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WstfP 
Zastep jest najmniejszq ale tei podstawowq jednostkq 
organizacyjnq harcerstwa. Kaidy zastep ma swojq 
kierowniczke, ktorq jest zastepowa, a ona jest odpowiedzialna 
za calosc pracy w zastepie ora: za zespol dziewczqt. 

Oddajqc w Wasze rece tq Ksiqzeczke Zastepowej wierzymy, ze 
ulatwi ona Wam prace, nabierzecie checi i zapalu do 
stworzenia wzorowycb zastepow i wychowania dobrych 
polskich harcerek. 

"Weselcie sif przy pracy, zycie jest wielkq grq, 
ktorq nalezy zagrac uczciwie i radosnie." 

Baden Powell 
~ 

Ksiqzeczka jest pracq wielu rqk - dziekujemy wszystkim 
druhnom, kt6re swiadomie lub nawet nieswiadomie, pomogly 
aby ta ksiqzeczka powstala. Za ilustracje dziekujemy druhnie 
sam. Ioannie Bromberg. 

Czuwaj! 

Anna Gebska hm, Alina Zbikowska hm 
Referat Harcerek, Glowna Kwatera Harcerek 

Londyn, listopad 1998 



Co to [est zast~l'? 

Naturalnym zjawiskiem dla dzieci, mlodziezy czy doroslych jest Iaczenie sie w 
grupki w celu lepszej zabawy czy pracy. W harcerstwie robimy tak sarno - w 
gromadzie zuchow tworzymy szostki a w druzynie harcerek tworzymy zastepy. W 
takiej mniejszej grupie mozemy lepiej wykonac zadania ktore stawia sobie 
harcerstwo - wychowanie dzielnej i odpowiedzialnej dziewczyny. W mniejszym 
zespole lepiej mozna to osiagnac gdy czlonkinie zastepu wychowuja sie 
wzajemnie, oddzialywuja jedna na druga szczegolnie gdy maja wzor i przyklad 
dobrej zastepowej. 

Praca w zastepie w oparciu 0 nasze Prawo idzie trzema torami, Sluzba Bogu 
polega na walce ze swoimi wadami w oparciu 0 gleboka wiare i dazeniu do stalego 
polepszenia swojego charakteru. Sluzba Polsce to przede wszystkim stale 
uzywanie jezyka polskiego, zdobywanie wiadomosci 0 Polsce, kraju swoich 
przodkow oraz podkreslajac swoim postepowaniem dume, ze sie jest Polka. 
Sluzba Bliznim to staranie sie bye pozyteczna przez zdobywanie jaknajwiekszej 
ilosci sprawnosci i coraz wyzszych stopni. Przez osiagniecie coraz to nowych 
umiejetnosci, harcerki bogaca siebie i oga skutecznie sluzyc bliznim. 

Jak powstaie zast~l'? 

Tradycyjnie zastep stworzony jest z dobranych kolezanek mille] wiecaj w tym 
samym wieku, z tego samego srodowiska i z takimi samymi zainteresowaniami. 
Zastepowa wybiera zastep z pomiedzy siebie. Zastepowa staje sie starsza 
kolezanka tych harcerek. W tym samym skladzie zastep przechodzi z roku na rok a 
w tym czasie kazda harcerka rozwija sie inaczej tworzac naturalna nierownosc 
wyrobienia i przez to jedna pomaga drugiej. 0 ile zastep jest zupelnie nowy 
druzynowa wybiera i mianuje zastepowa. 

Nie zawsze mamy takie idealne warunki aby zastep stworzyc w ten sposob. 
Czasami maly stan druzyny alba miejsca zamieszkania pewnych harcerek 
praktycznie wymaga inn ego podzialu. Wazne jest aby stworzyc atmosfere w ktorej 
kazda harcerka jest szczesliwa. Gdy powstaje praktyczny problem w stworzeniu 
zastepow w druzynie, zastepowa i druzynowa zawsze moga sie poradzic 
instruktorki na terenie. 

1 Książeczka Zastępowej 1998 1



W zaleznosci od zwyezaju w kazdej druzynie lub hufeu, sklad 
zastepu moze sie zmieniac co roku, alba te same hareerki tworza 
ten sam zastep przez szereg lat. Jesli zaistnieje sytuaeja, ze 
przystepuje do druzyny now a dziewezynka, ktora chce bye 
harcerka, nalezy ja przydzielic do zastepu gdzie predko znajdzie 
swoje miejsee. Taka dziewezynka wehodzi do juz zgranego 
zastepu, ktorego obowiazkiem jest przyjac ja serdeeznie. 

Zast~l'owa 

To jest ta hareerka, ktora druzynowa mianuje na funkcje zastepowej 
i kt6rej powierza odpowiedzialnosc za kierowanie prae'l zastepu. 

Zastepowa jest starsza siostra kt6ra sarna przezyla troche hareerstwo, a wiec 
rozumie eel praey zastepu i waznosc roli zastepowej w wyehowaniu hareerek. 
Zastepowa rna wrodzona umiejetnosc kierowania innyeh na dobra droge, i ehee 
podzielic sie wiadomosciami, przezyciami i doswiadczeniami. Zastepowa stale 
praeuje nad soba, kieruje swoje zycie eodzienne wedlug Prawa Hareerskiego i jest 
wzorem i przykladem dla innyeh. 

Zastepowa mlodszego zastepu powinna bye hareerka troche starsza wiekiem, aby 
swoja wicdze i przezycia hareerskie mogla przekazac dziewczetom, ktore sie 
jeszeze na tyrn nie znaja. Starszy zastep moze prowadzic rowiesniczka wybrana 
przez zastep dlatego, ze maja do niej zaufanie, ze potrafi je skierowac do dobrego. 

Obowi~zld zast~l'owei 

Swoim zachowaniem i postawq zastepowa zawsze daje dobry przyklad. 

• Przeprowadzenie programu praey wedlug ukladu rady druzyny tak aby w praey 
roeznej hareerki przygotowac do zdobyeia nastepnego stopnia. 

• Ulozenie programu pracy dla zastepu, kt6ry uzupelnia program druzyny a 
rownoczesnie rozroznia zastep od innego. 

• Przydziela poszczegolne praee hareerkom wedlug ieh zdolnosci i umiejetnosci. 
• Obmyslanie i przeprowadzenie zbiorek i cwiczeri. V t 
.' Prowadzenie ksiazki praey zastepu. . 
• Dba 0 dobro kazdej hareerki w zastepie - i tej silnej i tej slabszej.~ '1 H ~(C). 

• W spolpracuje z pod-zastepowa. ~j 0 c tf' 
J~ r 

2 .,. 
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Nie przerazaj sie ze tyle wymaga sie od zastepowej. Nie 
jestes sarna - masz do pomocy druzynowa, rade druzyny, 
szczepowq, instruktorki na terenie i ... wlasna marne. 
Korzystaj z wydawnictw harcerskich, czytaj pismo 
harcerskie, kt6re wychodzi na twoim terenie, czytaj "N a 
Tropie". Bierz czynny udzial w radach druzyny, kursach 
zastepowych, bo tam zdobedziesz wiele pomocy 1 

pomyslow. 

P 04)-zast~l'OW a 

Jest prawa reka zastepowej. Wybrana wsp61nie przez zastepowa i druzynowa. Jest 
to harcerka, z ktora zastepowa bedzie mogla wspolpracowac, polegac i podzielic 
prace. Pod-zastepowa bierze czynny udzial razem z zastepem w grach, 
cwiczeniach i zajeciach. Przez udzial i przyklad daje zastepowej najcenniejsza 
pomoc, aby praca zastepu dobrze sie ukladala. 

W razie nieobecnosci zastepowej, pod-zastepowa pelni obowiazki zastepowej 
wedlug ulozonego programu. Jest to jej przygotowanie to funkcji zastepowej. 

Zast~p Zast~poW11ch 

Zastepowa jest czlonkiem zastepu zastepowych, kt6ry prowadzi druzynowa, 
Zycie zastepu zastepowych polega na ksztalceniu zastepowych przez druzynowa 
do prowadzenia zastepu oraz do zdobycia nastepnego stopnia. 

Wybierajac godlo zastep powinien kierowac sie cechami i przykladem swojej 
patronki druzyny, ktora chca nasladowac. Charakterystyka godla rna bye 
wzorem wiec powinno zawierac w sobie wartosci, kt6re zastep chce zdobywac. 
Opieramy sie czesto na drzewach, zwierzetach, ptakach n.p. 

Pszczola : cierpliwosc, pracowitosc 
Orzel: wznosic sie wzwyz 

Niedzwiedz : sila 
Szarotki : skromne, odporne 
Swierki : wytrzymaie, silne 

Z""'iczajc Zast~p~ 
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4oCl"t\.. Najczesciej bywa, ze godlo zastepu laczy sie 
z nazwa druzyny lub tematem roku. 

25c.m. Na pierwszej zbi6rce zastepowa powinna 
dobrze przedstawic godlo zastepowi w taki 
spos6b,aby harcerki zrozumialy co to jest i co 
moga z tego czerpac. 

Majac godlo zastep 
proporczyk zastepu : 

moze zrobic sobie 

o 

Zastep powinien wybrac sobie taka piosenke, kt6ra pasuje do godla zastepu i 
ktora zastep bedzie spiewal podczas zajec zastepu. Dobrze jest jesli zastep 
napisze wlasna piosenke. 

Aby odroznic sw6j zastep od innych, zastep moze wymyslic wlasne zwyczaje lub 
obrzedy. N.p. zastep moze miec wlasny szyk (w zaleznosci od godla zamiast 
zawsze stawac w szeregu). Moze miec okrzyk lub zawolanie uzywane w 
pewnych momentach, albo kolor kt6ry sic wiaze z godlem. 

Jak widzimy, zwyczaje przyjete przez zastep daja poczucie przynaleznosci do tej 
jednostki. Im wieksze poczucie przynaleznosci, tym wiekszy bedzie wklad 
harcerek w zycie zastepu i tym lepsza bedzie atmosfera. Ta zywa atmosfere 
nazywamy 'duchem zastepu'. Trzeba starannie i cierpliwie atmosfere wytworzyc, 

4 
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Przygotowanie zbi6rki zastepu zajmuje troche czasu i potrzebne S,!: pomysly. 
Zbiorke harcerska trzeba przygotowac z pewnym balansem zajec, aby przez gry i 
cwiczenia harcerki zdobywaly wiedze harcerska, dobrze sie bawily i czuly 
przynaleznosc do zastepu. Przy planowaniu pamietaj 0 : 

• Miejsce zbi6rki - w pokoju, na sali, w ogrodzie, na lace, w lesie 
• Pora roku - pogody nie mozna przewidziec, zajecia trzeba dostosowac do niej. 
• nose harcerek w zastepie 
• Wiek i zdolnosci harcerek - zajecia dostosowac do ich wyrobienia i mozliwosci 
• Czas trwania zbi6rki - zajecia opracowane z obliczonym czasem trwania 

poszczeg61nych zajec.ktore lacza sie w calosc. 

£1emel1tli Zbi6 .•• 1ti 
Zbi6rka sklada sie z poszczegolnych element6w : 

• Temat Zbi6rki - wziety z calosci programu druzyny. Trzeba tak opracowac 
zbiorke.azeby wszystkie zajecia byly jak najblizej zwiazane z tematem.aby 
harcerki sie czegos konkretnego nauczyly. 

• Rozpoczecie i Zakoiiczenie - bardzo wazne jest wyrazne podkreslenie 
poczatku i korica zbiorki - n.p. raportem, gaweda piosenka. 

• Obrzedowosc - powazna uroczystosc, niewazne czy to trwa 1 minute czy 5, 
wazne jest aby obrzed byl dobrze zaplanowany, 

• Musztra i Raport - wyrabia dyscypline zastepu. Wazne jest azeby bylo 
przeprowadzone w dobrym, sprezystym tempie i nie trwalo dluzej niz 10 minut. 

• Ruch - na zbiorce jest bardzo wazny - trzeba cwiczenia ruchome przeplatac ze 
spokojnymi zajeciami. 

• Gry i cwlczenla - zwiazane z tematem zbiorki; cwiczenie uczy 0 danym 
temacie,a gra wprowadza cwiczenia w ruch i sprawdza czego harcerki sie 
nauczyly. 

• Technika harcerska - tu wprowadza sie tematy harcerskie - ideologia, 
przygotowanie do stopni i sprawnosci i tp. 

• Spiew - rozspiewany zastep to wesoly zastep - zwiazany z tematem zbiorki, 
• Zdobnictwo - tu nie koniecznie chodzi 0 dlugie zajecia zdobnicze. 
• Zadanie miedzyzbiorkowe - dac harcerkom jakies drobne zadanie do 

wykonania pomiedzy jedna zbiorka a druga.ktore polaczy te dwie zbi6rki 
razem. 

Przy ukladaniu zbiorki uiyj powyzszq liste jako sprawdzian planu zbiorki. 
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Prowadzenie ksiazki pracy zastepu jest 
obowiazkiem zastepowej choc nie koniecznie robi 
to sarna, moze podzielic . sie pracq, z pod 
zastepowa lub innymi czlonkiniami zastepu w 
zaleznosci od ich zdolnosci. W ksiazce tej miesci 
sic wiele informacji 0 zastepie, 0 jego harcerkach 
i jego pracy. Dlatego dobra zastepowa dba oto.aby 
jej ksiazka byla jak najlepiej prowadzona. 
Korzysta ze zdolnosci np artystycznych harcerek II~~~~~~~~~~~ 
w zastepie.aby strony ksiazki ciekawie wygladaly. II 

~ ~ KS II\Z.KA 

~ 

Pf(ACY 

2AST~PU. 

PLOMIENIC 
~ 

1~8-9~ 

Rodzaj zeszytu na ksiazke pracy zalezy od mozliwosci i gustu. Albo wpisujesz 
recznie wszystko, alba korzystasz z "folder" do ktorego wkladasz papier. 
Uzywajac'folder''mozesz skorzystac z przygotowanego materialu i fotokopiarki. 
Strony powinny bye numerowane. 

Zastepowa powinna miec ksiazke przy sobie na kazdej imprezie w ktorej zastep 
uczestniczy a po imprezie odpowiednie czesci ksiazki uzupelnic, 

Strol1a T \ft14].OW a 
Powinna zawierac nazwe zastepu oraz godlo, nazwe i patronke druzyny i hufca 
oraz termin waznosci ksiazki (np wrzesieri 1998-99). 

