Drogie Druhny Zastępowe!
W tym roku kontynuujemy intensywną pracę w zastępach. Planujemy przez cały rok wprowadzić punktację
zastępu która zostanie zakończona i podsumowana podczas zakończeniu roku harcerskiego 2020-2021. Ponieważ
wiemy od Waszych hufcowych i drużynowych, że jesteście wspaniałymi zastępowymi - to do Was kieruję ten
krótki list oraz wytyczne dotyczące chorągwianego Konkursu Zastępów 2.0.
Proszę Was bardzo, abyście uważnie przeczytały to co znajduje się poniżej - ułatwi Wam to całoroczną pracę z
zastępami. Chciałabym szczególnie zwrócić Waszą uwagę na wspólnie realizowane sprawności (np. Moja
Drużyna, Sygnalistka, Kronikarka czy Kartografka). Zaplanujcie wspólnie z Waszymi dziewczynami z zastępu
książkę pracy zastępu. Będę w trakcie roku harcerskiego prosić Was o zdjęcia z Waszych książek pracy zastępu.
Bardzo zależy nam również na waszej SŁUŻBIE. Pragniemy aby w tym wyjątkowym czasie pandemii, każda
harcerka wzięła do serca nasze harcerskie zasady i stała się przykładem służby w swoim otoczeniu. Specjalne
zadania z tym związane znajdziecie w wytycznych poniżej.
Zachęcam do wspólnego tworzenia wyjątkowego ROKU ZASTĘPU. Życzę udanej rywalizacji zastępów!
Powodzenia w rocznej punktacji oraz w tworzeniu wspaniałej książki pracy zastępu!
Czuwaj!
Krystyna Ciecierska, hm.
Referentka Harcerek
Chorągiew Harcerek w Stanach Zjednoczonych

Na czym polega Rok Zastępu 2.0?
• Wraz z drużynową, zastępowe układają plan pracy swojego zastępu. ALE, zastępowe też są częścią
planowania programu drużyny!
• Drużynowa prowadzi punktację zastępów, ALE zastępowe mają wkład w nagradzaniu punktów. Jest tylko
punktacja zastępów. Drużynowa punktuje, czy proporzec był na każdej zbiórce, jak działa zastęp oraz
inne
• Jeżeli już istnieje zastęp, może działać dalej. Jeżeli tworzy się NOWY zastęp – razem zdobywacie swoją
nazwę
• Zastęp razem wybiera swoją patronkę – która jest obrazem cech nad którymi chcecie pracować, np.
Wanda Rutkiewicz – WYTRWAŁOŚĆ. Co dzień każda harcerka i razem jako zastęp powinniście ćwiczyć tę
cechę. Trzeba ćwiczyć, by tę cechę zdobyć – tak, jak trzeba ćwiczyć, żeby nauczyć się dobrze grać w
siatkówkę, czy na pianinie! Ta cecha staje się częścią Waszego godła
• Jak już macie nazwę, hasło i cechę, robicie plan swojego proporczyka. Np., w Drużynie „Puszcza”, zastęp
dziewcząt wybiera sobie cechę wytrwałość i nazwę Żubry. Przygotowują proporczyk pokazujący
„Wytrwałe Żubry”
• Zastęp razem wybiera ze śpiewnika (albo pisze własną) piosenkę zastępu.
• Zastęp tworzy swój okrzyk (Zastępowa woła – „Żubry!”, a zastęp odpowiada – „Wytrwałe, wytrwałe,
wytrwałe!”) i hasło („Jak wytrwałe żubry, nie poddajemy się trudom!”).
• Wybiera sobie szyk zastępu, to znaczy jak zastęp się ustawia – przecież ciągłe stanie w rzędzie czy szeregu
jest NUDNE!!
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Każdy zastęp ma SWOJE obrzędy – jak się ustawiacie, jak się witacie (może to być specjalne powitanie,
podanie ręki, które tylko WY znacie, specjalny taniec, sposób zakończenia zbiórki – wszystko co jest tylko
WASZE i określa wasz zastęp)
Każda harcerka w zastępie jest ważna. Każda ma swoją rolę, jest odpowiedzialna za coś. Kiedy pracujecie
razem, wtedy wszystkie chcą przychodzić na zbiórki, bo wiedzą, że bez nich się nie uda. Pracujecie razem
i pomagacie sobie nawzajem
Zastęp pracuje nad sprawnościami. Oczywiście, pracujecie nad tymi wymaganymi do stopnia, ale poza
tym nad innymi, które pomogą Wam dążyć do zgrania się lepiej, do zdobycie umiejętności potrzebnych na
obóz, i takich które są FAJNE. Wybieracie sprawności razem. Pracujecie nad sprawnością na każdej
zbiórce, nawet jeżeli to jest tylko na 5-10 minut
Zastęp służy społeczeństwu poprzez pracę społeczną, ochronę środowiska, udzielanie pomocy bliźniemu,
itp. TO JEST WASZE NAJWAŻNIEJSZE ZADANIE!
Zastępowa prowadzi książkę pracy zastępu – prawdziwą książkę (nie coś w komputerze lub w chmurce!),
która musi być obecna na każdej zbiórce
Ważne elementy książki pracy zastępu to:
➢ Strona tytułowa, godło, nazwa zastępu, patronka, piosenka, hasło (drużyny i zastępu), okrzyk, cel
roku, opis szyku zastępu
➢ Ważne dokumenty: Ewidencja członkiń zastępu, spis obecności (frekwencja), informacje
kontaktowe do drużynowej, przybocznej i opiekunki, punktacja, roczny program drużyny
(drużynowa przekazuję kopię każdej zastępowej) i zastępu, szczegółowy plan zbiórek i opis pracy
zastępu
➢ Do książki każda członkini zastępu może dodać coś swojego – opis, obrazek, zdjęcie, ilustrację, itd.
Każda zastępowa MUSI mieć Książeczkę zastępowej – jeżeli nie masz, pytaj się drużynowej, opiekunki,
szczepowej, hufcowej!! ☺ Tam jest masę pomocnych informacji jak prowadzić zastęp!
Referat Harcerek w Chorągwi zakłada konto Instagram. Przez to konto będziecie przesyłać zdjęcia
swoich osiągnięć, szybciej zaliczać punkty i też możecie się pokazać wszystkim zastępom w Chorągwi.

