Z ochotą poznaję smak harcerskiej przygody. W swoim postępowaniu
kieruję się Prawem Harcerskim. Pamiętam o codziennym dobrym
uczynku. Chętnie zdobywam nowe wiadomości i umiejętności
przydatne w zastępie, drużynie, domu i szkole. Jestem zaradna/y,
dzielna/y i pogodna/y.
Jestem na tropie harcerskiej przygody. Przestrzegam Prawa i
Przyrzeczenia Harcerskiego w życiu codziennym. Mam oczy i uszy
otwarte. Ćwiczę swoją spostrzegawczość. Aktywnie uczestniczę w
zadaniach zastępu i drużyny. Zdobywam harcerską wiedzę i doskonalę
umiejętności z różnych dziedzin harcerskiego życia.
Uczestnicząc w harcerskim życiu, odkrywam swoje zainteresowania.
Oceniam siebie i swoje postępowanie odwołując się do Prawa
Harcerskiego. Potrafię radzić sobie w różnych sytuacjach działając
samodzielnie i odpowiedzialnie. Można na mnie polegać. Jestem
uczynna/ny, odważany, samodzielna/ny
Poszukuję wzorów do naśladowania zgodnych z harcerskimi
wartościami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Szukam
sytuacji, w których mogę pomóc. Pracuję nad swoim charakterem.
Wywiązuję się ze swoich obowiązków. Poszukuję swoich
zainteresowań i pasji. Rozwijam je zdobywając wiedzę i umiejętności
w wybranych dziedzinach. Współtworzę życie drużyny.
W harcerskiej wędrówce przez życie odnajduje wzory do
naśladowania. Kierując się Prawem Harcerskim buduję swój własny
system wartości. Sama/m wyznaczam swoje cele. Wybieram swoją
drogę życiową. Dążę do mistrzostwa w wybranych dziedzinach.
Podejmuję wyzwania. Znajduję pole stałej służby.
Mam własny system wartości wynikający z Prawa Harcerskiego.
Kieruję się nim we wszystkich aspektach swojego życia. Potrafię
godzić pełnione przeze mnie role, np. w rodzinie, w szkole, w pracy,
w działalności społecznej. Osiągam mistrzostwo w wybranych
dziedzinach aktywności. Jestem świadomą/ym obywatelką/em RP.
Swoją postawą i postępowaniem prezentuję harcerski styl życia

Symbolem wędrownik ów jest „Wędrownicza watra”. Jest to ognisk o ułożone w sposób sk autowy na
tzw. długie palenie. Tworzą je trzy sk rzyżowane polana i znajdujące się nad nimi trzy płomienie.
Płomienie oznaczają k olejno (od najmniejszego) :
• siłę ciała – dbałość o zdrowie i tężyznę fizyczną,
• siłę rozumu – dążenie do wiedzy i roz wijanie s wojego intelek tu,
• siłę ducha – k ształtowanie charak teru, dążenie do prawdy i Boga.
Kolejność płomieni jest ściśle ok reślona i oznacza k onieczność rozwoju we wszystk ich 3
płaszczyznach.
Polana symbolizują:
• poszuk iwanie s wojego miejsca w społeczeńst wie,
• służbę (rozumianą nie tylk o jak o służba na rzecz organizacji, ale i na rzecz społeczeńst wa),
• pracę nad sobą – ciągłe samodosk onalenie.
Kolejność polan nie jest ok reślona, k ażdy z tych aspek tów jest równie ważny dla wędrownik a – tworzą
one obszary wędrowniczej prac y

