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Bądź jak Zorro!
Od niedawna wprowadzono w Polsce (i nie tylko) nakaz używania masek (lub ich zamienników), zasłaniających nos i usta, mających na celu
ochronę przed koronawirusem. Wyżej wymieniony nakaz powinni stosować wszyscy, bez wyjątku, obywatele naszego państwa. Myślę, że
nam, harcerzom nie sprawi on żadnych kłopotów. Nie tylko dlatego, że zdajemy sobie sprawę, jaki pozytywny wpływ na nasze życie i zdrowie
ma noszenie masek ale także, że tak mówi Prawo Harcerskie (pkt 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym).
No cóż, doczekaliśmy się dziwnych i trudnych czasów. Jeszcze do niedawna maski nas w ogóle nie interesowały (mam na myśli ogół
społeczeństwa). Wiedzieliśmy co prawda o ich istnieniu, chociażby w szpitalach, pogotowiu, ośrodkach zdrowia czy na budowach, ale był
to dla większości z nas temat bardzo odległy i nieciekawy. Teraz jednak jest inaczej. W mediach pojawiają się rozmowy i porady na temat
masek ochronnych. Jakie maski najlepiej stosować? W jaki sposób je zakładać, nosić i zdejmować? Gdzie wyrzucać zużyte? Czy można je prać,
prasować, regenerować? Myślę, że w najbliższym czasie te pytania i wiele innych będą priorytetowymi.
A czym właściwie jest maska? Polskie słowo „maska”, tak jak angielskie „mask”, pochodzi z francuskiego „masque” oznaczającego „nakrywanie
w celu schowania lub ochrony twarzy”, które to z kolei wywodzi się ze średniowiecznej łaciny, w której „masca” oznaczało „maskę, zjawę,
koszmar”. Maska ma wiele znaczeń. Jest przedmiotem noszonym zazwyczaj na twarzy dla ochrony, rozrywki, służącym przebraniu bądź
wykorzystywanym podczas występów. Stosowanie masek w rytuałach lub ceremoniach jest bardzo starą ludzką praktyką na całymświecie.
Używane były od starożytności zarówno do obrzędów, jak i do celów praktycznych, np. maski meksykańskie, nawiązujące do czasów Inków
i Majów. Wszyscy zapewne znamy je z nauki historii o starożytnym teatrze greckim czy rzymskim. Z historii Francji wiemy o „Człowieku
w żelaznej masce” – autentycznej postaci z przełomu XVII I XVIII wieku, więzionejna Wyspie Świętej Małgorzaty z maską na twarzy, której
pod karą śmierci nie wolno mu było zdejmować. Słyszeliśmy również o używanych od czasów średniowiecznych maskach karnawałowych,
chociażby słynnych maskach weneckich.
Ja i nieco starsi instruktorzy pamiętają ze srebrnego ekranu szlachetnego bohatera, obrońcę mieszkańców Kalifornii, dawnej kolonii
hiszpańskiej, uciśnionych przez lokalnych gubernatorów. Chodzi o słynnego Zorro – jeźdźca w czarnej masce, kapeluszu i pelerynie, świetnie
władającego szpadą. Dla młodszych instruktorów nie obce są postacie super bohaterów występujących w maskach, np.: Batman, Spiderman,
czy mniej pozytywnych – japońskich wojowników Ninja – stosujących skryte i podstępne metody walki, całkiem sprzeczne ze szlachetnymi
zasadami samurajów. W maskach występowali również bohaterowie zdecydowanienegatywni, tacy jak seryjny morderca Hannibal Lecter czy
inny psychopata z filmu „Krzyk”. Ciekawostką jest to, że maska tego mordercy (jak i tytuł filmu) wzorowana jest na rysunku twarzy z obrazu
norweskiego malarza i grafika Edvarda Muncha.
Po co ja to piszę? Zapytacie? Po pierwsze, aby dać Wam troszkę informacji o masce, o jej zastosowaniu i historii a po drugie, chciałem zwrócić
Waszą uwagę na nowego Super Bohatera pojawiającą się w dziejach ludzkości a mianowicie „Harcerza w masce” . Być może bohatera w całym
tego słowa znaczeniu. Na koniec hasło na najbliższe miesiące (i nie tylko). Bądź jak Zorro - stosuj maskę i pomagaj innym!

hm. Jacek Czajka
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Temat miesiąca
Zostań w domu

Rocznica powstania w getcie

Południowo prascy harcerze na służbie! Urząd Dzielnicy
Praga-Południe przekazuje harcerzom maski. Już prawie
miesiąc trwa ogólnopolska izolacja i akcja #zostańwdomu.
Jest to czas trudny dla wszystkich mieszkańców, jednak
wiemy, że pozostawanie w domach jest bardzo potrzebne,
aby ograniczyć rozprzestrzenianie się korona wirusa.

W kwietniu mija 77 rocznica wybuchu powstanie w getcie
warszawskim. Było to zbrojne wystąpienie żydowskich
podziemnych formacji zbrojnych na terenie warszawskiego
getta. Wybuchło 19 kwietnia 1943 roku, w wigilię żydowskiego
święta Pesach i trwało do połowy maja tego roku.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Tomasza Kucharskiego
Urząd dzielnicy Praga-Południe przekaże do Hufca
Praga-Południe 200 sztuk kominów z filtrem N 95.
W tym czasie społecznej kwarantanny południowo
prascy harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego nie
zapomnieli o najbardziej potrzebujących mieszkańcach
naszej dzielnicy. Już kilka dni po ogłoszeniu stanu
epidemiologicznego
postanowili
wziąć
sprawy
w swoje ręce. Szybko przygotowane zostały plakaty, które
umieszczono zarówno w serwisach społecznościowych,
jak i rozwieszono przy bazarze na placu Szembeka.
Na grafice dostępny jest numer telefonu, pod którym
mieszkańcy mogą poprosić harcerzy o pomoc
w wykonaniu zakupów. Jak mówi komendant hufca hm.
Piotr Piskorski - z pomocy harcerzy skorzystało do tej
pory kilkanaście osób. Harcerze (tylko pełnoletni) głównie
dokonują zakupu artykułów spożywczych. Były też prośby
o pomoc w realizacji recept czy zakup żwirku dla kota. Z tego rodzaju pomocy mogą jednak skorzystać tylko osoby,
które nie przebywają na obowiązkowej kwarantannie –
precyzuje druh Piotr. - Harcerze wykonują zakupy zgodnie
z listą, którą ustalają podczas rozmowy telefonicznej.
Następnie dostarczają torby z artykułami przed drzwi,
a płatności rozliczane są elektronicznie. Wszystko po to,
aby jak najbardziej ograniczyć możliwość przeniesienia
ewentualnie wirusa. Zgłoszenia w sprawie zakupów
przyjmuje pwd. Gabriela Lassota – gabriela.lassota@zhp.
net.pl lub pod numerem telefonu 660 989 177
Drugą formą pomocy, w którą włączyli się harcerze z całej
Warszawy, jest szycie maseczek dla placówek zdrowia. Do
akcji włączają się także osoby prywatne, które oferują swoją
pomoc w szyciu, czy też firmy, które przekazują materiał na
maseczki, gumki bieliźniane lub nici. Do tej pory harcerzom
z Chorągwi Stołecznej ZHP udało się uszyć i przekazać 45
000 maseczek. Nasz hufiec ma póki co drobny wkład, bo
nasi instruktorzy uszyli 600 sztuk, ale ciągle pracujemy.

Była to pierwsza akcja zbrojna o dużej skali podjętą przez
polskie organizacje podziemne przeciwko Niemcom, jak
również pierwsze miejskie powstanie w okupowanej przez
Rzeszę Europie. Bezpośrednią przyczyną powstania była
decyzja władz niemieckich o likwidacji getta warszawskiego
podjęta w ramach realizowanego przez hitlerowców planu
zagłady europejskich Żydów.

Powstanie nie miało militarnych celów strategicznych.
Biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek szans na powodzenie,
stanowiło jedynie zbrojną odpowiedź na ludobójstwo,
będąc również odwetem na hitlerowcach podjętym przez
kilkuset bojowników Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB)
oraz Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW). Ze względu
na swoją symboliczną wymowę, powstanie w getcie
warszawskim uważane jest przez naród żydowski za jedno
z najważniejszych wydarzeń w jegohistorii.

