
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
HUFIEC HARCEREK „TATRY” W CHICAGO, ILLINOIS

I świeć przykładem świeć!  I leć w przestworza leć!
I nieś ze sobą wieść, że być harcerką chcesz!

- z piosenki “Harcerskie Ideały”

18 wrzesień, 2022 r.

Rozkaz L.39

1. Mianowania Instruktorek
Rozkazem L. 21, z dnia 11 listopada 2021 r., Naczelniczka mianowała następujące Druhny
podharcmistrzyniami:
pwd. Jessica Senko pwd. Jolanta Żądło Boniak

Rozkazem L 2 z dnia 3 maja 2022 r., Naczelniczka mianowała podharcmistrzynią
następującą druhnę:
pwd. Agnieszka Żurek

Rozkazem L 37 z dnia 3 maja 2022 r., Komendantka Chorągwi mianowała przewodniczkę
następującą druhnę:
sam. Ania Ostrowska

Serdecznie gratuluję Druhnom i życzę dużo radości w dalszej pracy harcerskiej.

2. Mianuję pwd. Paulinę Kosinskę zastępczyni referentki harcerek.  Dziękuję druhnie Paulinie
za przyjęcia funkcji i życzę druhnie szczęśliwej i owocnej pracy w nowej roli.

3. Działanie skrzatów
Oficjalnie przywrócam działanie gromad skrzatowych.  Gromada skrzatów “Żabki” i gromada
skrzatów “Biedronki” są zatwierdzone do działania.

4. Oficjalnie zawieszam następujące jednostki:
Drużyna harcerek “Wierchy”, gromada zuchowa “Niezapominajki” i gromada zuchowa
“Morskie Rybki”.

5. Przyznania Stopni
Przyznaję stopień samarytanki następującym druhnom:

pion. Aleksia Kordalewska
pion. Zuzanna Gadzała
pion. Aleksandra Mazur
pion. Aleksandra Zorniak



6. Zwolnienia i Mianowania Funkcyjnych

Na własną prośbę zwalniam z funkcji referentki skrzatów phm. Beatę Więcek.

Na własną prośbę zwalniam z funkcji p.o. drużynowej następujące druhny:
pion. Lusia Planica drużyna “Dolina Pięciu Stawów”
pion. Nadia Metzo drużyna “Wierchy”

Na własną prośbę zwalniam z funkcji drużynowej następujące druhny:
pion. Dominika Panek gromada zuchowa “Motylki

Zwalniam z funkcji drużynowej drużyny harcerek “Regle” pion. Zuzanna Bajda.

Na własną prośbę zwalniam z funkcji przybocznej następujące druhny:
pion. Oliwia Leśniak drużyna harcerek “Dolina Pięciu Stawów”
pion. Ania Kudła drużyna harcerek “Wierchy”
pion. Emilia Radlińska drużyna harcerek “Granie Górskie”
pion. Aleksandra Kamińska drużyna wędrowniczek “Młody Las”
pion. Wiktoria Ptak gromada zuchowa “Motylki”

Na własną prośbę zwalniam z funkcji opiekunki następujące druhny:
pwd. Kasia Grządziel drużyna harcerek “Wierchy”
hm. Alexis Wagner drużyna harcerek “Wierchy”
asp. Kasia Ossolińska gromada zuchowa “Zielona Łąka”

Dziękuję wszystkim druhnom za poświęcenie czasu i pozytywny nastawienie w
wypełnienia swojich funkcji.  Życzę dalszych sukcesów wszędzie tam, gdzie kontynuujecie
swoją harcerską pracę.

______________________________________________________________________________

Mianuję na funkcję p.o. drużynowej następujące druhny:
pion. Ania Kudła drużyna harcerek “Dolina Pięciu Stawów”
pion. Ania Bagińska drużyna harcerek “Regle”
pion. Wiktoria Ptak gromada zuchowa “Motylki”

Mianuję na funkcję przybocznej następujące druhny:
pion. Weronika Alvarado drużyna wędrowniczek “Młody Las”
pion. Dominika Panek drużyna wędrowniczek “Młody Las”
pion. Emilia Dubiel drużyna harcerek “Turnie”
pion. Nadia Metzo drużyna harcerek “Wody Tatrzańskie”
pion. Agnieszka Górska drużyna harcerek “Regle”
pion. Oliwia Synowiec drużyna harcerek “Regle”
trop. Zuzanna Ochwat drużyna harcerek “Granie Górskie”
trop. Iza Chłopek drużyna harcerek “Granie Górskie”
pion. Emilia White gromada zuchowa “Motylki”

Życzę wszystkie nowe mianowane funkcyjni radosną i owocną pracę w nowym roku
harcerskim.  Bardzo doceniam Waszą pracę, ponieważ jest ona fundamentem naszego
ruchu.



7. Gratuluję drużyny harcerek “Granie Górskie” za uzyskanie dofinansowanie z funduszu
polonijnych Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polski za ich projekt “Nasze Ognisko -
50.lecie Drużyny Harcerek Granie Górskie w Chicago”.  Życzę drużynowej pion. Ani
Ciecierskiej wraz z swoją komendę i harcerki drużyny powodzenie z wykonania projektu i Sto
Lat z okazji rocznicy drużyny!

8. Akcje Letnie
Wyróżniam wszystkie kierowniczki i komendantki tegorocznych akcji letnich:

- Kierowniczka kolonii zuchowej “Wyspa Przetrwania”, pwd. Jadzia Bogdanowicz
- Komendantka obozu harcerek “Ryzykanci”, pwd. Aneta Ciepiela
- Komendantka złazu wędrowniczek “Pionierzy”, sam. Maja Kęska

Wszystkie akcje letnie mieli ciekawe i bogate programy gdzie młodzież harcerska mogła
rozwijać swoje umiejętności i łamać granice swoich możliwości w zabawnej i wspierającej
atmosferze na pięknym łonie natury. Dziękuję Wam wszystkim wraz z komendami, za waszą
ciężką pracę, aby to lato było niezapomniane dla naszej młodzieży.

9. Życzenia
W ciągu ostatnich dwóch lat pokonaliśmy razem wiele trudów związanych z pandemią i
ubezpieczeniem, ale cieszymy się że możemy rozpocząć ten nowy rok harcerski razem.
Życzę wszystkim miłego roku harcerskiego, wiele zabaw, wspaniałych harców, a

wszystkim
funkcyjnym owocnej pracy!

Czuwaj!

Alexis Wagner, hm.
Hufcowa hufca “Tatry”




