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Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem i tak wiecznie – aż do końca.
Joseph Conrad
Druhny!
Życzę Wam sił do realizacji dalszych marzeń, bo dzisiejsze Wasze święto świadczy o
tym, że macie talenty ku temu, by zostawiać świat lepszym niż go zastałyście.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
4. CHORĄGWIE
Lubelskie Namiestnictwo Harcerek
Na wniosek harcerek i instruktorek Lubelskiego Namiestnictwa Harcerek:
4.1. zwalniam z funkcji Namiestniczki druhnę hm. Monikę Sidor
4.2. rozwiązuję Lubelskie Namiestnictwo Harcerek
4.3. powołuję Lubelską Chorągiew Harcerek.
Lubelska Chorągiew Harcerek
4.4. Mianuję komendantką Chorągwi druhnę hm. Monikę Sidor.
8. PODZIĘKOWANIA
8.1. Na wniosek hm. Moniki Sidor dziękuję szczególnie:
•hm. Joannie Filipowicz-Adamowicz – za budowanie Namiestnictwa Lubelskiego od
podstaw i położenie podwalin pod chorągiew,
•hm. Annie Piróg – wicekomendatce namiestnictwa - za wsparcie, zaangażowanie i
wprowadzany przez nią na każdym kroku ducha braterstwa,
•phm. Katarzynie Kańczugowskiej – za zaangażowanie i przewodzenie Lubelskiemu
Hufcowi Harcerek "Witraż" oraz za organizację tegorocznego Zlotu Namiestnictwa,
•phm. Agacie Chróścik – za wytrwałą, pełną poświęcenia i zaangażowania służbę oraz
przewodzenie Lubelskiemu Hufcowi Harcerek "Rzeka", a także za pomoc w
organizacji Zlotu Namiestnictwa,
•phm. Monice Kobus – za profesjonalne przewodzenie Zarządem Okręgu, a także za
zorganizowanie wystawy o Lubelskim Namiestnictwie Harcerek,
•phm. Karolinie Poniatowskiej-Lipskiej – za służbę w Zarządzie Okręgu oraz za
zaangażowanie i organizację wystawy o Lubelskim Namiestnictwie Harcerek,
•phm. Justynie Kańczugowskiej – za rozbudowę pionu zuchowego, rzetelną służbę
nie tylko na poziomie gromady, hufca, ale także Namiestnictwa,
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•phm. Anecie Kołtun – za służbę w Zarządzie Okręgu, przewodzeniu Lubelskiemu
Hufcowi Harcerek "Rzeka" i wszelkie zaangażowanie w pracę komendy
Namiestnictwa
•pwd. Magdzie Chwesiuk – za przewodzenie i budowanie Poleskiego Związku Drużyn
Harcerek ‘Turmalin",
•pwd. Justynie Pietronie – za budowanie od podstaw środowiska hrubieszowskiego i
zamojskiego oraz za stworzenie Roztoczańskiego Związku Drużyn Harcerek
"Puszcza".
Dziękuję wszystkim instruktorkom pozostającym w czynnej służbie instruktorskiej, a
także hm. Ewie Bracha, hm. Katarzynie Grochowskiej, phm. Joli Gawrylak i phm.
Annie Palusińskiej.
Dziękuję wszystkim druhnom seniorkom, które wniosły ogromny wkład w budowanie
tożsamości Chorągwi, między innymi przez przybliżenia historii dawnej Lubelskiej
Chorągwi Harcerek, a zwłaszcza hm. Zenobii Kitównie, hm. Janinie Szymajdzie, hm.
Zofii Wierzbickiej.
8. 2. Dziękuję hm. Monice Sidor za kontynuowanie dzieła hm. Joanny FilipowiczAdamowicz, za konsekwentne rozwijanie środowiska, za planowanie, inspirowanie i
codzienne zmagania wychowawcze.

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

