Przyrzeczenie Harcerskie jest najwa¿niejszym momentem na drodze ka¿dej harcerki i ka¿dego harcerza. W zasadzie jest
pocz¹tkiem tej drogi. Po Przyrzeczeniu padaj¹ wszak znacz¹ce s³owa: „Od tej pory jesteœ harcerk¹/harcerzem, pe³noprawnym cz³onkiem Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego”. Myli siê ten, kto myœli, ¿e sama waga tej chwili wystarczy, aby harcerz
prze¿y³ j¹ g³êboko i wspomina³ ze wzruszeniem. Zaplanowanie, organizacja i przeprowadzenie Przyrzeczenia jest wa¿nym
zadaniem dru¿ynowego. Nawet je¿eli ktoœ uczestniczy³ w dziesi¹tkach przyrzeczeñ, to musi pamiêtaæ, ¿e dla tego, kto je
sk³ada, jest to zawsze pierwsze i jedyne JEGO Przyrzeczenie. Nie mo¿na tego lekcewa¿yæ, organizuj¹c je byle jak, nie daj¹c
sk³adaj¹cemu poczucia, ¿e jest w tej chwili kimœ wyj¹tkowym i najwa¿niejszym.
Nie bêdziemy siê zajmowaæ sprawami formalnymi: jak napisaæ rozkaz, kiedy go przeczytaæ, kto mo¿e odbieraæ Przyrzeczenie
itd. Nie bêdziemy te¿ szukaæ odpowiedzi na odwieczne pytania typu: kiedy dopuœciæ harcerza do z³o¿enia Przyrzeczenia?
Poni¿ej znajdziecie kilka pomys³ów, jak moment Przyrzeczenia uczyniæ wyj¹tkowym i jak wzmocniæ magiê tej chwili, tak aby
pozostawi³a niezatarte wspomnienia. Zdecydowa³em siê opracowaæ materia³ w formie opowieœci w pierwszej osobie, ¿eby
zwróciæ uwagê wszystkich na to, co wydaje mi siê najwa¿niejsze przy Przyrzeczeniu.
We wrzeœniu tematem rubryki bêdzie nabór nowych cz³onków do dru¿yn. To wa¿ny i trudny temat. Dlatego liczê na odzew od
tych, którzy maj¹ dobre i sprawdzone pomys³y na „wrzeœniowe zachêcanie do harcerstwa”. Przysy³ajcie pomys³y na podany
ni¿ej adres, najlepiej do koñca lipca!
PROWADZ¥CY RUBRYKÊ: PHM. MARCIN BEDNARSKI HO
PARASOL@CZUWAJ.PL

OPOWIEŒÆ PIERWSZA

OPOWIEŒÆ DRUGA

Ten dzieñ obozu nie ró¿ni³ siê od pozosta³ych dni. Po wieczornym
kominku po³o¿y³am siê spaæ, wieczorem rozmawia³yœmy jeszcze o jutrzejszej s³u¿bie, któr¹ mia³ obj¹æ nasz zastêp. W nocy poczu³am, ¿e
ktoœ szarpie mnie za ramiê. Okaza³o siê, ¿e to Beata, przyboczna
w naszej dru¿ynie. Powiedzia³a mi, ¿ebym wsta³a i ubra³a siê w mundur. Kiedy upora³am siê z mundurem i wysz³am z namiotu, Beata
czeka³a na mnie przy bramie obozu, trzymaj¹c w rêku lampê naftow¹. By³o bardzo cicho, wszyscy spali. Beata wyjaœni³a mi, ¿e musimy namalowaæ na jezdni drogowskazy dla weteranów naszego
szczepu, którzy niespodziewanie maj¹ nied³ugo przyjechaæ. Dzwonili do komendanta, ¿e ju¿ wyjechali z Warszawy i bêd¹ w nocy.
Poniewa¿ droga do obozu nie jest ³atwa, trzeba wykonaæ drogowskazy. Niespecjalnie chcia³o mi siê to robiæ w nocy, ale ze wzglêdu
na sennoœæ nie zada³am w miarê oczywistych pytañ typu: „Dlaczego ja?” albo „Po co ubra³am siê w mundur?”. Wziê³am farbê i pêdzel od Beaty i ruszy³am do pracy.
Jak tylko skoñczy³am, pojawi³a siê Beata i powiedzia³a, ¿e do obozu
odwiezie nas zaopatrzeniowiec. Trochê ju¿ siê rozbudzi³am, wiêc
zapyta³am, dlaczego nie œpi. Co ciekawe, zadowoli³am siê odpowiedzi¹, ¿e nie móg³ spaæ, bo bierze leki pobudzaj¹ce. Wyjaœnienie ca³kowicie bez sensu, ale jakoœ wtedy wystarczy³o. Wsiad³am
do samochodu, by³o ciemno, wiêc nie patrzy³am na drogê. Dopiero gdy samochód siê zatrzyma³, zorientowa³am siê, ¿e coœ jest nie
tak. Zamiast w obozie, byliœmy na jakimœ polu. Kawa³ek dalej
majaczy³y ruiny. Pomiêdzy nami a ruinami sta³ szpaler z³o¿ony
z weteranów naszego szczepu. W wiêkszoœci to doroœli ludzie, którzy maj¹ ustalone ¿ycie zawodowe i rodzinne, ale kiedyœ byli komendantami, dru¿ynowymi. Mija³am ich jak pos¹gi dawnych
królów, œwiadcz¹ce o s³awie i bogactwie ich królestw. Ka¿dy mijany instruktor wypowiada³ jeden punkt Prawa Harcerskiego i rusza³ za nami. Kiedy dotarliœmy do ruin zamku (okaza³o siê, ¿e jest
to zamek), wszyscy ustawili siê w krêgu, otaczaj¹c mnie i dru¿ynowego, który ju¿ tam na nas czeka³. Dru¿ynowy zacz¹³ gawêdê.
Mówi³ o ci¹g³oœci dziejów, o nowym i starym œwiecie i o niezmiennych wartoœciach. O tym, ¿e m³ode pokolenia mog¹ wzrastaæ dziêki
poprzednim, a poprzednie dziêki nowym widz¹, ¿e ich trud nie
poszed³ na marne. O tym, jak wa¿na jest dla harcerza tradycja.
Potem by³ rozkaz i pytanie, na które odpowiedzia³am: „Tak, chcê”.
Na koniec ci wszyscy ludzie, których tak czêsto podziwia³am, kiedy pojawiali siê na naszych biwakach, obozach, Dniu Myœli Braterskiej, zaœpiewali piosenkê specjalnie dla mnie.