Has}" i l'iOS~111ta ~r14Z\fl1\f 
Umiescic slowa hasla i piosenki aby nauczyc zastep. 

Has}o i l'ios~111ta Zast~l'14 
Umiescic slowa hasla i piosenki zastepu. Tu mozna skorzystac z piosenki znanej, 
ktora pasuje do tematu zastepu albo specjalnie ulozonej. 

Z~oz~l1i~ ~\fCMOWaWcze 
Zalozenie wychowawcze to jest zadanie, ktore sobie stawiamy jako zastep, eel do 
ktorego chcemy dojsc, wiadomosci i zdolnosci, ktore chcemy zdobyc. Zalozenie 
wychowawcze jest oparte na Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim i sluzy na dluzszy 
okres. Harcereki mUSZq bye swiadome, ze sa harcerkami poto zeby bye lepszymi i 
innymi i umiec zwalczac zlo. 

SP1S Harcerek 
Przedstawiajac spis harcerek w zastepie mozna takze podac jakie maja zdolnosci, 
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£Wibe11cja zast~P14 
Tu wpisujemy wszystkie wazne informacje 0 czlonkach zastepu - patrz osobna 
kartka j ako przyklad. 

Wail1C abf"CSlf bla zast~P14 
Na tej stronie trzeba umiescic wazne adresy i telefony np: druzynowej, hufcowej i 
Komendantki Choragwi. W zaleznosci od warunkow adresy harcowki/stanicy, 
parafii, ksiedza, policji, szpitala. 

5icc alarmowa 
U stalamy siec alarmowa, aby upewnic sie ze informacje 0 pracy zastepu otrzyma 
kazdy jego czlonek. lest bardzo wazne wytlumaczyc nowym harcerkom 
koniecznosc przekazywania sieci telefonicznej szybko, a jesli jednej nie rna, 
dzwonic do nastepnej i oddzwonic do pierwszej. Notujemy w tym miejscu siec 
alarmowa druzynowej z zastepowymi. 

Zastepowa 

Podzastepowa 
~ Pamietaj przekazac 

VVszystkieinformacje 

Harcerka 6 ,.. 
Harcerka 1 

~ Co? Jak? 
Gdzie? 0 kt6rej? 

Harcerka 5 ,.. 
Harcerka 2 Harcerka 4 

Harcerka 3 

obCCl1oSC Harcerek 
Patrz zalacznik. Co tygodniowe wpisywanie obecnosci harcerek umozliwia 
zastepowej (i druzynowej, ktora przeglada ksiazke) zorientowac sie 0 stanie 1 

obowiazkowosci harcerki. Jesli nie mogla przyjsc - czy sie usprawiedliwila? 
Jaka jest frekwencja obecnosci na danej imprezie? 

P14l1 ktacja Zast~P14 
Tak sarno jak druzynowa uklada punktacje miedzy zastepami w druzynie, tak i 
zastepowa powinna przygotowac punktacje miedzy harcerkami w zastepie. Moze 
bye to oparte na czyms co druzynowa juz przygotowala, alba cos co pasuje do 
tematu zastepu. 

7 
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Punktacja jest pozytywna forma nagrody za wlasciwe postepowanie harcerki w 
roznych sytuacjach. Wyrabia takze poczucie wspolzawodnictwa, kt6re nalezy 
utrzymac na pozytywnyrn poziomie. 

Harcerki w zastepie mozna punktowac za obecnosc, urnundurowanie, mowe 
polska udzial w poszczeg6lnych zajeciach ... 

Raz nadane punkty nie mozna odbierac. Jesli zastepowa uwaza, ze jakas forma 
kary jest potrzebna w takirn wypadku, sarno nie nadawanie punktow jest kara. 
Odbieranie czegos co harcerka zdobyla wlasnym wysilkiem rue jest 
wychowawcze. 

W tyrn miejscu umiescic plan pracy opracowany razern z druzynowa. Patrz osobny 
dodatek. Na podstawie tego programu zastepowa uklada kazda zbiorke. Program 
jest tak przygotowany, aby harcerki podczas roku przygotowaly sitt do zdobycia 
nastepnego stopnia. Program wlacza temat roku i rozmaite zainteresowania 
harcerek w zastepie. Jesli cos zostanie opuszczone z jednej zbi6rki, trzeba 
sprobowac nadrobic na nastepnej inaczej harcerki beda mialy braki. 

01'15 1'''' aeli Zast~1'14 

Tu zaczyna bye ksiazka najbardziej ciekawa bo opisuje zycie zastepul 

Kazda zbiorke zastepu trzeba szczegolowo opisac wlacznie z planern, realizacja i 
uwagami. W ten spos6b wiadorno jakie byly zamierzone osiagniecia na zbi6rce, a 
jak wygladalo wykonanie. Uwagi na ternat zbiorki pomoga w planowaniu 
nastepnych. 

Ta czcsc ksiazki zabiera najwiecaj miejsca. Do pomocy w opisach mozna prosic 
czlonkinie zastepu - np zastepowa i pod-zastepowa sa odpowiedzialne za opisanie 
zbiorek zastepu, a harcerki po kolei opisza inne imprezy, w ktorych zastep bral 
udzial (zbiorke druzyny, wycieczke, uroczysta msze). Rysunkami i zdjeciami 
mozna tez urozmaicic ksiazke. 

W tej CZttSCI przechowuje sitt otrzymana 
korespondencje dotyczaca zastepu. (Listy, komunikaty 
i tp.) 

8 
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Przl1kta~ 'Ramowcgo Program", PraCli DruZl111l1 i Zast~l'l-f 
l1a Rok (przystosowane do stopni ochotniczki i tropicielki) 
Miesiac Temat Postawa Wychowanie Wychowanie Pierwsza Przyroda Technika 

Harcerki Rcligijne Narodowe Pomoc 
WiadomoSci 
Harcerskie 

wrzesieii Olga o dobrych Modlitwa Dozynki Zna skladBG Musztra przy 
Malkowska uczynkach, Harcerska, raporcie 

prawo i kiedy stac na 
przyrzeczenie, bacznosc w 
uklon i kosciele 
pozdrowienie 
Wiadomosci 0 
zastepowej i 
druzynowei 

pazdziernik Sw. Jadwiga Prawo punkty Roianiec Godlo Przygotuje 5 gatunkow Musztra 
1 i 2 paristwa, wlasneBG drzew, 5 jednostki i 
Krzyz i Iilijka zachowanie gatunkow przy 

wobec ptakow sztandarze, 
sztandaru alfabet morsa 

listopad Arcybiskup Prawo punkty Zaduszki - Andrzejki Musztra 
Szczepan 3 i4 zwyczajc zastepu 
Wesoly Wiadomosci 0 Ws;::vstkich 

patroncc liwh:tyclz 
druzyny 

grudzieii Michal Wiadomosci 0 Tradycje Zwyczaje 2 wezly, 
Grazynski druzynie Bozego wigilijne pakowanie . 

Narodzcnia paczki 

styczeii Zawisza Skauting i Umie Opatrzy Segregacja i 
Czarny harcerstwo zachowac sie drobne zbior 

polskie w koscicle skaleczenie. odpadkow w 
domu 

luty Jan Matejko Umie sie Spicwa Boze 
zglosic Cos Polske 
o hufcu i MB 
hufcowej Gromniczna n 

marzec Maria Prawo punkty Spiewa piesni Kaziuki Znaadresy Opracowanie Wlasne 
Wocalewska 5i6 kosciclnc lekarza, broszurki 0 wyrniary 

Funkcje i szpitala, ocbronie 
stopnie aptekilnocnej przyrody 

" 

kwiecieii Droga Zwyczaje Wyhoduje2 
Krzyzowa wielkanocne roslinki, 0 
Wanaprzy chronieniu 
grobic przyrody 

maj Maria Prawo punkty Spicwa picsni Pozna Poradzi Dokoriczenie W~zly i 
Konopnicka 7i8 Maryjnc pamiatki otarcie nog, spraw. Przy- wykorzystanie 

Ziclonc polskie w stluczenie, rodniczych linki, 
swiqtki - kraju krwotok nosa, rozpalanie 
zwyczajc zamieszkania oparzenie, ogniska 
Msza majowa ukaszenie 

czerwiec Prawo punkty Bozc Cialo- Noc Zrobic nosze i Zwiedzanie Znaki 
9 i 10 zwyczaje swietojariska temblak rezerwatuJpar patrolowe, 

ku narod. W strony swiata, 
kraju krok 
zarnieszlcania skautowy 

lipiec Ukladanie 
modlitwy 
wiemych 

Sierpieii A K C J A 
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ZMoiel1ie Wl1chowawcze: Wyrobienie swiadomosci Sluzby: Bogu, Polsce i 
d zlowi k kl d I h P lake rugremu c owie OWl przez przy. a s awnyc 0 OW. 
Gospodarczo Praca nad Praca dla SprawnoSci Spiew Kalendarz - imprezy, zbi6rki, Notatki 
Idomowo,za- soba innych i wycieczki 
radnose, wy- praca 
stawianie si~ zarobkowa 

Kolezeriskosc Piosenka Rozpoczecie Roku Wrz 
zastepu i Zbiorka Druzyny 
Hymn Zbiorka Zastepu (1) 
Harcerski 

Prawdomow- Do wyboru Dowyboru Zbiorka Zastepu (2) Paz 
nose Piosenka Isza niedziela : Dzieri Polskiej 

legionowa Harcerki 
Wycieczka Druzyny 
Zbiorka Zastepu (3) 
Zbiorka Zastepu (4) 

Sprawozdanie Pozytecznosc Czyszczenie Basniarka Do wyboru Zbiorka Druzyny/czyszczenie List 
ustne, zaniedbale grob6w 
zareeytuje groby, udzial Druzyna na mszy sw. i 
wiersz wakadernii akadernii listopadowej 

llgo Zbiorka Zastepu (5) 
listopada Zbiorka Zastepu/ Andrzejki (6) 

Nakryje do Zaradnosc Sw. Mikolaj, Gosposia Nowa kolede Zbiorka Druzyny/pornoc przy Gru 
stol:u, zrobi Koledowanie wigilijna Mikolaju parafialnym 
zakupy, Wigilija dla Zbiorka Zastepu (7) 
rozliczy sie z samotnyeh, Zbiorka Zastepu (8) . 
pieni¢zy Szo_l)_ka 
Pornoze w Jaselka, Milosniczka Do wyboru Oplatek druzyny Sty 
przygotowani oplatek sztuki Zbiorka Zastepu 
u posilku dla rcgionalnej I Zbiorka Zastepu 
gosei 

Dokladnosc MZOI i II Zb. Sprawnosc MZO Luty 
PickarkaI zs. Sprawnosc MZO 

Zimowisko Druzyny 
Pieczenie Sere Kaziukow_ych 

Wezwanie Uprzejmosc Zbiorka Druzyny/sprzedaz sere Mar 
pomocy/ » Zbiorka Zastepu 
apteka/szpital/ Zbiorka Zastepu 
poeztairodzice Droga Krzyzowa zastepem 

Wvcieczka po bazie 
Przepisy Wytrwalosc Warta przy Gosposia Zbiorka Druzyny/robienie Kwi 
drogowe/ Grobie wielkanocna palemek <" 

punkty uslugil Zbiorka Zastepu 
telefony 

Posluszeristwo Przyrodniczka Zbiorka Zastepu Maj 
Ratowniczka Zbiorka Druzyny 
przyrody Biwak 

Oszczednosc Goniec Zbiorka Zastepu Czer 
Zbiorka Zastepu 
Wyeieczka Druzyny 

Przekaze i Pogode dueha Zbiorka Zastepu Lip 
wykona Msza druzyny i zbiorka 
polecenie Przygotowanie do obozu 

Sier 
L E T N I A 
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Zast~l' l1a rok _ 

Obecna J Nie obecna X Usprawiedliwiona usp Spozniona sip 

L Data i rodzaj zbiorki 
p Imie i Nazwisko 

" 

I-- 
I 
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W'11{ol1al1ic Progr al11« Pr aCl1 
Zast~p« 

P~ol11icl1ic 

Zbiorki opracowane w dalszej czesci tej ksiazeczki S,! oparte na programie pracy 
dostosowanym do stopni ochotniczki i tropicielki. Zawieraja matcrialy potrzebne 
do przeprowadzenia zbiorek. Wychodzac z zalozenia, ze nie rna "idealnej zbiorki" , 
zastepowa przygotowuje zbiorke jak najstaranniej, a po zbiorce zastanawia sie co 
moze zrobic lepiej nastepnyrn razem, aby zbiorka byla jeszcze ciekawsza. 

W kolejnych zbiorkach chodzi 0 to, aby dac przyklad i pomysly jak przygotowac 
kolejne zbiorki, aby laczyly sie jedna z druga oraz z caloscia programu druzyny i 
zastepu. 

J ako nazwe naszego zastepu obralysmy "Plomienie", bo sa szybkie, wesole 1 

dajace ludziom cieplo. Harcerki w zastepie staraja sie takie bye. 
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Przl1rzecze11ie Harcerskte 
Mam Szczer~ wol~ car\1m zliciem perl1ic 
sr«zb~ "805« i Polsce, l1iesc cl1~tl1~ pomoc 

blizl1im i bl1c posruszl1~ Prxwu Harcersl{iem« .. 

Prxwe Harccrskic 

1 .. Hxrccrka sr«zli "805« i Polsce i Stfmiel1l1ie 
sperl1ia swo]c obowi~zl{i.. 

2 .. Na sl cwie l1arcerl{i 1'01egaj jal{ l1a Zawiszl1 .. 
3 .. Harcerlta jest pozliteczl1a i l1iesie pornoc 
blizl1im .. 

4 .. Harccrka w ltaz"l1m wi"zi blizl1iego, a za 
siosrrc «waza ltaz"a il1l1a harcerl{e .. ~ ~ ~ ~ 

5 .. Harccrkx posrcpw]c po rl1cerslt« .. 
6 .. Harccrke, mirtfje pf'zl1ro,,~ i stara si~ j~ , pozl1ac .. 
7 .. Harccrka jest ltarl1a i posrUszl1a ro"zicom i 
wszl1stltim swoim prze'foZ0l111m .. · 

8 .. Harccrka fest zawsze pogo""a .. 
9 .. Harccrka fest OSzcz~,,"a i ofiarl1a .. 
10.. Harcerlca fest cZlista w m1151i, mowie i 
tfczl1111tacl1 i zwalcza szkoel+wc l1arogi.. 