Źródło: gogle

Jeżeli ktoś chciałby wspomóc nas w szyciu, albo
przekazać materiał prosimy o kontakt z koordynatorką
akcji w naszej dzielnicy phm. Anną Bodzińską – anna.
bodzinska@zhp.net.pl lub pod numerem telefonu 661
915 912.
Oficjalny Serwis Urzędu Praga-Południe
https://www.pragapld.waw.pl/po%C5%82udniowoprascyharcerze-na-s%C5%82u%C5%BCbie!.html
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Heblowanie
Harcerska Tarcza
Antykryzysowa
Jest prawie koniec kwietnia a na świecie
wiele się nie zmieniło. Korona wirus nadal
nie daje o sobie zapomnieć. Mało tego zaczynamy powoli odczuwać już pierwsze
skutki przestoju gospodarki, ludzie tracą pracę,
zamykają się sklepy a drobni przedsiębiorcy
kończą działalność. Jak ta sytuacja wpłynie
na harcerstwo? Zaczynam dostawać coraz
więcej próśb od rodziców zuchów i harcerzy
o dofinansowanie akcji letniej lub odroczenie
płatności składki. Może się okazać, że nawet
jeśli zorganizowanie obozu czy kolonii będzie
możliwe, to nikt na nią nie pojedzie. Lub tylko
jakaś garstka dzieci. Za chwilę okaże się, że część
naszych instruktorów pracująca na umowach
śmieciowych nie ma gdzie wracać.
Na pewno część z nas bezpośrednio poczuła
lub poczuje załamanie gospodarcze na własnej
skórze. Dlatego potrzebujemy harcerskiej tarczy
antykryzysowej, niech nasze władze odroczą
lub całkowicie umorzą dla szczepów płacenie
składki za kwartał obejmujący pandemię.
Niech zorganizują możliwość zarobkowania
dla naszych instruktorów przy organizacji akcji
„lato w mieście”. Wiem, że taki pomysł
padł, ale wciąż jest nie pewny. Niech
poproszą nasz rząd o pomoc również
dla harcerzy. Możliwość zwolnienia nas
z
kupna
biletu
komunikacji
miejskiej
w czasie wakacji, kiedy będziemy zajmować
się harcerzami, to może małe odciążenie
budżetu, ale zawsze… Jak zwykle dużo się od
nas oczekuje w sytuacji kryzysowej i to jest
normalne, bo do służby jesteśmy powołani, ale
nie otrzymujemy nic w zamian. Ktoś teraz powie,
że służba przecież powinna być bezinteresowna,
a moim zdaniem nie w czasie takiego kryzysu
gospodarczego, który już zaczynamy odczuwać.
Może się okazać, że stracimy część kadry, bo
będzie musiała zapewnić sobie egzystencję
i znaleźć nową pracę. Może się okazać, że nie ma
kto zająć się dziećmi w lecie, bo nasi instruktorzy
muszą najpierw zająć się sobą.
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Ci, którym nie grozi jej utrata, zapewne będą musieli
pracować więcej i ciężej, żeby poprawić sytuację
w firmie, a to wpłynie na ich wydajność i zmęczenie.
Nie wiem, czy do końca zdajemy sobie sprawę, jak
sytuacja, którą mamy, może wpłynąć na harcerstwo
w najbliższych miesiącach. Właściwie nie dostaliśmy
od naszych władz żadnych informacji, co planują po
pandemii, jak wyobrażają sobie naszą pracę, bo nie
będzie już ona wyglądać tak samo. Nikt nie zaoferował
pomocy instruktorom, którzy znaleźli lub znajdą się
w trudnej sytuacji, tym samym instruktorom, którzy
pełnią służbę od wielu lat i poświęcali jej do tej pory
dużo wolnego czasu i pieniędzy. Mam wrażenie, że
zostaliśmy sami - nie ma wsparcia od władz chorągwi,
nie ma wsparcia od Głównej Kwatery. A to właśnie
idealny moment, aby nasze władze pokazały, że to
my jesteśmy najważniejsi i że mówienie o wspólnocie
i braterstwie to nie są tylko puste słowa. Za chwilę
będziemy mieli kolejną grupę maturzystów, która
rozpocznie studia, wyjedzie do większych miast
i będzie musiała rozpocząć pracę, żeby zapewnić
sobie byt. Nikt nie myśli o wsparciu dla nich i o tym, że
w czasie kryzysu, który mamy, mogą nie znaleźć pracy.
Prawie piętnaście lat życia poświęciłem działalności
w ZHP, nigdy nie oczekiwałem specjalnych
podziękowań, wynagrodzenia ani peanów na moją
cześć. Ale ten jeden raz w tak ciężkiej sytuacji
chciałbym poczuć, że ci, którzy mają mnie wspierać
i ułatwiać mi pracę, naprawdę to robią. Nikt nie
pomyślał, że dla komendantów hufców, szczepów
czy drużynowych jest to sytuacja nowa. Sytuacja,
z którą stykają się po raz pierwszy i mają prawo
oczekiwać od władz, że pomogą im w działaniu
i jakoś ich odciążą. Mam wrażenie wielkiego
chaosu, z którym nie możemy sobie dać rady. Nie
wiemy, czy odbędzie się akcja letnia, nie wiemy,
czy jako alternatywę będziemy organizować „lato w
mieście”, nie wiemy, czy będziemy mogli wyjechać
z naszymi dzieciakami na biwak w czasie wakacji.
Nie wiemy, jakie będą ograniczenia odnośnie
wypoczynku, nie wiemy, czy wrócimydo takiej
działalności, jaką prowadziliśmy przed pandemią.
Nie mamy pojęcia, czy będzie można organizować
zbiórki w takim kształcie jak do tej pory. Nie wiemy
nawet, jak do naszego działania w obecnej sytuacji
odniosą się dyrektorzy szkół. Nie wiemy nic działamy po omacku i czekamy. Ale czas ucieka i nie
możemy go tracić na czekanie. Sytuacja jest poważna
i nasze władze nie mogą jej nie dostrzegać.
Oczekuję zdecydowanych działań i wiążących decyzji
od władz ZHP, żebym któregoś poranka nie obudził się
w świecie, gdzie nie ma harcerstwa - w świecie,
w którym przegraliśmy z korona wirusem.

phm. Jan Korkosz „Hebel”
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Druh Adam ma głos

Przymusowy urlop

Na marginesie Urodzin Zucha

Czy wiecie, co dzieje się w dowolnym obiekcie, który wytraca
swoje ciepło? Zastyga w nim ruch cząstek, które stopniowo
poruszają się coraz wolniej. I tak, oczywiście w zależności
od swoich cech, każde ciało wraz z oddawaniem energii
cieplnej, będzie przechodzić ze stanu gazowego w ciekły,
a następnie w stały. Okrzepnie, zewrze się samo ze sobą.

Niedawno mieliśmy nietypową harcerską, a właściwie zuchową,
uroczystość. 29 lutego obchodziliśmy Urodziny Zucha. Od ponad 30 lat
w ZHP tego dnia wszystkie zuchy mają swoje urodziny. Urodziny, które
zuch może obchodzić tylko raz w życiu. Wymyślono je niegdyś na Śląsku,
ale ta zabawa przyjęła się w gromadach w całej Polsce. Bo jest fajna, lepsza
niż równoczesne ze wszystkimi dziećmi obchodzenie święta 1 czerwca.
W dodatku co cztery lata – drużynowi nie są obciążeni, jak w przypadku
innych imprez, wprowadzania „urodzin” co roku do planu pracy. Te
coroczne rajdy, konkursy, zloty czy bale często stają się dla drużynowych
po jakimś czasie kłopotliwym obowiązkiem a nie wspaniałą zabawą.

Dziś nasze małe, prywatne światy zamarzły, schłodziły
temperaturę. Oddaliśmy ciepło
gorączki, która trawiła
nas od jakiegoś czasu. My, małe cząstki, przestaliśmy się
chaotycznie poruszać i zamarzliśmy w twardych strukturach
naszych domów, zostaliśmy uwięzieni przez ściany mieszkań.
Oddaliśmy ciepło, zastygliśmy i dzięki temu w tej stagnacji
i tylko dzięki tej stagnacji mamy czas na przemyślenia, gdyż jak
mówi stare czeskie przysłowie: jak se ne wywrucys, to se ne
poleżysz. Aktualna sytuacja wysłała nas na przymusowy urlop
z rozkazem odcięcia się od wielu dotychczasowych ważnych
w naszym mniemaniu spraw i zastanowienia się, jak bardzo są
dla nas istotne. Prawdziwy, lecz tym razem obowiązkowy dla
wszystkich Wielki Post, który nie ma być czasem umartwiania,
ale momentem odrzucenia rzeczy nieważnych.
Czy ta izolacja nie jest idealną okazją do przebudowania
naszego życia? Gdy upada imperium, na jego zgliszczach
powstanie kolejne, czerpiące mądre nauki od swojego
poprzednika, wystrzegające się równocześnie tego, co do
upadku doprowadziło. Również i my możemy odbudować swoje
życiowe imperia od podstaw w czasie, gdy stare nawyki odeszły
w zapomnienie.
My dziś właśnie wyszliśmy na 40 dni na pustynię, gdzie nie ma
nic. Pustynia od zawsze była tajemniczym miejscem, na nich
bowiem zrodziło się wiele religii, ona to oczyszcza, pozwala
na spojrzenie po sam horyzont, gdy nic nie przysłania nam
widoku. Pustynia, o której mówię, nie jest tylko tym miejscem,
gdzie leży piasek, mam na myśli coś zupełnie innego –
o oczyszczającą pustkę. Co w życiu jest naprawdę ważne? Czy
któryś celebryta brał ostatnio ślub, czypogardzany śmieciarz,
wywożący co dzień nieczystości z naszych miast? Kolejna
instagramowa gwiazda czy pielęgniarka? Skorzystajmy więc
z tej szansy i zastanówmy się nad naszym światem. Nad nami.
Bo może się okazać, że zaślepieni gorączką nie widzieliśmy, co w
życiu ważne jest, a co nie. Ochłonęliśmy z gorączki. Gdy zakończy
się pandemia i wrócimy do normalnego życia, pamiętajmy, że
gorączka jest oznaką choroby, a nie szczęścia.

Wasz namiestnik
Stanisław Matysiak

Nie wiem, jak zuchowe urodziny obchodzone były w gromadach naszego
hufca, tu wykazała się kadra gromad i szczepów. Może ktoś napisze
o tym do „Świerszcza”? Mnie zainteresował temat nieco marginesowy, na
który zwróciłem uwagę w trakcie czytania materiałów przygotowanych
dla namiestników i drużynowych przez zuchmistrzów z Głównej
Kwatery. Wśród wielu propozycji znalazła się jedna, która dotyczy mnie.
Zaproponowano namiestnikom zuchowym, aby organizując zbiórki
drużynowych (oczywiście z okazji 29 lutego) zaprosić na nie byłych
instruktorów zuchowych, tych, którzy prowadzili gromady (mówiliśmy
wówczas drużyny) zuchów. Czyli także mnie. Prowadziłem nie tylko
drużynę „Jerzyków”, ale także kursy drużynowych. Drużynowych zuchów.
Nie da się ukryć – aktualnie instruktorzy najstarszego pokolenia
najczęściej spotykają się na pogrzebach. Ostatnio druha Stefana
Romanowskiego. Przyszło wiele druhen w średnim wieku. Jeździły one
przez wiele lat jako kadra do Ocypla, prowadziły drużyny kolonijne.
Mężczyzn było niewielu, choć oczywiście trafiały się męskie rodzynki,
między innymi jeden z byłych komendantów hufca czy aktualny szef
zespołu „Paradox”.
Pytanie, czy bylibyśmy – myślę o dawnych instruktorach zuchowych
– w stanie przekazać coś interesującego aktualnym drużynowym, czy
bylibyśmy w stanie pokazać im coś ciekawego, nowego, odkrywczego, co
wzbogaciłoby warsztat aktualnej kadry. Szczerze mówiąc – nie wiem. Bo
opowieści, jak niegdyś działał krąg „Praskich Świerszczy”, jak wydawane
było hufcowe pisemko, nie należą do najbardziej atrakcyjnych.
Wydaje mi się, że to, co mogłoby się wydarzyć na takiej zbiórce
namiestnictwa, a co byłoby interesujące dla obu stron, to zajęcia
dotyczące różnych form pracy. Nie tak dawno na którymś kursie
drużynowych uczyłem śpiewać „Zucha marynarza”. Uczyłem też naszych
przyszłych drużynowych „Hymnu drużynowych zuchów”. Hymnu, który
został napisany w latach trzydziestych ubiegłego wieku, a który zaczyna
się dumnie: „Kochanej Rzeczypospolitej oddajem codzienny nasz trud,
przewodząc zuchowym drużynom na drodze najlepszej wśród dróg”.
Cóż, moje starania spełzły na niczym, ale może na zbiórce namiestnictwa
dałoby się do nauki (a później śpiewania) tego hymnu wrócić?
A inne formy pracy? Na kursach najtrudniejszym zadaniem dla
wielu młodych przyszłych zuchmistrzów jest wygłoszenie gawędy.
A gdyby drużynowi chcieli posłuchać kilku gawęd wygłoszonych przez
„weteranów”, może byłoby im łatwiej budować własne? Uważam też,
że druhna Róża, o której chyba wszyscy wiedzą, że jest zuchmistrzynią,
mogłaby przeprowadzić warsztaty plastyczne. To jej specjalność. I tak
dalej, i tak dalej.
Miła Rado Namiestnictwa, powiecie – po co nam nauki starców, my i tak
wszystko umiemy i wiemy najlepiej. No cóż, młodość ma swoje prawa,
również prawo do wypowiadania własnych poglądów. Ale mi czasem żal,
że nasze doświadczenia nie są wykorzystywane przez kadrę zuchową.
A podpowiedzi w tej sprawie ze strony Głównej Kwatery są.

hm. Adam Czetwertyński
PS Na ostatnim minikursie drużynowych zuchów w Ocyplu byłem proszony
o poprowadzenie zajęć z historii i tradycji organizacji. Zajęcia te rozwinęły
się w cały cykl. Ale pląsów i piosenek zuchowych nie uczyłem. Ani
uniwersalnych gier w izbie harcerskiej. Cóż, historię Związku znam, ale może
coś jeszcze?
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Kilkanaście lat temu przekonałem się, że do szeregu
posiadanych certyfikatów z obszaru IT dobrze byłoby
dodać certyfikat audytorski tzw. CISA. Świadomość, iż
trzeba się przygotować merytorycznie, opłacić egzamin,
zdać go a następnie wypełnić formularz aplikacyjny
z dodatkowymi wymaganiami była na tyle mętna, że czas
mijał i … nic.

