Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Zachodniopomorska Chorągiew Harcerek

Binowo, 22.04.2018

ROZKAZ L4/2018
„Nasze hasło brzmi „błękitne niebo”, ponieważ pod błękitnym niebem, w świetle słońca spędzimy
nasze życie i nasze myśli są błękitnego nieba, to znaczy radosne, a kiedy są chmury, wiemy, że
błękitne niebo jest poza nimi i ukaże się znowu. Chcemy uczyć się życia pod gołym niebem, bowiem
tylko tam sprawnie ukształtujemy nasze ciała i uszlachetnimy nasze dusze”.
<Ernest Thomson Seton>

1. Odznaczenia
1.1 Na podstawie § 9 ust. 5 Regulaminu Służby Instruktorskiej przyznaję srebrny liść

dębowy za czynną służbę instruktorską w ZHR druhnom:
phm. Paulinie Krzyżak HR
pwd. Katarzynie Snowackiej HR
2

Kapituła Harcerki Rzeczypospolitej
2.1 Powołuję Kapitułę Harcerki Rzeczypospolitej Zachodniopomorskiej Chorągwi
Harcerek w składzie:
phm. Paulina Szpak HR – przewodnicząca
hm. Małgorzata Skorek – Kowalska HR– wiceprzewodnicząca
phm. Katarzyna Chabros HR
phm. Anna Buras HR
phm. Dorota Trześniowska HR
phm. Alicja Jóźwicka HR
pwd. Zuzanna Kozielec HR

Regulamin i zasady działania Kapituły zamieszczone zostaną na stronie internetowej chorągwi.
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Mianowania
3.1 Mianuję szefową chorągwianego Zespołu do spraw promocji i wizerunku druhnę
phm. Alicję Jóźwicką HR
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Turniej zastępów zastępowych „Manufaktura Drewna 2018”

2.1 Z dniem rozliczenia zwalniam Komendę Turnieju w składzie:
pwd. Agata Drynko wędr. – oboźna, instruktorka programowa
pwd. Marta Barzyk wędr. – kwatermistrzyni, instruktorka programowa
Dziękuję za czas, energię i serce włożone w jego organizację. To dzięki wam mogłyśmy
przeżyć tę niezapomnianą przygodę!
2.2 Dziękuję za pomoc w planowaniu, prowadzeniu zajęć, organizacji turnieju:
phm. Annie Buras HR
phm. Katarzynie Chabros HR
pwd. Katarzynie Snowackiej HR
hm. Małgorzacie Skorek – Kowalskiej HR
phm. Paulinie Szpak HR
phm. Paulinie Krzyżak HR
pwd. Teresie Stawarz HR
phm. Alicji Jóźwickiej HR
wędrowniczkom z 1 KDW „Tropaeolum”
wędrowniczkom z 8 SDW „Feniks”
wędrownikom z 8 SDW „Ogień”
druhowi Hubertowi Korkowi
Cieszę się, że udało nam się stworzyć zgrany zespół i dołożyć wszelkich starań, aby czas
spędzony na turnieju był czasem nauki, doświadczania i przeżywania harcerskiej przygody.
4.1 Dziękuję wszystkim zastępom, które podjęły wyzwanie i wzięły udział w turnieju,
pamiętajcie że może to być pierwszy krok do realizacji waszych harcerskich marzeń.
4.2 Podaję wyniku turnieju:
III miejsce – zastęp „Dąbrowa” z XIII Świebodzińskiej Drużyny Harcerek „Dewajtis”
II miejsce – zastęp „Skały” z 8 Szczecińskiej Drużyny Harcerek „Suma Sił”
I miejsce – zastęp „Szarotki” z 1 Koszalińskiej Drużyny Harcerek „Ogrody”.

CZUWAJ!
p.o komendantki Zachodniopomorskiej Chorągwi Harcerek
phm. Angelika Kornaś HR

