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Komendant Hufca Chrzanów
im dh dr Z. Krawczyoskiego
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Zuchy
Druhny i druhowie
Dobiegła do kooca kolejna kadencji pracy i działalności naszego Hufca! Spotykamy się
dzisiaj na Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym Hufca, żeby podsumowad i ocenid minione cztery
lata. Oceniając dzisiaj tą pracę z pozycji ustępującego komendanta hufca, musimy pamiętad że przez
ten okres pełniliśmy w Hufcu różne funkcje, zadając sobie jednocześnie pytanie, ile każdy z nas wniósł
swojej pracy w działanie naszego Hufca.
Druhny i druhowie! Bardzo ważnym zadaniem na dzisiejszym Zjeździe będzie
opracowanie i przyjęcie „Strategii Rozwoju Hufca na lata 2019 – 2023” oraz wybór Władz
Statutowych Hufca. Czteroletni okres działania Hufca to m.i. realizacja zadao tj. organizacja HAZ i HAL,
oraz wielu imprez cyklicznych organizowanych od lat przez nasz Hufiec. Niemniej jednym
z najważniejszych zadao do realizacji przez nowo wybraną Komendę będzie przygotowanie
i organizacja obchodów 100 - lecia istnienia naszego Hufca. Ogromną pracę i przygotowania w tej
kwestii poczyniła Hufcowa Komisja Historyczna, za co serdecznie w imieniu ustępującej Komendy
oraz własnym dziękuję! Dziękuję również bardzo gorąco ustępującym władzom statutowym,
Komisjom oraz wszystkim tym którzy przez ostatnie cztery lata wspomagali działania i pracę Hufca.
Druhny i druhowie. Na Zjeździe Nadzwyczajnym w ubiegłym roku zostałem powołany
na funkcję Komendanta Hufca. Z nowo powołaną Komendą Hufca staraliśmy się działad na miarę
naszych możliwości. Z perspektywy czasu zdaję sobie sprawę że można było zrobid nieco więcej i
lepiej. Rok to może i niewiele czasu, niemniej dla mnie ten rok, gdy pełniłem funkcję komendanta
hufca dał możliwośd pozyskania nowych doświadczeo, wyciągnięcia wniosków oraz nowych
przemyśleo. Jednym z takich przemyśleo chciałem się
z Wami podzielid - oby kandydowanie na funkcję nie stało się celem samym w sobie. Zastanówmy się
ile czasu i zaangażowania możemy poświęcid pełnieniu powierzonej nam funkcji. Hufiec to przede
wszystkim zespół ludzi – instruktorów gotowych do bezpośredniego działania i zaangażowania!
Internet może nam tylko pomóc ale nie załatwi za nas wszystkiego.
Jak przed latami Robert Baden – Powell powiedział: „Starajcie się zostawid świat chod trochę lepszym,
niż go zastaliście” teraz ja proszę Was o przeanalizowanie tych słów, które są fundamentem życia
każdego harcerza.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Na wniosek Komendy Hufca ZHP Chrzanów, przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla Hufca Chrzanów”
w stopniu srebrnym:

- dh pwd Kamilowi Koniuchowi
- dh phm Agnieszce Ziarek
12.1.2. Na wniosek hm Michała Rzepki przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla Hufca Chrzanów” w stopniu
złotym:
dh phm Adamowi Marciszowi
12.1.3. Na wniosek Komendy Hufca ZHP Chrzanów przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla Hufca
Chrzanów” w stopniu złotym druhnom i druhom:
- phm Marzenie Zygowskiej
- hm Katarzynie Buła
- hm Jackowi Kani
- hm Jackowi Palce

CZUWAJ !

Komendant Hufca
/-/ phm Janusz Spyt