Sprytnie dorwać
SMARTA.
Jakiś czas temu próbowałem wskazać jak ważne jest określenie
celów wychowawczych dla trafnego doboru obozowej fabuły
wspierającej twórczo proces wychowawczy i podnoszącej
atrakcyjność programu. Dzisiaj czas pociągnąć tematykę
„celowania” w kontekście możliwych do zastosowania
narzędzi lub technik.
Wśród kadry instruktorskiej, szczególnie tych osób, które
przystępują do realizacji prób na kolejne stopnie instruktorskie
albo świeżo powróciły z mądrych kursów rzucając hasło: „cel”
uzyskuje się odzew: „S.M.A.R.T.”. Specjalnie mnie to nie dziwi technika kryjąca się za tym akronimem jest już ugruntowana
– natomiast irytuje niekiedy jej postrzeganie jako narzędzia
uniwersalnego – swoistego remedium na wszelkie zawiłości
planowania.
Dla przypomnienia podam, że koncepcja S.M.A.R.T.
w największym uproszczeniu opiera się na pięciu cechach,
którymi
powinien
charakteryzować
się
poprawnie
sformułowany cel:
Specific - konkretny,
Measurable- mierzalny,
Achievable - osiągalny,
Relevant - istotny,
Time-bound - określony w czasie.
Takie podejście pomaga w prawidłowym sformułowaniu
celów lub zadań i tym samym zwiększa szansę ich osiągnięcia.
Należy przy tym pamiętać, że koncepcja S.M.A.R.T. pojawiła
się pierwotnie w teorii oraz praktyce zarządzania projektami
w przedsiębiorstwach - czyli przedsięwzięciami nastawionymi
na wymierny zysk finansowy. To z kolei wiąże się z pojęciem
zasobu jako wielkości ekonomicznej, której przykładem
są m.in. zasoby ludzkie rozumiane jako umiejętności,
wiedza, zdolności czy inne predyspozycje wszystkich osób
zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Wspominam o tym bo w
procesie wychowawczym liczy się podmiotowość człowieka,
a bycie „zasobem” nie koniecznie temu sprzyja.
Co więcej nie wszystkie cele muszą być S.M.A.R.T. Są
przypadki, w których to się po prostu nie opłaca (znowu
ten zysk!). Zatem posłużenie się metodą S.M.A.R.T. powinno
być świadome i uwzględniać uwarunkowania, o których
wspomniałem. Osobiście na polu harcerskim preferuję
S.M.A.R.T. do formułowania zadań niż celów związanych
z wychowaniem. Świadomie również odkładam na bok
zarządzanie ZHP jako podmiotem (osobą prawną) ponieważ to
domena szczebla centralnego lub chorągwianego. Przykłady
najlepiej pomagają zrozumieć zawiłości, zatem poniżej kilka
z nich.
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No może nie dokładnie, bo w międzyczasie były studia
podyplomowe,
certyfikaty
językowe,
uprawnienia
rzeczoznawcy … ale CISA nie. Wreszcie uznałem,
że trzeba podeprzeć się S.M.A.R.T. Zatem w noworocznym
postanowieniu przyjąłem, iż do końca września przejdę cały
proces certyfikacyjny, w tym do końca lutego zgromadzę
środki na opłacenie egzaminu, w marcu zarejestruję się na
egzamin, wniosę opłatę i pozyskam materiały dydaktyczne,
od kwietnia będę przeznaczał tygodniowo sześć godzin na
przygotowania, w połowie czerwca podejdę do egzaminu
(dwa terminy w roku) i we wrześniu po uzyskaniu wyniku
złożę aplikację. I poszło.
Dyskusyjne jest nadal czy był to cel, czy zadanie – ale S.M.A.R.T.
się sprawdził. Analogicznie podchodzę do prowadzenia obozu
(zgrupowania) – poszczególne etapy (pozyskanie lokalizacji,
dobór kadry, rekrutacja uczestników, pozyskanie sprzętu,
zaplanowanie programu i przeprowadzenie obozu, rozliczenie
itd.) mają swoją kolejność, harmonogram i inne parametry.
Co więcej są one w dużej mierze powtarzalne z roku na rok,
więc stają się do pewnego stopnia rutynowe. Zadania prób
wszelakich też można formułować zgodnie ze S.M.A.R.T.
Zamiast pisać: podejmę działania w celu poprawienia
tężyzny fizycznej, lepiej będzie zaplanować, że: od 1 maja
2020 r. zapiszę się na siłownię i do końca roku kalendarzowego
będę ćwiczyć 2 razy w tygodniu po półtorej godziny.
Nieco gorzej jest z zastosowaniem techniki S.M.A.R.T. gdy mamy
do czynienia z celami, dla których trudno wskazać konkretne
lub adekwatne mierniki. Weźmy na przykład podniesienie
poziomu integracji drużyny. Związki emocjonalne są ze swej
natury mocno niewymierne. Można przykładowo założyć,
że usatysfakcjonuje nas gdy w wyjazdach (biwaki, rajdy,
wypady) będzie uczestniczyć 75% stanu drużyny. Są to ze swej
natury formy ingerujące. Jeżeli pozostałe 25% będzie gronem
zmiennym to mamy szansę na sukces, choć pytanie czy to
faktycznie integracja czy zamiłowanie do wyjazdów jest nadal
zasadne. Trudniej, gdy owe 25% będzie grupą stałą. Czyżby
się rzeczywiście alienowali czy tylko nie lubią wycieczek
i potrzebują innej formy aktywności.
Nie zniechęcam do poszukiwania mierników lecz
namawiam do dogłębnych przemyśleń w tej materii.
Niewłaściwie określone czy dobrane mogą nie tylko nie
spełnić swojego zadania lecz również narobić szkody
gdy nie zasygnalizują odpowiednio wcześnie odejścia
od zaplanowanej ścieżki np. gdy zaczniemy tracić
¼ drużyny z powodu błędnego rozpoznania ich potrzeb lub
zainteresowań.
Występują
również
we
wszechstronnym
rozwoju
i kształtowaniu charakteru kategorie tak rozległe lub zawiłe,
że najlepsza pozostanie ocena intuicyjna zwłaszcza jeżeli
dodatkowym czynnikiem będzie kontekst postępowania
osoby lub grupy. Dla wzmocnienia przekazu dokonam
oczywistego przejaskrawienia będącego nawet semantycznym
nadużyciem, choć wynikającym z rzeczywistej obserwacji.
Hasło wywoławcze – kultura. Nawet w ujęciu osobistym może
mieć tyle przejawów, że dobranie odpowiednich mierników
mija się z celem. Widziałem bowiem onegdaj w tramwaju
takie zdarzenie. W zatłoczonym wagonie zmierzającym z Pragi
na drugą stronę Wisły siedziało dwóch niechlujnych, lekko
podpitych jegomości w wielu 35+ prowadzących konwersację
mocno nasyconą podwórkową łaciną.

Praski Świerszcz
Gdy na przystanku przy Rondzie Dmowskiego w tramwaju się
rozluźniło do wagonu na wolne miejsce wskoczył prędko młody
człowiek, schludnie ubrany, z torbą UW na ramieniu i nosem
zagłębionym w smartfonie. Ledwo odnalazł siedzenie przestał
zwracać uwagę na to co się dzieje wokół – smartfon ważniejszy.
Starszej kobiecinie z torbą zakupów miejsca ustąpił jeden ze
wspomnianych „żulków” ze słowami: pani sobie p……nie! Kiedy
prowadziłem 295 Gromadę Wędrowniczą „Włóczylagi” „cyniczni”
i „bezduszni” byli druhowie. Łzy nie uronili na disnejowskiej
„Pięknej i Bestii”, najlepiej się sprawdzali z nożem w zębach
i na bagnach lub skałkach. Wobec druhen byli szarmanccy, na
wyjazdach pastowali im buty, a i na wspólny kurs tańca dali się
namówić. Druhny były „ckliwe”, często się wzruszały w kinie
i przy lekturach – takie „wyciskacze łez” wówczas preferowały
- ale wyniki na treningach taekwondo czy później na Kursie
Działań Specjalnych „Trawers” miały lepsze niż panowie. Ponadto
fantastycznie gotowały! Zarówno kultura, jak i poziom integracji
w gromadzie ewidentnie wzrastały.
Natomiast mierników pasujących do sytuacji i ówczesnych
potrzeb do dziś nie umiem wskazać, a bez tego cały S.M.A.R.T.
leży. Jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Cel powinien być
istotny, ważny dla realizatorów. Niekiedy dodaje się także, iż
powinien być atrakcyjny. Zastanówmy się więc w tym kontekście
nad celami ZHP, które zapisano w Statucie ZHP:
• stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego,
społecznego, duchowego,emocjonalnego i fizycznego
rozwoju człowieka,
• nieskrępowane
kształtowanie
osobowości
człowieka
odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do
wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
• upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania
do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji,
samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
• stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania
silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi,
narodowościowymi i wyznaniowymi,
• upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie
się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby
kontaktu z nieskażoną przyrodą.
Dla drużynowych, jako świadomych wychowawców istotność
czy ważność powyższych celów powinna być jasna i oczywista.
Nie mam natomiast pewności jak z atrakcyjnością. Oczywiście
te cele na poziomie programu drużyny przyjmą inną postać,
będą poddane selekcji, operacjonalizacji itd. Na koniec, zostaną
przekute na zamierzenia drużyny czyli zadania (śródroczne
i obozowe) i tym samym mogą zyskać na atrakcyjności dla kadry
i harcerzy. Czyli tu S.M.A.R.T. się przyda.

