MILOSNICZKA KULTURY OJCZYSTEJ
Sprawnosc wymagana do samarytanki
hm. Anna Nowobilska-Vasilios

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Wskaze na mapie dzielnice regionalne Polski, np. Kaszuby, Slask, Mazowsze, Podhale
Wykaze sie znajomoscia sztuki regionalnej: stroje, tance, piosenki, zdobnictwo.
Wie kto z Polaków i za co otrzymal nagrode Nobla.
Wymieni kilku autorów polskich i ich dziela.
Przedstawi krótkie streszczenie jednej przeczytanej powiesci lub noweli ktoregos z nastepujacych pisarzy:
Sienkiewicz, Prus, Zeromski, Orzeszkowa, Rodziewiczówna. Oprócz tego przeczytala od czasu zdobycia MZO III
jedna dowolna ksiazke któregos z polskich autorów.
Przeczyta jeden wiersz A. Mickiewicza i jeden wiersz J. Slowackiego.
Nauczy sie na pamiec dowolnie wybranego wiersza poetów romantycznych lub wspólczesnych.

Materialy
1. Mapa administracyjna Polski, „sticky” notes, stroje ludowe, sztuka ludowa
2. Papier na wycinanki, nozyczki, biale karty z kopertami, klej
3. Przygotowane karteczki do gier
Obrzed Regionalny
1. Ustawiamy sie w kole.
2. Kazda harcerka sie przedstawia: imie, nazwisko, stopien, rejon(y) z którego(ych) pochodzi (jezeli
nie wie, powie z którego miasta ... dowie sie pozniej jezeli miasto jest w pewnym regionie)
Wyscigi Regionalne
1. Wywiesic mape administracyjna na scianie.
2. Podzielic harcerki wedlug zastepów ... upewnic równa ilosc harcerek w kazdym zespole.
3. Na kartkach „sticky notes” wypisac nastepujace regiony: Kaszuby, Warmia, Mazury,
Wielkopolska, Kujawy, Lowicz, Kurpie, Podlasie, Slask, Kraków, Podhale, Kielecki
4. Po jednej, w formie sztafety, harcerki podbiegaja do stolika, wybieraja region i biegiem przylepiaja
do mapy wiszacej po drugiej stronie sali. Po przybiegnieciu do zastepu, dotyka nastepna harcerke
która biegnie do stolika aby wybrac nastepny region do przyklejenia.
5. Pierwszy zastep który ukonczyl, wygrywa 1 punkt.
6. Poprawka regionów i dyskusja.
7. Powtarza sie nr. 4, stroje, egzemplaze sztuki, i piosenki (po jednym punkcie na kategorie)
8. Wygrywa zastep z 4-ma punktami.
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Region
Kaszuby
Warmia
Mazury
Wielkopolska
Kujawy
Lowicz
Kurpie
Podlasie
Slask
Kraków

Strój
Kaszubski
Warminski
Mazurski
Wielkopolski
Kujawski
Lowicki
Kurpiowski
Podlaski
Slaski
Krakowski

