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Od wydawcy
Próby wodzów ukaza³y siê po raz pierwszy w 1935 r. jako rekomendowana specjalnie na zlot w Spale  trzecia w kolejnoci chronologicznej, a druga po kilkuletniej przerwie  pozycja wydawnicza Biblioteki
Skauta, dwutygodnika m³odzie¿y harcerskiej, ukazuj¹cego siê we Lwowie od 1911 roku.
W intencji autora ksi¹¿ka by³a przeznaczona niew¹tpliwie dla tych,
których interesowa³a sprawa kszta³cenia starszyzny dru¿yn harcerskich,
przede wszystkim wychowania wodzów-zastêpowych. Ju¿ wczeniej
Leopold Ungeheuer da³ siê poznaæ jako redaktor specjalnej rubryki czasopisma Skaut, skierowanej do funkcyjnych dru¿yn, których nazywa³
w³anie harcerskimi wodzami.
Mo¿emy domniemywaæ, ¿e licznie nadchodz¹ce do Skauta korespondencje pozwoli³y Ungeheuerowi sformu³owaæ prezentowany w ksi¹¿ce
pogl¹d na kszta³cenie wodzowskiej starszyzny i stworzyæ koncepcjê, która mówi³a, jak wspieraæ dojrzewanie harcerzy, jak uk³adaæ program dru¿yny, aby s³u¿y³ rozwojowi wszystkich i pomaga³ kszta³towaæ charaktery
i umiejêtnoci wodzów.
Na tle harcerskiej literatury lat trzydziestych ksi¹¿ka Ungeheuera wyró¿nia siê oryginalnoci¹ spojrzenia na program i metodê. Z dzisiejszego
punktu widzenia bardzo nowoczenie ujmuje harcerski system wychowania. Oprócz bowiem sugerowanych w tytule prób wodzów, czyli przepisów na sprawdzenie si³y i dzielnoci, znajdujemy tu uogólnion¹ myl
dotycz¹c¹ idei i harcerskich zasad wychowawczych, a tak¿e istoty ruchu
harcerskiego. Zadziwia nas aktualnoæ spojrzenia autora (maskowana
tylko archaiczn¹ dzi w du¿ej mierze stylistyk¹)  i chcia³oby siê przenieæ pogl¹d Ungeheuera, dotycz¹cy istoty ruchu spo³ecznego, w inne
dziedziny wspó³czesnego ¿ycia.
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Ungeheuer przypomina o bardzo wa¿nej sprawie, o tym, ¿e harcerstwo to ruch obejmuj¹cy wszelkie dziedziny ludzkiej aktywnoci. Jak bardzo potwierdzi³a to historia! I jak bardzo powinnimy braæ sobie dzisiaj
do serca przestrogê: Gdzie nie ma Ruchu, tam traci sens istnienie organizacji....
Niech nie zra¿a nas moralizatorski ton Prób wodzów. Przecie¿ przebija siê przez niego analityczne podejcie autora, dopatruj¹cego siê zwi¹zków przyczynowo-skutkowych wszystkich dzia³añ wychowawczych. Zaciekawia gradacja harcerskiego zaanga¿owania i wyrobienia, które
Ungeheuer sprowadza do trzech etapów: typ, charakter, wódz.
To bardzo dobry i wietnie sformu³owany pomys³ na wychowanie: uj¹æ
¿ycie w formê harców. Czyli nadaæ mu kszta³t dzia³ania, czynu, zadañ.
To stymuluje, wyzwala si³y. wiadomie dobrane harce, których widma
mo¿emy konsekwentnie przeledziæ  pozwalaj¹ realizowaæ cele i zamierzenia.
Oczywicie, przedstawione w ksi¹¿ce harce to dzi tylko inspiracja 
mo¿na i trzeba nadaæ im wymiar wspó³czesny, natomiast okrelenie widm
to doskona³y pomys³ na planowanie pracy dru¿yny. Dobry plan dru¿yny
powinien wiêc byæ wype³niony zadaniami (harcami), z których wszystkie
spe³niaj¹ pewne zamierzenia wychowawcze (przez Ungeheuera nazywane w³anie widmami). Ka¿dy harc ma tu swój sens, czyli ka¿de zadanie
programowe musi mieæ znaczenie wychowawcze.
Okrelenie, jakie s¹ widma harców, mo¿e nam pomóc tak¿e w innej
sytuacji, a mianowicie  kiedy chcemy wskazaæ aspekty wychowawcze
dzia³añ ju¿ wykonanych, pragniemy sprawdziæ, czy realizowane zadania
powinny przynieæ po¿¹dane skutki wychowawcze.
Jeli program dzia³ania autor ujmuje w formê harców, to sposób wychowawczego oddzia³ywania sprowadza do trzech podstawowych hase³:
przygoda, zastêp, wódz.
Przygoda to problem, zagadnienie, które chcemy poznaæ, nieznany
i intryguj¹cy temat, który inspiruje do aktywnoci i stwarza pole dzia³ania wychowawczego. Zastêp jest, rzecz jasna, nie tylko jednostk¹ organizacyjn¹. To równie¿ duch zastêpu, który sprzyja wyznaczonemu przez
harcerskie idea³y wychowaniu m³odego cz³owieka, to braterska gromada id¹ca w te same has³a, emanuj¹ca pewn¹ zbiorow¹ opiniê, zbiorow¹
dzielnoæ. Wódz natomiast czuwa nad wszystkim, jest si³¹ sprawcz¹,
wzorem i  rzecz¹ wodza jest tak postawiæ ¿ycie zastêpu, aby harcerz
mia³ mo¿noæ has³a zas³yszane w harcerstwie realizowaæ...
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Autor podszed³ do tematu bardzo pomys³owo. Uwadze polecamy interesuj¹cy wykres dzielnoci, przedstawionej jako funkcja si³y i czasu lub
obrazow¹ spiralê pracy, która pokazuje, jakie jest znaczenie pozytywnych
dowiadczeñ i umiejêtnoci korzystania z nich  przy planowaniu kolejnego dzia³ania harcerskiego zespo³u.
Wszystkim czytelnikom Prób wodzów  u schy³ku XX wieku  ¿yczymy jak najpe³niejszej realizacji si³ wyznaczonych przez widma podejmowanych harców, jak najsprawniejszego podkrêcania spirali pracy i nieustannie pomykaj¹cej w górê krzywej dzielnoci.
Agnieszka Kazek
Marek Skrzydlewski
£ód, grudzieñ 1999 r.
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Pracê tê powiêcam wodzom harcerskim,
którzy Wielk¹ Próbê przebyli, z zapa³em
pracê nad wyrobieniem silnego cz³owieka
podejmuj¹, Ruchowi naszemu nowe drogi
toruj¹.
Autor
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Wstęp
Ruch ma prê¿noæ i zdolnoæ rozwijania siê wewnêtrznego i ekspandowania* na zewn¹trz, je¿eli jego has³a s¹ mocne i ci¹gle ¿ywotne, posiada
dzielnych wodzów, rozporz¹dza konkretnymi metodami i rodkami do realizowania g³oszonych hase³, skupia jednostki aktywne, zapalne i wytrwa³e,
ma zapewniony sta³y dop³yw nowych cz³onków.
Warunki te pozostaj¹ ze sob¹ w cis³ej zale¿noci, co te¿ jest powodem,
¿e je¿eli tu i ówdzie Ruch siê za³amie  nie mo¿na go wówczas podtrzymaæ
doranymi poci¹gniêciami. Tam, gdzie choæby jeden z tych warunków nie
dopisuje, nastêpuje kolejne odpadanie innych  Ruch s³abnie. Na przyk³ad: brak wodzów poci¹ga za sob¹ niejasne podawanie hase³, wypaczanie
metod i rodków dzia³ania, które znowu poci¹gaj¹ za sob¹ wykruszanie siê
z Ruchu jednostek aktywnych i wartociowych, a zarazem zatamowuj¹ dop³yw nowych jednostek, nie wykazuj¹c w praktyce swej atrakcyjnoci. Podobnie, je¿eli braknie w Ruchu metody i rodków, harcerze nie maj¹ sposobów osi¹gania podawanych hase³, realizowania ich, trac¹ wiarê w nie,
wodzowie pozbawieni s¹ mo¿liwoci ujêcia inicjatywy jednostek, tworzy
siê zamêt, szukanie sposobów na w³asn¹ rêkê, nierzadko dochodzi siê do
hase³ sprzecznych z harcerskimi ideami, ruch siê zatraca, uciekaj¹ aktywniejsze jednostki. Je¿eli gromada jako organizacja siê trzyma, to nap³ywaj¹ do niej jednostki niedo³ê¿ne, s³absze, mniej wartociowe, pozwalaj¹ce
narzuciæ sobie organizacjê, a nie zaznaæ Ruchu.
Ruch i organizacja musz¹ siê wzi¹æ za rêce, aby stworzyæ ¿yw¹, mocn¹, a zarazem zwart¹ ca³oæ. Przerost organizacji zabija Ruch. Gdzie nie
ma Ruchu, tam traci sens organizacja. Przerost Ruchu, wybujanie ponad
si³y organizacji rozbija j¹, czyni¹c Ruch nieuchwytnym, ma³o zwartym.
Organizacja jest znacznie ³atwiejsza do stworzenia ni¿ ruch, dlatego
gdy ruch s³abnie z jakiegokolwiek powodu, odruchowo prawie chcemy
* ekspandowaæ  rozszerzaæ siê, rozprzestrzeniaæ (red.).
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go ratowaæ, usprawniaj¹c jeszcze bardziej organizacjê. Odruch ten zupe³nie niew³aciwy i tym niebezpieczniejszy, ¿e pozornie sprawê poprawia,
¿ycie harcerskie wzmaga. Na przyk³ad z powodu braku zastêpowych s³abnie ¿ycie w zastêpach. Dru¿ynowy bierze wszystko w swoje rêce, prowadzi ¿ycie ca³¹ gromad¹, udoskonala agendy dru¿yny, urz¹dza imprezy,
wycieczki, æwiczenia tej gromady itp. W³o¿ywszy w tê pracê ogromn¹
iloæ si³ i czasu, mo¿e uzyskaæ pozory ¿ycia harcerskiego, z daleka widziana dru¿yna wygl¹da na bardzo ruchliw¹, sprawn¹, zgran¹, efektown¹.
Ale bêd¹ to tylko pozory ruchu, wynik dobrej organizacji, efekt wysi³ku
jednostki, nie bêdzie to zbiorowym tworem wszystkich  nie bêdzie ruchem  bo brak³o wodzów i systemu.
Pozory te s¹ tak z³udne, daj¹c chwilowo pewien efekt, ¿e pozwalaj¹ siê
wprowadziæ w b³¹d niejednemu harcmistrzowi1. Zaryzykujê twierdzenie,
¿e wiele gromad harcerskich i ich wodzów jest na tej b³êdnej drodze.
Harcmistrz wiadom istoty Ruchu harcerskiego ma mo¿noæ szybkiego wyczucia kierunku, pobudzenia ¿ycia, nadania mu mocy, prê¿noci,
sprawnoci. Wzmacniaj¹c poszczególne czynniki Ruchu wymienione na
pocz¹tku, musi zdobyæ siê na taki wp³yw na te czynniki, aby przy ich
pomocy opanowaæ ca³oæ ¿ycia gromady, stery Ruchu skupiæ w swoim
rêku.
Zagadnienia te sprowadzaj¹ siê zatem do wyrobienia starszyzny (harcmistrzów i wodzów), która by³aby w stanie w³adaæ nie tylko organizacj¹,
ale przede wszystkim tymi piêcioma czynnikami Ruchu.
Praca niniejsza ma za zadanie wykazaæ w poszczególnych gawêdach
istotê Ruchu Harcerskiego.

Harcerstwo
Harcerstwo powsta³o jako ruch m³odych ludzi, rw¹cych siê w poczuciu
prawoci ku najwy¿szym idea³om ludzkoci. Na niebotyczne idea³y harcerstwo wejrza³o odwa¿nie. Ca³¹ swoj¹ zbiorow¹ wolê zwraca w kierunku idea³u. Zapa³ i inicjatywa m³odoci pragn¹ siê wyraziæ w zdobywaniu
nowych wartoci prowadz¹cych do idea³u. Tworz¹ siê has³a Ruchu.
1
Harcmistrzem nazywaæ bêdê w pracy tej wychowawcê harcerskiego, licz¹c od
dru¿ynowego wzwy¿.
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Ruch skupia, organizuje wszelkie rodki i sposoby do realizowania hase³.
Tworzy bogate, barwne, wszechstronne ¿ycie. Okrela swoje stanowisko
w ¿yciu. Buduje swój w³asny zr¹b etyczny.
Ka¿dy harcerz przechodzi niejako trzy etapy w drodze do idea³u.
Etap pierwszy. Przychodz¹c do Ruchu spotyka siê z ¿yciem harcerskim. Nie musi, nawet nie powinien rozumieæ ani hase³, ani idea³ów. Wystarcza na pocz¹tek, ¿e je podwiadomie odczuwa.
Etyka Ruchu wyra¿a siê w opinii grupy (zastêpu) kontroluj¹c stanowisko harcerza w jego poszczególnych poczynaniach. Wyrabia siê TYP.
Etap drugi. Typ harcerski pod kontrol¹ opinii grupy przyj¹³ na siebie
tryb ¿ycia harcerskiego. ¯ycie to zaczyna go przekonywaæ o zasadniczych
swoich wartociach. Harcerz odczuwa coraz mocniej potrzebê idea³u 
zaczyna o nim marzyæ. Podwiadomie szuka wartoci prowadz¹cych go
do idea³u.
W tym okresie ¿ycia harcerza zjawiaj¹ siê has³a Ruchu. Okrzyki bojowe ¿ycia: Nie przez kontemplacjê, nie przez mêdrkowanie ani przez lenistwo, ale przez wszechstronne ¿ycie, a wiêc bohaterstwo ducha, zdobycie
zdrowego i szerokiego pogl¹du na wiat, przez zdrowie cia³a!
Je¿eli harcerz ustosunkuje siê pozytywnie do hase³ Ruchu  to w zdrowym
zastêpie Ruch go poch³onie. Harcerz realizuje swoje has³a. Tworzy siê CHARAKTER.
Etap trzeci. Harcerz wyczuwa ju¿, ¿e tak powiem, z bliska, swój idea³
 idea³ swojego Ruchu. Wydoby³ z siebie takie wartoci, które mu pozwalaj¹ pewnie iæ naprzód.
Poczucie pewnoci w³asnych wartoci, swoich si³, ka¿e mu ogl¹daæ siê
na gromadê blinich, nie zawsze znaj¹cych Has³o. Ka¿e mu krzyczeæ ca³¹
piersi¹ przepe³nion¹ uczuciem bliskoci szczêcia-idea³u.  Za mn¹! Hura!
Rodzi siê WÓDZ.

Mar
zenie
Marzenie
Cz³owiek. Najpiêkniejszy twór ziemski. Marzysz? Szukasz sensu istnienia. Opanowuj¹ ciê jakie nieokrelone têsknoty. Z duszy twojej wyzwalaj¹ siê najlepsze porywy, najszlachetniejsze uczucia. Prê¿¹ siê si³y Ducha Twego ku jakim nieokrelonym, tajemniczym szczytom idea³u.
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Odczuwasz w swej podwiadomoci jakie potê¿ne moce, które chc¹ siê
wspi¹æ na wy¿yny, z wy¿yn tych panowaæ, tworzyæ, ¿yæ. Wartoci te wyzwalaj¹ siê z ciebie, wyci¹gasz ramiona ku ¿yciu i wo³asz: Kocham ¿ycie,
piêkne, dobre, sprawiedliwe!
Co ciê pêdzi, co ciê wo³a na te szczyty?
Drzemi¹ca w tobie najwy¿sza wartoæ wszech¿ycia: Mi³oæ. Jest najcenniejsz¹ treci¹ Ducha Twego! Wyrazi siê Dobrem, Piêknem i Prawd¹
w ¿yciu twoim. Z mocy siê rodzi i moc daje ¿yciu wszelakiemu. Tworzy,
buduje twój Idea³: Szczêcie wszystkiego stworzenia.

Ideał-szczęście
Idea³em wodza osi¹galnym w wiêkszej lub mniejszej mierze jest szczêcie w najszerszym znaczeniu, szczêcie ludzkoci. Ludzkoæ jest zorganizowana ze spo³eczeñstw, rodzin i jednostek, idea³em harcerza bêdzie
zatem szczêcie spo³eczeñstw, rodzin i poszczególnych ludzi. Zasadniczo
chodzi o jednostki, bo szczêcie jednostki jest koniecznym warunkiem szczêcia ca³oci. Szczêciem nazwijmy tak¹ doskona³oæ ogó³u si³ cz³owieka,
która pozwala urzeczywistniaæ jego marzenia, realizowaæ idee przewodnie.
Poczucie si³y jest cz¹stk¹ szczêcia. Na pe³niê szczêcia sk³adaj¹ siê
wszystkie si³y ducha, umys³u i cia³a. Si³ tych nikt nam nie da, nie zdobêdziemy ich gdzie w odosobnieniu. Si³y te drzemi¹ na dnie naszej istoty, musimy
je wydobyæ, rozwin¹æ i zahartowaæ w ogniu ¿ycia, któremu przecie¿ maj¹
s³u¿yæ. Im wiêcej si³ dobêdziemy, tym rozleglejsze bêdzie nasze ¿ycie, tym
wiêksze szanse osi¹gniêcia pe³ni szczêcia.

Siła
Drogê do doskona³oci harcerstwo wybiera najkrótsz¹, choæ najtrudniejsz¹. Pójcie przebojem przez ¿ycie, które co krok rzuca nam pod nogi
przeszkody, zmusza nas do stworzenia sobie programu ¿yciowego.
Aby taki program u³o¿yæ, musi harcerz mieæ wiarê w ten plan, musi
uwierzyæ w jego powodzenie. Wiara ta wyp³ynie tylko ze znajomoci sa-
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mego siebie, tylko z poczucia wielkoci i jakoci si³ ducha, umys³u i cia³a.
Harcerz musi wiedzieæ, odczuæ, jakiej miary si³y zdo³a wydobyæ, gdy spotka go taka czy inna przeciwnoæ.
Do poznania si³ prowadzi Harcerstwo przez ¿ycie ruchliwe, szerokie,
pe³ne przygód, bogate w ró¿ne sytuacje ¿yciowe. Musi to byæ takie ¿ycie,
w którym wszystkie instynkty harcerza, wszelkie w³adze ducha, umys³u
i cia³a zdane bêd¹ na próbê. Harcerstwo nie mo¿e omijaæ ¿adnej dziedziny ¿ycia ludzkiego, choæby próba mia³a byæ ciê¿ka, choæby pocz¹tkowo
klêski ponosiæ wypad³o.

Dzielność
¯ycie jest przedziwnym splotem prac wykonywanych przez si³y Przyrody
i istoty ¿yj¹ce zarówno w dziedzinie ducha, jak i materii.
Tajemnicz¹ myl wszech¿ycia musi harcerz poznaæ, aby w ¿yciu tym móc
przebojem swoj¹ drogê torowaæ, aby nie daæ siê zgnieæ jego mocom, by
moce te opanowaæ, uczyniæ sobie pos³usznymi. Ka¿dy poszczególny akt ¿ycia,
bêd¹cy, jak wspomnia³em, dzie³em motywów dobrych i z³ych, rozmylnych
i przypadkowych, jest trudny przez tê w³anie ich z³o¿onoæ. Stawiaj¹ one
harcerza b¹d w sytuacji pozytywnej, bezporednio sprzyjaj¹cej, b¹d te¿
stawiaj¹ go przed przeszkod¹, któr¹ musi zdobyæ. Zmuszaj¹ go do tego jego
nastawienie ideowe, program ¿yciowy, instynkty, wreszcie ¿¹dza walki i zdobywania. Musi wtedy harcerz si³om przeszkody przeciwstawiæ si³y w³asne:
a) si³y takiej miary, aby da³y zwyciêstwo w tej walce,
b) te si³y, które w³anie w danym wypadku s¹ potrzebne.
Si³y te raz dobyte stanowi¹ dla harcerza moc, jakiej przeszkoda ¿adna oprzeæ
siê nie zdo³a. Zdolnoæ szybkiego dobywania i rzucenia w walkê tych mocy,
które zawsze i pewnie daj¹ zwyciêstwo, jest dzielnoci¹ harcerza.

