WODNIACY
Vortal harcerzy wodnych

SpecjalnoÅciowa chemia
Kategoria : Mam zdanie i nie waham siÄ go uÅ¼yÄ
Wiktor WrÃ³blewski 03.02.2009 23:30

W starej polskiej szkole chemii juÅ¼ po nazwie rozróÅ¼niaÅo siÄ podobne zwiÄ
zki o niekompletnej strukturze. I tak kwas siarkowy to H2SO4, czyli zwiÄ zek, w
którym siarka (szeÅciowartoÅciowa) wykorzystuje wszystkie swoje elektrony
walencyjne do powiÄ zaÅ z sÄ siednimi atomami. Natomiast jeÅli siarka, tworzÄ
c zwiÄ zek, pracuje jako czterowartoÅciowa, tworzy kwas siarkawy H 2SO3. TeÅ¼
jest to teÅ¼ kwas mocno Å¼rÄ cy, ale nie tak trwaÅy - bo siarka nie wykorzystuje
wszystkich potencjalnych moÅ¼liwoÅci: aÅ¼ dwa elektrony pozostajÄ wolne, a
drzemiÄ ca w nich energia po prostu siÄ marnuje. Wystarczy kwas trochÄ
podgrzaÄ, a zwiÄ zek rozpada siÄ i pozostaÅe wiÄ zania atomowe pÄkajÄ .

DruÅ¼yna specjalnoÅciowa czy specjalnoÅciawa?

Podobnie jest z druÅ¼ynÄ i moÅ¼liwoÅciÄ powiÄ zania pracy harcerskiej ze
specjalnoÅciÄ . W systemie pracy druÅ¼yn na powÅoce walencyjnej jest kilka
elektronów, które mogÄ utworzyÄ wiÄ zania:

- Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie - moÅ¼e siÄ Åwietnie powiÄ zaÄ z
systemem etycznym czy kodeksem honorowym obowiÄ zujÄ cym
zawodowców w wybranej specjalnoÅci;
- Uczenie w dziaÅaniu - moÅ¼e siÄ Åwietnie sprawdziÄ w zdobywaniu
nowej wiedzy specjalnoÅciowej przez samodzielne poszukiwanie odpowiedzi
w harcerskiej grze, zabawie, praktyce zamiast na wykÅadach;
- System zastÄpowy - maÅe samodzielne grupy wrÄcz idealnie pasujÄ do
na przykÅad obsadzenia zaÅogi harcerskiej Åodzi;
- Stopnie, sprawnoÅci i odznaki - mÄ drze uÅoÅ¼ony schemat kolejno
zdobywanych stopni i sprawnoÅci Åwietnie wiÄ Å¼e siÄ z wprowadzaniem
w kolejne etapy specjalnoÅciowego wtajemniczenia;
- DruÅ¼ynowy - sam powinien byÄ specjalnoÅciowcem. ChoÄ nie musi,
moÅ¼e byÄ tylko dobrym organizatorem. Ale wówczas powinien
prawidÅowo uÅoÅ¼yÄ sobie relacje z instruktorem wyszkolenia
specjalnoÅciowego druÅ¼yny, który bÄdzie czuwaÅ nad merytoryczna
poprawnoÅciÄ dziaÅaÅ specjalnoÅciowych.
- Miejsce, teren, przyroda - dobrze dobrane miejsce wÄdrówki, obozu, biwaku
powinno siÄ wiÄ zaÄ ze specjalnoÅciÄ z wybranym typem zadaÅ. Raczej
nikt nie organizuje regat w stajni, ani jazdy konnej w marinie.
- ObrzÄdowoÅÄ - symbole i tradycje druÅ¼yny, elementy umundurowania,
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sposób zachowanie siÄ, pozdrawiania, caÅe ceremonie mogÄ wiÄ zaÄ
siÄ z klimatem wybranej specjalnoÅci.

W prawidÅowo dziaÅajÄ cej druÅ¼ynie specjalnoÅciowej wykorzystane sÄ
wszystkie powiÄ zania pomiÄdzy harcerstwem, a specjalnoÅciÄ . Taki zwiÄ zek
jest trwaÅy i co najwaÅ¼niejsze "ostro Å¼rÄ cy" - czyli dziaÅanie takiej
druÅ¼yny jest atrakcyjne, skuteczne po prostu fajne.
OczywiÅcie w przyrodzie harcerskiej, podobnie jak w chemii bardzo czÄsto
wystÄpujÄ zwiÄ zki niepeÅne, sÄ druÅ¼yny w których nie wszystkie elektrony
walencyjne tworzÄ wiÄ zania - np. w druÅ¼ynie nie ma eksperta, abo druÅ¼yna
zapomniaÅa o specjalnoÅciowej obrzÄdowoÅci - i co? Niby nic. Z pozoru
dziaÅanie druÅ¼yny wciÄ Å¼ jest ostre, Å¼rÄ ce, ciekawe, fajne... ale istnieje
powaÅ¼ne ryzyko, Å¼e w specyficznych warunkach (jak przy podgrzaniu H2SO3)
pozostaÅe wiÄ zania równieÅ¼ zostanÄ zerwane! Dlatego taka druÅ¼yna jest
tylko specjalnoÅciawa, a nie specjalnoÅciowa!
A co z siarkÄ dwuwartoÅciowÄ ?

OczywiÅcie teoretyczne w chemii jest takie zjawisko jak H 2SO2. Ale we
wÅaÅciwoÅciach jest taka przepaÅÄ miedzy H 2SO4, a H2SO2, Å¼e w starej
polskiej szkole chemii kwas ten byÅ zwany sulfoksylowym, Å¼eby nikt go nie
pomyliÅ z prawdziwym siarkowym. Kwas sulfoksylowy po pierwsze jest
nietrwaÅy, a po drugie cieÅszy od soku z cytryny, no moÅ¼e z limonki.
I tak samo sÄ druÅ¼yny, w których nagle pojawia siÄ jakiÅ jeden
specjalnoÅciowy elektron. Na przykÅad obrzÄdowoÅÄ spadochronowa, albo
okazyjnie zdobyta odznaka ratownika ZHP, czy teÅ¼ wyjazd na poligon - no i co z
tego? Nic. Ani nie jest to zwiÄ zek trwaÅy, ani dziaÅanie mocne. WiÄc zgodnie z
duchem "starej szkoÅy" nie ma do Å¼adnego przedrostka "spec-" w nazwie prawa.
WÅaÅnie po to, Å¼eby nie myliÄ. Å»eby nazwa nobilitowaÅa tych w peÅni
zaangaÅ¼owanych, caÅÄ chmurÄ elektronów.
phm. Wiktor Wróblewski HR
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