Podhale
Kielecki

Góralski
Kielecki

Sztuka

Piosenka

Czemu ty Dziewczyno
Na Kujawach
Zyczenie
Wycinanka

Szopka Krakowska
Lajkonik
Spinka Podhalanska
Gliniane Figurki

Wiazanka Cieszynska
Plynie Wisla
Hej Zarosly

Polskie Nagrody Nobla
1. Podzielic harcerki na zespoly po 6 osób (najlepiej zastepami).
2. W kazdym zespole, harcerka otrzymuje kartke na której jest wypisany lauriat nagrody Nobla:
Maria Sklodowska-Curie, Henryk Sienkiewicz, Wladyslaw Rejmont, Czeslaw Milosz, Lech
Walesa, Wislawa Szymborska. Kazda sie staje ta osoba.
3. Podbiegaja do pierwszej stacji, wybieraja sposród nagród swoja nagrode: Chemia, Fizyka,
Literatura, Literatura, Literatura, Literatura, Pokój. (moga nad tym pracowac razem)
4. Podbiegaja do drugiej stacji, wybieraja rok swojej nagrody: 1903, 1905, 1911, 1924, 1980,
1983, 1996
5. Podbiegaja do trzeciej stacji, wybieraja za co wygraly nagrode.
6. Podbiegaja do czwartej stacji, wybieraja przyklad tego, za co wygraly nagrode.
7. Po ukonczeniu, kazdy zastep sie uklada chronoligicznie, po koleji, przedstawiaja sie, swoja
nagrode, rok zdobycia i za co. Zastepy sie nawzajem poprawiaja.
Nagroda
Fizyka

Rok
1903

Henryk Sienkiewicz

Chemia
Literatura

1911
1905

Wladyslaw Rejmont
Czeslaw Milosz

Literatura
Literatura

1924
1980

Maria SklodowskaCurie
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Za Co
Wspólwynalazek
promieniowania
Wynalazek elementów
Quo Vadis

Chlopi
Pisanie na temat losu
czlowieka w swiecie
pelnego srogich
konfliktów
str. 2

Inne Informacje
Pierre Curie, Henri
Becquerel
Radium i Polonium
Powiesc oparta na sledzeniu
pierwszych chrescian w
czasach rzymskich
Wiersz, ponizej
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Lech Walesa

Nagroda
Pokój

Wislawa Szymborska Literatura

Rok
1983
1996

Za Co
dzialalnosc dla praw
ludzkich
Wiersze wylaniajace
realnosc czlowiecza

Inne Informacje
Zalozyciel Solidarnosci
Wiersz, ponizej

Dwór
Czeslaw Milosz (1993)
Nie ma domu, jest park, choc stare drzewa wycieto
I geszcz porasta slady dawnych sciezek.
Rozebrano swiren, bialy, zamczysty,
Ze sklepami czyli piwnicami w których staly pólki na jablka zimowe.
Takie jak dawniej koleiny drogi w dól;
Pamietalem gdzie skrecic ale nie poznalem rzeki;
Jej kolor jak rdzawj somochodowej oliwy,
Ani szuwarów, ani lilii wodnych.
Przeminela lipowa aleja, niegdys droga pszczolom
I sady, draina os i szerszeni opitych slodycza
Zmurszaly i zapadly wie w oset i pokrzywy.
To miejsce i ja, choc daleko stad,
Równoczesnie, rok po koku, tracilismy liscie,
Zasypywaly nas sniegi, ubywalo nas.
I znów razem jestesmy, we wspólnej starosci.
Interesuje mnie dymek, z rury zamiast komina,
Nad baraczkiem skleconym niezgranie z desek i cegly
W zieleni chwastów i krzaków * poznaje sambucus nigra,
Chwala zyciu, za to ze trawa, ubogo, byle jak.
Jedli te swoje kluski i kartofle
I mieli przynajmniej czym palic w nasze dlugie zimy.
sambucus nigra * dziki czarny bez
Trzy slowa najdziwniejsze
Wislawa Szymborska
Kiedy wymawiam slowo Przyszlosc
pierwsza sylaba odchodzi juz do przeszlosci
Kiedy wymawiam slowo Cisza
niszcze ja.
Kiedy wymawiam slowo Nic
stawrzam cos, co nie miesci sie w zadnym niebycie.
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Lancuch Literatury Polskiej
1. Siedzimy w kole, kazda pomysli o powiesci polskiej która pzeczytala lub w szkole przerobila.
2. Pierwsza harcerka sie przedstawia, mówi tytul przeczytanej ksiazki i temat w jednym zdaniu.
3. Nastepna harcerka powtarza to co pierwsza harcerka powiedziala, i dodaje imie autora. Wtenczas
sie przedstawia i dodaje swoja ksiazke i streszczenie jedno-zdaniowe.
4. Tak sie ciagnie do samego konca.
5. Mozna sie powtarzac, mozna pomagac kolezankom.
Przyklady:
Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz, Konrad Wallenrod, Dziady
Juliusz Slowacki: Kordian, Balladyna
Henryk Sienkiewicz: W Pustyni i w Puszczy, Quo Vadis, Potop, Ogniem i Mieczem, Pan
Wolodyjowski
Boleslaw Prus: Lalka, Faraon
Wladyslaw Reymont: Ziemia Obiecana, Chlopi
Maria Konopnicka: O Krasnoludkach i Sierotce Marysi, Szkolne Przygody Pimpusia Sadelko, Co
slonko widzialo
Stefan Zeromski: Bezdomni
Joseph Konrad (Teodor Józef Konrad Nalecz Korzeniowski): Lord Jim
Maria Rodziewiczówna: Lato Lesnych Ludzi

