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mianowanie zaStępowycH

znaczenie obrzędu 
Obrzęd mianowania zastępowego ma trzy istotne wymiary:

jest znakiem zaufania wobec nowego zastępowego;
zastępowemu pokazuje, że bycie szefem nie polega 
na rozkazywaniu, lecz na służbie młodszym, dawaniu 
przykładu osobistego i odpowiedzialności za swoich 
podopiecznych przed Bogiem;
członkom zastępu uświadamia, że bycie zastępowym 
nie jest wynikiem wyboru harcerzy, lecz zastępowy 
otrzymuje swoją misję od drużynowego i od Pana Boga.

Przygotowanie
Nowy zastępowy jest wyznaczany pod koniec obozu let-
niego przez Sąd Honorowy. Jednak aż do powrotu zastępu 
do domu na jego czele stoi nadal stary zastępowy. Dobrze, 
gdy pod koniec wakacji odbędzie się wyjazd ZZ, w którym 
razem uczestniczą starzy i nowi zastępowi.

Obrzęd mianowania odbywa się zazwyczaj podczas uro-
czystego rozpoczęcia roku pracy. Możliwe jest jednak także 
mianowanie zastępowych pod koniec obozu. 

Były zastępowy oddaje drużynowemu proporzec i prze-
chodzi do kręgu wędrowników. Następnie drużynowy od 
razu mianuje nowego zastępowego, a członkowie zastępu 
składają mu Przysięgę Wierności (na apelu lub zaraz po nim).
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obrzęd
Obrzęd odbywa się na apelu drużyny. Drużynowy zaprasza przy
szłego zastępowego na środek. Ten staje naprzeciwko drużynowego. 
Pozostali zastępowi ustawiają się w szeregu za nim.
Drużynowy: N.	(imię zastępowego), wyznaczyłem cię 

na zastępowego, a Sąd Honorowy 
zaakceptował ten wybór. Czy jesteś 
gotowy we wszystkim dawać przykład?

Zastępowy: Tak, wodzu (druhno drużynowa).
Drużynowy: Czy jesteś gotowy prowadzić swój 

zastęp z łagodnością i pokorą?
Zastępowy:  Tak, wodzu (druhno drużynowa).	
Drużynowy: Czy jesteś gotowy przestrzegać i uczyć 

przestrzegania Zasad Podstawowych 
i Prawa Harcerza?

Zastępowy:  Tak, wodzu (druhno drużynowa).
Drużynowy: Bądź zatem od tej pory zastępowym, 

odpowiedzialnym przed Bogiem za 
każdego z twoich harcerzy i prowadź 
zastęp Z.	(totem zastępu).

Nowy zastępowy salutuje i mówi:
Zastępowy:  Dziękuję ci wodzu (druhno drużynowa)	

i 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), 
którego nasz Pan uczynił mnie dziś 
przywódcą i opiekunem.
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Drużynowy wręcza zastępo
wemu proporzec zastępu oraz 
biały sznur (dwa białe paski są 
już uprzednio przyszyte na kie
szeni). Następnie nowy zastępo
wy salutuje szefom i podaje im 
rękę. Potem podaje ją również 
zastępowym, którzy wracają na 
swoje miejsce.
Odnowienie Przysięgi Wierności 
odbywa się jeszcze na apelu albo 
bezpośrednio po nim, w gronie 
samego zastępu. 
Zastępowy staje przodem do 
swojego zastępu i po postawie
niu proporca na ziemi przyjmuje 
Przysięgę Wierności swoich 
harcerzy (bez względu na to, czy są ochotnikami lub już po Przyrze
czeniu) oraz kandydatów (jeżeli mają tego dnia zostać ochotnikami). 
Obrzęd odbywa się podobnie jak w przypadku indywidualnej Przy
sięgi Wierności. Jednak w tym wypadku ceremonia jest zbiorowa 
i dlatego też zastępowy podtrzymuje na swojej lewej dłoni nałożone 
na siebie prawe dłonie swoich harcerzy, które przykrywa swoją pra
wą dłonią. Na końcu mówi: 
Zastępowy: Możecie na mnie polegać.
Na koniec ceremonii drużynowy oraz wszyscy zastępowi odmawiają 
Modlitwę zastępowego.
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