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Harcerstwo od początku
swojego istnienia
przywiązywało ogromną
rolę do tradycji,
upatrując w niej ważny
element spajający
organizację.
(W prezentacji
przedstawionych
zostanie kilka
najważniejszych tradycji,
obrzędów harcerskich.)

Przyrzeczenie Harcerskie to uroczysta deklaracja składana przy otrzymywaniu Krzyża
Harcerskiego. Stanowi ono lapidarny opis trzech podstawowych zasad wychowawczych
obowiązujących w harcerstwie: służby, samodoskonalenia, braterstwa.
„Moje przyrzeczenie nie jest przysięgą ani ślubowaniem. Przestrzeganie Prawa
Harcerskiego jest sprawą mego honoru i źródłem radości, "wędrówką ku szczęściu". Za
wypełnienie Przyrzeczenia odpowiadam przed własnym sumieniem. „
hm. Stefan Mirowski styczeń 1996 roku
MAM SZCZERĄ WOLĘ
CAŁYM ŻYCIEM
PEŁNIĆ SŁUŻBĘ BOGU I POLSCE,
NIEŚĆ CHĘTNĄ POMOC BLIŹIM I
BYĆ POSŁUSZNYM PRAWU HARCERSKIEMU

Prawo Harcerskie to system zasad
obowiązujących w harcerstwie, będący
podstawą wychowania harcerskiego. Pierwsze
prawo jak i przyrzeczenie harcerskie w Polsce,
zostało przyjęte 31 grudnia 1920 roku na
walnym zjeździe ZHP.

Prawo Harcerskie Związku Harcerstwa
Polskiego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Pozdrowienie harcerskie –
zawołanie którym
pozdrawiają się harcerze
najczęściej podczas powitania
i pożegnania. Wprowadzone
zostało przez twórcę
skautingu Roberta BadenPowella. Hasło przez niego
stosowane be prepared
(z ang. bądź gotów) zostało
w Polsce przekształcone, na
wzór zawołania
średniowiecznych rycerzy, na
Czuwaj.
Zawołanie używane jest przez
miliony skautów na całym
świecie od 1907 roku.

W języku instruktorskim
„Czuwaj„ znaczy: nie daj się
wyprzedzać
w poczynaniach pięknych
i dobrych.
Maria Uklejska

Zawołaniem wszystkich zuchów w Polsce jest hasło „Czuj”.
Witają się tak zuchy w gromadzie zuchowej.
Pełne pozdrowienie brzmi:
„Zuchy !- Czuj!
Zuchy !- Czuj!
Zuchy !- Czuj! Czuj! Czuj!”
„Krótkie słowo, niby nic takiego, a sprawia, że na ulicy,
w pomieszczeniu, pośród wielu ludzi jesteśmy sobie bliscy,
czujemy, że należymy do jednego kręgu wtajemniczenia,
który nie jest znany ludziom obok.”
dh. Zosia

Nie jest zwykłym ogniskiem,
takim, przy którym siadamy,
pieczemy sobie jedzenie itp.
Ognisko harcerskie kojarzy się z
czymś ważnym, np. składaniem
Przyrzeczenia (tak ważnym w
życiu każdego harcerza),
przypomina miłe chwile
minionych już przygód,
nawiązanych przyjaźni.
Aby harcerzom towarzyszyły
takie uczucia są określane pewne
zwyczaje – obrzędy, w każdym
środowisku mogą istnieć inne,
np:

Ognisko obozowe rozpala
(oczywiście jedną zapałką)
zawsze osoba wyróżniająca
się tego dnia na obozie lub
zaproszony gość, wcześniej
jednak Komendant lub
wyznaczona osoba robi
„zagajkę” na temat ogniska
jego tematyki, dlaczego ta,
a nie inna osoba dostąpiła
tego zaszczytu.
Potem śpiewana jest pieśń
"Płonie ognisko".

PŁONIE OGNISKO I SZUMIĄ KNIEJE
PŁONIE OGNISKO I SZUMIĄ KNIEJE,

KAŻDA TWARZ SIĘ UNIESIENIEM PŁONI

DRUŻYNOWY JEST WŚRÓD NAS,

KAŻDY LASKĘ KRZEPKO DZIERŻY W DŁONI

OPOWIADA STARODAWNE DZIEJE,

A Z MŁODZIEŃCZEJ SIĘ PIERSI WYRYWA

BOHATERSKI WSKRZESZA CZAS.

