KSI
Zastanawiam siê, ile opinii napisa³am i przeczyta³am w swoim
¿yciu? Trudno policzyæ – opinie dla osób realizuj¹cych próby na stopnie instruktorskie, dla instruktorów ubiegaj¹cych siê o OKK, referencje dla instruktorów staraj¹cych siê o zagraniczny sta¿, startuj¹cych w konkursach zwi¹zanych z organizacjami pozarz¹dowymi,
opinie dla absolwentów kursów, listy do hufcowych po lekturze arkuszy analizy hufca, uwagi z wizytacji obozów... A mog³yby byæ jeszcze referencje przy konkursach na poszczególne funkcje w ZHP, pisemne podsumowanie ca³orocznej pracy ró¿nych zespo³ów, ich
kierowników, materia³y na zjazdy... Instruktor ma wiele okazji do
opiniowania.
Najproœciej jest z referencjami – piszemy je dla osób, co do których jesteœmy przekonani, ¿e chcemy je poleciæ, wiêc zawieraj¹ same
pozytywy. Sprawa siê komplikuje przy próbach na stopnie i na kursach. Czêsto dostrzegamy sukcesy, ale i b³êdy – na tych drugich delikwent ma siê czegoœ nauczyæ i podsumowanie, którego czêœci¹ jest
opinia, powinno mu w tym pomóc. Dlatego skupiê siê na dokumentacji prób na stopnie, jako najbardziej „pojemnym” przypadku opiniowania.
Zada³ mi redaktor naczelny pytanie – jak napisaæ opiniê, ¿eby coœ
z niej dla komisji stopni instruktorskich wynika³o? Widaæ w swojej
karierze spotka³ siê z przypadkami, z których nie wynika³o nic. Ja te¿
spotka³am takie, przede wszystkim w czasie posiedzeñ chor¹gwianej
komisji stopni. Klasyczny przyk³ad – prze³o¿ony pisze: Druh X w pe³ni
zas³uguje na przyznanie stopnia Y.
W pe³ni zas³uguje, czyli minimalizm
Mamy tu do czynienia z autorytetem wynikaj¹cym z pe³nionej
funkcji. Skoro hufcowy pisze, ¿e zas³uguje, znaczy – ¿e zas³uguje,
po có¿ wiêc dodatkowe uzasadnienia? KSI wie, co jest w wymaganiach na dany stopieñ, hufcowy te¿ wie, wiêc po co je tu wyliczaæ?
Gdyby prze³o¿ony uzna³, ¿e delikwent jeszcze nie dorós³ lub ca³kiem
siê nie nadaje, to przecie¿ nie podpisa³by siê pod wnioskiem o zamkniêcie próby.
W takim podejœciu szczegó³owe opinie wydaj¹ siê zbêdn¹ biurokracj¹ lub wodolejstwem, w³aœciwie wystarczy³by sam podpis, oznaczaj¹cy zgodê na zamkniêcie próby. Opiniuj¹ przecie¿ instruktorzy
pe³ni¹cy funkcje, z którymi zwi¹zane s¹ pewne uprawnienia. Skoro
komendant hufca ma prawo powo³ywaæ KSI, skoro przyznaje stopnie swoim rozkazem, to ma te¿ prawo oceniæ instruktora i definitywnie stwierdziæ, czy zas³uguje, czy nie zas³uguje na dany stopieñ. Jeœli
KSI wymaga wyjaœnieñ, to niejako podwa¿a decyzjê komendanta.
Podobnie jest ze szczepowym, namiestnikiem, komendantem kursu,
o komendancie chor¹gwi ju¿ nie wspominaj¹c. Ktoœ ich wybra³ lub
mianowa³, postawi³ przed nimi okreœlone zadania zwi¹zane z prac¹
z instruktorami, jeœli nie potrafi¹ instruktorów w³aœciwie oceniæ, to
mo¿e nie powinni pe³niæ swoich funkcji.
Podejœcie to z pewnoœci¹ mo¿e siê sprawdzaæ w ma³ych hufcach,
gdzie wszyscy wszystko o sobie wiedz¹. W œrodowiskach, w których
ka¿dy mo¿e obserwowaæ dzia³ania poszczególnych instruktorów,
wszyscy widz¹, na jakim poziomie jest dany dru¿ynowy, na ile skuteczni s¹ instruktorzy hufca i wobec tego decyzja o zamkniêciu stopnia jest dla wszystkich oczywista. Ale co z hufcami du¿ymi, liczebnie
lub terytorialnie, w których dzia³aj¹ szczepy lub zwi¹zki dru¿yn?
