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HM. ADRIAN £ASKARZEWSKI

Moim zdaniem musi bardzo du¿o. Musi na przyk³ad bardzo do-
brze znaæ aktualne wymagania stopni i zasady ich zdobywania, ale to
akurat jest oczywiste. Nie dla wszystkich zaœ oczywiste jest to, o czym
piszê poni¿ej.

W£AŒCIWE SFORMU£OWANIE ZADANIA

Porównajmy poni¿sze dwa zadania, wybrane z hipotetycznej pró-
by przewodnikowskiej:

a) Podejmê sta³¹ s³u¿bê w hospicjum;
b) Przez ca³y okres próby bêdê przynajmniej raz w tygodniu od-

wiedzaæ hospicjum przy ul. Strza³owskiej. Pomogê pracow-
nikom hospicujm w organizacji wieczerzy wigilijnej dla
pensjonariuszy. Zorganizujê, anga¿uj¹c do tego moj¹ dru¿y-
nê, wspólne œpiewanie kolêd z pensjonariuszami.

Wnioski z porównania:
· oba zapisy mog¹ przedstawiaæ te same dzia³ania,
· zadanie a) jest prawie dos³ownym powtórzeniem jednego z wy-

magañ próby (podejmê sta³¹ s³u¿bê w swoim œrodowisku),
· z zapisu zadania a) wiadomo, ¿e bêdzie podjêta s³u¿ba, ale jaka,

w jakim zakresie – nie wiadomo; informacje te otwieraj¹cy próbê
mo¿e podaæ na spotkaniu KSI, powinno to byæ jednak zapisane,
najlepiej w postaci listy zadañ; nale¿y wtedy jednak zmieniæ opie-
kuna, bo to jego obowi¹zek, z którego siê nie wywi¹za³ przed do-
starczeniem listy zadañ do KSI,

· z takiego zapisu zadania a) trudno wywnioskowaæ, kiedy zostanie
spe³nione wymaganie; nie bêdzie to równie¿ wiadome w momen-
cie zamykania próby; jeœli w czasie próby zmieni siê sk³ad KSI, to
jeœli opis s³u¿by nie zostanie doprecyzowany na piœmie, nikt ju¿
nie bêdzie w stanie obiektywnie oceniæ jej realizacji,

· jeœli wiêkszoœæ zadañ próby jest sformu³owana tak jak zadanie a),
uniemo¿liwia to otwarcie próby, gdy¿ lista zadañ nie okreœla, jaki
poziom rozwoju zdobywaj¹cy chce osi¹gn¹æ, a tylko to, ¿e chce
coœ osi¹gn¹æ, nie bardzo wiedz¹c co, a jeœli wie, to nie potrafi
tego sprecyzowaæ; regulamin wymaga zaœ przedstawienia konkret-
nego planu rozwoju, a nie jedynie chêci,

· zadanie b) jest konkretnym sformu³owaniem tego, co jest do zro-
bienia – jest zadaniem, a nie wymaganiem,

· w zadaniu b) dosyæ dok³adnie opisane s¹ zamierzenia, wiadomo,
co chce osi¹gn¹æ zdobywaj¹cy stopieñ, wyraŸnie widaæ, jakie s¹
jego aspiracje,

· zadanie b) w prosty sposób odpowiada na bardzo wa¿ne pytanie
„Kiedy uznasz, ¿e zadanie jest zrealizowane?”,

· zadanie b) sugeruje wymierny sposób udokumentowania realizacji,
bêd¹ to np.: opinia kierownika hospicujm, zdjêcia z wigilii, mini-
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œpiewnik z kolêdami, zapisy w ksi¹¿ce pracy dru¿yny, zadania na
stopnie i sprawnoœci (karty prób) cz³onków dru¿yny; po obejrzeniu
takiej dokumentacji nie ma ¿adnego problemu z ocen¹ nie tylko
faktu zrealizowania zadania, ale równie¿ poziomu jego realizacji,

· umieszczenie w zadaniu b) konkretnych szczegó³ów œwiadczy
o przemyœleniu wymagañ i dobrym przygotowaniu siê do próby
ju¿ przed jej otwarciem; zdobywanie stopnia rozpoczyna siê bo-
wiem nie w momencie otwarcia próby, ale du¿o wczeœniej, kiedy
zaczyna siê kszta³towaæ instruktorska œwiadomoœæ harcerza po-
dejmuj¹cego funkcje charakterystyczne dla danego stopnia: dla
pwd. – przybocznego, szefa zespo³u zadaniowego w dru¿ynie, dla
phm. – np. organizatora imprezy dla kilku dru¿yn,

· nie nale¿y obawiaæ siê zbytniego uszczegó³owienia zadania, my-
œl¹c: „A co ja zrobiê za pó³ roku, kiedy np. zlikwiduj¹ hospicujm?”,
bowiem zadanie zawsze mo¿na zmieniæ; istotne jest nie to, co jest
dos³ownie zapisane do realizacji, ale to, co i jak chcemy osi¹gn¹æ,
cel realizacji tego zadania; zaœ zmiana zadania nigdy nie powinna
przebiegaæ wed³ug schematu „zróbmy coœ podobnego”, tylko we-
d³ug „zróbmy coœ, dziêki czemu osi¹gniemy ten sam cel”.

ROLA OPIEKUNA W PRZEWARTOŒCIOWANIU PODOPIECZNEGO
PRZED OTWARCIEM PRÓBY

Z racji wieku, doœwiadczenia i posiadanego stopnia opiekun pró-
by ma bardziej dojrza³e spojrzenie na wymagania próby. Analizuje j¹
z punktu widzenia celów i idei, widzi ca³oœciowe ujêcie problemów,
przewiduje potencjalne b³êdy. Myœli na wy¿szym poziomie abstrak-
cji. Opiekun mówi: „Z³o¿yæ Przyrzeczenie Harcerskie”, podopiecz-
ny mówi: „Dostaæ Krzy¿”.

