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APEL NA OBOZIE HARCERSKIM 

 
Kolejność elementów podczas apelu: 

 
1. MELDOWANIE I RAPORT  
2. ROZKAZ 
3. FLAGA PAŃSTWOWA I HYMN „WSZYSTKO, CO NASZE...” 
4. SPRAWY RÓŻNE – NP. CIEPŁE SŁOWO KOMENDANTA OBOZU 
 
Legenda: 

 
P - prowadzący apel,  np. oboźny (wydając komendy ZAWSZE stoi „na baczność”) 
H - harcerz/e 
K - komendant obozu 
 
Przed apelem należy wyznaczyć 3 osoby do pocztu flagowego oraz osobę do 
przeczytania rozkazu. 
 

PRZEBIEG APELU: 
 
1. MELDOWANIE I RAPORT  
 
P: Na moją komendę całość BACZNOŚĆ (wszyscy zgromadzeni stają w postawie 
zasadniczej, czyli „na baczność”) 
P: Zastępami meldować. SPOCZNIJ. 
zastępowi meldujący swoje zastępy sprawdzają ich stan (za pomocą komend: 
BACZNOŚĆ, SPOCZNIJ, KOLEJNO ODLICZ...). Po odliczeniu zastępowy wydaje 
członkom zastępu komendę: BACZNOŚĆ, a następnie ustawia się w rzędzie z 
innymi zastępowymi na placu apelowym, 3 kroki przed prowadzącym apel. 
 
P: Raport.  
prowadzący salutuje, zastępowi salutują równo z nim. Następnie prowadzący staje 
przed pierwszym zastępowym, w rzędzie od lewej swojej strony. Zastępowy 
melduje zastęp słowami: 
 
H: Czuwaj druhno/druhu oboźny (podajemy stopień lub funkcję osoby, do której 
się zwracamy. W trakcie tych słów zastępowy salutuje, po czym osoba odbierająca 
meldunek w odpowiedzi również salutuje).  Zastępowy  Jan Kowalski (stopień lub 
funkcja harcerza, który melduje oraz imię i nazwisko) melduje zastęp „Parbat” 
(nazwa zastępu) na apelu porannym.  Stan 7 (liczba osób w zastępie).” 
 
Uwagi: Meldujemy  stopień-do stopnia lub funkcja–do funkcji!  
 



Po tych słowach harcerz składający meldunek (zastępowy) salutuje równo  
z prowadzącym apel, który jednocześnie przesuwa się krok w prawo stając przed 
kolejnym zastępowym w rzędzie i odbiera kolejny meldunek)  
 
P: (Po złożeniu meldunku przez ostatniego zastępowego, prowadzący wraca na 
swoje miejsce przed szereg) i wydaje komendę: 
RAPORT. (prowadzący w trakcie tej komendy salutuje wraz z zastępowymi) WSTĄP.  
 
P: Całość BACZNOŚĆ. prowadzący staje 3 kroki przed komendantem obozu  
i melduje obóz słowami:  
„Czuwaj druhu komendancie (salutuje). Oboźny……………(imię i nazwisko) melduje 
obóz Hufca ZHP ...................... na apelu porannym (do wyboru np: porannym / 
wieczornym / inauguracyjnym / kończącym / upamiętniającym wydarzenia..... 
..............................- w zależności od okazji). Stan 102 (liczba harcerzy obecnych na 
apelu).” 
 
K: „DRUHNY I DRUHOWIE. CZUWAJ!” 
 
H: Harcerze odpowiadają: „CZUWAJ!” 
 
P: SPOCZNIJ.  
 
 
2. ROZKAZ 
 
P: Całość BACZNOŚĆ. Do odczytania rozkazu wystąp. SPOCZNIJ.  
(osoba wyznaczona przed apelem do przeczytania rozkazu występuje z szeregu)  
BACZNOŚĆ.  
(Następuje odczytanie „początku” rozkazu, tj.: Miejsce, dn....................., Komendant 
obozu ............., Rozkaz L.../2016, Druhny i Druhowie!) Po tych słowach:  
 
P: SPOCZNIJ.  
(Dalsza treść rozkazu…………………….) 
Po zakończeniu treści rozkazu:  
 
P: BACZNOŚĆ.  
 
Czuwaj, podpisał……………. (stopień lub funkcja oraz imię i nazwisko osoby 
wydającej rozkaz)  
Po odczytaniu rozkazu wstąp. SPOCZNIJ.  
(czytający rozkaz wraca na swoje miejsce) 
 
 
3. FLAGA PAŃSTWOWA I HYMN „WSZYSTKO CO NASZE...” 
 
P: Całość BACZNOŚĆ. Poczet flagowy do wciągnięcia flagi państwowej wystąp 
SPOCZNIJ.  
(poczet flagowy przemieszcza się najkrótszą drogą, w szyku, na środek placu 
apelowego stając na baczność przed flagą).  
 
P: BACZNOŚĆ. Do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego.  
(wszyscy śpiewają hymn) Po jego zakończeniu: 



P: Poczet flagowy po wciągnięciu flagi państwowej wstąp. SPOCZNIJ.  
(poczet flagowy wraca na swoje miejsce) 
 
 
4. SPRAWY RÓŻNE – NP. CIEPŁE  SŁOWO  KOMENDANTA OBOZU 
 
P: Całość BACZNOŚĆ. Ciepłe słowo druha komendanta. SPOCZNIJ.  
Tu komendant może skierować kilka słów do harcerzy obecnych na apelu. Po 
zakończeniu przemowy: 
 
P: Całość BACZNOŚĆ. Zastępowi odprowadzą swoje zastępy do miejsca 
zakwaterowania.  
SPOCZNIJ. 
 
Zastępowi za pomocą komend wykonują rozkaz i odprowadzają zastępy. 
 


