
                                                                                                                                                                               

      

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO działający poza granicami Kraju 

Chorągiew Harcerek w Stanach Zjednoczonych 

 

  
 

Najbliższym siostrzanym kółkiem, w którym harcerka żyje, jest zastęp.  Tym zaś więcej będzie on wart, tym poważniejszą rolę 
wychowawczą spełni, im więcej będzie miał cech swoistych, im bliższy będzie dziewczętom.  I zastęp może być formą tylko, 
pozbawioną treści, i zastępowa może być pionkiem martwym, biernym – ale ani taki zastęp, ani taka zastępowa nie pchną 
naprzód pracy harcerskiej, bo tylko imię harcerskie noszą harcerskimi nie będąc. 

          Ewa Grodecka, Tropem Zastępu Żurawi 

 

                         9 września 2019 
Drogie Druhny Hufcowe! 
 

Nadchodzący rok harcerski ogłaszam Rokiem Zastępu.   Główną przyczyną tego jest fakt, że wiele 
instruktorek, w tym członkinie Komendy Chorągwi, zorientowały się jak dalece nasza praca harcerska odbiega 
od zasady systemu zastępowego.  Rzeczywiście, system zastępowy działa bardzo różnie we wszystkich 
chorągwiach naszego Związku, nigdzie idealnie.  Temat ten jest powszechnie coraz częściej poruszany od 
ostatniego Zlotu Światowego w Kanadzie.  Pragniemy wyjść naprzeciw problemowi niedziałania zastępów już 
teraz.  Roku Zastępu, zatem, ma być naszym początkiem na nowej drodze harcerskiej.  To nie jest program na 
jeden rok; to jest system, który przez szczególny Rok i konkurs chcemy wprowadzić na zawsze. 
 

…[N]iesłychanie łatwo jest fa łszo wa ć Har ce rst wo . 
   Wystarczy posługiwać się metodą harcerską bez jej zrozumienia, powierzchownie, jednostronnie, pomijając 
stawiane przez nią wymagania. 
   Wystarczy odrzucić system zastępowy. 
   Wystarczy ilość postawić nad jakością. 
   Wystarczy środki uznać za cele. 
   Stworzy się wtedy dziwoląg, noszący miano Harcerstwa, nawet w mundur harcerski ubrany, ale na pewno nie 
będący Harcerstwem.    (Ewa Grodecka, O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu) 

 

Komenda Chorągwi rozumie, że system zastępowy w naszej chorągwi w większości jednostek i od bardzo 
dawna nie działał w pełni zasad metody harcerskiej.  Rozumiem, że stawiam sobie i Wam, trudne wyzwanie – 
wyzwanie zmienienia swoich przyzwyczajeń i powrotu do starej, a dla wielu przyjęcia nowej metody działania.  
Dla młodzieży ta zmiana będzie znacznie łatwiejsza.  Dla opiekunek i innych instruktorek – trudniejsza.   
 

Mamy dużo doświadczenia harcerskiego i życiowego i jesteśmy przyzwyczajone do wychodzenia do 
młodzieży z pomocną ręką – często za szybko i za wiele za nie robimy.  Wyzwanie polega na tym, że musimy 
inaczej ustosunkować się do funkcyjnych.  Pozwolić im popełnić błędy, a potem z nimi to przeanalizować.  
Wiemy, że młodzież przy takich warunkach działania stanie się bardziej samodzielna, odpowiedzialna i wyrobi 
w sobie krytyczne myślenie.  Myśmy się tak wychowywały w harcerstwie i sama pamiętam ile razy instruktorki 
nie ingerowały w moją, czasami nieudolną, pracę i dopiero, gdy sama przeanalizowałam swoje pomyłki i 
wyciągnęłam z nich wnioski pomagały mnie pracę popchnąć naprzód. 
 

Drogie Druhny, proszę zaznajomić się z zasadami Roku Zastępu oraz z wytycznymi do konkursu zastępów.  Są 
załączone osobno.  Druhny powinny ogłosić Rok Zastępu w swoich hufcach.  Rozumiemy, że nie wszystkie 
jednostki są duże i wiele drużyn właściwie lepiej by działała jako większy zastęp.  Pomyślałyśmy też o tym.   
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Proszę, żeby drużynowe zdawały sprawozdania Druhnom lub Szczepowym z pracy zastępów.  Dobrze, by 
opiekunki mogły też omówić swoje obserwacje i po radach pomóc drużynowym i zastępowym wypracować 
trudności lub problemy.  Konkurs między zastępami jest dwu-poziomowy.  Oczywiście, w drużynach 
większych punktacja powinna istnieć między zastępami tak, by konkurs też istniał na tym poziomie.  W 
hufcach, Hufcowe zbierają informacje o zastępach.  Najlepsze trzy zastępy w hufcu na końcu roku powinny 
być ogłoszone wszystkim w hufcu i nagrodzone.  Hufcowe potem przesyłają wszystkie informacje o 
działalności tych najlepszych zastępów do Komendy Chorągwi, która wybierze najlepsze trzy zastępy w 
Chorągwi i nagrodzi. 
 

Zalecam, by Hufcowe wraz ze swoimi Komendami Hufców, oraz wszystkie instruktorki w hufcu zapoznały się 
z treścią książki hm. Ewy Grodeckiej Tropem Zastępu Żurawi.  Książkę można bardzo łatwo znaleźć na witrynie 
Chorągwi.  Na pewno przygody tego zastępu będą także natchnieniem dla Druhen.  Poza tekstem książki, na 
witrynie chorągwi także można znaleźć szczegóły o konkursie Rok Zastępu.  Przypominam, że adres naszej 
witryny jest czuwaj.org.   
 

By omówić konkurs między zastępami i inne sprawy Roku Zastępu będziemy też miały częstsze 
telekonferencję hufcowych, które ogłoszę przez email wraz z numerem.  Rozumiem, że to zajmie kilka lat 
zanim system zastępowy naprawdę wejdzie w życie i stanie się czymś naturalnym. 
 

Jako ostatnie słowo zachęty:  my się także wszystkie uczymy w tym roku.  To będzie dla nas też ciekawa 
przygoda! 
 
Czuwaj! 

 
 

 
Beata Pawlikowska, hm. 
Komendantka Chorągwi 