Harc
Wartoæ Ruchu Harcerskiego polega na tym, ¿e g³osz¹c idee i has³a,
has³a te w praktyce realizuje. Rzucilimy has³o zdobycia dzielnoci. Har-
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cerzowi stwarzamy takie warunki ¿ycia harcerskiego, aby go zmusza³y do
wykazywania swoich wartoci si³, dzielnoci.
S¹ trzy czynniki wp³ywów, którym podlega ka¿dy harcerz, bior¹cy czynny udzia³ w ¿yciu Ruchu: przygoda, zastêp, wódz. Wykorzystuj¹c zami³owania, d¹¿enia i inicjatywê jednostek, harcerstwo ujmuje ¿ycie w formê
harców. Harcem nazywaæ bêdziemy taki akt ¿ycia harcerskiej gromady,
w którym wystêpuj¹ te trzy czynniki. Popatrzmy, jak one oddzia³ywuj¹ na
siebie i na ¿ycie harcerza. Wemy pod uwagê wycinek ¿ycia harcerskiego zastêpu  jaki harc, a w nastêpnych gawêdach omówimy te czynniki
bardziej szczegó³owo.
Przygoda stawia przed harcerzem jak¹ zaporê (problem, zjawisko),
zamyka mu nagle drogê swoim Nieznanym. ¯¹dza poznania i doznania
burzy od razu normalny uk³ad si³ duchowych, umys³owych czy fizycznych.
Budz¹ siê instynkty, wiadomoæ bliskoci nieznanego powoduje bunt si³.
Powstaje wola walki. Wyzwala siê gwa³townie jakie bohaterstwo zbrojne w si³y z³e i dobre, bez wyboru, by je przeciwstawiæ nieznanemu.
Nastêpuje zmierzenie si³ i starcie siê z moc¹ nieznan¹. Tutaj zaczyna
dzia³aæ zastêp. Braterska gromada id¹ca w te same has³a emanuje pewn¹
zdrow¹ opiniê zbiorow¹ dzielnoci. Si³y harcerza, jego wartoci dodatnie
i ujemne, tak doskonale wydobyte na wierzch, stykaj¹ siê z wartociami
innych indywidualnoci w zastêpie, podpadaj¹ pod s¹d czy uznanie zdrowej opinii.
Si³y dobre staj¹ uznane przy tej opini, natomiast z³e si³y, skompromitowane i potêpione przez tê opiniê, cofaj¹ siê. Pozosta³e wartoci stanowi¹
teraz dla harcerza pozytywn¹ si³ê, prowadz¹c¹ pewnie i sprawnie do zwyciêstwa.
Po takim harcu, gdy nastrój przygody minie, dobyte wartoci zapadaj¹
siê niejako w g³¹b, tworz¹c pewien kompleks si³ teraz ju¿ zbratanych wspólnym prze¿yciem. W podobnej przygodzie si³y te bêd¹ mia³y sk³onnoæ
wyst¹piæ razem.
Z³e si³y wycofane z walki pozostan¹ w g³êbi jako pognêbiony szcz¹tek
u³omnoci. Z³e instynkty, je¿eli zechc¹ w przysz³oci wyjæ na przygodê,
to tylko jako wartoci wysublimowane, uszlachetnione.
Trzecim czynnikiem wp³ywaj¹cym na przebieg harcu jest wódz. Tak
jak opinia grupy (duch zastêpu) reprezentuje idea³y, tak wódz-zastêpowy
reprezentuje has³o. Najistotniejsz¹ jego trosk¹ jest to, aby wzmóc ducha
zastêpu, aby wiara w si³y ros³a u harcerza, tak prowadziæ na harce, aby siê
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przez odpowiednie przygody wspomniane kompleksy si³ tworzy³y, aby
zosta³y uszlachetnione z³e instynkty, a wykorzystane dobre.
Przy ka¿dym nastêpnym harcu dobyte si³y zapadaj¹ siê w g³¹b coraz
mniej, wreszcie pozostaj¹ na wierzchu, niejako pod rêk¹, zdolne do dzia³ania nawet bez silnych bodców  automatycznie. Mówimy wtedy, ¿e
tworz¹ one zasadê postêpowania.
Takie dopiero si³y posiadaj¹ dla harcerza wiêksz¹ wartoæ, bo pos³uszne dobrej woli wesz³y w na³óg walki z przeciwnoci¹.

Plan
Proces kszta³cenia dzielnoci harcerza omówiony w poprzedniej gawêdzie starajmy siê wykreliæ dla lepszego jego uprzytomnienia, a tak¿e dla
wyci¹gniêcia odpowiednich wniosków. Najlepiej i najjaniej przedstawi
siê nam wykres dzielnoci jako funkcja si³y i czasu.
Na szkicu pierwszym widzimy biegn¹ce ¿ycie harcerza po linii obojêtnej OA. W momencie A nastêpuje wstrz¹s wewnêtrzny przed przeszkod¹
X. Dobywaj¹ siê si³y na linii AB. Napiêcie si³ wzrasta. K¹t nachylenia tej
linii charakteryzuje ³atwoæ, z jak¹ dobywaj¹ siê te si³y. Im bardziej pionowa jest ta linia, a k¹t a wiêkszy, tym ³atwiej wyzwalaj¹ siê si³y przeciw
przygodzie.
Na przestrzeni BD odbywa siê oddzia³ywanie zastêpu. K¹t nachylenia
tej linii b mówi nam, w jakim stopniu harcerz z tego oddzia³ywania korzysta. W punkcie C nastêpuje starcie z si³¹ przygody. Punkt D jest punktem
refleksji, poczucia zwyciêstwa i uznania zastêpu.
Na przestrzeni DE zapadaj¹ siê wartoci harcerza, ale ju¿ nie do pierwotnego poziomu, pozostaj¹ na poziomie wy¿szym.
K¹t nachylenia linii g okrela, w jakim stopniu dana indywidualnoæ
poczucie si³y zatrzymuje, Ee jest wartoci¹ si³y, pozosta³¹ jako dorobek
po przygodzie. Lini¹ EA biegnie ¿ycie harcerza znowu spokojnie.
Je¿eli bymy postawili harcerza przed tak¹ sam¹ przygod¹ X2 (szkic 2),
to jego wysi³ek do wydobycia si³y A2B2 bêdzie znacznie mniejszy, a si³y
zapadaæ siê bêd¹ znacznie wolniej (k¹t g), zatrzymuj¹c siê w punkcie E2
i osi¹gn¹ trwa³¹ wartoæ E2e2.
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rys. 1
Przez kolejne harce 3, 4, 5... (szkic 3) dochodzimy do tego, ¿e przeszkody, takie jak X1 X2 X3 braæ bêdziemy bez wiêkszych wysi³ków.
Wódz-zastêpowy mo¿e wp³yn¹æ na przypieszenie tego procesu, zanim bowiem si³y spadn¹ do pewnego poziomu, prowadzi na nastêpny harc,
wprowadz¹ now¹ przygodê (szkic 4), i to przygodê trudniejsz¹.
Pomijaj¹c teraz szczegó³y rysunku zobaczymy (szkic 4), ¿e linia dzielnoci w przygodzie c i dzielnoci trwa³ej e wznosiæ siê bêd¹ teraz
znacznie szybciej.

rys. 2

rys. 3
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szkic 4
W rzeczywistoci proces ten jest znacznie bardziej z³o¿ony, ka¿dy nowy
harc o tym samym charakterze stwarza nowe mo¿liwoci, tworzy nowe
kompleksy si³. Aby harce da³y w sumie pe³niê ¿ycia, musz¹ wprowadziæ
ogromn¹ iloæ ró¿nych przygód we wszystkich dziedzinach tego ¿ycia,
wtedy dopiero jako konkretny rezultat  ogólna dzielnoæ harcerza  wype³ni¹ has³o Ruchu.

Złudy
Je¿eli przyjmujemy jednostkê do Harcerstwa, to tym samym jednostka ta
przyjmuje na siebie ideologiê naszego ruchu. Rzecz¹ wodza jest tak postawiæ ¿ycie zastêpu, aby harcerz mia³ mo¿noæ realizowaæ has³a us³yszane w harcerstwie. Je¿eli takiemu m³odzieñcowi wstêpuj¹cemu w nasze
szeregi poka¿emy szczytne idea³y, nasze na³o¿ymy przy tym na niego obowi¹zek postêpowania wed³ug pewnych wytycznych ideowych (Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie), a nie damy mu mo¿liwoci nabierania si³ w naszym Ruchu i przez kszta³towanie swojej osobowoci zbli¿ania siê do
doskona³oci opowiedzianej idea³ami  pope³nimy wzglêdem tej jednostki zwyczajne oszustwo. Pokazujemy szczyty, a nie dajemy rodków ani
sposobów dostania siê na nie.
Ch³opiec przychodzi do nas z entuzjazmem, z dobr¹ wiar¹, z têsknotami m³odoci, które s¹ przecie¿ najpiêkniejsz¹ i najcenniejsz¹ kart¹ jego
¿ycia  odchodzi z³amany, zniechêcony nie tylko do harcerstwa, ale w ogóle do jakichkolwiek nastawieñ ideowych. Stokroæ lepiej by³o dla niego
wejæ do innej organizacji, gdzie idea³y nie by³yby tak niedosiê¿ne jak
nasze, nie maj¹ce wielkich pretensji wychowawczych.
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Stawianie przed ch³opcem ostrych regu³ i przepisów z obowi¹zkiem surowego przestrzegania, a nie dawanie mu mo¿noci nabierania si³, patrzenie przez palce na to, gdy harcerz te przepisy obchodzi i do obchodzenia
nawyka  jest potworn¹ zbrodni¹ na takiej jednostce, która zostawiona samej sobie, urobi³aby siê w ¿yciu, a nie postrada³a marzeñ o ideale.
Je¿eli harcerz poczuje, ¿e jego marzenia o harcerstwie zosta³y przez
marn¹ rzeczywistoæ wegetowania zastêpu zawiedzione i z tego powodu
pragnie odejæ  niech odejdzie póki czas. Nies³ychanym b³êdem jest przetrzymywanie ch³opców przez dru¿ynowego, wiadcz¹ce tylko o niedo³êstwie pseudowodzów. Zastêpy marne, szkolarskie, bez ¿ycia, bez ducha
i ich zastêpowi s¹ najwiêkszymi szkodnikami nie tylko dla ch³opców, ale
tak¿e dla Ruchu harcerskiego, organizacji i spo³eczeñstwa.

War
unek
arunek
Cech¹ charakteryzuj¹c¹ harcerstwo jako ruch jest has³o zdobycia idea³u,
has³o oparte o drzemi¹c¹ w duszy ludzkiej ¿¹dzê poznania i doznania 
ducha harcu. Kto ducha harcu nie posiada, kto nie ma pragnieñ szukania
przygód, zdobywania przeszkód, kto nie ma odwagi wspinaæ siê na szczyty, kto woli spokojne i wygodne ¿ycie, kto nie zna trudów, pora¿ek i zwyciêstw  harcerzem nigdy nie bêdzie. Harcerstwo zaczyna siê tam, gdzie
m³ody cz³owiek zaczyna szukaæ w³asnych dróg, a koñczy wtedy, gdy przestaje nabieraæ si³, gdy w ¿yciu si³¹ siê ju¿ nie zaznacza.
O tym, czy harcerstwo siê dla kogo koñczy, mo¿e powiedzieæ tylko
dana jednostka. Nie mo¿emy okreliæ, do jakiego wieku ma siêgaæ harcerstwo. Jako Ruch jest bezsprzecznie na ca³e ¿ycie, co wynika ze wszystkich poprzednich rozwa¿añ. Je¿eli kto opuszcza nasz¹ organizacjê, a has³o
nasze uznaje i za nim idzie  pozostaje nadal harcerzem.
Sporód przyjació³ harcerzy, ci s¹ dla nas najbli¿si, którzy nie dla piêknych idea³ów, jakich zas³ug czy innych wzglêdów maj¹ dla Harcerstwa
sentyment, ale ci, którzy sami has³o nasze realizuj¹ w ¿yciu codziennym,
ci wszyscy, którzy wytrwale dzielnoæ zdobywaj¹. Ci przyjaciele nale¿¹
do Ruchu. Opinia taka powinna byæ powszechna.
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Zwartość
Zastêp harcerski sk³ada siê z jednostek, z których ka¿da przedstawia pewn¹ indywidualnoæ, rozwijaj¹c¹ siê i uspo³eczniaj¹c¹ w harcach. Aby zastêp móg³ ogarn¹æ i skorelowaæ* wszystkie indywidualnoci w nim siê
zaznaczaj¹ce, mo¿e ich w sobie pomieciæ tylko ograniczon¹ iloæ.
Jednostka odosobniona przedstawia, ogólnie bior¹c, czyst¹ pracê  dzia³anie. Dwóch harcerzy reprezentuje ju¿ wspó³pracê  wspó³dzia³anie. Gdzie
siê zejdzie trzech, tam obok pracy i wspó³pracy zaczyna siê gra. To ju¿
jest grupa.
W du¿ych zespo³ach elementy pracy ustêpuj¹ miejsca zabawie. W wieku zuchowym, gdzie indywidualnoci s¹ ma³o wyrobione, a dominuje
u ch³opca zami³owanie do zabaw w du¿ej grupie, harcerstwo przewiduje
gromady liczne, od kilkunastu do kilkudziesiêciu zuchów. Zucha interesuje
gromada jako ca³oæ, jako rodowisko zabawy  dostrzega on jedynie indywidualnoæ wodzireja i ³atwo ulega jego wp³ywowi.
W wieku harcerskim indywidualnoci zaczynaj¹ wyrastaæ, pragn¹ siê
w grupie zaznaczyæ. Ch³opcy wol¹ chodziæ ze sob¹ w mniejszej grupie,
w zwartym zespole. Indywidualnoæ ka¿dego z zastêpu musi le¿eæ niejako
w polu dostrzegalnoci harcerza. Najlepiej czuje siê w szóstkê lub w siódemkê. Wtedy indywidualnoci poszczególnych harcerzy mog¹ siê ze sob¹
stykaæ, cieraæ, wyrównywaæ, brataæ i uspo³eczniaæ.
Harcerz bowiem pragnie w tym wieku nie tylko zaznaczyæ siê w swojej
grupie, ale tak¿e pragnie, aby i grupa na niego oddzia³a³a. Mo¿e podwiadomie pragnie, aby zastêp id¹cy w te same, co on, has³a, stan¹³ przy nim w walce
o te has³a. On te¿ solidarnie staje w szyku, dodaj¹c do wspólnego maj¹tku si³
 si³y przez siebie zdobyte. Dzielnoæ jednych pobudza si³y drugich.
Wiek ch³opców starszych, którzy nabrali ju¿ nieco si³ do górniejszych lotów, charakteryzuje siê pewnym niepokojem duchowym. Czy idea³y i has³a
s¹ w³aciwe? Czy s¹ jego w³asnoci¹? Czy nie ma lepszych hase³? Ch³opiec
zaczyna kontrolowaæ swój stosunek do ¿ycia, gor¹czkowo pragnie umocniæ
w nim swoje stanowisko, dojrzewa fizycznie i umys³owo. Krytycznie ustosunkowuje siê do wszelkich autorytetów, sam szuka w³asnego, chce go zdo* skorelowaæ  wzajemnie powi¹zaæ (red.).
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byæ i uznaæ. Ma ju¿ przecie¿ niebawem pójæ w ¿ycie szerszego spo³eczeñstwa, a ¿ycie to oparte jest na mocnych autorytetach. Gor¹cy to czas dla starszego ch³opca. Zastêp jego musi siê zewrzeæ jeszcze bardziej  albo rozlecieæ. Bo i starcia s¹ mocniejsze, wyrównywanie trudniejsze, a wspó³dzia³anie
konieczne. W tym czasie w zastêpie zarysowuj¹ siê tendencje do tworzenia
trójek, daj¹cych mo¿noæ du¿ego zwarcia siê, odosobnienia od ogó³u, próbowania si³ potrzebnych do wyp³yniêcia na szerokie wody ¿ycia.

Harce ducha
Do zagadnieñ ideowych podchodzimy w harcerstwie od strony duchowej
harcerza. Zrywamy z glêdzeniem, z narzucaniem ch³opcu pewnych idea³ów  wolimy, aby do nich doszed³ sam. Chcemy, aby harcerz odkry³ sam
te idea³y w swojej duszy, bo wtedy bêd¹ one jego rzeczywist¹ w³asnoci¹.
Zbyt wiele mówiæ o idea³ach w harcerstwie nie warto. Narzucone mog¹
byæ pojête i przyjête pobie¿nie, p³ytko. Zrywamy stanowczo ze sposobami impresji i równoczesnej profilaktyki. Nie chcemy ani harcerzowi przemoc¹ wciskaæ do g³owy idea³ów, ani te¿ murem chroniæ go przed ¿yciem.
Przeciwnie, chcemy, aby marzenia same mu siê objawi³y, wartoci pozytywne same siê doby³y z jego w³asnego wysi³ku.
Marzenia m³odoci maj¹ znacznie wiêcej si³y i polotu ni¿ nasze nieudolne czasem i mêtne gawêdy ideowe. S¹ jednak chwile, kiedy harcerz w braterskiej atmosferze sam chce wypowiedzieæ swoje têsknoty za idea³em.
Zdarza siê to najczêciej po jakich drobnych choæby sukcesach ducha,
w odpowiednim nastroju. Wtedy gawêda siê sama t³umaczy. Rutyna nakazuj¹ca na ka¿dej zbiórce gadanie górnolotne jest raczej szkodliwa ni¿
po¿yteczna.
Gawêda ideowa musi siê ³¹czyæ z nastawieniem chwilowym, z jakim
prze¿yciem, wzruszeniem. Musi byæ wypowiedzeniem siê têsknot poszczególnych harcerzy, wspólnym marzeniem ca³ej gromady. Kiedy (ideowi
zreszt¹) ch³opcy najlepiej siê zabawiaj¹, pada jaka komenda, a po niej
mówi siê co piêknie i wzniole, zwykle d³ugo, ale to tylko zastêpowy
mówi czy dru¿ynowy. Robota ta obni¿a tylko autorytet samych idei, nie
mówi¹c ju¿ o wodzu.
W ogólnoci gawêda jest tylko wtedy, gdy w niej bior¹ udzia³ wszyscy
bez wyj¹tku harcerze gromady, niekoniecznie przez zabieranie g³osu, ale

22

przez prze¿ywanie tego, o czym siê mówi. Inaczej jest uwa¿ana za wyk³ad, za co, co siê im narzuca, za nieszkodliwego intruza. Wtedy to harcerze (podwiadomie mo¿e) wszystkie te piêkne i wznios³e zreszt¹ rzeczy
przymierzaj¹ do mówi¹cego. W gawêdzie naszej: raczej do siebie. Wtedy
to powstaje, ¿e siê tak wyra¿ê, harc duchowy, maj¹cy du¿e znaczenie dla
kszta³towania siê ideowego profilu harcerza.
Najpotê¿niejszym czynnikiem znacz¹cym ten profil s¹ refleksje po
aktach ¿ycia konkretnego  harcach (oczywicie, najszczerzej pojêtych).
Harce znacz¹ ten profil punktami, gawêda za ³¹czy te punkty.

