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ROZPOCZYNAMY PRÓBÊ

NIEZAPOMNIANE
PRZE¯YCIA

Dziwny mo¿e siê wydaæ pomys³ obrzêdowego rozpoczêcia próby.
Mo¿e nie warto, skoro i tak nie wiadomo, czy zakoñczy siê ona sukcesem? Ale czy¿ nie jest tak, ¿e niezbyt solidne pocz¹tki nie motywuj¹ do wysi³ku i pozytywnego zakoñczenia?
Gdyby na spotkaniu KSI ka¿dy, kto rozpoczyna próbê, otrzyma³
jakiœ znak jej rozpoczêcia, byæ mo¿e czu³by siê jeszcze bardziej zobowi¹zany do rzetelnej i terminowej realizacji, a w chwilach trudnych pomog³oby mu to znaleŸæ si³ê do przezwyciê¿enia problemów.
Wiadomo, niebagatelna tu rola opiekunów, ale...
Nie musi to byæ publiczna uroczystoœæ, wystarczy kilka drobnych
gestów, które uœwiadomi¹ otwieraj¹cemu próbê wagê podejmowanego zadania, np.:
:: otwieraj¹cy próbê otrzymuje od KSI granatow¹ (zielon¹, czerwon¹) tasiemkê z miniaturk¹ z³otej lilijki, któr¹ mo¿e nosiæ
pod kieszeni¹ munduru przy guziku jako znak rozpoczêcia
próby;
:: otrzymuje od KSI i opiekuna zestaw pytañ (harcerski rachunek
sumienia) lub dzienniczek z pytaniami na ka¿dy miesi¹c, w którym mo¿na prowadziæ notatki na temat próby – pomog¹ one
w refleksji nad instruktorsk¹ drog¹;
:: otrzymuje od KSI pude³ko z kolorowymi kartkami, na których
s¹ napisane ró¿ne dobre rady dla m³odego/doœwiadczonego (niepotrzebne skreœliæ) instruktora;
:: mo¿na umówiæ przyjació³ i œrodowisko instruktora otwieraj¹cego próbê, by spotkali siê z ni¹/nim po spotkaniu komisji i pogratulowali otwarcia próby (pod warunkiem, ¿e j¹ otworzy),
a potem zaprosili np. na uroczyst¹ zbiórkê lub po prostu wspólnie poszli gdzieœ razem; to wzmocni poczucie wspólnoty ze
œrodowiskiem, w którym realizuje siê zadania próby;
:: na tablicy informacyjnej w hufcu czy chor¹gwi w papierowej
lilijce w kolorze zdobywanego stopnia umieœciæ mo¿na nazwiska osób otwieraj¹cych próby.
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ZOBOWI¥ZANIE INSTRUKTORSKIE

