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Druhny i Druhowie, Czuwaj !
Przejmując powierzoną mi niełatwą służbę komendanta oraz związane z nią obowiązki
pozwolę sobie przytoczyć pewien cytat" Nikt nie może przejść przez życie bez śladu, tak samo jak idąc przez kawałek kraju i nie
pozostawiając za sobą śladów. Te ślady to dzieła mogące być często przydatne tym, którzy idą za nim
by znaleźć drogę".
Droga którą przebywa Szczep Czerwonych Maków nie dobiegła jeszcze końca. Tak jak ślady
Szefa były drogowskazem dla Piotrka, tak Piotrek wydreptał ścieżkę, którą podążałem ja.
A teraz moim celem jest wydeptać kilka śladów dla młodszych kolegów. Droga przyznam nie jest
łatwa i nieco pod górkę - " Będziemy szli nieprzerwanie , w ulewie, skwarze, huraganie...." , ale
wierzę że jasno sprecyzowany cel, wartości , nadzieja i przede wszystkim wiara w młodych ludzi
pozwoli podążać właściwym szlakiem.
Piotrkowi chciałem podziękować szczególnie ponieważ od zawsze był moim "życiowym
wychowawcą" . Zarówno jako przełożony w harcerstwie jak i wychowawca w szkole. To on
zaszczepił we mnie i moich przyjaciołach nutę przygody, podejmowania wyzwań, dążenia do celu
oraz czego zabraknąć nie może nutkę harcerskiego luzu :-) - " Luz jak na rybach " .
Społeczność jaką wspólnie tworzymy opiera się na silnych więziach wypracowanych ciężką
harcerską pracą - " 30 lat noszenia w harcerstwie " . To właśnie dzięki temu środowisku wielu z nas
jest dziś tym kim jest i możemy być z tego dumni. Obozując wspólnie na mazurach, wspólnie
wyjeżdżając w góry i na biwaki dostaliśmy od losu szansę na ukształtowanie naszej osobowości oraz
na przeżycie niezapomnianych przygód. Zwracam się zatem do was młodsi koledzy: Nie pozwólmy
by nasza wieloletnia praca poszła na marne. Kontynuujmy pracę Szefa , Piotrka oraz wielu innych
makowców tak by za kilka lat ktoś mógł docenić i powiedzieć to samo o naszej pracy.
A do zrobienia mamy dużo. Przede wszystkim chciałbym odbudować świadomość harcerską
w naszym środowisku oraz postawić silny nacisk na wartości harcerskie . Musimy przy tym pamiętać
czym jest mundur harcerski oraz co oznacza nosić go z dumą. Nie zapominajmy przy tym wszystkim
o wspólnych relacjach bo przecież - " Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie " .
Na zakończenie przytoczę jeszcze jeden cytat z mojej ulubionej piosenki:
" Hej przyjaciele ... Przecież wszystko to co miałem oddałem wam! "
O trudnościach związanych z powierzonym mi zadaniem zamelduję po wykonaniu tego zadania!
Czuwaj!
Podpisał
kom. szczepu Mateusz Wróblewski

