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iedy mowa o prawdziwym ¿yciu harcerskim, od razu przed oczyma poja
wiaj¹ mi siê sceny z moich obozów - ka¿dy wywo³uje uœmiech na twarzy,
ka¿dy by³ niezapomnian¹ przygod¹, ka¿dy niós³ nowe doœwiadczenia,
ka¿dy uczy³ mnie s³u¿by!

Obóz
Obóz letni jest doskona³¹ okazj¹ wykazania siê (lub nie - czego nikomu nie
¿yczê) duchem harcerskim. Twoja ca³oroczna praca nad sob¹ na pewno zastanie
zauwa¿ona. Jeœli jednak do tej pory nie wziê³aœ siê za siebie, to nie ma o co siê
martwiæ - zakasaj rêkawy i do dzie³a - na obozie pójdzie Ci znacznie lepiej!

Służba
S³u¿ba to ka¿dy dobry uczynek, ka¿dy dobrze spe³niony obowi¹zek, ka¿de
dobre s³owo, przyjazny gest lub zwyk³y uœmiech, wszystko, co robisz dobrze, wszystko w co wk³adasz swoje serce jest Twoj¹ s³u¿b¹!

Sens
Bez wzglêdu na to czy harcerstwo to dla Ciebie jeszcze nowoœæ, czy jesteœ
zaprawion¹ harcerk¹ i przesz³aœ ju¿ wiele w b³êkitnym mundurze - s³u¿ba to ci¹gle
to samo - dostrzeganie potrzeb otaczaj¹cych Ciê ludzi, wyjœcie im naprzeciw, oddawanie innym cz¹stki siebie bez oczekiwania na nagrodê.

Dobry uczynek

fot. Kazimierz Kraczoñ
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Wydaje mi siê zbêdne rozpisywanie siê tutaj na
temat dobrych uczynków.
Jak zapewne wiesz z praktyki - to nic trudnego wystarczy mieæ oczy i uszy
szeroko otwarte - pomóc
przy zmywaniu naczyñ lub
noszeniu wody z rzeki.
Okazji do dobrego uczynku jest naprawdê wiele zw³aszcza na obozie!

gniazdo 12
Funkcja, jak¹ pe³nisz w swoim zastêpie jest sporym kawa³kiem powierzonej Ci
s³u¿by. Sumienne wykonywanie zwi¹zanych z ni¹ obowi¹zków, to dawanie siebie
zastêpowi. Kiedy dwa tygodnie spêdzacie razem na leœnej polanie, najlepiej sprawdzaj¹ siê funkcje w zastêpie. Potrzeba dobrego zgrania zastêpu, by dobrze funkcjonowa³ podczas obozu. Sanitariuszka musi zatroszczyæ siê o apteczkê, topografka o
mapy, kwatermistrzyni o sprzêt, gosposia o listê zakupów, skarbnik o finanse, wodzirej o zabawy, kronikarka o ciekawe relacje waszych przygód. Ka¿dy ma jakieœ
zadanie, za które jest odpowiedzialny. S¹ jednak te¿ takie, które nale¿¹ do ca³ego
zastêpu, a do których nie ci¹gnie nikogo, np.: zmywanie garów, zbieranie chrustu
czy poprawianie linek przy namiocie. Taka s³u¿ba nie mo¿e byæ pominiêta! Wiem,
¿e ciê¿ko jest samemu zaoferowaæ siê do gara po przypalonym sosie, ale styl harcerki wymaga poœwiêcenia równie¿ tego typu. Je¿eli pytasz: "a dlaczego ja?", musisz byæ œwiadoma tego, ¿e przezwyciê¿aj¹c "lenia" za w³asn¹ skór¹, dajesz dobry
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Obowiązki
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przyk³ad i poci¹gasz innych do pracy nad sob¹. W rezultacie zaowocuje to nawet
nadmiarem chêtnych do nielubianych wczeœniej zadañ.

Słowo, gest, uśmiech
Nie potrzeba wiele, dobre s³owo, przyjazny gest lub zwyk³y uœmiech oznacza
naprawdê du¿o... zreszt¹ sama na pewno wiesz najlepiej!
B¹dŸ wiêc pewna, ¿e obóz jest najlepsz¹ "szko³¹" s³u¿by.

Anna Kowalczyk sam. - pryboczna 10 Dru¿yny Lubelskiej, uczennica III klasy II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Zamojskiego.
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