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Wstęp        

 

 

Bitwa pod Grunwaldem zajmuje ważne miejsce w historii Polski,  a harcerstwo od początku 

swojej działalności wprowadziło do obrzędowości i symboliki elementy związane  

z tradycjami rycerskimi. Pierwsza odznaka miała kształt lilijki, na wzór lilii z herbu 

andegaweńskiego Królowej Jadwigi. Z nazewnictwa rycerskiego przyjęto nazwy jednostek 

organizacyjnych i funkcji. Hasło „Czuwaj”, używane przez rycerstwo do nawoływania wart 

nocnych, przyjęto jako pozdrowienie, które znaczyło i znaczy nadal, że harcerz ma  

w każdej chwili być gotów do wykonania swego obowiązku. 

 

Rycerskie ideały i wynikające z nich postawy: prawdomówność, wierność, prawość, 

szlachetność, patriotyzm, są zawsze tożsame z zapisanymi w Prawie Harcerskim  

i zwyczajowymi zasadami przestrzeganymi przez wiele harcerskich pokoleń.  

„Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy” – tymi słowami potwierdzamy złożone przez 

harcerza Przyrzeczenie Harcerskie. Wiele drużyn, szczepów i hufców nosi imiona lub nazwy 

związane z tradycją grunwaldzką. 

Grunwaldzka Viktoria na zawsze będzie kojarzyć się z siłą, współpracą, wielką radością wielu 

kultur. W obliczu wielkich spraw każdy Polak staje się bratem, nie ma podziałów  

i różnic. 

 

W tym roku obchodzimy 100-lecie Odzyskania Niepodległości, rocznicę, która jak Grunwald 

kojarzy się z wielkim sukcesem i pokrzepieniem serc. Harcerze obchodzą także 100-lecie 

powstania Związku Harcerstwa Polskiego. 

Ślady grunwaldzkie widzimy do dziś w życiu codziennym od rzemiosła po kulturę 

średniowieczną. Przez najbliższy rok spróbujmy połączyć te elementy, a pomoże Wam w tym 

nasza propozycja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3 
 

Zasady zdobywania Tytułu i Odznaki Grunwaldzkiej  

 

Zdobywanie Tytułu i Odznaki polega na wykonaniu przez drużynę w ciągu roku harcerskiego 

kilku zadań programowych, wybranych spośród propozycji zamieszczonych w programie 

Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich. Zadania grunwaldzkie powinny stać się kanwą rocznego 

planu pracy drużyny oraz inspiracją. Można je łączyć z programami i propozycjami 

programowymi hufców, chorągwi i Związku.  

W toku realizacji zadań należy stosować elementy metodyki dostosowanej do wieku harcerzy, 

korzystać z instrumentów metodycznych, takich jak: stopnie, gwiazdki, sprawności, znaki 

służb,  odznaki specjalistyczne, a także łączyć je z realizacją prób na stopnie instruktorskie. 

We wszystkich przypadkach określenie „drużyna” odnosi się do wszystkich podstawowych 

jednostek organizacyjnych. Poziom realizowanych zadań powinien odpowiadać 

psychofizycznym możliwościom i wiekowi harcerzy, zdobywających odznakę. 

 

Drużyny próbne mogą przystępować do współzawodnictwa grunwaldzkiego, ale Tytuł 

Drużyny Grunwaldzkiej będzie im nadany tylko pod warunkiem, że najpóźniej do 5 maja 

odpowiedni komendant wyda rozkaz, w którym poinformuje o pomyślnym zakończeniu przez 

drużynę okresu próbnego. 

 

Jednostki organizacyjne wyższego rzędu niż drużyna mogą ubiegać się o Tytuł i Odznakę 

Grunwaldzką na następujących zasadach: 

kręgi instruktorskie - jeżeli swoim działaniem upowszechniają w wymiernym zakresie 

problematykę grunwaldzką w środowisku działania oraz współuczestniczą w organizacji Zlotu 

Grunwaldzkiego; 

szczepy, związki drużyn - jeżeli wszystkie jednostki organizacyjne wchodzące w jego skład 

zdobyły Tytuł i Odznakę Grunwaldzką.  

 

Kręgi instruktorskie, szczepy i związki drużyn spełniające powyższe warunki powinny złożyć 

Wspólnocie Drużyn Grunwaldzkich pisemne meldunki wraz z uzasadnieniem do 5 maja 

każdego roku. 

Po wykonaniu zadań, drużyna sporządza kronikę z ich realizacji i do 5 maja każdego roku 

przesyła ją wraz z opisem wykonanych zadań na adres e-mail: 

kronika.grunwald@gmail.com,  a Rada Wspólnoty opiniuje wykonane zadania i kieruje 

wniosek do Naczelnika ZHP. Tytuł i Odznakę Drużyny Grunwaldzkiej Naczelnik ZHP 

mailto:kronika.grunwald@gmail.com
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przyznaje rozkazem, a podczas uroczystego apelu na Polu Bitwy wręcza metalowe odznaki, 

nabijane na drzewce proporców.  

Od tego momentu drużyna jest członkiem Wspólnoty, może umieścić określenie 

„Grunwaldzka” w swojej nazwie. Jej członkowie noszą na prawej kieszeni munduru plakietki 

Wspólnoty i wyróżniki drużyny grunwaldzkiej i mogą zdobywać grunwaldzkie sprawności 

oraz Znak Zawiszy. 