Niemniej jednak chcąc podnieść poziom zaradności
harcerzy, wzmocnić ich poczucie służby czy obowiązku
(sumienność) musimy działać wykorzystując pośredniość
metody harcerskiej. Dlatego, że cel ważny dla nas
jako harcerskich instruktorów-wychowawców będzie
nieatrakcyjny dla harcerzy. Co więcej nie będzie on
zatem z tego względu podlegał koncepcji S.M.A.R.T.,
a i mierzalność też jest wątpliwa. Co nie znaczy, że cel sam
w sobie jest nieważny lub błędny. Być może dostrzegane
przez nas zjawisko jest skomplikowane i występują w nim
różne (czasem ukryte) zależności. Wtedy przydatnym
narzędziem może być tzw. Diagram Ishikawy - diagram
przyczyn i skutków. Przy definiowaniu celów przydaje się
czasami także analiza SWOT. Reasumując pamiętajmy, iż
skuteczne trafienie w cel wymaga odpowiednio dobranej
amunicji, niekoniecznie tej, która akurat jest pod ręką.
Pomyślnego „celowania” na przyszłość.

hm. Krzysztof Rudziński „BREDIS” HR
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As wywiadowca
Obrzędowość drużyny na obozie i przy innych
okazjach - na podstawie ksiąg różnorakich
Ostatnimi czasy zagłębiłem się w lektury
zaplanowane w mojej próbie przewodnikowskiej.
W szerokiej gamie tematycznej (biografia BadenPowella, obrzędowość, próby harcerzy orlich)
szukałem
najpierw
elementów
przydatnych
współcześnie, dających się zastosować do pracy z
drużyną. Z pewnym zdziwieniem zauważyłem, że
pojawia się u wszystkich autorów pewien wspólny
aspekt, o którym postanowiłem napisać poniżej ze
świadomością, iż dotykam materii powszechnie
uważanej za znaną.
Czym właściwie jest obrzędowość? Czym różni się
od fabuły? W jaki sposób powinniśmy uwzględnić ją
w planie obozu i innych wydarzeniach drużyny?
Spróbujmy przeanalizować to zagadnienie.
W „Słowniku języka polskiego” Państwowego
Wydawnictwa
Naukowego
czytamy:
Obrzęd
utrwalone
w
tradycji,
często
określone
przepisami, czynności i praktyki o znaczeniu
symbolicznym, towarzyszące jakiejś uroczystości.
W takim razie obrzędem będzie np. uroczyste
wejście księdza na miejsce przewodniczenia
z akompaniamentem organów i pieśnią na ustach
na początku mszy świętej w kościele katolickim czy
prawosławnym. W rzeczywistości harcerskiej będzie to
wspólne odśpiewanie „Bratniego słowa” na zakończenie
spotkania, czy to zbiórki, czy apelu. Czy obrzędowością
w takim razie będzie zabawa w piratów na obozie lub
biwaku? Odpowiedź brzmi nie – konkretny scenariusz
obozu lub innego wyjazdu to nic innego jak fabuła. Nie
należy zatem wymiennie używać tych sformułowań,
co często czynimy.
Pierwszym przykładem obrzędowości skautowej
jest obóz skautowy na wyspie Brownsea z roku 1907
przeprowadzony przez założyciela skautingu, generała
Roberta Baden-Powella. Walter Hansen w „Wilku, który
nigdy nie śpi” (książce, będącej biografią generała)
przedstawia pierwsze zwyczaje skautów. Pobudka
zagrana na rogu plemienia Matabele czy powiewająca
flaga Mafekingu nad obozowiskiem to przykłady
pierwszych obrzędowych elementów. Znalazły się
one w obozie po to, by nawiązać do jeszcze wtedy
młodej tradycji skautów (jako że za pierwszych uznaje
się chłopców służących podczas obrony Mafekingu
w latach 1899-1900) i nadać całemu obozowi
tożsamość.
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Upodabniamy się właśnie do tych dzielnych
chłopców, chcemy nieść ze sobą te same wartości,
tj. odwagę i patriotyzm. Okazało się to świetnym
dopełnieniem nowatorskiej metody wychowawczej
B-P – chłopcy mogli się z kimś konkretnym utożsamić
i, co najważniejsze, pokazać to w praktyce harcując na
Brownsea w 1907 r.
Baden-Powell
nadał
obrzędowości
kierunek
wychowawczy. Harcerstwo i ZHP od zarania
utrzymuje
ten
sam
kurs.
Dzieci,
młodzież
i dorośli mogą się utożsamić z większą grupą –
zastępem, drużyną, w końcu z całą organizacją
i jej poszczególnymi szczeblami. Dzięki temu my,
harcerze, możemy poczuć się wspólnotą o konkretnym
charakterze i wiemy wtedy, że to, co robimy, nie jest
przypadkowe, a ludzie wokół nas w pewnym stopniu
nie są nam obcy.
Marek Kudasiewicz w swojej książce „Obrzędowy piec”,
używa wzoru, który definiuje naszą metodę harcerską.

M h = (2s + O + Z)/G
Gdzie M h to metoda harcerska, S to stopnie i sprawności,
O to obrzędowość, Z to zastęp, a G to tzw. wielka gra, czyli
życie, co wskazuje na to, że harcerstwo i skauting życiu
służą, a nie są celem samym w sobie.

Wynika z tego, że obrzędowość (i przesłanie z niej
płynące) wywodząca się z tradycji skautingu BadenPowella to niezbędny element naszego harcowania.
Teoria teorią, ale jak to wygląda w praktyce? Harcmistrz
Kudasiewicz opisuje działania 19 Krakowskiej Lotniczej
Drużyny Harcerzy. Skupmy się na tym przykładzie. Skoro
drużyna jest lotnicza i jest oznaczona 19-stką, to warto
by było w jakiś sposób nawiązać do tego na obozie,
który, jak wiemy, jest zwieńczeniem pracy śródrocznej
każdej drużyny. 19 KLDH w swoim obozowym zwyczaju
miała np. imieniny drużyny 19 dnia obozu lub miesiąca
(to zależało od terminu obozu). Oprócz tego na jednym
z
obozów
podporządkowała
fabułę
lotniczej
obrzędowości
drużyny.
Dla
przykładu,
podobóz
działał
jak
lotnisko,
zajęcia,
nazywane „lotami”, rozpoczynały się „startem”,
a zastępy, co istotne, były podzielone na załogi (załogę
tworzyły dwie osoby) i tak zastęp „Hurricanów” był
oznaczony lotniczym skrótem GH i tenże zastęp składał się
z załóg GH-A, GH-B itd. Fajny pomysł, nieprawda? Należy
zauważyć też, że w tym konkretnym przypadku fabuła
jest na usługach obrzędowości, a nie na odwrót i czerpie
z historii polskich lotników w Wielkiej Brytanii.
Innym przykładem, który podaje Kudasiewicz, jest
przykład obozu opartego na książce Thora Heyerdahla
„Wyprawa Kon-Tiki”. W tym przypadku drużyna
bawiąca się według tej fabuły, stwarza swoją własną
obrzędowość na czas obozu. Egzotyczne pseudonimy
harcerzy były przyjmowane indywidualnie, a zajęcia
odbywały się na wodzie. W programie kajaki, tratwy
itp. Tutaj jest na odwrót – to obrzędowość usługuje
fabule, która pełni rolę „przewodnika”. To ona prowadzi
nas przez obóz, to dzięki niej odkrywamy różne aspekty
życia i kultury. W przypadku „Wyprawy Kon- Tiki” będzie
to kultura żeglarska, ale też kultura Inków i innych
ludów zamieszkujących wybrzeże Oceanu Spokojnego.
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Znów spełniają się słowa Baden-Powella, który
mówił, że chłopcy „...Są posłuszni swemu własnemu
prawu, nawet jeśli całkowicie różni się ono od tego,
czego uczą rodzice albo szkoła”. Rzeczywiście bliższe
marzeniom dzieci będzie wcielenie się w podróżnika
takiego, jak wcześniej wspomniany Thor Heyerdahl,
niżprzeczytanie o nim w podręczniku od geografii, co
skądinąd też jest ważne, ale to już rola szkoły. Fabuła
obozu pozwala na uczestniczenie w przygodzie
w praktyce, przekonania się na własnej skórze, jak
ciekawa i zarazem trudna była to wyprawa.
Jarosław Balon w książce „Jak orzeł leć” podkreśla
znaczenie obrzędowości wędrowniczej, zważywszy
na to, jak sam zauważył, że wielu nie rozumie istoty
stopni wędrowniczych i sposobu ich zdobywania.
Czym innym będzie nadanie naramiennika
wędrowniczego od tak w liceum, w którym działa
drużyna wędrownicza, a czym innym będzie nadanie
go przyognisku, w zimie, na Hali Gąsienicowej (co
opisuje Balon). Oczywiście nie chodzi o to, żeby
zawsze organizować wymyślne wyprawy i starać
się, by dany obrzęd był jak najbardziej efektowny,
ale powinien on w jakiś sposób nawiązywać do
podjętej służby, wybranej drogi. W mojej drużynie,
295 WDH ,,Sulima”, od pewnego czasu przy nadaniu
naramiennika wędrowniczego odśpiewana zostaje
piosenka Krzysztofa Daukszewicza „Easy Rider”. Ot,
takie nawiązanie do genezy powstania przed trzema
dekadami 295 Gromady Wędrowniczej „Włoczylagi”.
Ostatni raz miało to miejsce jeszcze przy ognisku, na
śniegu i przy gwiazdach.
Taki moment pamięta się długo. W romantycznych
okolicznościach powiedzieliśmy: „Wchodzę w to”!
Trochę romantyzmu w obrzędowości harcerskiej
według mnie musi być, by nasze harcerstwo nie
było puste. Duchowość w harcerstwie zawsze
była obecna między innymi przez obrzędowość
właśnie. Czymże byłoby ognisko bez wspólnego
odśpiewania ,,Pieśni pożegnalnej” na końcu?
,,...braterski splećmy krąg” - obrzędy, zgodnie
z definicją, mają być momentem symbolicznym,
a te harcerskie są piękne, pełne serdeczności
i braterstwa. Łączą nas - harcerzy - i mówią ,,nie
zapomnij o tym, co najważniejsze, nie zapomnij,
po co i dla kogo tu jesteś i po co i dla kogo to
robisz”. Wszystkim harcerzom życzę, by mieli
przynajmniej jeden taki magiczny, obrzędowy
moment w swoim harcerskim (i nie tylko!) życiu.
Do dziś pamiętam przejście do drużyny harcerskiej
z gromady zuchowej, złożenie Obietnicy Zucha, czy
w końcu złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego. Temu
ma służyć obrzędowość – nadanie uroczystości
i temu, co robimy, charakteru, by wszystko wokół
miało ręce i nogi...i serce też, no bo w końcu, trzeba
trochę się powzruszać, co chyba w tym wszystkim
jest najpiękniejsze.

ćwik Franciszek Pokora
przyboczny 295 WDH „Sulima”
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Uwag kilka o
wychowaniu w
czasach zarazy
„W chwili próby ludzie stają na
wysokości zadania. Albo i nie.”
Jeszcze dwa miesiące temu świat wyglądał zupełnie inaczej, biznesy
się kręciły, ludzie chodzili do pracy, idolami byli sportowcy, aktorzy,
piosenkarze i celebryci i nikt nie słuchał naukowców, a redakcja
„Praskiego Świerszcza” postanowiła zdystansować się do mojego
artykułu o wychowaniu duchowym. To był inny świat i on się skończył.
Dramatycznie zmienia na naszych oczach. Rzeczywistość sprzed kilku
tygodni to przeszłość, trzeba będzie na nowo zaprojektować świat. Tylko
jak to zrobić i kto to ma zrobić?