Zamieszany Pan Tadeusz (utwór Adama Mickiewicza)
1. Na kartkach papieru, wypisac po dwie linijki z poczatku Pana Tadeusza. Pomieszac. (Pierwsza i
ostatnia karteczka ma po trzy linijki ... tak aby mogly harcerki dobrac rymy
2. Kazdej harcerce podac w kopercie jeden odcinek.
3. Na sygnal gwizdka, otwieraja, czytaja i ukladaja sie kolejnie. Misla nad tym, co znacza ich dwie
linijki. Ile czasu to zabierze?
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Litwo! Ojczyzno moja! ty jestes jak zdrowie;
Ile cie trzeba cenic, ten tylko sie dowie,
Kto cie stracil. Dzis pieknosc twa w calej ozdobie
Widze i opisuje, bo teskne po tobie.
Panno swieta, co Jasnej bronisz Czestochowy
I w Ostrej swiecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia przywrócilas cudem
(Gdy od placzacej matki pod Twoja opieke
Ofiarowany, martwa podnioslem powieke
I zaraz moglem pieszo do Twych swiatyn progu
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(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)
(13)

Isc za wrócone zycie podziekowac Bogu),
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny lono.
Tymczasem przenos moja dusze uteskniona
Do tych pagórków lesnych, do tych lak zielonych,
Szeroko nad blekitnym Niemnem rozciagnionych;
Do tych pól malowanych zbozem rozmaitem,
Wyzlacanych pszenica, posrebrzanych zytem;
Gdzie bursztynowy swierzop, gryka jak snieg biala,
Gdzie panienskim rumiencem dziecielina pala,
A wszystko przepasane jakby wstega, miedza
Zielona, na niej z rzadka ciche grusze siedza.
Sród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stal dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;
Swiecily sie z daleka pobielane sciany,
Tym bielsze, ze odbite od ciemnej zieleni
Topoli, co go bronia od wiatrów jesieni.

Stepy Akermanskie
Adam Mickiewicz (1826)
Wplynalem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza sie w zilonosc i jak lódka brodzi;
sród fali lak szumiacych, sród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.
Juz mrok zapada, nigdzie drogi ni kuhanu,
Patrze w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek lodzi;
Tam z dala bluszczy oblok? Tam jutrzenka wschodzi?
To bluszczy Dniestr, to weszla lampa Akermanu.
Stójmy! - jak cicho! - slysze ciagnace zurawie,
Których by nie doscigly zrenice sokola;
Slysze, kedy sie motyl kolysa na trawie,
Kedy waz sliska piersia dotyka sie ziola.
W takiej ciszy! - Tak ucho natezam ciekawie,
ze slyszalbym glos z Litwy. Jedzmy, nikt nie wola!
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Rozlaczenie
Juliusz Slowacki (1835)
Rozlaczeni - lecz jedno o drugim pamieta;
Pomiedzy nami lata bialy golab smutku
I nosi ciagle wiesci. - Wiem, kiedy w ogródku,
Wiem, kiedy placzesz w cichej komnacie
zamknieta.