{ I - 
I 

I - , 
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Pierwsza Zbi6rka Zast~pu 
eel Zbi6rki : Przez porElczone gry, zabawy i spiew rozpocZClC rok pracy harcerskiej 
zastepu, Sukces pierwszej zbiorkl oraz zgranie zast~pu nadaje ton na cary rok pracy. 

(Na poprzedniej zaiorce druzyny by-ta gra z wiaaomoeciemt 0 druzynie, 0 god-tach 
poszczegolnych zast;~pow, nauczy/y si~ Modlit;w~ Harcerskq i mia/y gaw~d~ na 'temet: Olgi 
Ma-tkowskiej.) 

Plan Zbi6rki 
Kozpoczecie - Gra Gruchy T elefon 
Gra Ruchowa - Prawo i Przyrzeczenie 
Gaw~da : Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie 
Majsterkowanie 
Musztra 
Spiew i cwiczenie 
Cwiczenie B.G. 
Zadanie mi~dzy zbiorkowe 
Zakonczenie 

10 minut 
10 minut 
5 minut 
15 minut 
10 minut 
15 minut 
10 minut 
5 minut 
5 minut 

Wykonanie 
Rozpocz~cie : Zast~powa rozpoczyna zbiork~ szeptem do podzast~powej "Podaj ezeptem 
wiadomosc innej harcerce - stworzymy kr~g po srodku izby". Zast~powa staje po srodku izby, 
podzast~powa podaje wiadomosc innej harcerce, dor~cza do kr~gu i chwilke czekaja az kazzla 
dostanie wiadomosc i dor~czy. Na wzajemne przywitanie krzykriac "Czuj! Czuj! Czuwaj!" i usi~sc. 
Zast~powa t-lurnaczy jak wazne byro przekazac wiadomosc dokradnie azeby zbiorka si~ 
sprawnie zaczefa. Humaczy na czym polega siec alarmowa zast~pu i zast~p bawi si~ jeszcze 
kilka razy w gruchy telefon szepcZClc wiadomosci jak np "'Czuwaj! To znaczy B~dz GotOw". Czy 
wiadomosc zawsze sprawnie przekazana jest przez kazdq harcerke spowrotem do zast~poweJ? 
Gr~ zakonczyc uki'adaniem sieci alarmowej zast~pu. 

~- --~---__,. 
Gra na rozruszenie: Ce/: przedstawienie Prawa i Przyrzeczenia 
Harcerskiego. 
(Jesli warunki pozwalajq zrobic to na dworze). Fotokopi~ tekstu Prawa 
i Przyrzeczenia (patrz zaracznlk) miec jak najwi~kszego rozmiaru, 
pokroic na kawarki i schowac po izbie/ogrodzie. Harcerki musza 
odnalese wszystkie kawarki, u.roZyc poprawnie,a nast~pnie przykleic na 
duZy, .radny kawarek tektury. Wspolnie odczytaj~)a zast~powa powie 
krotk~ gaw~d~. T ekst Prawa i Przyrzeczenia powiesic na scianie w izbie. 
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Gaw~da: Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie 
Prawo Harcerskie jest jed no, a przedstawione jest w 10-ciu 
punktach, na wzor 10-ciu Przykazan BoZych. Prawo Harcerskie i 
Przyrzeczenie, nakazuje nam s-ruzyc Bogu, spe-rniac dok-radnie 
swoje obowiqzki wobec Boga, Narodu i Bliznich. 
Harcerka ch~nie pomaga innym, nikim nie gardzi i nie wywyzsza 
siebie. Staje zawsze w obronie pokrzywdzonych i utornnych i nie 
wykorzystuje swojej przewagi. 
Stara sit;; poznae zycie zwierzat i nie niszczy drzew i kwiatow a 
t.akze nie zaernleca przyrody. 
Harcerka zawsze stoi po stronie rodzicow, nie pozwala nikomu 
zle 0 nich mowic. Wszystkie polecenia przelozonych, a wiec 
rodzicow, nauczycieli w szkole, czy inet.ruktorow, spe-rnia jak 
najprt;;dzej, nawet gdyby by-ry nieprzyjemne. 
Harcerka w chwilach niepowodzenia nie z-rosci sir;;, nie wybucha, 
bo wie, ze nie ma z-ra ktorego nie mozna zmienic przy pomocy 
Bozej. 
Harcerka nie marnuje swoich lub cudzych rzeczy, a 
zaoszczt;;dzone pieniqdze chr;;tnie przeznacza dla potrzebujqcych. 
Brzydzi sit;; wszelkim zrern. Stroni od trucizny, ktora szkodzi 
cialu i duszy. Stara sit;; zawsze zachowac umiar w szukaniu 
przyjemnosci czy zabawy. 
Sk-rada jqC Przyrzeczenie Harcerskie dobrowolnie obiecuje, ze 
br;;dzie sir;; stara-ra przestrzegac Prawo Harcerskie i postr;;powac 
zgodnie zjego przepisami. Br;;dzie tez stara-ra sir;; bye pozyteczna 
dla drugich i chr;;tnie s-ruzy-ra pomocq, gdzie tylko br;;dzie mog-ra. 
Uk-radajqc na naszej zbiorce tekst Prawa i Przyrzeczenia 
Harcerskiego, powiesimy tak, aby by-r dla nas widoczny i 
przypomina-r nam 0 tym do czego dqzymy. 

Majsterkowanie: Gel: "Famiete] 0 codziennym dobry~ uczynku". 
Na sztywniejszym papierze harcerki narysujq kazzia osobno, god-ro zastt;;pu (przedstawione na 
ostatniej zbi6rce). Wytnie osobno strza-rkr;; i przyczepi szpilkq. Po jednej stronie god.ra pisze 
TAK a po drugiej NIE. Harcerka wezrnie to do domu na pamiqtkr;; robienia codziennego dobrego 
uczynku. 

'. N IE . 
j . . . 

" .' 
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Musztra : CWiczymy "w szeregu zbiorka", "Bacznosc", ~ \. ~ 
"Spoczniej", "kolejno odlicz". Na zakoriczenie musztry -:;Jk--_-+?-:t-+--7"~.,,4----I·F:--f 
podzastt.(powa sk.rada raport zastt.(powej. Zastt.(powa ~+-'-_~&""'o;:-::.~7~-...;O-:~-=--=--::_===j&~. ~:;~(:""':.t.= 
nowym harcerkom tlumaczy ukron harcerski. ~ ~ 0 J;t t;). 
Spiew: Gel: przedstawic piosenk~ zast~pu i Hymn Harcerski. 
Wybran_q piosenkt.( zast~pu napisac szyfrem, aby parami harcerki odszyfrowa-l-y (Pary u.roZyc 
jedna starsza, jedna m.rodsza). Mozna kazdej parze dac lnna cz~sc piosenki, a po 
odszyfrowaniu z.rozyc razem. Przepisac do spiewnika i wspolnie sit.( nauczyc. Nastt.(pnie 
zastt.(powa przypomni harcerkom 0 Oldze Markowekle] (rnozna pokazac jej zdj(.(cie) i powie, ze 
Dhna Olga napisa.ra refren do Hymnu Harcerskiego - rozdac s.rowa aby przepisa.ry w domu do 
spiewnikow. 

Frz yogni skugwa rzydr uZyn awes oto 
Ptyniepie snharc erskaisk rysyP iqsi ~wkoto 

pty nzept ynzepie sniwU si~zto tanic 
Oby snamsi~ nig dynie prze statawic. 

Cwiczenie B.G. : 
podzeetepow» ) 

. 
Gel: przedstawic co to jest i po co. (To zaj~cie mogra by przygotowac 

Podzast~powa pokazuje swoj woreczek B.G. i t.himaczy do czego 
s.ruzy. Nast(.(pnie zrobic Kim Wzrokowy - rzeczy z B.G. oraz inne 
nie potrzebne (razem 20 rzeczy) roz.rozyc na tacy. Harcerki 
patrzCl przez mlrnrte, potem zapisujCl ktore rzeczy by-l-y NIE 
potrzebne do B.G. Wspolnie sprawdzic. Drugi raz zagrac, ale 
zapiaujac co JEST potrzetine w B.G. Wsp61nie sprawdzic. Ostatni 
raz zostawic na tacy tylko rzeczy potrzebne w B.G., ale zabrac 
jednCl rzecz - czego brakuje? 

Zadanie mi~dzy zbi6rkowe : Harcerki rnusza zakupic rzeczy potrzebne do B.G. 
przyniesc na nast(.(pnCl zbiork(.( (woreczek b~dzie omawiany na nast(.(pnej zbiorce), 

Zakoiiczenie : Zast~p tworzy krClg, zastt.(powa powie kilka s.row na zakonczenle (0 
nast(.(pniej zblorce itp). Na zakonczenie stojClc na bacznosc starsze harcerki odspiewajCl Hymn 
Harcerski (nowe harcerki przez to zaczynaja te piesn poznawac). Po zbiorce uzupe.rnic 
punktacje zast(.(pu wed.rug planu. 
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01sa Dral1ol1owslta-Mat1tOws1ta 1888-1979 

Zona tworcy polskiego skautingu Andrzeja Matkowskiego i wspoftworczyni skautingu 
zenskiego urodzita si~ 1ego wrzeenia 1888r w Krzeszowicach koto Krakowa. Lata dzieci~ce 
sp(:dzita z rodzicami uczac si~ w domu. Przenoszqc Sit;; z Rodzicami do Lwowa zapisuje si~ na 
naukc przyrody na Uniwersytecie Lwowskim. Nastt;;pnie wstt<puje do konserwatorium 
muzycznego i w 1910r uzyskuje dyplom gry na fortepianie. Jako studentka bierze czynny udziat 
w mtodziezowych ruchach niepodlegtosciowych oraz w powstajqcym ruchu skautowym, w 
ktorym poznata Andrzeja Matkowskiego ttumacza Baden-Powellowskiej ksiqzki "Scouting for 
Boys". 

W 1911r Olga tworzy we Lwowie i-eza zenskq druZynt< im. Emilii Plater. Latem 1912r Olga 
prowadzi pierwszy oboz skautek z udziatem skautek z innych zaborow. Tam wprowadza w 
uzytek skautingu polskiego pozdrowienie "Czuwaj". 

Ze wzglt;;du na zty stan zrowia na jesien 1912r Olga wyjezdza do Zakopanego. W pismie "Skaut" 
ukazuja sit;; stowa do piesni "Wszystko co Nasze" z refrenem napisanym przez Olgt<. W 
Zakopanym Olga ponownie spotyka Andrzeja i bior.q slub 19 czerwca 1913r. W chaosie po 
wybuchu Iszej Wojny, Matkowscy organizujq pomoc dla Legionistow i bezdomnych. Zagrozeni 
aresztowaniem opuszczaj.q Polskt<. We wrzeeniu 1915 znajdujq si~ w Chicago i w pazdzierniku 
rodzi im sit< syn Lutyk. Andrzej jedzie do Kanady, a Olenka wraca do Europy. W Londynie Olga 
organizuje polskq szkot(: dla dzieci z ramienia "Polish Relief Fund". Po cit;;zkiej. chorobie 
wyjezdza na potudnie Anglii. Tam dowiaduje sit;; 0 tragicznej smierci rneza, w nocy 15-16 
stycznia 1919r na statku w drodze do Odessy. W listopadzie 1921r. Olga z Lutykiem wracajq 
do Polski i oSiedlajq si~ w Zakopanem. 

Olga pracuje jako nauczycielka. W 1922r jako delegatka GtOwnej Kwatery Harcerek uczestniczy 
w konferencji Instruktorek Skautowych w Anglii. Tam poznaje angielkt;; Viol.ettl( Mason przy 
ktorej pomocy finansowej pozniej powstaje "Cisowy Dworek" - dom dla dzieci sierot oraz 
miejsce spotkan harcerskich. W 1924r Olga prowadzi pierwszy Zlot Harcerstwa Zenskiego w 
SWidrze pod Warszawq. W 1927r Olga otrzymuje honorowy stopien "Harcmistrzyni 
Rzeczypospolitej" przyznany przez wtadze ZHP jako wybitnej instruktorce. 

Olga rnial a szerokie znajornoeci wsrod mit<dzynarodowego ruchu skautowego. Jako 
przedstawicielka skautingu w 1931r zostafa powotana do Sekcji Opieki nad MtodzieZq w Lidze 
Narodow. W 1932r przewodniczy SWiatowej Konferencji Skautek w Szkole Instruktorskiej na 
Buczu, w ktore] braty udziat delegatki z 23 panstw. Gosciem konferencji byta Lady Olave 
Baden-Powell, zona Naczelnego Skauta oraz cztonkini Komitetu SWiatowego. 

W 1939r Olga z synem opuezczaja Polskt< i jadq przez Kumunie do Anglii. Wyjezdzajqc do 
Szkocji prowadzi dom dla dzieci polskich rodzin, pracujac W nim do 1942r. Po powrocie do 
Londynu przewodniczy Naczelnemu Komitetowi Harcerskiemu na emigracji. W 1948r otwiera 
Dom Polskiego Dziecka w Hawson Court, Devon (potudniowa Anglia) i prowadzi go przez 13 lat. 
Po ciezkie] chorobie w 1961r Olga wraca do Polski, do Zakopanego i tam prowadzi spokojne 
zycie wraz z wiernq przyjaciotk.q Mari.q Chmielewskq. 

18 

Dhna Olenka odeszta na wieczna warte 15 stycznia 1979r w 90tym roku zycia i w 60tq 
rocznice smierci rneza Andrzeja. Pochowana jest w Zakopanem na cmentarzu przy ul. 
Nowotarskiej. 

18 Książeczka Zastępowej 1998 18



i, 1. '! 

