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Harcmistrzyni to osoba odpowiedzialna za:
- ZHR – jest gotowa podjąć się funkcji na poziomie OH-ek lub całego ZHR i rzetelnie się z niej
wywiązać (zawsze można na nią liczyć)
oraz wspólnoty, w których żyje:
- rodzinę, której jest członkiem lub którą tworzy - znajduje czas dla najbliższych i właściwie ustawia
priorytety dotyczące życia osobistego
- Ojczyznę - ma wpływ na zachowania patriotyczne swojego otoczenia, dobrze orientuje się w
sytuacji społeczno-politycznej kraju, tam gdzie może uczestniczy w budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego
- grupę zawodową (studencką) - stara się wpływać na jakość pracy i relacji międzyludzkich
oraz
za siebie samą – potrafi utrzymać się (zarobić na utrzymanie swoje i swoich najbliższych) oraz
zadbać o swój własny rozwój na wszystkich polach.
Harcmistrzyni to osoba twórcza w życiu harcerskim i prywatnym, pełna pomysłów i marzeń,
szukająca dróg do ich realizacji.
Harcmistrzyni ma duże doświadczenie harcerskie (na polu harcerskim osiągnęła jakieś
mistrzostwo (sukces) powyżej poziomu hufcowej), stosuje metodę harcerską, stale pracuje nad sobą,
potrafi dzielić się swym doświadczeniem i pracować w zespole.
Harcmistrzyni to osoba pełna empatii, otwarta na innych i ich poglądy, mająca własne zdanie i
umiejąca go bronić, ale umiejąca też wsłuchiwać się w głos innych.
Harcmistrzyni powinna być autorytetem dla innych instruktorek. Autorytet ten nie wynika z
faktu zdobycia stopnia, lecz z życiowej postawy, funkcjonowania w środowisku, umiejętności
rozwiązywania sytuacji trudnych, doświadczenia, podejścia do innych.
hm. Ewa Borkowska-Pastwa

Rozkaz L 19/09
2. GŁÓWNA KWATERA HARCEREK
2.1. Kurs Harcmistrzyń VIII edycji
2.1.1 Na wniosek Kierowniczki Wydziału Kształcenia powołuję na kurs druhny:
Dolnośląska Chorągiew Harcerek im. św. Jadwigi Śląskiej
phm. Marię Żurko
phm. Marię Rudnicką
Górnośląska Chorągiew Harcerek
phm. Joannę Paprotny
phm. Annę Wąsik
Łódzka Chorągiew Harcerek
phm. Ewelinę Papieską
phm. Małgorzatę Dębicką

phm. Justynę Kralisz
phm. Barbarę Chmielecką
phm. Paulinę Podogrocką
Małopolska Chorągiew Harcerek
phm. Joannę Żak
phm. Katarzynę Ossowską
Mazowiecka Chorągiew Harcerek
phm. Justynę Aarts
phm. Justynę Karnowską
phm. Małgorzatę Krajewską
Podkarpacka Chorągiew Harcerek
phm. Annę Pierę
Pomorska Chorągiew Harcerek „Matecznik”
phm. Kamilę Połomską
Wielkopolska Chorągiew Harcerek
phm. Martynę Miziniak
phm. Annę Pomin
Namiestnictwo Północno-Wschodnie
phm. Agnieszkę Krzesicką
phm. Emilię Madras
2.1.2. Zatwierdzam plan pracy VIII edycji Kursu Harcmistrzyń.
10. KOMUNIKATY
10.1. Podaję do wiadomości terminy zbiórek Kursu Harcmistrzyń (VIII edycja):
4-6 grudnia 2009 Wrocław
12-14 lutego 2010 Warszawa
7-9 maja 2009 Olsztyn

Czuwaj!
Naczelniczka Harcerek
/-/ hm. Maria Brzeska-Deli HR