Światopogląd
Dobre zrozumienie procesów, jakie siê odbywaj¹ w ¿yciu pañstwa, spo³eczeñstwa, narodu, cz³owieka, w przyrodzie, technice i zdolnoæ zajêcia
w przejawach tego ¿ycia w³asnego, niezale¿nego stanowiska sk³ada siê na
wiatopogl¹d cz³owieka. Harcerstwo zajmuje czynne stanowisko w budowaniu wiatopogl¹du harcerza. Pomys³ ten przewiduje:
a) poznanie pewnej iloci faktów ¿ycia, odkrywanie jego tajemnic,
b) zdobycie umiejêtnoci wi¹zania tych faktów w kompleksy przyczynowe,
c) zdobycie w³asnego stanowiska w poszczególnych przejawach ¿ycia.
Harcerz odkrywa tajemnicê ¿ycia w przygodzie opisanej w poprzednich
gawêdach. Przez przygodê rozumiemy ju¿ odkrywanie wszystkiego, co
nieznane. Widnokrêgi dzia³ania harcerstwa nie ograniczaj¹ siê do jakich
wybranych dziedzin ¿ycia, przeciwnie, obejmuj¹ i musz¹ w myl swoich
g³ównych za³o¿eñ obejmowaæ wszelkie dziedziny ¿ycia wspó³czesnego, odpowiadaj¹cego zainteresowaniom harcerzy w danym wieku. Co go zaciekawi? Kto wie, na jakie pomys³y wpaæ mo¿e m³ody, ciekawy, pe³en inicjatywy skaut? Co poznaæ zapragnie? Po ka¿dej takiej przygodzie nastêpuje
refleksja w mniejszym stopniu u m³odszych, w du¿ym u starszych.
Specjalnie w wieku, w którym siê kszta³tuje pogl¹d na ¿ycie i rzeczy,
a wiêc w wieku starszych ch³opców, musimy siê staraæ o to, aby obok
przygód daæ harcerzowi pewne odosobnienie potrzebne do oceny poznanego zjawiska czy rzeczy. Harcerz prze¿ywa wówczas harc swój po
raz wtóry, zbiera wra¿enia, prze¿ycia, zdarzenia, ³¹czy w grupy, kojarzy
w zwi¹zki przyczynowe. Potem chcia³by zaj¹æ w³asne stanowisko w pozna-
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nym przejawie, chce skontrolowaæ swoje s¹dy, dyskutuje chêtnie ze wspó³towarzyszami tych samych harców. Niejednokrotnie przyjdzie mu zapoznaæ siê z histori¹ pewnych idei, zasad, zjawisk w przyrodzie i w ¿yciu
cz³owieka  u¿yje literatury.
Z gawêdy tej mo¿na wyci¹gn¹æ wskazówki praktyczne do urz¹dzenia
¿ycia zastêpu w okresie jego wielkich przygód  a specjalnie na obozach
kszta³c¹cych wodzów harcerskich.

Technika
Bytowanie w warunkach, jakie stwarza przyroda ¿ywa i martwa, ma ogromny wp³yw na kszta³towanie siê dzielnoci harcerza. Si³om przyrody i jej
tworom jest zmuszony harcerz przeciwstawiaæ swoje si³y i swoje twory.
Je¿eli np. wartkoæ i g³êbokoæ potoku stanowi pewn¹ si³ê przyrody,
a tworem jej jest sam potok, woda i je¿eli potok ten jest przeszkod¹ na
drodze harcerza, to harcerz przeciwstawia sile przyrody si³ê w³asn¹, a wiêc
spryt, pomys³owoæ, si³ê miêni i sprawnoæ potrzebn¹ do zbudowania
w³asnego tworu: k³adki, przy równoczesnym wykorzystaniu innych tworów przyrody, jak: drzewo, kamienie, kora, i jej si³, jak: ciê¿ar, spoistoæ,
twardoæ, wytrzyma³oæ itp.
Widaæ zatem, ¿e technika ma dla harcerza cis³y zwi¹zek z przyrod¹.
Poznajemy si³y przyrody, ujarzmiamy je w³asnymi si³ami i ka¿emy sobie
s³u¿yæ. Wzbogacamy w ten sposób iloæ naszych dyspozycji, zaoszczêdzaj¹c inne si³y w³asne, które u¿yte w danym wypadku by³yby albo ma³o sprawne, albo nieekonomiczne.
Wyobra¿amy sobie, ¿e k³adka ma ³¹czyæ obóz zastêpu ze ród³em do
picia wody. Przebywanie potoku wp³aw czy choæby w bród by³oby mo¿e
pocz¹tkowo zajmuj¹ce, ale póniej spowszednia³oby i absorbuj¹c nadmiernie czas, pozbawia³oby zastêp innych, nowych, ciekawszych prze¿yæ.
Jeden i drugi sposób przeprawiania siê przez potok ma swoje walory
wychowawcze. Pierwszy: wy¿ycie siê instynktu budowania, tworzenia oraz
wyrobienia si³: sprytu, pomys³owoci, zaradnoci, si³y miêni itp. Drugi:
wy¿ycie siê instynktu walki, panowania oraz wyrobienie si³: si³y miêni,
wytrzyma³oci przy p³ywaniu (p³uca), odwagi, wytrzyma³oci na ch³ód,
je¿eli woda jest zimna itp. O tym, który z tych dwóch sposobów wybie-

24

rzemy, decyduje, je¿eli chodzi o harcerza, sprawnoæ przeprawy, je¿eli
za chodzi o zastêp, dwa wzglêdy:
a) idea wychowawcza wodza zastêpu, plan harcu, jaki ma na myli,
w jaki sposób i jakie si³y chce przez przebywanie potoku u harcerzy
wydobyæ,
b) sprawnoæ przeprawy.
Powracaj¹c znowu do pierwszego przyk³adu trzeba stwierdziæ z naciskiem, ¿e do uzyskania dzielnoci technicznej musi siê nie tylko wiedzieæ,
jak siê k³adkê buduje, ale musi siê umieæ j¹ budowaæ w ka¿dej okolicznoci, nawet wtedy, gdy afekt* jaki, jak pocig, burza, wylew itp. utrudnia
robotê.
Wemy inny przyk³ad. Harcerz wie doskonale, jak siê nale¿y zachowaæ w razie zapalenia siê na nim ubrania, ale czy potrafi odpowiednio siê
zachowaæ w nag³ym wypadku, jest ju¿ kwesti¹ nie tyle wiadomoci czy
umiejêtnoci, ale dzielnoci technicznej.
Inny przyk³ad: harcerz posiada Pañstwow¹ Odznakê Sportow¹, a zatem
skacze na odleg³oæ np. 4 metrów na skoczni, na z³ej drodze np. 3,5 m. Ile¿
siê razy zdarza, ¿e gdy musi skoczyæ przez g³êbok¹ wodê, nie potrafi przeskoczyæ nawet 3-metrowego rowu? To tak¿e kwestia nie tylko sprawnoci
fizycznej, ale dzielnoci fizycznej.
Z przytoczonych przyk³adów widaæ, ¿e istotn¹ wartoæ techniki czy
wyrobienia fizycznego stanowi dla harcerza nie tyle zdobycie pewnych
wiadomoci czy umiejêtnoci, ale raczej zdolnoæ wykorzystania tych
umiejêtnoci w czasie dzia³ania jego si³, gdy d³ugie, szczegó³owe rozmylanie co z tego wyniknie jest niemo¿liwe.
Konkluzja: Dzielnoæ techniczna musi byæ w harcerstwie zdobywana
tylko przez próby si³ w przygodzie. Pod tym k¹tem patrzy na technikê
harcerz i wódz.

Specjalizacja
Ka¿d¹ dziedzinê zainteresowañ musimy traktowaæ w harcerstwie pod k¹tem tego, w jakim stopniu daje mo¿noæ wykazania si³ czy to ducha, cia³a
* afekt  tu w znaczeniu: nag³e zdarzenie (red.).
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czy umys³u harcerza. Zachodzi pytanie, czy obranie sobie przez zastêp
jakiej specjalnoci jest wskazane z punktu widzenia metod skautowych.
Aby na to pytanie odpowiedzieæ, musimy sobie uprzytomniæ, w jakiej mierze obrana dziedzina daje harcerzowi i zastêpowi mo¿noæ doznania i poznania. Ka¿de zajêcie harcerza musi byæ dla niego nowe, ciekawe, musi
dawaæ szansê zdobycia nowych wartoci. Je¿eli dana specjalnoæ odpowiada takiemu warunkowi, to mo¿emy j¹ z korzyci¹ wprowadziæ.
Mamy do wyboru dwie ewentualnoci:
1. Dany zakres jest szeroki i ma du¿e walory wychowawcze, nie zacienia
terenów pracy, daje mo¿noæ wy¿ycia wszechstronnego instynktów i si³ 
bêdzie to ¿eglarstwo, turystyka itp.
2. Przy ma³ym zakresie specjalizacja jest tylko chwilowa, ma za zadanie
zaprawiæ do jakiego wyczynu, np. stolarstwo  po to, aby siê zaprawiæ
do budowy ³odzi, któr¹ zastêp chce wyruszyæ na wêdrówkê, czy te¿ do
budowy nart, na których bêdzie w zimie wyprawia³ harce, wreszcie do
sporz¹dzania innych przedmiotów, które po sprzedaniu dadz¹ pieni¹dze
na upatrzony jaki wyczyn.
Z chwil¹ osi¹gniêcia danego celu zainteresowanie specjalnoci¹ zanika, nie ma ju¿ bowiem tego realnego sensu uczenia siê. Musimy zapamiêtaæ, ¿e technika odgrywa w harcerstwie raczej rolê rodka ni¿ celu.
Zastêp, oddaj¹cy siê danej specjalnoci nie maj¹cej charakteru jednej
z wymienionych wy¿ej, pozbawia siê dobrowolnie wielu innych prze¿yæ
i przygód zwi¹zanych z innymi dziedzinami umiejêtnoci.

Spirala pracy
Ka¿da akcja zakrojona na wiêksz¹ skalê, jak obóz zastêpu, obóz dru¿yny,
wycieczka, wêdrówka, budowa kajaków, przedstawienie, zimowisko itp.,
aby sprawnie da³a zamierzony rezultat i stanowi³a konstruktywne ogniwo
w ¿yciu zastêpu czy dru¿yny, musi przejæ pewne etapy. Bêd¹ to: plan,
organizowanie, podzia³ pracy, wykonanie, uznanie i inicjatywa. Jako przyk³ad wemy pod uwagê obóz zastêpu.
Etap pierwszy: plan
Pomys³y harcerzy, pragnienie przygód, pêd do przyrody czy inne wzglêdy
przejawi³y siê w konkretnej inicjatywie urz¹dzenia obozu zastêpu.
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Zastêp marzy o obozie. Inicjatywa ta musi siê w rêkach zastêpowego
przeobraziæ w plan. W planie tym znajduj¹ swój wyraz zami³owania i indywidualnoci harcerzy. Zastêpowy musi odczuæ wyranie, czego siê po
obozie ch³opcy spodziewaj¹, zdawaæ sobie jasno sprawê, czego od obozu
chce zasadnicze has³o harcerstwa. Plan przedstawi siê teraz wodzowi jasno. Trzeba tylko przewidzieæ najogólniejszy rozk³ad zajêæ, termin i miejsce obozu.
Etap drugi: organizowanie
Trzeba teraz umiejêtnie przygotowaæ wszystko, co jest koniecznym warunkiem powodzenia obozu, a wynika z planu: zgromadziæ fundusze, uzupe³niæ inwentarz obozowy, uzupe³niæ ekwipunek harcerzy, wyjednaæ zezwolenia rodziców, wzglêdnie urlopy, uzyskaæ aprobatê dru¿ynowego
i w³adz wy¿szych, wystaraæ siê o ulgowe przejazdy itp.
Etap trzeci: podzia³ pracy
Ka¿dy harcerz otrzymuje od zastêpowego do wykonywania na obozie jak¹ pracê czy zadanie jemu odpowiadaj¹ce, obowi¹zuje oczywicie zasada równomiernego roz³o¿enia obowi¹zków na wszystkich harcerzy i pe³nej odpowiedzialnoci za robotê, jakiej siê harcerz podejmuje.
Etap czwarty: wykonanie
Zastêp rozbija obóz, uprawia harce wszelakie, przewidziane planem, zwija obóz. W etapie tym wódz realizuje swój plan, zastêp realizuje marzenie
swoje. Aczkolwiek wódz wykorzystuje do harców ka¿d¹ zdrow¹ inicjatywê zastêpu, inicjatywa ta musi jednak iæ w kierunku zasadniczego pomys³u, planu, uwietnienia go, rozwiniêcia.
Etap pi¹ty: uznanie
Etap poprzedni by³ prób¹ dla wodza i zastêpu. Zastêpowy robi teraz rachunek sumienia: Czy plan zosta³ w zupe³noci i w nale¿yty sposób zrealizowany? Czego siê zastêp po obozie spodziewa³, a co zyska³? Czy harcerze s¹ zadowoleni? A zastêpowy? Czy by³y jakie niedoci¹gniêcia?
Jakie? Jaka ich przyczyna? Czym wzbogaci³ siê plan w etapie czwartym?
Etap szósty: inicjatywa
Odpowiedzi na powy¿sze pytania, refleksje z prze¿yæ w czasie harców
nasunê³y wodzowi i poszczególnym harcerzom pomys³ obozu doskonalszego, dowcipniejszych harców, przygód jeszcze wiêkszych. Wódz i zastêp obiecuje sobie przy najbli¿szej sposobnoci pomys³y te wykorzystaæ.
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Inicjatywa powsta³a na tle prze¿yæ i refleksji zapewnia nas, ¿e nastêpny
harc tego rodzaju bêdzie morowszy. Ju¿ teraz zastêp i zastêpowy roj¹ na
przysz³oæ plan doskonalszy.

Widzimy zatem (rys. 5), ¿e etapy te tworz¹ cykl, który z pewnoci¹
zamkn¹³by siê, gdyby nie to, ¿e inicjatywa oparta na dowiadczeniu i prze¿yciu dwiga dan¹ akcjê na wy¿szy poziom, prowadzi do lepszego planu,
a tym samym na morowsze harce.

rys. 5
Drogê tak¹ harców danego zastêpu przedstawiam mnemotechnicznie* na
szkicu 6. Przedstawia ona spiralê. Wychodz¹c od punktu I (plan), przez II
(organizowanie), III (podzia³ pracy), IV (wykonanie), V (uznanie), VI (inicjatywa), dochodzimy do punktu I (plan wy¿szego rzêdu) i tak dalej i dalej.

rys. 6

rys. 7

W ewolucyjnym rozwoju organizacji jakiej akcji, w tym przyk³adzie
obozów naszego zastêpu, chodziæ bêdzie zastêpowemu o to, aby ka¿dy
nastêpny cykl etapów by³ mo¿liwie najkrótszy, aby zatem organizacja by³a
jak najsprawniejsza. S¹ zastêpy, które musz¹ prze¿yæ np. piêæ obozów,
* mnemotechnicznie  w sposób u³atwiaj¹cy zapamiêtanie (red.).
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aby dojæ w praktyce do zamierzonego typu obozu, s¹ jednak tak¿e i takie, które ju¿ na trzecim obozie osi¹gaj¹ wyznaczony cel. Wiele zale¿y od
wodza i umiejêtnego wykorzystania etapów.

Pomysły
Plan pracy zastêpu ma za zadanie ¿ycie zastêpu barwne, bogate, têtni¹ce
radoci¹, powinien z rozmachem rozwijaæ w kierunku dobywania coraz
to nowych si³, zdobywania dzielnoci. Musi wiêc byæ ¿ywy, musi umieæ
dostosowywaæ siê do chwilowych warunków, aktualnych idei, modnych
zami³owañ i zainteresowañ harcerzy, wykorzystywaæ zapa³, inicjatywê,
¿¹dzê przygód, poznania, prze¿yæ, emocji. Musi byæ obszerny, mieæ w zapasie du¿¹ iloæ rodków i sposobów, aby zawsze mo¿na by³o wydobyæ
z niego najaktualniejszy, najdowcipniejszy harc. Byæ realny, le¿eæ w granicach si³ harcerzy. Pozwalaæ na tak¹ kolejnoæ harców, aby harcerz si³y
swoje stopniowo rozwija³.
Czêsto zdarza siê, ¿e jaki doskona³y pomys³ jedynie dlatego, ¿e w danych warunkach nie mo¿e byæ realizowany  jest odrzucony i zapomniany.
Ka¿dy harc, zabawa czy dowcip nasuwa nowe pomys³y. Trzeba je jako
rejestrowaæ, zbieraæ  niech na razie czekaj¹, przyjdzie czas, kiedy z po¿ytkiem ujrz¹ wiat³o dzienne. Plan pracy harcerskiego zastêpu pomylimy
zatem jako ruchomy.
Przyjmijmy, ¿e zastêp uk³ada plan na jeden rok, powiedzmy kalendarzowy. Plan taki zrobimy w formie kieszonkowej kartoteki. Ka¿dy pomys³, który zastêpowy z³owi w zastêpie i ka¿dy jego w³asny pomys³ ma swoj¹ kartkê, na której jest bli¿ej okrelony. Zbiór takich kartek stanowi
zmienn¹ czêæ planu. (rys. 8, kartki z).

rys. 8
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Zastêpowy przegl¹da te kartki-pomys³y, czy te¿ który z nich ze wzglêdu na aktualnoæ i inne wzglêdy nie powinien byæ realizowany w najbli¿szym kwartale. Pomys³y takie wydziela z tego ogólnego zbioru z. Wydzielone pomys³y stanowi¹ czêæ planu pó³sta³¹ (rys. 8, kartki p). Skoro
zastêpowy doszed³ do przekonania, ¿e pomys³y tu zebrane powinny byæ
zrealizowane w najbli¿szym kwartale, to jest wobec nich do pewnego stopnia zobowi¹zany. Ma on jednak mo¿noæ z planu pó³sta³ego wyprowadziæ
w razie potrzeby pomys³y mniej aktualne, cofn¹æ je do zmiennej czêci
planu, a na ich miejsce wprowadziæ pomys³y aktualniejsze.
Z planu pó³sta³ego wydzielamy teraz te kartki-pomys³y, które winny byæ
realizowane w najbli¿szym miesi¹cu. Kartki te stanowi¹ dla wodza sta³y
plan pracy i tych kartek zastêpowemu z poprzednimi wymieniaæ nie wolno.
Zastêpowy czêsto przegl¹da swój plan i odpowiednio do aktualnoci,
potrzebnych mo¿liwoci swojej idei  przesuwa kartki. W planie tym panuje ci¹g³y ruch. Nowe pomys³y nap³ywaj¹ do czêci planu z i nie maj¹ nic
lepszego do roboty, jak czekaæ, a¿ przyjdzie na nie odpowiednia chwila.
Przeskakuj¹ wtedy do cz¹ci planu p, wiêc bli¿ej rzeczywistoci, a nastêpnie do czêci sta³ej s.

