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Drogie harcerki i harcerze!
Z przyjemnością oddajemy do waszych rąk najnowszą 

wersję Ceremoniału Skautów Europy. Ufamy, że będziecie 
do niego często sięgać w poszukiwaniu naszej tożsamości, 
stylu i ducha. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się 
do jego powstania. 
Czuwaj!

Warszawa, 1 lutego 2012 r. 

Katarzyna Kieler HR  Marcin Kruk HR
naczelniczka harcerek naczelnik harcerzy
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WProWadzEniE

fot. Paweł Kula
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Ceremoniał jest istotnym elementem tożsamości Fede-
racji Skautingu Europejskiego. Jest jednym z filarów jednoś-
ci całego Związku. Za pomocą prostych i zrozumiałych dla 
wszystkich obrzędów, symboli i gestów wyraża i umacnia 
nasz wspólny ideał harcerski i chrześcijański, który staje 
się obecny oraz widoczny w codziennym życiu jednostek 
harcerskich. Ceremoniał jest jednym z ważnych elementów 
tworzących styl harcerski Przewodniczek i Skautów Europy 
i w ten sposób utwierdza jedność i rozwija braterską atmo-
sferę.

znaczenie pedagogiczne
Ceremonie prowadzą każdego harcerza podczas jego życia 
harcerskiego i podkreślają jego istotne chwile. I właśnie 
w tych przełomowych momentach pomagają mu uświado-
mić sobie, co jest najważniejsze – cel jego drogi. 

Każdy obrzęd jest konkretnym, widocznym znakiem za-
angażowania, nowego etapu życia harcerskiego. Jest przeży-
ciem, które powinniśmy zapamiętać, które nam przypomina 
nasze przedsięwzięcia oraz zobowiązania. 

Wracając do obrzędów, które przeżyliśmy, coraz lepiej 
rozumiemy ich znaczenie i nasze zaangażowanie staje się 
coraz głębsze. W ten sposób ceremoniał pomaga nam roz-
wijać się i dojrzewać. 

o cErEmonialE

Ceremonial_PL.indd   4 14.3.2012   21:07:19



�

Uwagi praktyczne:
Styl obrzędów

Ceremonie harcerskie są zwięzłe i proste. Powinny być 
prowadzone w duchu skautowym, czyli w sposób naturalny 
i z entuzjazmem. 

Teksty muszą być mówione z pamięci, głośno i wyraźnie, 
tak żeby zostały usłyszane przez wszystkich. Gesty powinny 
być wyraźne, niezbyt szybkie – podobnie jak przy liturgii. 

Przygotowanie
Ceremoniał jest narzędziem pedagogicznym. Jest dla ludzi, 
a nie ludzie dla ceremoniału. Dlatego bardzo ważne jest 
przygotowanie do obrzędów, żeby w pełni wykorzystać ich 
symbolikę i znaczenie pedagogiczne. Same ceremonie muszą 
być zawsze wcześniej przygotowane oraz wytłumaczone. 

miejsce
Powinno być piękne i szczególne, bo podkreśla znaczenie 
obrzędu, pomaga go lepiej zapamiętać. Ceremonie powinny 
się zawsze odbywać pod gołym niebem.

Forma męska i forma żeńska
W tym ceremoniale używa się z powodów praktycznych 
w większości ceremonii rodzaju męskiego. Gdy ceremonia 
dotyczy nurtu harcerek, należy przerobić tekst na rodzaj 
żeński. 
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PraWo HarcErki

Prawo Harcerki
1. Harcerka dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie.
2. Harcerka jest lojalna wobec swojego kraju, rodziców, 

przełożonych i podwładnych.
3. Harcerka jest powołana do służby bliźniemu i jego 

zbawieniu.
4. Harcerka jest przyjaciółką wszystkich i siostrą dla 

każdej innej harcerki.
5. Harcerka jest uprzejma i szlachetna.
6. Harcerka widzi w przyrodzie dzieło Boże, szanuje 

rośliny i zwierzęta.
7. Harcerka jest karna, każde zadanie wykonuje sumiennie 

do końca.
8. Harcerka panuje nad sobą, uśmiecha się i śpiewa 

w kłopotach.
9. Harcerka jest gospodarna i troszczy się o dobro innych.
10. Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach.

zasady Podstawowe
1. Obowiązki harcerki rozpoczynają się w domu.
2. Harcerka jest wierna swojej Ojczyźnie i działa na rzecz 

jedności i braterstwa w Europie.
3. Harcerka – córka chrześcijaństwa – jest dumna ze swej 

wiary: pracuje sumiennie, aby ustanowić Królestwo 
Chrystusa w całym swoim życiu i świecie, który ją 
otacza.
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PraWo HarcErza

Prawo Harcerza
1. Harcerz dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie. 
2. Harcerz jest lojalny wobec swojego kraju, rodziców, 

przełożonych i podwładnych. 
3. Harcerz jest powołany do służby bliźniemu i jego 

zbawieniu. 
4. Harcerz jest przyjacielem wszystkich i bratem dla 

każdego innego harcerza. 
5. Harcerz jest uprzejmy i rycerski. 
6. Harcerz widzi w przyrodzie dzieło Boże, szanuje 

rośliny i zwierzęta.
7. Harcerz jest karny, każde zadanie wykonuje sumiennie 

do końca.
8. Harcerz jest panem samego siebie, uśmiecha się i śpiewa 

w kłopotach. 
9. Harcerz jest gospodarny i troszczy się o dobro innych. 
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach. 