W dzien zaslona gór jasnych, w nocy skal
szafirem;
Nie wiesz, jak wlosem deszcze skalom wie]czyc
glowe,
Jak je widziec w ksiezycu odkreslone kirem.

Wiem, o jakiej godzinie wraca bólu fala,
Wiem, jaka ci rozmowa ludzi lze wyciska.
Tys mi widna jak gwiazda, co sie tam zapala
i lza rózowa lej, iskra sina blyska.

Nie wiesz, nad jaka góra wschodzi ta perelka,
Którem wybral dla ciebie za gwiazdeczke stróza.
Nie wiesz, ze gdzies daleko, az u gór podnóza,
Za jeziorem - dojrzalem dwa z okien swiatelka.

A choc mi teraz ciebie oczyma nie dostac,
Znajac twój dom - i drzewa ogrodu i kwiaty,
Wiem, Gdzie malowal mysla twe oczy i postac,
Miedzy jakimi drzewy szukal bialej szaty.

Przywyklem do nich - kocham te gwiazdy jeziora,
Ciemne mgla oddalenia, od gwiazd nieba
krwawsze.
Dzis je widze, widzialem, zapalone wczora,
Zawsze mi swiece - smutno i blado - zawsze ...

A ty prózno bedziesz krajobrazy tworzyc,
Osrebrzac je ksiezycem - i promienic switem.
Nie wiesz, ze trzeba niebo zwalic i polozyc
Pod oknami, i nazwac jeziora blekitem.

A ty - wiecznie zagaslas nad biednym tulaczem;
Lecz choc sie - nigdy - nigdzie polaczyc nie
mamy,
Zamilkniemy na chwile i znów sie wolamy
Jak dwa smutne slowiki, co sie wabia placzem.

Potem jezioro z niebem dzielic na polowe
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PIOSENKI LUDOWE
Czerwone Jabluszko
Czerwone jabluszko po stole sie toczy
Kocham te dziewczyne, co ma jasne oczy

Mazurek, mazureczek
Kujawiak, kujawiaczek
Pojdz-ze Marys ze mna, hoc, hoc

Gesi za woda, kaczki za woda
Uciekaj dizewczyno, bo cie poboda
Ja ci buzi dam, ty mi buzi daszy
Ja cie nie wydam, ty mnie nie wydasz
Oberek, obereczek

Czerwone jabluszko, przekrojone na krzyz
Czemu ty dziewczyno, krzywo na mnie patrzysz?
Gesi za woda ...

Na Kujawach
(Kujawy)
Na Kujawach, na szerokich zyznych polach
Szara lezy mg;a
Ciezka, bezlitosna, bezsloneczna dola
Ludzi w obca strone jak wiatr liscie gna
Kujawiakiem placze wiatr w galeziach drzew
Umilkl nad polami kazden inny spiew
Tylko czarna rola krzepnie w sobie z bólu
Placza nad nia roa drone liscie wierzb
Kujawiaczek, kujawiaczek
Gdzies na obcej ziemie zali sie i placze
Kujawiaczek, Kujawiaczek
Jak jesienny wicher lka

W te kujawska ziemie, w ta kujawka czarna
Padlo zlotym siewem krwi braterskiej ziarno
Lezy w niej gleboko, krwawe i gorace
Czeka tylko wiony slonca
I na piewszy wiosny obudzony wiew
Smigna; prosto w góre bohaterski siew
Zbudza sie Kujawy, ziemia udreczona
Zbudze, za bron chwyca pomszcza ból i krew
Kujawiakiem rozspiewanym
Rozzloca sie w sloncu te kujawskie lany
Kujawiakiem, Kujawiakiem
Ze wzruszenia wierzby placza

Hej Zarosly
(Podhale)
Hej, zarosly chodnicki
Zumulela woda

Hej Janicku, zbójnicku
Bylby z ciebie zbojnik

Hej, któredy chodzili
Szwarni chlopcy oba?

