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Warszawa, 25 stycznia 2015

Rozkaz L1/15
Druhny!
Zachował się pierwszy rozkaz Olgi z 1912 roku do ochotniczek-harcerek, który dotyczy
wakacyjnej pracy druhen i świadczy o wysokich wymaganiach, jakie Olga stawiała swej
bardzo młodej drużynie. Oto fragmenty:
„Wszystkie ochotniczki zobowiązane są podczas wakacji:
1. Przynajmniej raz na dwa tygodnie, choćby na kartce, donieść swojej zastępowej, w jaki
sposób spędzają czas wakacyjny. Zastępowe mają swym ochotniczkom odpisywać na ich
korespondencję, tak, by istniała ciągła łączność (...)
2. Narysować przy pomocy mapy specjalnej i podziałki crocquis okolicy miejscowości,
w której się znajduje, przynajmniej w promieniu 3 km i opatrzyć legendą. Ochotniczki,
które jeszcze crocquis nie robiły, mogą wziąć do pomocy podręcznik (...)
6. Sporządzić opis jednej chaty, odpowiadając na pytania kwestionariusza (...) Poleca się
odrysowanie motywów zdobniczych, itp.
(...)
Prócz tego poleca się o ile możności: 1) branie udziału w pracy teatrów i chórów
włościańskich 2) organizowanie występów dzieci wiejskich i urządzanie zabaw dla nich
3) pielęgnowanie chorych
Drahonowska”
Jak pokazać, że zuchem/harcerką/instruktorką jest się wszędzie, a nie tylko na zbiórkach?
Jak robicie to w gromadzie/drużynie/hufcu/chorągwi? Jak Ciebie tego nauczono? Nasze
stopnie zdobywamy dla drużyny czy „dla życia”?
1. DECYZJE WŁADZ ZWIERZCHNICH
1.1. Przewodnicząca ZHR rozkazem L.1/2015 z dnia 16 stycznia 2015 roku poinformowała, że
w dniu 16 stycznia 2015 roku Minister Edukacji Narodowej podpisała nowelizację
rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla
dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, w którym m.in. zwalnia

czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza z obowiązku
ukończenia kursu na kierownika wypoczynku. Więcej informacji i tekst nowelizacji
rozporządzenia można znaleźć pod adresem:
http://www.men.gov.pl/index.php/1782-wypoczynek-rozporzadzenie
1.2. Przewodnicząca ZHR rozkazem L.1./2015 z dnia 16 stycznia 2015 roku na ręce
koordynatora ZHR w Orszaku Trzech Króli w Warszawie hm. Konrada Miętusa złożyła
podziękowanie dla m.in. harcerek i instruktorek Mazowieckiej Chorągwi Harcerek za
wypełnioną służbę.
2. GŁÓWNA KWATERA HARCEREK
2.1. Zwalniam ze składu Głównej Kwatery Harcerek hm. Marię Rudnicką HR – Dolnośląska
Chorągiew Harcerek.
2.2. Powołuję w skład Głównej Kwatery Harcerek hm. Annę Stasik HR – Podkarpacka
Chorągiew Harcerek.
2.3. Wydział Zuchów
2.3.1 Zwalniam z funkcji wicekierowniczki wydziału zuchowego hm. Marię Rudnicką HR –
Dolnośląska Chorągiew Harcerek.
4. CHORĄGWIE
Górnośląska Chorągiew Harcerek
4.1. Zatwierdzam plan pracy chorągwi na rok harcerski 2014/2015.
Łódzka Chorągiew Harcerek
4.2. Zatwierdzam plan pracy chorągwi na rok harcerski 2014/2015.
Mazowiecka Chorągiew Harcerek
4.3. Na wniosek Zarządu Okręgu Mazowieckiego powołuję na funkcję komendantki obozu
zimowego 145 WDH-ek „Wiosna” im. Mjr T. Z. Sychowskiej, 32 MDH-y „Orkan” im.
Batalionu Parasol, 337 WDH-ek „Jutrzenka”

im. Wandy Węgierskiej i 18 WDH-ek

„Przestrzeń” w Rycerce Dolnej w dniach 26 stycznia – 1 lutego 2015 roku druhnę
hm. Małgorzatę Rogowską HR.
Czuwaj!
Naczelniczka Harcerek
/-/ hm. Katarzyna Bieroń HR

