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przySięga wierności

znaczenie przysięgi wierności
Po przyjściu do zastępu nowicjusz najpierw potrzebuje 
trochę czasu, żeby się zapoznać ze skautingiem. Przysięga 
Wierności jest jego pierwszym wyborem: „Podoba mi się, 
chcę wejść w grę!”. 

Jednak w tej chwili jeszcze nie jest gotowy do złożenia 
Przyrzeczenia, bo jeszcze nie wie, na czym polega bycie har-
cerzem. Zaczyna więc od tego, co już zrozumiał: chce być 
w pełni członkiem zastępu. To znaczy być wiernym zastępo-
wi, brać aktywny udział w jego życiu – „zastęp to także moja 
sprawa” – no i oczywiście słuchać zastępowego. 

Przysięga Wierności jednocześnie powinna bardzo 
wyraźnie zawierać perspektywę Przyrzeczenia. Decyzja 
czy złożyć Przysięgę jest decyzją czy przygotowywać się do 
Przyrzeczenia.

Od Przysięgi Wierności ochotnik zakłada mundur har-
cerski, uczestniczy w Radzie Zastępu, otrzymuje funkcję 
i obowiązki.

Przygotowanie
Przygotowaniem do Przysięgi jest po prostu uczestniczenie 
w życiu zastępu, żeby nowicjusz miał szansę zobaczyć, jak 
wygląda przygoda harcerska i jak funkcjonuje zastęp. W ten 
sposób powinien przeżyć parę zbiórek. 

Czas przygotowania powinien być w miarę krótki, żeby 
formacja osobista nie traciła dynamiki już na samym po-
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czątku. Nowicjusz powinien złożyć Przysięgę na najbliższym 
biwaku drużyny, jednak nie później niż 1-2 miesiące po wej-
ściu do drużyny, u byłych wilczków jeszcze wcześniej.

Przed Przysięgą odbywa się Rada Zastępu, która wyraża 
zgodę na przyjęcie nowego członka zastępu.

obrzęd
Obrzęd odbywa się na apelu drużyny.* Przysięgę może odbierać 
tylko zastępowy mianowany. Kandydat przychodzi w mundurze ze 
wszystkimi naszywkami, bez chusty i nawęzu zastępu.
Najpierw drużynowy tłumaczy znaczenie obrzędu. Zastępowy 
przedstawia nowego członka swego zastępu lub, jeżeli był wilczkiem 
i został już przedstawiony podczas przejścia, ogłasza, że dany chło
pak zdecydował się złożyć Przysięgę Wierności. (Dialog jest przykła
dowy, drużynowy i zastępowy mówią własnymi słowami.)
Drużynowy: W naszej drużynie pojawiło się kilku 

nowych chłopców, którzy chcą zostać 
ochotnikami i przygotować się do 
Przyrzeczenia.

Zastępowy: Przedstawiam wam N.	(imię), który chce 
wstąpić do zastępu Z.	(nazwa zastępu).

Przedstawiony kandydat występuje krok do przodu.
Drużynowy: Bardzo się cieszę. Niech swoje 

pragnienie potwierdzi Przysięgą 
Wierności swojemu zastępowemu.

Zastępowy podchodzi do drużynowego, bierze od niego chustę(y), po
tem występuje na środek kwadratu (plecami do linii szefów), stawia 
przed sobą proporzec i kładzie na nim swoją lewą dłoń. Kandydat 
podchodzi i staje naprzeciw zastępowego. Kładzie na dłoni zastę
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powego swoją prawą dłoń. Zastępowy zamyka ją gestem wierności 
poprzez nakrycie swoją prawą dłonią.
Kandydat: Przyrzekam być ci posłusznym jako 

mojemu wodzowi (mojej zastępowej), 
być wiernym zastępowi Z.	(nazwa zastępu)	
i pracować z tobą każdego dnia, 	
by lepiej poznać Prawo Harcerskie, 	
moją Ojczyznę i moją wiarę. 

Zastępowy: Możesz na mnie polegać.
Następnie zastępowy przyczepia ochotnikowi nawęz zastępu, po 
czym zakłada mu chustę szczepu. Po tym ochotnik i zastępowy wra
cają na swoje miejsce. Zastęp wita nowego członka okrzykiem. 
Gdy Przysięgę Wierności składa kilku kandydatów razem, najpierw 
są przedstawiani kandydaci ze wszystkich zastępów. Do obrzędu 
przystępują razem kandydaci z jednego zastępu, tekst Przysięgi jed
nak każdy mówi sam. Następnie kolejny zastęp. 
Przysięga Wierności odbywa się także po mianowaniu nowego zastę
powego (bez przedstawiania i bez przyczepiania nawęzów).
Na zakończenie obrzędu Przysięgi Wierności zastępowi oraz szefo
wie zawsze odmawiają Modlitwę zastępowego.

* Przysięga Wierności może się także odbywać na zbiórce zastępu 
– wtedy drużynowy powinien być obecny na takiej zbiórce.
Możliwy jest także inny wariant: obrzęd Przysięgi Wierności odbywa 
się tuż przed apelem w gronie samego zastępu w odosobnionym miej
scu. Bezpośrednio po nim następuje apel drużyny, podczas którego 
drużynowy wręcza chustę szczepu (w ten sam sposób jak stopnie). 
Podobnie w przypadku mianowania nowego zastępowego, Przysięga 
Wierności może nastąpić bezpośrednio po apelu drużyny, w gronie 
samego zastępu w odosobnionym miejscu.