Hej, kiebys se wyrabal
Do Lubkowa chodnik!
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Zyczenie
(Lowicz - F. Chopin)
Gdybym ja byla sloneczkiem na niebie
Nie swiecilabym jak tylko dla ciebie.
Ani na wody, ani na lasy,
Ale po wszystkie czasy
Pod twem okienkiem i tylko dla ciebie
Gdybym w sloneczko mogla zmienic
siebie

Gdybym ja byla ptaszkiem z tego gaju
Nie spiewalabym w zadnym obcym kraju
Ani na wody, ani na lasy,
Ale po wszystkie czasy
Pod twem okienkiem i tylko dla ciebie
Czemuz nie moge w ptaszka zmienic
siebie?

Wiazanka Cieszynska
(slask)
Pod Cieszynskim mostem cicze woda skokiem
Nie moge jej zastawic
// Mialam ja milego, rozgniewalam se go
Nie moge go udobrzyc //

Mamulko moja, boli mi glowa
//Odjechal mi mój najmilszy, nie dal mi slowa//
Mamulko moja, sa tu malarze
//Dajciez mi go wymalowac choc na papierze//

// Wiem ja w Cieszynie jeden dom //
// Tam ja syneczka mego mam //
// Rodzice mi go wzbraniaja //
A przez to ze go nie znaja
A przez to ze ...

Na górze, na górze u siedloka, rum tarara, u
siedloka
Bily sie dwie dziolchy o chlopoka, rum taratara, o
chlopoka.
Ej dziolchy, ej dziolchy, nie bijcie sie, rum tarara,
nie bijcie sie
Wisze tam galoty, podzielcie sie, rum tarara,
podzielcie sie
Jedna je porwala i poszla przecz, rum tarara, i
poszla precz
Ta druga plakala, ze nie ma nic, // rum tarara, ze
nie ma nic! //

Fruga ptaszek fruga po lesie zielonym
// A mnie syneczku tak smutno, zes jest
oddalonym //
Ale ja poczekam na moje kochanie
// Chociaz matula wzbraniaja, on mnie sie
dostanie //

Plynie Wisla
(Krakowski)
Plynie Wisla, plynie, po Polskiej krainie
Zobaczyla Kraków, pewnie go nie minie

Z tamtej strony Wisly, jest Wandy mogila
Która za swój naród zycie poswiecila

Zobaczyla Kraków, wnet go pokochala
A w dowód milosci, wstega opasala

Plynie Wisla, plynie, w biegu sie nie wróci
O Wisle i Wandzie, krakowiaczek nuci
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Plynie Wisla, plynie, po Polskiej krainie

A dopóki plynie, Polska nie zaginie

Czemu ty Dziewczyno
(Mazury)
Czemu ty dziewczyno pod jaworem stoisz
Czy cie slonko piecze, czy sie deszczu boisz?
Hop dzis dzis, tra la la la, hop dzis dzis, od
ucha
Hop dzis dzis, niech tanczy moja dziewucha
Kaska, Maryska, Malgoska, Hanka
Niech tanczy, niech hula, do samego ranka
Dzis (10x)
Podkóweczki dajcie ognia, a dziewczyna tego
godna
A czy godna, czy nie godna, podkóweczki dajcie
ognia
Hejze zywo, hejze dalej, bo podkówki sa ze
stali
Bysmy ognia wykrzesali, hejze zywo, hejze
dalej.
A Macieju! A co?
A na odwyrtke! A rznij!
Dziri dziri dziri rum baj baj, rum baj baj, rum
baj baj
Dziri dziri dziri rum baj baj, rum baj baj, b/c
A chlopaki! A co?
A na odwyrtke! A rznij!
Dziri ...
A dziewuchy! A co?
A na odwyrke! A rznij!
Dziri ...
Slonko mnie nie piecze, deszczu sie nie boje
Czekam na Jasienka, pod jaworem stoje
Hop dzis dzis ...
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PLAN ZBIÓRKI
Zbiórka: ozastepu þdruzyny (dla pionierek)
Data:
Temat Zbiórki: Sprawnosc „MKO” (Milosniczka Kultury Ojczystej) – Pokazowa zbiórka (Kurs Druzynowych)
þ Wychowanie
þ Wiadomosci do stopni
þ Wiadomosci do sprawnosci

