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Harcerzem się jest dopiero 
wówczas , gdy się pragnie 
doskonalenia harcerskiego.  

 
                  hm. Aleksander Kamiński 

  
 



 
 
 
PRAWO HARCERSKIE 
 
1.Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z 
Przyrzeczenia Harcerskiego. 
2.Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. 
3.Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. 
4.Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego 
innego harcerza. 
5.Harcerz postępuje po rycersku. 
6.Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. 
7.Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom, i wszystkim swoim 
przełożonym. 
8.Harcerz jest zawsze pogodny. 
9.Harcerz jest oszczędny i ofiarny. 
10.Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach: nie pali tytoniu i 
nie pije napojów alkoholowych. 

 
 



PRZYRZECZENIE HARCERSKIE 
 
Mam szczerą wolę całym życiem 
Pełnić służbę Bogu i Polsce, 
Nieść chętną pomoc bliźnim 
I być posłusznym / posłuszną Prawu Harcerskiemu. 



Krzyż Harcerski 



Lilijka harcerska 



Lilijka skautowa - WOSM Koniczynka - WAGGGS 



Regulamin mundurowy 
 

Uchwała nr 209/2005 Głównej Kwatery Związku 
Harcerstwa Polskiego  

w sprawie Regulaminu mundurowego ZHP  
z dnia 15 listopada 2005 r. 

 



Zuchy 

Na pełne umundurowanie zucha składa 

się: koszula mundurowa, spodnie 

(spódnica, spodenki), pas harcerski, 

chusta w  ustalonym przez gromadę 

kolorze oraz nakrycie głowy (kapelusz 

zuchowy lub czapka zuchowa). Do 

spódnicy oraz krótkich spodenek 

zakłada się getry lub skarpety. 
 



Harcerze, harcerze starsi 

Na pełne umundurowanie harcerza 

składa się: koszula mundurowa, 

spodnie (spódnica, spodenki), pas 

harcerski, chusta w  ustalonym przez 

drużynę kolorze oraz nakrycie głowy 

(beret, rogatywka, kapelusz skautowy, 

furażerka, kapelusz miękki -jednolicie 

w całej drużynie). Do spódnicy oraz 

krótkich spodenek zakłada się getry. 
 



Instruktorzy 

Na pełne umundurowanie instruktora składa 

się: koszula mundurowa, spodnie (spódnica, 

spodenki), pas harcerski, chusta bądź krajka, 

nakrycie głowy (beret, rogatywka, kapelusz 

skautowy, furażerka, kapelusz miękki). Do 

spódnicy oraz krótkich spodenek zakłada się 

getry. 

Pamiętaj! Podczas występowania razem z 

gromadą, drużyną instruktor powinien 

nosić umundurowanie zgodne z 

zasadami przyjętymi w tej gromadzie, 

drużynie.  
 



Odznaki i oznaki 





Stopnie instruktorskie 

Przewodnik Podharcmistrz Harcmistrz 



Sznur funkcyjny  
 
Element  umundurowania 
harcerskiego. Jego kolor, 
faktura i sposób noszenia 
świadczą o funkcji, jakie w 
organizacji pełni członek. 



Obrzędowość harcerska 
- ognisko. 



Rodzaje ognisk 

Ognisko „Wigwam” 



Ognisko „studnia” 



Ognisko „pagoda” Ognisko „syberyjskie” 



Ognisko „gwiazda” „Bezpieczne ognisko nocne” 



Ognisko „krzyż harcerski” 



                              

 

        Z harcerskim pozdrowieniem 
 

                                   Czuwaj !!! 
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