rys. 9
Wertuj¹c ci¹gle swój plan ma zastêpowy wszystkie pomys³y stale w ewidencji. Kartki-pomys³y po zrealizowaniu id¹ do kroniki do opisania w ksiêdze harców. Ruchomy plan pracy technicznie wygl¹da jak na rysunku
9. W tekturowej ok³adce s¹ nape³nione odpowiednimi kartkami-pomys³ami trzy przegródki: z, p, s odpowiadaj¹ce czêci planu zmiennej,
pó³sta³ej i sta³ej.
Plan taki ma nastêpuj¹ce zalety:
1. Wykorzystuje stale inicjatywê zastêpu i wodza.
2. P³ynie z ¿ycia zastêpu i ¿ycie zastêpu rozwija.
3. Jest elastyczny, dostosowuje siê ³atwo do warunków.
4. Uwzglêdnia jedynie harce najaktualniejsze i najmorowsze.
5. Wyklucza szablon.
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Projekt
Aby os¹dziæ, jakie harce wybraæ do planu na najbli¿szy okres, musi harcmistrz wzi¹æ pod uwagê dwa postulaty:
1. Aktualnoci, obejmuj¹cej zarówno uk³ad warunków i okolicznoci, czasu, miejsca, jak te¿ zainteresowania, zami³owania, d¹¿noci, inicjatywê
harcerzy, inicjatywê wodza, w³adz prze³o¿onych, wzglêdy interesu Pañstwa, spo³eczeñstwa, dru¿yny, zastêpu itp.
2. Jakie s¹ najwa¿niejsze w danej chwili dezyraty* odnonie wyrobienia
dzielnoci harcerzy.
Harce, które równoczenie odpowiadaj¹ tym dwu postulatom, daj¹
dopiero pe³ne szanse spe³nienia do koñca swojego zadania. Umiejêtnoæ
dobierania odpowiednich harców do aktualnoci i potrzeb dzielnoci nale¿y uwa¿aæ za wa¿n¹ cechê harcmistrza i podstawê jego metodycznego
wyrobienia, a umiejêtnoæ realizowania w ¿yciu zastêpu tych postulatów
za najwa¿niejsz¹ cechê wodza.
Odnonie aktualnoci zastêpowy musi wyczuæ nastroje w swojej gromadzie, nastawienia, przej¹æ inicjatywê w swoje rêce. Przez branie udzia³u w harcach, kierowanie nimi, przez braterski, niekrêpuj¹cy stosunek do
harcerzy zastêpowy ma mo¿noæ poznaæ wielkoæ i jakoæ si³ dzielnoci
poszczególnych harcerzy, przygoda bowiem ³¹czy pomostem wodza z zastêpem. Pozwala ona zastêpowemu przekonaæ siê o rzeczywistym stanie
si³ harcerzy. Ma zatem zastêpowy mo¿noæ ujêcia braków w najbli¿szy
program harców.
Harcmistrz musi wiedzieæ, jakie harce s¹ terenem wy¿ycia siê danej si³y
i odwrotnie: przewidzieæ, jakie kompleksy si³ wyst¹pi¹ w danym harcu.
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e program harcerstwa sprowadza siê do zestawienia obok siebie poszczególnych si³ dzielnoci z zaznaczeniem, w jakich harcach ka¿da z nich ekspanduje. Z tego punktu widzenia program pracy harcerstwa bêdzie w³aciwie wspólny dla zuchów, harcerzy, starszych harcerzy,
z tym tylko, ¿e zmieniaæ siê bêdzie kryterium aktualnoci. Na przyk³ad, tak¹
si³ê, jak odwaga, wydostaniemy zarówno w zabawie zucha, przygodzie harcerza, przejawi siê tak¿e w ¿yciu starszego harcerza. Jest to zatem wartoæ
sta³a w programie harcerstwa, aczkolwiek harce same dobierane dla zuchów, harcerzy i starszych harcerzy bêd¹ siê od siebie znacznie ró¿ni³y. Taki
ogólny program pracy harcerskiej musi sobie u³o¿yæ harcmistrz sam. Aby
* dezyderat  propozycja, ¿¹danie, ¿yczenie wyranie sformu³owane, postulat (red.).
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wyjaniæ dok³adnie, jak sobie taki program wyobra¿am, przedstawiê ogólnie projekt w nastêpnych kilku rozdzia³ach.
Dzielnoæ sk³ada siê z poszczególnych si³ ducha, umys³u i cia³a, maj¹cych w pe³nym ¿yciu harcerza w myl przyrzeczenia harcerskiego pe³niæ
s³u¿bê Bogu, Polsce, Blinim i samemu sobie. Podzielê program na czêci odpowiadaj¹ce tym s³u¿bom. Nie nale¿y jednak wysuwaæ wniosku jakoby te s³u¿by da³y siê od siebie odgrodziæ, przeciwnie, s³u¿by te zachodz¹ na siebie tak dalece, ¿e czêsto nie³atwo ustaliæ, komu pe³ni s³u¿bê
dana si³a.

Bogu
Bóg  Mi³oæ wszechwiata
W³adca si³y wszelakiej
Nieskoñczonoæ
Piêkno niepojête
Prawda jedyna
ród³o ¿ycia.
Nie dopatrzysz siê cis³oci w tych okreleniach. Pojêcie Boga nie jest
rzecz¹ rozumu, ale wyczucia. Serce ci tylko powie o Bo¿ych mocach.
Têsknota jani twojej za tajemniczym nieodgadnionym idea³em absolutu*  oto stosunek twój do Boga. Marzenia twoje o najwy¿szej Doskona³oci i Mocy s¹ najszczersz¹ modlitw¹ do Boga. Moc Bo¿a przejawia siê
w tworach Jego. Im bardziej poznajesz twory tej mocy, tym bardziej poznajesz Boga.

Polsce
Polska jako Pañstwo i Naród jest organizacj¹ si³ i dorobków poszczególnych obywateli, ¿yj¹cych w warunkach, jakie stwarza polskie ¿ycie 
organizacj¹ maj¹c¹ jedyny cel: szczêcie ogó³u.
* absolut  byt samoistny, niezale¿ny, nieograniczony, wieczny, pojmowany jako
synteza, rod³o, twórca ca³ej rzeczywistoci (red.).

32

Nie jest szczêciem jednostki wszystko to, co nie przyczynia siê w jakikolwiek sposób do tworzenia si³y wspólnej, zbiorowej narodu. Ka¿dy dorobek jednostki, który w ten czy inny sposób nie przydaje siê drugim i nie da
siê zorganizowaæ przez Pañstwo dla dobra Narodu  jest dorobkiem samolubnym  niepotrzebnym. Potêgê Polski tworz¹ mocni, niepodlegli, szczêliwi obywatele, zdolni do aktywnego i konstruktywnego ¿ycia.
Harcerstwo jest w³asnoci¹ ca³ej Polski, musi zatem d¹¿yæ do wychowania dzielnej, uspo³ecznionej jednostki, zdolnej zdobyæ swoje szczêcie. To indywidualne szczêcie jednostki, jej zdolnoci i dorobek musi
harcerstwo dzia³aj¹ce z ramienia Pañstwa i Narodu wykorzystaæ do budowy szczêcia drugich.

Bliźnim
Blini mój jest takim samym cz³owiekiem jak i ja. Je¿eli w danej chwili
jest on s³abszy ode mnie, a ja mam na tyle si³y  udzielê mu pomocy.
Je¿eli jest ode mnie mocniejszy  wyrobiê si³ê swoj¹ i dorównam mu.
Mi³oæ jest wieczna. Je¿eli blini mój jest z³y i chce mi uczyniæ co
z³ego, wówczas w imiê mi³oci sprawiedliwej nie pozwolê na nieprawoæ.
Jeli rzuci na mnie kamieniem, dam mu dobr¹ nauczkê, ¿e kamieniem na
bliniego rzucaæ nie wolno, ¿e nasz wzajemny stosunek musi byæ oparty
o mi³oæ równ¹ i sprawiedliw¹.
Gdy obaj staniemy naprzeciw siebie na w¹skiej cie¿ce ¿ycia nie pozwalaj¹cej przejæ jej we dwójkê, a jestemy si³ami równi, to bêdziemy walczyæ
o pierwszeñstwo. Je¿eli zwyciê¿ê, to i jemu przejæ pomogê. Przy równych
szansach nie ma ¿adnego powodu do ust¹pienia. Cofanie siê jest poni¿eniem w³asnej godnoci, zaparciem siê wiary we w³asne si³y. Ale jest niejednokrotnie inne wyjcie: rozszerzenie drogi. Bierzemy siê wspólnie do roboty i pomagaj¹c sobie nawzajem, przejdziemy mo¿e nie szybciej, ani¿eli ka¿dy
z osobna tego by dokona³, ale za to przejdziemy obydwaj i drogê dla innych
szersz¹ po sobie pozostawimy. Tak wygl¹da nasz wzajemny stosunek do
siebie, bez kompromisów: walka albo wspó³dzia³anie.
Albo braæ siê za bary po to, by walczyæ, albo braæ siê pod ramiê po to,
by siê wspomagaæ. Harcerz nie uznaje czego poredniego, ani ob³udy,
ani wykrêtu, ani cofania siê.
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Celem wspólnego zorganizowania rodków do osi¹gniêcia takich czy innych celów (ogólnie bior¹c, szczêcia) ³¹cz¹ siê ludzie w pewne spo³ecznoci, jak: pañstwo, naród, organizacja, wyznanie, stowarzyszenie, partia
itp. Z moj¹ spo³ecznoci¹ jestem zwi¹zany pewnym afektem, p³yn¹cym
ze wspólnoty celów, rodków i d¹¿eñ.
Je¿eli chcê siê spotkaæ z blinim nie nale¿¹cym do mojej grupy (pañstwa, religii, narodu, zwi¹zku itp.), to muszê siê z nim zetkn¹æ na terenie
neutralnym, na jakim pomocie cz³owieczeñstwa, ³¹cz¹cego nasze obozy. Musimy wtedy obydwaj wyjæ ze swoich grup, nie mogê zatem na
przeciw bliniego wyjæ uzbrojony w ukryte sztylety przes¹dów, niechêci, afektów szowinistycznych* mojej grupy. ¯¹dam tak¿e, aby i mój blini
przyszed³ mi naprzeciw bez ukrytej broni. Rozbroiwszy tak duchy nasze,
dojdziemy na pewno do porozumienia. Je¿eli np. nale¿ê do pewnej orientacji politycznej czy socjalnej, zwalczaj¹cej orientacjê grupy mojego bliniego, to jego samego nie mogê traktowaæ jak wroga. Jako cz³owiek jest
dla mnie przede wszystkim blinim. Je¿eli wychodzê mu na przeciw z broni¹ w rêku, nie w zanadrzu, a zanim siê spotkamy, sprawdzê, czy i on
równ¹ broñ posiada, broñ moj¹ daæ mi musi moja grupa. Wtedy ponoszê
odpowiedzialnoæ za dobro i honor mojej grupy, ale i ona odpowiada za
broñ, jak¹ mi da³a do rêki. To samo ze strony przeciwnej.

Sobie
Szczêcie jednostki jest elementem szczêcia ca³oci. Ka¿da spo³ecznoæ
jest orodkiem organizuj¹cym szczêcie jednostek w szczêliwoæ ogóln¹, dorobek poszczególnych obywateli w dobro powszechne, czynnikiem
koordynuj¹cym poszczególne wysi³ki, umo¿liwiaj¹cym postêp.
Z dobra powszechnego korzystaæ maj¹ w myl ogólnej zasady równoci wszyscy, zarówno ci, którzy poza spe³nieniem minimalnego programu
obywatelskiego, narzuconego rygorem spo³ecznym z w³asnej woli, nicze* szowinistyczny  w³aciwy postawie, któr¹ charakteryzuje brak tolerancji i przyznanie uprzywilejowanej pozycji grupie, do której siê nale¿y (red.).
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go do tego dobra nie dorzucaj¹  tych trzeba pobudzaæ, uspo³eczniaæ,
sugerowaæ lub nawet narzucaæ wolê spo³eczn¹, spo³ecznie wychowaæ 
i ci tak¿e, którzy w myl ogólnego has³a chrzecijañstwa mi³uj bliniego,
jak siebie samego dobro powszechne buduj¹, dobru temu najlepsz¹ wolê
i si³y swoje daj¹. Tym w³asna dzielnoæ obywatelska i konkretna robota
dla realizowania szczêliwoci ogó³u daje prawo przewodzenia drugim.
Dla ³añcucha spo³ecznego, maj¹cego dwigaæ ¿ycie obywateli na coraz to wy¿sze poziomy, wartociowym ogniwem mo¿e byæ tylko jednostka mocna, w pojêciu harcerskim: wódz.
Ze spo³ecznego za³o¿enia wychodz¹c, nakazuje harcerzowi ideologia
Si³y s³u¿bê sobie dla budowania mocy w³asnej, bêd¹cej zreszt¹ podstaw¹
jego szczêcia osobistego oraz najwa¿niejsz¹ dyspozycj¹ wodzowsk¹ i tak
przepowiada:
Zaczniesz nowe ¿ycie. Zburzysz w sobie stare przes¹dy o wartociach
ludzi i rzeczy  zdobêdziesz w³asny pogl¹d na te sprawy. Uwolnisz siê od
nalecia³oci starego, fa³szem i s³aboci¹ tchn¹cego wychowania, przys³aniaj¹cego tw¹ duszê. Wyzwolisz siê od krêpuj¹cych wiêzów cudzych wp³ywów, zdobêdziesz umiejêtnoæ kierowania siê w³asn¹ wol¹, sumieniem, rozumem. Nie bêdziesz niczyim popychad³em. Odkryjesz w sobie niespo¿yte
wartoci ducha  odkryjesz idea³ twój i zasady d¹¿enia do niego. Zdobêdziesz si³ê ducha, umys³u i cia³a  dzielnoæ. ¯ycie pojmiesz jako harc (nie
jako grê) w imiê Boga o honor i dobro Polski i Bliniego. Zdobêdziesz
wiarê w siebie. W ¿yciu nowym stwarzaæ bêdziesz zawsze sytuacje jasne.
Wiedzieæ zawsze musisz, czego chcesz. Zawsze tylko na siebie liczyæ bêdziesz. Dzia³aæ bêdziesz si³ami drugich, ale siê na nie powo³ywaæ nie bêdziesz. Bêdziesz niezast¹pionym, sam niedo³ê¿nych wymienisz i dzielnoci¹ swoj¹ zast¹pisz. Znajdziesz podstawy bytu materialne dla ciebie i twojej
rodziny. Rodzina twoja wspó³dzia³aæ bêdzie w duchu kultów twoich, bêdzie mocnym ogniwem spo³ecznym, obywatelsk¹ komórk¹.

Puszczaństwo
I do tego zagadnienia podejæ musimy od strony jego znaczenia wychowawczego. Puszczañstwem nazwiemy taki tryb bytowania, w którym si³y
nasze oko w oko spotykaj¹ siê z si³ami przyrody. Cechami charakteryzuj¹cymi bytowanie puszczañskie bêd¹ odosobnienie, walka, mi³oæ.
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Odosobnienie daje mo¿noæ dobywania w³asnych si³ i wartoci w reagowaniu na przejawy Przyrody i zmagania siê z jej si³ami. Koncentrujemy
wówczas wiadomoæ naszej osobowoci, otrz¹samy siê ze skomplikowanych wp³ywów codziennego ¿ycia miejskiego. Zjawiska i si³y elementarne
przyrody pobudzaj¹ równie¿ elementarne si³y nasze w sposób przejrzysty
dla naszej wiadomoci i koreluj¹ potrzebne si³y pozwalaj¹c na akty woli
i czyn. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e w odosobnieniu ronie wiadomoæ naszej
osobowoci. Stosunek do zasadniczych zagadnieñ ¿yciowych staje siê janiejszy i bardziej okrelony. Odosobnienie jest doskona³ym punktem obserwacyjnym, z którego ³atwiej ogarn¹æ zagadnienia szerokie, zasadnicze.
Jasna staje siê sytuacja: Ja i ¯ycie. Koncentracja osobowoci zw³aszcza na tle bytowania puszczañskiego, zwracaj¹cego uwagê na zasadnicze
zagadnienia bytu jest dla wodza nies³ychanie wa¿na. To samo dotyczy
zastêpu. Gromada w ¿yciu puszczañskim zwiera siê w sobie, staje siê jednoci¹. Obozy puszczañskie zastêpu uwa¿aæ nale¿y za konieczny rodek
do jego zespolenia ideowego.
Odosobnienie w warunkach, w których nikt ci z pomoc¹ nie popieszy,
gdy tylko na w³asne si³y liczyæ mo¿esz, ³¹czy siê cile z drugim charakterystycznym momentem, jakim jest walka.
Cz³owieka nie urabiaj¹ doktryny ani nakazy, ale w³asny trud, walka,
cierpienie, radoci, klêski i zwyciêstwa. Skoro mówimy o wodzu, to chodzi nam, jak ju¿ wspomnia³em, o siln¹, dzieln¹ i uspo³ecznion¹ indywidualnoæ, która umia³aby innych w dzielnoci urabiaæ.
¯ycie sam na sam z przyrod¹ daje nieograniczone mo¿liwoci w tego
rodzaju zaprawach do wodzowskiego stanu. Si³om przyrody musisz przeciwstawiaæ w³asne si³y, jak wytrzyma³oæ na trud, odwagê, si³ê miêni,
spryt, zaradnoæ, szybkoæ decyzji i inne. Musisz poznaæ przejawy ¿ycia
przyrody, aby móc siê jej tworami pos³ugiwaæ i stworzyæ dla siebie wród
niej w³aciw¹ egzystencjê. Musisz wiedzieæ, jakie kamienie w ogniu nie
pêkaj¹  aby siê uchroniæ od zdemolowania kuchni, musisz wynaleæ takie drzewo, które i na mokro siê pali  je¿eli w czasie s³otnym zechcesz
siê przy ogniu grzaæ, mo¿e jakie naczynie sam sobie bêdziesz zmuszony
wykonaæ, mo¿e trzeba bêdzie z ³yka zrobiæ linê? Jakich na to u¿yjesz
materia³ów? A jak sobie sza³as, ale naprawdê nieciekn¹cy sza³as zbudowaæ? Gdzie lawina groziæ mo¿e? Jakie owoce jadaæ mo¿na? Jak siê przez
potok lub przepaæ przedostaæ? Jak zwierzynê tropiæ? Jak przed dzikimi
zwierzêtami siê chroniæ? I wiele, wiele innego jeszcze dowiadczenia nabyæ musisz, by sobie jako tako dawaæ radê.
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Gdy suszu nie uzbierasz, a w czas s³otny zapa³ki zamokn¹..., gdy z trudem z daleka wodê dwigasz i przy potkniêciu woda siê wyleje..., gdy siê
ju¿ wszystkie zapasy ¿ywnoci wyczerpi¹...,
gdy do najbli¿szej wioski mil dziesi¹tki...,
gdy but siê ju¿ ca³kiem roz³azi...,
gdy na skale twardo sypiaæ...,
gdy wieczorem komar tnie...,
gdy zegarek dawno stan¹³...,
gdy od s³oñca pali ¿ar...,
gdy narzêdzi wszelkich brak...
wtedy tylko na w³asnych si³ach polegaæ mo¿na. Nieraz ze z³oci¹ porzucasz niejedn¹ robotê, ale wrócisz do niej, wrócisz! Albo srogo odpokutujesz. Taka jest ju¿ przyroda.
Dorabiamy siê zatem umiejêtnego dobywania si³. Si³¹ rzeczy instynkty
i si³y wychodz¹ce w tym zmaganiu siê ulegaæ musz¹ sublimacji* czy doskonaleniu  wszystko przecie¿ jest tu przygod¹.
Nauka obcowania z w³asn¹ osobowoci¹ ma znaczenie zasadnicze dla
obcowania z innymi ludmi. Koniecznoæ konstruktywnego bytowania,
jakim jest niew¹tpliwie bytowanie puszczañskie, jest przecie¿ jednym z najwa¿niejszych hase³ dzisiejszego Polaka. W ¿yciu puszczañskim nauczysz
siê taktyki pokonywania, taktyki elementarnej, tak koniecznej w ¿yciu
codziennym, zdobêdziesz si³ê.
Trzecim, a mo¿e najwa¿niejszym czynnikiem bytowania puszczañskiego
jest mi³oæ. Przyroda nie cierpi snobów i intruzów, staæ siê mo¿e dla nich
bardzo przykra i prêdzej czy póniej da im siê dobrze we znaki. Przyrodê
trzeba chcieæ zrozumieæ, poznaæ i umi³owaæ. Przemówi wtedy do ciebie,
do instynktów twoich swym odwiecznym, atawistycznym* wp³ywem, poka¿e ci wtedy urok swój ca³y, tobie, najdoskonalszemu ze swoich tworów.
I choæ nie szczêdzi ci przygód, przeszkód i niewygód, to jednak, kto wie,
czy nie czyni tego z najlepszej dla ciebie chêci?
S³usznie wiêc harcem nazywasz pokonywanie przeszkód, jakie stawia
przed tob¹, pogodnie traktujesz walkê, bo przez ni¹ krzepn¹ twoje si³y.
Tylko w przyjaznym, przyjemnym traktowaniu tej walki mo¿esz siê spodziewaæ pojednania si³ twoich z si³ami przyrody. Harce musisz uprawiaæ
szczerze, po rycersku wzglêdem tej Wielkiej Pani. Znajdziesz wtedy jej
* sublimacja  nadanie czemu szlachetniejszego, wzniolejszego charakteru;
uwzniolenie, uszlachetnienie (red.).
* atawistyczny  wynikaj¹cy z wystêpowania u osobnika cechy jego odleg³ych
przodków, od dawna ju¿ nie dziedziczony (red.).
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piêkno w najdrobniejszych nawet rzeczach i zjawiskach. W tych przejawach odnajdziesz potêgê Ducha Tworz¹cego tajemnicê wszech¿ycia, której
nigdy profan* nie odgadnie.

