KURS ZASTEPOWYCH
CHORAGIEW HARCEREK W STANACH ZJEDNOCZONYCH
ZBIÓRKA #6

PLAN ZBIÓRKI
Zbiórka: ozastepu odruzyny þhufca KURS ZASTEPOWYCH #6
Temat Zbiórki: OLIMPIADA GIER I ZABAW
þ Wychowanie
o Wiadomosci do stopni
þ Wiadomosci do sprawnosci

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

o Praca zarobkowa
o Prace reczne
þ Piosenki, tance

Plan
Rozpoczecie
Obrzed
Pochodnia
Musztra

Cwiczenie/Gra
Nowa Piosenka
Zabawa lub Gra
Ruchoma
Zdobywanie
sprawnosci i
stopni
Tance

Gaweda/Rozmowa

Zakonczenie
Twórczosc

Data:
þ Technika Harcerska
þ Gaweda
o Sprawy do zalatwienia

Wykonanie/Uwagi

Zapalenie znicza olimpijskiego. Bieg, Marsz z
pochodnia, rozpoczynajacy sie na zewnatrz miejsca
zbiórki i po podaniu pochodni harcerkom
rozstawionym w linii prowadzacej do miejsca zbiórki,
podaja jedna drugiej pochodnie.
“To jest Olimpiada”
Plas: “Tu zabawa sie zaczyna”
Cwiczenie musztry: “Szymon Mówi”
“Przyjaciele”
Nauczymy “Bialowieska Polke”, a pózniej punkt nr.3 ze
sprawnosci “Tancerka”. Wymysli i zatanczy sama lub z
zespolem tanecznym taniec fantastyczny. (Na kurs
nalezy przyniesc radio, CDs, tasmy, oraz accessories to
wyboru)
Zaleznie od czasu, mozna przeprowadzic cala
sprawnosc “Tancerki”. (dodac Poloneza, Krakowiaka,
Zielonego Walczyka, itp.)
Okrzyki!
Podsumowanie zajec. Czy bawilyscie sie dobrze? Co
bylo zabawnego? Nawiazanie do 10-go punktu prawa,
z mysla ze mozna sie bawic bez uzywania alkoholu.
Wreczenie dyplomów na których wpisane sa zadania na
planowanie zbiórki zastepu: piosenke, gre, gawede.
Wpisanie Kursu do Ksiazeczki Sluzbowej.
Zgaszenie znicza.
“Gdy juz ciemna noc zapada!”
Przygotowaly:

Przeprowadzila:

pion. Ela Jakala, Tatry, Chicago
hm. Ela Karpinska, Podhale, Rochester NY
hm. Teresa Wiacek (Zguba), Ziemia Rodzinna, Detroit
28-go marca, 1999r. Zjazd Hufcowych, Chicago

WYMAGANIA DO SPRAWNOSCI “TANCERKA-I”
1.
2.
3.

Ladnie zatanczy z zastepem krakowiaka i trojaka.
Zatanczy poleczke, jeden taniec salonawy (np. Polonez) i jeden nowoczesny (np. Walc, Czarleston, itp.)
Wymysli i zatanczy sama lub z zespolem taniec fantastyczny.
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KURS ZASTEPOWYCH
CHORAGIEW HARCEREK W STANACH ZJEDNOCZONYCH
ZBIÓRKA #6
OLIMPIADA
To jest olimpiada, zdrowych cialach mamy zdrowe duchy
Mamy olimpiade by sportowcami byly wszystkie druhny
To olimpiada bo olimpiada o jak to slowo fajnie brzmi
Bo w nim jest radosc, smutek, i zabawa, i kazda druhna ma sport we krwi.

TU ZABAWA
Tu zabawa sie zaczyna,
Tu sie robi ruch. (Uch!)
Reka prawa, reka lewa,
Biodra puszczam w ruch! (Uch!)

PRZYJACIELE
Tam, dokad chcialem, juz nie dojde - szkoda zdzierac nóg
Juz wedrówki naszej wspólnej nadchodzi kres
Wy pójdziecie inna droga, zostawicie mnie,
Odejdziecie - sam zostane na rozstaju dróg
Hej, przyjaciele! Zostancie ze mna!
Przeciez wszystko to, co mialem, oddalem wam!
Hej, przyjaciele! Choc chwile jedna!
Znów w zyciu mi nie wyszlo, znowu jestem sam ...
Znów spóznilem sie na pociag i odjechal juz
Tylko jego mglisty koniec zamajaczyl mi.
Stoje smutny na peronie z ta walizka jedna
Tak jak czlowiek, który zgubil od domu swego klucz.
Hej, przyjaciele ...
Tam, dokad chcialem, juz nie dojde - szkoda zdzierac nóg
Juz wedrówki naszej wspólnej nadchodzi kres.
Wy pójdziecie inna droga zostawicie mnie
Zamazanych drogowskazów nie odczytam juz.
Hej, przyjaciele ...

