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Przedmowa
Drogi czytelniku!
System małych grup to jeden z czterech elementów metody harcerskiej.
Stosując go w swojej drużynie możesz bardzo wiele zyskać. Jeśli nadal
zastanawiasz się, jakie są to korzyści lub masz wątpliwości, czy system
zastępowy, który funkcjonuje w Twoim środowisku, jest nim w rzeczywistości –
ta broszura jest dla Ciebie. Przyda się ona również tym, którym potrzeba
troszkę wiedzy teoretycznej na ten temat.

Mamy

nadzieję,

że

nasze

doświadczenia

i

zawarte

tutaj

treści

zaczerpnięte z biblioteczki drużynowego przydadzą się w Twojej pracy.
Życzymy miłej lektury!

Zespół Harcerski
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Rozdział I – CZYM JEST SYSTEM ZASTĘPOWY
„Skauci ruszają zwykle na harce parami, a
czasem samotnie, jeżeli wyruszają w większej liczbie
mówimy o nich jako o zastępie.”
Robert Baden-Powell
System zastępowy jest to metoda pracy z harcerzami polegająca na ich
uczestnictwie w małych grupach – zastępach, liczących od 6. do 10. osób tej samej
płci. Harcerz będąc w takiej grupie, już od najmłodszych lat uczy się współpracy ze
swoimi kolegami. Członkowie zastępów z biegiem czasu stają się sobie coraz bliżsi.
Powoduje to wspólna zabawa, gra, praca oraz wykonywanie powierzonych zadań.
Uczestnictwo w małych grupach oraz wspólne działanie rozwija w harcerzach chęci
do

pracy

nad

własnym

charakterem,

rozwojem

fizycznym,

emocjonalnym,

intelektualnym, duchowym i społecznym. Celem systemu zastępowego jest
zachęcenie młodych ludzi do zdobywania wiedzy, umiejętności oraz nawyków
potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu. Harcerze uczą się
norm obowiązujących w społeczeństwie, stawiać sobie wymagania, współdziałać z
innymi ludźmi oraz podejmować samodzielne decyzje.

System zastępowy jest naturalnym systemem, bowiem wykorzystuje on
pierwotne skłonności ludzi i zaspokaja naturalne potrzeby takie jak poczucie
bezpieczeństwa, potrzebę akceptacji czy też wykazania się. To sprawia, że harcerz
staje się pewny siebie i poszerza swoje horyzonty. Według Naczelnego Skauta
Świata gen. Roberta Baden-Powella, głównym celem systemu zastępowego jest
powierzenie odpowiedzialności młodemu chłopcu, gdyż pomaga mu to pracować nad
własnym charakterem.

JAK POWSTAŁ SYSTEM ZASTĘPOWY
Generał Robert Baden-Powell podczas swojej służby w armii brytyjskiej
zauważył, że działanie oraz nauka w małych grupach jest o wiele bardziej skuteczna
niż w dużych. Pracując z dziećmi i młodzieżą utwierdził się w przekonaniu, iż
kształcenie oraz wychowanie chłopców w małych zespołach, gdzie młodzi ludzie w
dużym stopniu samodzielnie odpowiadają za swój rozwój, jest o wiele skuteczniejsze
od tradycyjnych metod wychowawczych. W przedmowie skierowanej do instruktorów
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pierwszego wydania „Scouting for Boys” z 1908 r. gen. Robert Baden-Powell
zamieścił następującą myśl: „Chciałbym zawsze jak najgoręcej zalecić system
zastępowy, to znaczy prowadzenie pracy w małych, na stałe zorganizowanych
gromadkach chłopców, z których każda pozostawałaby pod odpowiedzialną
komendą chłopca-przywódcy. Zastosowanie tego systemu jest bardzo ważnym
czynnikiem powodzenia.” Następne strony książki zawierają wskazówki dotyczące
podstawowych i najbardziej potrzebnych metod, przy pomocy których można
zorganizować pracę na zasadach systemu zastępowego w każdej drużynie.