zasady Podstawowe
1. Obowiązki harcerza rozpoczynają się w domu. 
2. Harcerz jest wierny swojej Ojczyźnie i działa na rzecz 

jedności i braterstwa w Europie. 
3. Harcerz – syn chrześcijaństwa – jest dumny ze swej 

wiary: pracuje sumiennie, aby ustanowić Królestwo 
Chrystusa w całym swoim życiu i świecie, który go 
otacza.
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PrzyrzEczEniE

rota Przyrzeczenia
Na mój honor, z łaską Bożą, przyrzekam: 
całym życiem służyć 
Bogu, Kościołowi,  
mojej Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej,  
nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim  
i przestrzegać Prawa Harcerskiego.

Hasło „czuwaj!” 
Zawołanie średniowiecznych strażników, którzy w czasie 
pełnienia nocnej warty przypominali sobie nawzajem 
o potrzebie bycia w ciągłej gotowości. Zagubiło się gdzieś 
w późniejszych wiekach. W 1910 roku „Czuwaj!” stało się 
hasłem zlotu w 500-letnią rocznicę bitwy pod Grunwaldem, 
zorganizowanego przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, 
które patronowało tworzącemu się ruchowi harcerskiemu.  

Jako pozdrowienia harcerskiego pierwsze użyły go 
na obozie w 1912 roku harcerki z 3. Lwowskiej Drużyny 
Skautek im. Emilii Plater, prowadzonej wtedy przez Olgę 
Drahonowską. Od 1913 r. „Czuwaj!” jest używane przez 
wszystkich harcerzy w miejsce wcześniejszego zawołania 
„Czołem”, którym witali się członkowie „Sokoła”.
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Krzyż FSe

Krzyż FSe
Znakiem FSE jest czerwony ośmioramienny krzyż świętego 
Jana Jerozolimskiego ze złotożółtą lilijką. 

Krzyż przypomina nam Chrystusa, który jest dla nas 
„Drogą i Prawdą, i Życiem” (J 14,6). Osiem ramion krzyża 
zaś symbolizuje osiem błogosławieństw z Kazania na górze 
(Mt 5,1-12). 

Lilijka została wybrana przez Baden-Powella jako znak 
wszystkich skautów świata. Na starych mapach lilijką ozna-
czano północ, czyli pokazuje nam kierunek, którego należy 
się trzymać. W heraldyce jest zaś ona symbolem czystości, 
która jest jedną z cnót harcerskich.

Konstrukcja krzyża FSE jest opisana na następnej stronie.  
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1) Narysuj duży kwadrat o wymiarach, które powinien mieć krzyż. 
Podziel go na sieć pomocniczą, tworząc 8×8 małych kwadratów.

2) Nanieś punkty od A do M oraz ich odbicia B’, C’, E’, G’, H’, I’, J’, K’ 
względem pionowej osi dużego kwadratu.

3) Wyznacz środki łuków 1 – 6 i narysuj odpowiadające im łuki na 
podstawie danych z tabelki.

4) Narysuj odbicia łuków 1’ – 6’ względem pionowej osi dużego kwadratu.
5) Dokończ lilijkę liniami prostymi: stycznymi łuków 1 i 2 oraz 1’ i 2’, 

później prostymi łączącymi punkty M i I oraz M i I’.
6) Narysuj krzyż, utworzony łukami 7 i 8 oraz ich odbiciami 

względem poziomej oraz pionowej osi dużego kwadratu.

łuk środek promień odbicia
1 punkt przecięcia prostych AB i CD

(1: AB  CD)
odległość punktów 1 i 1’
(r1 = |11’|)

1’

2 punkt przecięcia prostych CG i EF
(2: CG  EF)

przekątna małego kwadratu
(r2 = a√2)

2’

3 punkt przecięcia prostych CG i FH
(3: CG  FH)

1¼ boku małego kwadratu
(r3 = 1,25 a)

3’

4 na sieci pomocniczej łuk 4 styka się z łukiem 3*
(r4 = r3 - |34|)

4’

5 punkt przecięcia prostych C’K i IJ
(5: C’K  IJ)

¾ boku małego kwadratu
(r5 = 0,75 a)

5’

6 punkt przecięcia prostych DI i F4
(6: DI  F4)

łuk 6 styka się z łukiem 5**
(r6 = r5 - |56|)

6’

7 na sieci pomocniczej odległość punktów 7 i L
(r7 = |7L|)

7’ 7’’ 
7’’’

8 Na osi poziomej dużego kwadratu, 
w odległości 3 długości jego boku 

odległość punktów 8 i L
(r8 = |8L|)

8’ 8’’ 
8’’’

 * łuki stykają się w punkcie przecięcia prostej 34 oraz łuku 3
** łuki stykają się w punkcie przecięcia prostej 56 oraz łuku 5

KonStruKcja Krzyża FSe
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