Obrzêdowe rozpoczêcie i zakoñczenie prób
instruktorskich jest w niektórych œrodowiskach
rzadkoœci¹. Typowo harcerska forma –
kszta³towanie swego charakteru i zdobywanie
umiejêtnoœci wychowawczych przez realizacjê
prób instruktorskich – czêsto koñczy siê w sposób
suchy i oficjalny: rozkaz, apel, to wszystko.
Komisje stopni instruktorskich we wspó³pracy
z opiekunami prób mog¹ ten stan zmieniæ,
wprowadzaj¹c obrzêdowe rozpoczynanie
i zakoñczenie prób.
Poni¿ej kilka propozycji, które wymagaj¹ od
opiekunów i od cz³onków KSI zaanga¿owania
w stworzenie w³aœciwej atmosfery dla tego
szczególnego trudu, jakim jest realizacja próby
instruktorskiej. Nie rezygnujcie z harcerskich
obrzêdów w tak znacz¹cych dla instruktora
momentach.
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To w³aœnie obrzêdowe nadanie stopnia instruktorskiego. Pierwszego, czêsto najwa¿niejszego.
Scenariuszy jest wiele. Sta³e elementy to: wybór instruktora, na
którego rêce z³o¿one zostanie Zobowi¹zanie, z³o¿enie Zobowi¹zania Instruktorskiego, za³o¿enie podk³adki pod krzy¿ i wspólne zaœpiewanie „Piosenki instruktorskiej”.
Niezapomnianym Zobowi¹zaniem bêdzie takie, w którego przygotowaniu czêœciowo uczestniczyæ bêdzie równie¿ bohater tej uroczystoœci. Taki wspó³udzia³ w „inicjacji instruktorskiej” jest zdecydowanie
korzystniejszy dla uœwiadomienia roli wychowawcy i opiekuna, jak¹
przyj¹æ zamierza na siebie œwie¿o upieczony instruktor, ni¿ zaproszenie go na gotowe „przyjêcie – niespodziankê”. Niech sam zdecyduje,
kogo zaprosiæ, a nawet w jakiej formie (ognisko, kominek, apel, uroczysta kolacja z oficjalnym wystêpem) i gdzie chce z³o¿yæ Zobowi¹zanie, niech przygotuje np. zaproszenia dla goœci. Opiekun mo¿e
przygotowaæ ma³e niespodzianki, program i wystrój miejsca, a „próbantowi” zleciæ przygotowanie siê do uroczystoœci „mentalnie”, na
przyk³ad przez znalezienie 10 sentencji na temat odpowiedzialnoœci,
przyjaŸni, bycia opiekunem i wychowawc¹, które przedstawi podczas uroczystoœci. Oczywiœcie nikt nie broni Zobowi¹zañ bêd¹cych
zaskoczeniem dla zainteresowanego, decyzja tak naprawdê nale¿y
do opiekuna próby.
Na nastêpnej stronie znajduje siê kilka pomys³ów urozmaicenia
Zobowi¹zania, tak by sta³o siê ono niezapomnianym prze¿yciem dla
jej g³ównego bohatera.

KSI
Przygotowanie
:: ognisko (œwieczki) mo¿na postawiæ w œrodku lilijki u³o¿onej
z szyszek, z kamieni pomalowanych na granatowo;
:: jeœli zdecydujecie siê na uroczysty posi³ek, postarajcie siê o jak
najbardziej granatowo-niebieski wystrój sto³u i pomieszczenia,
a tak¿e o specjalne miejsce przy œwieczkach, gdzie zostanie z³o¿one Zobowi¹zanie; pomys³ z posi³kiem mo¿e niektórym wydaæ
siê nieco dziwny; jednak jest on dobry, gdy po uroczystym z³o¿eniu Zobowi¹zania ca³a grupa zasi¹dzie przy stole, by porozmawiaæ o blaskach i cieniach instruktorskiego ¿ycia; opiekun
mo¿e pe³niæ rolê mistrza ceremonii i pilnowaæ, by tematy rozmów nie odbiega³y od tego. Mo¿na to zorganizowaæ na wzór
uroczystego bankietu (mundurowego) z przygotowanymi wspania³ymi przemowami (z mora³em) na czeœæ nowego instruktora,
ze wspominkami doœwiadczonych instruktorów, a tak¿e np. z wystêpem artystycznym harcerzy ze œrodowiska, w którym kandydat na instruktora zdobywa³ szlify pierwszego stopnia;
:: goœcie mog¹ zapaliæ od ognia granatowe œwiece i g³oœno wypowiadaæ czêœci Zobowi¹zania; potem œwieczki postawiæ np.
na du¿ej kartce, na której zapisany jest tekst;
:: bohater uroczystoœci mo¿e dostaæ w kopercie puzzle (granatowe), które powinien u³o¿yæ np. w krêgu ognia przy œwiecach
albo lampionach, od tego mo¿na zacz¹æ gawêdê na temat „Byæ
instruktork¹/instruktorem ZHP”;
:: doœæ popularna jest tzw. œcie¿ka ognia; kilku instruktorów stoi
ze œwiecami (latarenkami, zniczami, pochodniami) w pewnym
oddaleniu od siebie na drodze prowadz¹cej do miejsca z³o¿enia Zobowi¹zania; ka¿dy z nich przyjmuje id¹cego kandydata
fragmentem tekstu Zobowi¹zania i króciutk¹ gawêd¹ na jego
temat; mo¿na te¿ zapytaæ bohatera uroczystoœci, w jaki sposób
postara siê przestrzegaæ Zobowi¹zania w jego konkretnych
aspektach.
Po z³o¿eniu Zobowi¹zania
:: opiekun mo¿e poprosiæ zebranych instruktorów, aby opowiedzieli o najlepszej i o najgorszej chwili bycia instruktorem harcerskim;
:: ca³oœæ warto przeplataæ piosenkami, m.in. „Piosenk¹ instruktorsk¹” po z³o¿eniu Zobowi¹zania, harcerskimi pieœniami o idea³ach, ulubion¹ piosenk¹, jakiej sobie za¿yczy nowo upieczony
instruktor;
:: mo¿na powspominaæ fakty z harcerskiego i prywatnego ¿ycia
niedawnego kandydata na instruktora, najzabawniejsze i najbardziej godne zapamiêtania. Potem zebrani zadaj¹ nowemu instruktorowi pytania, na które powinien udzieliæ odpowiedzi, jakie by³y
najlepsze chwile na twojej harcerskiej drodze i podczas próby
instruktorskiej, jakie najtrudniejsze problemy uda³o ci siê pokonaæ w czasie jej trwania, jaka do tej pory by³a twoja najwiêksza
obawa zwi¹zana z „byciem instruktorem”, jak myœlisz, co jest
najlepszego w tym, ¿e jesteœ harcerskim opiekunem i wychowawc¹? Po takiej retrospekcji nowo upieczony instruktor poczuje ci¹g³oœæ swej drogi ku zdobywaniu nowych kwalifikacji.
Ca³oœæ mo¿na podsumowaæ króciutk¹ gawêd¹ o dojrzewaniu do
odpowiedzialnoœci za siebie i za innych.