W 1915 r. Roland Philipps wydaje książkę pod tytułem „System zastępowy”, w
której dokładnie opisuje poszczególne elementy tworzące zastęp, pracę i wybór
zastępowego oraz sposób działania zastępu jako jednorodnej grupy. Zarówno
„Scouting for Boys” jak i „System zastępowy” znalazły bardzo wielu zwolenników
wśród instruktorów, którzy z biegiem czasu zaczęli wdrażać system zastępowy w
swoich środowiskach.

Rozdział II – ZASTĘP I JEGO PRZYWÓDCA
Zastęp jest najmniejszą jednostką formalną w strukturze organizacyjnej
Związku Harcerstwa Polskiego. Należałoby zatem wyjaśnić czym jest zastęp? Otóż
zastępem jako takim nazywamy grupę harcerek lub harcerzy liczący 6. do 10. osób,
dobranych w sposób naturalny, kierowaną przez zastępowego. Zastęp jako
najmniejsza jednostka pozwala dotrzeć do każdego z osobna, dostrzec jego mocne
strony, pozwala wykazać się inicjatywą i pomysłami, a także zaspokaja podstawowe
potrzeby wynikające z przynależności do grupy: potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba
bycia w grupie, akceptacji, uznania, szacunku oraz samorealizacji.

Treści zbiórek koncentrują się głównie na kwestiach związanych z technikami
harcerskimi. Jeżeli zastępy postanowią regularnie spotykać się na swoich zbiórkach,
warto zastanowić się nad tym, z jaką częstotliwością będą odbywać się zbiórki
drużyny. Bywa, że zastępy w swojej pracy są bardzo samodzielne, ale bez względu
na to powinno się zwracać dużą uwagę na ich bezpieczeństwo. Dobrze byłoby,
gdyby zbiórki odbywały się pod okiem pełnoletniego opiekuna. Jeżeli wystąpią w
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drużynie problemy z naturalnym formowaniem zastępów, pomóż swoim harcerzom
podzielić się tak by wszyscy byli zadowoleni a praca przynosiła wymierne efekty.

KTO JEST PRZYWÓDCĄ ZASTĘPU?
Odpowiedź jest oczywista – zastępowy. Jest to harcerka bądź harcerz po
złożeniu Przyrzeczenia, wybrana/y przez drużynowego w porozumieniu z Radą
drużyny. Jednak przede wszystkim jest to przywódca grupy, jej lider. Zastępowy
powinien charakteryzować się większymi zdolnościami od pozostałych członków
zastępu, gdyż to on planuje i inicjuje pracę grupy. Choć zastępowego mianuje
drużynowy – mianowanie to powinno być zaakceptowane przez zastęp.

Zastępowy ma swojego zastępcę i współpracownika – jest nim podzastępowy,
który pomaga w pracy i w razie potrzeby zastępuje zastępowego.

Zastępowym może zostać ten, kto:
 Ma autorytet w zastępie, jest lubiany, daje dobry przykład (najlepiej, by
posiadał stopień harcerski wyższy od reszty zastępu),
 Wyróżnia się aktywnością w drużynie,
 Jest koleżeński, uczynny i potrafi dbać o wspólne dobro,
 Ma zdolności organizatorskie i przywódcze, potrafi łagodzić spory.
Oprócz tego zastępowy powinien wcześniej ukończyć kurs zastępowych i uzyskać
patent zastępowego.

Do podstawowych zadań zastępowego należy:
 Kierowanie pracą zastępu, prowadzenie jego zbiórek,
 Reprezentowanie zastępu w Radzie drużyny,
 Opracowanie (wspólnie z zastępem) planu pracy zastępu,
 Podział zadań w zastępie i kontrola ich wykonania,
 Prowadzenie książki pracy zastępu,
 Dbanie by członkowie zastępu systematycznie zdobywali sprawności, stopnie,
uczestniczyli w zbiórkach, dawali dobry przykład itd.
Można wyróżnić kilka typów charakterologicznych wśród zastępowych. Każdy z nich
wykonuje inne zadania, które tworzą jedną całość działalności osoby pełniącej tę
funkcję:
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Kontroler-opiekun –

bycie nim jest najważniejszym i najtrudniejszym

wyzwaniem, jakiemu musi sprostać zastępowy. Powinien zapewnić opiekę
członkom swojego zastępu oraz kontrolować ich pracę. Nie odznacza to, że
zastępowy nie podejmuje żadnej pracy. Zastępowy musi tak kierować swoim
zastępem, żeby wszystko, co ma być zrobione, było zrobione dobrze.


