KURS ZASTEPOWYCH
CHORAGIEW HARCEREK W STANACH ZJEDNOCZONYCH
ZBIÓRKA #1

PLAN ZBIÓRKI
Zbiórka: ozastepu odruzyny þhufca KURS ZASTEPOWYCH #1
Temat Zbiórki: ROLA ZASTEPOWEJ
o Wychowanie
þ Wiadomosci do stopni
o Wiadomosci do sprawnosci

Rozpoczecie
Obrzed
Twórczosc

Cwiczenie/Gra
Mundur
Wodzostwo
Schemat Org.
Droga Sluzbowa
Rada Druzyny
Twórczosc
Nowa Piosenka
Zabawa lub Gra
Ruchoma
Zgranie
Harcerek
Twórczosc

Gaweda/Rozmowa
Raport
Obrzed
Twórczosc
Zakonczenie

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

o P raca zarobkowa
þ Prace reczne
þ Piosenki, tance

Plan
Obrzed: Kazda uczestniczka podchodzi do stolu,
wpisuje sie, i wyrabia kwiatek z przygotowoanej
bibulki: stokrotki, fiolki, kaczence, maki. Przynosi
swój kwiatek do kola.
“Polskie Kwiaty”
Uklad bukietu ze wszystkich kwiatów. Symbolizm:
Kazda jest osobna i tworzy calosc.
Pokaz mody. Dwie zle umundurowane, jedna
porzadnie. Podczas “przebioru”, zaspiewac
“Chodzilam po górze”
Wódz indian. Jedna wychodzi. Calosc wybiera.
Wykonuje ruch wybranego wodza. Ta która wyszla
zgaduje która jest wodzem.
Pyramida. Ulozenie schematu organizacyjnego ZHPpgk. Klockami lub ukladanka. Harcerki podstawa
harcerstwa, zastepy, druzyny, itd.
“Mysmy przyszloscia narodu”
Wezel Ludzi. Zlaczyc sie razem. Musi zastep dzialac
jako jednostka i sie rozkrecic. Dlaczego? Zastep
dziala jako jedno. (Jezeli zabraknie czasu, przelozyc na
zbiórke nr. 3)
Wyscigi mundurem. Druzyny w rzedzie. Po jednej, leca
i rysuja czesc munduru na wywieszonym arkuszu.
Pierwsza druzyna narysujaca w kompliecie wygrywa.
Kartki informacyjne: gdzie co mozna kupic do
munduru.
Po kazdym zajeciu 2 minutowe podsumowanie dlaczego bylo zajecie?
Rozmowa: Co to jest zastep? Rola zastepowej. Udzial
w Radzie Druzyny. Wybór zastepowej. Zastepowa
wzbiera zastep. Moga sie wpierw poznac i dlatego sie
wybiera na koncu. .
Raport. Kazda zabiera swój kwiatek na koncu zbiórki.
“Mysmy przyszloscia narodu”
Przygotowaly:
pwd. Kasia Gurba, Podhale, NJ/PA/MD
pwd. Basia Pacyniak, Tatry, Chicago
hm. Irena Dzierzbinska, Podhale, CT/NJ/PA/MD
pion. Erika Królikowska, Tatry, Chicago
trop. Kasia Glowaty, Tatry, Chicago

Data:
o Technika Harcerska
þ Gaweda
o Sprawy do zalatwienia

Wykonanie/Uwagi

Przeprowadzila:

28-go marca, 1999r. Zjazd Hufcowych, Chicago
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KURS ZASTEPOWYCH
CHORAGIEW HARCEREK W STANACH ZJEDNOCZONYCH
ZBIÓRKA #1
POLSKIE KWIATY
Spiewa ci obcy wiatr, zachwyca wielki swiat
A serce teskni.
Bo gdzies daleko z tad zostal rodzinny dom,
Tam jest najpiekniej
Tam wlasnie teraz rozkwitly kwiaty
Stokrotki, fiolki, kaczence i maki.
Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosly
Ojczyste kwiaty. W ich zapachu, urodzie jest Polska.
Zeby tak jeszcze raz ujrzec ojczysty las,
Pola i laki.
I do matczynych rak zaniesc z zielonych lak
Rozkwitle paki.
Bo najpiekniejsze sa polskie kwiaty
Stokrotki, fiolki, kaczence i maki.
Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosly
Ojczyste kwiaty. W ich zapachu, urodzie jest Polska.
Spiewa ci obcy wiatr, tulaczy los cie gna
Hen, gdzies po swiecie.
Zabierz ze soba w swiat, zabierz z rodzinnych stron
Maly bukiecik.
Wez z ta piosenka bukiecik kwiatów
Stokrotek, fiolków, kaczenców i maków.
Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosly
Ojczyste kwiaty. W ich zapachu, urodzie jest Polska.

MYSMY PRZYSZLOSCIA NARODU
Mysmy przyszloscia narodu, piers nasza pelna jest sil
Dazmy do wolnosci grodu, naprzód lecz nigdy w tyl
Laurami przystrójmy glowy, nie znajmy w swem zyciu trwóg
Polskiej Ojczyzny i mowy nie wydrze nam zaden wróg!
Skrzydla zdobedzmy sokole, nauce poswiecmy czas
A swiatlo zdobyte w szkole niesmy do ludu mas
Laurami przystrójmy glowy, nie znajmy w swem zyciu trwóg
Polskiej Ojczyzny i mowy nie wydrze nam zaden wróg!
W kraju, gdy burza zawieje, gdy gromy hucza wsród burz
W nas nie zagasly nadzieje choc ból sie wzartl do dusz
Laurami przystrójmy glowy, nie znajmy w swem zyciu trwóg
Polskiej Ojczyzny i mowy nie wydrze nam zaden wróg!
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KURS ZASTEPOWYCH
CHORAGIEW HARCEREK W STANACH ZJEDNOCZONYCH
ZBIÓRKA #1
CHODZILAM PO GÓRZE
Chodzilam po górze i zbieralam róze,
Nie widzialam skauta – w porzadnym mundurze.
Bo kazdy z harcerzy ma za punkt honoru,
By w jego mundurze nie poznac koloru.
Bluza wyplowiala, spodnie polatane,
Czapka z wentylacja – buty poszarpane.
Dudni woda dudni w cembrowanej studni,
Myja sie harcerze – lecz sa zawsze brudni.
Wstydzcie sie harcerze, wygladac jak Antki,
Patrzcie na harcerki – jakie elegantki!
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