktorek w dniu 17 kwietnia 2016 roku zwalniam z funkcji
komendantki chorągwi druhnę hm. Karolinę Goliszewską-Kustrę HR i dziękuję za pełnioną
służbę.
4.5. Powierzam pełnienie obowiązków komendantki chorągwi druhnie phm. Annie
Sutkowskiej HR (z wyłączeniem: § 6 pkt 5 lit. c, f, Regulaminu Chorągwi Harcerek ZHR) na
okres jednego roku i zobowiązuję druhnę do zdobycia w tym czasie stopnia harcmistrzyni.
Staropolska Chorągiew Harcerek
4.6. Po zbiórce instruktorek w dniu 10 kwietnia 2016 roku ponownie powierzam pełnienie
obowiązków komendantki chorągwi druhnie phm. Monice Zielińskiej HR (z wyłączeniem:
§ 6 pkt 5 lit. c, f, Regulaminu Chorągwi Harcerek ZHR) na okres jednego roku i zobowiązuję
druhnę do zdobycia w tym czasie stopnia harcmistrzyni.
4.7. Na wniosek p.o. komendantki chorągwi:
4.7.1. Powołuję komisję instruktorską w składzie:
hm. Anna Malinowska HR,
hm. Halina Mikulska HR,
hm. Lidia Wierzbicka HR,
hm. Agata Wyroślak HR – przewodnicząca,
hm. Grażyna Zielińska HR,
phm. Dominika Mazur HR,
phm. Beata Nachyła HR – sekretarz,
phm. Ewa Staszewska HR,
phm. Monika Sułek HR,
phm. Monika Zielińska HR.
4.7.2. Nadaję komisji instruktorskiej prawo do prowadzenia prób podharcmistrzyni.
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Północno-Wschodnie Namiestnictwo Harcerek
4.2. Na wniosek zbiórki instruktorek w dniu 12 marca 2016 roku zwalniam z funkcji
komendantki namiestnictwa druhnę hm. Emilię Madras HR i dziękuję za pełnioną służbę.
4.3. Powierzam pełnienie obowiązków komendantki namiestnictwa druhnie phm. Monice
Kiermut HR (z wyłączeniem: § 6 pkt 5 lit. b, c, f, Regulaminu Chorągwi Harcerek ZHR) na
okres jednego roku i zobowiązuję druhnę do zdobycia w tym czasie stopnia harcmistrzyni.
5. HUFCE
Łódzki Hufiec Harcerek „Róża”
5.1. Na wniosek p.o. komendantki chorągwi:
5.1.1 zwalniam z pełnienia obowiązków hufcowej druhnę pwd. Martę Wodnicką wędr.,
5.1.2. mianuję hufcową druhnę phm. Annę Łukaszczyk HR.
6. KSZTAŁCENIE
6.1. Szkoły Instruktorek
Wielkopolska Szkoła Instruktorek „Przystań”
6.1.1. Na wniosek Kierowniczki Wydziału Kształcenia rejestruję na rok harcerski 2015/2016
Wielkopolską Szkołę Instruktorek „Przystań” z prawem do prowadzenia kursów metodyki
harcerek, metodyki wędrowniczek, kursów przewodniczek, podharcmistrzyń. Komendantka
szkoły – phm. Anna Bandurska HR.
Zachodniopomorski Zespół Kształceniowy „Gościniec”
6.1.2. Na wniosek Kierowniczki Wydziału Kształcenia rejestruję na rok harcerski 2015/2016
Zachodniopomorski Zespół Kształceniowy „Gościniec” z prawem do prowadzenia kursów
metodyki harcerek oraz kursów przewodniczek. Komendantka zespołu – phm. Aleksandra
Królak HR.

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