PIEŚŃ POTĘŻNA, PIEŚŃ JAK DZWON

O RYCERSTWIE SPOD KRESOWYCH STANIC,

ZGASŁO OGNISKO I SZUMIĄ DRZEWA

O OBROŃCACH NASZYCH POLSKICH GRANIC,

SPOJRZYJ WEŃ OSTATNI RAZ

A PONAD NAMI WIATR SZUMNY WIEJE

NIECH CI W DUSZY RADOŚNIE ZAŚPIEWA

I DĘBOWY HUCZY LAS.

ŻE NA ZAWSZE ŁĄCZĄ NAS

JUŻ DO ODWROTU GŁOS TRĄBKI WZYWA

WSPÓLNE TROSKI I RADOŚCI ŻYCIA

ALARMUJĄC ZE WSZECH STRON

SERC HARCERSKICH ZJEDNOCZONE BICIA

STAJE WIARA W ORDYNKU SZCZĘŚLIWA

I TA PRZYJAŹŃ NAJSZCZERSZA PRAWDZIWA

SERCA BIJĄ W ZGODNY TON

CO NA ZAWSZE ŁĄCZY NAS

Przy rozpoczęciu i zakończeniu harcerskiego ogniska nie może
zabraknąć piosenki „Płonie ognisko i szumią knieje”. Dwie pierwsze
zwrotki piosenki śpiewane są na początku, na zakończenie najczęściej
śpiewane są dwie następne.

Po rozpaleniu ogniska następuje obrzęd
"mianowania strażników ognia". Strażnikami
zostają mianowane osoby, które tego dnia
wyróżnią się czymś szczególnym (pracą, postawą).
Jest to narzędzie metodyczne będące nie tylko
nagrodą
i wyróżnieniem, ale także elementem wychowania.
Mianowanie wygląda w następujący sposób, że
wybrane osoby występują z kręgu (na ~3 kroki od
ognia), zdejmują nakrycia głowy i przyklękają na
jedno kolano. Prowadzący drużynowy/komendant
wybiera ze stosu tlącą się żagiew i dotykając ich
lewego ramienia (nad krzyżem), wypowiada słowa:
„Mianuje cię strażnikiem ognia. Strzeż tego ognia, jak
źrenicy własnego oka". Mianowany odpowiada: „Ku
chwale ognia". Po czym wstaje i zakłada rogatywkę .


Strażnicy po każdym dodaniu drew do ognia stają
na baczność i salutują, po czym odchodzą na bok.



Ognia nie gasi się! W pewnym momencie na znak
dany od prowadzącego strażnicy nie dorzucają już
drew. Po zakończeniu ogniska zadaniem
strażników jest dopilnowanie, aby ognisko zgasło
(nie wolno zalewać go wodą, zadeptywać)



Strażników po zakończeniu służby zwalnia
mianujący.

Jedna z podstawowych form pracy w drużynach
harcerskich, opowieść drużynowego, drużynowej,
zastępowego, lub zastępowej wprowadzająca w
temat zbiórki, ogniska. Dotycząca tematyki
ważnej dla braci harcerskiej, mająca na celu,
nauczenie czegoś, poruszenie słuchaczy.

 Osoba dochodząca w trakcie

ogniska do kręgu, która nie
uczestniczyła w rozpalaniu
powinna przynieść i dorzucić
do ognia gałązkę iglaka (jest
to jedyny przypadek, gdy do
ognia nie dokłada strażnik)
 Osoba, która uczestniczy
w ognisku, ale musi, choć na
moment oddalić się z kręgu
powinna podejść do ognia
i stanąć na baczność. Tak
samo musi uczynić wracając
na swoje miejsce.

 Nie należy wyciągać nóg w kierunku ognia.

W sytuacji, gdy ktoś ma chorą nogę i nie może
mieć jej zgiętej powinien starać się usiąść tak,
aby noga nie była skierowana centralnie do
ognia
 Wiele harcerskich środowisk ma różnorodne
ogniskowe obrzędy i zwyczaje(np. palenie
żalów, uraz, które symbolizują wrzucaniem do
ognia gałązki).
 Często z ostatniego obozowego ogniska drużyna
zabiera jedną głownię, którą rozpala się płomień
w następnym roku albo druhny i druhowie
zabierają węgielek z ogniska, przy którym
składali Przyrzeczenie.