Na pierwsze pytanie odpowiedź jest stosunkowo prosta, rzeczywistość
nas zweryfikuje, przetrwają rozwiązania, które uzyskają największą
akceptację danego społeczeństwa, zwyciężą ci, którzy najszybciej
stworzą atrakcyjną narrację i z przekonaniem – żeby sparafrazować
naszą najnowszą noblistkę – będą snuli swoją opowieść. Żyjemy
wszak w świecie faktów medialnych a nie rzeczywistych i liczy się to,
kto pierwszy opowie swoją wersję. Nie będzie to rozwiązanie jedno
dla całego świata, który nie będzie już globalną wioską, bo są różnice
pomiędzy państwami i społeczeństwami. Te europejskie podążają
za azjatyckimi i niemal oduczyły się myślenia o swojej wolności
w konfrontacji z jej ograniczeniami. Na Starym Kontynencie zgoda
na różne formy i poziomy zniewolenia jest właściwie powszechna,
z Polską włącznie, a zarazem zapędy władzy w tym kierunku – bez
porównania większe niż np. w Stanach Zjednoczonych, co widać w
ostatnich protestach i demonstracjach przeciwko restrykcjom, czy
w krajach o podobnych korzeniach historycznych i kulturowych
(Australia, Nowa Zelandia). Bez protestu przyjmujemy najdziwniejsze
ograniczenia naszej wolności, takie jak np. zakaz chodzenia do lasu
czy ograniczenie liczby wiernych w kościołach bez wzglądu na ich
wielkość do 5 osób. Anegdotycznie ilustruje to ciekawe zjawisko:
gdy nadchodzi zagrożenie, Europejczycy chowają się w domach,
wcześniej masowo kupując papier toaletowy albo rysują na chodniku
kredkami kolorowe obrazki. Amerykanie natomiast ustawiają się
w kolejkach przed sklepami z bronią i amunicją. To oczywiście
tylko uproszczony obrazek, ale symboliczny. Jedne społeczeństwa
mają w narodowym genotypie pamięć o trudnych czasach, kiedy
trzeba liczyć na siebie i swoich sąsiadów oraz mieć umiejętności
zapewniające samowystarczalność w niewielkiej grupie, drugie
- zdolność posługiwania się bronią, która zapewnia porządek
i bezpieczeństwo. Nikt nie liczy na państwowego urzędnika, o siebie
i swoich najbliższych trzeba zadbać samemu.
Na drugie pytanie – kto to ma zrobić – odpowiedź jest jeszcze
prostsza. Człowiek jest istotą słabą, a w sytuacjach ekstremalnych
ta cecha zawsze się nasila. Większość osób nie jest intelektualnie
i medialnie przygotowana do głębokiej w pełni świadomej rejestracji
rzeczywistości. Nie mają na to czasu, co innego robią na co dzień,
co innego ich pasjonuje. To jest zupełnie zrozumiałe i nie wartościuję
tego, tylko pokazuję stan rzeczy. W sytuacjach zagrożenia
potrzebujemy autorytetów, zwłaszcza w czasach pandemii, tak jak
potrzebujemy ich w czasie wojny, klęsk żywiołowych czy innych
nieszczęść. Szukamy autorytetów w polityce, gospodarce czy,
jak teraz, w medycynie, czyli na poziomie ogólnym, oczekując,
że bezpiecznie przeprowadzą nas przez czas burzy, ale szukamy
także autorytetów na poziomie lokalnym w naszych małych
społecznościach, w środowiskach, w których żyjemy i na co dzień
funkcjonujemy oczekując, że powiedzą nam, co mamy robić
i zapewnią, że znowu będzie dobrze. Szukamy tych, którym możemy
zaufać, bo ich postawa, wiedza i czyny budzą nasze zaufanie. A to
oznacza, że potrzebujemy dzisiaj szukać nielicznych, u których w
momencie próby cnota zwycięża i to oni inspirują innych do walki
i dają poczucie bezpieczeństwa.
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Pamiętać jednak trzeba, że cnota wiąże się z powinnością, a przed zarazą
żyliśmy w świecie, w którym prawa były ważniejsze od powinności.
Wtłaczano nam od przedszkola, że mamy prawa podstawowe, wtórne,
fundamentalne i jeszcze jakieś, że mamy karty praw ucznia, pasażera,
pacjenta, petenta – nic nie mówiono o obowiązkach. One były już
niemodne i uznane za autorytarne. Głośna stała się historia o tym, jak
podczas dyskusji w jednym ze studiów telewizyjnych o prawach zwierząt
jeden z dziennikarzy zapytał „A jakie obowiązki mają ślimaki?”, budząc
tym powszechną konsternację. Zabrano się nawet za „niedemokratyczne”
harcerstwo, a dzwonki w szkołach określano mianem „pruskiego drylu”.
Nastąpiła hipertrofia uprawnień. Szkoły nie wychowywały, bo się bały
uprawnionych do wszystkiego uczniów. Nauczyciele woleli cierpieć
zniewagi uczniów, niż ich wychowywać. Wiedzieli, że to jest dla nich
bezpieczniejsze. W dobrym tonie było natomiast kontestowanie norm –
nawet jeśli było to głupie i stadne.
Cały problem dobrej formacji człowieka polega na zharmonizowaniu
jego różnych cech i skłonności. Dobrze to opisali Sokrates i Platon,
dowodząc, że człowiek powinien być wewnętrznie sprawiedliwy, a więc,
że nasze pożądliwości, nasz „thymos”, a także nasz rozum powinny być
odpowiednio – zgodnie ze sprawiedliwością – zharmonizowane.
Człowiek współczesny taką koncepcję odrzucił, ważne dla niego
stało się zaspokojenie swoich żądz, stąd ma on nieustanny problem
z równowagą wewnętrzną: poddaje się łatwo wpływom, stracił odporność
na przeciwności losu, ucieka w rozrywkę i fikcję, a jednocześnie popada
w pesymizm, wątpi w swoją tożsamość, nie pojmuje sensu życia
i ulega ciągłym lękom. Potrzebujemy wewnętrznego męstwa zarówno
po to, by zmierzyć się z zagrożeniami, oraz po to, by zwalczyć tkwiące
w nas słabości charakteru. Widzimy zresztą dzisiaj wielu ludzi mężnych lekarzy, ratowników, pracowników szpitali.
Mam jednak takie wrażenie, że praca takich ludzi nie tyle jest
niedoceniana, ile że jej etyczny wymiar gdzieś nam umyka. Patrzymy
na nich jak na dobrych fachowców, a ignorujemy lekcję moralności,
którą z ich postawy możemy dla siebie wyciągnąć. Na naszych oczach,
gdy obserwujemy ich pracę, dochodzi do zamknięcia się pewnej
społecznej pętli. Społeczeństwa liberalne przez ostatnie 50 lat lansowały
samorealizację jednostki kosztem tradycyjnych więzi społecznych, a teraz
brak kochających dzieci i wnuków może oznaczać dla starszej osoby we
Włoszech lub Anglii zepchnięcie na sam koniec listy pacjentów mających
szansę na całościowe leczenie - co jest równoznaczne z wyrokiem śmierci.
Powtarzam więc - potrzebujemy dzisiaj tych nielicznych, u których
w momencie próby cnota zwycięża i to oni inspirują innych do walki i dają
poczucie bezpieczeństwa. A tych nielicznych ma tworzyć harcerstwo,
które jest przecież organizacją wychowawczą, ma ich stworzyćwychować na czas próby aby umieli i mogli służyć społeczeństwu.
Harcerstwo zostało pomyślane jako sposób na wychowywanie obywateli,
z pośród których w czasach próby wyłonią się ci, którzy staną na czele
swoich społeczności. W Harcerstwie najważniejsze jest wychowanie
i wszystko jest temu poporządkowane. Metoda, program i organizacja są
po to, żeby wychować jednostkę zdolną do służby, posiadającą wiedzę,
umiejętności i predyspozycje do bycia liderem. I to jest odpowiedź na
pytanie, kto ma na nowo zaprojektować świat - także my, instruktorzy
Związku Harcerstwa Polskiego. Także na nas spoczywa odpowiedzialność
za zaprojektowanie świata od nowa a także za stworzenie-wychowanie
tych, którzy to zrobią z nami, a gdy nas zabraknie, będą wykuwali
następne ogniwo w łańcuchu harcerskiej służby. I to jest zadanie dla
Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego.
Jest taka opowieść o dobrych złych czasach:

„Silni ludzie tworzą dobre czasy, dobre czasy tworzą słabych
ludzi, słabi ludzie tworzą złe czasy, złe czasy tworzą silnych
ludzi…”
W jakich czasach żyjemy? Jakich ludzi tworzymy?

hm. Andrzej Banasik
komendant Hufca Praga-Południe w latach przełomu
wieloletni drużynowy i szczepowy w 31 oraz 135 WDHiZ
PS.: Wygląda na to, że tegorocznej HAL nie będzie albo będzie bardzo
okrojona, tak czy siak może być stracona. Proponuję więc postawić
w tym roku na kształcenie i przeprowadzić kurs drużynowych wraz
z kursem kształcenia instruktorów na poziomie poszczególnych stopni
w formie normalnego obozu harcerskiego.
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Z pamiętnika
drużynowej (3)
Rada drużyny
W drugą sobotę miesiąca mam spotkanie z radą
drużyny. Moja rada jest trochę rozbudowana,
ponieważ tworzą ją trzy zastępowe, ich pod
zastępowe, przyboczna, kronikarka, skarbniczka
i sanitariuszka. Na niektóre rady zapraszam rodziców,
nauczycieli, dyrekcje szkoły lub osoby z grupy
„ciekawi ludzie”, w zależności od tematu i potrzeb. Ta
rada ma być poświęcona bohaterowi hufca, tak sobie
zaplanowałam, bo w maju mamy święto hufca i muszę
drużynę przygotować do rajdu „kościuszkowskiego”.
No i oczywiście omówimy sprawy bieżące.
Lubię prowadzić rady, to tak jakbym prowadziła
zastęp, nie odprawę. Staram się być do zbiórki
przygotowana. Zawsze chcę im przekazać coś
nowego, czymś zaskoczyć. Czy dzisiaj mi się to
uda? Chciałabym bardzo. Harcówki nie mamy,
więc ustaliłam z dyrekcją szkoły, że spotkamy się w
świetlicy.
Zbiórkę rozpoczęłam od musztry. Raport prowadziła
Ola - przyboczna. Obecnych jedenaście osób, ja
byłam dwunasta. Dodatkową trzynastą osobą była
Marysia, poprzednia moja przyboczna, która w tym
roku zdaje maturę, więc ma urlop, ale dziś była mi
potrzebna.
Po odśpiewaniu hymnu harcerskiego poprosiłam
dziewczyny, żeby usiadły w kręgu, w środku
umieściłam
krążek
ze
świeczką. Wcześniej
przygotowałem odpowiednio salę.
- Zaczniemy od rozmowy o zdobywaniu w waszych
zastępach stopni harcerskich. Mamy już połowę roku
harcerskiego. Na następnym spotkaniu omówimy
sprawności.
Najwięcej do powiedzenia miały oczywiście
„Wiewióry”.
Zuzia
i
jej
zaangażowanie
w przekazywaniu informacji udzieliło się i innym. Na
zakończenie relacji każda zastępowa proponowała
piosenkę zastępu i zaczynała ją śpiewać. Muszę
z zadowoleniem przyznać, że wspólna praca nad
stopniami nie poszła na marne. Dziewczyny są
świadome, jaką wiedzę i umiejętności muszą mieć,
żeby sprostać wymaganiom na stopień. Amelka
- kronikarka apelowała do zastępowych, aby
w zdobywając sprawności indywidualne dziewczyny
pomogły jej wykonać tablicę informacyjną, którą
otrzymała drużyna na holu 1 piętra.
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- Ale co tobie jest potrzebne? - wyrwała się Zuzia.
Amelka przekazała jej kartki, na których wypisała
potrzeby. Włączyłam się do rozmowy.
- Amelka, pokaż swój projekt, bo nasza tablica musi
być ciekawa, będzie wizerunkiem naszej organizacji.
Mówiłam, że zwróciłam się do dyrekcji szkoły w tej
sprawie i to są wyniki, słuchamy.
Amelka rozwinęła karton, na którym wyrysowała
swój projekt. Dziewczyny były zaskoczony, jak
ona to zrobiła profesjonalnie. Amelka natomiast
opisywała, co wymyśliła: Lilijka harcerska, numer
i nazwa drużyny, terminarz zbiórek to podstawowe
informacje a inne wiadomości to nasza bieżącą praca.
Pomyślałam, żeby teraz na początek zaprezentowały
się zastępy.