Co punktujemy?
• Umundurowanie zastępu – jeżeli nie każda zbiórki jest w mundurze, dobrze jest mieć taką raz na jakiś
czas, by być pewnym że każda ma co potrzeba
• Obecność proporczyka zastępu na każdej zbiórce, a szczególnie na specjalnych uroczystościach drużyny,
hufca, czy innej imprezie
• Książka pracy zastępu – obecna na każdej zbiórce (może Was o nią poprosić jakaś wizytująca
instruktorka…) Do Chorągwi przesyłacie zdjęcia książki pracy przez Instagram
W książce są:
➢ Piosenka, hasło, okrzyk i szyk zastępu
➢ Godło zastępu wskazującego cechy zastępu
➢ Patronka drużyny lub zastępu – tu punktujemy, jak zostały wprowadzone w życie cele lub cechy
nad którymi zastęp chce
➢ Jakość zbiórek zastępu
✓ ciekawe i różnorodne zbiórki (plan i cel zbiórki w książce pracy z opisem jak się udało) – zbiórki
mogą być bardzo różne tj. wywiad, gry i zabawy, wyścig, gra terenowa, prace ręczne, wycieczki
do muzeum, na rower lub do parku i wiele innych
✓ obrzędy zastępu – z proporcem, szyk
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✓ przekazywanie wiadomości przez zastępową (do zastępu i potem do drużynowej)
✓ punktualność (czy zbiórka zaczęła się na czas, czy członkinie zastępu były na czas)
✓ zadanie międzyzbiórkowe – przygotowanie do następnej zbiórki (musi już być gotowy plan na
następną zbiórkę!)
Praca na sprawnościami i stopniami – zastęp wybiera razem nad czym pracuje, np. Moja Drużyna,
Kronikarka, Sygnalistka czy inne
Pracy dla innych / służba –nie tylko uroczyste msze i składania wieńców przy pomnikach. Zastępy muszą
działać, służyć bliźnim i środowisku
Dodatkowe punkty:
➢ Artystycznie wykonana książka (kronika zastępu)
➢ Super ciekawe zbiórki
➢ Inne

Dodatkowe:
➢ Referat Harcerek w Chorągwi zawsze jest gotowy pomóc. Jak macie pytania, piszcie do nas!
➢ Przygotowujemy spotkanie przez ZOOM gdzie to wszystko jeszcze z Wami omówimy, żeby jeszcze
bardziej pomóc
Czuwaj!
Referat Harcerek w Chorągwi
Druhna Krysia
Druhna Kinga
Druhna Iza
Druhna Beata

