






Szanowni Pañstwo,                                          
Sympatycy i przyjaciele harcerstwa 
Krakowskiego i Ma³opolskiego,
Druhny i Druhowie! 

O wszystkim mo¿na zapomnieæ, 
Lecz o harcerstwie: nigdy, nie!
Zawsze ¿yæ bêdziem w krêgu wspomnieñ 
Piosenki, która harcersk¹ dziœ siê zwie.
                            Harcerzy znakiem jest lilijka,
                           Znak, który ca³y œwiat dziœ zna.
                           Droga jest w ¿yciu ka¿da chwila,
                            Ty masz piosenkê – ona ciebie ma.
Codzienna nasza harcerska piosenka,
W pamiêci twej wyrzeŸbi wspomnieñ œlad.
I bêdziesz stale jej s³owa pamiêta³,
Gdy¿ z tob¹ prze¿yje ona wiele lat.
                           A gdy Ciê ogarnie szary smutku cieñ, 
                           Zanucisz sobie tw¹ harcersk¹ piosenkê,
                           I znów powróci twój uœmiech w radosny dzieñ.
                                                                                                 

Jesteœmy œwiadkami wa¿nego momentu    
w dziejach. Oto przed stu laty, w Krakowie, 
powo³ano do ¿ycia ruch harcerski. Dlatego te¿, 
dzia³aj¹c w kolebce harcerstwa polskiego, 
poczuwamy siê szczególnie do utrwalania pamiêci 
o Tych, którzy tworzyli ruch harcerski, tworz¹c 
piosenkê harcersk¹ rozbrzmiewaj¹c¹ przez      
100-lat nadziej¹ i mi³oœci¹ tego co dobre, 
prawdziwe i piêkne, tego co od Pana Boga 
pochodzi i do Niego prowadzi. Dziœ zapraszamy 
Was zgromadzonych na krakowskim Rynku       
do wspólnego œpiewania s³owami piosenki: 
Zgodnym chórem bracia, pieœñ niesiemy wam, 
Co serca wiedzie ku radoœci bram. 
A kto chce po pracy mile spêdziæ czas, 
Niechaj zgodnym chórem œpiewa z nami wraz: 
Nie ze wszystkich stron zabrzmi pieœni ton, 
Niech brzmi jak dzwon, naszej pieœni ton. 

Niech Loch Camelot pieœni prowadzi ton. 
Zapraszamy. Oddajemy w pañstwa rêce piosenki 
harcerskie te historyczne i te dnia dzisiejszego,   
aby wspólnie œpiewaæ  jak w s³owach poni¿ej
Kiedy razem siê zbierzemy, œpiewajmy!
Zgodnym chórem wszystkich witajmy!
Powitania okrzyk wznieœmy: Czuj! Czuwaj!
Niech siê echem okrzyk niesie hen na kraj! 
Niech uœpione serca budzi pieœni czar!
Niech w nich wskrzesza i rozpala czynów ¿ar!

Bo dziœ o podobnej porze w krêgu harcerskiego 
ognia 
Po ca³ej Polsce o tej godzinie pal¹ siê 
watry i sypi¹ skry,
Z tysi¹ca piersi mocna pieœñ p³ynie, 
harcerskie myœli, harcerskie sny. 

W tym miejscu pragnê Pañstwu nadmieniæ 
¿e g³ównym elementem œwiêtowania jubileuszu 
jest Zlot Harcerstwa Polskiego na krakowskich 
B³oniach. 

Wielka harcerska przygoda , dzia³anie    
i zabawa rozpoczê³a siê 16 sierpnia 2010 roku     
i potrwa do 24 sierpnia 2010 roku. Zlot ma byæ 
wielkim harcerskim prze¿yciem dla jego 
uczestników, czemu maj¹ s³u¿yæ przygotowane 
przez instruktorów, atrakcyjne i pomys³owe 
zajêcia, pokazuj¹ce czym dziœ jest harcerstwo. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkañców Krakowa i  Ma³opolski,  
sympatyków i przyjació³ harcerstwa,               
do prze¿ycia z nami tej przygody. 

OdwiedŸcie nas,  zobaczcie nasze 
propozycje, przyst¹pcie do  udzia³ w ich realizacji. 
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na stronach 
internetowych   . 

C Z U W A J !

Komendant ZHP Chor¹gwi Krakowskiej 

hm. Andrzej ¯ugaj HR

www.krakowska.zhp.pl



W tym roku mija setna rocznica ruchu harcerskiego na ziemiach polskich. W roku 
2010 Andrzej Ma³kowski przet³umaczy³ na jêzyk polski podrêcznik Roberta Baden-
Powella „Scouting for boys”.

Historia ruchu harcerskiego w naszym kraju nieroz³¹cznie zwi¹zana jest                 
z Krakowem i Galicj¹. To w naszym mieœcie, równo sto lat temu, przy gimnazjum œwiêtej 
Anny powsta³ pierwszy na ziemiach polskich zastêp harcerski, a w 1911 roku ukaza³ siê 
rozkaz Andrzeja Ma³kowskiego o powo³aniu pierwszych dru¿yn harcerskich na terenie 
Lwowa. 

Od lat 30. ubieg³ego wieku ¿ywa by³a w Krakowie idea powo³ania muzeum 
harcerskiego. Dziêki wspólnej inicjatywie samorz¹du Krakowa oraz przedstawicieli 
organizacji harcerskich w ubieg³ym roku zosta³o podpisane porozumienie w sprawie 
utworzenia w naszym mieœcie placówki dokumentuj¹cej historiê harcerstwa.

Dlatego nie przypadkiem Kraków zosta³ wybrany na miejsce organizacji 
ogólnopolskiego Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego. Najwa¿niejsze, 
kulminacyjne wydarzenie setnej rocznicy ruchu odbêdzie siê na krakowskich B³oniach. 
To miejsce symboliczne - niemy œwiadek naszej historii - gdzie przed czterdziestu laty 
œwiêtowano 70-t¹ rocznicê ruchu harcerskiego. Miejsce szczególne tak¿e dla krakowskiej 
Chor¹gwi ZHP. Nad Krakowskimi B³oniami góruje bowiem Kopiec Tadeusza 
Koœciuszki, bohatera krakowskiej chor¹gwi.

Z okazji Jubileuszu, wszystkich druhom i druhnom ¿yczê dalszej owocnej pracy    
w duchu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Jestem przekonany, ¿e setna rocznica 
bêdzie okazj¹ do podsumowañ i nowych planów na przysz³oœæ, a Zlot na Krakowskich 
B³oniach zapisze siê w historii jako najwiêksze spotkanie harcerzy w ca³ej Polsce.

