KURS ZASTEPOWYCH
CHORAGIEW HARCEREK W STANACH ZJEDNOCZONYCH
ZBIÓRKA #3

PLAN ZBIÓRKI
Zbiórka: ozastepu odruzyny þhufca KURS ZASTEPOWYCH #3
Temat Zbiórki: WSPÓLPRACA W ZASTEPIE
þ Wychowanie
þ Wiadomosci do stopni
o Wiadomosci do sprawnosci

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

o Praca zarobkowa
o Prace reczne
þ Piosenki, tance

Plan
Rozpoczecie

Zbiórka w kole, zlaczone

Obrzed

“Zlaczeni Wezlem”

Data:
o Technika Harcerska
þ Gaweda
o Sprawy do zalatwienia

Wykonanie/Uwagi

Zbiórka zastepami. Raport (nastepna z koleji)
Cwiczenie/Gra
Wspólpraca
Sluzba Bogu,
Bliznim, Polsce
Dzienniki
Siec Alarmowa
Twórczosc
Funkcje Zast.

Jaka jest rola zastepu? Co to jest?
Wspólpraca. Zwiazane w wezel (lub stojac bardzo
blisko siebie) siadaja i potem wstaja; musza
wspólpracowac zeby sie nie wywrócic. (Mozna ominac
jezeli przeprowadzono podczas zbiórki nr. 1)
Co jest zastep i jaka role ma kazda szczególna funkcja?
Wyscigi 3 nogowe. 1 widzi a nie mówi, druga mówi a
nie widzi. Zwiazac po jednej nodze w parze, wyscigi.
Dziennik. Co to jest dziennik? Z czego sie sklada?
Pokazac przyklad ladnego dzienniczka. Narysowanie
stronicy osobistej w dzienniku. np. “Schemat
Organizacyjny a Ja.”

Zabawa lub Gra
Ruchoma
Siec Alarmowa
Gaweda/Rozmowa
Obowiazki
Dziennik
Twórczosc

Jak dziala siec alarmowa: pokazac schemat.
Gluchy telefon. Puszcza sie w kazdym zastepie.
Omówienie: jak sie czulas gdy nie doszly do ciebie
wiadmosci.
Sluzba jako element przyrzeczenia i 1-go punktu
prawa: gaweda wprowadza do dyskusji: dobre
uczynki, jak ta sluzba wyglada w zastepie - co i kiedy
robimy i jak to wykorzystac. Sluzba dla
jednostki/druzyny i dla innych. Sluzba Bogu, Polsce i
bliznim.
Rozdanie podstawów dziennika. Omówienie dlaczego
je mamy, na co uzywamy.

Zakonczenie

“Idziemy w Jasna”
Przygotowaly:
pwd. Jola Pluskwa-Borovik, Tatry, Chicago
pwd. Danusia Dzierzbinska, Podhale, CT
phm. Beata Pawlikowska, Tatry, Chicago

Przeprowadzila:

28-go marca, 1999r. Zjazd Hufcowych, Chicago
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KURS ZASTEPOWYCH
CHORAGIEW HARCEREK W STANACH ZJEDNOCZONYCH
ZBIÓRKA #3
ZLACZENI WEZLEM
Zlaczeni wezlem braterskiej milosci
Zwyciesko plyniem wsród zyciowych fal
Przed nami jutro jasniejszej przyszlosci
Z nami potega,naszych czynów stal
Dlon z dlonia wiaz, przez zycie daz
Pelen nadziei,ochoty.
Czynem swym swiec, jak orzel lec
W swiat prawdy, piekna, i cnoty
(1930. Slowa W. Kolodziej; muzyka A. Elertowicz)

IDZIEMY W JASNA
Idziemy w jasna, z bl/ekitu utakana dal
Droga wsród lak, pól bezkresnych i wsród mórz szumiacych fal.
Cicho, szeroko, jak okiem spojrzenia sle
Jakies sie snuja marzenia, w wieczornej spowite mg le.
Idziemy naprzód i ciagle pniemy sie wzwyz
By zdobyc szczyt idealów - swietlany harcerski krzyz
(Piosenka zlotu 50-lecia ZHP w USA, Camp Falling Rock, OH, 1998.)
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