Nie wolno jednak zapominaæ, ¿e dzielnoæ wodza musi byæ hartowana nie
tylko przeciw wp³ywom przyrody i jej tworom, dzielnoæ wodza musi
prowadziæ na wy¿yny poprzez wp³ywy ludzkie i ich twory.
Zarysowana konkretnie w bytowaniu puszczañskim indywidualnoæ
musi zachowaæ swoj¹ odrêbnoæ i niezale¿noæ tak¿e i wtedy, gdy w ¿yciu codziennym, w t³umie niejako, trzeba siê bêdzie przedzieraæ do celu
ponad wp³ywy niskie, a jednak potê¿ne. Duszê puszczanina trzeba zachowaæ i w t³umie.

Widma harców
Ka¿dy harc ma swój sens wychowawczy. Wywo³uje on niejako na wiat³o
dzienne pewien kompleks si³.
Jedne z tych si³  dominanty*  wystêpuj¹ wyranie, inne za wystêpuj¹ ubocznie lub zgo³a przypadkowo. Które z nich w danym harcu wyst¹pi¹ najmocniej, a które s³abiej, zale¿y od wielu czynników. W pierwszym
rzêdzie od podejcia samych harcerzy do przeszkody, od sposobu ujêcia
i przeprowadzenia harcu przez wodza, wreszcie od okolicznoci, zdarzeñ,
warunków terenowych itp.
Na podstawie pewnego dowiadczenia i znajomoci indywidualnoci
mieszcz¹cych siê w danym zastêpie mo¿na do pewnego stopnia przewidzieæ, jakie si³y zostan¹ w danym przypadku pobudzone. Umiejêtnoæ ta
stanowi o rezultatach pracy harcmistrza i wodza.
Je¿eli spróbujemy (po prostu ze wzglêdów mnemotechnicznych) zestawiæ
graficznie przewidywane w harcu si³y, to otrzymamy rodzaj widma, na które
rozszczepia siê dzielnoæ harcerza w pryzmacie jego indywidualnoci.
* profan  cz³owiek nie maj¹cy wiedzy w jakiej dziedzinie, nie bêd¹cy znawc¹,
laik, ignorant, dyletant (red.).
* dominanta  cecha g³ówna, zasadnicza czegokolwiek, element panuj¹cy, wybijaj¹cy siê (red.).
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Nawi¹zuj¹c do gawêdy o planie harców mo¿na zaleciæ harcmistrzowi
dla uproszczenia braæ w planie pod uwagê jedynie przewidywan¹ dominantê, si³y towarzysz¹ce spe³ni¹ wówczas wa¿n¹ rolê utrzymania na pewnym poziomie lini stanu si³ (gawêda, plan, szkic 1, linia EA), które zreszt¹
w poprzednich harcach by³y dominantami.
Dla lepszego uzmys³owienia widm kilkunastu podanych ni¿ej typowych
harców, oznaczamy poszczególne si³y symbolami, które, rzecz jasna,
w ujêciu harcmistrza ulec mog¹ znacznym zmianom.
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PUSZCZAÑSKI OBÓZ ZASTÊPU
Za³o¿enie: Zastêp wyrusza na krótkie, 5-dniowe obozowanie w okolicy
oddalonej od osiedli ludzkich o 6 km. Ka¿dy harcerz bierze ze sob¹ tylko
nó¿ i jedn¹ zapa³kê, a zastêp siekierkê i ¿ywnoæ, sk³adaj¹c¹ siê z 2 kg
cukru, 1,5 kg soli, i 25 kg zbo¿a (nie m¹ki) dowolnego gatunku. Zastêp
niczego nie kupuje ani u ludzi nie nabywa, korzystaj¹c jedynie z darów
przyrody. Zastêp buduje obóz, pos³uguj¹c siê wy³¹cznie narzêdziami przez
siebie sporz¹dzonymi.
Widmo:
religijnoæ
poczucie dobra
poczucie piêkna
hart
si³a woli
pogoda ducha
samodzielnoæ
pomys³owoæ

BÓJKA
Za³o¿enie: Harcerz napadniêty przez napastnika zmuszony jest u¿yæ si³y
do odparcia napaci.
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Widmo:
odwaga
szybkoæ orientacji
szybkoæ decyzji
szybkoæ ruchów
celnoæ ciosów
si³a fizyczna

WYCIECZKA Z PRZEPRAW¥
Za³o¿enie: W czasie wycieczki dru¿yny zastêp napotyka na swej drodze
przeszkody w postaci potoku czy przepaci. Nie trac¹c czasu przeprawia
siê na drug¹ stronê, przygotowuje drogê dla swojej dru¿yny (buduje k³adkê
itp.).
Widmo:
poczucie piêkna przyrody
wspó³dzia³anie
karnoæ
pomys³owoæ
wprawa

GAWÊDA
Za³o¿enie: Aktualny problem maj¹cy du¿e znaczenie dla ¿ycia jednostki czy te¿ jakiej spo³ecznoci dostaje siê pod rozwagê zastêpu. Je¿eli
przy tym prze¿ycia poszczególnych harcerzy wzglêdem ca³ej gromady
dostarczy³y jakich w tej sprawie dowiadczeñ, to poruszony problem
zechce w ogniu dyskusji urobiæ dla siebie opiniê ca³ego zastêpu.
Widmo:
bystroæ umys³u
szczeroæ, rzetelnoæ
taktownoæ, rycerskoæ
uwaga, skupienie
lojalnoæ
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stanowczoæ
sprawiedliwoæ

WIECZORNICA-KULIG
Za³o¿enie: Zastêp ³¹cznie z zastêpem ¿eñskim organizuje wycieczkê.
Wszyscy jad¹ wozem lub saniami na nartach w upatrzone miejsce, tam
zapalaj¹ ognisko, wzglêdnie kominek (jeli zima). Nastêpuj¹ gry towarzyskie, orkiestra, tañce, niespodzianki czy popisy  koñcz¹ herbatkê i ze
piewem wracaj¹ do miasta.
Widmo:
poczucie piêkna
pogoda ducha
honor
taktownoæ, rycerskoæ
wspó³dzia³anie

WYPRAWA WYSOKOGÓRSKA
Za³o¿enie: Dla jakiego konkretnego celu, jak zbadanie nowych cie¿ek,
znalezienie nowej drogi czy dostêpu, oznaczenie ciekawej drogi, poprawienie mapy, poznanie przyrody, lub te¿ po prostu dla u¿ycia przestrzeni, piêkna wysokich gór, radoci ich osi¹gniêcia, zastêp wybiera siê tam na kilka
dni zaopatrzywszy siê we wszystko potrzebne na tak¹ wyprawê.
Widmo:
odwaga
panowanie nad sob¹
wytrzyma³oæ na trud
si³a cia³a
zaradnoæ
bystroæ
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GÓRSKA WYPRAWA NARCIARSKA
Za³o¿enie: Na zimowe wywczasy przybywa zastêp w góry, buduje
obóz zimowy i stamt¹d urz¹dza wypady dwu lub trzydniowe na harc
id¹c narciarski. Zastêp nocuje w nie¿ankach, sza³asach, grotach itp.
Wraca do obozu tylko po wie¿e zapasy ¿ywnoci, dla wysuszenia butów, poprawienia sprzêtu itp.
Widmo:
wytrzyma³oæ na trud
si³a cia³a
opanowanie ruchów
odwaga
zaradnoæ

SIATKÓWKA
Za³o¿enie: Zastêp bêd¹cy jednoczenie ma³ym klubem sportowym wypowiada zapasy w siatkówce innemu zespo³owi harcerek, harcerzy, a przy
wiêkszym zgraniu i wyrobieniu  zespo³owi nieharcerzy.
Widmo:
karnoæ spo³eczna
sprawiedliwoæ
wspó³dzia³anie
rycerskoæ wzglêdem rówieników
opanowanie ruchów cia³a
bystroæ
zwinnoæ
rzetelnoæ

BUDOWA OBOZU ZASTÊPU
Za³o¿enie: Zastêp przybywa w upatrzone miejsce  ka¿dy harcerz buduje
dla siebie sza³as i wszystkie potrzebne w nim urz¹dzenia. Zastêp jako ca³oæ buduje urz¹dzenia wspólne, jak maszt, krêgi ogniska, kapliczkê, kuchniê, spi¿arniê, latrynê i inne potrzebne. Obóz zbudowany estetycznie, wed³ug jakiej przyjêtej zasady (zdobnictwo puszczañskie, stosowane).
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Widmo:
kult pracy
wspó³dzia³anie
karnoæ
pomys³owoæ
kultura fizyczna
ambicja pracy
samodzielnoæ
wytrzyma³oæ na trud

BUDOWA SZYBOWCA
Za³o¿enie: Zastêp starszy maj¹c za sob¹ praktykê w budowaniu modeli
szybowców i poznawszy zasady awiatyki* planuje wybudowaæ w³asny szybowiec. Przez sporz¹dzanie drobnych przedmiotów, zaprawia siê w stolarstwie, lusarstwie i tym podobnych rzemios³ach. Po takim przysposobieniu
nastêpuje szereg prac przygotowawczych, jak sporz¹dzenie planów ogólnych i roboczych, przygotowanie warsztatu i inne. Zastêp przystêpuje do
budowy szybowca.
Widmo:
odpowiedzialnoæ
wspó³dzia³anie
kult pracy
dok³adnoæ
wprawa
spryt
wytrwa³oæ
pomys³owoæ

ZDOBYCIE FORTECY
Za³o¿enie: Ta znana gra polega na tym, ¿e czêæ zastêpu obsadza jaki
obiekt, np. grupê ska³, szczyt pagórka, kêpê drzew i stanowi za³ogê fortecy maj¹cej za zadanie oprzeæ siê zakusom wroga. Druga czêæ zastêpu
* awiatyka  przestarz. awiacja, lotnictwo (red.).
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pragnie za wszelk¹ cenê fortecê zdobyæ, kieruj¹c siê w walce z za³og¹
umówionymi z góry zasadami tego harcu.
Widmo:
ambicja grupy
spryt
czujnoæ
opanowanie ruchów
karnoæ
spostrzegawczoæ
sprawiedliwoæ
wnioskowanie

GRA WIETLICOWA
Za³o¿enie: Zastêpowy kreli kred¹ na pod³odze liniê dowolnego kszta³tu
jako drogê, po której ma przejæ ka¿dy z zastêpu. Na linii tej ustawia
najró¿niejsze przeszkody, jak: stó³, krzes³o, ³awkê itp., po których ka¿dy
harcerz ma przejæ trzymaj¹c po³o¿one na deseczce jajo lub maj¹c na
palcach stopy umieszczony jaki przedmiot, jak nó¿, polano itp. Kto przejdzie przez wszystkie przeszkody w najkrótszym czasie, a przedmiotu tego
nie straci  wygrywa.
Widmo:
si³a woli
opanowanie
skupienie uwagi
równowa¿noæ
zwinnoæ

WYWIAD TERENU
Za³o¿enie: Zastêp posuwaj¹c siê jako stra¿ przednia swojej dru¿yny w terenie zajêtym przez wroga ma za zadanie zdobyæ wszystkie wiadomoci o wrogu i o terenie, w którym siê znajduje, wiadomoci te utrwaliæ na
odpowiednich szkicach i raportach, a nastêpnie przes³aæ je swojemu dru¿y-
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nowemu, utrzymuj¹c z nim zreszt¹ sta³y kontakt i wykonuj¹c po drodze
prace przygotowawcze, umo¿liwiaj¹ce sprawne przeprawy swojej dru¿yny.
Widmo:
spostrzegawczoæ
bystroæ
wnioskowanie
wspó³dzia³anie
odpowiedzialnoæ
Zestawienie wiêkszej iloci przyk³adów najbardziej typowych harców
by³oby mo¿e po¿¹dane, przekracza³oby jednak ramy tej pracy.
Harcmistrz liniowy musi sam sobie sporz¹dziæ taki zbiorek i wzbogacaæ go ka¿dym prze¿ytym ze swoj¹ gromad¹ harcem i ka¿dym nowym pomys³em. Ka¿dy taki pomys³-kartka sk³adaæ siê bêdzie z dwóch elementów:
treci harcu i widma tego harcu. Treæ trzeba bêdzie ka¿dorazowo dostosowaæ do aktualnoci poprzednio ju¿ podkrelonej, a widmo do wyrobienia
dzielnoci harcerzy w zastêpie.
Pomys³y te stanowi¹ plan pracy harcerskiej zastêpu, plan ¿ywy i konsekwentny, daj¹cy mo¿noæ sta³ego postêpowania w górê w wyrobieniu
dzielnoci harcerskiego zastêpu.

Kult
Zachowania harcerskie mo¿na podzieliæ na dwie kategorie:
a) zwyczaje wynikaj¹ce ze wzglêdów czysto porz¹dkowych, czy organizacyjnych,
b) zbiorowe akty duchowe wynikaj¹ce z prze¿yæ, maj¹ce zatem znaczenie wychowawcze.
Te drugie s¹ dla wodza specjalnie wa¿ne, pozwalaj¹ mu bowiem przewodziæ duchowo takiej spo³ecznoci, jak¹ jest zastêp czy gromada.
Po ka¿dej próbie dzielnoci w harcu zbiorowym zastêp prze¿ywa moment uznania, chwilê szczêcia z odniesionego w tym harcu zwyciêstwa.
Chwilê tê cechuje uczucie bezpieczeñstwa i ³adu duchowego, jakby roz-
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brojenie ducha po stoczonej w harcu walce si³. Ten zbiorowy akt duchowy jest spontanicznym wyra¿eniem siê pewnego kultu p³yn¹cego z marzeñ i prób odnajdywania w ¿yciu wartoci wielkiej miary. Ulegamy sugestii w³asnych si³ dobytych w harcach, si³ chc¹cych koniecznie oddaæ honor
wartociom wy¿szego od siebie rzêdu.
Wyzwolenie siê tego kultu w formie wyranej i jednoznacznej dla ka¿dego w gromadzie mo¿e mieæ du¿e znaczenie dla pog³êbienia i ostatecznego sprecyzowania danego stanu ideowego harcerza. Poza wp³ywem na
poszczególne jednostki kult taki jest wa¿nym czynnikiem spo³ecznym zjednoczenia duchowego gromady, podniesienia ducha gromady i wreszcie
uznania przewodnictwa wodza.
Harcerska ideologia si³y przejawi siê jako kult dzielnoci najchêtniej
w warunkach bytowania puszczañskiego gromady czy zastêpu. Wspomniane w poprzedniej gawêdzie trzy czynniki ¿ycia puszczañskiego 
odosobnienie, walka i mi³oæ  stwarzaj¹ doskona³e pod³o¿e dla kultu.

Obr
zędy
Obrzędy
Gdy stany duchowe wyra¿aj¹ siê na zewn¹trz symbolicznie w formie znaków, przedmiotów, gestów, mowy albo czynnoci  powstaje obrzêd. Symbole te nie posiadaj¹ wartoci bezwzglêdnej, wartoæ ich t³umaczy siê
jedynie przywi¹zanym do nich kultem, jest jakby wartoci¹ odbit¹.
Ruch harcerski opieraj¹cy siê g³ównie, a nawet wy³¹cznie na prze¿yciach, dorobi³ siê licznych kultów i wytworzy³ w³asn¹ obrzêdowoæ. T³a
tych obrzêdów s¹ ró¿ne, czêsto zapo¿yczane od skautów innych krajów, jak
np. indianizm. S¹ jednak próby wyra¿enia naszych kultów w obrzêdach
opartych o motywy ludowe, regionalne czy te¿ ¿ycie naszych praojców S³owian z epoki staropuszczañskiej.
¯ycie pras³owian w czasach, kiedy to wszystko trzeba by³o samemu
zdobywaæ, ka¿dy sprzêt z niczego prawie stworzyæ, jest bliskie harcerskiemu puszczañstwu, zwyczaje ich, obrzêdy, budownictwo, sztuka dla
nas ciekawa, a tak¿e sam ustrój rodowy jest doskona³ym odpowiednikiem
naszego systemu zastêpowego.
Sporód licznych obrzêdów harcerskich przytoczê obrzêd puszczañski, w którym udzia³ wodza jest specjalnie wa¿ny.
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Ognisko obrzêdowe
Tu zapalimy ognisko rzek³ wódz. Na has³o to ca³a gromada rozbiega
siê, by poszukaæ materia³u potrzebnego do budowy ogniska. Wódz zaznacza pierwszy kr¹g. Kr¹g ognia. Ko³o u³o¿one z kamieni, symbol doskona³oci, ko³o ¿ycia. W krêgu tym zapal¹ ogieñ  Symbol Kultu, Wielkiej Mocy (dawne ogniska ofiarne). W krêgu tym dziej¹ siê najwa¿niejsze
obrzêdy harcerskie: przyrzeczenie i nadanie miana wodzowi. Do krêgu
nie wejdzie nikt do tego nie uprawniony. Do ognia nikt mieci dorzucaæ
nie bêdzie, nie wolno tam tak¿e podgrzewaæ strawy. Przy ogniu tym zagrzewa siê uroczycie narzêdzia rytualne, jak dziryt* do wypalania znaków si³y na palach lub piêtnach wodzów, kamieñ znamion i inne. Pierwsze ognisko wodza musi byæ przez niego zapalone bez pomocy zapa³ek.
Wtedy samo zapalenie ognia urasta do osobnego obrzêdu.
Kr¹g ognia jest gotowy, harcerze wracaj¹, ka¿dy z nich toczy wspania³y g³az dla siebie i w porz¹dku ustalonym przez wodza umieszcza go
woko³o krêgu ognia, a nastêpnie znaczy go przys³uguj¹cymi znakami,
wzglêdnie symbolami. Tak powstaje drugi kr¹g, Kr¹g Rady. Gdy ju¿ ka¿dy
zaznaczy kamieñ, na którym do rady zasi¹dzie, wódz daje has³o: W krêgu stañ!. Wszyscy staj¹ w kr¹g, ka¿dy za swoim g³azem w umówionej
odleg³oci (jeden krok). Kr¹g ten jest nazywany Krêgiem Jednoci. Jest
on zarazem lini¹ zbiórek danej gromady, zaznaczaj¹ go czêsto przez wbijanie pali, wzglêdnie maczug itp. Tu staje siê na ka¿dy sygna³, apel czy
alarm, je¿eli innego miejsca nie podano. Obok stawia siê, jeli to jest na
obozie, jaki instrument sygna³owy, jak bêben, tamtam itp. daj¹cy znak
o zbiórce w tym krêgu. Tu odbywaj¹ siê odprawy i przegl¹dy, st¹d wyrusza siê na harce, jednym s³owem, jest to centralny punkt obozowiska gromady. W Krêgu Jednoci, dopóki w nim stoi wódz, stoi siê zawsze w postawie zasadniczej, wzglêdnie innej w danej gromadzie przyjêtej.
Wystêpuje wódz i podaje has³o usi¹dmy w kr¹g. Ka¿dy podchodzi
do swego g³azu i siada, po czym wódz wstaje, podchodzi do krêgu ognia
i zapala przygotowany stos. Jeli to jest dru¿yna, to czynnoæ tê spe³nia
jeden z wodzów, specjalnie do tego powo³any gularz dru¿yny. Staje
wtedy z wyci¹gniêtymi nad pal¹cym siê stosem rêkoma lub daje jaki
inny znak rêk¹ czy palem swoim i powiada: otwieram radê u ogniska.
* dziryt  krótka w³ócznia o w¹skim grocie, dawniej u¿ywana powszechnie jako
broñ myliwska i wojenna (red.).
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Przy bardziej uroczystym ognisku obrzêdowym, w czasie, gdy wódz je
zapala, piewa siê przepisan¹ pieñ ognia utrzymywan¹ zwykle w formie oratorium, wzglêdnie recytacji zbiorowej.
Kult ognia drzemie w nas atawistycznie. P³on¹cy stos ofiarny uniesie
ducha naszego w Mi³oci i Mocy. Pochodnia szczêcia poród mroku w kr¹g
wiat³a przyci¹ga, skupia, zjednuje i zwiera.
Ognisko ¿yje. Gdy jasnym bucha p³omieniem, radoæ zapala w sercach
siedz¹cej w kr¹g gromady, radoæ zwyciêstwa w ostatnich harcach odniesionego. Cieszy siê tob¹ ogieñ taki i dymem ³zy ¿artem wycinie, skrami
sypnie, a cieniem wszystko rysuje odwa¿nie.
Gdy p³omieñ przyganie, ¿ar krwawym refleksem zmieni barwê wszelak¹. Zmieniaj¹ siê twarze w blasku ¿aru siedz¹cych, staj¹ siê uduchowione. Zmniejsza siê wiat³a kolisko, zacienia bardziej jeszcze kr¹g odosobnienia, w którym wiadomoæ ka¿dego zstêpuje w g³¹b istnienia, by
wreszcie wytworzyæ gromadn¹ ekstazê, objawiæ Ducha Harcerstwa.
Ognisko harcerskie to nieocenione prze¿ycie duchowe, maj¹ce ogromn¹ wartoæ zarówno dla ideowego tworzenia siê indywidualnoci, jak i te¿
dla jej spo³ecznego konsolidowania.
Wódz, jeli potrafi byæ czarodziejem, kult ten wykorzystaæ mo¿e wspaniale. Przy ognisku obrzêdowym nadawaæ bêdziemy harcerzowi znaki
si³y jako wyraz uznania ca³ej gromady dla wykazanej w harcach si³y.
Gdy harcerz w czynnym ¿yciu zastêpu wykaza³ wybitn¹ odwagê  wódz
wobec zebranej przy obrzêdowym ognisku gromady, zagrzawszy w ognisku rytualn¹ w³óczniê znamion, wypala ni¹ na lasce (palu, trzonie siekierki itp.) harcerza znak odwagi. Podobnie z innymi si³ami ducha, umys³u i cia³a harcerzy.
Aby zostaæ wodzem, musisz zdobyæ kolejno potrzebne wodzowi znaki si³y, a mianowicie te wszystkie, które dzielnoæ wodza okrelaj¹. Wtedy to harcmistrz-dru¿ynowy sprawdzi w próbach dzielnoci wyrobienie
twoje, gdy wyrobienie to wyka¿esz, w ostatni¹ noc próby, w noc czuwania,
nawiedzi ciê zastêp wodzów twojej dru¿yny, a harcmistrz za zgod¹ tej gromady uzna ciê wodzem i na znak tego uznania wypali w³óczni¹ przy ognisku
obrzêdowym na lasce twej znamiê wodza.
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Dla przyk³adu zamieszczam na lewym szkicu laskê harcerza w formie
wide³ek trójnogich i z wypalonym znakiem si³y (odwagi i honoru). Na
szkicu prawym widaæ te same wide³ki trójrogie zmienione nieco (w czasie
obrzêdu uznania wodzem) wypalonym otworem trójdro¿nym. Wypalone
ko³o (doskona³oci) wraz z rogami (si³y) tworz¹ trójlicy symbol dzielnoci wodza. Trzy rogi oznaczaj¹ poza tym si³ê ducha, umys³u i cia³a. Pod
spodem widaæ wypalone naoko³o znaki si³y.