Prezydent Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski





Motywem przewodnim ³¹cz¹cym wszystkie etapy 100-letniej historii harcerstwa s¹ Prawo          
i Przyrzeczenie harcerskie.  Po raz pierwszy harcersk¹ rotê wydrukowano w czasopiœmie 
"Skaut" roku 1911 w Krakowie. Poni¿ej aktualne Prawo oraz Przyrzeczenie Harcerskie 
obowi¹zuj¹ wszystkich harcerzy i instruktorów ZHP;

Przyrzeczenie Harcerskie

"Mam szczer¹ wolê ca³ym ¿yciem pe³niæ s³u¿bê Bogu i Polsce, nieœæ 
chêtn¹ pomoc bliŸnim i byæ pos³usznym Prawu Harcerskiemu".

Prawo Harcerskie

1. Harcerz sumiennie spe³nia swoje obowi¹zki wynikaj¹ce 
z Przyrzeczenia Harcerskiego.

2. Na s³owie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest po¿yteczny i niesie pomoc bliŸnim.
4. Harcerz w ka¿dym widzi bliŸniego, a za brata uwa¿a ka¿dego

 innego harcerza.
5. Harcerz postêpuje po rycersku.
6. Harcerz mi³uje przyrodê i stara siê j¹ poznaæ.
7. Harcerz jest karny i pos³uszny rodzicom i wszystkim swoim 

prze³o¿onym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczêdny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myœli, w mowie i uczynkach, nie pali tytoniu 

i nie pije napojów alkoholowych.

Przyrzeczenie i Prawo harcerskie obowi¹zywa³o nawet w okresie hitlerowskiej i sowieckiej 
okupacji, Tylko wtedy sk³adano jeszcze œlubowanie konspiracyjne.

Œlubujê na Twoje rêce pe³niæ s³u¿bê w Szarych Szeregach, tajemnic s³u¿bowych 
dochowaæ, do rozkazów s³u¿bowych siê dostosowaæ, nie cofn¹æ siê przed ofiar¹ 
¿ycia. 



Organizatorzy wystawy szczególn¹ wagê przywi¹zywali do udokumentowania 
pierwszego etapu historii harcerstwa, kiedy to powstawa³y zal¹¿ki polskiego skautingu 

przekszta³caj¹cego siê w dru¿yny harcerskie. Geneza polskiego harcerstwa siêga 1910 r., 
kiedy na ziemiach polskich zaczê³y powstawaæ pierwsze zastêpy harcerskie. 

 W Krakowie we wrzeœniu 1910 r. za³o¿ono 
zastêp "Kruków" w Gimnazjum œw. Anny (obecnie Liceum im.B. Nowodworskiego), 

przekszta³cony póŸniej w dru¿ynê harcersk¹. ¯eñski zastêp powsta³ 
w Seminarium Nauczycielskim w 1911 r. Z niego utworzono pierwsz¹ 

dru¿ynê harcersk¹ im. K. Potockiej.

We Lwowie w 1910 r. Andrzej Ma³kowski utworzy³ mêsk¹ dru¿ynê 
skautów przy Towarzystwie Sportowym "Sokó³". W tym samym 

czasie powsta³ ¿eñski zastêp "Kaczek", wnet przekszta³cony 
w Lwowsk¹ dru¿ynê im. p³k E. Plater. Od roku 1911 druh  

K. Wyrzykowski prowadzi³ pierwsze obozy skautowe.

W Tarnowie utworzono w 1910 r. mêsk¹ dru¿ynê 
im. M.  Wo³odyjowskiego.

W Jaros³awiu powsta³a pierwsza w Ma³opolsce dru¿yna skautowa 
im. D.  Czachowskiego.

W Przemyœlu zorganizowano mêsk¹ dru¿ynê im. D. Ch³apowskiego oraz tajny zastêp 
skautek przekszta³cony w 1911 r. w ¿eñsk¹ dru¿ynê im. T. Koœciuszki.

W Rzeszowie za³o¿ono w 1910 r. zastêp "Lisów" uznany przez Andrzeja Ma³kowskiego 
w roku 1911 jako pierwsza dru¿yna im. M. Wo³odyjowskiego.

W Bieczu ju¿ w 1910 r. by³a dru¿yna skautów im. "Zbója Biecza".

W Warszawie pierwsz¹ dru¿ynê skautów za³o¿y³ w 1910 r. prof. E. Nebel. 
W roku 1911 nazwano j¹ dru¿yn¹ harcersk¹.

W Kielcach druh A. Gierowski za³o¿y³ w 1910 r. tajny zastêp harcerski 
w Kieleckiej Szkole Handlowej. W 1911 r. nazwano go dru¿yn¹ harcersk¹ 

im. A. Czachowskiego.

W Nowym S¹czu utworzono w 1910 r. dru¿ynê harcerzy 
im. S.  Czarneckiego.

W £odzi z³o¿ono dru¿ynê harcersk¹ im. W.  £ukasiñskiego w 1910 r.

W Kijowie w 1910 r. powsta³ zastêp tajnego harcerstwa "Zety", 
póŸniej przekszta³cony w dru¿ynê skautow¹.

Ju¿ w 1913 roku po raz pierwszy reprezentacja harcerstwa polskiego ze wszystkich trzech 
zaborów wyjecha³a na Zlot Skautów w Birmingham (w Wielkiej Brytanii).



Choæ to przes³anie harcerstwa jest wymagaj¹ce i trudne, nikt jeszcze
nie ¿a³owa³ ani jednej chwili spêdzonej w harcerstwie. Po latach ka¿dy 
uœmiecha siê wspominaj¹c tamten czas, kiedy stawa³ siê lepszym.
To ziarno trwa w nas „od wczesnej m³odoœci do póŸnej siwizny”.
Nieroz³¹czne z harcerstwem s¹ harcerskie piosenki.
Dobre w chwilach trudnych i chwilach radoœci.
Prawie wszystkie je znamy, wiêc czemu nie zaœpiewaæ ich znów!
Bo przecie¿ „najbardziej lubimy te piosenki które znamy”…

Ojczyzna
Nauka
Cnota



1.

WSZYSTKO CO NASZE
hymn ZHP i ZHR 

sl.Ignacy Kozielewski (zwrotki) r.1911, 
Olga Drahonowska-Ma³kowska (refren) r.1912

na melodiê pieœni "Na barykady, ludu roboczy"(autor muzyki nieznany)

Wszystko co nasze Polsce oddamy,
w niej tylko ¿ycie, wiêc idziem ¿yæ!

Œwity siê biel¹, otwórzmy bramy,
has³o wydane: Wstañ, w s³oñce idŸ!

Ref.  Ramiê prê¿, s³aboœæ krusz,
ducha tê¿, OjczyŸnie mi³ej s³u¿!

Na Jej zew w bój czy trud
pójdzie rad harcerzy polskich ród,

harcerzy polskich ród!

Urojeñ chwile, skrzyd³a motyle
odrzuæmy precz jako pusty ¿art.