~ "-;: 
i:"' 
<4~~ 

~-_-i 

Olga Drahonowska Matkowska 
PODNOZA MOICH GOR 

PQWO/[ i tpjf!l.lJTlie. Slow. i melodjll.! O. N .• IJt.ow~k ••• 

&' 11 ! 1;---:zwffiFD J 
I. Pod· • 110 • ;La rno > leb gllt 0 • 

~#¥€¥@4c fPD 
~ ~"-" mgly, N.d .;.-m; ".-.m. 
=E%@3 ; J J I :#¥I 

cnrnur Hz~··,1 - lite ro , ai, 
~r':!JjPit'~:lIjIlC' 

~: e J J I J. 
Nie 

J 
Pn:cz 

: 
chmur prtc - bi - ly :;1.,. Wilt 

~ ;; E±4 :ddI JT 
w slon - COl pa· trl.ll kn!~. 
~. Choc smurkow lyle wkrqg 

I prlit .• uil'zlIany kre~. 
:\lip wulno lam:lI:' rak , 
x: proznych ronic it'z. 

Lecz, smiulc w g-orE: wznidc akron 
I wit'rzyc. lk mrokow tycb <'i('(1 
Stouecznq krvje gdzie~ tOli 
I wietk! jasny dzieu, 

. Plt';'(1 1\' ';lloiylll dr uhua OI!;a Mlilkow>:Ika w 1929 rcku, 
!.akl~wl~~~:~rt~;.~~:;;:~~,~t;~O{,IIY din .. dworkowe] gromady' (druhen 

19 
19 Książeczka Zastępowej 1998 19



Szybko, wesolo 
~ P :j 
~ & ~ ;';;;j_;Ji) I •• 

t.Przu 0 . gnisku gwa - rl!! dru - iy 

t._. 
ply - fI ie presn ha r - cer ska, shy sy- 

l*f==v:J1 JU· 

Muzyka: S. Moniuszko 

j )1 J_ k I ,,{J 

10, 

)) 
10, 

., 

nil we so 

l l I J_ 
p ia si~ uiko 

rJ}!}r1 . i.e, p}yn· z e, pic s ni. unj si, w ZIO·lq nit. 

), j .J I J ., II ~ jJ J. 
o - b))s narn sle ni - gdy nie rrze-stn - Ia wit! 

Przy Ognisku Gwarzy Druzyna Wesolo 

Przy ognisku gwarzy druzyna wesolo, 
Plynie piesri harcerska, iskry sypia sie w kolo, 
Plyrize, plyrize, piesni, wij sie zlota nic, 
Obys nam sie nigdy nie przestala wic! 

Naplynela wspomnieri stubarwna dzis fala, 
Kazda iskra w piersi nam ogien rozpala 
I w zadumie plynie piesri harcerska w dal, 
Kochane ognisko, ty sie zawsze pal! 

Choc nas burze zycia po swiecie rozwieja, 
W naszych sercach iskry w plomienie roztleja, 
I z tego ogniska wezmiem taka moe, 
Ze bedziemy swiecic w najciemniejsza noc. 

Wszystko Co Nasze 

Wszystko co nasze Polsce oddamy, 
W niej tylko zycie, wiec idziem zyc, 
Swity sie biela otworzrny bramy 
Rozkaz wydany wstari w slorice idz, 
Ref: Ramie prez, slabosc krusz, 

Ducha tez, Ojczyznie milej sluz. 
Na jej zew w boj ezy w trud 
Pojdziem wraz harcerek pol skich rod, 
Hareerek polskich rod. 
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Druga Zbi6rka Zast~pu 

eel Zbi6rki : Przez gry i cwiczenla przeprowadzie program pracy zasttipu, ktOry w 
ca-rosci przygotowuje do zdobycia nowych zdolnosci oraz nasttipnego stopnia harcerskiego 

Plan Zbi6rki : 
Rozpoczticie: Umundurowanie i raport 
Podzia-r zasttipu : m-rodsze : B.G. 

Starsze: Prawdomownose 

5 minut 

15 minut 
10 minut 
5 minut 
10 minut 
10 minut 
5 minut 
25 minut 
5 minut 

Musztra 
Gawtida : Krzyz i Lilijka 
Cwiczenie Krzyz i Lilijka 
Spiew 
Gra Ruchowa : Sprawnosci 
Sprawnosci 
Zakonczenie - Obrztid 

Wykonanie: 
Rozpocz~cie : Na zawolanie "w szeregu za mna zbiorka" zastt;;p si~ zbiera na rozpoczecie 
zbiorki. Wchodzi podzast~powa "spozniona i w ba-raganie". Podzast~powa pozmlenlara sobie 
umundurowanie, uczeeara eleganckq fryzure, w-rozy-ra wysokie obcasy ... Harcerki mUSZq 
rozpoznac jak powinna bye umundurowana, pomoc jej si~ przygotowae i sprawdzie jak wyglqda 
wfasne umundurowanie. Podzasttipowa wtedy zrozy raport zast~powej. 

(Nasu;pnie jest podziei zeetepu na chwilt; aby umoz!iwic dwie inne rzeczy na inne poziomy.) 

Mlodsze -B.G.: Ce/: aby dokonczye practi na tema>t B.G., ktore jest potrzebne do stopnia 
ochotn iczki. 
Podzast~powa daje kazzie] w tej grupie s-rowa Bqdz Gotow napisane szyfrem, aby odgad.f-y co 
btidq robie. Nasttipnie pokazuje swoj woreczek B.G. i jak te wszystkie rzeczy, 0 ktorych by-ra 
mowa w zeezryrn tygodniu Sq urozone. Harcerki sprawdzajq czy przynios-ry wszystko co mia.f-y 
zadane z zesz-rej zbiorki do w-rasnego B.G. Podzast~powa podaje wzor do zrobienia woreczka i 
zacheca harcerki do zrobienia tego w domu przy pomocy mamy/babcilcioci. 

Klucz : t = 1, C = 15 

14, 13, 16, 12 / 19, 4, 8, 4, 10 
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Starsze - Prawdom6wnosc: Gel: Przygotowae krotki pokaz na ten temat. 
Zastc;;powa wraz ze starszymi omawlaja co to znaczy bye prawdomowny i jak to sili wlaze z 
2gim punktem Prawa Harcerskiego (Patrz na plansze z zeszi'ej zbiorkl). przygotowujE.! wspolnie 
pokaz na ten temat ktory przedstawiajE.! mi'odszym jak skonczE.! swoje zajecle, 

lVIusztra : Dla rozruszania siC;; - musztra jednostki - w tyr, w prawo, w lewo zwroty. 

Gaw~da: Gel: przedstawic krzyz i lilijkc;; i wprowadzie do nastc;;pnego zajecia. 
Uklon harcerki jest podniesieniem trzech palcow na wysokosc 
ramienia. Ukron obowiqzuje harcerki w mundurze wobec 
sztandarow: panstwowego, wojskowego i harcerskiego. Poza tym 
ukl on obowiazu]e na zgromadzeniach i uroczystosciach scisle 
harcerskich. 
Oznakq Harcereka jest Lilijka - ktorq nosi na furazerce. Na lilijce 
Sq litery O.N.C. ktore oznaczaja OJ czyzna , Nauka i Cnota - 
si'uzyc Ojczyznie, poszerzac swojq wiedzli, pracowac naq 
doskonaleniem wi'asnego charakteru. Litery Z.H.P. to znaczy 
Zwiazek Harcerstwa Polskiego. 
Po zrozeniu Przyrzeczenia Harcerskiego harcerka otrzymuje 
Krzyz Harcerski I ktory od tego momentu zawsze nosi na 
mundurze. 
Krzyz Harcerski jest podobny ksztai'tem do Krzyi:a Virtuti 
Militari - czyli najwyzszego o0,znaczenia wojskowego. 
W srodku krzyZa jest Iilijka od ktorej rozchozlza sili na wszystkie 
strony promienie i otoczone Sq kotern. Promienie oznaczajq 
swiati'o, ktore prowadzi nas przez trudy, a koi'o to symbol 
doskonai'osci do ktore] dE.!zymy. 
Dookoi'a krzyza jest wieniec : liscie d{:bowe to symbol sii'y, 
umiejlitnosci i wytrwaloeci, a liscie laurowe to sii'a duchowa i 
zwycieetwo nad si'abosciami. Liczne kropki na krzyzu oznaczaja 
dobre uczynki jakie harcerka zawsze stara sit( robie. 
Przez srodek krzyza przechodzi si'owo CZUWAJ - pozdrowienie 
harcerskie. 

CZUWAJ : nad sobq - abys byta w kazdej chwili gotowa spetnic przyjacielskq 
przystug~. 
CZUWAJ : bo jesus na ehizbie, pami~aj to jest Tw6j obowiqzek. 
CZUWAJ : bo rnaez doskonalic sw6j charakter, rnaez doskonalic si~ w pracy. 
CZUWAJ : abys byta dobrq harcerka, 
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Cwiczenie Krzyz i Lilijka: Gel: zapoznac sit;; ze wzorem tych symboli. 
M.rodsze harcerki dostajq wzor lilUki, a starsze wzor krzyZa harcerskiego. Wszystkie wychodzq 
na ogrod i z elemerrtow przyrody uk.radajq na ziemi lilUkt;; alba krzyz. Zauwazyc, kt6re harcerki 
majq talent wyobrazni i artystyczny. W izbie rnozna to zrobic na ptachtach z wczeenie] 
przygotowanych elernerrtow przyrody alba innych rzeczy, ktore znajdujq sit;; w izbie. Wspolnie 
sprawdzic wykonanie. 

Spiew : Frzeepiewac piosenkt;; zast~pu nauczonq w 
poprzednim tygodniu, piosenkt;; druzyny nauczonq dwa 
tygodnie temu oraz inne na Zyczenie harcerek. 

Gra Ruchowa: Gel: Foznac mozllwoeci roznych sprawnosci harcerskich. 
Przygotowac dwa komplety osobno wycit;;tych ilustracji i nazw sprawnosci. Kozmieszac kaZdy 
komplet na jednym koncu sali, a harcerki podzielone na dwie mieszane grupy stojq po drugiej 
stronie. Na gwizdek jedna harcerka z kaZdej grupy biegnie do swojego kompletu i dopasowuje 
sprawnosc do nazwy. Ktora grupa pierwsza skonczy wszystko poprawnie wygrywa. 

Sprawnosci: Gel: aby kazzia harcerka wybra.ra sprawnosc do samodzielnego wykonania, 
(Harcerki trzeba zecnecec do zdobywania roznyct: eprawnoeci, nie tylko te potrzetme do 
stopni.) Zastt;;powa wybiera kilka przyk.radow, ktore uwaza zainteresujq harcerki np : 
Kronikarka I, Fotografka I, Pokojowka, Mi.rosniczka Zwierzqt. (miec przy sobie kSiqzeczki 
Sprawnosci Harcerek, aby w razie potrzeby odszukac inne). Po koleii odczytac, omowic, ustalic 
kto co robi (w.rqcznie z zastt;;powq i podzast~powq). Zobaczyc ktora maze w czyms pomoc 
(kolezenskosc). Ustalic czas na zdobycie sprawnosci i umowic sit;;, zo na kazdej z kolejnych 
zbiorek zastt;;pu omawiamy postt;;p. 

Zadanie Mi~dzy Zbi6rkowe : zaczac zdobywac wybranq sprawnosc. 

Zakonczenie : Obrz~d : Aby harcerki poczu.ry odpowiedzialnosc za zdobywanie sprawnosci 
zrobia wspolne postanowienie. 
Zastt;;powa ma przygotowanq tadnq lilUkt;; na duzym arkuszu papieru. Kazda harcerka wytnie 
obrazek swojej wybranej sprawnosci. Zastt;;p siqdzie woko.r lilUki i po koleii harcerki przyklejajq 
dooko.ra lilijki swojq sprawnosc i podpiszq sit;; pod niq jako znak swojego postanowienia 
rozszerzenia swoich horyzorrtow. Zast~powa rnoze rez powt6rzyc urywek z gawt;;dy na temat 
CZUWAJ! Plakat ze sprawnosciami powiesic na scianie obok Prawa Harcerskiego z zeszrego 
tygodnia. 
Wzajemne pozegnanie : Czuj! Czuj! Czuwaj! 
Po zakonczeniu zbiork: uzupetnic punktacje zastt;;pu wed.rug planu. 

If Po zbiorce ornowic i zaplanowac wycieczk« zastt<pu na piqtq zbiork« - patrz 5ta zbiorka. 
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Krzyz Harcerski 
Ksztalt Krzyza Harcerskiego wzorowany jest na ksztalcie Krzyza Virtuti Militari, 
najwyzszego odznaczenia nadawanego w wojsku polskim za odwage i mestwo, 

Krzyz Harcerski otrzymuje harcerka przy skladaniu przyrzeczenia. 

Liczne kropki na krzyzu oznaczaja dobre uczynki, jakie harcerka zobowiazuje sie pelnic 
dobrowolnie w swej sluzbie harcerskiej. 

Liscie debowe to sib, umiejetnosc i wytrwalosc, 

Liscie laurowe to sila duchowa i zwyciestwo, 

Czuwaj to wezwanie "Bqd: Go tow " do pracy nad swoim charakterern, do pomagania innym, 
to gotowosc do czynu. 

Kolo to symbol doskonalosci. 

Promienie to swiatlo przewodnie prowadzace nas przez trudy do gwiazd. 

Lilijka to symbol czystosci ducha, sluzby idei i lacznosc z miedzynarodowym ruchem 
skautowym. 

24 
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Lilijka Harcerska 

0- Ojczyzna (patriotism) 
N - N auka (the pursuit of knowledge) 
C - Cnota (virtue) 

Lilijka to symbol czystosci ducha i sluzby idei. Stale przypomina nam do czego 
dazyrny i jak chcemy sie doskonalic. Lilijka jest symbolem skautingu swiatowego. 