Kontroler czasu – dla zastępowego bardzo ważne jest to, aby umiał tak
wyznaczyć rozmaite prace, aby zastęp skończył je w oznaczonym czasie.



Motywator – jest to jedno z najtrudniejszych zadań – szczególnie, gdy pogoda
jest okropna, każdy czuje się lekko przygnębiony i znudzony, a sprawy nie
układają się po naszej myśli. Zastępowy musi umieć działać w taki sposób, aby
wszystko znowu sprowadzić na „dobrą drogę". Groźby nigdy nie są dobrą
motywacją - zastępowy powinien umieć „pociągnąć" harcerzy za sobą.



Słuchacz – każdy zastępowy powinien nauczyć się słuchać i posiąść trudną
sztukę rozpoznawania, kiedy zastęp nie jest szczęśliwy. Zastanowić się, dlaczego
tak jest, a potem zacząć działać i zmienić ten stan rzeczy. Zastępowy powinien
również rozpoznać tę chwilę, kiedy zastęp jest w stanie „góry przenosić" i wykorzystać ją,



Nauczyciel – zastępowi muszą być przygotowani do kształcenia swojego
zastępu w wielu dziedzinach harcerskich. To zastępowy wprowadza w harcerskie
życie „biszkopty", odkrywa tajniki harcowania.



Dobra Mama – zastępowy nie musi wiedzieć wszystkiego i być najlepszym
we wszystkim. Powinien pozwolić członkom swojego zastępu (tym, którzy
mają większe umiejętności bądź doświadczenie), aby brali udział we
wszystkich aspektach życia drużyny, by dzielili się swoją wiedzą.



Kierownik – zastępowy powinien umiejętnie kierować daną sytuacją, a jeśli to
jest ponad jego siły, powinien zwrócić się do drużynowego.



Maratończyk – dobrze by było, żeby zastępowy umiał doprowadzić swój zastęp
do takiego stanu, że wieczorem jego członkowie będą się czuli bardzo zmęczeni i
chętnie zasną. Powinien zatem proponować wiele ciekawych zadań.



Delegat – zastępowy powinien umieć przedstawić poglądy swojego zastępu, nawet
jeśli czasami się z nimi nie zgadza.
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Rozdział III – DZIAŁALNOŚĆ ZASTĘPU
Zastęp nie jest jednostką działającą w próżni – jego działalność jest wpisana w
pracę drużyny. Jednak posiada dużą autonomię, a przede wszystkim możliwość
decydowania o specyfice i celach swego działania. Funkcjonuje jako grupa nie tylko
na zbiórkach drużyny, ale również poza nimi i samodzielnie realizuje swój program.

CO, JAK I KIEDY – czyli o zbiórkach zastępu.
Zastęp spotyka się systematycznie – w zależności od modelu pracy drużyny i
harmonogramu jej działań, np. 3:1 (3 zbiórki zastępu, 1 zbiórka drużyny w miesiącu),
4:1, 2:2 itd. Zbiórki zastępu odbywają się na podobnych zasadach, jak zbiórki
drużyny: są celowe, mają logiczny ciąg, przemienne i różnorodne elementy, uczą
zawsze czegoś nowego, jednak zawierają też stałe elementy, są prowadzone w
odpowiednim tempie, a harcerze mogą się wykazać samodzielnością i inicjatywą,
czyli – powinny przebiegać zgodnie z zasadami dobrej zbiórki.

Zbiórki zastępu mają swoją specyfikę. Uczestniczy w nich niewielka liczba
osób, więc zastępowy może tak rozplanować zbiórkę zastępu, aby każdy miał
szansę na dokładne wyćwiczenie danej umiejętności (np. wyznaczanie azymutu) i nie
brakuje czasu na to, aby w przyjacielskim gronie porozmawiać o sprawach zastępu,
czy problemach poszczególnych jego członków. W zastępie każdy ma możliwość
rozwoju indywidualnego. Może wypowiedzieć swoje zdanie na dany temat i
systematycznie realizować zadania na stopień pod czujnym okiem zastępowego –
starszego brata. Dlatego podczas zbiórek zastępu harcerze zdobywają stopnie i
sprawności, realizują zadania (indywidualne, zespołowe) oraz projekty. Dzięki temu
drużynowy na zbiórkach drużyny, zamiast uczyć każdego z osobna wyznaczania
azymutu, może przeprowadzić grę terenową, która sprawdzi umiejętności członków
drużyny, a co za tym idzie – ocenić pracę wykonaną przez zastępy i ich
zastępowych.