Jak wspomnia³em powy¿ej, rola opiekuna nie rozpoczyna siê
w momencie przyjœcia z podopiecznym na spotkanie KSI w celu
otwarcia próby. Wczeœniej powinno odbyæ siê co najmniej kilka spo-
tkañ, w czasie których opiekun pomo¿e w³aœciwie odczytaæ wyma-
gania próby i dobraæ do nich konkretne, wymierne zadania.

Jak powiedzia³ kiedyœ prof. Jerzy Bralczyk, wzoruj¹c siê na na-
szych wielkich romantykach, jêzyk po to jest, aby nadaæ rzeczom
w³aœciwe znaczenie przez w³aœciwe ich nazwanie. Nale¿y wiêc spi-
saæ zadania wed³ug tego, co napisa³em powy¿ej. Uœwiadomienie so-
bie przez podopiecznego ró¿nicy tych zapisów (zadania a i b) jest
jednym z pierwszych etapów kszta³towania nowego instruktora.

Konkretnie i wymiernie zapisane zadania:
· obrazuj¹, co konkretnie jest do zrobienia, przez co próba staje siê

pozornie ³atwiejsza, nie stanowi trudnych do osi¹gniêcia w bli¿ej
nieokreœlonej przysz³oœci celów, tylko wykaz dobrze rozplanowa-
nych dzia³añ,

· u³atwiaj¹ podopiecznemu zrozumienie idei próby, przez co:
· u³atwiaj¹ podjêcie decyzji, czy obrana instruktorska droga rozwo-

ju jest tym, co naprawdê podopieczny chce robiæ i czy nadszed³
ku temu odpowiedni czas.

KONIECZNOŒÆ AKCEPTACJI ZADANIA
U W£AŒCIWEGO NAMIESTNIKA

Wymagamy, aby zadania realizowane na forum hufca mia³y, przed
otwarciem próby, akceptacjê w³aœciwego namiestnika lub cz³onka
komendy hufca.

Efekt:
· nie ma w próbie zadañ wymyœlonych tylko po to, aby spe³niæ dane

wymaganie,
· wzrasta stopieñ motywacji, poniewa¿ zdobywaj¹cy stopieñ do-

brze wie, ¿e zadanie trafia w potrzeby œrodowiska i nie jest sztuk¹
dla sztuki, G
C

Nie nale¿y obawiaæ siê
zbytniego uszczegó³owienia zadania

· namiestnik mo¿e lepiej podzieliæ zadania i pracê namiestnictwa,
dopasowuj¹c je do poszczególnych prób instruktorskich,

· KSI mo¿e kontrolowaæ w³aœciwy dobór zadañ,
· polepsza siê przep³yw informacji w œrodowisku i zacieœnia wspó³-

praca pomiêdzy cia³ami hufca i instruktorami,
· realizacja zadania jest prosta do weryfikacji.

Przyk³ad:
Kilku kandydatów chce w ramach próby organizowaæ rajd, nie wie-
dz¹c o tym, ¿e to samo planuj¹ inni. Mo¿liwe jest wtedy po³¹czenie
ich si³ w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego rajdu, precyzuj¹c
jednak, kto i za co odpowiada, dopasowuj¹c zakres obowi¹zków do
celów, jaki stawiali sobie kandydaci. Jeden bowiem zaplanowa³ so-
bie rajd jako doskonalenie zdolnoœci organizacyjnych, inny natomiast
chcia³ np. zaj¹æ siê g³ównie stron¹ programow¹.

MIJANIE SIÊ Z WYMAGANIAMI

Pamiêtam kilka takich przypadków, kiedy oko³o 70% zadañ w pró-
bie na stopieñ podharcmistrza dotyczy³o pracy w dru¿ynie lub kiedy
podobna liczba zadañ w próbie przewodnikowskiej dotyczy³a rozwo-
ju osobistego i walki z w³asnymi wadami. Pozwalaj¹c sobie na pewne
uogólnienie, mo¿na powiedzieæ, ¿e w pierwszym przypadku ktoœ pla-
nowa³ próbê phm., a wysz³a pwd., w drugim – mia³o byæ pwd., a wy-
sz³a HR. Jest to ewidentny przyk³ad niezrozumienia wymagañ
poszczególnych stopni. Trafnie uj¹³ to Andrzej Poniedzielski, który
powiedzia³: „Cz³owiek stawia sobie pytania: Co trzeba, co mo¿na i co
chce siê robiæ? Szczêœciem jest taki stan, w którym odpowiedŸ na te
trzy pytania jest taka sama”. W przypadku prób na stopnie „co trzeba”
– to wymagania, „co mo¿na” – to potrzeby œrodowiska i warunki, jakie
ono stwarza, „co chce siê robiæ” – to indywidualne predyspozycje i aspi-
racje zdobywaj¹cego stopieñ. Jeœli te trzy obszary pokrywaj¹ siê – to
mamy w³aœciwego cz³owieka na w³aœciwym miejscu. Jeœli nie – KSI
powinna przede wszystkim porozmawiaæ z opiekunem, a w skraj-
nym przypadku zmieniæ go. Opiekun musi w³aœciwie rozumieæ wy-
magania i jest odpowiedzialny za to, aby podopieczny, przed
otwarciem próby, równie¿ zdoby³ tê wiedzê.
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