Z.H.P. - Zwiazek Harcerstwa Polskiego 
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IV 
C' 

KRONIKARKA I 
(od 11 lat) 

1. Pisze czysto, czytelnie i poprawnie 
po po Laku , 

2. Opisze w kronice 2 zdarzenia z zyc1a 
zast~pu lub druzyny. 

3. Przedstawi wIasn!j, wzrniank~ kroni 
karsk!j, zamieszczon!l: w pismie harcerskim 
lub gazetce szkolnej. 

4. Ozdobi swoje artykuly dowolnym 
sposobem np. fotografi!l:, ryaunkiem itp. 

Podpis harcerki Podpis instruktorki 

FOTOGRAFKA I 
(od 11 lat) 

1. Uzywa najprostszego aparatu foto 
graficznego, zapoznala si~ z nim 
i potrafi zalozyc film. 

2. Wytlumaczy jak funkcjonuje najprost 
szy aparat fotograficzny. 

3. Przedstawi zrobione przez siebie 
dobre zdj~cia: 
a. dwa ilustruj!l:ce Bceny z zycia 
druzyny, 
b. dwa krajoznawcze np. zabytki, 
krajobrazy, 
c. dwa zwierz!j,t domowych lub dzikich. 

4. Przedstawi maly album wlasnych 
zdjec. 

Podpis harcerki Pod pis instruktorki 

Data przyznania 

® · · · 
~ - 

@ 

POKOJOWKA 
(od12Iat) @ 

~ 
'3'"\5) 
~\j 

s:t. N ~ 
c: s:t. 
N· <0 ~ <0 ::s 

'" <0 ~ \S) \S), 
CJ -. \) 
~ ~.~. ~ ~. 
'3'" '" \S) 
<0 ~ ct 2 \5) ~ 
. "\3 -. 
\J :-. ~ s.\S - 2 ~ ,,~ 
N. :::s ct '< <0 <0 ::s (5), \S) 
CJ 52. ~ 
~ ::r: ct 
()~~ ...• '" -. \) CJ 
\j ~ \j 
CJ ~ N 
~ ~« 
N. t._.. '" 
~ ~ ~ • \S) 

ct~ 
ct· 
~ 
3 

1. Zna kolejnosc czynnosci sprz!j,tania. Wie. CZ~ 
te c-zynnosci w.ykonac. 

2. Zarniata, myje, pastuj'e i froteruje podlogi. 
Czysci okna , Myje lazienk~ •. 

3. Ulnie- obchodzi6 si~ z: odkunaacaem elektr.ycznym, 
w,ykorzysta odpowiedni do czynnosci rodzaj 
8zc'Zotki. Sciele l6Zka. utrzymuj'e por sadek 
w. 8zafie. Wie jak uchr-orri.d ubranie od moli. 

4. NBJrrywa do s,tolu, czysci i utrzymuj'e 
w· porz!l:dku nac:zynia s.t.olowe. 

5. Czysci buciki i ubranie .• 

MltOSNICZKA 
ZWIERZAT 
(od 11 lat) ® 
1 a. Wytlumaczy i narysuje tabel~ na j'akie: 

dwie· g16wne grupy dzieli si~ swiat zw,ierz!j,t. 

b. ~odzieli te dWie grupy na rody np. ryby, 

ptaki, saaki. Narysuje tabel~. 

c. Okresli czym. ai~' charakter.yzuje kaZda z: tych 

grup. 

2. Lubi zw.ierz~ta.. Illteresuje si~ ich zyciem, 

obyczajami i srodowiakiem w kt6rym zyj!l:' 

3 a. stale opiekuje si~ jakims zwierz~ciem 

np. kotem, psem, kr61ikiem, chomikiem. Karmi je, 

czysci klatk~ lub koszyk, dba 0 higien~ i zdrowis. 

b. Wymieni g16wne rasy wybranego zwierz~cia 

i op1sze charakterystyczne roznice. 

c. Po ta-af'L opowiedziec 0 zw.yczajach, srodowiaku 

i potrzebach swojego zwierz<ilc1a. W1e jak1e 

pokarmy s!l: dla niego szkodliw.e. 
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Muoiutcik» . 

Sz!lIki . 
Regionalnej 

1 I 

®@ 
Szwaczka I 

Kajakarka 

MiloslIiczka 
Roslin 

@ @ 1~_ 

Ratowniczka 
Wodlla 

Piywaczka I 

(j) @ . Astrouomka 

@ Grajek ® 
Magazynierka . ~ . '\CI M"",;crfi. 

@) ~""'"'''' @) 

e Grzybiarka 

Koroukarka 

Taucerka I 
Spiewaczka 
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plastry roznych rozrniarow 

mary bandaz 

igll( i nici 

zapatki 

~~ 
~~ i~ Co ha-rce-rl{a ")1051 

f w woreczkn 'O.G.1 

L 

drobne na telefon 

agrafki 

guziki 

MEDI WIPE 

Kilka saszetek chusteczek 
namoczonych ptynem 
oczyszczajqcym (antiseptic 
wipes) 

gaza 
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Trzecia Zbi6rka ZastQPu 

eel Zbi6rki : Przezye Bieg Harcerski jako forme przekazania wiadomosci. (Zsetepow» 
przed zbiork~ muei przygotowac tras~ i listy.) 

(poprzednia zbiorka byfa v.ycieczkq druzyny do lasu gdzie harcerki mi~zy innymi poznawaly 
przyrod~ w lesie) 

Plan Zbi6rki : 
Kozpoczecle : Raport i Piosenka 
Bieg Harcerski 
Spiew 
Zagadka 
Omowienie Biegu 
Zdobywanie Sprawnosci 
Zakonczenie 

5 minut 
50 minut 
10 minut 
5 minut 
10 minut 
10 minut 

Wykonanie: 
Bozpocz~cie : Podzastl(powa zwohi]e zastl(p i przygotowuje raport. Sktada raport 
zastl(powej. Harcerki r~cz~ sil( pod rt~ce i odspiewuj~ piosenkl( zast~pu. Zastl(powa zapowiada 
Bieg Harcereki podczas dzisiajszej zbiorki, dzieli zastl(P na dwie grupy (wr~cznie. z 
podza stl(pow~). 

Grupy wyruezaja na bieg z 10 mlnutowa przerwa. Podczas gdy pierwsza grupa wyruezyla, 
druga przygotowuje sil( do spiewu (patrz nizej) a jak pierwsza grupa wroci i czeka to t.ez 
przygotowuje sil( do spiewu. 

Bieg Harcerski Gel : (1) Spostrzegawczose, (2) Umiej~nose 
poruszania sil( po terenie, (3) Wiadom;sci z Programu Pracy - sw. Jadwiga, 
(4) przyroda w miescie. 

Przed wyjsciem na bieg trzeba omowie zasady trasy, ilose listow, podae czas 
trwania - na ktor~ wrocie nawet jesli nie skonczyry, miee przy sobie B.G. 
oraz numer telefonu do izby Uesli mozliwe). Trzeba bye odpowiednio ubranym 
na pogod«. 

Trasa : (przykfad - trzeba dostosowac si~ do moiliwosci.) Kazdej grupie dae 
fotokopie okolicy z tras~ ulic po ktorych musza przejse wymazanymi. przed 
wyjsciem rnueza odnalese na mapie gdzie s~ i dowiedziec sil( od zastl(powej w 
ktorym kierunku mueza isc (na prawo czy lewo od wyjscia). Spostrzegaj~c 
s~siednie ulice odnajduj~ trasl( i po drodze dopisuj~ nazwy ulic. Po drodze 
musza t.ez spostrzec znaki patrolowe oznaczaj~ce)ze jest list. 

M " Listy: dla urozmaicenia CZI(SC listu rnozna napisac ratwym szyfrem - znasz 
harcerki i ich mozliwoeci, ale nie rob za skomplikowane i za drugie. 
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~ List Nr. 1 :Jadwiga by.ra corkq krola w~gierskiego Ludwika. Po smierci Kazimierza Wielkiego 

~ ostatniego piasta, Ludwik zosta.r krolern Polski ale przekaza.r tron swojej 10 letniej corce 
Jadwidze. W 1384 Jadwiga zosta.ra koronowana na Krola Polski. 

(Szyfrem: po drodze nazbieraj przynajmniej 5 roznych gatunkow lisci.) 

Klucz : f = 1, c = 15 
5,4/16,6,4,16,12,17/3,13,12,14,21,17,6,13,22/5,6, 12, 11,3, 13,22,2,3,21, 17,2 

2/ 5,21,17,15/6,4,12,3,11,15,20/ 6,4,16,12,13,22,21/24,21,7,15,21// 

List Nr. 2 :Dla m.rodziutkiej Jadwigi wyszukano rneza - by.r to kalaze Litwy JagieHo. Dla 

dobra Polski i w nadziei, zo Litwa nawroci sit;; na chrzescUanstwo, Jadwiga zgodzi.ra si~ na slub. 
JagieHo zosta.r ochrzczony i przyjEjr imi~ W.radys.raw. Nastt;;pnie odby} si(: slub Jadwigi i 
Jagit;;Hy. JagieHo wtedy zosta.r koronowany krolern i rzqdzi.r obok Jadwigi. 

Po drodze zauwazcie ptaki. Wymiencie tyle ile zaobservvujecie. Jakie inne zwierzt;;ta 
za uwazy.ryscie'? 

List Nr. 3 :Po slubie JagieHo wyjechar wraz z biskupami na Litwt;; aby nawrocic l.itwinow. W· 

1387 odby.r sit;; Chrzest Litwy. Po.rEjczenie Polski i Litwy wzrnocnilo ich pott;;gt;; do walki z 
KrzyZakami. 

(Szyfrem : Nazbieraj ile mozeez przykbdow jesieni.) 

Klucz: 

~ nzirjileoeipzkaojeei / abeaceelmzcery.rdwein 

List Nr. 4: Obrazek SW Jadwigi 
Jadwiga troszczy.ra sit;; 0 ludzi szczegolnie biednych i udziela.ra im wiele pomocy. Wszystkie 
swoje klejnoty oflarowara na rozbuzlowe Akademii Krakowskiej i tak powsta.r Uniwersytet 
Jagiellonski. Jadwiga by.ra przez wszystkich kochana i ogromny smutek zapanowal w kraju gdy 2 
w 1399 zrnar+a rnajac zaledwie 25 lat. ~ 
W czervvcu 1997 Papiez Jan Fawe! II ogtosit Jadwigt;; swit;;tEj podczas swojej podrozy do Polski. 

Klucz: 

I V \/\J U\' 
Wciezt;;e rcibeimoatpwj oegdso 
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Spiew: Gel: Zajqc czekajaca grup~ i nauczyc si~ piosenki na Akademi~ Listopadowq. 
Harcerkom przedstawic tekst piosenki aby przepisa-ry do spiewnika. Opowiedziec 0 odzyskaniu 
niepodleg-rosci i 1918 0 roll jozefa Pi-rsudskiego w odzyskaniu niepodleg-rosci i ze "Kasztanka" w 
piosence to jego ulubiony kon, Zaczqc uczyc melodi~. 

Zagadka: Gel: sprawdzic czego harcerki si~ nauczyly podczas biegu. 
Kazda grupa dostaje -ramigf6wk~ do wykonania - ktOra grupa pierwsza skonczy7 

Om6wienie biegu : Gel: aby zobaczyc jak sit( uda-ro, co rnozna polepszyc na nast((pny 
bieg, zobaczyc co zebraly z przyrody (potrzebne na nast~pnq zbiorke). 
Usiqsc z zaatepem i zobaczyc jak im si~ uda-ro odnalezienie trasy i listow, co zebraly z zadan w 
listach. Spytac si~ czy mia-ry jakies inne przygody po drodze - niech opowiedzq. 

Zdobywanie sprawnosci : Dowiedziec si~ od harcerek jak post~pujq z wybranq 
sprawnosciq i zobaczyc jak mozna im pomoc. 

Zakoiiczenie : Wspolnie przespiewac nowa piosenk~ (do powtorzenia na przysz-rej zbiorce). 
Na wspolne pozegnanie "Czuj! Czuj! Czuwaj!" 
Po zakonczeniu zbiorki uzupernic punktacje zast~pu wedrug planu. 

Rozdac komunikat 0 wycieczce zast~pu! II II 

1 

~ 

2 
3 I:r 

4 
5 
6 
7 

I 
I I 

I 
I I I 

I I 
1. Na rozbudowt( Akademii Krakowskiej jadwiga da.ra swoje ... '? 
2. Po chrzcie jagieHo przyjq.r imi~ ... 7 
3. jadwiga troszczy.ra si~ 0 wszystkich ludzi szczegolnie ... ? 
4. lie rnlal a jadwiga lat gdy zostara koronowana na krola Polski? 
5. Zwiazek Jadwigi i JagieHy urnozllwi! chrzest ... ? 
6. jadwiga pochodzira z ... ? 
7. jadwiga poslubi.ra ksi~cia litewskiego ... 7 
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Sw. Jadwiga - Kr6lowa Polski (1374-1399) 
Po smierci ostatniego Piasta Kazimierza Wielkiego (ktory nie mia! syna), krolern polskim 
zostat jego siostrzeniec Ludwik - krol w<;;gierski. Ale Ludwik nie panowat dtugo, bo przeznaczyt 
swojq cork<;; Jadwig<;; na tron polski. Mtodziutka 10 letnia Jadwiga przyjechata w 1384r z 
W<;;gier do Polski i zostata ukoronowana na Krola Polski. Wyszukano dla niej m<;;za - Wielkiego 
KSi<;;cia Litwy - JagieH<;;. 

Jadwiga byta w dziecinstwie zareczona z kSi<;;ciem austryjackim. Dla dobra Polski i w nadziei, ze 
Litwa nawroc! si<;; na chrzescijanstwo - zgodzita si<;; wyjse za maz za duzo starszego od siebie 
JagieH<;;. Legend\a gtosi, ze modlqc si~ przed krzyzern Chrystusa i proszqc 0 wekazowki co ma 
czynic, Jadwiga ustyszata Ukrzyzowanego, ktory przemowit do niej "aby wzi~ta Jego krzyz i 
poniosta go w gtusz~ litewskich puszcz." Krzyz ten, zwany 'Czarnym Krzyzern', lub 'krucyfiksem 
Jadwigi' znajduje si~ w bocznym o.rtarzu katedry wawelskiej, gdzie obecnie z+ozone Sq relikwie 
swi<;itej. 

JagieHo zobowiazal si~ przyjqC chrzest wraz z calyrn narodem, odzyskae ziernie, ktore Polska 
utracita wskutek najazdow krzyzacklch, a ziemie litewskie przytqczye do Polski. JagieHo 
przyjqt chrzest swi~ty, otrzymat imi<;; Wtadystaw, nast~pnie odbyt si<;; slub Jadwigi i JagieHy. 
JagieHo zostat koronowany na Krola Polski i rzqdzit razem z Jadwigq. 

