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Drogie zuchy, druhny, druhowie!

Życie każdego z nas składa się z etapów. Każdy z nich zaczynamy z natury rzeczy bez doświadczenia,
onieśmieleni i niepewni przyszłości. Często sama decyzja o podjęciu nowego wyzwania jest niezmiernie
trudna. O sukcesie każdego z etapów świadczy przede wszystkim nasza chęć, wiara w działanie, to co
z siebie
iebie daliśmy, co ofiarowaliśmy innym.

W życiu szczepu te etapy są równie wyraźne. Wyznaczane są poprzez powstawanie kolejnej drużyny,
gromady, znalezienie się osoby, która decydując się przewodzić, staje się coraz lepsza, zdobywa stopnie,
rozwija się, a przede
rzede wszystkim buduje zespół.

Pierwszy etap dla środowiska wareckiego był gdy w 1999 roku do parafii Matki Boskiej Szkaplerznej
przybył jako wikariusz ksiądz Ludwik N
Nowakowski,
owakowski, były harcerz i instruktor. Ludwik odpowiadając na
potrzeby wareckiej młodzieży założył drużynę harcerzy.. W niedługim czasie Dorota PrzybysiakPrzybysiak
Przybyszewska (dziś Strzelczyk) założyła warecką drużynę żeńską. Przez następne lata kolejne osoby
wkładały
dały swoją energię, pasję, wiarę w budowanie środowiska.
W tym miejscu chciałabym bardzo podziękować wszystkim za te 15 lat działania na rzecz środowiska
wareckiego, za budowanie Stowarzyszenia Harcerskiego i wychowywanie kolejnych pokoleń zuchów,
harcerekk i harcerzy. Szczególnie dziękuję księdzu Ludwikowi Nowakowskiemu za pierwszą iskrę, Dorocie
Strzelczyk, Łukaszowi Ścisłowskiemu, Michałowi Rzeźnikowi, Wojciechowi Turkowi, Kubie Domańskiemu
Domańskiemu,
Adamowi Rudnickiemu, Zofii Wojciechowskiej, Tomaszowi Wdowiakow
Wdowiakowi,i, Andżelice Korczak za pełnione
funkcje. To dzięki waszej pracy stoimy tutaj wszyscy.
Szczególnie dziękuję za podjętą decyzję i staranność w dążeniu do założonego celu Marcinowi Rzeźnikowi,
który za chwilę założy sznur komendanta.

Marcin. Życzę na nowej komendanckiej
omendanckiej drodze wytrwałości, harcu, uśmiechu, wędrówki, poczucia, że
masz za sobą ludzi, którzy chcą za tobą iść, którzy chcą z tobą współtworzyć. Pamiętaj, że prowadząc
Szczep nie zostajesz z nim sam. Tworzyć go będziesz wśród grona innych osób, który
którym na wareckim
szczepie bardzo zależy, czerp z nich. Niech nowa funkcja będzie radością, a nie obowiązkiem.
1. Zawiązuję szczep 1 Wareckich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych.
2. Mianuję na Komendanta Szczepu 1 Wareckich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych phm.
Marcina Rzeźnika.
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