Każdy zastęp – w zależności od czasu działania – ma wypracowaną lub
wypracowuje swoją obrzędowość. Zbiórki mogą mieć charakterystyczne dla danego
zastępu elementy, odróżniające go na tle innych zastępów w drużynie, np. zawsze
na początku zbiórki harcerki z zastępu „Buki” wyjmują z kieszeni munduru zasuszone
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bukowe liście i kładą je w określonym miejscu. Zastęp oczywiście posiada też nazwę
i zwyczaje. Oprócz tego jest jeszcze kilka elementów, które wyróżniają zastęp na tle
drużyny – w zależności od tradycji danej drużyny mogą to być: nazwa, proporzec
zastępu, kronika zastępu, szyk, zawołanie, naszywki na mundurze, obramowania
chust, kącik w harcówce, tablica, skarbczyk itp.

PLANOWANIE PRACY
Plan pracy zastępu tworzy zastępowy wspólnie z członkami zastępu,
uwzględniając w nim:
 przedsięwzięcia drużyny;
 potrzeby i zainteresowania każdego z członków zastępu;
 realizowane aktualnie próby na stopnie i sprawności;
 realizację zadań zespołowych lub projektów;
 potrzeby środowiska działania zastępu (szkoła, klasa, osiedle);
 ważne daty z życia zastępu (urodziny zastępu i poszczególnych jego
członków, rocznicę nadania proporca, imieniny patrona, uroczyste przyjęcie do
zastępu itp.);
 działania dodatkowe, czyli to o czym wiemy, a nie zawsze o tym pamiętamy:
akcje zarobkowe, prezenty mikołajkowe, andrzejki, wigilia, zdobywanie
znaków służb, „sprzątanie świata” itp.

Każdy plan pracy zastępu powinien zawierać:
 Cele i zamierzenia, które chcemy zrealizować w określonym czasie (np. w tym
roku harcerskim)
 Harmonogram pracy (daty i miejsca spotkań, tematy zbiórek, zadania dla
poszczególnych członków zastępu wynikające z aktualnie realizowanych prób)

DOKUMENTACJA
Dokumentacja pracy zastępu – podobnie jak drużyny – składa się z kilku
podstawowych elementów:
 książka pracy zastępu – zawierająca wszystkie niezbędne informacje na
temat członków zastępu (imię i nazwisko, pełnione funkcje, posiadany stopień
harcerski, adres zamieszkania, numer telefonu itp.), plan pracy, konspekty
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zbiórek, sieć alarmową, przydzielone zadania i raporty z ich wykonania, listę
zapłaconych składek i inne według potrzeb.
Książka pracy zastępu nie jest prowadzona dlatego, że spodziewamy się kontroli, tylko dlatego, że jest
nam pomocna w pracy

 kronika zastępu, zdjęcia (ewentualnie strona internetowa zastępu, nagrania
VHS).

Rozdział IV – SYSTEM ZASTĘPOWY W DRUŻYNIE
Na początek mały test, aby sprawdzić, czy działasz systemem małych grup.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Czy w każdym zastępie działa od 6 do 8 harcerzy?
Czy harcerze w każdym zastępie samodzielnie wybierają zastępowego?
Czy zastępowy reprezentuje zastęp na radzie drużyny?
Czy regularnie odbywa się rada drużyny?
Czy każdy ma prawo do wyboru zastępu, do którego chce należeć?
Czy harcerze mogą zmieniać zastęp?
Czy nie rozdzielasz przyjaciół, na przykład, jeśli zgłasza się do drużyny grupa
kolegów, czy w drużynie mogą być razem?
Czy bardziej doświadczeni harcerze pomagają swoim młodszym kolegom w
zastępie?
Czy zastępowy podlega, co jakiś czas ocenie swoich kolegów z zastępie?
Czy harcerze tworzą zastępach „Ducha Zastępu”, czyli kreują jego własna
atmosferę?
Czy w zastępach nawiązują się silne i długotrwałe przyjaźnie?
Czy regularnie odbywają się zbiórki zastępów?
Czy zastępowy potrafi zaplanować pracę zastępu na rok, łącząc ją z
zamierzeniami drużyny, wspólnie z harcerzami ułożyć program jego próby na
stopień?

