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Rozkaz L9/12
Druhny!
Twoja historia nie zaczyna się od twego urodzenia. Twoja historia to historia twojego
narodu. To są przodkowie twoi: niewolnicy i poganiacze, (...) chłopi, panowie, mieszczanie,
szlachta(...) geniusze i durnie, wynalazcy i szalbierze, bohaterowie i zdrajcy, twórcy i
gałgani (...). Do nich należysz. Powiększysz grono jednych lub drugich. Będziesz
człowiekiem godnym albo podłym, twórcą albo oszustem. Od ciebie zależy za kim pójdziesz,
do jakich tradycji nawiążesz (...).

Mieczysław Maliński
Twoja harcerska historia, twoja tożsamość harcerki również nie wynika z tego, jaka jest teraz
twoja drużyna i twoja chorągiew. Przyczyn i zrozumienia celów należy szukać w historii
harcerek, w postawach dawnych instruktorek. Twoja rola społeczna, to, czym się zajmujesz i
jakie masz zadania również wynika z historii naszego narodu i społeczeństwa. By zrozumieć
przyczyny, bo zrozumieć zależności i relacje, by zobaczyć, po co coś powstało i by poznać
siebie, trzeba poznać swoją historię, swoje poprzedniczki, ich cele i wartości, swoich
przodków, ich życie i działanie, swoje dzieje jako członka rodziny, jako kobiety w polskim
społeczeństwie, jako harcerki w swojej chorągwi czy Organizacji Harcerek. Trzeba poznać by
świadomie wybrać, za kim chcesz pójść i dokąd chcesz pójść - jaką chcesz być kobietą, jaką
obywatelką, jaką harcerką.

Dziś mija 21 lat od powołania Pomorskiej Chorągwi Harcerek i Wielkopolskiej
Chorągwi Harcerek – to już duży kawałek historii – życzę Wam owocnych
poszukiwań Waszych korzeni i zrozumienia swojej tożsamości w jej pryzmacie.
2. GŁÓWNA KWATERA HARCEREK
2.1 Komisja Harcmistrzyń
2.1.1. Zwalniam ze składu Komisji Harcmistrzyń z dniem 23. kwietnia druhnę hm.
Annę Roguską dziękując jej za pełnioną służbę.
2.1.2. Powołuję w skład Komisji Harcmistrzyń druhny:
hm. Annę Dudzik
Mazowiecka Chorągiew Harcerek
hm. Agatę Nowacką
Wielkopolska Chorągiew Harcerek
3. STARSZYZNA
3.1. Stopnie
3.1.1. Na wniosek komisji instruktorskiej Pomorskiej Chorągwi Harcerek „Matecznik”
zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnom:

pwd. Karolinie Aleksiejuk HR
pwd. Ewie Tankiewicz HR.
3.2. Zaliczenie służby.
3.2.1. Na wniosek zainteresowanej skreślam z Listy Instruktorek Organizacji
Harcerek oraz Listy Członków ZHR z dniem 22.05.2012 druhnę phm.
Magdalenę Lis – Mazowiecka Chorągiew Harcerek. Dziękuję za dobrze
pełnioną służbę.
3.2.2. Na wniosek zainteresowanej przywracam do czynnej służby instruktorskiej i
wpisuję na Listę Instruktorek Organizacji Harcerek na rok 2012 z dniem 03.05.2012
druhnę hm. Krystynę Ewich – Wielkopolska Chorągiew Harcerek.
3.2.3. Na wniosek zainteresowanej przenoszę do rezerwy i zwalniam z płacenia
składek instruktorskich z dniem 1 maja 2012 druhnę hm. Barbarę Chełkowską –
Wielkopolska Chorągiew Harcerek. Udzielam pochwały za całokształt pełnionej
służby instruktorskiej.
4.CHORĄGWIE
Małopolska Chorągiew Harcerek
4.1. Podaję do wiadomości, że zbiórka instruktorek Małopolskiej Chorągwi Harcerek
w dniu 19.05.2012 roku ponownie wybrała druhnę hm. Dominikę Romanowicz na
funkcję komendantki chorągwi.
Mazowiecka Chorągiew Harcerek
4.2. Na wniosek komendantki Mazowieckiej Chorągwi Harcerek wyrażam zgodę na
poszerzenie składu Komisji Instruktorskiej do 15 członkiń.

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

