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Druhny i Druhowie
Dzisiejszy dzień okazją abyśmy na nowo , wszyscy razem, mogli przeżywać przygodę
obozową. Jest to okazja do opowiadania sobie najrozmaitszych historii obozowych,
pokazywania zdjęć, pamiątek itp.. Lecz nie zapominajmy, że dzisiejszy dzień jest również
dniem rozpoczęcia kolejnego roku harcerskiego, który niesie ze sobą wiele nowych, nie
zapomnianych przygód harcerskich na rajdach, biwakach, zbiórkach.
Z tej okazji drogie, Zuchy, Harcerze życzę wam wielu przygód na waszej ścieżce życia
Harcerskiego, dużo zdobytych sprawności, oraz stopni harcerskich. Drodzy drużynowi,
instruktorzy, seniorzy. Życzę wam z głębi serca, przede wszystkim cierpliwości, i wytrwałości
w waszej pracy, abyście czerpali jak najwięcej radości z pracy z Związku..
Chciałem wam wszystkim z tego miejsca bardzo podziękować za wspólnie przeżytą moją
kadencję, oraz mojej Komendy. Dzięki waszemu, drodzy instruktorzy, wędrownicy, harcerze
zaangażowaniu w pracę na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego, mogliśmy z ogromną
radością przejść przez swoją kadencje.
Życie Harcerskie nigdy nie pozwala nam się nudzić czy stać w miejscu, w tym roku stoimy
przed ważnymi dla nas wszystkich decyzjami. Dlatego też, życzę nam drodzy instruktorzy
abyśmy Zjazd Hufca przeszli wspólnie razem z drugim punktem prawa harcerskiego na
ustach. „ Na słowie Harcerza polegaj jak na Zawiszy”, przecież, aby Hufiec się rozwijał jak
nasz cały Związek, potrzebuje on wielu zaangażowanych, wiedzących czego chce,
zdeterminowanych osób.
Czas mojej kadencji był dla mnie czasem niezwykłym, oraz szczególnie ważnym w pełni tego
słowa znaczeniu. Przez wszystkie lata bycia Instruktorem nauczyłem się że nie mundur
harcerski, krzyż, czy pagon w gwiazdki, oraz kieszeń z kolorowymi znaczkami czynni mnie
dobrym
harcerzem
tylko
to
jaką
jestem
osobą
na
co
dzień.
Bycie harcerzem to bycie przede wszystkim dobrym człowiekiem, dla innych i dla samego
siebie, kierowanie się prawem harcerskim jak i przyrzeczeniem. Sztuką bycia dobrym
harcerzem to umiejętność przystosowania się strukturom naszej organizacji, i ponoszenia
konsekwencji swoich wyborów, które nie zawsze są miłe.
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