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3. Ślub z udziałem harcerzy
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1. Obchody Święta Konstytucji 3 Maja/Dnia Niepodległości 11 Listopada

1.1. Przygotowania:
Przed uroczystością warto przygotować harcerzy. Należy sprawdzić 
umundurowanie i jego zgodność z regulaminem oraz znajomość podstaw 
musztry. Należy także wcześniej ustalić godzinę i miejsce zbiórki, gdyż te mogą 
zmieniać się zależnie od warunków pogodowych oraz godziny Mszy świętej. W 
gestii drużynowego pozostaje duchowe przygotowanie swoich podopiecznych do
uroczystości.

1.2. Godzina i miejsce zbiórki:
Zwyczajowo przyjęło się, że Msza jest o godzinie 11 w kościele WNMP na Rynku w
Raciborzu. Spotykamy się zawsze 30 min przed rozpoczęciem Mszy, aby sprawdzić
umundurowanie oraz przeliczyć stan, oraz ustawić kolumnę.

1.3. Zbiórka
Drużynowy lub osoba przez niego wyznaczona do poprowadzenia kolumny 
dyscyplinuje harcerzy (komendą „Całość Baczność!”), po czym wydaje rozkaz 
zbiórki („W szeregu/dwu-szeregu, frontem do mnie, zbiórka!”). Po wyrównaniu 
szyku, wydaje rozkaz przeliczenia stanu („Kolejno, odlicz!”), a następnie „W prawo, 
zwrot!”. On sam ustawia się na początku kolumny po czym odprowadza ją na 
miejsce zbiórki pocztów sztandarowych raz kompanii reprezentacyjnej (pl. 
Długosza lub Rynek). Zwyczajowy porządek pochodu jest następujący: Orkiestra, 
Poczty Sztandarowe, ZHR, ZHP, Kompania Reprezentacyjna. Jeżeli będzie to 
możliwe warto w przyszłości zadbać o delegację ze sztandarem Hufca.

1.4 Msza Święta
Po zajęciu odpowiedniego miejsca w pochodzie ruszamy za wszystkimi do 
kościoła. Również zwyczajowo przyjęło się, że harcerze ustawiają się w prawej 
nawie, za harcerzami ZHR. W trakcie mszy św. harcerze „bez względu na swoje 
wyznanie - zachowują się zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego wyznania” 1, 
w tym wypadku dla religii katolickiej. Na początku, podczas śpiewu hymnu 

1 Za Regulamin Musztry ZHP



państwowego wszyscy przyjmują postawę zasadniczą, a prowadzący oddaje 
honory salutując.

1.5. Warta honorowa
Przed Mszą warto również zapytać organizatorów o miejsce wystawienia warty 
honorowej, a także wyznaczyć odpowiednią liczbę osób do wart (jeden druh i 
jedna druhna pod każdy wskazany pomnik). Osoby te po obrzędzie komunii św. 
powinny wraz z jedną osobą, która wystawi wartę. Osoby te pełnią służbę warty 
honorowej wg Regulaminu Musztry ZHP („Warty honorowe wystawia się podczas 
uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza, pomnikach, tablicach 
pamiątkowych lub trumnach, itp. Wartowników honorowych wystawia się po 
dwóch, czterech lub sześciu w zależności od warunków i rangi uroczystości. 
Wartownicy pełnią służbę w postawie zasadniczej i w trakcie jej trwania nie 
oddają honorów.”). 

1.6. Przejście pod pomniki
Po zakończeniu Mszy Św. Harcerze udają się w pochodzie pod pomnik/pomniki 
gdzie odbywa się dalsza część uroczystości. W pochodzie zajmują miejsce, jak 
uprzednio, za harcerzami ZHR. Po dojściu pod pomnik zatrzymują się w 
wyznaczonym miejscu. Podczas śpiewu hymnu państwowego przyjmują postawę
zasadniczą, a prowadzący oddaje honory salutując. 