- Co o tym myślicie, jakie macie uwagi? – zapytałam.
- Ja bym dała zamiast lilijki krzyż - wtrąciła Ulka, na
to zaraz odpowiedziała Amelka.
- Uważam, że to nie jest miejsce na krzyż harcerski,
tablica wisi z boku nie w centralnym miejscu holu.
A krzyż jest naszym najważniejszym znakiem, który
trzeba zdobywać i składać przyrzeczenie, żeby go
otrzymać.
- Zgadzam się z Amelką - powiedziałam, a
pomyślałam, jaka ona jest zasadnicza, właściwie
uzasadnia i tak zdecydowanie.
- Bardzo mi się projekt podoba - zaznaczyła Marysia
- bo do tej pory nie byłyśmy w szkole widoczne.
- Nie zgadzam się z tym - głośno zawołała Zuzia chodzimy w mundurach w dzień zbiórki.
- Od tej pory, przynajmniej teraz będzie informacja
stała. - Marysia mówiła dalej - Uczniowie będą mogli
poznać, co robimy. A może napisać do nich jakąś
informację szyfrem?
- A może… - włączyła się Tereska, zastępowa
„Wesołego Ula”.
Przerwałam dyskusję.

- Swoje pomysły zgłosicie Amelce. Teraz jeszcze głos
zabierze Danusia, nasza skarbniczka. Wywołana,
otworzyła szeroko oczy i się zaczerwieniła.
Danusia była cichą, spokojną dziewczynką i
najmłodszą w naszej grupie, ale prymusem olimpiad
matematycznych.
- Składki mamy opłacone. Prawie wszystkie zastępy
wykonały zadanie, ale u „Sosen” są dwie osoby, które
mają kłopoty i wydaje mi się, że trzeba im pomóc.
- Dobrze Wandziu, porozmawiamy o tym po zbiórce.
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Teraz zaśpiewajmy moją ulubioną piosenkę i zaczęłam nucić
„Z miejsca na miejsce...”.

- Rozdam wam koperty z zadaniem, które zaraz wykonacie.
- Oj, to fajnie – zapiszczała Zuzia.
W kopercie było godło hufca pocięte na części, czyli takie
puzzle. Zadanie najbardziej proste dla podjęcie tematu do
gawędy. Dziewczęta ułożyły godła sprawnie i dość szybko.
Zdałam pytanie:

- Co przedstawia ten znak? - Wszystkie chórem odpowiedziały:
- Plakietkę hufca!
- Druhno, my dowiemy się wszystkiego o naszym hufcu, bo
moja ciocia kiedyś była drużynową zuchową i ma książkę o jego
historii - zaproponowała jako pierwsza Zuzia.
- No dobrze, to teraz kto jeszcze co opracuje? - Amelka naradziła
się z Teresą i Basią i zgłosiły, że dowiedzą się wszystkiego o
1 Dywizji Piechoty, a o godle hufca „Sosny”.

- Jakie są elementy plakietki i co oznaczają?
- Syrenka, symbol naszego miasta – odparły. – I napis Hufiec
Warszawa Praga-Południe.
- A w środku odznaka pamiątkowa 1 Warszawskiej Dywizji
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, nadawana od 1946
r. żołnierzom, którzy walczyli w czasie II wojny światowej
w tej dywizji, a po wojnie w niej odbywali służbę wojskową.
Dywizja walczyła od Lenino do Berlina w latach 1943- 1945,
na odznace wizerunek naszego bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki. Jak widzicie, na tej plakietce ujęte jest
wszystko, co nas dotyczy, tzn. skąd jesteśmy, do jakiego hufca
przynależymy. Co wiemy jeszcze patrząc na te przedstawione
symbole? Może któraś z was coś może więcej dodać?

- Poproszę też, żebyście obejrzały w domu film „Do krwi ostatniej”.
Komputery macie, Internet też, a jak nie, to możecie pooglądać
wspólnie. Film jest długi, trwa ponad 2 godziny, możecie go
obejrzeć w częściach. Tematyką filmu są dzieje żołnierzy Dywizji
Kościuszkowskiej.
- To teraz sobie podsumujmy. Każdy zastęp ma dwa zadania.
Jedno dla zastępu a drugie, obejrzenie filmu, dla zastępowych.
Na następnej radzie podzielimy się informacjami i ułożymy plan
zadań na kolejne zbiórki drużyn.
Prosiłabym, żebyśmy zastanowiły się, w jakiej formie
zorganizujemy te zbiórki: kominek, seminarium, wystawa
a może inscenizacja albo wycieczka do Muzeum Wojska mówiąc patrzyłam na reakcję dziewcząt, czy będą oponowały,
że tak dużo, ale nic takiego się nie działo,
Marysia jeszcze dodała: - Wiadomości o dywizji widziałam w
„Praskim Świerszczu” a o hufcu to rzeczywiście mamy trylogię,
wystarczy pójść do komendy hufca.
Zanuciłam więc „Już do odwrotu...”, zawiązaliśmy krąg, jeszcze
tylko „Bratnie słowo” i „Czuwaj”! Zrobiliśmy porządek w świetlicy,
porozmawiałam chwilę z Wandzią o składkach jej dziewczyn
i rozeszliśmy się do domów. Wracałam z Marysią, która była
podekscytowana zbiórką.

- Wie Druhna, dziewczyny bardzo się zmieniły, takie stały
się dorosłe, takie prawdziwe harcerki, myślę, że temat im się
podobał.
- To już drugi rok systematycznie pracujemy, więc efekt jest
widoczny.
Ja też byłam zadowolona, zauważyłam, że temat je zainteresował.
- Ale czy film dziewczynom się spodoba?

- Mój dziadek miał taką odznakę, bo był kościuszkowcem powiedziała Amelka - ale już nie żyje, miał prawie 90 lat. Ale
poproszę tatę, to mi ją wypożyczy.
- To dobrze. Ale jest wiele tematów, które musimy poznać,
zdobyć potrzebne wiadomości, żeby wiedzieć coś więcej o
plakietce, którą nosimy na mundurach. Dlaczego syrenka
jest herbem Warszawy, jak przebiegał szlak bojowy dywizji,
dlaczego hufiec przyjął to imię, kto zaprojektował to nasze
godło…?

- Tak, na pewno wprowadzi w tematykę, będzie można wtedy
mówić o ludziach, którzy są bohaterami hufca.
- No dobrze, żeby dalej poszło nam tak jak dzisiaj. - Rozstałyśmy
się przed domem Marysi.
Poszłam dalej zastanawiając się, jak dalej potoczy się zadanie

z bohaterem hufca…?

hm. Róża Karwecka
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Co robią Romanosy?