Zbiórka
Brak systematycznego planu pracy daje siê w harcerstwie bardzo dotkliwie
odczuæ. Zastêp, a zw³aszcza jego wódz, chce przecie¿ wiedzieæ, do czego d¹¿y.
Ma³o wyrobiona i le przez starszych nastawiona gromada znajduje
bardzo czêsto jedyne oparcie w próbach harcerskich. Obowi¹zuj¹ce programy prób uk³ada w pewien system, id¹c od wiadomoci i umiejêtnoci
naj³atwiejszych do najtrudniejszych.
Id¹c po lini najmniejszego oporu, niejeden zastêpowy nie zadaje sobie
wiele trudu, dzieli materia³ zawarty w programach na poszczególne zbiórki, uk³ada to wszystko wed³ug kalendarza i jest dumny ze swojego programu pracy. Pope³nia wtedy szereg b³êdów, które zreszt¹ s¹ zas³ug¹ jego
poprzedników:
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1. Sam program próby nie mo¿e byæ planem pracy, poniewa¿ jedynie w ma³ej mierze uwzglêdnia dzielnoæ harcerza, pozostawiaj¹c pierwsze miejsce wyszkoleniu, a wiêc pewnym wiadomociom i umiejêtnociom.
2. Próba powinna wynikaæ z ¿ycia zastêpu, a nie odwrotnie.
3. Nie ka¿dy harcerz danego zastêpu jest zainteresowany w zdobywaniu
tego czy innego stopnia.
Ile¿ to razy zastêpowy zapytany o to, co robi³ jego zastêp na ostatniej
zbiórce, odpowiada: Przerabialimy wywiadowcê.
Podpatrzymy niedyskretnie tak¹ zbiórkê: zastêp siedzi w izbie, zastêpowy
mówi: ... a teraz przejdziemy do kartografii..., ...mapa sk³ada siê z..., góra ma
wierzcho³ek, stok i podnó¿e..., zaraz wam to narysujê..., tak wygl¹da gajówka
na mapie..., tutaj mamy mapê..., popatrzcie na ten trójk¹t, to kota*....
Je¿eli zastêpowy jest bardziej litociwy, to zrobi to samo z zastêpem,
ale na wie¿ym powietrzu, co siê jednak rzadziej zdarza, bo przecie¿ wygodniej ogl¹daæ w izbie.
Na innej zbiórce to samo, ale w innym stylu: zastêp za miastem otacza
zastêpowego, który tak oto przemawia:  a teraz przystêpujemy do obozownictwa , na pocz¹tek zapoznamy siê ze sposobami budowania kuchni polowej (zastêpowy co kopie), widzicie, ta kuchnia nazywa siê
darniowa, a taka to ognisko amerykañskie, a to jest kuchnia francuska.
Spróbuj Mieciu, zbudowaæ tak¹ kuchniê dla przyk³adu 
Dosyæ! Dosyæ! Ju¿ d³u¿ej nie mo¿emy na to patrzeæ, bo to przecie¿ okrucieñstwo szkolarskie, niedo³êstwo kwalifikuj¹ce zastêpowego mo¿e do jakiej korepetycji, ale nie na wodza. Takich zastêpowych trzeba zlikwidowaæ,
bo tylko szkodz¹, bluni¹c systematycznie i praktycznie naszemu has³u.
Szanuj¹cy siê zastêp powinien po takiej zbiórce zakuæ zastêpowego
w kajdanki g³upiego Tomka i rzewnie piewaæ: ojciec Wergiliusz uczy³
dzieci swoje.... Bêdzie to o wiele dowcipniejsze i bardziej pocieszaj¹ce,
ani¿eli wyk³ady zastêpowego.
Wzruszysz tylko ramionami, powiesz hm, harcmistrzu, i przyznasz
im racjê  s¹ przecie¿ m³odzi, ciekawi, chc¹ czego doznaæ.
Doznaæ? Ale¿ to mo¿na ³atwo urz¹dziæ! Niech doznaj¹ braku swojego
wyrobienia  oto w³anie droga do wyrobienia, wyszkolenia, nauczenia.
A zatem zbêdne jest gadanie w izbie o typach ognisk, nie wystarcza
tak¿e iæ z tym wyk³adem w pole, choæby nawet ch³opcom te kuchnie
zademonstrowa³. Jeli chcesz, aby naprawdê wynieli pe³n¹ korzyæ, to
musisz, wodzu, urz¹dziæ im taki szelmowski harc, aby byli zmuszeni ko* kota  liczba oznaczaj¹ca na mapie wysokoæ punktu nad przyjêtym poziomem
odniesienia, np. nad poziomem morza (red.).
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niecznoci¹ gotowania do zbudowania kuchni, wtedy dopiero dla ciebie
pole do popisu: mo¿esz co nieco poprawiæ, nauczyæ, doradziæ.
Tak samo z map¹. Tak ich w pole wyprowad, aby b³¹dzili, aby bêd¹c
zmuszeni koniecznoci¹ powrotu szukali drogi swej na mapie, czytali,
orientowali, studiowali j¹. Jeli nie dadz¹ sobie rady sami, to zwróc¹ siê
do ciebie jako do wprawniejszego o poradê czy wskazówkê, a wtedy ty im
wspania³omylnie i po bratersku to i owo poka¿esz, wyjanisz. S¹dzê, ¿e
taka zbiórka bêdzie o wiele ciekawsza.
To tylko jest nasz¹ trwa³¹ w³asnoci¹, comy sami prze¿yli.

Elita
Harcerstwo jest w³asnoci¹ Polski. Harcerstwo jest dla wszystkich, ma
s³u¿yæ wszystkim. Ambicj¹ tego Ruchu jest ogarn¹æ sob¹ ca³e ¿ycie polskie, ka¿dy jego przejaw zarówno prywatny, jak te¿ i publiczny. Wierzymy, harcerze, ¿e Ruch nasz kszta³tuje indywidualnoci i uspo³eczniaj¹c
je, buduje silnego cz³owieka  nowego Polaka, obywatela! Je¿eli harcerstwo wierzy w to, ¿e rzeczywicie w praktyce buduje, to maj¹c genialne
sposoby, musi zaw³adn¹æ ¿yciem polskim. Abstrahujê* w tej chwili od
trudnoci, jakie nasuwa upowszechnienie prawa harcerskiego. W przysz³oci bowiem prawo harcerskie bêdzie musia³o charakteryzowaæ konkretnie i wyranie istotê Ruchu: ideologiê mi³oci, dzielnoci i si³y.
Aby zaw³adn¹æ ¿yciem codziennym jednostek i spo³ecznoci (szko³a,
warsztat pracy, rodzina, organizacje, towarzystwa itp.) harcerstwo musi
siê zewrzeæ wewnêtrznie, musi skupiæ ca³¹ wolê i si³y do tego aktu  nie
mo¿e zatem przedwczenie otworzyæ bram dla wszystkich przybyszów
z zewn¹trz. Musimy dla Ruchu zdobywaæ cz³owieka za cz³owiekiem nie
sztuczn¹ propagand¹, przymusem czy przynêt¹, ale w³asn¹ si³¹, sugesti¹
naszej mocy. Nastêpnie harcerstwo, a specjalnie zastêp harcerski jako
zasadnicza komórka ruchu, zdobywaæ bêdzie dla ka¿dej jednostki jej cz³owieczeñstwo, osobowoæ i dzielnoæ, wykazuje w niej harcerza  wodza.
Wodza, bo jeli do nas ma nale¿eæ rzeczywistoæ polska, to ka¿dy z nas
* abstrahowaæ  pomijaæ co w rozumowaniu na rzecz czego wa¿niejszego, nie
uwzglêdniaæ czego (red.).
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jest nara¿ony na to, ¿e bêdzie musia³ w Polsce prowadziæ ten czy inny
odcinek pracy, tê czy inn¹ komórkê naszego ¿ycia obywatelskiego.
Ka¿dy harcerz musi stan¹æ na takim poziomie wyrobienia, aby w ka¿dej chwili potrafi³ na swoim najbli¿szym odcinku pracy obj¹æ dowództwo. Jest to zreszt¹ idea³em ka¿dego ¿o³nierza i obywatela.
Ka¿dy harcerz musi byæ wodzem czy to na polu dzia³ania spo³ecznego,
pracy zawodowej, czy nauki, czy te¿ jakiejkolwiek b¹d innej obranej
dziedziny ¿ycia  wodzem, który nie tylko potrafi pchaæ w³asne taczki
¿ycia, ale potrafi tak¿e w dzielnoci swej drogi s³abszym torowaæ, byæ
czynnikiem ich doskonalenia. W za³o¿eniu takim jest harcerstwo elit¹ si³y.

Wódz
G³osz¹ce wszechwymiarowoæ ¿ycia harcerskiego idee spo³eczne, maj¹ce
kszta³towaæ, a kiedy decydowaæ w ¿yciu polskim musimy zbudziæ zmys³
odpowiedzialnoci naszego Ruchu za tak szeroko zakrelone zamys³y.
Wobec rzuconego has³a budowania mocy spo³ecznej przez wyrobienie dzielnych i uspo³ecznionych indywidualnoci, zamys³ ten ka¿e na pierwszy plan
pracy ruchu wysun¹æ zdobycie odpowiednich przywódców  zastêpowych
i harcmistrzów.
Wszechwymiarowoæ ¿ycia harcerskiego, g³oszone idee i has³a, a tak¿e ustrój i sposoby harcerskie ka¿¹ domagaæ siê od wodza wykazania pewnych walorów jako gwarancji wyników w jego pracy wychowawczej.
W³adza wodza musi pochodziæ z jego si³y, dzielnoci, potem z woli
zastêpu czy gromady, a wreszcie z woli dru¿ynowego.
Wódz jest autorytetem uznanym jednomylnie przez zastêp, nie mo¿e
byæ zastêpowi wbrew jego woli narzucony. W systemie zastêpowym jest
to za³o¿enie zasadnicze. Na za³o¿eniu tym opieraæ musimy ca³y stosunek
wodza do gromady. Za³o¿enie to wielce demokratyczne ma du¿e znaczenie wychowawczo-uspo³eczniaj¹ce. Milcz¹ca umowa: Uznajemy ciê wodzem, wyra¿aæ bêdziesz zbiorow¹ wolê zastêpu, masz nasze bezwzglêdne
zaufanie  tote¿ rozkazy twoje spe³niaæ bêdziemy z przekonania. Oto
honorowy stosunek tej ma³ej spo³ecznoci do swego wodza.
Biorê na siebie odpowiedzialnoæ za gromadê  tote¿ zaufania nie zawiodê, zrobiê wszystko, co w mojej mocy, by wspólnymi si³ami dojæ do
wytkniêtego celu  oto honorowy stosunek wodza do swojej gromady.
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Zapa³ wodza p³ynie z jego m³odoci i wiary w idea³ i has³o harcerskie.
Wódz jest wieszczem kultu, czarodziejem zastêpu. Prawem ducha gromady sugeruje i pokrywa, inspiruje etykê harcerstwa w ka¿de dzie³o zastêpu. On urabia zdrow¹ opiniê zastêpu, on wywo³uje ducha zastêpu,
w imieniu jego s¹dzi, dzielnoæ pobudza.
Wódz jest generatorem inicjatywy zastêpu, zamys³y gromadzi, ³¹czy,
ujmuje konstruktywnie  ³atwo w czyn wprowadza.
Wódz umie zapewniæ indywidualnociom harcerzy odpowiednie miejsce spo³eczne.
Wódz jest bystry w opanowywaniu sytuacji. Umie dowodziæ i dawaæ
przyk³ad nie tylko w grze, w zabawie, ale tak¿e i w walce. Musi byæ pierwszym bohaterem. Wódz uczy zwyciê¿aæ.
Wódz kocha zastêp, jest bratem ka¿dego w zastêpie. Reprezentuje racjê stanu organizacji.
Wódz umie stwarzaæ sytuacje jasne  niedwuznaczne, bo wódz wie,
czego chce.
W myl wyra¿onego w poprzednich gawêdach przekonania, wódz jest
trzecim i koñcowym etapem wyrobienia harcerza (typ, charakter, wódz).
Nie znaczy to bynajmniej, aby ka¿dy harcerz musia³ kolejno przewodziæ
gromadzie harcerskiej. Ka¿dy jednak harcerz musi osi¹gn¹æ ten trzeci etap
i przewodziæ w myl harcerskich za³o¿eñ jakiej spo³ecznoci w dziedzinie przez siebie obranej i w spo³ecznoci tej realizowaæ harcerskie has³o.
Miêdzy harcerzami s¹ i tacy, którzy dziêki wrodzonym dyspozycjom
w dzielnoci urastaj¹ szybciej ani¿eli ich zastêpy, a przy tym wykazuj¹
specjalne zaciêcie wychowawcze, bêd¹ce zadatkiem walorów, które wy¿ej scharakteryzowano. Ci s¹ stworzeni na hersztów gromad harcerskich:
zastêpowych i dru¿ynowych  harcmistrzów.
Aby jednak taki plan trzystopniowego wyrobienia przeprowadziæ, musimy skupiæ w naszym ruchu wy³¹cznie element aktywny, stworzyæ takie
warunki, w których najbardziej aktywna i wartociowa m³odzie¿ polska
wesz³aby do naszego stanu.
Wierzê, ¿e warunki te stworzy realizowanie w ¿yciu naszych zespo³ów
ideologii si³y. W wietle rozwa¿añ o istocie naszego rychu sprawa ta nabiera zasadniczego znaczenia.
Wychowanie nowego pokolenia wodzów harcerskich bêdzie oparte na
takich zasadach:
1. Wychowanie wodzów jest problemem dla ¿ycia dru¿yny i zastêpów
najwa¿niejszym.
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Jacy zastêpowi  takie zastêpy.
Jakie zastêpy  taka dru¿yna.
2. Wychowanie wodzów jest pierwszym obowi¹zkiem harcmistrza 
dru¿ynowego.
Dru¿ynowy jest odpowiedzialny za wybór i wychowanie zastêpowych,
odpowiedzialny wobec Ruchu i w³adz harcerskich. Dru¿ynowy wychowuje
dru¿ynie zastêpowych co najmniej na 3 lata pracy naprzód. Wychowanie to
nie mo¿e byæ dorywcze, musi byæ ci¹g³e. Dokszta³canie zastêpowych na
doranych kursach wtedy, gdy ju¿ widzi, ¿e robota w zastêpach siê rwie, ¿e
nie idzie, jest do niczego, wiadczy jedynie o tym, ¿e dru¿ynowy wychowaniem siê nie zajmuje, ¿e robotê swoj¹ partaczy. Dru¿ynowy musi z tego
obowi¹zku siê tak wywi¹zywaæ, aby nawet wtedy, gdy w kierownictwie
dru¿yny co siê za³amie (dru¿ynowy zachoruje lub tym podobne), ¿ycie
zastêpów sz³o w³asnym rozpêdem, nie odczuwa³o takich za³amañ.
Przez sta³e i odpowiednie kszta³cenie zastêpowych, dru¿ynowy doprowadza do pewnej niezale¿noci ¿ycia zastêpów, zw³aszcza od chwilowego natê¿enia pracy w dru¿ynie.Trzeba podkreliæ, ¿e taki stan rzeczy,
w którym robota w zastêpie nie idzie, a dru¿ynowy za to karci zastêpowego, jest w naszym specjalnie ruchu niedopuszczalny. Jedyn¹ rad¹ jest wówczas zmieniæ zastêpowego i moim zdaniem... dru¿ynowego tak¿e. Wypadki takie (dosyæ zreszt¹ czêste), wskazuj¹ na to, ¿e dru¿ynowy nie
oddzia³uje bezporednio na zastêpowych, nie oddzia³uje wychowawczo
na zastêpy. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e dru¿ynowy zastêpowego-wodza
karciæ mo¿e tylko za przekroczenie pewnych granic w dowodzeniu zastêpem, natomiast za zaniedbanie natê¿enia ¿ycia zastêpu, za obni¿enie ducha zastêpu  mo¿na go tylko z jego obowi¹zków zwolniæ. Po tej dygresji
wracamy znowu do wychowania wodzów.
3. Orodkiem wychowuj¹cym dzielnoæ wodza jest jego w³asny zastêp.
Oddzia³ywanie zastêpu na harcerza (dla nas w tej chwili kandydata na
zastêpowego) zosta³o obszerniej omówione w poprzednich gawêdach.
Trzeba tutaj tylko podkreliæ, ¿e musi to byæ zastêp aktywny, o pe³nym,
w naszym zrozumieniu, bogatym i ciekawym ¿yciu. W gromadzie takiej
wybija siê jednostka mocniejsza, zdobywaj¹ca w szybszym ni¿ inni tempie swoj¹ dzielnoæ. W harcach zastêpu prze¿ywa wszystkie potrzebne
jego wyrobieniu radoci i udrêki, by ostatecznie wyjæ zwyciêsko i sprecyzowaæ swoj¹ indywidualnoæ. Je¿eli wtedy budzi siê instynkt dowodzenia, to indywidualnoæ jego zaznacza siê mocno w ¿yciu jego zastêpu.
Harcmistrz-dru¿ynowy musi ten moment wyczuæ. Przyszed³ bowiem czas,
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w którym trzeba, albo tego harcerza postawiæ na czele w³asnego zastêpu,
albo  jeli to niemo¿liwe  pozwoliæ mu skrzykn¹æ now¹ bandê i za³o¿yæ
w³asny zastêp. Nawiasem mówi¹c, wydaje siê to jedyn¹ form¹ ekspandowania ilociowego harcerstwa.
4. Wodzowie jednej dru¿yny s¹ zwi¹zani w zastêp wodzów.
Dru¿ynowy, przyboczni, zastêpowi. Zastêp wodzów jest rdzeniem
dru¿yny, twórczym ogniskiem ruchu na terenie dru¿yny, orodkiem wyrabiania siê w systemie, jest zastêpem harcerskim, maj¹cym w³asne odrêbne ¿ycie wewnêtrzne, terenem wy¿ycia siê zastêpowych w roli tych, którymi w zastêpach swoich dowodz¹, terenem wzajemnego oddzia³ywania
i dalszego urastania w dzielnoci, czynnikiem ujednolicenia idei, kultu
i hase³ w dru¿ynie. Zastêpowi poznaj¹ tu tajniki metod skautowych: tu
próbuje siê nowe pomys³y i sposoby w harcach tego zastêpu: na specjalnych kursach itp. podnosz¹ zastêpowi swoje wyszkolenie techniczne.
Zastêp wodzów jest Rad¹ Dru¿yny, orodkiem wspó³pracy, wymiany planów, rezultatów, dowiadczeñ.
5. Wychowanie wodza uzupe³nia siê, wykañcza i sprawdza w próbie
wodzów.
Przejcie harcerza do stanu wodzów stanowi punkt charakterystyczny
w jego ¿yciu skautowym. Moment ten musi siê silnie zaznaczyæ i wywrzeæ piêtno na jego samopoczuciu wychowawczym. Przyjêcie do stanu
wychowawczo w harcerstwie decyduj¹cego musi siê oprzeæ na publicznym stwierdzeniu u danej jednostki walorów harcerza i dowódcy, choæbymy byli o istnieniu tych walorów jak najbardziej przekonani. Próba wodzów wymaga osobnego potraktowania, omówimy j¹ zatem w nastêpnej
gawêdzie.

