
Laska skautowa
(notatki stworzone po warsztatach z laską skautową na WW 2008)

Laska została zaadoptowana przez założyciela, Roberta Baden Powella w związku ze swoją
użytecznością podczas swoich wczesnych wojskowych kampanii w dżungli zachodniej Afryki.
Użył  jej,  aby  badać  otchłań  błotnistych  rowów  i  ciemnych  strumieni;  dla  osłaniania  twarzy 
podczas
przedzierania się przez gęsty busz, przy przenoszeniu tobołków na ramieniu, przekraczaniu
strumieni oraz przy badaniu drogi w ciemnościach.

- Laski skautowe w Drużynie potocznie noszą nazwę lagi.
- Harcerzy, posiadających lagę skautową, określa się mianem lagownicy.
- Laski są elementem umundurowania harcerza i powinny być zawsze obecne
przy mundurze za wyjątkiem wyraźnej zgody Drużynowej na dowolność decyzji
o użyciu laski.
- Przy ognisku lagi leżą obok harcerzy, po prawej stronie, górą (główką) ku
ognisku.
- Podczas zawiązywania kręgu lagi są założone na plecy, wymusza to na
harcerzach posiadających laski wykonywanie niepełnego obrotu przy
rozwiązywaniu kręgu.

LASKA SKAUTOWA - PRZYGOTOWANIE

- Drewno na laskę to drewno z drzew liściastych (drewno iglaste jest zbyt
miękkie i żywiczne). Polecane: olcha, dąb, klon, buk, jarzębina, brzoza.
- Laska powinna być prosta, na grubość średnicą ok..4cm lub dopasowana do siły i
możliwości harcerza.
- Po przyniesieniu lagi do domu należy przyciąć ją na wysokość linii brwi
harcerza (maksymalna wysokość to 1,70cm dopuszczenie do transportu
publicznego), potem trzeba okorować ją (nie ostrugać!) i wygładzić. Należy
zostawić korę u dołu laski do wysokości ok. 10 cm.
- Po okorowaniu należy drzewiec moczyć przez ok.12 godzin w naczyniu z wodą
(tudzież zbiorniku wodnym). 
- Po upływie okresu moczenia laskę należy przechowywać w pozycji poziomej aż do
całkowitego  wyschnięcia.  (proces  ten  pozwala  naprostować  laskę  skautową  w mniejszym lub 
większym stopniu)
- Dół laski należy opalić na obrzędowym ognisku Drużyny po zakończeniu zbiórki.
- Tak okorowaną i opaloną laskę można ozdobić zgodnie z wytycznymi.

MUSZTRA LASEK SKAŁTOWYCH

MUSZTRA:

BACZNOŚĆ (podstawowe) - podczas tej komendy harcerz stoi jak w normalnej postawie
zasadniczej, prawa ręka trzyma laskę pomiędzy kciukiem i palcami,
przyciągnięta do ciała, pionowo, wzdłuż ciała, dół laski spoczywa na
ziemi obok prawego buta, ramiona i ręce spoczywają naturalnie.
BACZNOŚĆ (pełne) - laskę podnosi się do góry, na wprost przed siebie i wzdłuż do
ciała, prawa ręka trzyma laskę na wysokości Krzyża, lewa na wysokości
pasa, przedramię utrzymywane poziomo. Komenda stosowana przy: zmianach
miejsca (ruszaniu, zwrotach, marszu, na komendę Drużyna przed
zatrzymaniem), hymnie, wciąganiu i wyciąganiu flagi, prezentacji



sztandaru oraz wcześniej ustalonych okazjach (uroczyste).
SPOCZNIJ - nogi w lekkim rozkroku, laska lekko uchylona ku przodowi, w prawej

ręce, lekko odsunięta od ciała, lewa ręka z tyłu na wysokości pasa
(przy dłuższym staniu można trzymać palce za szlufkę lub pas)
SALUTOWANIE - przełożenie laski do lewej dłoni (z pozycji Baczność pełne),
pozycja ciała i laski jak na Baczność podstawowe , salut prawą ręką do
nakrycia głowy lub salutowanie skautowe w przypadku nieposiadania
nakrycia głowy (zgodnie z regulaminem musztry ZHP).
MARSZ, RUSZANIE - pozycja jak ;baczność pełne , po czterech krokach marszu w
szyku laskę przenieść na prawą stronę (wzdłuż ręki, laska opiera się o
ramię i przedramię, lekko uniesiona), po komendzie Luźny szyk laska
dowolnie.(spotkałam też środowisko laską „tupiące” w marzu)

