
Nowe władze w ZHP 

„Harcerstwo  nie  jest  starą,  skostniałą  wiedzą,  którą  wpajać  masz  w  swoje 
dziewczęta. Jest ono życiem” – cytat Ewy Grodeckiej wypowiedziany przez Wójta Gminy 
Przemysława Majchrzaka – Mijający 10. letni okres pełnienia funkcji to czas pełen wyzwań 
i  zmian,  a  także  wielu  cennych  inicjatyw  i  twórczych  działań  dla  dobra  młodzieży… 
udowodniła Pani, że chcieć znaczy móc, nawet  jeśli osiągnięcie celu kosztuje wiele pracy, 
wysiłku i wyrzeczeń. Dziękuję pani za propagowanie idei harcerstwa w Polsce… 

 W dniu 10.09.2011. roku odbył się Zjazd Zwykły Hufca ZHP Wągrowiec, podczas 
którego  dokonano  wyboru  nowych  władz.  Komendantem  Hufca  został  phm.  Mateusz 
Krakowiak,  21.  letni  młody,  ale  ambitny  instruktor.  Do  pomocy  wybrał  sobie  4. 
zastępców: pełniący to tej pory i kontynuujący funkcję Skarbnika phm. Krzysztof Tyszer, 
phm. Marta Mróz – Zastępca Komendanta, pwd. Dawid  Jarosz – Zastępca Komendanta 
ds.  Organizacyjnych  oraz  hm.  Lidia  Drzewiecka  Zastępca  Komendanta  ds.  Kształcenia. 
Nowa komenda – nowe wyzwania – nowe zadania. Podczas Zjazdu wrzały dyskusje nad 
Planem  Rozwoju  Hufca  na  kolejne  cztery  lata,  której  Misją  jest  wychowanie  młodego 
człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru 
przez stawianie wyzwań. Ustalono szereg celi strategicznych i operacyjnych w blokach: 
programowych,  kadry  i  zarządzania,  finansów  i  warunków  do  działania,  wizerunku 
i rozwoju liczebnego. 

Podczas zjazdu nie zabrakło podziękowań, odznaczeń i wyróżnień. „Starajcie się 
zostawić  ten  świat  troszkę  lepszym niż  go  zastaliście”  –  tymi  słowami Roberta  Baden 
Powella  podziękowała  ustępująca  komendantka  hm.  Lidia  Drzewiecka  „Jestem  bardzo 
wdzięczna mojej  kadrze,  z  którą mogłam współpracować  przez  ostatnie  4  lata,  to  oni 
pozostawili ten  świat troszkę  lepszy niż go zastali, mówię o Mateuszu Krakowiaku, który 
był  członkiem komendy hufca, Krystianie  Jabłkowskim – Zcy ds. programowych, Marcie 
Mróz – Instruktorce ds. Promocji, Krzysztofie Tyszer– Skarbniku oraz Honoracie Szymczak 
Zastępcy  ds.  organizacyjnych.  Honorata  –  kontynuuje  Lidia  Drzewiecka    została 
wyróżniona  Odznaką  „Harcerska  Służba  Wielkopolsce”,  pozostali  instruktorzy  ww. 
otrzymali to odznaczenie w grudniu podczas Wigilii Instruktorskiej. Na tym wyróżnienia 
się  nie  zakończyły…  Za  zaangażowanie  w  pełnieniu  służby w  Kręgu  Seniorów  „Damy 
Radę” została wyróżniona 6 seniorów: Mieczysław  Bromberek, hm. Teresa Grajkowska, 
hm.  Ja ,    Zenger,  hm.  Alicja  
Zielińsk

dwiga  Mianowska hm.  Bronisław  Wilmanowicz,  hm.  Jan
a. 
Podziękowań  dla  ustępującej  komendantki  nastał  czas:  Czasem  ku  swemu 

zdziwieniu, odkrywamy, że są ludzie, którzy odciskają niezatarte piętno na otaczającej nas 
rzeczywistości. Ludzie wyjątkowi,  ludzie,  którzy  swojej pasji  i zaangażowaniu,  zmieniają 
nasze otoczenie na lepsze i sprawiają, że mamy powody do radości i dumy. Takich ludzi jest 
bardzo niewielu. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że działalność wągrowieckich 
harcerzy,  należących  do  Hufca Wągrowiec  pod  Pani  kierownictwem  i  opieką  nabrała 
jeszcze  większego  rozmachu.  (…)  –  słowa  podziękowania  dla  Lidia  Drzewieckiej 
przekazane przez Burmistrza Miasta Wągrowiec Stanisława Wilczyńskiego – Wieloletnia 
praca  i zaangażowanie włożone przez Panią w rozwój harcerstwa na  terenie Wągrowca 
budzą mój ż  P j du y szacunek i uznanie dla wykonanej przez anią pracy. Dzięku ę Pani (…) 

Były  również  podziękowania  od  Starosty  Wągrowieckiego,  Wicestarosty 
i Przewodniczącego  Rady  Powiatu  m.in.  słowami  Gibrana  Kahila  „Kiedy  żegnasz 
przyjaciela, nie smuć się, ponieważ jego nieobecność pozwoli ci dostrzec to, co najbardziej 
w  nim  kochasz”.  Nie  zabrakło  również  Komendanta  Chorągwi  Wielkopolskiej  hm. 
Jarosław  Rury,  którzy  osobiście  dziękował  ustępującej  władzy.    Na  zakończenie 



podziękowania  od  kadry  instruktorskiej,  która  z  harcerskim  akcentami  pożegnała 
druhnę Lidię. 

Zjazd  podczas  swoich  obrad  wybrał  również  Komisję  Rewizyjną  czyli  organ 
kontrolny, składający się z pięciu osób: Małgorzata Kamińska – Przewodnicząca, Izabela 
Majchrzak – Sekretarz, Łukasz Kaniewski – Zastępca oraz dwóch członków Aleksandrę 
Ewertowską i Martę Hulbicz.  

Na  Zjeździe  nie  zabrakło wystawy  fotograficznej  i  wystawy  kronik,  prezentacji 
multimedialnej oraz harcerskiej grochówki. Zwieńczeniem dnia było harcerskie ognisko, 
pieczona kiełbaska i śpiew przy gitarze. 

 

 



 

 