To by³ ju¿ ostatni dzieñ rajdu, nastêpnego dnia mieliœmy wracaæ
na obóz. Ostatnim szczytem, który planowaliœmy zdobyæ by³y Trzy
Korony. Wyruszyliœmy rano z naszej bazy wypadowej do autobusu. Stoj¹c na przystanku nerwowo wypatrywaliœmy przybocznych,
którzy zostali w chacie, ¿eby jeszcze coœ zrobiæ. Zd¹¿yli w ostatniej chwili!
Przez ca³y dzieñ wêdrowaliœmy po górach. Kiedy teraz to wspominam, widzê, ¿e dru¿ynowy szczególnie du¿o zadañ i poleceñ
kierowa³ do nas. „Do nas”, czyli trzech przyjació³, którzy zawsze
razem, zawsze w jednym zastêpie od pocz¹tku harcerskiej drogi.
Wtedy jednak tego nie zauwa¿y³em, wydawa³o mi siê to codzienn¹
s³u¿b¹. W czasie ostatecznego podejœcia na szczyt wielokrotnie
siê zatrzymywaliœmy, konkretnie – dziesiêæ razy. Na ka¿dym postoju dru¿ynowy inicjowa³ krótk¹ rozmowê o jednym z punktów
Prawa Harcerskiego. Pyta³, jak go rozumiemy, który jest wed³ug
nas najtrudniejszy, a który najwa¿niejszy. Tu¿ przed szczytem rozmawialiœmy o rocie Przyrzeczenia Harcerskiego, a potem ktoœ
zawo³a³: „Alarm mundurowy!”, a przyboczni wyjêli ze swoich
plecaków wszystkie mundury. Sta³o siê jasne, ¿e odbêdzie siê Przyrzeczenie, ale naprawdê do samego koñca nie zorientowa³em siê,
¿e do z³o¿enia Przyrzeczenia zostaniemy dopuszczeni w³aœnie my
– trzej przyjaciele. Tak siê sta³o, we trzech z³o¿yliœmy Przyrzeczenie na szczycie Trzech Koron.
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PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

Na pami¹tkê:
wêgielek z ogniska

Zwyczaje

GC

Poza wszystkimi obowi¹zkowymi elementami mo¿na wprowadziæ elementy dodatkowe, które pasuj¹ do
charakteru dru¿yny. Niezmiernie istotne jest, aby nie
mno¿yæ ich ponad miarê. Elementy Przyrzeczenia powinny mieæ swój sens, zrozumia³y dla nowego harcerza, uczestników i innych harcerzy w dru¿ynie,
stanowiæ spójn¹ ca³oœæ i nie przes³aniaæ samego momentu Przyrzeczenia.

