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WSTĘP

Wstępujesz do zastępu harcerskiego. Ksią
żeczka, którą trzymasz w ręku ma za zadanie po
móc ci zostać PRAWDZIWYM HARCERZEM. 

Jeśli byłeś wilczkiem, to wiele rzeczy, o któ
rych będzie t u mowa, masz już za sobą. Będziesz 
musiał jednak uzupełnić swoje wiadomości tech
niczne i przygotować się do złożenia Przyrzeczenia 
Harcerskiego. 

Zastępowy i Drużynowy to twoi dwaj star
si bracia, którzy będą ci służyć pomocą, przede 
wszystkim na początku twojej obecności w dru
żynie harcerskiej. Proponuję ci, abyś „wziął we 
własne ręce” ster tej wielkiej łodzi, jaką jest 
Twoje życie. 

Ta ksią żeczka jest początkiem pięknej przy
gody, która ma cię doprowadzić do Chrystusa. 

Teraz, jeśli tego pragniesz, kolej na ciebie. 
A  Matka Boska, Matka i Królowa Harcerzy 
niech czuwa nad tobą. 

Naczelnik Harcerzy



Spis treści

RobeRt baden-powell ............................................ 9

Rozdział i
ZaStęp ZapRaSZa cię... .............................................. 21

Zastęp ...................................................................... 22
Harcerz .................................................................... 31
przysięga wierności ............................................... 35

Rozdział ii
...do bRateRSkiej RodZiny HaRceRSkiej.. . ..... 41

codzienny dobry uczynek .................................... 42
System alarmowy ................................................... 44
Zasady ..................................................................... 46
prawo Harcerskie ................................................... 51
ceremoniał ............................................................. 58
Mundur ................................................................... 60
oznaczenia ............................................................. 63
ceremoniał flag ...................................................... 69
apel .......................................................................... 73



Rozdział  iii
…jeśli ZdecydujeSZ Się Zaangażować… .... 75

twoje przyrzeczenie .............................................. 76
czuwanie ................................................................ 88
wielki dzień............................................................ 91

Rozdział iV
…naucZySZ Się żyć… ................................................ 105

aby temu sprostać, musisz być gotowy............... 107
lista prób ................................................................ 109

Rozdział V
…popRZeZ Różnego RodZaju pRóby… ........... 117

techniki: dlaczego? ................................................ 118
kronika stopnia...................................................... 119
w praktyce: ............................................................ 120
poznawanie 5 gatunków drzew ............................ 122
Spostrzegawczość – gry kim’a .............................. 124
plan drogi................................................................ 127
Sztuka orientacji  za pomocą słońca ................... 128
jak odnaleźć gwiazdę polarną ............................. 129
pożyteczne znaki patrolowe ................................. 130
Zasady ruchu drogowego ..................................... 131
ognisko ................................................................... 132
Zasady bezpieczeństwa ......................................... 132
Sakiewka sobieradka ............................................. 134
węzły ....................................................................... 135
bieg sprawnościowy .............................................. 138



śpiew ........................................................................... 139

Rozdział Vi
…życieM cZłowieka… ............................................ 143

Zaufanie .................................................................. 144
uprzejmość ............................................................. 149
telefoniczny savoir-vivre ...................................... 151
być uporządkowanym ........................................... 152
twój plecak ............................................................. 154

Rozdział Vii ....
…życieM  cHRZeścijanina… ................................ 159

twoje życie chrześcijanina ................................... 161
Modlitwa ................................................................. 165
umiejętność odczytywania fragmentów nt ..... 168
teksty które musisz umieć na pamięć ................. 171



ROBERT 
BADEN-POWELL



   pocZątki Skautingu10

POCZĄTKI SKAUTINGU

22 lutego 1857 r. urodził się Robert Steven-
son baden powell, którego wszyscy skau-
ci na świecie nazywają b.p. (wymawiaj: bi pi).

przy szkole, do której chodził, jak i przy 
wielu szkołach anglii rósł wielki park. tam 
spędzał Robert wolne chwile, obserwując 
zwierzęta, od czytując ich ślady, poruszając się 
tak, by nie robić przy tym hałasu, chwytając 
króliki. nauczył się również, jak się ukrywać 
i  jak bardzo dyskretnie rozpalać ognisko.

Razem ze swymi braćmi przeżywał wie-
le przygód podczas wakacji. był również do-
brym uczniem. brał udział w konkursie kwa-
lifikacyjnym do armii brytyjskiej i zajął drugie 
miejsce do kawalerii, a czwarte do piechoty. 
oprócz niego, w konkursie tym startowało 
700 kandydatów. 

ten sukces pozwolił mu, bez kończenia 
szko  ły oficerskiej, wyjechać do indii w stopniu 
pod porucznika. w swej karierze przekazywał 
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żo ł nierzom doświadczenia, które sam nabył. 
umiał sobie zawsze poradzić, a przy tym ko-
chał śmiech i żarty. pewnego razu przebrał się 
za generała i  zaczął śpiewać przed pułkiem. 
pułkownik nie wiedział co ma robić, dopóki 
nie poznał po rucznika.

b.p. służył swej ojczyźnie w afryce, na 
Malcie, gdzie był oficerem wywiadu. to zaję-
cie pozwoliło mu zwiedzić wiele krajów i spo-
wodowało, że zaczął się zastanawiać jak prze-
nieść do anglii to, czego się nauczył. Szkice, 
czy zaszyfrowane wiadomości nie miały 
przed nim tajemnic. przebywa w anglii, kie-
dy otrzymuje rozkaz wyjazdu do południowej 
afryki, gdzie właśnie wybuchła wojna między 
anglikami a kolonistami holenderskimi, zwa-
na Wojną Burską.

b.p. został otoczony w małej miejscowo-
ści MAfEKING. przeciw niemu stało 9000 
odwa żnych i zdecydowanych ludzi. do obro-
ny miasta zaś miał 1800 europejczyków i 7000 
niedo świadczonych tubylców, w praktyce pod 
jego rozkazami znajdowało się 1200 osób. 