INNE

LASKI TROPIĆ - Z pozycji "Baczność". Podnieść płynnie laskę, prawe ramię lekko
ugięte, pochylić laskę do przodu pionowo aby stworzyć kąt 36 stopni.
Kiedy można to zrobić bez przeszkód dla innych, laska może być obniżona
do pozycji poziomej i trzymana. Z pozycji "Laski Tropić": "Baczność".
Obniżyć laskę prawą ręką i powróć do pozycji "Baczność".
Ruchy należy wykonywać płynnie i rytmicznie.
Podczas Hymnu instruktorzy, prowadzący apel oraz zastępowi/patrolowi z
lagami salutują, reszta lag stoi w postawie zasadniczej pełnej.
Wydający komendy pokazuje, jaki rodzaj baczność należy użyć poprzez
swoją postawę w przypadku wątpliwości.
Podczas zbiórek lagi ułożone są w wigwam, w którym znajduje się lampka
Drużyny/zastępu.
W przeciwieństwie do proporców, lag może dotykać każdy, oczywiście za
wiedzą i zgodą właściciela.

ZDOBNICTWO LASEK SKAUTOWYCH 
znane różne metody zdobnictwa – każdy zdobi swoją laskę wg własnego pomysłu – to właściciel 
decyduje o charakterze laski, względnie...mogą być jakieś ustalenia w drużynie (w 99 takowych 
nie mamy)

Po okorowaniu lasek i opaleniu dołu należy laski zakonserwować np. płynem do konserwacji
drewna. Opalone miejsce należy wygładzić, aby zmniejszyć brudzenie węglem.
Do lagi przyczepiamy sznurek (linka turystyczna, ciemna) o długości 2 metry (po rozłożeniu).
- W ladze robimy wyżłobienia 10x2 mm (szerokość i głębokość) na wysokości
33 cm oraz 145 cm. Przez wyżłobienia przeciągamy sznurek oraz zawiązujemy
węzełkiem. Lagę możemy nosić przewieszoną przez ramię lub na wskroś przez
plecy. Sznurek można w razie potrzeby rozwiązać i wykorzystać np. do
pionierki obozowej.
- Na wysokości 40 cm umieszczamy wypalony alfabet Morsea. Wysokość alfabetu
to max 15 cm.
- Na wysokości 60 cm wypalamy miarkę centymetrową do 10 cm co centymetr.
- Miejsce od 75 cm do 115 cm jest przeznaczone na wypalenie symbolu
zdobytych sprawności, odznak, uprawnień zgodnie z regulaminem odznak i
oznak ZHP zaczynając od góry. Pod wypalonym symbolem umieszczamy liczbę
kropek adekwatnie do poziomu trudności danej sprawności (mistrzowskie
otoczki wypalane podwójną linią).



- Miejsce od 115 cm do 130 cm pozostawia się wolne (w tym miejscu
zwyczajowo trzyma się lagę). Można je owinąć czarnym sznurkiem.
- Od 130 cm do 140 jest miejsce na wypalenie dat (kolejno): złożenia
Przyrzeczenia Harcerskiego, przyjścia do Drużyny (rozkazem), złożenia
Zobowiązania Instruktorskiego oraz otrzymania naramiennika wędrowniczego.
- Na wysokości 150 cm wypala się stopień (od młodszego do starszego licząc
od dołu) stopnie oznaczane belkami pozioma linia, krokiewki łamanymi,
gwiazdki - kropkami dookoła lagi. Grubość linii i średnica kropek
normalna, kąt łamania krokiewki to 90 stopni.
- Od 157 cm do 160 cm oznacza się funkcję w Drużynie (hufcu lub szczepie)
kolorową włóczką adekwatnie do oznaczenia na sznurze, (kolor sznura 3
owinięcia, kolor beczki 1 owinięcie; harcerze bez funkcji nie owijają
szarą włóczką lagi).
Dopuszcza się owinięcie dolnej końcówki lagi czarną linką turystyczną lub
czarną taśmą izolacyjną w celu uchronienia przed pękaniem oraz
brudzeniem.