Usilna praca niech nas wzbogaca,
niech ka¿dy z nas zdobêdzie hart.

Ref.  Ramiê prê¿, s³aboœæ krusz... 
Czynem bogaci, myœl¹ skrzydlaci,

z p³omiennych serc wiêc uczyñmy grot,
naprzód wytrwale, œmia³o zuchwale
w podniebne szlaki skierujmy lot.

Ref.  Ramiê prê¿, s³aboœæ krusz...

Po ziemi naszej rozeœlem harcerzy
Pobudka zabrzmi: ZbudŸ siê! Prawdzie s³u¿!

I wszystko wstanie w kr¹g siê rozszerzy
By Matkê Polskê chroniæ od burz

Ref.  Ramiê prê¿, s³aboœæ krusz...



2.

WSZYSTKO CO NASZE 
(pieœñ harcerska) wersja historyczna 1910

s³. Ignacy Kozielewski, Olga Drahonowska-Ma³kowska
na melodiê pieœni "Na barykady, ludu roboczy”

(autor muzyki nieznany)

1.Wszystko, co nasze, Polsce oddamy,
w niej tylko ¿ycie, wiêc idziem ¿yæ,

œwity siê biel¹ otwórzmy bramy.
Rozkaz wydany: Wstañ! W s³oñce idŸ!

Ref.: 
Ramiê prê¿, s³aboœæ krusz,

ducha tê¿, OjczyŸnie mi³ej s³u¿!
Na jej zew, w bój czy w trud,

Pójdzie rad harcerzy polskich ród!
Harcerzy polskich ród!

2. Idziem weseli z uœmiechem twarzy
Czystoœæ i prawda to nasza broñ,
Zawsze gotowi, gdy siê wydarzy
Podaæ bliŸniemu pomocn¹ d³oñ.

Ref.:
Naprzód marsz, równaj krok,

œmia³o w dal wytê¿aj jasny wzrok,
Polsko, wnet z kajdan, z knut,

wyrwie Ciê harcerzy polskich lud,
harcerzy polskich lud.

3. Ju¿ p³omieñ buchn¹³ z dymu spowicia,
wœród gawêd mija weso³o czas,

Jeœli radoœci chcesz zaznaæ ¿ycia,
W braterskim kole stañ z nami wraz.

Ref.:
Zgarnij ¿ar, dorzuæ drew,

Teraz kr¹g niech raŸny  zabrzmi œpiew
jutro znów dzienny trud,

lecz go rad harcerzy wita lud,
harcerzy wita lud.



3.

PO CA£EJ POLSCE
s³. Bronis³awa Szczepañcówna, muz. Stanis³aw Bugajski

Po ca³ej Polsce o tej godzinie
Pal¹ siê watry i sypi¹ skry.

Z tysi¹ca piersi mocna pieœñ p³ynie,
Harcerskie myœli, harcerskie sny.

Mieni¹ siê z³otem krwawe p³omienie,
Myœl z nimi p³ynie, hen, w nieba próg.

Pal¹ siê serca, snuj¹ marzenia
I b³ogos³awi harcerzom Bóg.

Pieœni¹ i gwar¹ serdeczn¹, bratni¹
Wi¹¿emy serca na wieczny czas,
Niechaj w radoœci i znojnej pracy
Wspomnienie watry po³¹czy nas.

Wœród czarnej nocy, hen, po polanie,
P³yn¹ w œwiat pieœni miedzami w dal.
Która¿ z nich, która zawsze zostanie
Wœród tych potoków, lasów i hal ?



4.

MODLITWA HARCERSKA
s³. i muz. St. Bugajski

1. O Panie Bo¿e, Ojcze nasz
w opiece swej nas miej,

harcerskich serc Ty drgnienia znasz,
nam pomóc zawsze chciej.

Ref.: Wszak Ciebie i Ojczyznê
mi³uj¹c chcemy ¿yæ,

harcerskim prawom w ¿ycia dniach
wiernymi zawsze byæ.

2. O daj nam zdrowie dusz i cia³,
swym œwiat³em rozjaœñ noc

i daj nam hart tatrzañskich ska³,
i twórcz¹ wzbudŸ w nas moc.

Ref.: Wszak Ciebie....

3. Na szczytach górskich czy wœród ³¹k,
w dolinach bystrych rzek

szukamy œladów Twoich r¹k,
by ¿ycie z Tob¹ wieœæ.

Ref.: Wszak Ciebie....

4. Przed nami jest otwarty œwiat,
a na nim wiele dróg,

choæ wiele œcie¿ek kusi nas,
lecz dla nas tylko Bóg.

Ref.: Wszak Ciebie..... 

5. O Panie Bo¿e Ojcze nasz
Wys³uchaj nasz¹ pieœñ.

Harcersk¹ zwól nam pe³niæ stra¿
Po S¹du Twego Dzieñ.

U Rzeczypospolitej
Otwartych ufnie bram,

O Panie, w serca nasze spójrz
 I pob³ogos³aw nam.



5.

P£ONIE OGNISKO
(1918)

s³. i muz. J. Braun

1. P³onie ognisko i szumi¹ knieje,
dru¿ynowy jest wœród nas,

opowiada starodawne dzieje,
bohaterski wskrzesza czas.

/O rycerstwie spod kresowych stanic,
o obroñcach naszych polskich granic,

a ponad nami wiatr szumny wieje
i dêbowy huczy las./bis

2. P³onie ogieñ jak serca gor¹cy,
Rzuca w niebo iskry gwiazd.

Jedna przesz³oœæ i przysz³oœæ nas ³¹czy,
Szumi wokó³ senny las.

W blasku iskier jawi siê historia,
Tyle zdarzeñ mia³o barwê ognia.

Przy ognisku zasiad³y wspomnienia,
Dziejów kraju ucz¹ nas.

3. Ju¿ do odwrotu g³os tr¹bki wzywa,
alarmuj¹c ze wszech stron.

Staje wiara w ordynku szczêœliwa,
serca bij¹ w zgodny ton.

/Ka¿da twarz siê uniesieniem p³oni,
ka¿dy laskê krzepko dzier¿y w d³oni.
A z m³odzieñczej siê piersi wyrywa
pieœñ potê¿na, pieœñ jak dzwon./bis

4. Gaœnie ognisko i szumi¹ drzewa,
Spojrzyj weñ ostatni raz.

Niechaj w duszy radoœnie zaœpiewa,
¯e na zawsze ³¹cz¹ nas:

/Wspólne troski i radoœci ¿ycia,
Serc harcerskich zjednoczone bicia.

I ta przyjaŸñ najszczersza, prawdziwa,
Któr¹ Bóg po³¹czy³ nas./ bis



6.

