WODNIACY
Vortal harcerzy wodnych

Czy zuchy sÄ skazane na specjalnoÅÄ fabularnÄ , czy majÄ szansÄ na
prawdziwÄ przygodÄ?
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JeÅli tylko mamy samodzielne programowo i organizacyjnie wielopokoleniowe,
kilkudziesiÄcio- czy nawet stukilkudziesiÄcio-osobowe Årodowisko wodniackie
(np. szczep wodny, oÅrodek, retmanat czy „ÅlÄ skÄ druÅ¼ynÄ”
wielopoziomowÄ ), to nawet najmÅodsi mogÄ spróbowaÄ prawdziwej
specjalnoÅci – dostosowanej oczywiÅcie do ich wieku.

Program a kadra

I tak, odpowiednio:

- JeÅli w takim Årodowisku sÄ ratownicy, zuchy mogÄ chodziÄ na
prawdziwy basen i naprawdÄ uczyÄ siÄ pÅywaÄ.
- JeÅli mamy kadry i sprzÄt Å¼eglarski, to zuchy pod nadzorem z kei i
motorówki na ograniczonym akwenie same mogÄ ÄwiczyÄ na prawdziwych
Optymistach i Figlach. Albo moÅ¼na „zapakowaÄ” zuchy na DeZete i
zabraÄ je na prawdziwÄ wyprawÄ na drugi koniec jeziora.
- JeÅli mamy specjalistów od szktutnictwa i bosmaÅskiego majsterkowania, to
zuchy mogÄ z nimi robiÄ prawdziwe (pÅywajÄ ce) modele statków (z kory,
tektury, czy gotowych elementów) oraz zaczÄ Ä siÄ ÄwiczyÄ w pracach
bosmaÅskich – prawdziwe plecionki do kluczy, zakÅadki do ksiÄ Å¼ki,
motylki, waÅ¼ki ze sznurka... i inne ozdoby i rzeczy uÅ¼ytkowe.
- JeÅli mamy w Årodowisku szantymenów, to mogÄ oni z zuchami
ÅpiewaÄ prawdziwe „marynarskie” piosenki (Hej, ho Å¼agle staw...), a
nawet nauczyÄ maluchy taÅca marynarskiego.
- JeÅli mamy w Årodowisku róÅ¼ne znajomoÅci, to z pewnoÅciÄ uda siÄ
na zbiórkÄ do zuchów zaprosiÄ prawdziwego marynarza albo Å¼eglarza,
który opowie zuchom (byÄ moÅ¼e ubarwionÄ ) gawÄdÄ o obcych krajach,
dalekich kontynentach czy groÅºnych sztormach itd... itd...

O wycieczkach do prawdziwego portu, czy wyjÅciu do prawdziwej stoczni na
prawdziwy chrzest prawdziwego statku nawet nie wspominam.
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Kadra musi siÄ sama rozwijaÄ

Uwaga! Do prawdziwych dziaÅaÅ potrzebne jest zaplecze. Zaplecze ludzi,
specjalistów, pasjonatów, którzy w danym Årodowisku sami rozwijajÄ siebie,
realizujÄ swoje hobby, zdobywajÄ doÅwiadczenie – a czasem przy okazji mogÄ
uchyliÄ rÄ bka swoich tajemnicy najmÅodszym. Nie jest wÅaÅciwym
gromadzenie i zatrzymywanie kadry tylko do „obsÅugi” zuchów, gdyÅ¼ starsi wciÄ
Å¼ muszÄ sami siÄ rozwijaÄ.

Dlaczego w szczepie lub druÅ¼ynie wielopokoleniowej?

Niestety gromada dziaÅajÄ ca samodzielnie – na pustyni kadrowej i sprzÄtowej –
to faktycznie tylko moÅ¼e obrzÄdowo ubieraÄ granatowe bluzy i klepaÄ plÄ sy
w marynarza i gry w piratów – a to jest tylko fabuÅa, a nie specjalnoÅÄ.

WidaÄ, Å¼e wodna gromada zuchowa ma sens tylko i wyÅÄ cznie dziaÅajÄ c w
samodzielnym Årodowisku wodnym – np. szczepie, druÅ¼ynie wielopoziomowej
albo oÅrodku. Tylko majÄ c zaplecze w starszych wodniakach i Å¼eglarzach, tylko
i wyÅÄ cznie pokazujÄ c, Å¼e jest coÅ dalej. Jak bÄdÄ starsi, bÄdÄ potem
rejsy ÅródlÄ dowe, morskie wyprawy, itd. Koniecznie musi byÄ moÅ¼liwoÅÄ
przejÅcia dalej do harcerskiej druÅ¼yny wodnej.
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