Rozpoczecie

Cwiczenie/Gra
nad temat stopni lub
sprawnosci
Nowa Piosenka

þ Gry/cwiczenia
þ Sluzba Bogu/Ojczyznie
o Praca dla innych

o Praca zarobkowa
þ Prace reczne
þ Piosenki, tance

Plan
Obrzed - Nasze Regiony
Raport
Piosenka: Czerwone Jabluszko
Zapoznanie sie: Nasze Regiony
1. Wskaze na mapie dzielnice regionalne Polski.
2. Wykaze sie znajomosca' sztuki regionalnej: stroje,
tance, piosenki, zdobnictwo .

Gra: Wyscigi Regionalne
(zastepami)
Wiazanka Cieszynska

o Technika Harcerska
þ Gaweda
o Sprawy do zalatwienia

Wykonanie/Uwagi
(10 min)
Dyskusja: czym jest obrzed ... dlaczego jest on
stosowany na zbiorce harcerek? Dlaczego
Raport? Dlaczego piosenka na rozpoczecie?

(20 min)
Dyskusja: Czego nowego sie nauczyly? Czym
sie rózni gra od lektury? Co przerobilysmy t a
gra?

(5 min)
Z którego rejonu jest ta wi azanka? Co to jest
wiazanka?

Cwiczenie/Gra
nad temat stopni lub
sprawnosci
Nowa Piosenka
Cwiczenie/Gra
nad temat stopni lub
sprawnosci

Praca Reczna: Wycinanki kurpiowskie ... kartki
na zyczenie

(30 min)

Czemu ty Dziewczyno

(5 min)
(15 min)

Gra: Polskie Nagrody Nobla
(zespoly po 6 harcerek)

Dyskusja: Kim byla pierwsza kobieta która
zdobyla nagrode Nobla? Z jakich dziedzin sa
nagrody? (Literatura, Chemia, Fizyka,
Medecyna, Ekonomia, Nagroda Pokoju)

Nowa Piosenka
Cwiczenie/Gra
nad temat stopni lub
sprawnosci

Na Kujawach

(5 min)

3. Wie kto z Polaków i za co otrzymal nagrode Nobla.

4. Wymieni kilku autorów polskich i ich dziela.
5. Przedstawi krótkie streszczenie jednej przeczytanej
powiesci lub noweli któregos z nastepujacych pisarzy:
Sienkiewicz, Prus, Zeromski, Orzeszkowa,
Rodziwiczówna.

Gra: Lancuch Literatury Polskiej (w kole)

(20 min)

6. Przeczyta jeden wiersz A. Mickiewicza i jeden
wiersz J. Slowackiego.

Gra: Zamieszany Pan Tadeusz
7. Nauczy sie na pamiec dowolnie wybranego wiersza
poetów romantycznych lub wspólczesnych.

Gaweda/Rozmowa

Nastepna zbiórka
Zakonczenie
(145 min)
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Uczymy sie na pamiec „Trzy slowa
najdziwniejsze” Szymborskiej
Usiasc w kole na rozmowe.
Dlaczego uczymy sie kultury polskiej? W czym
sie to nam przyda?
Co bedzie.
Co przyniesc.
Ogloszenia.
Piosenka/Obrzed: Zyczenie
Przygotowala:
hm. Anna Nowobilska-Vasilios
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(10 min)

(5 min)
(15 min) Podsumowanie metody zbiórki

(5 min)
Przeprowadzila:
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