ZEW HARCERZY
s³. Marian Pêczalski ,

muz. trad. (pieœñ „Tysi¹c walecznych”

1. Ducha potêg¹ m³ódŸ harcerska s³ynie,
Cudnemi têczy iskrzy siê nam œwiat.

Pi¹æ siê na szczyty, czuwaæ na wy¿ynie,
To has³o nasze od m³odzieñczych lat.

Wiêc wzrok wytê¿my na kraju rubie¿e,
Tam murem stan¹ ofiarni rycerze.

2. Sztandar harcerski blaskami siê jarzy,
Œwiêt¹ pobudkê g³osi z³oty róg.

By staæ wytrwale na Ojczyzny stra¿y,
A na œmieræ walczyæ, gdy uderzy wróg!
Nasz hufiec orli ziem ojczystych strze¿e,

Œlubujem Polsce – my czujni rycerze!

3. Zapa³ do czynów w sercach naszych p³onie,
Z poœwiêceñ ojców czerpiem mocy zdrój!
Jak lwowskie dzieci, w Ojczyzny obronie,

Na pierwszy apel rzucimy siê w bój !
I niesiem Polsce ¿ycie swe w ofierze
My jej orlêta, my polscy harcerze!



7.

JU¯ ROZPALI£O SIÊ OGNISKO
(PIOSENKA INSTRUKTORSKA)

Ju¿ rozpali³o siê ognisko
Daj¹c nam dobrej wró¿by znak.
Siedliœmy wko³o przy nim blisko,
Bo w ca³ej Polsce siedz¹ tak.

Siedz¹ harcerze przy p³omieniach,
Ciep³y blask ognia skupia ich.
Wszystko, co z³e, to szuka cienia,
Do œwiat³a dobro garnie siê.

Mówi³eœ, druhu komendancie,
¯e zaufanie do nas masz,
¯e wierzysz w nasze szczere chêci,
Wszak ty harcerskie serca znasz.

Warunki tylko warunkami
Od dawna ju¿ s³yszymy to,
Lecz my jesteœmy harcerzami
I zwyciê¿ymy wszelkie z³o.!

Zrodzi³a nas ta sama ziemia
Pod jednym niebem wzroœliœmy
Te same gwiazdy, blaski, cienie
Zsy³aj¹ nam podobne sny.

Wszêdzie w tej chwili ogieñ p³onie
Po ca³ej Polsce siej¹c blask
Czy to na Buczu, czy we Lwowie
Czy tu, w Krakowie, poœród nas...



8.

BACZNOŒC, HARCERZE !

Bacznoœæ harcerze rozkaz wzywa nas,
Niech ka¿dy bierze plecak, kij i pas.

Ju¿ na kwiatach b³yszczy rosa,
Piosnka leci pod niebiosa.

Wiêc dalej w œwiat, je¿eliœ chwat,
Równaj krok !

Wiatru podmuchy nios¹ piosnki ton,
Wiêc do nas skauci z wszystkich polskich stron,

Z Litwy, Œl¹ska, Zaporo¿a,
Ma³opolski czy Pomorza,

Tu ka¿dy brat, byle by³ chwat,
Równaj krok !

Wszak nam harcerzom jedn¹ prawdê znaæ.
Twardo przy wierze swych praojców staæ.

Gardziæ fa³szem i waœniami,
Wpuszczaæ drzwiami i oknami,
Radosny œpiew, taki nasz zew,

Równaj krok !

9.

IDZIEMY W JASN¥...  (ŒWIETLANY KRZY¯)
HYMN INSTRUKTORÓW

1. Idziemy w jasn¹, z b³êkitu utkan¹ dal,
/Drog¹ wœród pól bezkresnych

 Wœród zbo¿a szumi¹cych fal. /bis

2. Cicho, szeroko jak okiem spojrzenie œle,
/Jakieœ siê snuj¹ marzenia

w wieczornej spowite mgle. /bis

3. Idziemy naprzód i ci¹gle pniemy siê wzwy¿,
/By zdobyæ szczyt idea³u,

Œwietlany, Harcerski Krzy¿, /bis



10.

HARCERSKA DOLA
s³. Michalina Czajkówna, r.1928 ; muz. ludowa

Z miejsca na miejsce z wiatrem wtór
Do Dniestru fal, tatrzañskich gór

/Wszêdzie nas pêdzi, wszêdzie gna
Harcerska dola radosna/ bis

Nam trud nieznany ani znój
Bo myœmy z³u wydali bój

/I z nim do walki wci¹¿ nas gna
Harcerska dola radosna/ bis

 
Nasza pogoda, jasny wzrok

Niechaj rozprosz¹ ludziom mrok
/Niechaj i innym szczêœcie da
Harcerska dola radosna/ bis



11.

JAMBOREE*

1. Ze wszystkich krajów i narodów,
ze wszystkich œwiata stron i ras.

Na Jambo sp³yn¹³ potok m³odych,
na Jambo m³ody szumi las.

Synowie puszczy i przygody,
podaj¹ sobie bratni¹ d³oñ,

zjechali zewsz¹d tu na gody,
po szczêœcia i radoœci ton.

O, Jamboree, o, Jamboree,
jak dobrze nam, jak radoœnie!

O, Jamboree, o, Jamboree,
rozg³oœnym echem niechaj przestrzeñ dr¿y.

2. Do wszystkich krajów i narodów,
st¹d ¿agiew weŸmie ka¿dy z nas.

Roznieci zapa³ w sercach m³odych
t¹ pieœni¹ w blasku jasnych gwiazd.
Nie bêdzie ró¿nic wœród narodów,

granice zbudujemy z serc,
Splecionych ramion ³añcuch m³ody,

starczy za sto milionów twierdz.

O, Jamboree, o, Jamboree...

*Jamboree - miêdzynarodowy zlot skautów, pierwszy odby³ siê w 1913 r.



12.

PODNÓ¯A MOICH GÓR
s³. i muz. Olga Ma³kowska

Podnó¿a moich gór
osnu³y szare mg³y.
Nad nimi pasma chmur
rzêsiste roni¹ ³zy.
Lecz dumne czo³a mych ska³,
nie znosz¹c mroków tych m¹k,
Przez chmur przebi³y siê wa³,
i w s³oñca patrz¹ kr¹g.

Choæ smutków tyle w kr¹g
i prób nie znany kres.
Nie wolno ³amaæ r¹k,
ni pró¿nych roniæ ³ez.
Lecz œmia³o w górê wznieœæ skroñ,
i wierzyæ, ¿e mroków tych cieñ
S³oneczn¹ kryje gdzieœ toñ,
i wielki jasny dzieñ.



13.

POD ¯AGLAMI „ZAWISZY”
s³. Maria Bukarówna  i „Zawiszacy” 

Pod ¿aglami "Zawiszy"
¯ycie p³ynie jak w bajce,
Czy to w sztormie, czy w ciszy,
Czy w noc ciemn¹, dzieñ jasny. 

