KSZTA£CENIE

OBRZÊDOWOŒÆ NA KURSIE

który nie tylko ma za zadanie kszta³ciæ, ale przede wszystkim byæ
wzorem, przyk³adem do naœladowania.

„Wódz mówi: si¹dŸmy w kr¹g”. Teraz by³ czas na przyznanie
piór za kolejne próby oraz wnioski o zamkniêcie próby charakteru. Przy ognisku, po zakoñczeniu danej próby, ka¿dy otrzymywa³ piórko – ka¿da próba w innym kolorze.
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Koñcz¹ siê ostatnie tego dnia zajêcia. Uczestnicy kursu jeszcze ¿ywo dyskutuj¹, gdy do sali wchodzi komendantka kursu.
Wszystkie rozmowy milkn¹, a oczy kieruj¹ siê na komendantkê: „Wódz mówi: rozpalmy ognisko”.

Pracuj¹c nad kursem d³ugo w zespole zastanawialiœmy siê nad
jego obrzêdowoœci¹. Jest to szczególnie trudne w przypadku kursów
instruktorskich. Tak naprawdê mo¿na by zapytaæ, czy na takim kursie obrzêdowoœæ jest w ogóle potrzebna? Po co j¹ stosowaæ? Czy
mo¿na j¹ do czegoœ wykorzystaæ? Kurs instruktorski w naturalny sposób wymusza koncentrowanie siê na wiedzy i umiejêtnoœciach. Obrzêdowoœæ pozwala pracowaæ nad kszta³towaniem postaw, emocjami,
prze¿yciami duchowymi. Jest wiêc potrzebna. Ale jaka ma byæ ta
kursowa obrzêdowoœæ?
Nie chcieliœmy mieæ sztucznych, sztywnych obrzêdów tylko po
to, ¿eby by³y. Chcieliœmy stworzyæ coœ, co pomog³oby uczestnikom
i kadrze g³êbiej prze¿yæ ca³y kurs. Chcieliœmy, aby obrzêdy integrowa³y kadrê, uczestników, ale te¿ ¿eby ³¹czy³y w sobie elementy zwi¹zane z prac¹ nad sob¹ i z zadaniami kursowymi. Naszym celem by³o
tak¿e stworzenie pewnej idei, wokó³ której moglibyœmy budowaæ
wspólnotê chor¹gwian¹.

Po oko³o 20 minutach wszyscy spotkaliœmy siê przy ognisku.
„Wódz mówi: stañmy w kr¹g”. Po tych s³owach nastêpowa³
obrzêd kamieni. Zaczyna³a komendantka, dok³adaj¹c swój kamieñ do krêgu wokó³ ogniska, po niej robili to wszyscy pozostali. Dok³adaj¹c kamieñ, ka¿dy opowiada³ o postêpach próby,
któr¹ podj¹³ na pocz¹tku kursu.

