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Dziś jest szczególny dzieo. Szczególny dla całej naszej gromady i całego naszego hufca. Dziesięd 

niezwykłych chłopców i dziewczynek złoży za chwilę obietnicę zuchową. Przyzna, że chce byd 

odważnym i dzielnym zuchem, a także że zawsze będzie starad się byd coraz lepszym. I mimo że mogą 

zdarzyd się gorsze chwile, wierzę że za każdym razem, gdy któreś z Was będzie ubierad mundur, 

zerknie na znaczek zucha i przypomni się Wam to dzisiejsze szczególne popołudnie. Dlaczego? Bo ten 

znaczek, szczególny znaczek, zawiera parę symboli, które pomagają byd dobrym zuchem. Bo ten 

znaczek jest znaczkiem superbohaterów.  

Orzeł – chyba każdy z was zna historię o Lechu i białym orle, ale chcę wam powiedzied jeszcze inną 

historię…  Pewnego razu w gnieździe pięknego, dumnego orła wykluły się trzy orlątka. Powoli rosły i 

nabierały sił, lecz od razu można było zobaczyd, że jedno z nich było chudsze i słabsze od dwóch 

pozostałych. Małe orlątko chciałoby  byd tak potężne jak jego tata, ale mimo że dużo jadło nie rosło 

tak szybko jak jego bracia. Powoli zbliżał się dzieo pierwszego lotu, a małe orlątko coraz bardziej bało 

się czy się do tego nadaje – przecież nie ma takich mocnych skrzydeł. A co będzie jeśli mu się nie uda? 

Spadnie z urwiska i już nigdy nie wzleci? Jego  bracia na pewno sobie poradzą, ale on?  Gdy małe 

orlątko siedziało w gnieździe i martwiło się, przyleciał do niego mały kolorowy motylek. Orlątko 

pierwszy raz widziało takie stworzonko, i bardzo się zdziwiło – czy można byd takim małym i latad? 

Wtedy podjął decyzję – nie będę się bał, dam radę. I faktycznie, pierwszy lot udał mu się znakomicie, 

poleciał wysoko, i bawił się z bradmi w locie. A to że był nieco chudszy sprawiło tylko że był szybszy w 

powietrzu.– niech orzeł zawsze przypomina Wam wszystkim o odwadze, dzielności oraz o Polsce 

Słooce – dawno, dawno temu słoocu znudziło się codzienne wschodzenie i zachodzenie. Postanowiło 

nie pokazywad się przez jakiś czas i ukryło się. Nie przewidziało jednak co się stanie na Ziemi. 

Zapanowały ciemności, ciągle padał deszcz, ludzie stali się smutniejsi, kwiaty i drzewa przestały 

rosnąd. Zwierzęta chciały gdzieś się schowad ale wszystkie norki były zamoknięte, dzieci przestały 

wychodzid na zewnątrz. Wszyscy bardzo tęsknili za słoocem, więc zaczęli je woład i prosid by wróciło. 

Gdy słooce usłyszało wołanie, wyszło i uśmiechnęło się do wszystkich szeroko. Wszyscy od razu stali 

się bardziej radośni, a słooce obiecało że już nigdy nie będzie znikad na tak długo  – niech słooce 

zawsze przypomina Wam wszystkim o radości 

Niebo – Antek był zuchem od niedawna i nie mógł się doczekad swojej pierwszej wyprawy. Miał to 

byd wyjazd  na weekend w góry. Bardzo się cieszył że rodzice mu pozwolili, ale bardzo martwił się o 

pogodę. Co będzie jak będzie padad? Oby świeciło słooce! Już dwa tygodnie wcześniej oglądał 

prognozy pogody z nadzieję że dowie się że będzie świecid słooce. I wszystko zanosiło się na to, że 

będzie piękna pogoda i że wycieczka się uda. W dniu wyjazdu, pierwszą rzeczą jaką zrobił Antek, było 

podejście do okna, żeby sprawdzid jaka jest pogoda. Antek był zawiedziony, bo zobaczył duże, gęste, 

szare chmury i deszcz. Pomyślał – o nie! Wyjazd się nie uda. Ze smutną minką pojechał na miejsce 

zbiorki, zrezygnowany, bo jak będą się bawid i chodzid po górach kiedy pada deszcz? Myślał, że dużo 

osób też zrezygnuje, albo będzie smutnych. Ale zdziwił się bo wszyscy jego koledzy mieli w dobrym 

humorze. Okazało się że wyjazd się udał, i mimo deszczu zuchy potrafiły się dobrze bawid. Bo mimo 

że nie było pogody na zewnątrz, mieli pogodę ducha– niech niebo zawsze przypomina wam 

wszystkim o pogodzie ducha 
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Zuch – tutaj nie mam żadnej historyjki. Nie dlatego że nie znam. Mogłabym opowiedzied bardzo dużo 

moich przygód z czasów kiedy byłam zuchem. Ale chciałabym żeby ten napis kojarzył się z Wam z 

Waszymi wspomnieniami. Niektórzy patrząc na ten napis może pomyslą sobie o dzisiejszej obietnicy, 

niektórzy może o kolonii, która czeka nas już niedługo, niektórzy może pomyślą o jakiejś fajnej 

zbiórce, albo o czymś miłym, co spotkało go w ZHP- niech napis „Zuch” zawsze przypomina Wam 

wszystkim gdzie i kim jesteście. 

 

 

 

 


