
PRÓBA NA HARCERZA 

Imię i nazwisko: Zastęp: 

ZADANIA ZATWIERDZANE PRZEZ ZASTĘPOWEGO PODPIS 

1. Systematycznie uczestniczy w życiu drużyny przez okres 3 miesięcy.  

2. Na zbiórkach aktywnie uczestniczy we wszystkich prowadzonych zajęciach, jest koleżeński.  

3. Potrafi przywitać się, przedstawić i zameldować po harcersku.  

4. Wie, co to jest zastęp i drużyna, rozróżnia funkcje w drużynie.  

5. Zna imię i nazwisko swojego drużynowego i zastępowego. Utrzymuje sprawny kontakt ze 
swoim zastępowym. 

 

6. Zna pełną nazwę drużyny i zastępu. Wie, kto jest patronem drużyny. Zna rok założenia drużyny.  

7. Skompletuje mundur harcerski i prawidłowo go nosi.  

8. Przeczyta jedną krótką książkę lub komiks o tematyce harcerskiej.  

ZADANIA ZATWIERDZANE PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PODPIS 

9. Powiesi w pokoju na ścianie tekst Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, założy skarbonkę na 
składki, założy notatnik harcerski. Utrzymuje porządek w swoim ekwipunku harcerskim. 

 

 
P O U C Z E N I E 

 
Po zrealizowaniu próby na harcerza można przejść do realizacji próby na młodzika. 

Zrealizowanie próby na harcerza jest warunkiem koniecznym otrzymania chusty drużyny. Ostateczną decyzję w przedmiocie 
otrzymania chusty podejmuje Drużynowy wraz z Radą Drużyny. 
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Przyrzeczenie Harcerskie 

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym 

Prawu Harcerskiemu. 

Prawo Harcerskie 

1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki. 

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. 

  



Hymn Harcerski 

Wszystko, co nasze, Polsce oddamy, 

W Niej tylko życie, więc idziem żyć. 

Świty się bielą, otwórzmy bramy, 

Rozkaz wydany: Wstań! W słońce idź! 

Ramię pręż, słabość krusz, 

Ducha tęż, Ojczyźnie miłej służ! 

Na jej zew, w bój czy w trud 

Pójdzie rad harcerzy polskich ród, 

Harcerzy polskich ród! 

 

Modlitwa Harcerska 

O Panie Boże, Ojcze nasz, 

W opiece swej nas miej. 

Harcerskich serc Ty drgnienia znasz, 

Nam pomóc zawsze chciej. 

Wszak Ciebie i Ojczyznę, 

Miłując chcemy żyć. 

Harcerskim prawom w życia dniach 

Wiernymi zawsze być. 

Przed nami jest otwarty świat, 

A na nim wiele dróg. 

Choć wiele ścieżek kusi nas, 

Lecz dla nas tylko Bóg! 

Wszak Ciebie i Ojczyznę, 

Miłując chcemy żyć. 

Harcerskim prawom w życia dniach 

Wiernymi zawsze być. 

 

 

 

Hymn Drużyny 

1. Sadźmy przyjacielu róże! 

Długo jeszcze temu światu. 

Szumieć będą śnieżne burze, 

Sadźmy je przyszłemu latu! 

2. My, wygnańcy stron rodzinnych, 

Może już nie ujrzym kwiatu, 

A więc sadźmy je dla innych, 

Szczęśliwszemu sadźmy światu! 

3. Jakże los nasz piękny, wzniosły! 

Gdzie idziemy — same głogi, 

Gdzieśmy przeszli — róże wzrosły; 

Więc nie schodźmy z naszej drogi! 

4. Idźmy, szczepmy! Gdy to znuży, 

Świat wiecznego wypocznienia 

Da nam milszy kwiat od róży: 

Łzy wdzięczności i wspomnienia. 

 

„Idziemy w jasną” 

Idziemy w jasną, z błękitu utkaną dal  

Drogą wśród pól bezkresnych  

I wśród zbóż szumiących fal  

Cicho, szeroko, jak okiem spojrzenia śle  

Jakieś się snują marzenia  

W wieczornej spowite mgle  

Idziemy naprzód i ciągle pniemy się wzwyż  

By zdobyć szczyt ideałów:  

Świetlany harcerski krzyż 

 

 

 

 


