Przejście do drużyny
Znaczenie obrzędu
Przejście do drużyny jest kluczowym momentem w rozwoju
dziecka w ramach skautingu. Wilczek żył do tej pory dżunglą
– światem zabawy, radości. Podążał za akelą, dorosłym
autorytetem.
Teraz ma stawać się harcerzem. Zacznie odkrywać świat
przygody. Pozna znaczenie przyjaźni, odpowiedzialności
za zastęp, wspólnej pracy. Bardzo ważne jest, żeby każdy
wilczek chciał przejść do drużyny. Zadaniem akeli i drużynowego jest przygotowanie go do tego momentu.

Przygotowanie
W obrzędzie Obietnicy delikatna łapka mówi, że chce zostać
wilczkiem, żeby potem być dobrym harcerzem. Tak więc
przygotowaniem do obrzędu Przejścia jest cały okres, który
wilczek spędza w gromadzie. Ideałem jest, gdy przechodzi
do drużyny dziecko posiadające obie gwiazdki i po kilka
sprawności z poszczególnych ścieżek. Tyle powinien zdobyć wilczek, pracując przez trzy lata (tyle trwa zwykle pobyt
w gromadzie).
Podczas ostatniego roku w gromadzie akela rozmawia
z wilczkiem o przejściu i zachęca go do przygody w zielonej
gałęzi. Jednocześnie motywuje go do pracy nad gwiazdkami
oraz sprawnościami, żeby został pożytecznym członkiem
zastępu.
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Ważną sprawą jest zapoznanie wilczka z drużyną
w okresie poprzedzającym przejście. Może to być wspólny
element jakiejś zbiórki czy biwaku, dla całej gromady albo
tylko dla wilczków przechodzących do drużyny.
Następnie, około pół roku przed planowanym Przejściem
(wiosną), odbywa się Sąd Honorowy drużyny, na który akela
przyprowadza przechodzące wilczki. Po indywidualnych
rozmowach Sąd Honorowy w obecności akeli decyduje,
któremu zastępowi będzie powierzony każdy z wilczków. Po
skończeniu Sądu Honorowego wilczki od razu dowiadują
się, którego zastępu zostaną członkami.

Obrzęd
Przejścia odbywają się zazwyczaj podczas uroczystego rozpoczęcia
roku pracy szczepu. Jeżeli w tym samym momencie odbywają się
także inne obrzędy, należy zachować następującą kolejność: przejście
harcerzy do kręgu, mianowanie drużynowego, przysięgi wierności
zastępowych, mianowanie nowych zastępowych, przysięgi wierności
w zastępach, przejście wilczków do drużyny oraz przysięgi wierności
przybocznych. Przejścia wilczków jednak lepiej zrobić osobno (nie na
tym samym apelu), nawet niekoniecznie tego samego dnia. Obrzęd
powinien być wcześniej bardzo dobrze przećwiczony z wilczkami.
 Gromada przygotowuje swój totem i zarys okręgu, w którym
ustawi się na apelu. Drużyna stoi w prostokącie (jak do apelu)
już przed przybyciem gromady.
 Wilczki przybywają na wołanie akeli i ustawiają się za linią
szefów drużyny. Apel rozpoczyna się jak zwykle (str. 120).
 Szczepowy zwraca się do gromady mówiąc, że ta ceremonia jest
wielką uroczystością dla gromady, która przygotowała nowego
harcerza. Akela może powiedzieć parę słów, podkreślając, że
przejście jest powodem radości dla całej gromady.
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 Potem zaprasza wilczka w środek kręgu, żeby po raz drugi
i ostatni otrzymał Wielki Okrzyk gromady, którym pożegnają go
wszystkie wilczki.
 Po Wielkim Okrzyku mogą być stosowane także inne zwyczaje
gromady na pożegnanie, np. wilczek żegna się po kolei z każdym
wilczkiem uściskiem dłoni. Gromada śpiewa wtedy specjalną
pieśń przejścia.
 Potem akela woła wilczka do siebie i razem z nim oraz szcze
powym udają się w stronę prostokąta ustanowionego przez
drużynę. Teraz szóstka biała i ostatnia szóstka rozsuwają się,
otwierając krąg, tak aby każdy wilczek mógł obserwować cere
monię bez konieczności obracania głowy.
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 Wilczek ustawia się pomiędzy drużynowym a duszpasterzem.
Akela stoi tuż za jego plecami. Może trzymać obie dłonie na
ramionach wilczka.
 Szczepowy ogłasza drużynie przejście nowego wilczka i wzywa
harcerzy, żeby go przyjęli z otwartym sercem. Przypomina im
odpowiedzialność za nowego wilczka, który będzie wsparciem
dla zastępu.
 Akela w kilku słowach przedstawia dziecko drużynowemu, przy
pominając historię jego wzrastania w gromadzie i mówi o swojej
radości z powodu tego, że może powierzyć drużynie dobrego
wilczka.
 Następnie drużynowy przedstawia wilczkowi wszystkie zastępy.
Drużyna może zaśpiewać piosenkę na powitanie.
 Potem drużynowy zwracając się po imieniu do wilczka, mówi, że
powierza go zastępowemu zastępu Z. (nazwa zastępu).
 Zastępowy danego zastępu wychodzi go przywitać. Zastępowy
salutuje proporcem, a wilczek pozdrowieniem wilczka. Następ
nie prowadzi go do zastępu.
Jeżeli jest kilka wilczków mających przejść do drużyny, wszyscy
razem otrzymują Wielki Okrzyk gromady i żegnają się z gromadą.
Następnie akela prowadzi ich razem do drużynowego. Po kolei
przedstawia ich drużynie. Po tym drużynowy przedstawia wilczkom
zastępy i na sam koniec powierza ich zastępowym.

Po przejściu
Po przejściu nowy harcerz nosi mundur wilczka aż do
Przysięgi Wierności. Do złożenia Przyrzeczenia salutuje po
wilczkowemu. Przysięga Wierności powinna się odbyć jak
najszybciej, najpóźniej miesiąc po Przejściu. Przyrzeczenie
powinien były wilczek składać wcześniej niż ochotnicy
„z zewnątrz”, zazwyczaj 3 miesiące po Przejściu.
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