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przySięga wierności zaSt.

znaczenie obrzędu
Obrzęd Przysięgi Wierności zastępowego stosuje się po 
mianowaniu nowego drużynowego. Wtedy już wcześniej 
mianowani zastępowi, którzy nadal będą pełnić swoją służ-
bę, przysięgają mu wierność. 

Dla obecnych zastępowych dotychczasowy drużynowy 
był prawdopodobnie tym, który ich mianował, któremu oni 
przyrzekali wierność i pomoc w prowadzeniu drużyny. Był 
on, w sposób naturalny, dla nich wodzem. Nowy zaś druży-
nowy, nawet jeśli był wcześniej przybocznym w tej drużynie 
i harcerze są z nim oswojeni, przychodzi na swoją służbę 
„z zewnątrz”, z nadania szczepowego/hufcowego.

Obrzęd Przysięgi pomaga więc budować relację między 
zastępowymi a ich nowym drużynowym. Przypomina, 
że choć zmienił się szef, to ich mianowanie oraz płynące 
z niego prawa i obowiązki są nadal aktualne. Porządkuje sy-
tuację w nowym zastępie zastępowych, pomaga jego starym 
i nowym członkom wejść w przypisane im role.

Przygotowanie
W przypadku gdy odchodzący drużynowy mianował no-
wych zastępowych na koniec swojego ostatniego obozu, 
składają oni Przysięgę Wierności nowemu drużynowemu, 
który jest zazwyczaj mianowany przez szczepowego lub huf-
cowego podczas uroczystego apelu rozpoczynającego rok 
pracy na początku września. 
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Po tym mianowaniu pierwszym obrzędem w drużynie 
jest właśnie Przysięga Wierności zastępowych. W ten spo-
sób drużynowy widzi, że od pierwszej chwili może liczyć na 
ich pomoc w prowadzeniu drużyny.

Jeżeli zastępowi nie zostali mianowani na koniec obozu, 
wówczas mianuje ich nowy drużynowy na apelu rozpoczy-
nającym rok pracy. 

obrzęd
Bezpośrednio po mianowaniu nowego drużynowego zastępowi, któ
rzy będą dalej pełnić swoją służbę, sami wychodzą na środek. Każdy 
z nich na czas przysięgi robi krok naprzód w kierunku drużynowego 
i salutując proporcem, mówi:
Zastępowy: Wodzu (druhno drużynowa), przyrzekam 

być ci wiernym i posłusznym jako 
mojemu wodzowi, pomagać ci 
w prowadzeniu drużyny oraz pomagać 
we wszystkim moim braciom harcerzom 
z zastępu Z.	(nazwa).

Drużynowy: Dziękuję. Możesz na mnie polegać.
Zastępowy i drużynowy sobie salutują, zastępowy cofa się do linii 
zastępowych, po czym następuje kolejna przysięga. 
Po wszystkich przysięgach odbywają się w zależności od potrzeb 
i w następującej kolejności: mianowanie nowych zastępowych, 
przysięgi wierności w zastępach, przejście wilczków do drużyny oraz 
przysięgi wierności przybocznych. Po apelu drużynowy oraz zastępo
wi odmawiają Modlitwę zastępowego.


