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Warszawa, 28 czerwca 2016

Rozkaz L13/16
Bóg nas stworzył bez różnicy: jednostajnem wszystkich znamieniem dał piętno obrazu
i podobieństwa swego – to jest godność człowieka. Bracia! Tę godność w sobie wywołać, tę
godność uszlachetnić – oto jest droga, na której do osiągnięcia ulepszeń dążyć
powinniśmy”.
/Karol Marcinkowski/
Druhny!
Dziś przyszło nam wspominać, pamiętać, trwać. 60 lat temu na ulice Poznania wyszli zwykli
ludzie ze zwykłymi sprawami. Bo czy głodny nie może upomnieć się o chleb, czy zniewolony
nie pragnie wolności, czy okłamywany i wykorzystywany, zmuszany do nadludzkiej pracy nie
chce prawdy, godnej pracy i sprawiedliwej płacy? Zaczęło się od protestu robotników
Zakładów Hipolita Cegielskiego (ówcześnie nazwanych im J. Stalina), bastionu polskości
w czasach pruskich zaborców. Ci ludzie odważyli się jako pierwsi w powojennej historii
przeciwstawić niesprawiedliwości komunistycznej władzy, wyszli za mury fabryki, by
zaprotestować. Za nimi dołączyli inni mieszkańcy Poznania. Po co? By upomnieć się o godne
życie, wolność i tożsamość narodową, które próbowano im odebrać, nieudolnie zastąpić
komunistyczną propagandą o równości i pracy na rzecz „wspólnego dobra”. Tak rozpoczęła
się walka o wolną Polskę. Poznań był pierwszy, później w kolejnych latach inni upominali się
o wolność, którą dziś tak beztrosko możemy się cieszyć. Wówczas władze komunistyczne za
wszelką cenę próbowały wymazać z historii Poznański Czerwiec, spuszczając kurtynę
milczenia na ówczesny mord na polskich robotnikach. Na darmo. Pamięć przetrwała dzięki
świadkom wydarzeń, uczestnikom, których uciszyć nie sposób. Dziś wspominając tamte lata,
dajemy świadectwo naszej pamięci. Oddajemy hołd tym, którzy walcząc o wolność oddali
swoje życie. To jednak za mało. Pamiętajmy, że wolność która dziś jest oczywista, nie jest
dana nam na zawsze. Trzeba pielęgnować pamięć naszych bohaterów, brać przykład
z naszych poprzedników. I dziś nikt z nas nie musi drżeć o swoje życie. Naszym zadaniem jest
pracować nad sobą dla naszej Ojczyzny. Dziś być wolnym, to znaczy umieć dokonywać
wyborów, to umieć ponosić konsekwencje tych wyborów. Podejmować się wyzwań i zadań,
jakie stają przed nami co dnia. Żyć godnie i uczciwie, sumiennie wykonywać swoje obowiązki,
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starać sie być blisko ludzi, gotowym do służby dla drugiego człowieka. Po prostu być
pracowitym i dobrym, być sprawiedliwym.
1. DECYZJE WŁADZ ZWIERZCHNICH
1.1. Przewodniczący ZHR rozkazem specjalnym LS. 3/2016 z dnia 26 czerwca 2016 roku
mianował

komendantką

zlotu

„Poznański

Czerwiec

‘56”

Okręgu

Wielkopolskiego

odbywającego się w dniach 26-28 czerwca 2016 roku w Poznaniu druhnę phm. Dominikę
Marciniak HR – Wielkopolska Chorągiew Harcerek „Jutrzenka”.
3. STARSZYZNA
3.1. Stopnie
3.1.1. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek „Jutrzenka”
zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnom:
pwd. Alinie Celichowskiej wędr.,
pwd. Zofii Jakubowskiej wędr.
4. CHORĄGWIE
Łódzka Chorągiew Harcerek
4.1. Na wniosek p.o. komendantki chorągwi:
4.1.1. Powołuję komisję instruktorską w składzie:
hm. Olga Kolczyńska HR,
hm. Iwona Komorowska HR,
hm. Justyna Kralisz HR – przewodnicząca,
hm. Ewelina Papieska HR,
phm. Iga Kowalska HR,
phm. Joanna Michalak HR,
phm. Urszula Pawlak HR,
phm. Katarzyna Spanialska wędr.
4.1.2. Nadaję komisji instruktorskiej prawo do prowadzenia prób podharcmistrzyni.
Podkarpacka Chorągiew Harcerek
4.2. Mianuję komendantką obozu wędrownego w zgrupowania drużyn: 16 Mieleckiej Drużyny
Harcerek

„Róża

Wiatrów”,

1001

Warszawskiej

Drużyny

Harcerek

„Rzeka”,

1002
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Warszawskiej Drużyny Harcerek „Brzezina”, 61 Warszawskiej Drużyny Harcerzy „Ea Thalion”
odbywającego się w terminie 4-17 lipca 2016 roku w Gorcach druhnę hm. Urszulę Pastwę HR.
5. HUFCE
Łódzki Hufiec Harcerek „Czuwanie”
5.1. Na wniosek p.o. komendantki Łódzkiej Chorągwi Harcerek:
5.1.1. Zwalniam z funkcji hufcowej druhnę phm. Joannę Michalak HR.
5.1.2. Mianuję hufcową druhnę phm. Katarzynę Jargan HR.
Łódzki Hufiec Harcerek „Gościniec”
5.2. Na wniosek p.o. komendantki Łódzkiej Chorągwi Harcerek:
5.2.1. Zwalniam z funkcji hufcowej druhnę phm. Paulinę Frankiewicz HR.
5.2.2. Mianuję hufcową druhnę phm. Alicję Walczak HR.
6. KSZTAŁCENIE
Małopolska Szkoła Instruktorek „Siloe”
6.1. Na wniosek Kierowniczki Wydziału Kształcenia:
6.1.1. Zwalniam z funkcji komendantki szkoły druhnę hm. Laurę Rabiej HR i dziękuję jej za
pełnioną służbę.
6.1.2. Mianuję komendantką szkoły druhnę hm. Hannę Feczko HR.

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