JagieHo po koronacji vvyjechat na Litw~ Z ksi~zmi i biskupami,aby nawracac Litwlnow. W roku 
1387 odbyt si<;; Chrzest Litvvy. Na Litwie w imieniu JagieHy, rzqdzit jego brat stryjeczny Witold. 
Potqczenie Polski i Litwy wzmocnito ich pot~g<;; i teraz mogli razem stanqc do walki z 
Krzyzakarni, ktorzy zagrazali tak Polakom jak i Litwinom. 

Kroiowa Jadwiga oddata care swoje krotkle zycie dla dobra swojego krolestwa i umocnienia w 
nim chrzescijanstwa. Prawie ca.fy sw6j rnajatek przeznaczata na cele charytatywne : fundacje 
kosciotOw, szpitali i pomocy biednym i chorym. OFiarowata swoje klejnoty na rozbudowanie 
Akademii Krakowskiej i utworzenie tam vvydziatu teologiczn~go. 

Przez wiele lat krolowa Jadwiga i krol JagieHo wspolnie 
sprawowali rzqdy i ich troskq by to dobro panstwa i oswiata 
narodu. 

Krolowa Jadwiga byta przez wszystkich kochana i wielki 
smutek zapanowat w ca.fym kraju, gdy w mtodym wieku 
urnar+a. Miata dwadziescia pi<;;c lat. Po smierci Jadwigi, 
Wtadystaw JagieHo mial trudne zadanie, gdyz muelar si<;; 
nauczyc rozumiec Po!akow, musiat tez sam nad sobq 
pracowae, aby umocnic sit( w wierze chrzescijanskiej i bye 
godnym krolern Polski i Litwy. 

Ojciec Swi<;ity Papiez Jan Fawe! II w 1997 roku podczas swojej 
pielgrzymki do Polski, ogtosit Jadwig<;; swi~tq. 
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Piesn 0 Wodzu milym 
slowa Waclaw Kostek-Biernacki 

4/# 
Tempo mazurka 

2 ]J j •• l l l 

). I J! oPJ J J1 iPJ J 
Je_dzie,ie_ dzie na kcsztcn , ce, no koszton, ceo 

fa ~ V F (] I rJ i I J F 
si, wy strz:eL co stro]. Hej, hej, 

*' J l I j r I D :bw. 
moil He], he], Komeridan_ 

t 
Si; wy strzel , ca stro], 

I P j) J 
kornenocn, Cte, mi. ty Woo dz:u 

EJ I GJ )1 Jill t I 
cie, mi. ~ Wo. dzu rno]! 

1. J edzie, jedzie na kasz tance 
Siwy strzelca stroj, ' 
Hej, - he}, Komendancie, 
Mily Wodzu moj. 

2. Gdzie szabelka twa ze stali? 
Przeciez idziem w boj. 
Hej, - hej, Komendancie, 
Mily Wodzu moj. 

3. Gdzie Two} mundur jeneralski, 
Zlotem naszywany? 
Hej, - he}, Komendancie, 
Wodzu kochany. 

4. Masz wierniejszych, niz stal chlodna, 
Mlodych strzelcow raj ... 
Hej, - hej, Komendancie 
Mily Wodzu moj! 

5. Nad lampasy i purpury 
Wolisz strzelca stroj, 
He}, - he}, Komendancie 
Mily Wodzu mojl ' 

J ozef Pilsudski 1867-1935 Patron ZHP 

Od mlodosci dazyl do odzyskania niepodleglosci Polski. Majac 20 
lat zostal zeslany na Syberie na cztery lata. Po wybuchu I Wojny 
Swiatowej utworzyl Polska Organizacje Wojskowa, zainicjowal 
powstanie Legion6w i zostal Komendantem I Brygady. Uwieziony 
w Magdeburgu przez Niemc6w, po zwolnieniu llego listopada 
1918, wraca do wolnej Polski i zostaje Naczelnikiem Paristwa i 

, Naczelnym Wodzem. W 1920r po zwycieskiej wojnie z Rosja 
. zostaje Pierwszym Marszalkiern Polski. 

W 1923r Pilsudski wycofal sie z zycia politycznego powracajac w maju 1926r, gdy 
przeprowadzil 3 dniowa walke z wojskami rzadowymi. Widzial w tym momencie brak ciaglosci 
rzadow polskich. W latach 1926·28 i 1930 byl premierem Polski, ale gdy zostal wybrany 
prezydentem nie przyjal tego wyboru, lecz swoim wplywem do korica zycia decydowal 0 

najwainiejszych sprawach paiistwa. 

Pilsudski zmarl 12 maja 1935 i zostal pochowany na Wawelu. Serce Marszalka Jozefa 
Pilsudskiego zostalo zlozone w srebrnej urnie kolo trumny matki na cmentarzu na Rossie w 
Wilnie. 

33 Książeczka Zastępowej 1998 33



Czwarta Zbi6rka Zast~pu 
eel Zbi6rki : Zapoznac si~ z przyrod~ w rnieecie zamieszkania. 

Plan Zbi6rki : 
Kozpoczecle - Inspekcja i Raport 
CWiczenie Przyrodnicze 
Gaw~da : Godro Panstwa 
Gra Ruchowa 
Spiew 
Musztra 
Gra z dzwi~kami 
Zadanie Mi~dzy Zbiorkowe 
Zakonczenie - Obrz(!d 

5 mlnut 
20 minut 
5 rninut 
15 minut 
5 rninut 
10 minut 
10 minut 
5 rnirurt 
10 minut 

Wykonanie: 
Rozpocz~cie : Podzast~powa zworuje zast~p na inspekcje munzlurow i skrada zast~powej 
raport - ze SEj gotowe na zbiorke, 

Cwiczenie Przyrodnicze: Ce/: zapoznac harcerki z nazwami przynajmniej 5 gatunkow 
lisci i ptakow ktore znajduj~ si~ w okolicy. (Zastwowa muei bye dobrze przygotowana uzywajqq 
liscie i nazwy ptakc5w zebrane przez harcerki na biegu. Musi t.e: sarna przyniese przykfady lisci, 
obrazki z ksiqzek i tp. zeby to zakcie si~ nie przedruzyro.) 
Z zebranych materiarow z poprzedniej zbiorki oraz materiatOw przygotowanych przez 
zast~pow~, harcerki rnueza odnalesc w podr~cznikach nazwy zebranych lisci (5) po polsku i po 
angielsku (francusku/hiszpansku). Odnalesc obrazek i nazwe 5 najpopularniejszych w okolicy 
ptakow. 
Narysowac i podpisac nazwe przykradu w notesie harcerekjrn. 

Na przyktad w Londynie : Drzewa - klon, dqb, kasztan, brzoza, topola. Ptaki - wrobel, rudzik, 
sroka, kruk, koso 

Gaw~da: Cel: porqczyc z przyrodq i opowiedziec legend(! 0 Godle Panstwa Polskiego. 
Kazda chyba zna legend~ 0 powstaniu panstwa polskiego - trzej bracia - Lech, Czech i Rus 
ruszyli w swiat szukaj~c nowego zycia. Czech i Rus poszli w swoje strony, a Lech pozostar w 
puszczy. Pewnego wieczoru dojechar do obszernej polany. Na srodku polany rosr ogromny dqb. 
Lech postanowir odpoczEjc w tym miejscu. Sronce wrasnie zachodziro i niebo byro czerwone. 
Gdy ludzie Lecha zblizyli si~ do d~bu, spomi~dzy gar~ziwyleciar przestraszony biary orze]. Na 
drzewie byro gniazdo, gdzie byry mare orlet.a. 
Lech zobaczyl or+a na tie czerwonego nieba i t.ak pi~kny mu si~ wydar ten widok, ze przyjEjr go 
za znak, aby juz tu zostac. Wi~c Lech na tej polanie zostar i zbudowar swoj grod, ktory nazwar 
"Gniezno". 
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Gra ruehoma: Gel: Sprawdzie jak harcerki zapami~ary nazwy liSci i ptakow. Zapoznac siy 
z alfabe-tem morsa jako przygotowanie do stopnia tropicielki. 
Materiary potrzebne na dwie grupy. Podzielie zastyp. Rysunki ptakow oraz lisci, ich nazwy po 
polsku i po angielsku s~ wszystkie na osobnych kartkach. Harcerki robi~ sztafet¥. Na gwizdek 
biegn~ na drugi koniec izby,aby dopasowae rysynek do nazwy. Zmiana harcerki na gwizdek. 
KtOra grupa pierwsza skonczy i ma poprawnie urozone? 
Nastypnie przedstawie kazdej grupie kopiy alfabetu morsa. KaZda harcerka uzywajac Mors'a 
do pomocy pisze nazwe jednego drzewa i jednego ptaka. Harcerki siy wymieniaj<;l aby 
odszyfrowae wybor poprzedniej harcerki. 

Spiew : Przeewiczye piosenky nauczcna w 
zeezlym tygodniu na Akademiy Listopadow~. 

Musztra: Przeewiczye rnueztre zachowania w kosciele i przy sztandarze w przygotowaniu 
na rneze swi~<;l. 

Gra z dzwi~kami: Gel: przeewiczye sruch, dzwiyki jako przygotowanie do sprawnosci 
Basniarki.. 
Na osobnych kartkach papieru podzastypowa przygotowata nazwy r6Znych dzwiykow. Poci<;le 
na kawarkl, rozmieezac i wsadzie do woreczka. Po koleii kaZda harcerka wybiera karteczk¥ i 
musi dae odgros tego dzwiyku,a reszta zastypu zgaduje co to ma bye. Powtorzye kilka razy. 

I Kro~le deszczu I Wiatr II Grzmot I Pies . I 
I Sowa I Kot II Baran I Wrobel I 
I PocL~g I Samochod II Mlcrofalowka I Dzwanek I 
I Kogut I Pogotawie 

" 
Telefon I stan I 

35 

Zadanie Mi~dzy Zbi6rkowe : Gel: Przygotowanie do stopni - ochotniczki i tropicielki 
rnusza zarecytowac wiersz jako cZysc wymagan. 
Na zbiorky za dwa tygodnie (Andrzejkowa zbiorka) przygotuj<;l (na wesoro?) krot.kl wiersz 
wybrany przez siebie,aby na kominku zadeklamowac. 
Tu rnozna tez miec karty proby na sprawnosc Basniarky dla tych ktore potrzebuj~ i podpisac 
punkt 6: Zachycic aby punkty 3 i 4 przygotowary na nastypn~ zbiorky. 

Zakonczenie : Pazdziernik to miesi~c r6Zancowy, wiyc na zakonczenie zbiorki wspolnie 
odmowimy jedn<;l cZysc r6Zanca. Zastypowa powinna miee przy sobie rozanlec, a atmosfery 
rnozna etworzyc zapalaniem swieczki przy obrazku Matki Boskiej. 
Po zakonczeniu zbiorki uzupelriic punktacje wedrug planu. 
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Alfaber Morsa 
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I 
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ostrokrzew 

holly 

brzoza 

(birch) 

Klon 

(maple) 
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jesion 

ash 

dqb 

oak 
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sroka 

(magpie) 

rudzik 

(robin) 

wrobel 

(sparrow) 

':\9 
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kruk 

raven 

szpak 

starling 
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Arcqbiskup Szczcpan \\fcso~ 

Urodzi-r sil( 16 paZdziernika 1928 w Katowicach. Rodzice jego od najm-rodszych lat wszczepiali 
urnilowanie Boga i Kosciob. Sami gkboko wierzacy i praktykuj~cy zabierali ze sob~' do 
koscida ma-rego Szczepana. Z okresu swojego dziecinstwa i szkoty Ks. Biskup chet.nle 
wspomina pielgrzymki do sanktuariow Maryjnych w Polsce. 

Losy II Wojny SWiatowej zmusi-ry Szczepana do opuszczenia kraju rodzinnego. Po wojnie osiedli-r 
sil( w Halifax, Anglia i tam dzielir doll( i niedoll( emigracji. Tam tez pocz~tkowo pracowar jako 
robotnik w przemysle metalurgicznym i tekstylnym. 

Od samego pocz~tku pobytu w Halifax, polska parafia znara Go jako Czrowieka dbaj~cego 0 
sprawy Kosciofa, wsporpracuj~c z ks. Tadeuszem Gaikiem. Zarozyr Sodalicjl( Mariansk~, braf 
udzia-r w pielgrzymkach do srynnego Sanktuarium Maryjnego w Walsingham. W 1950 r wst~pif 
do Seminarium Duchowego w Osterley, a rok pozniej zostar przyjl(ty do Papieskiego Kolegium 
Polskiego w Rzymie. 28 paZdziernika 1956 otrzyma! swil(cenia. 

Mrodemu kap-ranowi powierzono opiekl( nad Polakami we Wroszech. Podj~-r dalsze studia 
teologiczne na Papieskim Instytucie Teologii Pastoralnej przy Uniwerstecie Lut.eranekim. Po 
ukonczeniu studiow otrzymar stopien Doktora T eologii. 

Od wrzeenia 1962, przez cary czaS trwania II Soboru Watykanskiego, petnir funkcje kierownika 
Jl(zykow Sfowianskich w Prasowym Biurze Soborowym. Po zakonczeniu Soboru zo~tar 
przydzielony w 1966r. do Centralnego Osrodka Duszpasterstwa Emigracji w charakterze 
sekretarza. 

W 1968r Papiez Pawer VI podnosi Ks. Szczepana 
Wesorego do godnosci biskupiej i zostaje mianowany 
wspofpracownikiem Ks. Biskupa W-radysfawa Rubina, 
Delegata Prymasa Polski dla Duszpasterstwa 
Emigracji. Energiczny i mrody biskup odwiedzar polskie 
placowki emigracyjne po carym swiecie. Z wszystkimi 
chet.nie rozmawiar, a szczegolnie umie rozrnawiac z 
m-rodziez~. 

W 1979r ks. Biskup W. Rubin zostar powofany przez 
Ojca SWil(tego Jana Pawb II do Kolegium 
Kardynalskiego. Biskup Szczepan Weso-ry obejmuje 
funkcje Delegata Prymasa Polski dla Duszpasterstwa 
Emigracji. Podwojone obowiazki i zadania nie zatrzyrnuja 
Ks. Biskupa od sta-rych odwiedzin polskich osrodkow po 
calyrn swiecie. Szczegoln~ trosk~ otacza mrodziez, a 
specialnie Harcerstwo Polskie. Organizowar i CZl(sto 

sam prowadzir letnie kursy Loretto. 

