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ToTEm i ProPorzEc

totem zastępu
Zastęp bierze swoją nazwę od zwierzęcia, które je reprezen-
tuje. Ta nazwa to totem zastępu.

Przy wyborze konkretnego zwierzęcia trzeba wziąć pod 
uwagę jego zalety i wady. Zastęp powinien dobrze poznać 
zwierzę, które sobie wybrał, żeby potem móc rozwinąć jego 
zalety: chytrość to słowo-klucz dla Lisa, Łasica jest zwinna, 
Kozica sprawna i szybka, Ryś jest niezrównanym obserwa-
torem itp. Jako totemy zastępów powinny być wybierane 
zwierzęta żyjące w Polsce.

Proporzec
Proporzec jest znakiem jedności zastępu. Nie tylko jedności 
jego aktualnych członków, ale wszystkich, którzy zastęp 
tworzyli wcześniej i tych, którzy będą w nim później. Do za-
stępu nowe osoby przychodzą i odchodzą, ale zastęp wciąż 
trwa w czasie. 

Jeden zastępowy odchodzi, przychodzi nowy i przejmuje 
sztafetę. Pałeczką sztafetową jest proporzec, który jest „noś-
nikiem” symboli i historii zastępu, jego kolejnych etapów 
i przygód.

Stanowi widoczny i bardzo konkretny znak tradycji za-
stępu i dlatego jest szanowany przez wszystkich. Znajduje 
się pod opieką zastępowego, który jest za niego odpowie-
dzialny. 
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Wykonanie proporca
Drzewiec ma wysokość 1,60 m, powinien być prosty, okoro-
wany, o średnicy ok. 4 cm. Proporzec ma wymiary 25 cm x 
40 cm, wykonanie jak na rysunku. 

Barwy proporca to po prostu barwy zastępu. Proporzec więc 
powinien się składać przeważnie z tych dwóch głównych 
kolorów. Dla podkreślenia szczegółów sylwetki zwierzęcia 
można jednak dodać także inne kolory.

W jednym kolorze jest tło proporca, w drugim natomiast 
obszywka (o szerokości 2 cm) i sylwetka zwierzęcia. Barwy 
zastępów są podane w poniższej tabelce.

Sylwetka zwierzęcia znajduje się po obu stronach pro-
porca. Powinna ona być stylizowana, żeby zwierzę było 
rozpoznawalne i by proporzec był estetyczny. 

Na proporcu nie umieszcza się krzyża FSE. 
Uwaga! Istniejące zastępy oczywiście zachowują swoje obecne 
proporce oraz kolory zastępu, mimo że nie zgadzają się z nowym 
zestawem barw. 
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Barwy zastępów
Totem tło sylwetka
Batalion białe zielona
Bażant jasnobrąz. zielona
Bąk szare brązowa
Biedronka czerwone granatowa
Bocian białe czerwona
Borsuk białe czarna
Bóbr błękitne czarna
Brzana żółte jasnozielona
Byk czerwone czarna
Chomik pomarańcz. biała
Chrząszcz zielone granatowa
Cietrzew jasnobrąz. granatowa
Cyranka żółte pomarańcz.
Czajka jasnozielone granatowa
Czapla białe szara
Daniel brązowe biała
Derkacz jasnozielone jasnobrąz.
Drozd brązowe jasnobrąz.
Dudek żółte czarna
Dzierlatka błękitne jasnobrąz.
Dzięcioł zielone czerwona
Dzik brązowe czarna
Eskulapa żółte zielona
Foka granatowe błękitna
Gąsiorek różowe szara
Gęgawa jasnozielone brązowa
Głuszec brązowe granatowa
Gniewosz brązowe żółta
Gronostaj czarne biała
Grzywacz fioletowe szara
Jarząbek czerwone brązowa
Jaskółka białe granatowa
Jastrząb czerwone błękitna
Jaszczurka brązowe zielona
Jeleń zielone biała

Totem tło sylwetka
Jeż jasnobrąz. szara
Kaczka białe jasnozielona
Kania pomarańcz. czarna
Kogut pomarańcz. zielona
Kormoran szare czarna
Kos pomarańcz. granatowa
Koszatka pomarańcz. szara
Kowalik granatowe pomarańcz.
Kozica białe brązowa
Kraska pomarańcz. błękitna
Krogulec szare granatowa
Królik jasnozielone biała
Kruk granatowe czarna
Kukułka brązowe błękitna
Kuna zielone brązowa
Lis czarne pomarańcz.
Łabędź czerwone biała
Łasica zielone pomarańcz.
Łoś czerwone szara
Mewa błękitne biała
Motyl czerwone żółta
Mrówka pomarańcz. granatowa
Muflon jasnozielone pomarańcz.
Mysz szare jasnobrąz.
Myszołów błękitne zielona
Niedźwiedź czarne jasnobrąz.
Nietoperz czarne szara
Orzeł zielone czarna
Pająk brązowe czerwona
Pasikonik jasnozielone zielona
Perkoz białe jasnobrąz.
Pliszka szare biała
Podróżniczek białe błękitna
Przepiórka zielone jasnobrąz.
Pszczoła szare żółta
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Totem tło sylwetka
Puchacz czarne zielona
Pustułka błękitne pomarańcz.
Puszczyk czarne jasnozielona
Raniuszek różowe czarna
Rosomak czarne brązowa
Rudzik szare pomarańcz.
Rybołów granatowe biała
Ryjówka żółte granatowa
Ryś czarne żółta
Salamandra granatowe żółta
Sarna białe pomarańcz.
Sikorka błękitne żółta
Skowronek błękitne brązowa
Słowik granatowe jasnobrąz.
Sokół szare czerwona
Sowa czarne błękitna
Sójka szare błękitna
Suseł pomarańcz. żółta
Szczygieł białe żółta
Szerszeń żółte czerwona

Totem tło sylwetka
Szpak błękitne szara
Świstak żółte brązowa
Tarpan brązowe szara
Traszka pomarańcz. fioletowa
Tur pomarańcz. brązowa
Wiewiórka brązowe pomarańcz.
Wilga zielone żółta
Wilk czarne czerwona
Wodnik granatowe zielona
Wróbel pomarańcz. jasnobrąz.
Wydra granatowe brązowa
Zając zielone szara
Zaskroniec jasnozielone czarna
Zięba błękitne czerwona
Zimorodek żółte błękitna
Żaba granatowe jasnozielona
Żbik żółte szara
Żubr jasnobrąz. czarna
Żuraw granatowe szara


