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Warszawa, 10 lipca 2016

Rozkaz L14/16
Pobyt w przyrodzie może być samym tylko pobytem na świeżym powietrzu, niczym więcej.
Może się jednak stać czymś niezmiernie istotnym dla człowieka. Szkołą. Powrotem.
Egzaminem. Kuracją. Nabożeństwem...
W lesie człowiek zrzuca swoje lata jak wąż skórę i bez względu na wiek czuje się dzieckiem.
/Ralph Waldo Emerson/
Z dala od murów miast, zgiełku codziennego życia, w leśnych ostępach, na polanach
rozbiłyśmy nasze namioty. Później zbudowałyśmy niezbędne obozowe sprzęty. Po ciężkim
dniu pracy usiadłyśmy w kręgu, rozpaliłyśmy ogień, ugotowałyśmy posiłek. Wreszcie
wymieniając się naszymi myślami, najedzone, udałyśmy się na spoczynek. To był dobry,
pracowity dzień... Pierwszy obozowy dzień. Tak powstało miejsce, w którym spędzisz kilka
dni swojego życia. Czy to będzie pożyteczny czas? Czy potrafisz przyjść do przyrody, tak jak
idzie się w gości? Uszanować gospodarza, las, łąkę, rośliny i te wszystkie choćby
najdrobniejsze stworzenia, które go zamieszkują? Czy umiesz dostrzec blask zachodzącego
słońca odbijający się w toni jeziora? Patrzeć w gwiazdy przy bezchmurnym niebie?
A rozpoznać je? Ile razy idąc przez las, podglądałaś mrówki uwijające się przy swym
mrowisku? Wszystko jak na rozkaz, bez fałszywego ruchu. Zacznij od początku. W przyrodzie
nie ma miejsca na niepotrzebne działanie. Tam wszystko jest po coś. Niech ten obóz będzie
czasem spotkania i poznania. Po pierwsze siebie samej ale też otaczającej przyrody,
mieszkańców domu, który zaprosił cię na chwile twojego życia w swoje progi. Oby każde
z waszych działań było pożyteczne. Zobaczcie, jak proste życie w zgodzie z naturą potrafi nas
zregenerować, zbudować na nowo, dać moc. Jak dodaje siły do dalszej pracy. Pozwól, by
mieszkańcy tego domu byli przewodnikami, przyglądaj się, jak sobie radzą. Zobacz, jak
celowe w swej prostocie jest ich działanie. Cisza lasu, spokojna toń jeziora i księżyc odbijający
się w jego tafli. Zapach dymu unoszący się tuż nad czubkami sosen, świerszcze cykające
w oddali to to, co zapada w pamięć na długi czas. Żar obozowego ogniska pozostaje w nas na
zawsze.
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3. STARSZYZNA
3.1. Oddelegowuję druhnę s. phm. Franciszkę Helenę Cejrowską HR (Mazowiecka Chorągiew
Harcerek)

do

składu

kapituły

Harcerki

Rzeczypospolitej

Północno-Wschodniego

Namiestnictwa Harcerek.
4. CHORĄGWIE
Staropolska Chorągiew Harcerek
4.1. Mianuję komendantką obozu Szczepu Fioletowej Trójki (Okręg Małopolski) w terminie
14-17 lipca 2016 roku odbywającego się w Stołuniu druhnę phm. Monikę Zielińską HR.
4.2. Mianuję kwatermistrzynią zgrupowania obozów odbywającego się w terminie 2-20
sierpnia 2016 roku w Piaskach k. Krynicy Morskiej druhnę phm. Monikę Zielińską HR.
Wielkopolska Chorągiew Harcerek
4.3. Mianuję komendantką kolonii zuchowej odbywającej się w terminie 1-10 sierpnia
2016 roku w Chrzypsku Wielkim druhnę phm. Dominikę Marciniak HR.
5. HUFCE
Skarżyski Związek Drużyn Harcerek i Zuchów „Jodła”
5.1. Na wniosek p.o. komendantki Staropolskiej Chorągwi Harcerek:
5.1.1.

Zwalniam

z

pełnienia

obowiązków

komendantki

związku

drużyn

druhnę

pwd. Magdalenę Bernat HR.
5.1.2. Powierzam pełnienie obowiązków komendantki związku drużyn druhnie pwd. Agacie
Świątek wędr.
6. KSZTAŁCENIE
Zespół Kształcenia Północno-Wschodniego Namiestnictwa Harcerek
6.1. Na wniosek Kierowniczki Wydziału Kształcenia:
6.1.1. Zwalniam z funkcji komendantki zespołu druhnę hm. Agnieszkę Gasparską HR.
6.1.2. Mianuję komendantką zespołu druhnę phm. Żanetę Wróbel HR.
Czuwaj!
Naczelniczka Harcerek
/-/ hm. Dominika Romanowicz HR