Bia³e ¿agle na masztach
To jest widok mocarny,
W sercu radoœæ i si³a,
To "Zawisza" nasz "Czarny".
 
Kiedy grot ma dwa refy,
Fala pok³ad zalewa,
To za³oga "Zawiszy"
Czuje wtedy, ¿e p³ywa. 

Wiêc pop³yñmy raz jeszcze
W tê dal sin¹ bez koñca,
Aby u¿yæ swobody,
Wiatru, morza i s³oñca. 



14.

DALEJ, WESO£O
tekst i nuty oryginalne z 1936 roku

melodia: pieœñ morskich skautów amerykañskich

Dalej weso³o niech pop³ynie gromki œpiew,
Niech stutysiêcznym echem zabrzmi poœród drzew,
Niech spêdzi z czo³a wszelki smutek, wszelki cieñ,
Wszak s³oneczny mamy dzieñ !

Ref.: Tra la la...
W sercu radoœæ siê rozpala
Tra la la...
Pe³en s³oñca wstaje dzieñ !

Harce, wycieczki, obozowych prze¿yæ moc,
Piosnki weso³e, mkn¹ce jak kamyki z proc,
Serca z³¹czone bratnich uczuæ cudn¹ gr¹,
Pozdrowienia ku nam œl¹ !

Ref.: Tra la la...
W sercu radoœæ siê rozpala
Tra la la...
To harcerze w drogê mkn¹!

RaŸno harcerze maszeruj¹: raz, dwa, trzy,
Prê¿ne ich stopy w marszu krzesz¹  lotne skry.
„Idziem zdobywaæ, zbrojni w oczu blask i stal,
Lœni¹c¹ s³oñcem œwiatów dal !”

Ref.: Tra la la...
W sercu radoœæ siê rozpala
Tra la la...
„Chcemy zdobywaæ œwiatów dal !”



15.

HYMN SZARYCH SZEREGÓW
s³. i muz. Tomasz JaŸwiñski(1943)

 I iœæ bêdziemy w Polskê szarymi szeregami,
I bêdzie Bóg nad nami — i bêdzie Naród z nami...

I bêdziem szli, jak hymny, skroœ wsi, skroœ miast, polami,
I bêdziem równaæ w prawo szarymi szeregami...

Gdy cisn¹ nam wyzwanie z zachodu i ze wschodu,
Ruszymy do pochodu — Zawisza miecz nam poda,

Zatêtni ziemia twardo g¹sienic kopytami
I iœæ bêdziemy w ogieñ szarymi szeregami...

Roznios¹ siê fanfary echami wysokimi,
Hen, po piastowej ziemi — szumami husarskimi.

Za nami pójdzie Naród z Or³em, ze sztandarami —
Powiedziem go szpalerem szarymi szeregami...

I bêdziem Gmach budowaæ rycerskim zwyk³ym bojem,
Otworzym wszerz podwoje dla trudu, dla Pokoju.

I bêdzie Polska m³od¹, my bêdziem Polakami
I staniem w stra¿ przed Gmachem szarymi szeregami...

I iœæ bêdziemy z Polsk¹ szarymi szeregami,
I bêdzie Bóg nad nami — i bêdzie Naród z nami...

I bêdziem trwaæ — kamienie — wzd³u¿ dróg drogowskazami,
I wieœæ bêdziemy M³odych szarymi szeregami...



16.

NASZ POLSKI LESIE

1. Nasz polski lesie, dlaczego tak kochamy ciebie,
Bo w twoim g¹szczu czujemy siê jakby u siebie
Pod twoim skrzyd³em na wroga swego szykujemy broñ
A z g³êbi lasu, z naszych sza³asów pieœñ zemsty p³ynie w dal

Ref.
Przyjdzie kiedyœ odwetu czas,
wtedy wir walki porwie nas.
Wtedy bêd¹ nam steny gra³y,
bêd¹ siê serca rwa³y
Wtedy porzucim las. Wolnoœci zab³yœnie nam jutrzenka,
Pop³ynie w dal piosenka w szeroki œwiat

2. Niech partyzanckiej pop³yn¹ naszej pieœni s³owa
Niech wróg siê dowie, ¿e to jest naszych serc rozmowa
Steny, bergmany, co z g³êbi lasu zawo³aj¹ nas
A kiedy graj¹ to wolnoœæ daj¹, wiêc zaœpiewajmy wraz.

Ref.
Przyjdzie kiedyœ odwetu czas...



17.

PA£ACYK MICHLA
hymn batalionu „Parasol” 1944

s³. Józef „Ziutek” Szczepañski, muz. J. Stiastny (Nie damy popradowej fali)

Pa³acyk Michla, ¯ytnia, Wola,
broni¹ jej ch³opcy od „Parasola”,
choæ na „tygrysy” maj¹ visy —

to warszawiaki, fajne ch³opaki — s¹!

Czuwaj wiaro i wytê¿aj s³uch,
prê¿ swój m³ody duch, pracuj¹c za dwóch!

Czuwaj wiaro i wytê¿aj s³uch,
prê¿ swój m³ody duch, jak stal!

Ka¿dy ch³opaczek chce byæ ranny...
sanitariuszki — morowe panny,

i gdy ciê kula trafi jaka,
poprosisz pannê — da ci buziaka — hej!

Czuwaj wiaro i wytê¿aj s³uch...

Z ty³u za lini¹ dekowniki,
intendentura, ró¿ne umrzyki,
gotuj¹ zupê, czarn¹ kawê —

i tym sposobem walcz¹ za sprawê — hej!
Czuwaj wiaro i wytê¿aj s³uch...

Za to dowództwo jest morowe,
bo w pierwszej linii nadstawia g³owê,

a najmorowszy z prze³o¿onych,
to jest nasz „Miecio” w kó³ko golony — hej!

Czuwaj wiaro i wytê¿aj s³uch...

Wiara siê bije, wiara œpiewa,
szkopy siê z³oszcz¹, krew ich zalewa,

ró¿nych sposobów siê imaj¹,
co chwila „szafê” nam posuwaj¹ — hej!

Czuwaj wiaro i wytê¿aj s³uch...

Lecz na nic „szafa” i granaty,
za ka¿dym razem dostaj¹ baty
i co dzieñ siê przybli¿a chwila,

¿e zwyciê¿ymy! I do cywila — hej!
Czuwaj wiaro i wytê¿aj s³uch...



18.

Z£¥CZENI WÊZ£EM
s³. W³adys³aw Ko³odziej, muz. Adam Elertowicz

Z³¹czeni wêz³em braterskiej mi³oœci
zwyciêsko p³yniem wœród ¿yciowych fal.
Przed nami jutro jaœniejszej przysz³oœci,
z nami potêga: naszych „czynów stal”.

