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Główna Kwatera Harcerek
Konferencja Instruktorek Organizacji Harcerek
„Idę dla Rzeczypospolitej”
Rozkaz Specjalny L8/09
Harcmistrz Tomasz Strzembosz w jednym ze swoich artykułów pisał: „Jest taka bardzo mi bliska
definicja harcerstwa, która brzmi: "harcerstwo to rycerski kształt chrześcijaństwa". To sposób
przeżywania i realizowania chrześcijaństwa w postaci pełnienia służby, właśnie rycerskiej: z miłości
do ludzi i własnego kraju, opiekuńczej i czujnej, wcale nie naiwnej. Podejmowanej na polach
naprawdę ważnych.
Taką właśnie, codziennie pełnioną służbę Wy wnieść możecie w polskie życie, a wychowując nowe
pokolenia przekazać dalej jako trwały depozyt (...).
To Wy, własnym przykładem możecie ukazywać tę radość, która płynie z dawania siebie innym,
promieniować spokojem, jaki przynosi poczucie dobrze spełnionego obowiązku; pozwala dobrze
odczuć ten szerszy oddech w piersiach, jaki się czuje wychodząc z podwórka własnych ciasnych
problemów w świat wielki spraw człowieczych.
Jesteście od podejmowania trudnych zadań. Harcerstwo podejmowało je zawsze.”
Druhny!
Spotykamy się u progu dwudziestolecia Organizacji Harcerek. Kończymy powoli Rok Rzeczypospolitej
i przygotowujemy się do Roku Idei. To najlepszy moment, by zadać sobie pytanie: Co dalej? Czym dla
nas jest harcerstwo dzisiaj? Czy założenia idei harcerskiej są dla nas wciąż aktualne?
Życzę nam, żeby konferencja była momentem refleksji nad znaczeniem naszych fundamentów,
żebyśmy zadały sobie nawzajem dużo trudnych pytań i aktywnie poszukiwały odpowiedzi, w jakim
kierunku i jak chcemy przez następne kilkanaście lat prowadzić tę Organizację i „iść dla
Rzeczypospolitej”.
2. GŁÓWNA KWATERA HARCEREK
2.1.Konferencja Instruktorek Organizacji Harcerek „Idę dla Rzeczypospolitej”
2.1.1. Mianuję oboźną konferencji pwd. Agnieszkę Gabriel.
2.1.2. Mianuję szefową biura konferencji pwd. Joannę Lenik
2.1.3. Mianuję szefową recepcji konferencji pwd. Aleksandrę Łukasik
2.1.4. Mianuję oboźną ds. kwatermistrzowskich konferencji st. ochot. Agnieszkę Linek.
10. KOMUNIKATY
10.1 Informuję, że rozkazem L17/2009 z dn. 11.11.2009 zostały mianowane: komendantką konferencji
hm. Joanna Fenrych-Smolińską - Wicenaczelniczka, komendantka ds. organizacyjnych druhna
phm. Katarzyna Marczyk – Górnośląska Chorągiew Harcerek i kwatermistrzyni konferencji
druhna phm. Ewa Kamińska – Górnośląska Chorągiew Harcerek.
Czuwaj!
Naczelniczka Harcerek
/-/ hm. Maria Brzeska-Deli HR

