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Rozkaz specjalny L4/16

Metoda harcerska jest niezmienna w swej pierwotnej postaci, ale ulega ewolucji poprzez
dostosowywanie narzędzi do wymogów współczesnego świata. Trzeba jednak pamiętać, że nie
można dać się ponieść niekontrolowanej fantazji w pogoni za wątpliwą atrakcyjnością
pewnych rozwiązań, na rzecz prostoty, jakości i autentyczności naszej pracy.
Druhny Harcmistrzynie, Podharcmistrzynie i Przewodniczki!
Witam Was w gościnnych progach Lubelskiej Chorągwi Harcerek. Jest piękny, zimowy
poranek. Dookoła las, cisza i budzący się powoli nasi gospodarze, mieszkańcy tutejszego
miejsca.
Powoli nabierają tępa nasze coroczne igrzyska. Coraz więcej instruktorek w kręgu. Płonie
ogień, już za nami pierwsze wspólne spotkania, dyskusje. Pierwsza nieprzespana noc,
poparzone palce od kubków z gorącą herbatą. Powoli nabiera tępa harcerska przygoda. Park
Kozłowiecki, Pałac Zamoyskich, Królewskie Miasto Lublin stoją przed nami otworem. Zatem
zaczynajmy odkrywać potencjał tego miejsca, piękno dzikiej przyrody, historię tej ziemi,
tradycje i zwyczaje ludzi tu zamieszkujących i wreszcie ich smaki. Niech ten kawałek Polski
stanie się dla nas bliski; znajomy, własny.
Powiesz, że nie po to jechałaś przez pół, a może i całą Polskę, żeby pospacerować, pozwiedzać.
Wierzę, że przyjechałaś tu również po to, żeby wzbogacić nas, podzielić się swoją historią,
instruktorskim szlakiem, który przemierzasz czasem od kilku miesięcy, a czasem od wielu lat.
W codziennym zabieganiu, zaaferowaniu bieżącymi sprawami, które przemykają, które
próbujemy dogonić, załatwić, którym chcemy sprostać, nadchodzi taki dzień jak dzisiejszy.
Zostawiasz swoją codzienność , żeby choć na chwilę usiąść wśród bliskich Ci osób, nas –
instruktorek. Z jednej strony czas wytchnienia i odpoczynku, z drugiej intensywnego
przeżywania kolejnych chwil.
Konferencja to spotkanie, niekończące się rozmowy, wymiany myśli i doświadczeń.
Zadawanie trudnych pytań i próby odpowiedzi na nie. Tam, gdzie kończą się pytania, zaczyna
wiać nudą, wkrada się rutyna, powoli cofamy się. Dlatego wyobrażam sobie, że właśnie po to
wymyślono Konferencję Organizacji Harcerek.
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W tym roku nasze myśli będą krążyć wokół autentyczności działań. Zarówno w aspekcie etyki
i postawy instruktorskiej, jak i ścieżki kształcenia instruktorki, procesu zdobywania stopni
instruktorskich. Także prostoty metody harcerskiej, jej niezmienności, naturalności.
Dobrze Cię tu spotkać, jeszcze lepiej posłuchać, a najlepiej wypić w Twoim towarzystwie
filiżankę mocnej, gorącej kawy z odrobiną mleka i cukru, zresztą jak wolisz. Nawet jeśli jesteś
zwolenniczką herbaty, to i tak cieszę się, że mamy możliwość się przy niej spotkać. Ten czas
jest nasz – wspólny, wykorzystajmy go jak najlepiej.
2. GŁÓWNA KWATERA HARCEREK
Konferencja Organizacji Harcerek „Uroczysko”
2.1. Mianuję wicekomendantkami konferencji druhny:
phm. Agnieszkę Ćwiekę HR – Lubelska Chorągiew Harcerek,
phm. Maję Kuczyńską HR – Lubelska Chorągiew Harcerek.
2.2. Mianuję oboźną konferencji druhnę phm. Sylwię Oleszczuk HR – Lubelska Chorągiew
Harcerek.
2.3. Mianuję kwatermistrzynią konferencji druhnę phm. Izabelę Oleszczuk HR – Lubelska
Chorągiew Harcerek.
2.4. Mianuję szefową biura konferencji druhnę phm. Paulinę Bator HR – Lubelska Chorągiew
Harcerek.
8. POCHWAŁY I PODZIĘKOWANIA
8.1. Przyznaję odznakę Organizacji Harcerek druhnie hm. Hannie Feczko HR – Małopolska
Chorągiew Harcerek.
Czuwaj!
Naczelniczka Harcerek
/-/ hm. Dominika Romanowicz HR