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK
TAK

NIE
NIE

TAK

NIE

ANALIZA ODPOWIEDZI NA PYTANIA
1. Czy harcerze w każdym zastępie samodzielnie wybierają zastępowego?
W naturalnym „gangu” chłopcy wybierają przywódcę spośród siebie.
Przywódca może się zmienić w zależności od działań „gangu” i potrzeb jego
członków. Jeśli harcerze mają problem z wybraniem zastępowego, spróbuj
podpowiedzieć im najbardziej demokratycznie rozwiązanie tego problemu.
2. Czy w każdym zastępie działa od 6 do 8 harcerzy?
Jeśli na te pytanie odpowiedziałeś negatywnie, musisz pamiętać, że gdy
chłopcy grupują się neutralne paczki, ich liczba rzadko przekracza 8. Większa
liczba chłopców może być trudna do osiągnięcia przez ich przywódcę.
Doświadczenie wskazuje na to, że sześć do 8 osób w zastępie jest liczbą
optymalną. Nie musisz się zbytnio martwić , jeśli liczba członków zastępu jest
mniejsza niż sześć. Daj czas zastępowym, a liczba w zastępie wzrośnie. Gdy
liczba w zastępach jest mniejsza niż trzy lub większa niż osiem, spróbuj
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porozmawiać z zastępowymi. Zaproponuj, aby postarali się „przegrupować”.
Ten sposób prawdopodobnie rozwiąże problem. Będziesz musisz użyć całego
swego kunsztu dyplomatycznego, by pomóc harcerzom w rozwiązywaniu ich
problemu, nie narzucając im jednocześnie swojej woli. Bądź stanowczy, a
jednocześnie delikatny, a zdumiony będziesz wynikami.
3. Czy zastępowy reprezentuje zastęp na radzie drużyny?
Ważne, aby zastępowy uczciwie i odważnie przedstawiał opinie i uczucia
swojego zastępu na radach drużyny. Dzięki temu harcerze mogą decydować o
losach swojej drużyny. Musisz wiedzieć, że gdy decyzje podejmujesz bez
konsultacji z drużyną, nie możesz być pewien szczerości Twoich harcerzy w
kontaktach ze sobą.
4. Czy regularnie odbywają się Rady drużyny?
Jeśli odpowiedziałeś „tak”, pomyśl, co według Ciebie znaczą regularne
spotkania? Jeśli jednak twoja odpowiedź brzmiała „nie”, myślę, że twoim
zastępowym potrzeba regularnych, wspólnych spotkań. Często będą to
spotkania nieformalne, ale lepiej by było, gdyby rada odbywała się zupełnie
formalnie.

Jak

często

ma

się

odbywać

–

zależy

to

od

potrzeb.

