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„Chrześcijanin (…) wie, gdzie ma szukać ratunku; wie, że może przeglądać się
w Słowie Boga, a zwłaszcza w Słowie wypełnionym, jakim jest Jezus Chrystus. On
jest zwycięzcą śmierci, lęku przed pełnią życia, grzechów, za które wyrokiem winna
być śmierć: On tę śmierć za mnie poniósł i zwrócił mi w zamian przebaczenie. Nie
jest to przebaczenie w ludzkim rozumieniu, lecz takie, które grzech wymazuje,
zapomina i daje głęboką radość. Radości tej, Dobrej Nowiny, nie da się zatrzymać
dla samego siebie, bo ona sama wylewa się na zewnątrz.”
prof. Jan Grosfeld, kierownik katedr Współczesnej Myśli Społecznej Kościoła
oraz Cywilizacji i Kultury Europejskiej w Instytucie Politologii UKSW

Drogie,
Oby nie zabrakło nam sił i ufności do życia i dzielenia się radością ze
Zmartwychwstania Chrystusa.
2. GŁÓWNA KWATERA HARCEREK
2.1. Zwalniam z funkcji redaktorki naczelnej „Krajki” phm. Marzenę Michałek,
dziękując jej za trzy lata twórczej i pełnej pasji służby, która przyczyniła się do trwałej,
pozytywnej zmiany wizerunku kwartalnika Organizacji Harcerek.
3. STARSZYZNA
3.1. ZALICZENIE SŁUŻBY
3.1.1. Na wniosek zainteresowanych udzielam urlopu instruktorskiego druhnom:
hm. Katarzynie Zajączkowskiej – Pomorska Chorągiew Harcerek – z ważnością od
1.04 do 31.08.2011
phm. Katarzynie Mirek – Zachodniopomorska Chorągiew Harcerek – z ważnością od
10.04. do 31.12.2011.

4. CHORĄGWIE
Łódzka Chorągiew Harcerek
4.1. Na wniosek zbiórki instruktorek Łódzkiej Chorągwi Harcerek ponownie
powierzam pełnienie obowiązków komendantki Łódzkiej Chorągwi Harcerek druhnie
phm. Justynie Kralisz z ważnością od 3.04.2011.
Zachodniopomorska Chorągiew Harcerek
4.2. Na wniosek zbiórki instruktorek Zachodniopomorskiej Chorągwi Harcerek
zwalniam z pełnienia obowiązków komendantki chorągwi druhnę phm. Katarzynę
Mirek, dziękując jej za pełnioną służbę.
Dolnośląska Chorągiew Harcerek
4.3. Deleguję druhnę hm. Annę Wąsik z Górnośląskiej Chorągwi Harcerek do prac w
Komisji Instruktorskiej Dolnośląskiej Chorągwi Harcerek im. Św. Jadwigi Śląskiej z
dniem 18.04.2011 do odwołania.
5. HUFCE
5.1. Na wniosek p.o. komendantki Dolnośląskiej Chorągwi Harcerek zwalniam z
funkcji hufcowej Wrocławskiego Hufca Harcerek „Źródło” phm. Ewę Pawlikowską,
dziękując jej za pełnioną służbę i działania, które przyczyniły się do rozwoju
instruktorek hufca.
5.2. Powierzam pełnienie obowiązków hufcowej Wrocławskiego Hufca Harcerek
„Źródło” pwd. Monice Wieteckiej.
10. KOMUNIKATY
10.1. Podaję do wiadomości, że decyzją Naczelniczki w Zachodniopomorskiej
Chorągwi Harcerek będzie do października 2011 obowiązywał vacat na funkcji
komendantki chorągwi oraz że decyzje administracyjne i programowe będą
podejmowane dla tej chorągwi z poziomu Głównej Kwatery.
Czuwaj!
Naczelniczka Harcerek
/-/ hm. Maria Brzeska-Deli HR