D³oñ z d³oni¹ wi¹¿,
przez ¿ycie d¹¿,
pe³en nadziei, ochoty.
Swym czynem œwieæ,
jak orze³ leæ
w œwiat prawdy, piêkna i cnoty.

Na narodowej harcerskiej placówce
Do koñca ¿ycia bêdziem wiernie staæ
Wierz¹c, ¿e nasze dru¿yny i hufce
Po³¹cz¹ naród w jedn¹ wielk¹ braæ

D³oñ z d³oni¹ wi¹¿…

Kto œwiat swych uczuæ i myœli rozszerza,
powiêksza siebie i Ojczyznê sw¹,
a to jest celem harcerki, harcerza,
którzy potê¿n¹ Polskê widzieæ chc¹.



19.

HARCERSKI KRZY¯

Idziemy w ¿ycie bez trwogi
Samotni wœród ludzi mas
I z raz obranej ju¿ drogi
Moc ¿adna nie zepchnie nas.

ref. Marsz naprzód nasza dru¿yno,
W dó³ nigdy lecz zawsze wzwy¿,
Po latach które przemin¹
Harcerski zostanie krzy¿.
Harcerski  krzy¿, harcerski  krzy¿.

W warsztacie w szkole czy w biurze,
Na jeden zeszliœmy szlak.
W harcerskim szarym mundurze
Ten jeden ³¹czy nas znak.

ref. Marsz naprzód nasza dru¿yno...



20.

SZARA LILIJKA

1. Gdy zakochasz siê w szarej lilijce
I w œwietlanym harcerskim krzy¿u,

Kiedy olœni Ciê blask ogniska,
Radê jedn¹ Ci dam:

Ref.: Za³ó¿ mundur i przypnij lilijkê, 
Czapkê na bakier w³ó¿,

W szeregu stañ wœród harcerzy,
I razem z nimi w œwiat rusz.

2. Razem z nimi bêdziesz wêdrowa³, 
Po £ysicy i Œwiêtym Krzy¿u, 

Poznasz urok Gór Œwiêtokrzyskich, 
Które powiedz¹ Ci tak: 

Ref.: Za³ó¿ mundur i przypnij lilijkê... 

3. Gdy po latach bêdziesz wspomina³, 
Stare dzieje z harcerskiej dru¿yny, 

Swemu dziecku, co dorastaæ zaczyna, 
Radê jedn¹ dasz.. 

Ref.: Za³ó¿ mundur i przypnij lilijkê...



21.

BRACIA SKAUCI

Bracia skauci, dosyæ kurzu,
Dosyæ kurzu ³ykaæ nam,
/ Trzeba spieszyæ nam do lasu,
By wypocz¹æ trochê tam. / bis

W lesie piêkna jest polana,
Hufiec rozkaz stan¹æ ma,
/Wnet ogniska rozpalimy,
A jest ich czterdzieœci dwa./ bis

W lesie cudnych drzew korony,
Wnet zaszumi¹ piosnkê sw¹,
/Na to naszych tr¹bek tony
Odpowiedz¹ pobudk¹./ bis

Wietrzyk ch³odzi nasze skronie,
Kwiat upaja woni¹ sw¹,
/A tam ptaszki na b³êkicie
Pieœni swoje Bogu œl¹./ bis

My w zawody ze skowronkiem,
Nucim pieœni ile si³,
/A dŸwiêk dziarskich œpiewek naszych,
A¿ w ob³oki gdzieœ siê wzbi³./ bis 

Nie marnujmy bracia chwili,
Pijmy tego lasu czar,
/Jasnych chwil jest tak niewiele,
I tych póŸniej bêdzie ¿al./ bis



22.

SKAUT
(CZORT NIESIE PO LESIE)

Czort niesie po lesie skauta bez buta
bo skaut ubogi, w³o¿y³ sobie trep na nogi.

Hej, laski b³yskaj¹ a trepeczki stukaj¹,
hej, weso³e, szczêsne ¿ycie skauta bez buta.
Hej, laski b³yskaj¹ a trepeczki stukaj¹,
hej, weso³e, szczêsne ¿ycie skauta.

Skaucie, skaucie, co ty masz w tym bucie
hej, dziury, same dziury, od podeszwy a¿ do góry.

Hej, laski b³yskaj¹...

Skautki, skautki, biegn¹ do swej budki
bo w budce siê chowa nasza druhna dru¿ynowa.

Hej, laski b³yskaj¹...

Gdy tr¹bka zagra³a, bie¿y do niej chmara ca³a,
czy d³ugi, czy krótki, ka¿dy bie¿y do swej budki.

Hej, laski b³yskaj¹...

Hej, ¿ycie jak ¿ycie, rozmaicie siê plecie,
raz biegnie w pojedynkê, innym razem zaœ w 
duecie 

Hej, laski b³yskaj¹...



23.

OBOZOWE TANGO

Obozowe tango
œpiewam dla Ciebie,
Wiatr je niesie, las ko³ysze
Do snu dziewczê me.
Œpij moja kochana 
i czekaj na mnie,
Mo¿e gdy siê obóz skoñczy
Znów spotkamy siê.

I choæ nas dzieli
Mo¿e tysi¹ce wiosek i mil,
Nie zapominaj razem spêdzonych dni,
Tê leœn¹ serenadê, œpiewam dla ciebie,
Obozowe tango, które znów po³¹czy nas.

Czy pamiêtasz, mi³a
jak przy ognisku,
W ciemnym lesie, na polanie
Spotkaliœmy siê.
Las nam szumia³ rzewnie,
By³aœ tak blisko,
Serca nasze z ¿arem iskier
Po³¹czy³y siê.

I choæ nas dzieli
Mo¿e tysi¹ce wiosek i mil,
Nie zapominaj razem spêdzonych dni,
Tê leœn¹ serenadê, œpiewam dla ciebie,
Obozowe tango, które znów po³¹czy nas.



24.

SZARA HARCERKA

Czy to noc, czy to dzieñ,
chodzi za mn¹ twój cieñ,

o, krakowska harcereczko ma.
Kwitn¹ k¹kole, bzy,

a w oczêtach twych ³zy
i spokoju nie dajesz mi ty.

Szara harcerko, smutne twe oczy
patrz¹c nie widzisz ty mnie.

Ognisko p³onie, skry siê migoc¹,
tak dniem i noc¹ czas mknie.

Ciemna noc, ksiê¿yc lœni,
ja na warcie i ty,

szary lesie, przyjacielu mój.
Ca³y obóz ju¿ œpi,

tylko cieñ sosny dr¿y,
czuwaj, zaœnij w mym sercu i ty.

Szara harcerko...



25.