Kilka słów o korzeniach
Na wstępie chciałbym zwrócić uwagę na to, że Romanosy to
nie egzotyczne ptaki (niezorientowani muszą się odrobinę
postarać, aby zdobyć informacje, kim jesteśmy). A teraz do
rzeczy. My, Romanosy, staramy się być, no, może nie niezbędni,
ale potrzebni. Potrzebni sobie i Wam - zuchom, harcerzom
i instruktorom, czyli gromadom, drużynom,
szczepom
i całemu hufcowi. Działamy na różnych polach. Największy
nasz sukces to wydawnictwa. Jednym z pól naszej działalności
jest dbałość o korzenie naszych środowisk. Zastanówmy się,
dlaczego to jest takie ważne?
Wszyscy ludzie i wszystkie społeczności mają swoje
korzenie, czyli przeszłość, genezę, historię, szczególnie
zasłużone postacie, akcje, sukcesy, porażki... Istotnym
celem naszych ,,romanosowych” działań jest czwarty
z wymienionych elementów: pamięć o postaciach z
minionych lat, w szczególności o INSTRUKTORACH, których
już nie ma, bo ODESZLI NA WIECZNĄ WARTĘ. W przeszłości
w naszych drużynach działali instruktorzy, tak jak Wy dzisiaj,
którzy swą pracą stworzyli to, co obecnie istnieje. Nie tylko
dzisiejszego Hufca Praga-Południe, ale i Hufca Wawer
oraz działających na terenie naszych dzielnic środowisk
ZHR. Jedni z tych instruktorów zorganizowali wokół siebie
grupę dzieci czy młodzieży, z których potem powstała
drużyna, inni wydeptywali ścieżki do hufca, aby tę drużynę
powołać, inni budowali współpracę ze szkołą i środowiskiem
lokalnym, jeszcze inni starali się zdobyć środki finansowe na
wyposażenie i obozy i tak dalej. Wielu z nich już odeszło na
wieczną wartę. Są też tacy, którzy zginęli tragicznie w trakcie
pełnienia instruktorskiej służby. Dzięki ich pracy współcześni,
czyli czytający te słowa, przyszli, na gotowe, więc mają
obowiązek o nich (o swych korzeniach) pamiętać.
Ta pamięć powinna być w każdej gromadzi, drużynie,
szczepie, bo bez korzeni usycha każdy organizm. Ale żeby
pamiętać, trzeba najpierw wiedzieć. A żeby wiedzieć, trzeba
mieć źródła informacji i umieć szukać. Niestety z wiedzą jest
różnie, a mówiąc wprost, nie najlepiej. Wszystko wiedzący
Internet nie na wiele tu się przyda. Niezbędne są tu nasze
południowopraskie źródła informacji. Co zatem w tej sprawie
robią Romanosy?
Kontynuujemy prace rozpoczęte przez śp. hm. Stefana
Romanowskiego i staramy się:
- sporządzić kompletną (o ile to możliwie) listę zmarłych
instruktorów działających w drużynach
Hufca Praga-Południe i w samym hufcu,
- ustalić miejsca pochówku zmarłych instruktorów,
- dotrzeć do informacji o zmarłych (daty, fakty itp.),
- ustalić, z jakich środowisk harcerskich ci instruktorzy się
wywodzą.
Dh Romanowski rozpoczął tę syzyfową pracę, a jej owocem
była m. in. wydana w roku 2015 broszura „Pamiętajmy o tych,
co pełniąc służbę instruktorka odeszli na wieczną wartę”.
Było to już drugie wydanie, a współautorkami była druhny
Róża Karwecka i Barbara Sienkan. Życie jednak idzie naprzód
i tych, co odeszli, jest znacznie więcej niż w tej książeczce. Nie
tylko dlatego, że w ciągu tych 5 lat odeszło kilkoro naszych
instruktorów (wśród nich również dh Romanowski), ale także
z uwagi na to, że dotarły do nas informacje, których autorzy
po prostu ich nie posiadali. Nasza praca polega więc na
uzupełnieniu tej broszury i wprowadzaniu nowych danych.
Nie jest to łatwe, a praca ta nigdy się nie skończy.
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Dziś, gdy piszę te słowa, znamy nazwiska 132 instruktorek
i instruktorów. O 53 mamy pełne i udokumentowane
informacje, o 32 informacje są niepełne, ale satysfakcjonujące,
w 37 przypadkach znamy tylko imię i nazwisko, a o pozostałych
osobach informacje są nie pełne, czasem wręcz szczątkowe.
Jutro te liczby mogą być inne, bo informacje wciąż napływają
i są na bieżąco aktualizowane.
Fajnie, powiecie, ale do czego to ma prowadzić, jaki jest cel
tego szperania w dokumentach i pobudzania pamięci wielu
osób? Odpowiedź jest prosta. Chcemy kontynuować „Księgę
Pamięci”, uaktualnić i skorygować informacje w niej zawarte
oraz uzupełnić informacje o te, które uda nam się zdobyć
i zweryfikować. Chciałbym, aby ta „Księga Pamięci” była
właśnie takim naszym, południowopraskim źródłem informacji
o naszych korzeniach - instruktorach, których już nie ma.
Gromady, drużyny i szczepy będą mogły stamtąd czerpać
wiedzę o grobach instruktorów ze swojego środowiska, o
których powinno się pamiętać, zadbać, zapalić znicz, położyć
kwiaty. Mamy nadzieję, że w przyszłości żaden grób żadnego
naszego instruktora nie będzie zapomniany czy zaniedbany
(co dziś, niestety, dość często stwierdzamy).
Równolegle z mrówczą pracą nad ,,Księgą Pamięci”
organizujemy i zamierzamy organizować w przyszłości
odwiedzanie instruktorskich grobów w każde Święto Zmarłych
- zapalać znicze i zostawiać karty pamięci. W roku ubiegłym na
dwunastu cmentarzach w Warszawie i okolicy odwiedziliśmy
76 grobów. Na pewno były tam groby instruktorów z Waszych
szczepów. W 2020 r. będzie ich więcej, bo naszym zadaniem
jest spowodowanie, aby każde środowisko harcerskie mogło
i chciało uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Koordynatorem
gromadzenia informacji i akcji „Pamiętamy” jest niżej podpisany
i znana Wam z pracy w Komisji Stopni Instruktorskich hm.
Grażyna Kozińska. Gdyby ktoś z czytających te słowa miał jakiś
pomysł albo na przykład postanowił czynnie uczestniczyć
w naszej akcji lub chciał się podzielić swoimi przemyśleniami
na poruszony temat, może to zrobić wysyłając e-mail na
adres: 555marej@gmail.com .
Nie ma gwarancji otrzymania odpowiedzi, ale jest gwarancja
zainteresowania się sprawą przez odbiorcę.

hm. Marek Józefowicz

Praski Świerszcz
Prawdy i dylematy w
zdobywaniu stopni
instruktorskich
Jako przewodnicząca KSI naszego hufca nieustannie
uczestniczę w dyskusji nad istotą zdobywania stopni
instruktorskich. Dyskusja ta składa się z małych
kawałków, drobnych dysput, niekoniecznie filozoficznych
i nie zawsze głębokich – różnych. Dyskutuję
z moimi wspaniałymi kolegami i koleżankami z komisji,
z opiekunami prób, z osobami zdobywającymi stopnie,
sama z sobą. Jest to zjawisko ciekawe o tyle, że prawdy
i dylematy kłębią się i zmieniają swoje kategorie. Coś,
co się wydawało niewzruszoną prawdą, może się nagle
okazać niepewne, nieostre, staje się dylematem.
Dzieje się tak w zderzeniu z kontrowersyjnym przypadkiem
– w wyniku głębszego namysłu nad czymś z pozoru
oczywistym – wraz z pozyskaniem nowych informacji; coś
przeczytamy, weźmiemy udział w szkoleniu, ktoś mądry
coś nam uprzytomni. Różne są te inspiracje. Może też się
okazać, że to, co dla jednego z nas jest faktem, prawdą
absolutną, dla drugiego będzie co najmniej dyskusyjne.
I tak sobie te prawdy pielęgnujemy, a dylematy staramy się
rozstrzygać. Czasem przygważdżamy dylemat i mówimy
sobie: tu jest wszystko jasne, będziemy to rozumieć tak
i tak, tłumaczymy to sobie nawzajem i w duchu każdy
sam siebie przekonuje, ale prędzej czy później taki
nierozbrojony dylemat nam wystrzeli i popsuje szyki.
Zbiorem prawd, na których się opieramy, jest System
stopni instruktorskich. Mamy też wewnętrzny regulamin
komisji i zasady praktyk oraz wzory wniosków o otwarcie
i zamknięcie prób. To bardzo praktyczne dokumenty.
Każdy może do nich zajrzeć i przekonać się, które
elementy procesu zdobywania stopnia w ZHP i w naszej
hufcowej komisji są obowiązkowe. Mimo wszystko stale
spotykamy się z przypadkami, że te najprostsze prawd są
pomijane i bagatelizowane. W rezultacie
zamiast skupić na prawdziwych dylematach, tracimy czas
na roztrząsanie wydawałoby się banalnych problemów.
Bowiem zastanawiamy się czy możemy zrobić wyjątek
i rozmawiać z osobą, która:
- nie jest członkiem ZHP (składkę zaraz się zapłaci, nie
jest jeszcze za późno, żeby załapać się na automatycznie
odzyskanie członkostwa),
- nie złożyła wniosku o otwarcie próby (wniosek właśnie
się pisze, dostaniemy go po spotkaniu KSI, w najgorszym
wypadku następnego dnia, więc co to za problem),
- nie przedstawiła wymaganej do zamknięcia próby
opinii komendanta hufca (zaznaczmy, że komendant
hufca nie ma obowiązku produkowania opinii w
ekspresowym tempie natychmiast po otrzymaniu
takiego zapotrzebowania, a może ma taki obowiązek, jak
sądzicie?), albo
- nie wysłała dokumentów dwa tygodnie przed
posiedzeniem komisji, tylko na tydzień, a nawet na trzy
dni przed spotkaniem z nami (miała dużo zajęć w szkole,
chciała, by raport był wzorowo napisany).
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Mamy więc dylemat – pójść na rękę tej osobie? Przecież się
starała. Tydzień to bardzo dużo czasu. Na przeczytanie programu
próby wystarczy godzina, na jej przeanalizowanie i sporządzenie
uwag – dwie, na skonsultowanie uwag z innymi członkami
komisji – czy nie wystarczy jeden dzień? Jasne że tak, trzeba być
elastycznym. Na zebranie uwag, ich opracowanie i przekazanie
kandydatowi – to się samo przecież robi, zwłaszcza że komisja
na tydzień przed posiedzeniem stoi w blokach startowych
i niczym w sztafecie przekazuje sobie płynnie próbę jak pałeczkę,
bo co ma innego do roboty? Ha, ha, ha – tak to nie działa! Jeśli
ja ten artykuł piszę w nocy, żeby w terminie oddać go Jackowi
i zawalam kawałek tej nocy, bo wcześniej się nie zmobilizowałam,
rzutem na taśmę wysyłam go, to czy mam prawo oczekiwać, że
druh redaktor naczelny dokładnie w momencie, gdy mail wpadł
mu do skrzynki, rzuci wszystko, przejmie pałeczkę i „sprintem”
przeczyta, zakwalifikuje tekst do druku, następnie przekaże
drugiemu redaktorowi, który mój tekst natychmiast zredaguje
i prześle do Jacka? Oczywiście nie.
Wróćmy do próby instruktorskiej. Tam, gdzie są przepisy
i ustalenia, nie powinno być miejsca na dylematy. Trzymajmy
się więc zasad i ochrońmy wszystkie strony przed stresem
i brakiem profesjonalizmu. Jednak nie jesteśmy (my, członkowie
KSI) maszynami, a przedstawicielami rodzaju ludzkiego, więc
włączają się wątpliwości. Dodatkowym utrudnieniem jest to,
że sami między sobą możemy się różnić, bo chociaż jest wiele
kwestii, w których zgraliśmy się znakomicie, to nie w każdej
mamy takie samo zdanie. To zresztą byłoby niemożliwe, bo
„komisyjna” rzeczywistość oferuje nam zamiast czarno-białego
obrazu różne odcienie szarości, na które każdy z nas ma trochę
inną wrażliwość.
Jakie więc dylematy stają się prawdziwymi wyzwaniami? Podam
kilka przykładów znacznie większego kalibru niż te opisane
wyżej.
- Jak bardzo szczegółowa charakterystyka osoby zdobywającej
stopień powinna się znaleźć w programie próby?
- Czy komisja może pytać o sprawy osobiste?
- Czy KSI ma prawo zakwestionować program próby pod
zarzutem, że jest nieprzejrzysty – lubimy mieć kawę na ławę:
wymaganie – zadanie, a co jeśli kandydat zaplanuje to sobie
inaczej?
- Co ważniejsze: próba, czyli to, co się wydarzyło w życiu
kandydata, czy sprawozdanie z jej przebiegu?
- Czy można uznać za zrealizowaną próbę instruktorską jeśli
zdobywający stopień nie wykonał kilku zadań?
- A jeśli tak, to ilu może nie wykonać – 30, 40, 49 procent?
- Czy można zamknąć z wynikiem negatywnym próbę, w której
100% zadań zostało zrealizowanych, jednak postawa kandydata
na instruktora budzi duże zastrzeżenia?
- Czy próbę zatwierdzoną przez KSI, np. na rok, można skrócić,
zrealizować szybciej?
- Czy opiekun ma być autorytetem, czy ekspertem pomagającym
podopiecznemu odnaleźć się w procesie, jakim jest planowanie
i zatwierdzanie próby?
- Wreszcie jak znaleźć równowagę między motywowaniem
do ambitnych prób i niebanalnych zadań, staniem na
straży przestrzegania zasad systemu stopni instruktorskich,
a reagowaniem z empatią na indywidualne sytuacje? Jakie
wydarzenia życiowe i harcerskie (zbliżająca się akcja letnia)
usprawiedliwiają odstąpienie od standardów?
Oto niektóre dylematy, które towarzyszą nam w codziennej
służbie. Chętnie kiedyś podzielę się z czytelnikami Praskiego
Świerszcza większą ilością szczegółów i rozważań na ich temat.

hm. Ewa Lachiewicz-Walińska
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Moje hobby
modelarstwo
Moja przygoda z modelarstwem, rozpoczęła się w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to od swojego
taty otrzymałem pierwszy model do sklejania. Był to
„Concorde” – francuski naddźwiękowy samolot pasażerski
o napędzie turboodrzutowym. Następnym wyzwaniem,
był model radzieckiego statku kosmicznego „Wostok”.
Z coraz większą pasją sklejałem modele kupowane we
własnym zakresie w Centralnej Składnicy Harcerskiej, jak
również w kioskach Ruchu.

