
GROMADA ZUCHOWA „TROPICIELE” ZAPRASZA NA ZBIÓRKĘ  

W PIĄTEK O GODZ. 15:00 

DRUŻYNA HARCERSKA „ POSZUKIWACZE” ZAPRASZA NA ZBIÓRKĘ  

W PIĄTEK O GODZ. 16:00 

                                                                                   

 ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego 
ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko 
organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery.  

 Wspieramy wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi 
jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. 
Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, 
odnajdujemy w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze organizacji. Tworzą one kodeks 
postępowania i kształtują styl życia członków ruchu harcerskiego, przy czym każdemu   
z nich pozwalają kreować osobistą drogę ich realizacji w budowanych indywidualnie próbach 
na kolejne – harcerskie stopnie.  

 Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględniamy w aktualnych i nowoczesnych 
programach działania gromad i drużyn, w zadaniach wynikających z potrzeb, zainteresowań 
oraz pragnień dzieci i młodzieży. W pracy wychowawczej staramy się stosować sprawdzoną 
metodę, polegającą na realizacji zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu 
w działaniu, wykorzystywaniu stymulującego programu  oraz odwoływaniu się do idei 
wyrażonych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Metoda ta cechuje się pozytywnością, 
dobrowolnością, świadomością celów, indywidualnością, naturalnością, pośredniością 
i wzajemnością oddziaływań wychowawców i wychowanków. 

 

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI 
 Wychowanie w ZHP opiera się na wartościach, których odzwierciedleniem jest Prawo 
i Obietnica Zucha, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, Zobowiązanie Instruktorskie. 

Obietnica Zucha: 

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha. 



 

Prawo Zucha: 

1. Zuch kocha Boga i Polskę. 
2. Zuch jest dzielny. 
3. Zuch mówi prawdę. 
4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach. 
5. Wszystkim jest z zuchem dobrze. 
6. Zuch stara się być coraz lepszy. 

Przyrzeczenie Harcerskie: 

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim 
i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu. 

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, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów 

alkoholowych. 

Zobowiązanie Instruktorskie 

Przyjmuję obowiązki instruktorki/instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem 
świadoma/świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać 
o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją 
wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa 
Polskiego służby nie opuszczę samowolnie. 

 

 