Drugi minus modelu minimalistycznego, niezwi¹zany ju¿ z wielkoœci¹ hufca, to ignorowanie potrzeb ocenianego instruktora. Opinia
jest nie tylko dla KSI, ale te¿ dla niego! Czêsto zapominamy, ¿e nawet najlepszy instruktor chce siê dowiedzieæ czegoœ nowego o sobie
samym, ¿e czeka na konkretn¹ pochwa³ê, na wskazówki, nad czym
ma w przysz³oœci popracowaæ. Nie zadowala go „Nie mam zastrze¿eñ”, „Wyra¿am zgodê”, „Impreza by³a udana”. Przecie¿ wa¿ny jest
nie tylko efekt koñcowy, ale te¿ sposób, w jaki siê do niego dosz³o.
Skoro dana impreza by³a zadaniem mistrzowskim mojej próby, to
nie wystarczy, ¿e by³a udana. Czy ktoœ zauwa¿y³, ¿e wszystko by³o
zaplanowane z wyprzedzeniem? Czy doceniono zaanga¿owanie w or-
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ganizacjê mniej aktywnych ju¿ instruktorów? Czy ktoœ dostrzeg³, ¿e
wreszcie by³y relacje w lokalnej prasie? Czy wy¿szy ni¿ zwykle bud¿et by³ dobr¹ decyzj¹? Wprawdzie nie pe³nimy s³u¿by instruktorskiej dla chwa³y i nagród, ale nie ma lepszego czynnika motywuj¹cego
ni¿ docenienie wysi³ków i dostrze¿enie rozwoju.
A co z próbami, którym czegoœ brakuje do idea³u, ale jednak efekt
koñcowy nie dyskwalifikuje instruktora? Czy hufcowy, komendant
rajdu lub opiekun próby powinien napisaæ: Druh X nie w pe³ni, ale
jednak zas³uguje na przyznanie stopnia Y?
Jest idealnie?
Podejœcie minimalistyczne zak³ada sytuacjê idealn¹ – wszyscy opiniuj¹cy instruktorzy znaj¹ wymagania stopnia, myœl¹ o nich podczas
pisania opinii i s¹ przekonani do tego, co pisz¹. Tymczasem rzeczywistoœæ nie jest taka piêkna. Co z hufcowymi, którzy dopiero realizuj¹
w³asn¹ próbê podharcmistrzowsk¹? Co z instruktorami, których w³asne próby by³y s³abe i póŸniejsza ich dzia³alnoœæ budzi w¹tpliwoœci co
do znajomoœci systemu stopni instruktorskich? Co z instruktorami, którzy nie lubi¹ sprawiaæ innym przykroœci, wszystkim daj¹ kolejn¹ szansê i bez wzglêdu na wszystko opiniuj¹ pozytywnie? Oczywiœcie s¹
tacy instruktorzy, których podpis jest gwarancj¹ – cz³onkowie KSI znaj¹
ich kompetencje i doœwiadczenie, pamiêtaj¹ poprzednie próby przez
nich prowadzone i w³aœciwie uzasadnienie nie jest im potrzebne. Ale
nawet takim autorytetom zdarzaj¹ siê wpadki, najczêœciej typu „potrzeba œrodowiska” – to jest s³aby instruktor, ale ktoœ musi poprowadziæ obóz, musi wiêc zostaæ podharcmistrzem.
Dlatego, ¿eby unikaæ dylematów, kto powinien swoj¹ zgodê uzasadniaæ, a kto nie musi, ¿eby dostarczaæ KSI potrzebnych informacji,
a wreszcie, ¿eby motywowaæ do rozwoju osoby opiniowane, proponujê zrezygnowaæ z minimalistycznego wyra¿ania zgody na zamkniêcie próby, a w zamian przyjmowaæ zasadê, ¿e wszyscy maj¹ pisaæ
opinie – konkretne, odnosz¹ce siê do faktów i wymagañ. Ale o tym
nastêpnym razem…
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