Próby wodzów
W wietle za³o¿eñ i metod harcerskich próba harcerska, poza stwierdzeniem u harcerza (dla u¿ytku próbuj¹cego) faktycznego stanu posiadania
przez tego¿ harcerza wiadomoci i umiejêtnoci w zakresie objêtym odnonymi programami, ma tak¿e (mo¿e wa¿niejsze nawet) znaczenie wychowawcze dla próbowanego.
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Polega ono na prze¿yciu, daj¹cym harcerzowi poczucie wielkoci próbowanych si³ jego. Próbê zatem traktujemy jako próbê dzielnoci harcerza, której t³em niejako bêd¹ wymagane umiejêtnoci i wiadomoci. Przez
poszczególne przeszkody prowadziæ bêdziemy harcerza w sposób emocjonuj¹cy, ciekawy, jeli potrzeba tajemniczy, opieraj¹c siê na jego ambicji, wysi³ku pokonywania, zdobywania, a w drugim dopiero rzêdzie na
jego chêci pokazania siê.
Próba musi byæ wielk¹ i radosn¹ przygod¹, zwyciêskim prze¿yciem,
od którego co nowego siê zaczyna. Próba musi byæ zdobytym moc¹ (nie
tylko ma³ym stosunkowo trudem wyuczenia siê) walorem nobilituj¹cym
go w danym stopniu harcerskim, wzglêdnie stopniu starszyzny. Próbê tak¹
pamiêta harcerz czy wódz na ca³e ¿ycie.
Nie potrzeba chyba uzasadniaæ, dlaczego przy takiej próbie poszczególne przeszkody, zw³aszcza sposób ich postawienia, musz¹ byæ umiejêtnie
dostosowane do próbowanej indywidualnoci, a wiêc wieku, zainteresowañ, wykszta³cenia itp. warunków. Aby siê uchroniæ od zbytecznej dygresji, przyk³ady takich przeszkód s¹ dla lepszego nawietlenia sprawy zestawione w osobnym (nastêpnym) rozdziale o próbach dzielnoci. Próba
wodzów wyzwalaj¹ca publicznie harcerza na dowódcê ma za zadanie:
1. Wykazaæ mu, czy osi¹gn¹³ dzielnoæ potrzebn¹ przywódcy.
2. Wykazaæ harcmistrzowi, czy próbowany wyrobienie to uzyska³.
3. Wykazaæ, czy próbowany uzyska³ odpowiedni¹ wprawê w dowodzeniu.
4. Zaznaczyæ silnie moment prze³omowy  pocz¹tek nowego okresu dzia³ania harcerskiego (instruktorskiego).
5. Zbudziæ u próbowanego zmys³ przynale¿noci do grona starszyzny (dru¿yny wzglêdem ruchu).
Forma ujêcia organizacyjnego próby wodzów jest w tej chwili obojêtna, byle odpowiada³a postawionym postulatom. Próbê tê trzeba poj¹æ
jako pierwsz¹ próbê starszyzny, eliminuj¹c¹ materia³ na wodzów-harcmistrzów czy wodzów-dzia³aczy, który to materia³ ma daæ zastêp wodzów
dru¿yny.
O ile zatem próby dzielnoci musimy u¿ywaæ we wszystkich próbach
harcerskich, czy to m³odzie¿y, czy starszyzny, z odpowiednim rzecz jasna
stosowaniem, o tyle próby wodzów odbywaæ mogliby jedynie czynni
cz³onkowie zastêpu wodzów danej dru¿yny. Z góry wykluczamy mo¿liwoæ powo³ywania do stanu wodzów naszego ruchu i stawianie przed prób¹
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tych wodzów, którzy siê sami w zwyczajnym zastêpie harcerskim nie wybili, a nastêpnie nie przeszli wyszkolenia dowódców w zastêpie wodzów.
Od tej zasady, jeli ruch wodzów ma obj¹æ harcerstwo, odstêpowaæ nie
wolno.
Niech mi bêdzie wolno przytoczyæ dla przyk³adu projekt programu
próby wodzów.

Próba
WÓDZ ZASTÊPU-GROMADY
1. W próbach dzielnoci wyka¿e si³ê (ducha, umys³u i cia³a).
2. Wie, jakie s¹ obowi¹zki wodza harcerskiego.
3. Wie, jaka jest jego odpowiedzialnoæ za gromadê wobec ruchu harcerskiego i spo³eczeñstwa.
4. Podnosi w zastêpie kult mocy, oparty o etykê chrzecijañsk¹. Przeprowadzi w zastêpie wybrane przez siebie obrzêdy lub inne zachowania kult ten
podkrelaj¹ce.
5. Wprowadza w ¿ycie zastêpu (gromady) i realizuje has³a zdobywania
si³y, dzielnoci.
6. Nauczy w jednym harcu zastêp swój trzech dowolnych, ale ró¿nych
umiejêtnoci technicznych.
7. Zorganizuje i przeprowadzi samodzielnie krótki (5-dniowy) obóz zastêpu.
8. Zorganizuje i przeprowadzi w zastêpie, wzglêdnie w dru¿ynie, jak¹ akcjê wykazuj¹c¹ czynny stosunek tej gromady do zagadnieñ obywatelskich.
9. Zaprojektuje i urz¹dzi na ¿¹danie k¹cik zastêpu, wietlicê dru¿yny itp.
10. Zorganizuje ¿ycie wietlicowe swego zastêpu  urz¹dzi zbiórkê wietlicow¹: herbatkê, wieczorynkê itp.
11. Przeprowadzi bieg indywidualny zastêpu.
12. Przedstawi prowadzony przez siebie dzienniczek wodza.
13. Przedstawi plan pracy swojego zastêpu na okres kwarta³u i uzasadni
celowoæ poszczególnych harców (widma).
14. Inicjatywê zastêpu umie zorganizowaæ w harc daj¹cy si³ê.
15. Przeprowadzi samodzielnie próbê m³odzika lub wywiadowcy z zastosowaniem prób dzielnoci.
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16. Zna organizacjê harcerstwa.
17. U³o¿y bud¿et dru¿yny, oszczêdza na czasie, materia³ach i funduszach,
zna obowi¹zuj¹ce przepisy gospodarcze.

WÓDZ-DZIA£ACZ
1. W próbach dzielnoci wyka¿e si³ê.
2. Wie, jakie s¹ obowi¹zki wodza harcerskiego.
3. Wie, jaka jest jego odpowiedzialnoæ za podjêt¹ robotê wobec ruchu
harcerskiego i spo³eczeñstwa.
4. W kierowaniu grup¹ dzia³aj¹c¹ opiera siê wy³¹cznie na etyce chrzecijañskiej harcerstwa  na ideologii si³y.
5. W grupie dzia³aj¹cej realizuje plan doskonalenia siê specjalnego i oddzia³ywania spo³ecznego wed³ug za³o¿eñ harcerskich.
6. Wyka¿e umiejêtnoæ podzielenia siê swoim dowiadczeniem w grupie,
której przoduje, w dziedzinie pracy spo³ecznie przydatnej.
7. Wykona z zakresu swoich upodobañ pracê samodzieln¹.
8. W grupie dzia³aj¹cej przeprowadzi akcjê wykazuj¹c¹ wyranie obywatelski charakter roboty tej grupy.
9. Zorganizuje i urz¹dzi warsztat pracy swej grupie wed³ug wymogów
danej specjalnoci, higieny, estetyki.
10. Zorganizuje ¿ycie towarzyskie swej grupy, odkrelaj¹ce jej zwartoæ
i jednolitoæ, umo¿liwiaj¹c szersze oddzia³ywanie spo³eczne.
11. Umie pobudziæ ambicjê pracy grupy dzia³aj¹cej, opieraj¹c j¹ o pogodne podejcie do samodzielnego trudu. Umie wykorzystaæ zdrow¹ emulacjê* jednostek do osi¹gania celów tej grupy.
12. Przedstawi prowadzony przez siebie terminarz pracy.
13. Przedstawi kwartalny plan pracy swojej grupy, uwzglêdniaj¹cy zdobyte ju¿ dowiadczenie.
14. Inicjatywê grupy dzia³aj¹cej umie wykorzystaæ w planie pracy tej grupy.
15. Umie znaleæ formy uznania pracy swej grupy, w sposób pobudzaj¹cy
instynkty wartociowe.
16. Zna organizacjê spo³ecznoci, na któr¹ prac¹ swej grupy oddzia³ywuje.
17. Prowadzi oszczêdny tryb ¿ycia, oszczêdza na czasie, materia³ach i funduszach.
* emulacja  tu: (przestarz.) rywalizacja, wspó³zawodnictwo.

59

Przyk³ady prób dzielnoci w zastosowaniu w próbach harcerskich,
próbach obrzêdowych, próbach wodzów, harcach i zawodach zastêpu.

Wykrzesaæ ogieñ
(rzetelnoæ, spryt, zaradnoæ, cierpliwoæ)

Zamykam ciê w tej izbie na jedn¹ godzinê. W tym kawa³ku drzewa wypalisz
pierwsz¹ literê swojego imienia (znak twego totemu, god³o twego zastêpu
itp.). Zapa³ek ani zapalniczek nie u¿yjesz. Wrócê za godzinê. Czuwaj!

Przepalanie liny wisz¹cej z wêz³ami
(spryt, cierpliwoæ, pomys³owoæ)

Masz tu jedn¹ zapa³kê i tê oto grub¹ linê, któr¹ obci¹¿am kamieniem i zawieszam na drzewie. Przepal linê w miejscu miêdzy dwoma wêze³kami
(których odleg³oæ od siebie wynosi 1 cm.). Liny rêkoma nie dotykaj.
Wêz³y zostawisz nietkniête ogniem. Czekam tam, pod wielkim dêbem a¿
do zachodu s³oñca.

Szukanie ród³a
(rzetelnoæ, tropienie, pomys³owoæ w sporz¹dzaniu prymitywu,
wytrzyma³oæ na trud, cierpliwoæ)

Masz przy sobie jakie naczynie?  Nie? To nic. Odszukaj ród³o tego
strumyka i przynie do tamtej groty ze ród³a wody szeæ garci. Czekam
 do zobaczenia!

£amanie podkowy
(wytrzyma³oæ na gor¹co, zaradnoæ, si³a, wytrwa³oæ)

Tê oto podkowê z³amiesz, a ka¿d¹ z tych czêci wyprostujesz. Co? Ognia?
Owszem, mo¿esz u¿ywaæ. Czekam na ciebie u twego zastêpu, który tam
opodal harce wyprawia, przy potoku.
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Z wiêzienia
(si³a, zrêcznoæ, zaradnoæ, spryt, karnoæ, poczucie odpowiedzialnoci,
spostrzegawczoæ, wprawa, inteligencja)

Harcerz z zastêpu, np. ¯bików, porwany, zwi¹zany i wniesiony do izby
dru¿yny po³o¿onej na parterze  przez inny zastêp Wilków zamkniêty.
Pod drzwiami wsuwa harcmistrz kartkê z napisem: B¹d u mnie za godzinê, jeste mi potrzebny, bacznoæ, bo Wilki czyhaj¹. Narzêdzia znajdziesz. Czuwaj!.

Ustrzelone naczynie
(celnoæ, umiejêtnoæ gotowania, spryt)

Jeste g³odny? Na tej ga³êzi nad potokiem wisi moja mena¿ka, trzy kroki
od ciebie  nie dostaniesz? We ten karabinek i naboje, zestrzel j¹ i ugotuj
niadanie, reszta w moim plecaku.

Z³az z góry z kamieniem
(si³a, równowaga)

Kamieñ ten znacznie ciê¿szy (a droga trudniejsza, ni¿ przypuszczasz) le¿y
ci na karku, zejd z nim z tej góry nie tkn¹wszy go rêkoma. Nie lekcewa¿,
bo kamieñ jest ciê¿ki, a droga trudna.

Cieñ kr¹¿y
(dok³adnoæ, technika, orientacja czasu, spryt)

Pamiêtasz drogê, któr¹ szed³e? Oto mapa naszych okolic. Punktualnie za
godzinê i minut 30 zg³o siê do mnie, to powiem, co masz czyniæ dalej.
Bez zegarka  s³oñce wystarczy!

Rozbity garnek
(zaradnoæ, tajemniczoæ, cierpliwoæ)

Ostrzegam: tu wody nie ma wko³o, wyjmij z tego worka czerepy starego
garnka. Napraw garnek i przechowaj w nim tê wodê z mojej manierki do

61

jutra, przybory znajdziesz w worku. Rad prêdko, bo czas nam w dalsz¹
drogê. (W worku: gliniany garnek rozbity na 23 czêci, drut, obcêgi,
m³otek).

Niepoznany
(charakteryzacja, tropienie, rzetelnoæ, pewnoæ siebie)

W stroju, jakim chcesz, nie poznany przez dru¿ynowego (zastêpowego,
ojca, matkê, brata itp.), zamienisz z nim co najmniej 3 zdania na ciekawy
temat, masz 3 godziny czasu.

Gaz
(obrona przeciwgazowa, ocena objêtoci, odwaga)

W piwnicy jest gaz, który wcale zdrowiu nie s³u¿y, a ³zy wyciska. Id
i oblicz, ile ton wêgla zmieci ta piwnica. Oto maska.

Do celu z p³ynem
(celnoæ, zaradnoæ, przeprawa, próba powonienia)

Po drugiej stronie potoku, w odleg³oci 25 kroków od nas postawi³em
flaszkê z p³ynem. Otwórz tê flaszkê stoj¹c tutaj, a potem nie zamoczywszy stóp zbadaj, co za p³yn siê w niej znajdowa³.

W noc
(odwaga, opanowanie siê)

Tam, gdzie siê drogi krzy¿uj¹, stoi samotna olcha. Pod olch¹ le¿y kamieñ,
a pod nim znak jaki albo list. Id tam o pó³nocy i zrób, jak ka¿e znak.
(Treæ listu jest drugorzêdna, mo¿e byæ jakie has³o ¿yciowe).

Kawa³ lodu
(wytrzyma³oæ na zimno)

Ten oto kawa³ek lodu k³adê ci na d³oñ. Wytrzymaj tak d³ugo, a¿ siê lód
stopi. Mo¿esz prze³o¿yæ na drug¹ d³oñ.
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Tajemniczy worek
(tajemniczoæ, zaciekawienie, zaradnoæ, opanowanie siê
przed strachem, odwaga, poczucie obowi¹zku, rzetelnoæ)

Znasz ten strumyk przy grotach? Gdy pó³noc nadejdzie, usi¹dziesz nad
nim i worek, który ci dajê, rozwi¹¿esz. Jest tam wszystko, co potrzebne,
aby nam, którzy nad ranem przyjdziemy, urz¹dziæ biesiadê. Garnek, uprzedzam, dziurawy. Herbata ma byæ gor¹ca. W worku: dziurawy garnek,
3 gwodzie, obcêgi, kawa³ blachy, herbata, cukier, chleb, ser, jaja itp.

Na dalsze czuwanie
(wprawa)

Idzie noc... Staæ bêdziesz na czacie obozu naszego zastêpu. Niebo czyste,
gwiadziste, niech ci czas mierzy. Zbudzisz mnie na dalsze czuwanie.

Niemy
Tam¹ zamykam ci usta. Zastêp twój jest blisko. On tylko mo¿e ciê z tamy uwolniæ. Zwabiæ go mo¿e tylko g³os sztuk¹ dobyty, nie pomog¹ wo³ania. We ode mnie ten nó¿ i polano! Sztuk¹ dob¹d g³os, sztuk¹ znak!

Na wywiad
(spryt, spostrzegawczoæ, wywiad, rzetelnoæ,
wnioskowanie, tropienie)

Id na miasto i znajd cz³owieka rudego. Dowiedz siê o nim:
1) ile ma lat,
2) czy jest ¿onaty,
3) jaki jego zawód,
4) co zamierza dzisiaj robiæ,
5) gdzie mieszka?
Odpowied za 3 godziny.

Jak¹ piosenkê
(muzykalnoæ, zrêcznoæ, spryt)
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Zagraj mi piosenkê, któr¹ najczêciej piewasz. Nie masz na czym? Na
czymkolwiek, zrób sam instrument, flet, cymba³y, co chcesz, ale zagraj.

£owy
(tropienie, spryt, pomys³owoæ)

Zrób zdjêcie swojego dru¿ynowego (fotografia, szkic, karykatura), ale tak,
aby tego nie zauwa¿y³.