Miejsce
Jest to moim zdaniem drugi po atmosferze strategiczny element dla organizacji
Przyrzeczenia. Na wybór i aran¿acjê miejsca mog¹ wp³ywaæ nie tylko wzglêdy
estetyczne, ale tak¿e ideologiczne. Dobrze, je¿eli prowadz¹cy mo¿e wpleœæ
w swoje s³owa coœ zwi¹zanego z miejscem, zwróciæ uwagê kandydata na otaczaj¹c¹ przyrodê lub ustawienie uczestników.
Tory kolejowe
Na kilkunastu belkach podk³adowych stawiamy po jednej zapalonej œwiecy.
Uczestników ustawiamy wzd³u¿ torów, a sk³adaj¹cego Przyrzeczenie tak, aby
widzia³ wszystkie œwiece. Prowadz¹cy mo¿e w swojej gawêdzie nawi¹zaæ do
pocz¹tku drogi, która prowadziæ bêdzie coraz dalej od tego miejsca – za horyzont, jednak¿e bêdzie to droga prosta, któr¹ ³atwo jest wróciæ do Ÿród³a, do pocz¹tku, aby nie zab³¹dziæ.
Rozstaje dróg
Na rozstaju dróg rozpalamy ognisko, albo rozpalamy dwa ogniska w pewnej
odleg³oœci od rozwidlenia, aby sk³adaj¹cy nie widzia³ osób pilnuj¹cych ognia.
Metafora jest dosyæ oczywista. W gawêdzie mo¿na nawi¹zaæ do wyboru, którego harcerz za chwilê dokona; wskazaæ na to, ¿e bêdzie on wp³ywa³ na dalsze
¿ycie; na to, ¿e wybiera siê tak naprawdê cel (ogieñ na koñcu drogi) dalszej
wêdrówki.

· Uczestnicy Przyrzeczenia mog¹ przypomnieæ poszczególne punkty Prawa Harcerskiego, zapalaj¹c po kolei dziesiêæ œwiec.
· Przed Przyrzeczeniem prowadz¹cy mo¿e wyg³osiæ krótk¹ gawêdê, w której zaznaczy pozytywne cechy kandydata i uzmys³owi mu, ¿e nie zosta³
do Przyrzeczenia dopuszczony przypadkiem, ani
„przez zasiedzenie”.
· Harcerz wybiera sobie jeden z punktów Prawa
Harcerskiego, który uwa¿a za najwa¿niejszy dla
siebie.
· Mo¿na pozwoliæ harcerzowi na wybranie instruktora, na którego rêce bêdzie sk³ada³ Przyrzeczenie.
· Mo¿na pozwoliæ harcerzowi na wybranie „œwiadka(ów)” czy „opiekuna(ów)” Przyrzeczenia.
· Mo¿na poleciæ osobie sk³adaj¹cej Przyrzeczenie,
aby znalaz³a w lesie, przynios³a i do³o¿y³a do
ognia ga³¹zkê ja³owca.
· Bezpoœrednio po Przyrzeczeniu wszyscy œpiewaj¹ „Idziemy w jasn¹”, a trochê póŸniej mo¿na
zaœpiewaæ nowemu harcerzowi wybran¹ przez
niego piosenkê.
· Harcerz ma prawo zabraæ sobie na pami¹tkê
wêgielek lub nadpalon¹ ga³¹zkê z ogniska, na
które by³o sk³adane Przyrzeczenie.
· Po Przyrzeczeniu harcerz musi przez 24 godziny
chodziæ w mundurze.
· Dopiero po up³ywie 24 godzin od Przyrzeczenia
harcerz przepina swój Krzy¿ z dziurki od guzika
lewej kieszeni na w³aœciwe miejsce.
· Mo¿na wprowadziæ zakaz robienia zdjêæ, wskazuj¹c tym na niepowtarzalnoœæ tej chwili i unikaj¹c mog¹cych wyst¹piæ krêpuj¹cych sytuacji.

Rozdwojona brzoza
Bardzo dobre miejsce, je¿eli chcemy, aby Przyrzeczenie z³o¿y³o dwóch nieroz³¹cznych przyjació³ albo rodzeñstwo.
Olbrzymi d¹b
Uczestników Przyrzeczenia ustawiamy po dwóch stronach drzewa, tak aby razem z nim tworzyli podkowê. Odbieraj¹cy staje plecami do drzewa, a sk³adaj¹cy
przodem do niego. W gawêdzie mo¿na nawi¹zaæ do si³y drzewa; mocnych korzeni, które pozwalaj¹ siê pi¹æ ku górze; ci¹g³ego, nieustannego wzrostu, rozwoju drzewa.
£ódka/³ódki na wodzie
Wymaga sporych przygotowañ organizacyjnych, szczególnie wtedy, gdy ktoœ
chce, ¿eby uczestnicy stali w innych ³ódkach ni¿ sk³adaj¹cy Przyrzeczenie.
Mo¿na zorganizowaæ „bieg ³ódk¹”, czyli p³ywanie od jednego punktu do drugiego zakoñczone koncentracj¹ wszystkich ³ódek w jednym miejscu. Je¿eli na
³ódkach pal¹ siê œwiece lub lampy, daje to wspania³y efekt estetyczny. W gawêdzie mo¿na nawi¹zaæ do wody niezbêdnej do ¿ycia; szczególnego rodzaju
substancji, dziêki której nasz œwiat wygl¹da w³aœnie tak, jak wygl¹da.
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Historie opisane w tym tekœcie nie s¹ ca³kiem prawdziwe, g³ówny w¹tek zosta³ wzbogacony o elementy innych zas³yszanych
historii. Jednak¿e Przyrzeczenia oparte na takich pomys³ach
odby³y siê naprawdê.
W artykule wykorzysta³em materia³y zebrane przez hm. Darka
Brzuskê (Hufiec Warszawa ¯oliborz) na potrzeby Sylwestrowych
Kursów Instruktorskich.
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