Przerwanki

nr 5

8 lipca 2012 r.

Imieniny obchodzą: Adrian, Elżbieta, Prokop oraz Adolf, Adolfa, Adriana, Adrianna,
Akwila, Chwalimir, Edgar, Eugeniusz, Falibor, Hadrian, Hadriana, Jan, Kilian, Kiliana

PSI KOMPAN
Wczoraj po południu, podczas
poobiedniego LB
odwiedziłyśmy
„Olimp”, jedno z
miejsc obozowych,
gdzie harcerze z
drużyny CzeNeKa
wraz z dwiema
gromadami zuchowymi przenieśli się
w czasie do Akademii Pana Kleksa i
rozbili swój obóz.
W obozowisku tym
zamieszkuje także 10 psów. W
rozmowie z Komendantką
obozu Agnieszką Radko
dowiedziałyśmy się, że pomysł
zaangażowania psów w program obozu, jak i codzienną
pracę harcerską wziął się z
zamiłowania do psów zarówno
Komendantki, jak i jej męża.
Początkowa działalność była
skierowana głównie na zawody
psich zaprzęgów, jednak wraz z
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upływem czasu - wieloletniej
pracy z psami, harcerze skierowali
swoją uwagę na doskonalenie się
w umiejętnościach komunikowania się z psami i ogólnopojętą
edukację w tym zakresie. Druhna
Agnieszką Radko wraz ze swoją
koleżanką Moniką Trofimov
założyły fundację terapeutyczną
„Pies dla Stasia”.
Ciąg dalszy na stronie 2
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Ciąg dalszy ze strony 1

Agnieszka zwróciła uwagę, że
podstawą w dogoterapii powinno
być postawienie na równi psa
i człowieka. W związku z tym,
ważne jest, a może nawet
najważniejsze bezpieczeństwo
jednego i drugiego. Psy, tak jak
my, mają swoją hierarchię
potrzeb, które trzeba zaspokoić.
W przypadku psów
terapeutycznych, dopiero po
zaspokojeniu tychże można bez
niepokoju dopuścić zwierzę do
terapii. Można zastanawiać się
dlaczego, ale odpowiedź jest
niezwykle prosta, żeby nie
powiedzieć – banalna. Psy, tak jak
ludzie, mają swoje uczucia, potrzeby,
o których wspomniałyśmy. Jeśli
człowiek jest nieszczęśliwy, nie
spełnia swoich potrzeb, zaczyna
odczuwać frustrację, co utrudnia mu
funkcjonowanie. Podobnie jest z
psami. Nieszczęśliwe, nie są w stanie
spełniać swojej terapeutycznej roli.
W tym miejscu należy wyjaśnić, że
zaspokojenie potrzeb psa, to nie tylko
karmienie czy pojenie. To także
zaakceptowanie jego charakteru oraz
tego, co lubi a czego nie.
Agnieszka uświadomiła nam, że
dogoterapia nie powinna polegać na
„wieszaniu się” na psie czy
„jeżdżeniu” na nim. W terapii ze
zwierzęciem najważniejsze jest, żeby

się go „nauczyć”, traktować
podmiotowo, tzn. akceptować jego
chęć lub brak chęci, np. do
przytulenia lub głaskania. Wiąże się
to także z podstawowymi zasadami,
których należy bezwzględnie
przestrzegać. Chodzi m.in o to, żeby
zawsze pytać właściciela o zgodę,
jeśli mamy ochotę dotknąć psa.
Należy także pamiętać, że najlepiej
głaskać go w szyję lub w bok. Będąc
głaskany w ten sposób, pies odczuwa
przyjemność.
Systematyczna nauka, regularne
przebywanie z psem, uczy
odpowiedzialności, cierpliwości
i konsekwencji. Okazuje się, że pies
faktycznie może być najlepszym
przyjacielem człowieka. Jest tylko
jeden warunek – traktujmy go tak, jak
my byśmy chcieli być traktowani,
czyli z szacunkiem.

OGŁOSZENIE
Oboźny zgrał na pendriv'a klucz do kontenera. Chętnych zapraszamy z
laptopem do Zgrupowania :-)
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Z KRONIKI ZUCHA...
Dziękujemy Zagubionym Dzieciom z Krainy Nibylandii za
aktywność. Publikujemy kolejny
tekst (piosenkę), którego autorami
są: dh Paulina Murzyn, Hubert
Skarżyński, Kuba Starzak, Rafał
Tokarzewski, Adam Trzciński,
Patryk Przybysz (szóstka
Wybawcy Nibylandii).

Nibylandia, Nibylandia, kraina
marzeń,
Nibylandia, Nibylandia, domem jest
naszym.
Nikt z nas nie chce dorosnąć,
Tylko na zawsze tu zostać.”

„Nibylandia, Nibylandia,
na tej wyspie mieszkamy,
Nibylandia, Nibylandia,
tę wyspę kochamy.
Tylko źle, że są tu źli piraci,
chą zabrać Piotrusia.
A my, dzielne zuchy przybyliśmy,
Nibylandię ratowaliśmy.

KUCHENNE REWOLUCJE, CZYLI „BEDE GO ZJAD”
O godzinie 7.00 do kuchni stawia
się zastęp 6-osobowy wraz z
umundurowanym instruktorem.
Terminarz służby:
08.07.2012 - Szczep „Nie”
09.07.2012 - Harcerze Młodsi z
Gdańska
10.07.2012 - 8DH Otwock
11.07.2012 - Harcerze Starsi z
Gdańska

12.07.2012 - 7 DH Otwock
13.07.2012 - Harcerze Starsi z
Józefowa
14.07.2012 - Harcerze Młodsi z
Józefowa
15.07.2012 - Harcerze Młodsi z
Gdańska
16.07.2012 - Harcerze Starsi z
Józefowa
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MOC ATRAKCJI...

MA

Mamy w Przerwankach jezioro, mamy las. Ale mamy też czołg. Kto
chętny, może się nim przejechać. Zgłoszenia przyjmuje druh Oboźny.

SŁONECZNY PATROL
Już drugi rok jest z nami „nowy”
ratownik dh. Irek. Trzeba przyznać,
że to prawdziwy pracuś i głowa
pełna pomysłów. Na początku
wygrabił dno kąpieliska, ale to za
mało. Nie wiadomo skąd wytrzasnął
bronę i wygrabił jeszcze dokładniej.
Kiedy jednak okazało się, że jakiś
żartowniś wrzucił stłuczoną butelkę
do kąpieliska, to zorganizował

MSZA POLOWA

MG

pluton saperski i własnej roboty
grabiami przeczesał dno. Akcja
zakończyła się sukcesem. Potem
zażądał od Komendanta liny do
przeciągania, piłek dmuchanych, siatki
do siatkówki… klienci mi się nudzą na
kąpielisku! Obecnie dh. Irek planuje
rozbudowę pomostu, który to
reanimował w ubiegłym roku, Brawo
Ratowniku! Tak trzymać!
MG

Jak co roku zawitał do
nas ksiądz Franciszek
i odprawił dla harcerzy i nie tylko mszę
polową, na którą
przybyli wszyscy
harcerze i chętni
goście z pola namiotowego.
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