Najprawdopodobniej powinniście spotykać się raz w miesiącu, na przykład po
zbiórce drużyny. Możecie się spotkać także w domu u Ciebie lub któregoś z
harcerzy.
5. Czy każdy ma prawo do wyboru zastępu, do którego chce należeć?
Jeśli nawet dotąd w twoje drużynie harcerze nie mieli możliwości wyboru
zastępu, jeszcze nic straconego. Zauważysz, że gdy każdy zastęp stanie się
silniejszą jednostką, wtedy jego członkowie będą mieli wolny wybór, co do
swej przynależności. Oczywiście stanie się tak, że w jednym zastępie będzie
więcej harcerzy, a drugim mniej. Różne też będą możliwości. Dlatego też
musisz pamiętać, by zmieniać zasady współzawodnictwa między zastępami.
Wiele gier będzie wymagało większego wysiłku w ich opracowaniu.
Pokierowanie zmianami wymaga od zastępowych i Ciebie wielkiego taktu i
delikatności oraz zdolności przywódczych. Harcerzom powinno być wolno
decydować, do którego zastępu chcą należeć. Powinieneś ze szczególną
troską i wnikliwością obserwować tych harcerzy, którzy mają trudności w
nawiązywaniu nowych przyjaźni oraz tych, którzy nie są pewni, do którego
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zastępu chcą należeć. Być może będą oni potrzebowali pomocy w podjęciu
decyzji.
6. Czy harcerz mogą zmieniać zastęp?
To pytanie w oczywisty sposób wynika z poprzedniego. Jeżeli harcerze mają
wolny wybór zastępu, do którego będą należeć, wtedy, gdy przychodzą do
drużyny, powinni i potem mieć możliwość zmiany. Oczywiście tylko wtedy, gdy
jest to czymś uzasadnione. Jeśli harcerz chce zmieniać zastęp, zapytaj go,
dlaczego. Porozmawiaj z nim o jego zainteresowaniach i niepokojach. Omów
tę sprawę z zastępowym. Przedyskutuj to z innymi harcerzami w zastępie.
Obserwuj pracę zastępu i zobacz czy można zauważyć przyczynę próby o
przeniesienie. Czasami zdarza się, że harcerze zmieniają zastęp bez wyraźnej
potrzeby, bo poprzedni już im się znudził lub dlatego, że nie umieją znaleźć
sobie przyjaciół. Potrzebują oni pomocy i wsparcia z twojej i zastępowego
strony. Przed ostateczną decyzją porozmawiaj jeszcze raz z harcerzem, a
przede wszystkim wysłuchaj go. Jeśli on jest pewien, że jego przyjaciele są
innym zastępie, pozwól na zmianę, upewniając się wcześniej, że zastępowy
nowego zastępu o tym wie. Jeśli przyczyna prośby o zmianę tkwi w układach
wewnątrz zastępu, przeszkody prawdopodobnie będzie można przezwyciężyć
bez zmian.
7. Czy nie rozdzielasz przyjaciół?
Jeśli w drużynie pojawia się trzech nowych chłopców, którzy są przyjaciółmi,
zostaw ich razem. Niech będą razem w jednym zastępie, który pozwoli im
oswoić się z nowym otoczeniem. Mogą chcieć przebywać z sobą tylko przez
jakiś czas, a potem będą próbowali działać samodzielnie. Będzie to odznaką,
że już dobrze czują się w drużynie. Daj im czas i możliwość wyboru.
8. Czy bardziej doświadczeni harcerz pomagają swoim młodszym kolegom w
zastępie?
W wielu drużynach starsi (wiekiem) uczą młodszych, a jednocześnie jest to ich
część własnego programu samodoskonalenia. Harcerze należący do drużyny
mają różne zdolności. Trzeba ich zachęcić do dzielenia się swoimi
umiejętnościami z innymi. Zaproponuj zastępowym, aby próbowali odkrywać
talenty harcerzy. Nie ograniczaj ich. Niech uczą się jak najwięcej, nie tylko
„normy harcerskiej”. Zachęcaj swoich harcerzy do uczenia się nawzajem.
9. Czy zastępowy podlega co jakiś czas ocenie swoich kolegów z zastępu?
12

