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Przykładowa opinia w CESEI
hm. Anonia Niewiadomska
Hm. Anonia Niewiadomska od kwietnia minionego roku pełniła funkcję przewodniczącej
Komisji Instruktorskiej. Należy też wspomnieć o innych licznych harcerskich aktywnościach Anonii
związanych z pracą Szkoły Instruktorskiej czy Kapituły HR. Z Anonią współpracuję od wielu lat
i bardzo sobie cenię tę współpracę. Lubię polegać na zdaniu, wiedzy czy opinii Anonii. Zawsze mogę
liczyć na Jej pomoc, zaangażowanie w sprawach, które są Jej bliskie i znane.
To, co mnie wciąż i niezmiennie wprowadza w konsternację to brak decyzyjności Anonii. Tym
bardziej, że nie wynika on z braku wiedzy, czy też niechęci do przejmowania odpowiedzialności za
podejmowane decyzje. Jest to dla mnie zagadka…
Anonio, to był trudny rok dla Ciebie, wiem. Głównie z powodu sytuacji rodzinnej i zawirowań
w podziale kompetencji w komisji. Nie potrafiłam Ci pomóc, a kiedy wkroczyłam do akcji, zrobiłam
chyba jeszcze większe zamieszanie, za co przepraszam. Tak jak rozmawiałyśmy – zabrakło tu po
prostu jasnej rozmowy – nawet jeśli (a tak czułam w tamtym czasie) – każdy kontakt i rozmowa
o komisji była dla Ciebie trudna.
Myślę, że praca na podjętej funkcji wymaga od Anonii sporo czasu i poświęcenia. Nie jest to
tylko funkcja, ale też sposób, w jaki do swoich obowiązków podchodzi i jak realizuje zadania, jakie
Jej, jako komendantka, powierzam.
Jak wszystkie członkinie komendy, Anonia na bieżąco realizuje i kreuje pracę chorągwi,
uczestnicząc w zbiórkach i biwakach z hufcowymi. Jak wszystkie członkinie tworzy cele, wyzwania
i plan bieżącej pracy, w tym zlot, Program Chorągwi. Uczestniczy i prowadzi zajęcia na kursach
zarówno metodyki zuchowej (to jej podstawowa dziedzina wiedzy harcerskiej), ale też na kursach
przewodniczek i podharcmistrzyń. Wchodzi również w skład Kapituły HR.
Anonia ma już spore doświadczenie życiowe mimo młodego wieku, pozwala Jej to być bardzo
dobrym głosem kapituły HR. Potrafi rozmawiać z harcerkami, szukać razem z nimi rozwiązań,
zastanawiać się nad zadaniami i raczej kierować niż narzucać, co jest cenne, ponieważ nie zniechęca,
a wręcz skłania do przemyśleń, co owocuje realnymi zadaniami. A do tego potrafi je też w tym
wszystkim wspierać.
Dodatkowo, naszą wspólna decyzją, powierzyłam Anonii poprowadzenie kursu
przewodniczek. Sam kurs nie był już wyzwaniem, ale to jedno, a drugie ważne zadanie to stworzyć,
nauczyć i wykształcić kolejną samodzielną kadrę kursu. To od Anonii wymagało dodatkowych
umiejętności i działania na poziomie harcmistrzyni. Z zadania wywiązała się wzorowo. Jest
komendantka kolejnego kursu, podstawy kolejnej kadry.
Takie instruktorki jak Ty, mądre, szczere i harcersko ukształtowane budują naszą
rzeczywistość. Nie tylko harcerską. Wiem, że wartości, które są nam bliskie realizujesz na co dzień. To
najlepszy z możliwych do wyobrażenia sposobów na realizację harcerstwa. Wiarygodność, przykład
własny w każdym aspekcie życia. To jest czas zostawania harcmistrzynią, już czas zdobywać
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wierzchołki!
Wiem, że harcerstwo w dorosłym życiu Anonii jest bardzo ważne. Na pewno znaczy więcej
niż przygoda młodej harcerki. Jest tak samo ważne jak Anonia dla harcerstwa. Wiem, ile znaczy dla
Niej wspólna praca i w komendzie, i w KI, ile daje Jej ten wspólnie spędzony czas. Cenię takie
instruktorki, bo to właśnie One własną osobą pokazują autentyczność harcerstwa. Wpisują to
harcerstwo w swoją codzienność.
Nie wyobrażam sobie dziś, że chorągiew funkcjonuje bez Anonii, nie mówiąc już o mnie.
Jeszcze jedno. Mam takie oczekiwanie, choć pewnie głośno niewyjawione, brakuje mi inicjatywy.
Tak, to wymaga rozwinięcia, bo inteligencja, wiedza i doświadczenie, jakie Anonia posiada musi
sprzyjać inicjatywie.
Druhno Naczelniczko, ja to mam szczęście. Pracuję wśród ludzi niezawodnych. No to żeby tak mogło
być dalej, proszę druhnę harcmistrzynię wpisać na listę instruktorek XXX, wcześniej zaliczając Jej
służbę w 2013 roku.
CZUWAJ!
hm. Komendantka Chorągwi HR