Propozycje:
:: w miarê mo¿liwoœci niech odbywa siê to przy ognisku lub na
kominku, na programowej imprezie hufca lub chor¹gwi, ale
nie w formie apelu. To pomóc mo¿e w uœwiadomieniu praktycznej roli zdobywania kolejnych stopni, poinformowania
o tym œrodowiska dzia³ania instruktora i umo¿liwi wprowadzenie wiêkszej ró¿norodnoœci form;
:: przy wrêczaniu zielonej i czerwonej podk³adki warto zadbaæ
(KSI lub opiekun próby) o jakieœ elementy zaskoczenia i niespodzianki, np. zaproszenie kogoœ szczególnego dla osoby zdobywaj¹cej kolejny stopieñ, mi³y prezent (tomik wierszy lub
sentencji na temat dojrzewania, pracy nad sob¹, poszukiwania
sensu ¿ycia, pracy pedagogicznej, album: tekst Zobowi¹zania
ze zdjêciami dokumentuj¹cymi chwile realizacji zadañ;
:: sam moment wrêczenia podk³adki warto poprzedziæ przeczytaniem rozkazu lub wyg³oszeniem przez prowadz¹cego (opiekuna, przewodnicz¹cego KSI) gawêdy na temat realizacji próby,
osi¹gniêæ, zale¿y jakiego rodzaju zadaniami wype³niona by³a
próba;
:: po wrêczeniu podk³adki mo¿na zainicjowaæ sk³adanie instruktorowi ¿yczeñ, ale w uporz¹dkowany sposób; niech prowadz¹cy (w krêgu) rozpocznie „³añcuszek ¿yczeñ”, np. ¿yczê ci byœ
by³ podharcmistrzem/harcmistrzem.... (jakim i dlaczego?); po
zakoñczeniu ¿yczeñ zapisuje je na du¿ej wczeœniej przygotowanej kartce, w tym czasie nastêpna osoba sk³ada ¿yczenia;
jeœli osób jest du¿o, mo¿na wyznaczyæ kilka osób do wypowiedzi, a resztê zachêciæ do zapisania ¿yczeñ na kartce, któr¹
potem bohater uroczystoœci bêdzie móg³ zabraæ na pami¹tkê;
:: mo¿na przygotowaæ bieg/spacer rozmyœlañ, na koñcu którego
zebrani goœcie uczestniczyæ bêd¹ we wrêczeniu podk³adki; na
trasie spaceru trzeba zostawiæ koperty z tekstami do refleksji,
drobne upominki (jw.) lub ludzi (instruktorów, harcerzy), którzy podziêkuj¹ za konkretne rzeczy (np. za zorganizowanie
wspania³ego zlotu, za przygotowanie kogoœ do Zobowi¹zania),
pogratuluj¹ zdobycia stopnia w formie piosenki lub wiersza,
sk³oni¹ do refleksji nad dotychczasowym ¿yciem instruktorskim przez wypowiedzi typu: „gdybym mia³ jeszcze raz zacz¹æ
od nowa... poprawi³bym..., nie zmieni³bym..., dodatkowo zaj¹³bym siê...”;
:: mo¿na te¿ „zafundowaæ” instruktorowi chwilê stresu, np. wyrwaæ go w œrodku nocy z g³êbokiego snu pod pretekstem szczególnie pilnego zadania i zwabiæ w miejsce, w którym odbêdzie
siê uroczyste wrêczenie podk³adki; mo¿na te¿ w trakcie realizacji jakiegoœ zadania – podczas uroczystoœci œrodowiska, przedsiêwziêæ programowych (zloty, rajdy, gry terenowe) – zaplanowaæ
niespodziewane dla instruktora przyznanie stopnia, np. poleciæ
przeprowadzenie grupy instruktorów do miejsca, w którym przygotowane bêdzie wszystko (po drodze uczestnicy wyprawy maj¹
utrudniaæ dotarcie do celu – jeden zgubi siê po drodze, inny „skrêci” nogê, nastêpny „zemdleje”, jeszcze inny uprze siê, by zabraæ
ze sob¹ psa, który siê przyb³¹ka³ w œrodku lasu itp.). Takie przypomnienie trudnoœci z czasów harcerskich prób na stopnie mo¿e
byæ œwietn¹ okazj¹ do odœwie¿enia niektórych umiejêtnoœci instruktorskich. Po dotarciu do celu mo¿na rozpaliæ ognisko i razem z zebranymi instruktorami uroczyœcie wrêczyæ podk³adkê
i przyznaæ rozkazem kolejny stopieñ.