Bardzo ważne jest to, by harcerze sami wybierali zastępowego i sami określali
czas sprawowania przez niego funkcji. Dzięki temu każdy harcerz ma
możliwość sprawowania funkcji w zastępie. Jasne jest, że gdy harcerze nie
będą widzieli szansy na „awans”, szybko się znudzą harcerstwem, nie będą
widzieli w nim swojego miejsca i szansy na rozwój. Zdobądź się na odwagę i
pozwól harcerzom decydować o sobie. Jest to jedyna droga do tego by
nauczyli się odpowiedzialności za siebie w końcowym efekcie za całe swoje
życie.
10. Czy harcerze tworzą w zastępach „ducha zastępu”, czy kreują jego własna
atmosferę?
System małych grup umożliwia efektywna pracę. Małe grupy harcerzy pracują
razem jako drużyna, ale mają także możliwość pracy indywidualnej wewnątrz
zastępu, w przeświadczeniu, że to, co robią, jest akceptowane. W większości
przypadków praca jest lepiej wykonywana, jeśli osoby ją wykonujące są ze
sobą zgrane, a atmosfera sprzyja dobrym kontaktom. Bardzo ważne jest, byś
„promieniował” spokojem, troską i dobrocią, a przez to tworzył dobrą
atmosferę w zastępach. Nie może być ona wymuszana poprzez złość,
znęcanie się na innymi, krzyk, zmuszanie harcerzy do robienia rzeczy wbrew
ich woli. Zadaniem twoim jest również przekazanie umiejętności tworzenia
atmosfery w zastępach zastępowym.
11. Czy w zastępach nawiązują się silne i długotrwałe przyjaźnie?
Praca w zastępach oznacza bycie blisko z innymi. Jeśli między harcerzami nie
zawiązują się mocne i długotrwałe przyjaźnie, oznacza to, że system małych
grup pracuje źle, a ty musisz z tym coś zrobić. Zastanów się, gdzie leży
przyczyna tego problemu. Zdecyduj się i zacznij działać.
12. Czy regularnie odbywają się zbiórki zastępów?
Czy twoje zastępy spotykają się n zbiórkach, może obywają się tylko zbiórki
drużyny? Nie jest to dobre rozwiązanie. Harcerze muszą regularnie spotykać
się na zbiórkach swojego zastępu. Chętnie przyjdą jeśli będzie się na niej
działo coś ciekawego, jeśli panuje „duch zastępu”. Twoją rolą jest
przygotowanie zastępowych do pełnienia funkcji, pokazanie, jak i co mogą
robić na zbiórkach.
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13. Czy zastępowy potrafi zaplanować pracę zastępu na rok, łącząc ją z
zamierzeniami drużyny, wspólnie z harcerzami ułożyć program jego próby na
stopień?
Czy twój zastępowy wie, na czym polega jego rola, jego zadania, jak ma
pełnić zaszczytną funkcję zastępowego. Tego wszystkiego musisz go
nauczyć, pokazać, pomóc w rozwiązaniu problemów, jeśli dobrze przygotujesz
zastępowych system małych grup, zacznie działać prawidłowo.

TWORZENIE ZASTĘPU
Od czego zacząć tworzenie zastępów? Rozważmy teraz dwa sposoby
wprowadzenia systemu zastępowych.
 Pierwszy to taki, gdy zaczynamy od zera, czyli tworzymy nową drużynę.
Najlepiej jest wtedy zrobić mały nabór lub dotrzeć bezpośrednio do osób, które
byśmy widzieli na funkcji zastępowego i przeszkolenie ich. Mając już
wyszkolonych zastępowych, możemy zrobić nabór i wtedy przydzielić po 5-7
(lub więcej) osób każdemu zastępowemu.
 Drugi sposób – skuteczny, gdy już mamy drużynę, ale nie działa ona
systemem małych grup (oby takich drużyn było jak najmniej). Wtedy spośród
członków naszej drużyny musimy wybrać kilka osób, które naszym zdaniem
mają predyspozycje do prowadzenia zastępu. Następnie trzeba je przeszkolić
i przydzielić im dzieci do zastępów.
 Bez względu na to, w jakim momencie chcemy zacząć pracować systemem
zastępowych, zawsze musimy przygotować zastępowych. Nie wystarczy ich
tylko sobie wybrać i wrzucić na głęboką wodę, trzeba te osoby przeszkolić do
pełnienia tej funkcji.

Następnym problemem jest to jak podzielić dzieci na zastępy. Nie możemy
ustawić drużyny w szeregu i kazać im odliczyć do 4. Z takim zastępom będzie ciężko
pracować. Dzieląc drużynę powinniśmy zwrócić uwagę na istniejące już więzi między
dziećmi. Dać im możliwość spontanicznego i dobrowolnego dobrania się w zastępy.
Dzięki temu w naszych zastępach będą grupki przyjaciół z podwórka bądź jednej
klasy. Takim zastępom będzie się łatwiej i bardziej sprawnie pracowało.
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KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRACY SYSTEMEM ZASTĘPOWYCH
Każdy, kto choć raz miał styczność z zastępem lub widział drużynę działającą
systemem małych grup, mógłby z miejsca wymienić co najmniej kilka zalet tego
systemu. Głównymi zaletami pracy systemem zastępowym są:
 usprawniona organizacja pracy drużyny;
 lepszy przepływ informacji;
 możliwość kontroli pracy;
 wydatna pomoc w kształtowaniu charakterów;
 stwarzanie przyjaznej atmosfery do dojrzewania osobistego i społecznego;
 możliwość wprowadzenia współzawodnictwa (nie mylić z rywalizacją!);
 nauka pracy w grupie, współdziałania, samorządności, solidarności i brania
odpowiedzialności na siebie.
Można oczywiście wymienić jeszcze bardzo dużo zalet i korzyści z pracy systemem
zastępowym, ale zapisalibyśmy jeszcze kilka stron.

