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HYMN WODZÓW ZUCHOWYCH 

Kochanej Rzeczpospolitej 

Oddajem codzienny nasz trud. 

Przewodząc zuchowym gromadom 

Na drodze najlepszej śród dróg! 

Idziemy gromadą i ławą, 
Z pieśnią radosną, zabawą, 
Pragnieniem czynu i mocą, 
Służąc ci wiernie, ochoczo 

Najdroższa Rzeczpospolita! 

 

HYMN ZUCHOWY 

Mundur, chusta, pas zuchowy 

Beret zdobi głowę 
A na piersi pięknie błyszczy 

znaczek kolorowy 

To zuchy, to zuchy 

Co tu dalej kryć 
To zuchy, to zuchy 

dobrze zuchem być x2 

Biały orzeł to odwaga, 

słońce radość głosi 

Zuch jak sama nazwa mówi 

w harcerstwie być musi 

 
HYMN KOLONIJNY 

Patrz słońce się śmieje 

i śmiejmy się my,  

my wszystkie, wszystkie dzieci. 

Dni chcemy mieć jasne 

i piękne mieć sny 

I pokój, pokój w świecie 

Czy skośne masz oczy? 

czy czarna buzia twa? 

Siostrzyczko, braciszku 

da ciebie piosnka ta. 

Patrz słońce się śmieje 

i śmiejmy się my,  

my wszystkie, wszystkie dzieci. 

Dni chcemy mieć jasne 

i piękne mieć sny 

I pokój, pokój w świecie. 

Czy mieszkasz w Afryce? 

Czy w Azji mieszkasz hen? 

Usłyszysz na pewno, radosny    

refren ten! 

  

HASŁO ZUCHOWE 

Stańmy w koło i wesoło 

hasło zaśpiewajmy swe. 

Czuj, czuj, czuj, czuj, czuj! x3 

 
POŻEGNANIE 

Czuj zuchy! Piosenką żegnamy się, 
piosenka popłynie daleko, hen! x3 

 
NA WOJTUSIA 

Na Wojtusia z popielnika 

Iskiereczka mruga, 

Chodź, opowiem Ci bajeczkę, 
Bajka będzie długa. 

Była sobie baba Jaga, 

Miała chatkę z masła, 

A w tej chatce same dziwy, 

Cyt, iskierka zgasła. 

Patrzy Wojtuś, patrzy, mruga, 

Łzą zaszły oczęta, 

Czemu żeś mnie okłamała? 

Wojtuś zapamięta. 

Już Ci nigdy nie uwierzę, 
Iskiereczko mała. 

Chwilę błyszczysz, potem gaśniesz. 

Ot i bajka cała. 

 

SŁONECZKO 

Słoneczko już gasi złoty blask. 

Za chwilę niebo błyśnie czarem gwiazd. 

Dobranoc już... 
Zapada zmrok, kładzie długi cień. 
Nowe radości da nam nowy dzień. 
Uśmiechnij się. 
Mmmm... 

 



Śródmiejski Hufiec Harcerzy  
im. Powstania Warszawskiego 

Kurs Wodzów Zuchowych TRAKT 
 

 

WESÓŁ I ŚMIAŁY 

Wesół i śmiały, 

Dzielny, choć mały, 

Oto jest chłopak zuch. 

Szczudła, łuk czy lanka, 

Latawiec, skakanka. 

W zabawach sam za dwóch. 

Przez rów przeskoczy, 

Do gier ochoczy, 

Oto jest chłopak zuch. 

Sam sobą kieruje, 

Starszym ustępuje, 

Dla swych przyjaciół – druh. 

Zuch pływać umie, 

Zwierza rozumie, 

Czujny ma węch i słuch. 

W mieście, w polu czy w lesie 

Śpiewa i śmieje się, 
Oto jest chłopak zuch. 

 

ZUCHY-CZUJ! 

Jeśli nie chcesz by ci smutno było wiecznie, 

ale pragniesz znaleźć życia swego sens, 

do gromady zuchów zapisz się koniecznie 

i zaśpiewaj razem z nami refren ten: 

Zuchy – czuj! Zuchy – czuj! 

Zuchy czuj, czuj, czuj! 

Zuchy – czuj! Zuchy – czuj! 

Zuchy czuj, czuj, czuj! 

