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PRZYRZECZENIE   HARCERSKIE 
 

 
Harcerze to członkowie ZHP, którzy dobrowolnie, za zgod� rodziców, wst�pili               

do organizacji. Przed przyj�ciem do dru�yny kandydat na harcerza zapoznaje si� z prawami     
i obowi�zkami członka dru�yny, z jej zwyczajami i wymaganiami oraz uczy si� tre�ci Prawa 
Harcerskiego, według którego ka�dy członek ZHP winien post�powa�.  

Pełnoprawnym członkiem Zwi�zku staje si� po zło�eniu Przyrzeczenia Harcerskiego. 
Mo�e to nast�pi� po okresie próbnym, kiedy kandydat uczestniczy w zbiórkach dru�yny          
i stara si� post�powa� zgodnie z przyj�tymi w niej zasadami. 

 
Przyrzeczenie Harcerskie ma charakter obrz�dowy, co pozwala na emocjonalne prze�ycie 

przez harcerza tego doniosłego momentu. Forma  Przyrzeczenia mo�e by� ró�norodna: 
- mo�e to by� wewn�trzne, kameralne wydarzenie w dru�ynie; 
- mo�e mie� charakter bardziej uroczysty, z udziałem zaproszonych go�ci, 

- mo�e składa� je jeden, nowy członek dru�yny lub kilku, 
 

     
 

-  lub nawet cała dru�yna, je�li jest utworzona w cało�ci z nowych członków. 
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Słowa Przyrzeczenia mo�e odbiera� tylko instruktor harcerski w mundurze, najlepiej 

dru�ynowy. W wyj�tkowych wypadkach mo�e to by� specjalnie zaproszony na t� uroczysto�� 
go��, upowa�niony przez wła�ciw� komend� ZHP. 

 
Harcerze składaj�cy Przyrzeczenie, na specjalnie podan� komend�, staj� na baczno��, 

nast�pnie wyci�gaj� praw� r�k� w stron� symbolu czy emblematu i powtarzaj� za 
instruktorem słowa Przyrzeczenia. 

 

 
 
Emblematem, na który składa si� Przyrzeczenie, jest najcz��ciej sztandar lub flaga 

pa�stwowa, mo�e to by� równie� du�y wizerunek Krzy�a Harcerskiego albo płomie� ognia, 
je�eli uroczysto�� odbywa si� przy ognisku lub kominku. 
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Formuła Przyrzeczenia Harcerskiego obowi�zuj�ca obecnie, brzmi:  
 
 
                  Mam szczer� wol� całym �yciem pełni� słu�b� Bogu i Polsce,  
                                      nie�� ch�tn� pomoc bli�nim 
                       i by� posłuszn� / posłusznym Prawu Harcerskiemu. 
 
 
W historii harcerstwa wyst�powały ró�ne roty Przyrzeczenia Harcerskiego. Obecne jest 

najbardziej zbli�one tre�ci� do �lubowania skautowego i roty Przyrzeczenia z okresu 
mi�dzywojennego. 

 

 
 
 
 
Po zło�eniu Przyrzeczenia harcerz otrzymuje Krzy� Harcerski i ma prawo nosi� go przy 

mundurze.  
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Krzy� Harcerski jest odznak� organizacyjn� harcerzy i instruktorów, wzorowan� na 
polskim odznaczeniu wojskowym – Krzy�u Virtuti Militari.  

 
 

 
 
 
Na poziomych ramionach Krzy�a Harcerskiego znajduje si� napis: „Czuwaj”, który ma 

przypomina� o stałej gotowo�ci ka�dego harcerza do słu�enia ojczy�nie, niesienia pomocy 
innym i ustawicznej pracy nad soba. Pomi�dzy ramionami wpleciony jest wieniec z li�ci 
d�bowych i laurowych, symbolizuj�cych m�stwo i zwyci��anie własnych słabo�ci. Pier�cie� 
w �rodku to symbol doskonało�ci oraz woli tworzenia kr�gu przyja�ni.  

Lilijka wpisana w pier�cie�, przypominaj�ca kształtem zako�czenie marynarskiej igły 
magnetycznej marynarskiej busoli, symbolizuje post�powanie zgodne z Prawem Harcerskim 
Promienie biegn�ce od lilijki oznaczaj� d��enie harcerstwa do obj�cia swoim wpływem   
coraz szerszych kr�gów młodzie�y. 

 
Harcerski Krzy� 

 
Idziemy w jasn�, z bł�kitu utkan� dal, 

drog� w�ród ł�k, pól bezkresnych 
i w�ród mórz szumi�cych fal. 

 
Cicho, szeroko, jak oko spojrzenie �le, 

jakie� si� snuj� marzenia 
w wieczornej spowite mgle. 

 
Idziemy naprzód i ci�gle pniemy si� wzwy�, 

By zdoby� szczyt ideału – 
- �wietlany HARCERSKI  KRZY� 

 
 

        
                                                                                                        Komisja Historyczna      

Hufca ZHP Cz�stochowa 
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