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Pozarządowych. Siedlczanka, działaczka społeczna, która zawsze służy pomocą drugiemu człowiekowi. 

Służbę w ZHP pełni od początku pracy zawodowej. W roku 1979 została komendantem Hufca 
ZHP Skórzec, w 1984 komendantem Hufca ZHP „Podlasie”, który w 1990 roku połączył się z Hufcem 
Siedlce. Druhna harcmistrz Zofia Kroll to wychowawczyni wielu pokoleń harcerek i harcerzy,  
niezawodny instruktor i wspaniały człowiek. Całym swoim życiem świadczy, że być harcerzem to znaczy 
być człowiekiem honoru. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat organizatorka pracy  gromad zuchowych, 
drużyn harcerskich i starszoharcerskich, także wielu form akcyjnych: zlotów, biwaków, obozów, półkolonii, 
zimowisk organizowanych w Siedlcach i wyjazdowych. Dzięki wytężonej pracy druhny Zofii jako 
komendanta hufca, dla rzeszy młodych ludzi słowa przyrzeczenia harcerskiego, zdobywanie kolejnych 
stopni harcerskich, niezwykłe przygody na harcerskich szlakach – to zdarzenia, które zostały w pamięci 
na całe życie. 

Druhna Zofia Kroll ze szczególną troską dbała o kształtowanie charakterów i postaw młodych ludzi. 
Wspólnie z harcerzami włączyła się w przygotowanie wizyty papieża Jana Pawła II w Siedlcach. Prowadzone 
były wówczas szkolenia Białej Służby oraz służby porządkowej. 10 czerwca 1999 roku na plac celebry 
wmaszerowało 500 harcerzy i instruktorów. Było to niesamowite przeżycie duchowe i emocjonalne. 

W 2009 r. wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach reaktywowała po 11 latach przerwy 
Festiwal Piosenki Harcerskiej. 

Innym, jakże ważnym przedsięwzięciem, było zorganizowanie obchodów 100-lecia Harcerstwa 
Polskiego. To wydarzenie uczczono  postawieniem pomnika w formie naturalnego polnego kamienia 
z napisem: 1910-2010 i wizerunkiem Krzyża Harcerskiego. Monument stanął w centrum miasta obok 
siedleckiego „Jacka”. Kolejnym dużym osiągnięciem grupy instruktorów w roku 2009 był zakup budynku 
na Dom Harcerza. Dziś mieści się w nim Komenda Hufca, harcówki, magazyn sprzętu obozowego.

W roku 2012 Hufiec „Podlasie” rozpoczął Kampanię Bohater. Po raz kolejny druhna Zofia Kroll 
realizowała z harcerzami cały szereg zadań, które kształciły umiejętności współdziałania w grupie, 
planowania i organizowania pracy w zastępach i w drużynie. Uroczystości nadania imienia Henryka 
Sienkiewicza oraz poświęcenia i wręczenia sztandaru obyły się 14 września 2013 r. 

Ważnym aspektem działań programowych siedleckich harcerzy było także realizowanie zadań, które 
uczyły poszanowania tradycji, kształtowały postawy patriotyczne i proekologiczne. Własnym przykładem 
druhna Zofia Kroll świadczyła, co to znaczy być wrażliwym na krzywdę i niedolę innych ludzi. Zawsze 
miała otwarte serce i szczery uśmiech, który potrafi łagodzić spory i nie raz rozwiązywał trudne sprawy. 
Jej harcerska służba zawsze była i jest nadal pełniona z wielką odpowiedzialnością i ogromną pasją.



W październiku 2013 r na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Hufca ZHP „Podlasie” druhna 
Zofia złożyła rezygnację z funkcji komendanta Hufca. Pozostała nadal w czynnej służbie, pełniąc funkcję 
przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskiej Hufca i wiceprzewodniczącej Chorągwianej Komisji 
Stopni Instruktorskich. 

Hm Zofia Kroll za swoją pracę w szeregach ZHP została wyróżniona w 1999 roku Złotym Krzyżem 
za Zasługi dla ZHP. W 2003 roku otrzymała Nagrodę Starosty Siedleckiego.

Innym rodzajem działalności na rzecz społeczeństwa, podejmowanym przez Zofię Kroll, była 
działalność związkowa w Związku Nauczycielstwa Polskiego. W latach 1994-1998 była prezesem Zarządu 
Oddziału ZNP w Siedlcach, a w następnej kadencji 1998-2002 – członkiem Prezydium Zarządu Oddziału. 
Została wybrana delegatką na Zjazd Krajowy ZNP w maju 1998 r. Zajmowała się problemami nauczycieli 
i  pracowników niepedagogicznych, brała udział w konsultacjach nowelizowanych aktów prawnych 
z  zakresu oświaty, uczestniczyła w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych. Jako reprezentantka 
koleżanek i kolegów związkowców i szeroko rozumianej społeczności oświatowej cieszyła się zaufaniem 
i  szacunkiem zarówno nauczycieli i pracowników niepedagogicznych placówek edukacyjnych, jak też 
władz oświatowych i samorządowych. 

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Zofia Kroll otrzymała Medal Komisji Edukacji 
Narodowej, została także odznaczona Złotą Odznaką ZNP.

Od 2008 roku jest Przewodniczącą Rady Organizacji Pozarządowych. Była inicjatorką powołania 
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, które działa od 2008 r. w Siedlcach. Centrum ma za 
zadanie wspieranie organizacji i stowarzyszeń w ich działalności, prowadzi szkolenia, wspiera przy pisaniu 
grantów oraz pomaga przy ich rozliczeniu. Od 2017 roku Rada wspólnie z organizacją, która wygrała 
konkurs ofert organizuje Festyn Organizacji Pozarządowych. Ma on na celu zaprezentowanie mieszkańcom 
Siedlec dorobku organizacji i zaproszenie do większego udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

Zadaniem Rady jest koordynowanie działalności organizacji pozarządowych, działanie na rzecz 
aktywizacji stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, współpraca z administracją samorządową, m. in. 
przedstawianie swoich opinii, sugestii, wniosków władzom samorządowym w sprawach dotyczących jego 
polityki wobec organizacji, delegowanie przedstawicieli organizacji do komisji konkursowych, opiniowanie 
projektów uchwał Rady Miasta Siedlce i projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta Siedlce, dotyczących 
sektora pozarządowego.

Ogromna wiedza, doświadczenie, nieustająca chęć niesienia bezinteresownej pomocy oraz wspierania 
działań na rzecz innych ludzi to atuty, które także na tej płaszczyźnie pozwalają Zofii Kroll na realizację 
działań służących mieszkańcom Siedlec i okolic.