Gdy na zbiórce się spotkamy, 

zaśpiewamy wszyscy wraz: 

Zuchy – czuj! Zuchy – czuj! czuj, czuj! 

A odpowie dźwięcznym echem 

niebo, słońce, rzeka, las: 

Zuchy – czuj! Zuchy – czuj! 

Zuchy czuj, czuj, czuj! 

W domu każdy zuch pomaga swojej mamie,  

zmiata, zmywa, uwijając się za dwóch. 

W pół godziny jest już wszystko posprzątane. 

Mama mówi: z ciebie jest prawdziwy zuch! 

Zuch, choć mały, jest uczynny i odważny, 

lubi pracę oraz dobrze uczy się, 
umie śmiać się i potrafi być poważny, 

jest pogodny nawet wtedy, gdy mu źle. 

 

ZAPADA MROK 

Zapada mrok, wieczorny mrok, 

na niebie lśnią gwiazdeczki. 

Więc siądźmy w krąg, 

niech płyną w dal, 

nasze zuchowe piosneczki. 

Wśród liści drzew powiewa wiatr, 

piosenek echo niesie. 

Wtórzy nam zdrój, co płynie gdzieś 
wstęgą w tym ciemnym lesie. 

Piosenki mkną przez pola hen, 

przez łąki mkną skoszone, 

co cicho lśnią wśród blasku gwiazd 

rosą wieczorna zroszone. 

 

GDY ZUCHY ŚPIEWAJĄ 

Gdy zuchy śpiewają 
to smutki pryskają, 
weselą się duzi i mali. 

A piosnka ich płynie 

po polskiej krainie, 

wśród mórz dźwięczy, dźwięczy na fali. 

Uderza piosenka 

w wieśniacze okienka 

i każdy jej słucha ciekawie. 

A piosnka wciąż płynie 

w Mazowsza równinie 

i w Tatrach, i w morskiej mknie fali. 

Gdy zuchy śpiewają, 
serduszka wkładają 
calutkie w dźwięk swojej piosenki. 

Ta piosnka ich leci 

do słońca, co świeci, 

Co złotem promieni świat cały. 
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GDY MAŁEGO SPYTASZ ZUCHA 

Gdy małego spytasz zucha 

czy jest ładny jego znak: 

biały orzeł, słonko złote, 

zuch odpowie tak: 

Owszem, owszem, tak, tak, tak, 

to jest ładne, to ma smak. 

Owszem, owszem, tak, tak, tak. 

Dla nas zuchów to w sam raz. 

A na zbiórce gry, zabawy, 

poznajemy co to świat. 

Gdy ktoś spyta, nie ma sprawy 

odpowiemy tak: 

Na wycieczkę, gdy idziemy, 

świeci słońce, śpiewa las, 

ptak do marszu gwiżdże zuchom, 

my śpiewamy tak: 

 

IDZIE ZUCH  

Przygotował zuch dwie ręce. 

Tylko dwie, bo nie miał więcej. 

Ręka lewa, ręka prawa! 

Dla nas zuchów to zabawa! 

Idzie zuch wicher dmucha 

i do tyłu ciągnie zucha,  

ale zuch się nie przejmuje 

i do przodu maszeruje. 

Przygotował zuch dwie nogi 

do dalekiej ciężkiej drogi. 

Noga lewa noga prawa! 

Dla nas zuchów to zabawa! 

 

IDĄ ZUCHY 
Idą zuchy na wycieczkę.  
Zuchy – czuj, czuj, czuj! 

Stroje w czerwoną czapeczkę 
i zuchowy strój. 

Nie odchodź w bok! 

Trzymaj swój krok! 

Głośno się śmiej! 

Hej! 

 
* 
Kiedy jest Ci źle, 

Kiedy smutno Ci, 

Kiedy już masz dość 
wszystkich nudnych dni, 

Dołącz do gromady zuchów i - 

Jak być dzielnym pokażemy Ci. 

Zuch jest przecież dzielny! 

 

BUCH, BUCH, BUCH! 

Buch, buch, buch! Buch, buch, buch! 

Każdy z nas jest dzielny zuch! 

Wśród drzew skacze jak wiewiórka, 

wśród traw, jak wąż, daje nurka. 

Buch, buch, buch! Buch, buch, buch! 

Każdy z nas jest dzielny zuch! 

Każdy celnie z łuku strzela, 

gdy ujrzy nieprzyjaciela. 

 

 

 

 