STOKROTKA
(GDZIE STRUMYK P£YNIE Z WOLNA)

Gdzie strumyk p³ynie z wolna,
rozsiewa zio³a maj,
/stokrotka ros³a polna,
a nad ni¹ szumia³ gaj./bis

„W tym lesie tak ponuro,
¿e a¿ przera¿a mnie,
/ptaszêta za wysoko,
a mnie samotnej Ÿle”./bis

Wtem harcerz idzie drog¹
„Stokrotko, witam ciê,
/twój urok mnie zachwyca,
czy chcesz byæ m¹, czy nie?”/bis

Ma mi³oœæ jest ogromna,
g³êboko w sercu skryta
/ I nikt jej nie odgadnie,
i nikt jej nie odczyta. /bis

Stokrotka siê zgodzi³a
i poszli w ciemny las,
/a harcerz taki gapa,
¿e a¿ w pokrzywy wlaz³./bis

A ona, ona, ona,
có¿, biedna, robiæ ma?
/Nad gap¹ pochylona
i œmieje siê cha! cha! /bis

Gdzie strumyk p³ynie z wolna,
rozsiewa zio³a maj,
/ Stokrotka znik³a polna,
z harcerzem posz³a w dal./ bis



26.

P£ONIE OGNISKO W LESIE

P³onie ognisko w lesie,
Wiatr smêtn¹ piosnkê niesie.

Przy ogniu zaœ dru¿yna
Gawêdê rozpoczyna.

Czuj, czuj, czuwaj! Czuj, czuj, czuwaj!
Najstarszy druh zawo³a:

Czuj, czuj, czuwaj! Czuj, czuj, czuwaj!
Rozlega siê doko³a.

Przestañcie siê ju¿ bawiæ
I czas swój marnotrawiæ.

Niech ka¿dy z was siê szczerze
Do pracy swej zabierze.

Tak, tak!...Tak, tak!...
Najstarszy wilk zawo³a:

Tak, tak!...Tak, tak!...
Rozlega siê doko³a.

Wiatr w lesie cicho gwarzy,
Œpi¹ wszyscy oprócz stra¿y,

A ponad œpi¹cych g³owy
Rozlega siê krzyk sowy:

Puhu, puhu!...Puhu, puhu!...
Wiatr w lesie cicho gwarzy.
Puhu, puhu!...Puhu, puhu!...
I widaæ strach na twarzy...



27.

HARCERZ i HARCERKA
(CZERWONA RÓ¯A, BIA£Y KWIAT...)

Czerwona ró¿a bia³y kwiat,
Czerwona ró¿a bia³y kwiat.
/Wêdruj harcerko, harcerko wêdruj,
wêdruj harcerko ze mn¹ w œwiat !/ bis

Zawêdrowali w ciemny las,
Zawêdrowali w ciemny las.
/Tutaj harcerko, harcerko tutaj,
tutaj harcerko obóz nasz !/ bis /

A kto nas tutaj obudzi ?
A kto nas tutaj obudzi ?
/Kiedy daleko, daleko kiedy,
kiedy daleko do ludzi !/ bis

Obudzi nas tu ptaszyna,
obudzi nas tu ptaszyna,
/Kiedy wybije, wybije kiedy,
kiedy wybije godzina ! / bis

Godzina bije: raz dwa trzy,
Godzina bije: raz dwa trzy,
/Wstawaj harcerko, harcerko wstawaj,
wstawaj harcerko do pracy ! / bis

Harcerka wstawaæ nie chcia³a,
harcerka wstawaæ nie chcia³a,
/Ale rozkazu, rozkazu ale,
ale rozkazu s³ucha³a ! / bis



28.

JAK DOBRZE NAM

1. Jak dobrze nam zdobywaæ góry
I m³od¹ piersi¹ ch³on¹æ wiatr,

Prê¿nymi stopy deptaæ chmury
I palce raniæ o szczyt Tatr.

Mieæ w uszach szum, strumieni œpiew,
A w ¿y³ach roztêtnion¹ krew.

Hej¿e hej! Hej¿e ha!
¯yjmy wiêc, póki czas,
Bo kto wie, bo kto zna,

Kiedy znowu ujrzym was.

2. Jak dobrze nam g³êbok¹ noc¹
Wêdrowaæ jasn¹ wstêg¹ szos,

Patrzeæ, jak gwiazdy niebo z³oc¹
I dumaæ, co przyniesie los.

Mieæ w uszach szum...

3. Jak dobrze nam po wielkich szczytach
W doliny wracaæ, w progi swe,
Przyjació³ jasne twarze witaæ.

O, m³ode serce, raduj siê!
Mieæ w uszach szum...

4. Idziemy wraz polem czy gajem,
A¿ do rozstajnych ciemnych dróg,
By w czas roz³¹ki s³yszeæ wzajem
Serdeczne: „Niech prowadzi Bóg!”

Mieæ w uszach szum...

5. Jak dobrze nam tak przy ognisku
Têczow¹ wstêgê marzeñ snuæ

Patrz¹c, jak w niebo iskra tryska
I wokó³ siebie przyjaŸñ czuæ.

Mieæ w oczach blask i ognia ¿ar,
A w duszy mieæ m³odoœci czar.

Hej¿e hej! Hej¿e ha!
¯yjmy wiêc, póki czas,
Bo kto wie, bo kto wie,
Kiedy znowu ujrzê was. 



29.

KOMENDANT
(NA POLANIE DOGASA OGNISKO)

Na polanie dogasa ognisko
Cicho w locie srebrzyste mr¹ skry

Gwiazdy zgas³y, poranek ju¿ blisko
A ty œnisz têczowe sny.

Wœród zygzaków z³ocistych p³omieni
Co tak jasno dziœ z³oc¹ tw¹ twarz,
Jawi¹ Ci siê twe twórcze marzenia

Komendancie wodzu nasz.

Nikt Ci nie da³ z³ocistych odznaczeñ
Taki szary harcerski masz strój.

Lecz bez rang, i bez szlif i bez znaczeñ
Tyœ nam wodzem na ¿ycia bój.

Bêd¹ kiedyœ te iskry zaklête
Co tak jasno dziœ z³oc¹ Tw¹ twarz.

Opowiadaæ o Tobie legendê



30.

HARCERZE
(ROŒNIEMY DLA ŒPIEWU)

Roœniemy dla œpiewu
Jak ptaki, jak drzewa
I w s³oñce patrzymy tak samo
Rzucaj¹ nam czerwce
Bukiety na serce
I skrzyd³a nam rosn¹ u ramion

Szeroki œwiat czeka jak przyjaciel
Za dal¹ dal bez przerwy wo³a nas
I z ka¿dym dniem cudowniej i bogaciej
Otwiera siê niepowtarzalny czas 

Jak blasku od ognia
Oddzieliæ nie mo¿na
Ni barwy od liœci zielonych
Tak nas nie od³¹czysz
Od marzeñ gor¹cych
I d³oni przyjaznej od d³oni 

Szeroki œwiat czeka jak przyjaciel...