Papiez jan Fawe! II w dniu 7 lutego 1994r podniosf Ks. 
Szczepana Wesorego do godnosci Arcybiskupa z 
zachowaniem rytuh, Stolicy Dragonary. 

ill 
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PiCita Zbi6rka Zast~pu 
eel Zbi6rki: Wycieczka kulturalna zastt;;pu. 
Parafialna sekcja imprez wyswietla w parafii film polski. Zast(:p pojdzie razem obejrzec film. 

(Odnalesc w swojej okollcy/rnleecle imprez(: kulturalna na ktorq cary zastt;;p rnoze razem p6jsc 
np: wystaw~, sztuke, koncert, film. 0 ile mozliwe 0 temacie polskim ale jesli to jest nie rnozliwe 
to nie szkodzi byle by byro cos wartDsciowego. Druzynowa, instruktorka albo mama rnoze 
pom6c w zorganizowaniu takiej imprezy). 

Plan Zbi6rki : 
Spotkanie Zastt;;pu 
Zajt;;cie harcerskie - cos zwlazane z ostatniq zbi6rkq lub ogolnym planem roku (np pomoc przy 
sprawnosci, nauczyc piosenk(: harcereka), 
Wsp61ny udziaf w imprezie. 
Om6wienie na zakoriczenie - np znaczenie filmu, czy udany, dlaczego 
Rozejscie si(: - pamit;;tac podzit;;kowac organizatorom - np parafialnej sekcji imprez! 

Wykonanie: 
przed Wycieczkq : Na kilka tygodni przed, wsp61nie z zast(:pem zdecydowac na co macie ochott;;. 
pojsc. Dowiedziec sit;; wszystkie szczegory i napisac krot.kl komunikat. 

Komunikat Wycieczki Zast(:pu 
eel: I Termin: 

I 
Miejsce/Godzina Zakonczenla: Miejsce/Godzina Rozpocz~cia: 

Miejsce Wycieczki: 

Koszt wycieczki wfqcznie z przejazdem: 

Ubi6r: 

Ekwipunek potrzebny: 

I T elefon zaetepowe] po dalsze szczeg6ly. 

Frzy planowaniu wycieczki trzeba pamilitac 0 informacji dla rodzicow ale tez poinformowac i 
uzyekac zgod~ druzynowej. Ona ci poradzi czy potrzebujesz mlec na wycieczce opiekt;; dorosfej 
osoby, czy potrzebujesz dodatkowego ubezpieczenia, pisemnego pozwolenia od Rodzic6w i tp. 

4.? 

I 
I 
I 
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Szosta Zbiorka Zast~pu 
eel Zbi6rki: Zapoznac hareerki z niekt6rymi zwyezajami andrzejkowymi przez gry i 
zabawy. 

Zbiorkt;; rnozna ustalic na tak~ port;; dnia zeby juz byro t.roche eiemno aby stworzyc lepsz~ 
atmosfert;;. Do pomoey w zbiorce zastt;;powa rnoze zaprosic instruktorkt;; z terenu, druZynow~ 
albo lnna osobt;; ktora bt;;dzie mogra wejsc w atrnoefere i rodzaj zblorkl. Ta "inna" osoba rnoze 
bye przebrana za "wrozke". 

Zastt;;powa z podzastt;;pow~ mueza bardzo dok.radnie przygotowac ear~ zbiorkt;;. 

Plan Zbi6rki : 
Rozpoezt;;eie 
Zwyezaje Andrzejkowe 
Kominek 
Sprawnosci 
Zakonczenie 

5 minut 
1 godzina 
15 minut 
10 minut 

Wykonanie: 
Bozpocz~cie : Hareerki zbieraja sit;; na umowiona godzint;; wiedz~e ze dzis jest spacjalna 
zbiorka. Wita je "wrozka" zapraezajac do krt;;gu przy zapalonyeh swieeaeh. Krotko opowiada ~ 
wigilit;; sw. Andrzeja to staro polski wleczor wrozb i czarow : gar~zka wisni uhamana w tym dniu, 
wlozona w wodt;; i trzymana w eieple, winna zakwitn~c na Boze Narodzenie - jakze szezt;;sliwa 
to wrozbal Zaprasza harcerki do wrozb. 

Zwyczaje Andrzejkowe : (tu zastt;;powa wybierze ktore zajt;;eia ehce) np: 
• Lanie woskiem 

~ 

• Wybor pod filizankarni 

• Kroki przez pokoj 

• Szpilka w seree 

• Andrzejkowa Ankieta 

Kominek: Na wesoro wspolnie pospiewac - hareerki po kolei mog~ wybrae piosenkt;; albo rez 
skorzystac z dotyehczas nauezonyeh piosenek w zastt;;pie. Podezas kominka hareerki 
zazieklarnuja wiersze przygotowane na t~ zbiorke. Spiewem podzit;;kowac "wrozce" za to, ze 
przyszfa. 

Sprawnosci : Sprawdzic co hareerki juz zrobify do wybranej sprawnosei tak aby na 
nastt;;pn~ zbiorkt;; zastt;;pu przyniosty juz wszystko ekonczone. Sprawdzic komu w ezym trzeba 
pomoe. Na zadanie mit;;dzy zbiorkowe rnueza wykonczyc sprawnose. 

Zakoiiczenie : Okrzyk hareerski. 
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ZWl1czajc Al1bTzcjltowc 

Al1brzcjl{owa A111dcta: wybor 6 nurnerow, z ktorych dowiesz si~ 0 przyszrym 
rnezu/zonle. (osobna kartka) 

Wlibor pob filiza111tami: wybrac jednq z pomieszanych filizanek pod ktoryrni 
leza: 

Rozaniec - b~dzie zakcnnlk/zakonnica 
Pierscien - wyjdzie za rnaz (ozerii si~) 
Pusto - zostanie pannq (kawalerem) 

Szpillta w screc: na duzym arkuszu papieru narysowane jest serce na jednej 
stronie imiona dziewczqt (dla chfopcow) na drugiej stronie imiona chfopcow ( dla dziewczqt). Z 
zasfoni<;tymi oczami wbijasz szpilk~ w serce. Najblizeze imit;; to imit;; przyszfej zony/rneza. 

Rz-ueal1ic butcm: rzucic butem za plecy - jak upadnie pit;;tq do Ciebie wyjdziesz za 
rnaz.jak palcami do Ciebie - to nie. 

Kroki przcz pOl{oj: z jednego konca pokoju do drugiego tworzac szereg, stopa do 
stopy. Kto pierwszy wyjdzie przez drzwi ten pierwszy bierze slub. 

Liczcnie zia'M1a TliZU: wybierasz garsc ryzu potem liczysz ile masz ziarenek. Jak 
b<;dzie parzysta ilosc ryzu, to wyjdziesz zarnaz/ozeniez sit;;,jak nieparzysta to nie. 

Obr"ezlta l1ab szlda111,-" wobli: na nitce nad ezklanka pol' pel-nq wody 
t rzymac obrqczkt;; tak, aby obrqczka bYfa w szklance, ale nie dotykafa wody. Zacznie sit;; 
obrqczka chwiac, az postuka w ezklanke. lie razy stuknie, taki bt;;dzie twoj wiek jak wyjdziesz za 
rnaz, 

Lal1ic WOS1{u: na wodl( polac wosk, az wyjdzie kezt.art. Tym kezt.altem zrobic cien na 
scianie i wywrozyc cokolwiek z tego widzisz. (np f6dkt;; - pojedziesz w dalekCl podroz) 

Obicral1ic jab'Hta: nozern obrac jak najdfuzszq skorkl( z jabfka. Kzucic za plecy - 
jaka litere wyczytasz tak zacznie sit;; imi<; przyszfego meza/zony. 

lmiol1a W01{ot misld z wob,,: imiona przyklejone tak, aby sterczary nad 
wodq. Do rupinki od orzecha wfoskiego przyczepic marq swieczk<;, ktora poprynie. Imit;; ktore 
podpali sit;; to przyszra zona/rnaz. (Osobna miska dla chropcow i dziewczqt). 

~ 

, 
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Al1"rzcjltowa A111ticta 
Kazdy wybiera po jednym z 6 nurnerow pomiedzy 1-15. Gospodyni odczytuje dane 0 

I ·ur przyszrym mez zome. 

lmie "Na Oko": • Zofia Andrzej Wysokila 
Piotr Agnieszka Otyly/a 
Krzysztof Karolina Niskila 
Marek Malgorzata Szczuply/a 
Tomasz Krystyna W okularach 
Ksawery Helena Ostrzyzony/a na jeza 
Franciszek Teresa lysy/a 
Boguslaw Jadwiga kolczyk w nosie 
Janusz Ewa Takila sobie 
Zygmunt Marzena Eleganckila 
Pawel Zuzanna Wyjatkowo przystojny/a 
Marcin Danuta Ma aksamitne oczy 
Edward Aldona Ma odstajace uszy 
Adam Marysia Atletyczny/a 
Ryszard Sara Nie myje sie czesto 
Zawb~: Jest: 
Lekarz Dowcipny 
Zoolog Przedsiebiorczy 
Adwokat Sen tymen taln y 
Dyrygent Okropny nudziarz 
Handlarz Milioner . 
Szofer Inteligentny 
Sprzatacz ulic Pedantyczny 
Pilkarz Awanturnik 
Ksiegowy Optymista 
Inzynier Leniwy 
Sklepikarz Idealny maz/zona 
Modellka Tyran domowy 
Muzykant Pracowity 
Psychiarta Lekkomyslny 
Dentysta Samolub 
Lubf: W lfczlfciacl1: 
Eleganckie kobiety/mezczyzn Niestaly 
Kotlety schab owe Wierny 
Modne krawaty/szaliki Niespokojny 
Czosnek Staly 
Dlugo spac Niewierny 
Folklor Wymagajacy 
Pieniadze Impulsywny 
Ognisko domowe Romantyczny 
Spiewac w wannie Szalony 
Krzyzowki Naturalny 
Duzo dzieci Czuly 
Dlugie spacery Zrnyslowy 
W karty grac Chlodny 
Uczciwie zyc Konfliktowy 
Czytac gazety Okrutny 
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Si6dma Zbi6rka Zast~pu 

eel Zbi6rki : Przygotowania swiqteczne, poznac sylwetk~ Micha.ra Grazynskiego 

Plan Zbi6rki : 
Rozpoczt;1cie 
Spiew 
Gra Grazynskiego 
Musztra 
Cwiczenie wt;1zMw 
Majsterkowanie : omowleriie nast~pnej zbiorki 
Ostatnie sprawdzenie sprawnosci 
Zakonczenie 

5 minut 
10 minut 
15 minut 
10 minut 
15 minut 
30 minut 
5 minut 

Wykonanie: 
Bozpocz~cie Na gwizdek pod- 
zaet epowe] harcerki zbieraja si~ na raport i 
inspekcje umundurowania. 

Spiew: eel: aby nauczyc si~ nowej koli(dy. 
Srowa kol~dy wypisane Sq z brakujqcymi srowami. IIlustracja uzupdnia brakujqce srowa. 
Harcerki parami odgadujq brakujqce stowa - kt.ora para najszybciej. Nastt;1pnie nauczyc 
harcerki melodi~ i przespiewac kilka razy. n-n 
Gra GraZyiiskiego : eel: Aby poznac sylwetki( dha Grazynskiego jak rownlez okolice 
Slqska, ktore reprezerrtowar. Gra parami plus zast~powa, ktora czyta pytania. 
Potrzeba : wzor gry dla kaZdej pary, po jednym guziczku dla kaZdej grajqcej, pytania do gry. 
(Nagrod~ na koncu?) Zdji(cie dha Grazynskiego. 

Harcerki zaczynajq gr~ nie wiedzqc nic 0 dhu Grazynskim. Zast~powa wyczytuje po kolei 
pytania. Pary grajq samodzielnie stuchajqc tych samych pYtan. Po kolei jedna harcerka w 
parze odpowiada (zgadujqc) TAK albo Nie na pytanie. Jesli odgadta poprawnie rusza 5 krckow 
do przodu, jesli zle odgadta rusza 2 kroki do tytu, a zasti(powa podaje poprawnq odpowiedz, bo 
tym sposobem UCZq sii( wtasciwych faktow. Pytania si~ skonczq przed dojsciem pierwszej 
harcerki do konca gry, wiec pytania zaczqc od poczqtku. Tym razem harcerki powinny 
odpowiadac poprawnie, bo to juz raz styszaty. 

Grl( rnozna powt.orzyc na innej zbiorce jako sprawdzian czego sit;1 harcerki nauczyty. Zastl(powa 
musi bye przygotowana do gry - sama poznac sylwetk~ dha Grazynskiego oraz okolic~ Slqska. 
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lVIusztra: Powtorzyc ogolnie z poprzednich zbiorek. 

Cwiczenie w~zl6w: Cel: zaznajornic sit;; z weztami. Wt;;z.ry ptaski (wiaze linkt;; rcwne] 
grubosci) i tkacki (wlaze linki nie rowne] grubosci) Sq znane nlektoryrn hareerkom w zastt;;pie - 
podzielic sit;; parami aby te ktore nie znaja tqczyiy sit;; parq z tymi co znaja, Nauczyc wiqzac te 
Wt;;zty i zaznajornlc z uzyciern. Nastt;;pnie zastt;;powa i podzastt;;powa nauczq harcerki kluczki : 
zaciqgajqcq i niezaeiqgajqcq. 