1.7. Zakończenie
Po zakończeniu obchodów prowadzący wydaje komendę „W miejscu rozejść się”, 
a także „zdejmuje” wartę.

1.8. Uwagi
a) W razie jakichkolwiek wątpliwości lub nieścisłości należy postępować zgodnie z 
Ceremoniałem Harcerskim oraz Wojskowym Regulaminem Musztry.
b) W razie używania Sztandaru Hufca należy postępować wg wytycznych 
zawartych w Regulaminie Musztry ZHP, patrz punkty dotyczące używania 
Sztandaru



2. Pogrzeb z harcerską wartą honorową.

2.1 Przygotowanie:
Przed uroczystością warto przygotować harcerzy. Należy sprawdzić 
umundurowanie i jego zgodność z regulaminem oraz znajomość podstaw 
musztry. Należy także wcześniej ustalić godzinę i miejsce zbiórki, gdyż te mogą 
zmieniać się zależnie od warunków pogodowych oraz godziny Mszy świętej. W 
gestii drużynowego pozostaje duchowe przygotowanie swoich podopiecznych do
uroczystości.

2.2 Rozpoczęcie:
Przed Mszą Św / obrzędem pogrzebu, prowadzący wystawia wartę honorową 
przed trumną. Jeżeli jest możliwość warto również wystawić poczet sztandarowy, 
który ustawia się w zależności od miejsc z prawej lub lewej strony trumny, bokiem
do ołtarza, a przodem do trumny. Reszta harcerzy zajmuje miejsce w nawie 
głównej w kolumnie wzdłuż ławek.

2.3 Przebieg
Podczas Ewangelii, Przeistoczenia, oraz słów „Oto Baranek Boży” prowadzący 
wydaje rozkaz przyjęcia postawy zasadniczej, a on sam oddaje honory salutując. 
Wszyscy harcerze pozostają w nakryciach głowy.

2.4 Zakończenie
Po zakończeniu uroczystości, kolumna wychodzi z kaplicy/kościoła przed trumną, 
po uprzednim rozkazie prowadzącego. Warta honorowa asystuje trumnie w 
drodze do grobu idąc ok 1-2 m przed trumną. 

2.5 Złożenie ciała do grobu
Po dojściu na miejsce pochówku kolumna ustawia się na uboczu, zaś warta 
honorowa przed grobem, jednak tak, by umożliwić dostęp do grobu kapłanowi.
Podczas opuszczania trumny do grobu kolumna przyjmuje postawę zasadniczą, a 
prowadzący oddaje honory salutując. Również warta oddaje honory przez 
salutowanie. Po zakończeniu obrzędów prowadzący rozwiązuje szyk oraz 
„zdejmuje” wartę.

2.6 Uwagi
a) przebieg został dostosowany do obrzędów pogrzebu katolickiego. W wypadku 
udziału w uroczystościach prowadzonych przez osoby innego wyznania, lub w 
pogrzebie cywilnym należy dostosować przebieg zgodnie z przebiegiem 
uroczystości.
b) udział sztandaru we Mszy Św. określa Regulamin Musztry ZHP. Podczas 
pochodu z trumną powinien zająć miejsce przed kolumną, a nad grobem po jego 
prawej lub lewej stronie w zależności od możliwości. Sztandar również oddaje 
honory podczas złożenia ciała do grobu.



3. Ślub z udziałem harcerzy

3.1 Ogólne:
W wypadku kiedy harcerze mieliby uczestniczyć we Mszy Św. Ślubnej należy 
stosować się do zaleceń Regulaminu Musztry ZHP. Warto również aby był sztandar
hufca,.

4. Inna msza lub nabożeństwo w intencji Ojczyzny lub Harcerstwa.

4.1 Ogólne:
W wypadku kiedy harcerze mieliby uczestniczyć w innej Mszy Św, lub 
nabożeństwie należy stosować się do zaleceń Regulaminu Musztry ZHP. Warto 
również aby był sztandar hufca. Przebieg służby należy dostosować do przebiegu 
uroczystości. Pomocne mogą być uwagi z punktu 1 dotyczące obchodów 
uroczystości państwowych.


