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Sieć samodzielnych zastępów „Araignee” to prawdziwy 
fenomen w historii światowego skautingu. „W każ-
dym, nawet najmniejszym miasteczku drzemie uśpiony 
zastęp” – zwykł mawiać Jacques Mougenot, odkrywca 
i długoletni szef francuskiej „Pajęczarni”. Dzięki tej sieci 
nawet chłopcy żyjący w oddaleniu od harcerskich ośrod-
ków mogą w pełni praktykować skauting. 

Na dodatek szybko okazało się, że jest ona całkiem 
wydajnym systemem inicjującym nowe środowiska. 
Świadczy o tym fakt, że od początku swego istnienia, 
tj. od roku 1978, sieć dała początek już 200 drużynom.

Gdzie szukać źródeł tego sukcesu? W niczym 
nowym – w metodzie skautowej, tylko że doskonale rea-
lizowanej poprzez postawienie wszystkiego na zastęp, 
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co przerzuca realną odpowiedzialność za jego losy na 
małą grupę chłopców. Jej rzeczywistym przywódcą jest 
zawsze harcerz mieszkający blisko pozostałych człon-
ków „bandy”. Zastępowy – bo o nim tu mowa – pod-
lega jedynie, żyjącemu czasem i kilkaset kilometrów od 
owej małej gromady, szefowi sieci, który ma pod sobą 
średnio od 30 do 60 rozproszonych geograficznie zastę-
pów. Ponieważ nie jest możliwe ścisłe koordynowanie 
pracy ich wszystkich, pozostawia się im bardzo dużą 
swobodę działania, co niejako wymusza na nich rzeczy-
wistą samodzielność. Dlatego też np. przebieg obozów 
organizowanych przez takie „niekontrolowane brygady” 
zależy przede wszystkim od nich. Chciałoby się zatem 
rzec: samodzielny zastęp to swoista republika harcerska 
w stanie niemalże czystym, na czele której stoi właśnie 
zastępowy. To on czuwa nad prawidłowym rozwojem 
powierzonych mu adeptów, to on doprowadza ich do 
Przyrzeczenia, to on troszczy się także o to, aby zastęp 
wcielał w życie jak najpełniej prawo harcerskie…

Czasem dochodzi nawet do tego, że opisywane zastępy 
bywają o wiele bardziej aktywne i twórcze od tych znaj-
dujących się w niektórych drużynach. Powinno nas to 
skłonić zatem do refleksji, czy w tych właśnie druży-
nach działają bez zakłóceń odpowiednie „napędy skau-
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towe”. Mam tu na myśli realną podmiotowość zastępów, 
a także ciężar odpowiedzialności, jakim są obarczani 
poszczególni chłopcy.

Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, to „lek-
tura obowiązkowa” dla każdego drużynowego, szczegól-
nie dla tego, który zapała w przyszłości chęcią dołączenia 
do szacownego grona szefów sieci. 

Na zakończenie należy wspomnieć, że wszystkie zdję-
cia zamieszczone w niniejszej publikacji pochodzą z obo-
zów „Araignee” i są wykonane głównie przez autora tej 
książki, co niewątpliwie zwiększa jej wartość.

Bartosz Mleczko
szef wydawnictwa SHK „Zawisza” FSE

a zarazem
namiestnik harcerzy

Jesień 2006
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Dlaczego sieć?
Żeby rozwijać organizację w okolicy, w której 
zachodzi taka potrzeba.

To przecież dla chłopców został stworzony skauting, 
więc trzeba im zapewnić możliwości i stosowne warunki, 
by w nim mogli działać. Żeby to osiągnąć, potrzeba 
pewnych struktur, ponieważ, poza kilkoma wyjątkami, 
chłopcy zniechęcą się po kilku tygodniach, jeśli ktoś 
starszy nie będzie ich mobilizował i proponował im róż-
nych form aktywności.

Żeby odpowiedzieć na oczekiwania chłopców.
Ponieważ potencjalnie dużo chłopców, którzy chcą 

należeć do harcerstwa, czuje potrzebę życia w zastępie. 
Niestety, z braku starszego przywódcy, niemożliwe jest 
w wielu przypadkach stworzenie takiej grupy.
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Żeby pomagać rodzicom. 
Gdy chłopcy są w wieku skautowym, rodzice nie 

nadążają za ich porywczymi reakcjami emocjonal-
nymi (wynikającymi z okresu dojrzewania, czasu 
buntu – przyp. tłum.), dlatego coraz bardziej potrzebują 
organizacji takich jak skauting do pomocy w wychowa-
niu dzieci.

Żeby odpowiedzieć na oczekiwania księży.
Którzy chcą zaproponować chłopcom z ich parafii 

zdrową i rozwijającą działalność, opartą szczególnie na 
całościowym rozwoju osobowości, zgodną z nauczaniem 
Kościoła.

Żeby dać szansę zastępowym na pokazanie, na co 
ich stać.

Wielu czternastolatków jest znakomitymi zastępo-
wymi. Samodzielny zastęp daje im doskonałą możliwość 
wykazania się w roli przywódców, szczególnie kiedy są 
obdarzeni zaufaniem przez dorosłego szefa.
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