G³upi Tomasz
(spryt, zaradnoæ)

A teraz uwolnij siê z tych wiêzów i powiedz, jakim ci wêz³em rêce skrêpowa³em.

Omy³ka
(spostrzegawczoæ, ocena czasu)

Na tej kartce gazety jest omy³ka w druku. Znajd j¹ i podaj w minutach,
jak d³ugo szuka³e. Naturalnie bez zegarka. Zaczynamy.

Jak¹ sztuk¹?
(pomys³owoæ, si³a r¹k i nóg)

Masz oto linê 25 metrow¹. Po ziemi chodziæ nie wolno. Z ga³êzi na ga³¹
te¿ nie, tylko po linie. Z tego drzewa przedostaniesz siê na to trzecie. Jak¹
to zrobisz sztuk¹? Zobaczê! Odstêp drzew najwy¿ej 2 metry.

Czara
(zaradnoæ, cierpliwoæ, si³a woli, pomys³owoæ)

Z bry³y gliny zrobisz trwa³¹ czarkê, by z niej gociæ swoj¹ gromadê w noc
twojego czuwania.
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Pod ziemiê
(si³a miêni, cierpliwoæ, si³a woli, pomys³owoæ.)

Na polankê, której szkic ci dajê, przyjdê punktualnie o trzeciej po po³udniu wraz z twoim zastêpowym, który w ci¹gu jednej minuty zechce ciê
znaleæ. Zadanie twoje: o godz. 301 zwabisz g³osem zastêpowego w twoj¹
stronê na odleg³oæ mniejsz¹ ni¿ 20 kroków. Masz 3 godz. czasu, ³opatkê
i siekierkê, ¿egnaj.

Przeszkodziæ w zbiórce
(si³a woli, przedsiêbiorczoæ, spryt)

Dzi wieczorem o godzinie szóstej ma mieæ zbiórkê zastêp ¯ubrów twojej dru¿yny. Nie robi¹c ¿adnemu z ¯ubrów najmniejszej krzywdy, postarasz siê, aby zbiórka mia³a zupe³nie inny program, ani¿eli pierwotnie
zamierzono.

Kot
(tropienie, szybkoæ, bystroæ)

Czy masz w domu kota? Nie? To tym lepiej, bo jest mi w³anie potrzebny
kot na krótk¹ chwilê. Przynie mi, sk¹d chcesz, kota, nie robi¹c mu ¿adnej
krzywdy.
Przynios³e! No, zuch z ciebie, a teraz uwa¿aj, bo puszczam go na wolnoæ,
a ty prêdko narysuj szkic drogi, jak¹ on teraz przebywa, zd¹¿aj¹c do domu.

Uschniête konary
(samowystarczalnoæ, zaradnoæ, pewnoæ rêki, celnoæ)

Na pó³noc st¹d znajdziesz star¹ sosnê. Prowad do niej. Tak, to ona. Widzisz te dolne konary uschniête? Rozbij pod ni¹ swój biwak. Drwa na
ogieñ i wszystko inne mieæ bêdziesz z tych starych konarów, ale pnia siê
tkn¹æ nie wolno. Linia ta jest ca³kiem mocna, a ma oko³o 20 metrów.
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Dwa smereki
(si³a miêni, ocena odleg³oci, zaradnoæ)

Patrz: po obydwu stronach tej rozpadliny rosn¹ dwa smereki, prawie rówienicy. Jak s¹dzisz, ile maj¹ lat? Rosn¹ od siebie nie wiêcej jak trzy
kroki. Z jednego na drugi dostaniesz siê tylko t¹ lin¹.

Zbiegowisko
(inicjatywa, ocena odleg³oci, zaradnoæ)

Zrób co takiego, co by ca³¹ dru¿ynê ci¹gnê³o do wietlicy albo w inne
miejsce. Tam za urz¹d co takiego, aby dru¿yna tego nie po¿a³owa³a.

Po linie
(wyrobienie fizyczne, wywiad rzeczy nieznanej, wêz³y praktycznie)

Do tego parowu prowadzi st¹d tylko jedna droga po linie w dó³. Przeszukaj dok³adnie dno parowu i donie mi zaraz o tym. Oto masz kawa³ek
chleba, cukier i herbatê. Woda w dole.

Obrona ogniska
(szukanie pó³nocy, orientowanie siê w terenie,
zwinnoæ, ambicja, obrona)

Znasz to z³amane drzewo przy drodze do Borek? Na pó³noc od tego drzewa jest polanka. nieg tam du¿y po kolana. Na polanie tej rozpal o godzinie trzeciej ognisko i utrzymaj je a¿ do mojego tam przybycia. Bêdê o 315.
Ukryci wrogowie zechc¹ je zgasiæ. Obroñ.

Wywiad dru¿yny
(spryt, wnioskowanie,inteligencja, tropienie)

Dowiesz siê sprytnie o zastêpie Or³ów s¹siedniej dru¿yny, gdzie maj¹
zbiórki, kiedy maj¹ zbiórki, co siê na ostatniej zbiórce dzia³o, co chc¹
robiæ na nastêpnej zbiórce, ilu ich jest w zastêpie, jak¹ ma o nich opiniê
dru¿ynowy, czy maj¹ umówione pisma (alfabet, szyfr), jak wygl¹da ich
plan alarmowy, jaki maj¹ inwentarz, czy maj¹ i co maj¹ w swoim k¹ciku
w izbie dru¿yny.
Na to wszystko dajê ci czasu 3 dni.
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Po linie w przepaæ
(opanowanie ruchów cia³a, si³a miêni, zimna krew)

Widzisz ga³¹ na tym boku na wysokoci 5 metrów nad ziemi¹. Pod tym
drzewem stawiam pe³n¹ mena¿kê wody. We tê linê i wykonaj, co ci polecam. Wodê wydostañ natychmiast na tê wysokoæ, nie wylewaj¹c nic z mena¿ki, a nastêpnie sprowad na dó³, trzymaj¹c stale mena¿kê przy sobie.
Kto zuch, ten wykona!

Co tam jest?
(celnoæ, ocena odleg³oci, mierzenie odleg³oci, zaradnoæ, spryt)

Jaka jest dok³adna odleg³oæ od ciebie do tego starego czerepu, co tam po
drugiej stronie potoku stoi? Mówisz, ¿e 7 kroków, no, a ile metrów?
Sprawd to dok³adnie, a potem, nie przechodz¹c rzeki, dowiedz siê, jaka
substancja siê w tym czerepie znajduje. Oto lina 15 metrowa.

Ptaki, drzewa, kamienie
(znajomoæ ptaków, tropienie ich ¿ycia, znajomoæ drzew i przyrody martwej)

Na pó³ dnia pójdziesz ze mn¹. Pójdziemy w las. Trzy ptaki poznasz 
opiszesz. Trzy drzewa poznasz  z ka¿dego drzewa liæ, korê i ¿ywicy
bry³kê. Trzy ró¿ne kamienie poznasz  rozbijesz i opiszesz.

Szok
(gotowoæ, skok w dal, szybka decyzja)

Masz oznakê sportow¹? Trzy metry skoczysz? Ten potok jest w³anie trzy
metry szeroki. Skacz!

Przechowaæ lód
(pomys³owoæ, cierpliwoæ)

Jutro punktualnie o godz. 12 w po³udnie otrzymasz ode mnie na górze
kota 435 na pó³nocny zachód od miasta kawa³ek lodu. Zrób tak, nie schodz¹c z góry, abym o godz. 6 wieczorem otrzyma³ od ciebie resztê lodu.
Czekaæ tam bêdzie ca³y twój zastêp. Czuwaj!
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¯elazo pali
(moment obrzêdowoci, pal, zrêcznoæ, pismo obrazkowe, zebranie wra¿eñ
z odbytej próby)

Na tym oto palu narysuj ¿arz¹cym ¿elazem dzieje tej próby.

O dokument
(spryt, pomys³owoæ)

W komendzie hufca znajduje siê cenny dokument, który musisz wydostaæ.
List ten jest pisany przeze mnie do komendanta hufca dnia 7 marca b.r.

W³asnym przemys³em
(pomys³owoæ, poczucie piêkna, celnoæ)

Zrób w³asnym przemys³em dla kogo tobie najdro¿szego co bardzo ³adnego
i po¿ytecznego. Sprawê zdasz i przedmiot poka¿esz w ostatni¹ noc czuwania.

Na maszt
(si³a miêni)

W przeci¹gu 5 minut wspinaj siê na ten maszt do wysokoci bocianiego
gniazda. Lin¹ mo¿esz siê pos³ugiwaæ.

Przeci¹æ linê
(pomys³owoæ, cierpliwoæ, si³a woli)

Bez u¿ycia ostrych narzêdzi przetniesz tê linê na dwie czêci w przeci¹gu
5 minut.

Bieg w beczce
(odwaga, opanowanie siê, ocena odleg³oci i czasu, spryt, si³a miêni)

Przebiegniesz tocz¹c siê w tej oto du¿ej beczce 25 metrów. Za chwilê dajê
znak.
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W sienniku
(zrêcznoæ, cierpliwoæ)

We ze sob¹ swoje ubranie skautowe. Tu oto jest twój w³asny siennik
obozowy. Wejd do niego, o tak. Zaszywam ciê w nim na przeci¹g 15
minut. Za kwadrans staniesz przede mn¹ w swoim mundurze skautowym.

Tajemnicze ognisko
(pomys³owoæ)

Tu, na tej piêknej polanie rozpalisz ognisko, ale tak, aby potem nikt nie
pozna³, ¿e tu by³e i ogieñ pali³e.

Z kamieniem
(cierpliwoæ, wytrzyma³oæ na trud, orientowanie siê)

Wejd do tego siennika. Zapinam go. Powstañ w nim. We teraz ode mnie
ten oto pal, zanie tam pod ska³ê, nie wiêcej st¹d jak 100 kroków. Pal ten
wbij w ziemiê pod ska³¹ i czekaj dalszych rozkazów.

Jak orze³
(zrêcznoæ, pomys³owoæ, wytrzyma³oæ na trud)

Na tym oto dêbie obierzesz sobie legowisko na noc dzisiejsz¹. Dobranoc.

Odszukaj myli
(inteligencja, wnioskowanie)

Herbata gotowa? Zatem zasi¹dmy w krêgu i wypijmy. W tym licie zawar³em moj¹ myl. Pytaj, odpowiadaæ bêdê tak lub nie, odszukaj myl moj¹.

Dziewi¹tka
(wytrzyma³oæ, opanowanie siê)

A teraz narysuj na ziemi liczbê arabsk¹ dziewiêæ (9), tak aby rednica
kó³ka tej liczby wynosi³a 2 ma³e kroki, a kreska 10 kroków. Dobrze, a teraz
przebiegnij po obwodzie tego kó³ka 100 kroków, potem po linii prostej
dziewi¹tki. Ju¿! Biegiem marsz!

69

Zgasiæ lampê
(szybkoæ decyzji, odwaga, ryzyko, si³a miêni, zaradnoæ)

Zga tê latarniê gazow¹, a nastêpnie szybko j¹ zapal, ale tak, aby ciê na
tym nie przy³apano.

Nikt nie us³yszy
(si³a woli, rzetelnoæ)

Od chwili obecnej a¿ do nadejcia twojego czuwania, tzn. przez ca³¹ dobê,
nikt g³osu twego nie us³yszy.

Wykuj!
(si³a miêni, pomys³owoæ, si³a woli)

Z tego oto prêta ¿elaznego zrób nó¿ obozowy, u¿yj wiêc ognia, cêgów,
siekiery.

Bez wody, bez chleba
(si³a woli, rzetelnoæ, wytrzyma³oæ na niedostatek)

Jutro o wschodzie s³oñca wybierz siê hen na harc i a¿ do zachodu s³oñca
nie bêdziesz piæ ani jeæ. O zachodzie wieczerzê sam sobie sporz¹dzisz.

Literat
(inteligencja, umiejêtnoæ wyra¿ania siê)

Napisz co tak zajmuj¹cego do naszego Skauta albo innego czasopisma
harcerskiego, aby to rzeczywicie dosta³o siê na szpalty.

Upolowanie
(celnoæ, zaradnoæ, rzetelnoæ)

Sporz¹d sobie ³uk i strza³y. Masz ugotowaæ dla siebie obiad z ziemniaków, które le¿¹ na kamieniu w odleg³oci 5 kroków od nas. Tylko ziemniaki 16 strza³ami trafione bêd¹ twoj¹ w³asnoci¹. Celuj i traf!
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Jab³ko
(celnoæ, pewnoæ rêki)

Dajê ci 17 minut czasu. Widzisz jab³ko przyczepione do deski? Do niego
nie wiêcej jak 3 kroki. Wyjmij swój nó¿ obozowy i spraw dowcipnie z tej
odleg³oci, aby tego jab³ka tam nie by³o.

Pilnowaæ kwiatu
(spryt, mi³owanie przyrody)

Ten oto polny kwiat przesad tam pod ska³ê i dbaj o to, abymy  gdy
przyjdziemy w noc twego czuwania  zastali go tak wie¿ym jak teraz.

Z osypiska
(cierpliwoæ, wytrzyma³oæ na trud, odwaga)

Nic ci siê z³ego nie stanie, choæ masz nogi skrêpowane. Zejd z tego piaskowego osypiska na dole, czym prêdzej siê uwolnij z wiêzów i wydostañ
tutaj, aby podo³aæ próbie.

Lichtarz
(pomys³owoæ, cierpliwoæ)

Lichtarz obozowy zrobisz z tej butelki. Musi mieæ tê zaletê, aby wiecy
w nim umieszczonej silny nawet wiatr zgasiæ nie zdo³a³.

Cichym krokiem
(opanowanie siê, bystroæ, si³a woli)

W tej kotlinie na dole obozuje zastêp Wilków. Cichym krokiem podkradnij siê doñ, dowiedz siê, co siê tam dzieje, zapisz wszystko i wracaj do
mnie. Uwa¿aj, bo ko³atki (dzwonki), które ci do nóg uwi¹za³em, ³acno ciê
zdradziæ mog¹, a jeli zdradz¹, to Wilki ci lanie sprawi¹ solidne.

Na ratunek
(gotowoæ, opanowanie siê, szybkoæ decyzji, zaradnoæ)

 Tomek, wstawaj! Alarm  patrz tam siê pali. Biegiem na ratunek.
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Powstañ
(zrêcznoæ, si³a miêni)

Po³ó¿ siê na murawie na wznak, za³ó¿ rêce na piersiach. Dobrze, a teraz
nie krzy¿uj¹c nóg powstañ!

Kamieñ próby
(si³a miêni, si³a woli)

Ten kamieñ wa¿y wiêcej ni¿ ty. Wytocz go na pagórek do samego krêgu,
by zasi¹æ na nim do dalszej próby.

Z góry
(si³a woli, cierpliwoæ)

Jak s¹dzisz, ile wa¿y ten skalny od³amek? 10 dkg? Byæ mo¿e. Trzymaj¹c
go ci¹gle w rêku stocz go po tym stoku a¿ do smereku nad potokiem.

Waga
(pomys³owoæ, inteligencja)

Tu oto masz ciê¿ar 1 kg. Nie maj¹c wagi powiedz mi za chwilê, ile ja wa¿ê.

Wide³ki trójrogie
(odwaga)

Mówi¹, ¿e zastêpowi wide³ki trójrogie szczêcie przynosz¹. Taki zabobon puszczañski. Id i znajd takie wide³ki, tylko trzeba koniecznie iæ
o dwunastej w nocy, aby znaleæ takie, które moc szczêliw¹ maj¹.

Oszczêdnie
(oszczêdnoæ, planowanie, roztropnoæ)

Idziemy w las, ale przedtem pójdziesz jeszcze na zakupy. Dajê ci ... Kup
za nie tyle ¿ywnoci, aby nam obydwu na niadanie wystarczy³o.
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Ko³o od wozu
(si³a miêni, wytrzyma³oæ)

Po³ó¿ ko³o na ziemi, usi¹d na nim i nie daj siê zeñ zrzuciæ, choæby ko³o
zrzuciæ chcia³o.

Kamienie bliniacze
(odwaga, spryt, spostrzegawczoæ)

Przynie kamieñ podobny do wskazanego i po³ó¿ na starym pniu obok wodospadu. Przykrywam obydwa chust¹ i spod chusty wrzucam do wody. Rozpoznaj je w wodzie, przynie i powiedz, który z nich po³o¿y³e na starym pniu.

Taki wódz
(pomys³owoæ, si³a miêni)

Masz ko³o od wozu. Zrób z tego jednego ko³a taki wóz, aby siedz¹c na
nim przejecha³ po tej drodze odleg³oæ na rzut kamieniem.

Utopiæ pêcherz
(pomys³owoæ, spryt)

Nadmij ten pêcherz, zwi¹¿ mocno, a teraz zmierz g³êbokoæ i wartkoæ
tego potoku. P³ywaæ umiesz? Woda po pas, mówisz? Otó¿ umocuj pêcherz na dnie, nie wchodz¹c wcale do wody ani nie u¿ywaj¹c sznurka,

Frontem do morza
(orientowanie siê, bystroæ)

Stañ twarz¹ do polskiego morza nie u¿ywaj¹æ ¿adnych przyrz¹dów.

Z ksi¹¿ki
(bystroæ, wnioskowanie, inteligencja)

Na 15 minut dajê ci ksi¹¿kê. Dowiedz siê, jaka jest jej treæ, a gdy przyjdê
 opowiesz.
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But na opak
(wytrzyma³oæ na trud, spryt)

Zdejm trzewiki, a teraz w³ó¿ lewy na praw¹ nogê i prawy na lew¹. Id tak
i znajd kogo znajomego, zachowaj siê tak, aby tej zmiany nie zauwa¿y³,
potem prze³ó¿ buty prawid³owo i wracaj czym prêdzej.

Kusy kajak
(odwaga, si³a woli, orientowanie siê, si³a miêni)

Umiesz p³ywaæ? Tak? A kajakiem? Zatem wsiadaj i p³yñ w dó³ tego potoku. Zatrzymaj siê na zakrêcie przy z³amanym drzewie. Bez wiose³. Czuwaj!

Toczyæ ko³a
(opanowanie ruchów, podzielnoæ uwagi)

Tê obrêcz we do lewej, a tê do prawej rêki i tocz je równoczenie drog¹,
któr¹ ci wskazujê  st¹d a¿ do tamtego s³upa.

Obserwuj
(spostrzegawczoæ, pamiêæ)

Pamiêtasz, kto ostatni przeszed³ obok ciebie? Jak by³ ubrany? W jakim
mniej wiêcej wieku? Opisz.

Trzy gwodzie
(spryt, si³a miêni, si³a woli)

W tê deskê wbi³em koñcami trzy gwodzie ró¿nej d³ugoci. Maj¹c rêce
zwi¹zane na plecach, wbij gwodzie do koñca.

R¹baæ ladem
(celnoæ, pewnoæ rêki)

Przed chwil¹ naci¹³em lad siekier¹ na tej ga³êzi. Jednym uderzeniem przetnij ga³¹, trafiaj¹c w mój lad.
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Ur¹b
(zaradnoæ, si³a woli)

Jedna rêk¹ ur¹b szczypek z tego oto polana. Czekam nie d³u¿ej jak 5 minut.

Monety
(dotyk, skupienie siê)

Oto garæ drobnych monet. W³ó¿ je do swojej kieszeni i nie patrz¹c przelicz, ile jest tam pieniêdzy. Teraz sprawd, ile jest rzeczywicie. Ró¿nicê
zdeklaruj na stanicê harcersk¹.

Czarna rêka
(si³a woli, opanowanie, spryt)

Zanurz lew¹ d³oñ w tym naczyniu. Czarny tusz. Rêki tej nikt nie mo¿e
widzieæ przez ca³¹ dobê. Przyjdziesz tu jutro o tej porze i poka¿esz czarn¹
rêkê.
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