Kolejny mój krok w doskonaleniu swojego hobby to, wstąpienie
do sekcji modelarstwa plastykowego i kartonowego,
mieszczące się w Pałacu Młodzieży. Tu pod fachowym
okiem instruktorów, szlifowałem swoje umiejętności.
Specjalizowałem się w modelach lotnictwa okresu II wojny
światowej. Na początku 1980 roku wstąpiłem do harcerstwa,
do szczepu 62 WDHiGZ „Polanie”, hufca Warszawa PragaPółnoc. Dzięki harcerstwu kontynuowałem i rozwijałem swoją
przygodę z modelarstwem, zwłaszcza gdy w roku 1987, w
moim hufcu powstała Harcerska Pracownia Elektroniczna,
przemianowana dziesięć lat później w Harcerski Ośrodek
Techniki i Modelarstwa im. gen. Stanisława Maczka. Dało mi to
możliwość połączenia służby harcerskiej z pasją modelarską.
W 1992 roku zdobyłem uprawnienia instruktora modelarstwa
Ligi Obrony Kraju. Od roku 2000 ściśle współpracuje
z harcerskim klubem specjalnościowym HOTiM, gdzie swoją
wiedzę i doświadczenie przekazuje młodszym członkom
naszej organizacji oraz ,,cywilnym’’ uczestnikom zajęć
modelarskich. Organizujemy różnorodne zajęcia i szkolenia
z zakresu modelarstwa. Bierzemy udział w licznych wystawach
i konkursach. Odnosimy sukcesy, zdobywamy puchary dla
klubu i nagrody indywidualne dla uczestników. Nie tak dawno,
nasza działalność opisana została na łamach miesięcznika
LOK ,,Modelarz’’ nr.19/2019. Zachęcam do lektury tego i innych
numerów.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń,
które są bezpłatne. Naprawdę warto byś modelarzem,
ponieważ modelarstwo przede wszystkim uczy cierpliwości.
Poza tym jest pasją, która potrafi wspaniale odprężyć,
pozwala na zatrzymanie się w stale zabieganym świecie.
Oprócz tego, modelarstwo uczy dokładności, kreatywności,
rozbudza wiedzę historyczną, poszerza horyzonty, umożliwia
rozwiązywanie wielu życiowych problemów.

Czuwaj!

pwd. Jacek Włodarski

szef wyszkolenia specjalnościowego
Harcerskiego Ośrodka Techniki i Modelarstwa
Hufca ZHP Warszawa Praga-Północ
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Kącik Poezji
Tym razem „Kącik Poezji” nieco inny niż zwykle. Prezentujemy
bowiem wiersze członków szczepu 211 WDHiGZ im. Stanisława
Jankowskiego „Agatona”. Autorami są zuch, harcerz, harcerki,
rodzice a nawet dawny komendant szczepu a obecny komendant
hufca. Redakcja „Praskiego Świerszcza” bardzo dziękuje za chęci, za
odwagę i życzy twórczej weny na przyszłość.

1. „Wiosenna

rewolucja”

Za oknem wiosna piękna rozkwita,
Nas kwarantanna co rano wita.
Na dwór wychodzić się nie da,
Bo mandatowi poddać się trzeba.
Nauka zdalna co dzień przypływa,
Przez dziennik elektroniczny wszystko wypływa.
My mamy szczęście, bo druhów mamy,
Których codziennie czelendze spełniamy.
Koronawirus nas mocno nęka
Dla wszystkich jest to wielka udręka.
Jednak nadzieję w sercach mamy,
Że wszyscy wspólnie w harcówce się spotkamy.
Adam (zuch) i Łukasz (harcerz) wraz z rodzicami. Wiersz powstał w
trakcie powrotu z działki, na którą ochoczo uciekają od miejskiej
kwarantanny. To była przyjemna burza mózgów i świetna zabawa.

2.

4.
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(****)

Mieliśmy jechać na wycieczkę.
Mieliśmy zabrać misia w teczkę.
Lecz wirus pokrzyżował plany.
Siedzimy w domu całymi dniami.
Robimy lekcje z komputerem.
Wideo zbiórki mamy teraz.
Rowery stoją zaś w piwnicy.
Na spacer nie możemy liczyć.
Koronawirus straszne słowo,
lecz siedzieć w domu bardziej zdrowo.
Szkoły zamknięte, sklepy puste.
Trudno dostać nawet kapustę.
A kiedy się skończy kwarantanna,
to mówię Wam – jako Hanna,
że wszystkie dzieci zdrowe i wesołe,
z radością znowu zobaczą szkołę.
Hanna Matusiak, harcerka, podzastępowa.
Radosna dziewczyna z piątej klasy, kochająca książki. Jej ulubiony
cytat: „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie” - Umerto Eco

5. „Koronawirus”
W tych czasach co nastały
Rączki myj mój mały
Zachowaj higienę
Bo mamę wpędzisz w migrenę
Miej szacunek do lekarzy
Zostań w domu mój mały
Nie przysparzaj im pracy
Bo już mają jej nawały
Wiem, że masz wiele lekcji
Tak jak wszystkie dzieci
Lecz dla swojego i innych bezpieczeństwa
Mówię Ci #zostańwdomu!
#korona Ci z głowy nie spadnie!

(****)

Kwarantanna - siedzisz w domu
I nie skarżysz się nikomu.
Robisz różne fajne rzeczy;
Bawisz się klockami Lego,
Bazy, mury zbudowane,
Książki wszystkie przeczytane,
Nawet lekcje odrobione
I gry wszystkie zaliczone
I też wszystko ukończone.
Chcemy wrócić już do szkoły!
Szkoła tęskni też za nami
I naszymi wybrykami,
Fajnie spotkać się z kumplami
I pobawić się piłkami.
Dosyć mamy tego pajaca,
Wirus- świrus niech stąd idzie i nie wraca!

Tosia Busk, harcerka, zastępowa. Interesuje się śpiewem, rysowaniem, tańcem, malowaniem, czytaniem i pisaniem wierszy. Jej
styl jest...dziwny, tzn. inny niż wszystkie. Jej ulubiony cytat:
„Jeśli czegoś bardzo pragniesz, to możesz to osiągnąć” - Andrzej
Mleczko
Hazar Kaplan, harcerz.

6.

3. „Kwarantanna”
Siedzę w domu zamyślona,
za mym oknem leci wrona.
Nic wielkiego się nie dzieje,
a ja tracę już nadzieję.
Przez ten wirus co gdzieś lata,
i zaraził już pół świata,
siedzieć w domu nam kazali,
kwarantanną to nazwali.
Szkoły nam pozamykali,
lekcje do domu zadali.
A ja chcę chodzić już na zbiórki,
zbierać kwiatki, łapać pszczółki.
Niech ten wirus idzie precz!
Ludzkie życie cenna rzecz!
Agata Ostrowska, harcerka, lat 11.
Lubi czytać książki z serii
biuro detektywistyczne Lassego i Mai,
malować oraz grać w gry planszowe.

(****)

Słonko z rana zza chmurki wychodzi.
I szuka, i zerka, lecz nie wie o co chodzi.
Gdzie wszyscy ludzie? - myśli słoneczko.
Gdzie przyjaciele, gdzie jakieś zwierząteczko?
Na to chmurka słonku odpowiada
Koronawirus na świecie panuje, taka to sprawa!
I ludzie i zwierzaki w mieszkaniach czas spędzają,
bo odpowiedzialni za siebie i innych się stają!
I choć bardzo by chcieli wyjść, bo tak świecisz
to ich jeszcze przez pewien czas nie oświetlisz.
Słonko choć smutne się stało to tak pomyślało:
Ale są dzielni ci wszyscy mieszkańcy!
I uśmiechnęło się do siebie radośnie,
i przyświeciło budzącej się wiośnie.
A jakie dla Ciebie mój czytelniku przesłanie?!
Zostań w domu, a nic Ci się nie stanie!
Piotr Piskorski, harcmistrz, komendant hufca.
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Co nas czeka w najbliższym czasie?
Organizacja zbiórek i spotkań harcerskich zawieszona do odwołania.
Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce, w związku z występowaniem COVID-19, w świetle decyzji Rady Ministrów
z 11 marca Główna Kwatera ZHP postanowiła zawiesić organizację wszelkich zbiórek i innych spotkań harcerskich prowadzonych
przez Związek Harcerstwa Polskiego do odwołania.
W tym czasie nie odbędą się żadne zbiórki, spotkania zespołów instruktorskich hufca, ograniczona zostanie także działalność biura
hufca. W sprawach pilnych należy się kontaktować bezpośrednio z odpowiednimi członkami komendy hufca.
Kontakt z komendą hufca:
komendant - hm. Piotr Piskorski - piotr.piskorski@zhp.net.pl - tel. 506 264 096
zastępczyni ds. organizacyjnych - phm. Anna Bodzińska - anna.bodzinska@zhp.net.pl
skarbnik - hm. Zuzanna Pacholczyk - zuzanna.pacholczyk@zhp.net.pl
członkini ds. kształcenia i pracy z kadrą - phm. Justyna Piwowar - justyna.piwowar@zhp.net.pl

Kontakt z Redakcją:

Zespół Redakcyjny:

Hm. Jacek Czajka

- hm. Jacek Czajka
- hm. Róża Karwecka
tel. 605 229 279
- hm. Adam Czetwertyński
email:
- hm. Stanisław Matysiak
jacek.czajka@zhp.net.pl
- phm. Jan Korkosz
jacek.czajka@pragapoludnie.zhp.pl - phm. Marta Czajka
- Adam Wieczorek
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