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„Nie myśl, żeś żył na darmo. Żeś zmarnował te godziny uniesień, ślęczenia, trudu bo to i tak nic z tego. Nieprawda. - Przecież tylko miłość stanowi prawdziwą
wartość życia. Prawdziwy sens. To, co pozostanie. Tylko tu nie ma możliwości
pomyłki. Zawodu. Rozczarowania. Tylko te lata nigdy nie są zmarnowane, ani
trud, ani wysiłek. Bo Miłość jest jedna, jak jedno jest Dobro, Piękno, Prawda, jak
jedna jest Służba i Poświęcenie. To, co się naprawdę liczy. Dlatego nie daj sobie
wyrwać z rąk miłości.”
ks. Mieczysław Maliński
Dziękuję członkiniom Główniej Kwatery Harcerek najmocniej za podjęcie wyzwania i
zaufanie; za to, że szłyśmy razem.
Dziękuję komendantkom Chorągwi i Namiestniczkom za chęć do dyskusji, do
współpracy, również za wszelkie gesty wsparcia, zrozumienia, czasem inspirującej
przekory.
Dziękuję szefowym zespołów metodycznych i pełnomocniczkom za podjęcie służby, za
stworzone i zrealizowane programy, zadania, projekty.
Dziękuję Komendantkom Szkół Instruktorskich za chęć do zmian w myśleniu o
kształceniu i ich wdrażanie.
Dziękuję Komisji Harcmistrzyń za dopracowane spojrzenie na kształtowanie
harcmistrzyń – filarów Organizacji - i działania, które wpłynęły na rozwój tego grona.
Dziękuję redaktorce naczelnej „Krajki” i webmasterce strony WWW za budowanie
wizerunku Organizacji, za nowatorskie pomysły i samodzielność.
Dziękuję komendantkom najważniejszych przedsięwzięć: zlotów, konferencji,
wędrówek za podjęcie wyzwania, za otwartość, sumienność, energię i siłę, którą
„zarażałyście” wszystkich dookoła.
Dziękuję wszystkim instruktorkom, które reprezentowały Organizację Harcerek na
forum Związku, zwłaszcza w Radzie Naczelnej, Komisji Rewizyjnej i Sądzie
Harcerskim.
Dziękuję moim Przyjaciołom, chociaż brakuje słów, żeby oddać, co dzisiaj czuję, kiedy
wiem, że stojąc tu przed Wami oddycham ze spokojem i radością dzięki Waszej
obecności w moim zwariowanym, pędzącym życiu.

2. GŁÓWNA KWATERA HARCEREK
2.1. Zwalniam z funkcji i ze składu Głównej Kwatery Harcerek druhny:
hm. Joannę Fenrych-Smolińską
wicenaczelniczkę Organizacji Harcerek
hm. Katarzynę Bieroń
kierowniczkę Wydziału Kształcenia
hm. Annę Dudzik
kierowniczkę Wydziału Programowego
hm. Karolinę Kolbuszewską
kierowniczkę Wydziału Metodycznego
hm. Annę Wysocką
kierowniczkę Wydziału Organizacyjnego
phm. Aleksandrę Markowską-Tendaj skarbnika Organizacji Harcerek
2.2. Zwalniam szefowe zespołów oraz rozwiązuję zespoły w istniejących
składach:
Wydział Metodyczny
hm. Barbarę Chełkowską
phm. Katarzynę Ossowską
phm. Annę Sampolską
phm. Różę Szułdrzyńską
Wydział Programowy
phm. Barbarę Chmielecką
Wydział Organizacyjny
phm. Annę Kowalską
phm. Marzenę Michałek

zespół ds. wędrowniczek
zespół ds. harcerstwa starszego
zespół ds. zuchów
zespół ds. harcerek
zespół ds.
działań na
niepełnosprawnych „Pełnia”

rzecz

osób

zespół ds. regulaminów,
webmasterkę strony internetowej OH-ek
redaktorkę naczelną „Krajki”

2.3. Zwalniam z funkcji pełnomocniczek Naczelniczki druhny:
hm. Annę Kowalską
pełnomocniczkę ds. wychowania religijnego
phm. Katarzynę Dulińską
pełnomocniczkę ds. wychowania
przyrodniczego
phm. Katarzynę Ossowską
pełnomocniczkę ds. harcerstwa starszego
phm. Małgorzatę Rogowską
pełnomocniczkę ds. wychowania
patriotycznego
phm. Annę Stawiarską
pełnomocniczkę ds. prewencyjnopomocowych
2.3. Zwalniam z funkcji kapelana Organizacji Harcerek ks. hm. Kazimierza
Chudzickiego, dziękując za obecność wśród nas, modlitwę i wsparcie.

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