PODHARCMISTRZ I HARCMISTRZ
To stopnie instruktorskiej samodzielnoœci, ale te¿ stopnie wymagaj¹ce od tych, którzy je zdobyli, wiêkszego zaanga¿owania
w dzia³anie w œrodowisku hufca i chor¹gwi. Proponujemy podczas
obrzêdowego wrêczania zielonej i czerwonej podk³adki podkreœliæ
aspekty dojrzewania do dzia³ania w grupie, odpowiedzialnej pracy
nad sob¹ i wspierania w tym innych oraz podsycania chêci bycia
coraz lepszym – ku mistrzostwu, nie tylko w jednej dziedzinie i nie
tylko dla siebie.

Pomys³ów na przyznawanie stopni jest wiele, inspiracj¹ mog¹ byæ
obrzêdy, które wprowadzamy przy okazji sk³adania przez harcerki
i harcerzy Przyrzeczenia. Dla osób doros³ych, którymi s¹ najczêœciej
nowo mianowani podharcmistrzowie i harcmistrzowie, warto przygotowaæ uroczystoœæ, która sk³oni do zadumy, spowoduje wzruszenie i uœwiadomi, ¿e nowy kolor podk³adki pod krzy¿em zobowi¹zuje
do pog³êbionej pracy nad sob¹. ¯e oprócz presti¿u, równie¿ zobowi¹zuje – do stawania siê coraz lepszym, niezale¿nie od tego, ile ma
siê lat i jaki sta¿ w organizacji.
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