Siêgnêliœmy trochê do pamiêci, w³asnych doœwiadczeñ, przeczytanych ksi¹¿ek, wa¿nych myœli i wtedy na horyzoncie pojawi³a siê
„Szko³a Wodzów” – pierwszy kurs kadry kszta³c¹cej organizowany
w naszej chor¹gwi po d³u¿szej przerwie przed kilku laty. I to w³aœnie
ta nazwa i symbol zaprojektowany przez jedn¹ z uczestniczek kursu
sta³y siê Ÿród³em pomys³ów na obrzêdowoœæ kursu kadry kszta³c¹cej
podczas ubieg³orocznej Letniej Akcji Szkoleniowej oraz na pracê zespo³u kadry kszta³c¹cej.
Mieliœmy nazwê, ale co dalej? Co takiego szczególnego powinno
siê dziaæ na kursie? Co mo¿e nam daæ nazwa? Co i jak nale¿y zrobiæ,
aby kurs by³ prawdziw¹ „Szko³¹ Wodzów”?
Dalsz¹ inspiracj¹ do tworzenia obrzêdowoœci kursu by³y dwie
ksi¹¿ki: Próby wodzów i Zwitek kory brzozowej. To w³aœnie idee zawarte w tych pozycjach pomog³y nam opracowaæ system zdobywania piór, a surowa moralnoœæ Prób wodzów pomog³a wskazaæ postawê
instruktora, wodza, a w szczególnoœci instruktora – kszta³ceniowca,
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Zdobywanie piór pozwoli³o po³¹czyæ integracjê, pracê nad sob¹
oraz zadania kursowe. Ka¿dy uczestnik kursu móg³ w czasie jego
trwania zdobyæ siedem piór, co by³o warunkiem ukoñczenia kursu.
Pióra mo¿na by³o otrzymaæ za opracowanie programu próby instruktorskiej, programu kursu dru¿ynowych, opracowanie konspektu i przeprowadzenie zajêæ, opowiedzenie gawêdy na zadany temat (równie¿
zwi¹zany z obrzêdowoœci¹ kursu). Dwa ostatnie pióra by³y szczególne. Jedno z nich przyznawane by³o przez kadrê kursu za postawê na
kursie, a drugie przyznawane by³o na wniosek uczestnika po pomyœlnym zakoñczeniu przez niego próby charakteru, któr¹ okreœla³ na
pocz¹tku kursu. Warto tu równie¿ dodaæ, ¿e próba charakteru dotyczy³a te¿ kadry. Przyznawanie piór wzmacnia³o indywidualn¹ pracê
z ka¿dym z uczestników kursu.
Obrzêdowoœæ na kursie tworzy jego atmosferê, tworzy siln¹ grupê i wzmacnia j¹, pozwala wp³ywaæ na budowanie postawy uczestników oraz kadry, ³amie monotoniê kursowych zajêæ (jak ciekawie by
one nie by³y prowadzone) i wzbogaca kurs. To wzbogacenie pozwala
na pe³niejsze prze¿ycie kursu, a nie tylko na zwyk³e uczestnictwo
w zajêciach.
Obrzêdowoœæ na kursach instruktorskich, kursach dru¿ynowych
pozwala zdobyæ ich uczestnikom doœwiadczenia, które mog¹ póŸniej wykorzystaæ w swoich hufcach czy zastosowaæ w swoich dru¿ynach. Dlatego tak wa¿ne jest, ¿eby obrzêdowoœæ takich kursów
mog³a coœ daæ ich uczestnikom, a nie po prostu byæ, bo tak byæ
musi.
„Szko³a Wodzów” osi¹gnê³a zamierzony cel, jeœli chodzi o kurs
kadry kszta³c¹cej. Teraz pracujemy, aby pomog³a nam stworzyæ wspólnotê chor¹gwian¹, aby sta³a siê pewnym znakiem jakoœci dzia³ania
naszego zespo³u. Dlatego te¿ cz³onkowie zespo³u tak¿e zdobywaj¹
pióra. To te¿ jest szko³a dla naszego zespo³u oraz wczeœniejszych
absolwentów naszych kursów. Cz³onkowie zespo³u trochê inaczej
zdobywaj¹ pióra (wynika to z pracy w zespole), ale jest te¿ kilka
elementów wspólnych: próba charakteru oraz opracowanie konspektów i prowadzenie zajêæ na kursach chor¹gwianych. Do tych dwóch
piór dochodz¹ kolejne trzy, za które mo¿na otrzymaæ pióra, czyli praca na rzecz zespo³u (np. opracowanie szczególnych materia³ów), zorganizowanie zajêæ w formie kominka, kuŸnicy dla uczestników
kursów lub zespo³u oraz udzia³ w formach doskonal¹cych dla cz³onków zespo³u. Zdobycie wszystkich piór ³¹czy siê z otrzymaniem odznaki.
Czy uda³o nam siê osi¹gn¹æ zamierzone cele? Czy obrzêdowoœæ
wp³ynê³a na nasz¹ postawê? Czy pomog³a pracowaæ nad sob¹? Czy
da³a inspiracjê do dalszej pracy w swoich œrodowiskach? Czy pokaza³a, dlaczego warto j¹ mieæ? Czy uczestnicy i kadra pe³niej prze¿yli
ca³y kurs? Jeœli chodzi o kadrê, to na pewno odpowiemy: tak. A najlepszym dowodem na to jest pomys³ na pracê naszego zespo³u. Jeœli
chodzi o uczestników, to odpowiedzi na te pytania mog¹ udzieliæ
absolwenci naszych kursów, a w szczególnoœci tego podczas Letniej
Akcji Szkoleniowej w Za³êczu Wielkim, w sierpniu 2004 roku. Ka¿dy z nich zdoby³ siedem piór, z których mog¹ z³o¿yæ skrzyd³a i wyruszyæ w dalsz¹ podró¿…
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