We;zet tkacki 
We;zet ptaski 

lVIajsterkowanie : Cel : Zastt;;p robi kartki swiqteczne i drobne ozdoby na choinke zast~pu 
(na przysztq zbiorkt;;) 
Zastt;;powa musi przygotowac odpowiednie materialy artystyczne aby harcerki mogiy wykonac 
kartki i ozdoby wedtug swoich pomystOw. 
Podczas Majsterkowania : Zastt;;p razem planuje nastt;;pnq zbiorke - "mini" wigili~ zaetepu. 
Tym sposobem rnozna zdobyc sprawnosc Gosposi WigilUnej oraz starsze harcerki mogq zrobic 
drobne zakupy i vvyliczyc sit;; z pienit;;dzy. Mozna sit;; umowic na sktadkt;; drobnej sumy pienit;;dzy 
od kazdej hareerki. Mozna sit;; t.ez umowic na drobny p'0darunek albo podczas wigilii zbiorkt;; 
pienit;;dzy na eel charytatywny. 
Hareerki do sprawnosei Gosposi WigilUnej : przyniosq 
nakryeie do stotu, swieee, siano, matq szopkt;; (to ktos 
rnoze z tektury zrobic). 
Hareerki do stopnia tropicielki umawlaJq sit;; na 
symboliezne jedzenie wigilii orazjego zakup/zrobienie. 
Pamit;;tac 0 gatqzee swierka jako choinke oraz optatek. 

Ostateczne om6wienie sprawnosci : Kazda hareerka przyniosta wszystko co 
potrzeba do wykonczone] sprawnosei swojego vvyboru. Zastt;;powa przekazuje 
dru.zynowejlhufeowej do zatwierdzenia i przyznania. 

Zakoiiczenie: Na zakcnczenie zbiorki przespiewac nowa kolt;;dt;;. 
Po zakoriczeniu zbiorki uzupelnic punktaejt;; wedtug planu. 
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Gra GraZyiiskiego: 
Pytania: 
1. lrnie Grazynskiego by to Maciej? NIE Michaf Tadeusz 
2. Michat GraZynski urodzit sit;; w 1890r.'? TAK 
3. Rzeka Wista ptynie przez SIE,lsk'? NIE 
4. Grazynski skonczyt studia teologiczne'? NIE Prawne 
5. Podczas rozbiorow SIE,lsk byt pod zaborem Austriackim? NIE Pruskim 
6. Grazynski skonczyt studia na Uniwersytecie Jagiellonskim? TAK 
7. Krakow lezy na SIE,lsku? NIE 
8. W 1918 GraZynski wstE,lpit do wojska niemieckiego'? NIE Po/skiego 
9. Michat GraZynski brat czynny udziat w powstaniach SIE,lskich w latach 1920 i 1921? TAK 
10. W latach 1926-39 byt Naczelnym Wodzem Polski? NIE byf Wojewodq Slqskim 
11. Katowice leZE.! na SIE,lsku? TAK 
12. W 1931 Grazynski zostat wybrany Naczelnikiem Harcerzy'? NIE Frzcwodniczecym ZHP. 
13. Na SIE,lsku jest duzo przemystu rybackiego? NIE gorniczego 
14. Jako PrzewodniczE,lcy ZHP Grazynski przyczynit sit;; do znacznego rozwoju ZHP w 

Niepodlegtej Polsce? TAK 
15. W 1936 skauting brytyjski przyznat Grazynskiemu odznakt;; Srebrnego Wilka za zastugi dla 

skautingu? TAK (ZHP byf wowczas jednym z czorowych czionkow swiatowego ruchu 
skautowego). . 

16. Gdy wybucha IIga Wojna Swiatowa Grazynski musi opuscic Polskt;;? TAK 
17. Podczas lIej Wojny Grazynski stuzyt w wojsku amerykaneklm? NIE Po/skim 
18. Podczas Iliej Wojny harcerstwo kontynuuje dziatalnosc poza granicami Kraju? TAK 

(Gdziekolwiek znajdowafa si~ tudnoec Polska v.ywieziona fub uciekajqca z Polski tam 
tworzyfy si~ jednostki harcerskie). 

19. Slqsk lezy na potnoc Polski? NIE pofudniov.y-zachod 
20.Po zakonczeniu Ilej Wojny SWiatowej Grazynski kontynuuje na funkcji PrzewodniczE,lcego 

ZHP z siedzibE,l w Londynie'? TAK 
21. 1960 Micha.r GraZynski ztozyt godnosc PrzewodniczE,lcego ZHP na rece Naczelnej Rady 

Harcerskiej poza granicami Kraju. TAK 
22. Grazynski zrnar+ w Stanach Zjednoczonych? NIE w Londynie 1966. 
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J akaz to gwiazda blyszczy na wschodzie 
3 
4 F F C7 B 

0) r v I y r r 
Jc, koz to gwiazdo bty_ szczy no wschcdzie, gwio_ zda M_ we.go i_ mie , nia? 

Adag/Omf 
I I 

0) 3 I 

4 ::. ~ fL_1:-_ _._ ~ . 1'- ~_ 
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F7 C7 F C7 F B 

'OJ Y Y 
M~_ drcy wo: <to. )'1: Ciesz Si~1 no. ro, dzie, to gwiazdo twe_90 zbo , wie , ruo, 
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8ie_ gnq krd.to, wie za jej pro.rnieniem, a za Kro_lo_ rni t!um Iu , du, 
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F B t, C7 F C 

j h h 
1 P V 1 

k I J J :11 • p p • F V P r V 
_) 

P ~I • I 

bo im to gwiozda swle, ci zbc, wieniem, bo im zwlcstu, je ccd cu. dow. 

rctt. 

Jakai to Gwiazda 

Jakaz to gwiazda blyszczy na 
Gwiazda nowego imienia? 
Medrcy wolaja: Ciesz sie, narodzie, 
To gwiazda twego zbawienia. 

Biegna Krolowie za jej promieniem, 
A za Krolami dum ludu, 
Bo im ta gwiazda swieci zbawieniem, 
Bo im zwiastuje cud cud6w. 
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Jakaz to 
PC:tnoe 

blyszczy na 1"'1..4?' 
Gwiazda now ego imienia? 

1!J.Ik_,_Wolajq: ciesz sie.narodzie, 

To gwiazda twego zbawienia. 

Biegnqc:l&& za JeJ promieniem, 

A za Kr61ami tlurn , 

Bo im ta swicci zbawieniem, 

Bo im zwiastuje eud endow. 
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Dr. Michal: Tadeusz GraZyiiski 

Urodzit sit; 12go maja 1890r. w Gdowie pow. Myslenicki. W 1909r. ukonczyl gimnazjum Sw. 
Anny w Krakowie, a w 1914 uzyeka! na Uniwersytecie Jagielonskim tytu! doktora filozofii oraz w 
1922 doktora prawa. 

W 1913 r. w Gdowie zatozyt dru.zynt; strzeleck~. W 1914r, zostat zmobilizowany do wojennej 
stuzby w wojsku austriackim. W 1918r. wst~pit do Wojska Polskiego w stopniu porucznika, Brat 
zyvvy udziat w akcji plebiscytowej na Spiszu i Orawie. Brat udziat w drugim powstaniu sl~skim w 
1920r., a w trzecim powstaniu sl~skim, w maju 1921r byt szefem sztabu grupy "Wsch6d". Od 
roku 1925 nalezy do organizacji "Zet", 

W latach 1926-39 byt wojewod~ sl"'lskim i na tym stanowisku wybitnie przyczynit sit; do akcji 
zespolenia SI~ska z reszt~ Polski, spolszczenia przemystu na SI~sku oraz rozwoju oswiaty, 
kultury i nauki. Jako przewodnicz~cy SI~skiego Okrt<gu ZHP przyczynit sit; do wydawania pisma 
Na tropie oraz otwarcia Szkofy Instruktorskiej na Buczu. 

Jako Przewodnicz~cy ZHP od 2go lutego 1931 umocnll podstawy materialne organizacJI I 
przyczynit sit; do znacznego rozwoju Zwiazku z jednoczesnym rozwojem gatt;zi zuchowej oraz 
harcerskiego zeglarstwa, lotnictwa i krotkofalaretwa, a takze sporecznej sruzby dzieciomm i 
mrodziezy w kraju i wsrod Polonii. 

W 1936r. skauting brytyjski przyznar Grazynskiemu odznakt< Srebrnego Wilka za zasrugi dla 
skautingu. ZHP by to wowczae jednq z czotowych organizacji czronkowekich swiatowego ruchu 
skautowego. 

Powotany w skrad rz~du RP 5 wrzeenia 1939r jako minister 
informacji, dr. Grazynski przeszedt z rzqdem do Rumunii, a 
nastt<pnie dotarr do Faryza, gdzje 9 pazdziernika 193.9r 
dziatajqc jako Przewodnicz"'lcy ZHP z kolejnego wyboru na to 
stanowisko w maju 1939r, etworzy! Naczelny Komitet 
Wykonawczy ZHP, przekezt.arcony w Komitet Naczelny ZHP. 

Ze wzglt<du na powojenny uktad polityczny w Kraju, Grazynski 
osiedla sit< w Londynie. W 1946r Naczelny Komitet dziaraj~cy 
podczas wojny zostaje przeksztatcony w Naczelna Radt< 
Harcereka i powstaje Naczelnictwo ZHP dziaraj~ce poza 
granicami Kraju. Jako Frzewoztniczacy ZHP, Grazynski staje 
na czele Zwiazku. W 1960r skrada godnosc funkcji 
Przewodnicz~cego na rt;ce Naczelnej Rady Harcerskiej i 
angazuje sit< w akcji politycznej na emigracji. 

Michar Gra.zyt1ski byr odznaczony Krzyzern Komandorskim z 
Gwiazd~ Orderu Polonia Restituta, Krzyzern Virtuti Militari, 
Krzyzern Niepodlegrosci z Mieczami, Krzyzern Walecznym i 
Krzyzern na SI~skiej Wstt;dze Walecznosci i Zasrugi. Zrnar+ 10 
grudnia 1965r w Londynie. 
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, 
Osma Zbi6rka ZastQPu 

eel Zbi6rki: Cieszymy si~ obchodem narodzin Zbawiciela Swiata - Symboliezna 
Wigilia zast~pu 

Plan Zbi6rki : 
(Zbiork~ rnozna urzqdzie wczesna godzinq wieczorowa aby dodae atmosfery) 
Przygotowanie 
Rozpoez~cie Wigilii 
Wigilia 
Obrz~d przy szopee 
Sprzqtanie 

Wykonanie: 
Przygotowanie Wed-rug planow ulozonych w zcszlym tygodniu, zorganizowae 
udekorowanie ga-rqzki, przygotowanie szopki, przygotowanie sto-ru i jedzenia. 

Rozpocz~cie Wigilii : Mozna szukac pierwszej gwiazdki. Podzielie si~ op-ratkiem. 

WigiIia : Ca.rq zbi6rk~ traktowae uroczyecie - zjesc symbolieznq wigilit;;, pospiewae kolt;;dy 
przy choinee, pamit;;tajqe 0 nowej kol~zie, pozbierae ofiart;; na eel eharytatywny. 

Obrz~d na zakoiiczenie : Cel : t.qezymy wezel braterskiej mi.rosei. 
Zast~powa przygotowa.ra odpowiedniq ilose sznurka dwoch roznych grubosei, aby by.ro po 
jednym kawalku (30/40cm). Obrzt;;d odbywa sit;; w kol o szopki i swieczki. Kazda harcerka 
podaje lewy koniee sznurka hareerce po swojej lewej stronie biorqc z prawej strony drugi 
kawarek sznurka od harcerki z prawej strony. Zastt;;powa mowi ze w okresie Bozego Narodzenia 
.rqczymy sit;; rnyelarru z Rodzinq. Wiqzqc symboliczny wt;;ze.f' .rqczymy sit;; rnyelarn! z ea-rq Rodzinq 
Hareerskq rozproszonq po calym swiecie. Harcerki wiqzq odpowiedni W~Zef praski albo tkacki w 
zaleznoeci od tego jakie kawarki sznurka mao Zwiqzanym kol ern ze sznurka otoezye szopkt;; i na 
zakonczenie wspolnie zaspiewae "Podnies raczke". 

SprzCltanie : dobrze po sobie posprzqtae i umowie si~ na wepolne kol~dowanie po polskich 
domaeh. Czt;;SC doehodu ustalic na eel charytatywny. 
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Spis Tresci 
I 

Andrzejki - zwyczaje 43,44,45 Osma Zbiorka Zastt;;pu 53 

B.G. - woreczek 28 Pi.qta Zbiorka Zastt;;pu 42 
B.G. - cwiczenie 17,21 Pirsudski, Jozef - zyciorys 33 
Bieg Harcerski 29,31 Pierwsza Zbiorka Zastt;;pu 15 

Piosenka zastt;;pu 20 
Co to jest zastt;;p Pod -za stt;;powa 3 
Czwarta Zbiorka Zastt;;pu 34 Prawo cwiczenie 15 

Program Pracy 8,10,11 
Druga Zbiorka Zastt;;pu 21 Przyroda 34,35,37-40 
Duch zastt;;pu 4 Przyrzeczenie i Prawo 14 

Punktacja 7 
Elementy Zbiorki 5 
Ewidencja Zastt;;pu (zatacznlk) 9 Siec Alarmowa 7 

Siodma Zbiorka Zastt;;pu 46 
Gawt;;da - Godro Polski 34 Sprawnosci 26,27 
Gawt;;da - Krzyz i Lilijka 22 Sprawnosci - gra 23 
Gawt;;da - Prawo Harcerskie 16 SystemZastt;;powy 
Godb Polski 36 Szosta Zbiorka Zastt;;pu 43 
Godfo zastt;;pu 3,16 Szyfry 54 
Grazynski, Micha] - zyciorye 52 
Grazynski - gra 46,48,49 Sw. Jadwiga - Zyciorys 32 

Jak powstaje zastt;;p T rzecia Zbiorka Zastt;;pu 29 

Krzyz Harcerski - wzor 24 Ukradanie Zbiorki 5 
Krzyz i Lilijka - cwiczenie 23 
Ksi.qzka Pracy Zastt;;pu 6 Wycie~zka Zastt;;pu 42 

Wesory, Szczepan - Zyciorys 41 
Lilijka Harcerska - wzor 25 Wt;;zry - praski, tkacki 47 

Wigilia Zastt;;pu 47,53 
Markowska, Olga - zyciorys 18 
Majsterkowanie 16,47 Zarozenie Wychowawcze 6 
Mors 36 Zastt;;p zastt;;powych 3 

Zastt;;powa 2 
Obecnosc (zaracznik) 12 Zwyczaje Zastt;;pu 3 
Obowi.qzki Zastt;;powej 2 
Obrzt;;d - Czuwa j! 22,23 
Obrzt;;d - przy szopce 53 
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