Od brzasku do brzasku
Przez wioski i miasta
Prowadzi nas serca potrzeba
W harcerskich mundurach
Chodzimy po chmurach
I kocha nas niebo i ziemia

Szeroki œwiat czeka jak przyjaciel ...

Harcerskie nas ¿ycie
na zawsze z³¹czy³o,
harcerskie chusty na szyi.
Szukamy przygody,
bo ka¿dy z nas m³ody,
idziemy przed siebie szczêœliwi.

Szeroki œwiat czeka jak przyjaciel ...



31.

PIEŒÑ PO¯EGNALNA
(OGNISKA JU¯ DOGASA BLASK)

s³. Józef Litwiniuk, muz. trad. melodia szkocka

Ogniska ju¿ dogasa blask,
Braterski spleæmy kr¹g.

W wieczornej ciszy, w œwietle gwiazd
Ostatni uœcisk r¹k.

Kto raz przyjaŸni pozna³ moc,
Nie bêdzie trwoniæ s³ów.

Przy innym ogniu, w inn¹ noc
Do zobaczenia znów.

Nie zgaœnie tej przyjaŸni ¿ar,
Co po³¹czy³a nas.

Nie pozwolimy, by j¹ star³
Nieub³agany czas.

Kto raz przyjaŸni pozna³ moc,
Nie bêdzie trwoniæ s³ów.

Przy innym ogniu, w inn¹ noc
Do zobaczenia znów.

32.

IDZIE NOC
(pieœñ po¿egnalna)

s³. Olga  Drahonowska – Ma³kowska, muz. trad. wojsk. ameryk.

Idzie noc.
S³oñce ju¿

Zesz³o z gór, zesz³o z pól, zesz³o z mórz.

W cichym œnie
Spocznij ju¿.
Bóg jest tu¿.
Bóg jest tu¿.



SPIS PIOSENEK

1 WSZYSTKO CO NASZE (1910)

2. WSZYSTKO CO NASZE

3. PO CA£EJ POLSCE

4. MODLITWA HARCERSKA

5. P£ONIE OGNISKO I SZUMI¥ KNIEJE (z 1918 roku)

6. ZEW HARCERZY

7. JU¯ ROZPALI£O SIÊ OGNISKO (instruktorska)

8. BACZNOŒÆ, HARCERZE

9. IDZIEMY W JASN¥ (hymn instruktorów)

10. HARCERSKA DOLA

11. JAMBOREE

12. PODNÓ¯A MOICH GÓR

13. POD ¯AGLAMI „ZAWISZY”

14. DALEJ WESO£O

15. HYMN SZARYCH SZEREGÓW

16. NASZ POLSKI LESIE

17. PA£ACYK MICHLA

18. Z£¥CZENI WÊZ£EM

19. HARCERSKI KRZY¯

20. SZARA LILIJKA

21. BRACIA SKAUCI

22. SKAUT (czort niesie po lesie)

23. OBOZOWE TANGO

24. SZARA HARCERKO

25. STOKROTKA (Gdzie strumyk p³ynie z wolna)

26. P£ONIE OGNISKO W LESIE

27. HARCERZ I HARCERKA (Czerwona ró¿a, bia³y kwiat)

28. JAK DOBRZE NAM

29. KOMENDANT (na polanie dogasa ognisko - zaproszenie do gawêdy)

30. HARCERZE (Roœniemy dla œpiewu)
31. OGNISKA JU¯ DOGASA BLASK (pieœñ po¿egnalna)
32. IDZIE NOC



HARCERSKIE IDEA£Y 

Na œcianie masz kolekcjê swoich barwnych wspomnieñ DAe
Suszony kwiat, naszyjnik, wiersz i liœæ

Ju¿ tyle lat przypinasz szpilk¹ na tej s³omie
To wszystko co, cenniejsze jest ni¿ skarb

Poœrodku sam genera³ Robert Baden- Powell
RzeŸbiony w drewnie lilijki smuk³y kszta³t

Jest krzy¿a znak i srebrny orze³ jest w koronie,
A zaraz pod nim harcerskich Dziesiêæ Praw:

Ramiê prê¿, s³aboœæ krusz i nie zawiedŸ w potrzebie
Podaj sw¹ pomocn¹ d³oñ tym co licz¹ na siebie DAeh
Zmieniaj œwiat, zawsze b¹dŸ sprawiedliwy i odwa¿ny

Œmia³o zwalczaj wszelkie z³o,
Niech twym bratem bêdzie ka¿dy

I œwieæ przyk³adem œwieæ                    GAD
I leæ w przestworza leæ

I nieœ ze sob¹ pieœñ,
¯e byæ harcerzem chcesz

A gdy spyta ciê ktoœ sk¹d ten krzy¿ na twej piersi
Z dum¹ odpowiesz mu- taki maj¹ najdzielniejsi

Bo choæ ma³¹ masz lat, w tym harcerskim mundurze
Bogu, ludziom i OjczyŸnie na jej wieczn¹ chwa³ê s³u¿ê

I œwieæ przyk³adem œwieæ…

Na œcianie masz kolekcjê swoich barwnych wspomnieñ     DAe
Suszony kwiat, naszyjnik, wiersz i liœæ

Ju¿ tyle lat przypinasz szpilk¹ na tej s³omie
To wszystko co, cenniejsze jest ni¿ skarb

Poœrodku sam genera³ Robert Baden- Powell
RzeŸbiony w drewnie lilijki smuk³y kszta³t

Jest krzy¿a znak i srebrny orze³ jest w koronie,
A zaraz pod nim harcerskich Dziesiêæ Praw:

Ramiê prê¿, s³aboœæ krusz i nie zawiedŸ w potrzebie
Podaj sw¹ pomocn¹ d³oñ tym co licz¹ na siebie                         DAeh

Zmieniaj œwiat, zawsze b¹dŸ sprawiedliwy i odwa¿ny
Œmia³o zwalczaj wszelkie z³o,

Niech twym bratem bêdzie ka¿dy

I œwieæ przyk³adem œwieæ          GAD
I leæ w przestworza leæ

I nieœ ze sob¹ pieœñ,
¯e byæ harcerzem chcesz

A gdy spyta ciê ktoœ sk¹d ten krzy¿ na twej piersi
Z dum¹ odpowiesz mu- taki maj¹ najdzielniejsi

Bo choæ ma³¹ masz lat, w tym harcerskim mundurze
Bogu, ludziom i OjczyŸnie na jej wieczn¹ chwa³ê s³u¿ê



PATRONI MEDIALNI

Za pomoc w realizacji            Lekcji Œpiewania sk³adamy serdeczne podziêkowania

Przyjacio³om i wszystkim artystom Lochu Camelot
ofiarnie zaanga¿owanych w przygotowanie           Lekcji

oraz pracownikom Biblioteki Polskiej Piosenki
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