Rozdział V – ZASTĘP ZASTĘPOWYCH
„Jest w drużynie taki jeden zastęp, o którym marzą wszyscy. Każdy z harcerzy
pragnie być w tym zastępie. Niełatwo jednak jest się do niego dostać, trzeba spełnić
podstawowy warunek – być zastępowym”, pisze Marek Kudasiewicz w swojej
książce pt. „Obrzędowy piec”. Tak jest rzeczywiście, zastęp zastępowych to zastęp,
do którego należą przede wszystkim zastępowi (czasami również przyboczni) i
drużynowy.

PO CO NAM TEN ZASTĘP?
Zastęp zastępowych to przede wszystkim okazja do rozwoju zastępowych, do
tego by stale ich kształcić, motywować. Istnieje po to, żeby nasi zastępowi wciąż
mogli nad sobą pracować, poznawać, bawić, dostawać, a nie tylko dawać i co tydzień
organizować zbiórki. W tym właśnie zastępie drużynowy może rozwijać kadrę swojej
drużyny. To nie tylko czas i miejsce, w którym można szkolić zastępowych, ale
również okazja, aby nasi zastępowi zdobywali stopnie czy sprawności. Nie sposób tu
pominąć jeszcze jednej roli ZZ – pomaga drużynowemu (czy też przybocznym)
zintegrować się z kadrą, lepiej poznać i na bieżąco rozwiązywać jej problemy.
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Czasem zdarza się tak, że naszym zastępowym brakuje doświadczenia.
Część z nich nie było na kursie zastępowych i czasem nie do końca wiedzą, w jaki
sposób mają pracować ze swoim zastępem. W tym pomaga im zastęp zastępowych.
Jego praca powinna być wzorem dla nich i wzbogacać warsztat ich pracy. Jak każdy
zastęp w drużynie ZZ powinien posiadać swój plan pracy. Ciekawe pomysły na to,
jak prowadzić pracę ZZ można znaleźć w książce Wojciecha Kołodziejskiego pt.
„Tajemne Stowarzyszenie Magów”. Plan TSM opierał się na tajemnicach, każda
zbiórka zastępu była jedną tajemnicą. Na każdej zbiórce zastępowi mieli okazję do
poznania nowych technik, nabycia nowych umiejętności, a wszystko to poprzez
zabawę. Oczywiście plan pracy powinien być dostosowany do wieku i doświadczenia
zastępowych, ale przecież mówimy tu o harcerzach i harcerkach w wieku od 10.
do16. lat.

Plan ten opiera się również na działaniach drużyny i poszczególnych

zastępów. W końcu ZZ ma również pomagać w pracy naszym zastępowym.

Zbiórki powinny one się odbywać raz w miesiącu, być dopełnieniem dla
zbiórek drużyny i zbiórek zastępu. Pozwala to również na systematyczną pracę z
naszymi zastępowymi. W ZZ można również wpleść elementy współzawodnictwa co
by nieco bardziej zmotywować naszych zastępowych do pracy.

UWAGA! Mogłoby się wydawać, że zastęp zastępowych oraz Rada Drużyny jest
jednym i tym samym, ale nie jest to prawdą. Owszem, zarówno do Rady Drużyny, jak
i do ZZ należą zastępowi. Jednak rolą Rady drużyny jest realizować zadania
wynikające z programu, planować pracę naszej drużyny, ustanawiać uchwały itp.
Zastęp zastępowych powinien mieć swój własny plan pracy zastępu i wszystkie te
elementy, które charakteryzują zastęp – patrz rozdział III.
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