Na zakończenie ogniska
śpiewane są kolejno: "Już do
odwrotu..." oraz "Ogniska już
dogasa blask". W trakcie słów
"...wstaje wiara..." wstaje
osoba pełniąca najwyższą
funkcję a następnie wszyscy
uczestnicy ogniska i
zakładają nakrycia głowy.
Przy słowach "...braterski
splećmy krąg..." prowadzący
splata krąg
a następnie robią to wszyscy
stojący w kręgu.

Ogniska już dogasa blask
Ogniska już dogasa blask,
braterski splećmy krąg,
w wieczornej ciszy, w świetle gwiazd
ostatni uścisk rąk.
Kto raz przyjaźni poznał moc,
nie będzie trwonić słów.
Przy innym ogniu, w inną noc
do zobaczenia znów.
Nie zgaśnie tej przyjaźni żar,
co połączyła nas.
Nie pozwolimy by ją starł
nieubłagany czas.
Kto raz przyjaźni poznał moc,
nie będzie trwonić słów.
Przy innym ogniu, w inną noc
do zobaczenia znów.

Bratnie słowo
Bratnie słowo sobie dajem
Że pomagać będziem wzajem
Druh druhowi, druhnie druh
Hasło znaj: Czuj duch!
Bacz by słowo sobie dane
Było zawsze dotrzymane
Druh druhowi, druhnie druh
Hasło znaj: Czuj duch!
Byśmy zawsze pamiętali
Żeśmy bratnie słowo dali
Druh druhowi, druhnie druh
Hasło znaj: Czuj duch!
W troskach, smutkach i zmartwieniach
W dni pogodne i w dni cienia
W jasny dzień i w ciemną noc
Przyjaźń da ci moc

Piosenka „Bratnie słowo” jest
jednym z elementów kończących
zbiórkę, ognisko .
Harcerze stoją w kręgu założoną
prawą rękę na lewa trzymając
jednocześnie osoby stojące obu
stronach.

Wszyscy stoją w kole z podanymi
rękoma. Jedna osoba(może to być
komendant, instruktor) mówi:
„iskierkę przyjaźni puszczam w krąg,
niech powróci do mych rąk”. Teraz
ściska rękę następnej osoby, aby
przesłać mu iskierkę przyjaźni. Ta
osoba zrobi to samo. Każdy kto
otrzyma uścisk dłoni przekaże go
następnej osobie, tak aby ta iskierka
wróciła do początków swej wędrówki.
Następnie na koniec pożegnalny
okrzyk Czuwaj!, i rozwiązanie kręgu
poprzez odwrócenie wraz z
trzymanymi rękami sąsiadów.

Zgodnie ze skautowym zwyczajem,
opisywanym już przez Baden-Powella,
wiążemy na chuście węzełek, który
przypomina nam o tym, że codziennie
powinnyśmy zrobić choćby jeden dobry
uczynek.

Skauci na całym świecie tradycyjnie
witają się lewą ręką, od serca,
zaplatając odchylone małe palce dłoni.
W Polsce ten element przejęli
wędrownicy. Stosując go jako stały
element powitalny.

Zasady i tryb przyjmowania nazw i imion.
 Prawo posiadania nazwy oraz imienia mają wszystkie jednostki organizacyjne ZHP,

utworzone zgodnie ze Statutem ZHP.
 Nazwa i imię powinny sprzyjać realizowaniu ideałów ZHP, zwłaszcza podtrzymywaniu

ciągłości kultury i tradycji narodowych oraz tradycji i dorobku harcerstwa.

 Imię powinno umożliwiać wychowawcze oddziaływanie przykładu osobowego bohatera

(bohaterów) zgodnie z celami statutowymi ZHP.
 Przyjęcie imienia powinno być poprzedzone działaniami wychowawczymi i

programowymi, upowszechniającymi wiedzę
o bohaterze i oddziaływanie jego przykładu osobowego
w jednostce przyjmującej imię, a nadanie imienia winno być połączone z uroczystym
podsumowaniem tych działań.
(Uchwała nr 17/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania nazw i imion)

To rodzaj ubioru o kilkukrotnie
zmienianym kroju. Pierwotnie
zaprojektowany na wzór
polowych mundurów
wojskowych miał zastępować
ubrania cywilne mogące się
zniszczyć na zbiórkach oraz
budować wspólnotę harcerzy
poprzez ich zewnętrzne
zrównanie. Wygląd munduru
jest regulowany przez
regulaminy mundurowe.
Generalną zasadą jest, iż ubiór
całej drużyny harcerskiej
powinien być możliwie jednolity.

Wykonanie:
pwd Monika Barycka HO
Hufiec Łańcut