BIALOWIESKA POLKA (Polka)
Taniec to nie trudna sprawa
Gdy ktos zdrowe nogi ma
Gdy za parkiet sluzy trawa
Tanczymy polke! Rach ciach ciach!
Zatancz z nami polke
Bialowiska polke
Nie odmawiaj, nie mów nie
Gdy do tanca prosze cie (x2)
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KURS ZASTEPOWYCH
CHORAGIEW HARCEREK W STANACH ZJEDNOCZONYCH
ZBIÓRKA #6
ZIELONY WALCZYK (Walc)
Chodze ja sobie po kole,
Wybieram sobie kogo wole,
Wybieram sobie do tanca,
Zeby zatanczyc walczka.
Zielony walczk, raz, dwa, trzy,
Kto go nie umie, niech patrzy,
A kto go umie, niech tanczy,
Zielony walczyk, raz, dwa, trzy!

GDY JUZ CIEMNA NOC ZAPADA
Gdy juz ciemna noc zapada, i juz pólnoc blisko
To harcerek wnet gromada, rozpala ognisko.
Wkrag ciemne postacie siedza dokola
I plynie harcerska piosnka wesola
I plynie harcerska piosnka po lesie
A echo ja chwyta i dalej niesie.
Tiu ralla, tiu ralla, tiu ralla lala (x2)
Plyna baje, opowiesci, i gwiazdy migoca.
Tylko wietrzyk gdzies szelesci, duchy plyna noca
I tylko wartownik wyteza sluchy
Czy czasem po lesie nie chodza duchy
Tiu ralla, tiu ralla,tiu ralla lala (x2)

BARTOSZU, BARTOSZU (Krakowiak)
Bartoszu, Bartoszu,
Oj, nie tracwa nadziei! Oj, nie tracwa nadziei!
Bóg poblogoslawi, Ojczyzna nam zbawi,
Bóg poblogoslawi, Ojczyzna nam zbawi.
Nauczyl Kosciuszko
Hej, pod Raclawicami, hej, po Raclawicami,
Jak siekiera, kosa, rozprawiac z wrogami,
Jak siekiera, kosa, rozprawiac z wrogami.
Bartoszu, Bartoszu,
Hej, ostre kosz nasze, hej, ostre kosz nasze,
Wystarcza na krótkie moskiewskie palasze,
Wystarcza na krótkie moskiewskie palasze.
Tam w góre, tam w góre.
Pogladaj do Boga, pogladaj do Boga:
Wieksza milosc Jego nizli przemoc wroga,
Wieksza milosc Jego nizli przemoc wroga.
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KURS ZASTEPOWYCH
CHORAGIEW HARCEREK W STANACH ZJEDNOCZONYCH
ZBIÓRKA #6
POLONEZ WARSZAWSKI (Polonez)
Chociaz tyle w swiecie miast
Wiecej niz na niebie gwiazd
Tu najpiekniej plynie czas
Najblizsza sercu jest Warszawa
Nikt juz nie odejdzie z tad
Drogi jest nam kazdy kat
Dzielo naszych serc i rak
Nasza duma, nasza slawa
Ta zautków dawnych cien
I gruzasny gwiazd podniesli
Tu przeplywa dzien za dniem
Niby mila naszej piesni
Smieje sie Warszawa znów
Najserdeczniej, najweselej
Rozumiemy sie bez slów
Jak przjaciel z przyjacielem
Gdzie jest taki drugi wiatr
Gdzie jest taki mlody swiat
Gdzie od tylu, tylu lat
Jest naszych serc goracych przystan
Nie nad brzegiem obcych mórz
Tylko tutaj, ta, i juz
Gdzie w pogode i wsród burz
Brzeg warszawski piesci Wisla
Plynie Wisla az od gór
Mija fala brzeg piaszczysty
Wawel nam odmlodzil mirt
Starej Wisly, naszej Wisly
Im opada slonca blask
W srebrnej rzeki nurty mlode
Najpiekniejsze z naszych miast
W jej spokojna patrzy wode
Chociaz tyle w swiecie miast
Wiecej niz na niebie gwiazd
Tu najpiekniej plynie czas
Najblizsza sercu jest Warszawa
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