Więcej o grunwaldzkich sprawnościach dowiesz się tutaj: 

http://grunwald.zhp.pl/druzyna-grunwaldzka/instrumenty-metodyczne/ 

o Znaku Zawiszy tu: 

http://grunwald.zhp.pl/druzyna-grunwaldzka/instrumenty-metodyczne/znak-zawiszy/ 

o wytycznych do przygotowania kroniki tu: 

http://grunwald.zhp.pl/druzyna-grunwaldzka/kronika/ 

 

Na ręce jednostek, których kronika w danym roku harcerskim została uznana za wykonaną na 

najwyższym poziomie, przekazana jest na okres kolejnego roku Buława Wspólnoty oraz 

przywilej otwarcia Sejmiku Zimowego i Wielkiego Sejmiku w czasie kolejnego roku. 

 

Do współzawodnictwa należy zgłosić się do dnia 15.11 br. poprzez formularz udostępniony na 

stronie WDG   http://grunwald.zhp.pl/ 

oraz na facebooku   https://www.facebook.com/wdgzhp/ 

 

Plakietkę na podkładce koloru białego noszą członkowie „Drużyn 

Grunwaldzkich”, które zdobyły Tytuł po raz pierwszy, drugi i trzeci oraz inni 

członkowie Wspólnoty. 

 

 

 

 

 

 

Plakietkę na podkładce koloru czerwonego noszą członkowie „Drużyn 

Grunwaldzkich”, które zdobyły Tytuł więcej niż trzy razy. 

 

Wyróżnik z napisem „Drużyna Grunwaldzka”, noszony nad patką prawej kieszeni munduru. 

 

 

http://grunwald.zhp.pl/druzyna-grunwaldzka/instrumenty-metodyczne/
http://grunwald.zhp.pl/druzyna-grunwaldzka/instrumenty-metodyczne/znak-zawiszy/
http://grunwald.zhp.pl/druzyna-grunwaldzka/kronika/
http://grunwald.zhp.pl/
https://www.facebook.com/wdgzhp/
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Drużyna zdobywająca Tytuł po raz pierwszy 

 

Drużyna zdobywająca Tytuł po raz pierwszy realizuje następujące zadania 

obowiązkowe: 

 

1) „Turniej Grunwaldzki”, 

2) „Grunwaldzki Zwiad”, 

3) „Jak na Zawiszy”,  

4) Zadanie na rzecz Zlotu Grunwaldzkiego. 

 

ZADANIE 1:    Turniej Grunwaldzki 

 

CEL: Poszerzenie wiedzy o Grunwaldzie i tradycjach rycerskich. 

 

OPIS ZADANIA:    

 

Zorganizowanie w środowisku (między zastępami, drużynami, dziećmi i młodzieżą ze szkoły, 

w miejscu zamieszkania) Turnieju Grunwaldzkiego. Formuła Turnieju dowolna, powinien 

jednak obejmować m.in. konkurs wiedzy historycznej, turniej rycerski, sprawnościowy, 

konkursy artystyczne. Proponowane formy realizacji zadania to m.in. turniej gier i zabaw, 

zabawa tematyczna, impreza fabularna, gra fabularna. W ramach zadania można również 

wykonać stroje, które przydadzą się podczas Zlotu. Gdy turniej organizowany jest dla większej 

liczby uczestników np. dla zaprzyjaźnionej drużyny, można również połączyć go z jarmarkiem 

i pokazem średniowiecznego rzemiosła. 

 

SPRAWNOŚCI:  harcownik, organizator harców, mistrz harców, sportowiec, Znak 

służby dziecku. 

 

ZADANIE 2:    Grunwaldzki Zwiad 

 

CEL: Poszerzenie wiedzy o Grunwaldzie, poznanie najbliższego 

otoczenia w połączeniu z odnajdywaniem związków pomiędzy 

Grunwaldem, a własnym regionem i środowiskiem działania. 

Podjęcie służby na rzecz środowiska lokalnego. 

 

OPIS ZADANIA:  

   

Przeprowadzenie zwiadu w  poszukiwaniu symboli związanych ze  zwycięstwem 

grunwaldzkim: nazw ulic, placów, tablic, pomników, instytucji oraz jednostek organizacji 

społecznych. W ramach zadania można zorganizować wycieczkę do muzeum, placówki 

naukowej, uczelni, biblioteki lub obiektu zabytkowego w połączeniu ze zwiadem na temat 

związków tych instytucji lub obiektów z wiedzą lub pamięcią o  zwycięstwie grunwaldzkim. 

Dodatkowo można otoczyć opieką przynajmniej jeden z zapomnianych obiektów, zwrócić 
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uwagę społeczności lokalnej na symbol grunwaldzki. Jeżeli w wyniku realizowania zadania 

zostanie sporządzona np. kronika, mapa to oprócz przesłania jej jako raportu z wykonanego 

zadania, można ją pokazać w Szczepie, Hufcu lub środowisku. 

 

SPRAWNOŚCI:  wskazidroga, przewodnik po..., krajoznawca, szperacz, 

poszukiwacz, badacz, kronikarz, reporter, dziennikarz,  

Znak służby pamięci, Znak służby wspólnocie lokalnej. 

 

ZADANIE 3:    Jak na Zawiszy 

 

CEL: Praca nad sobą , zwalczanie wad, wzmocnienie mocnych stron, 

integracja zespołu harcerskiego, budowanie autorytetów  

i sytemu wartości; poznanie postaci Zawiszy Czarnego  

i powodów dla których jest tak ważny dla Związku  

i Wspólnoty. 

 

OPIS ZADANIA:  

   

Zebranie jak największej  ilości informacji na temat rycerza Zawiszy Czarnego i jego rodu. 

Zorganizowanie zbiórki, zajęć, kominka itp. podczas których dla wszystkich stanie się 

zrozumiałe dlaczego dla harcerzy Zawisza Czarny jest niedoścignionym wzorem cnót  

i prawości. Następnie można wspólne opracować listę pozytywnych cech osobowych i słabości 

nad którymi każdy powinien pracować.  

Zadanie może zostać zrealizowane w formie: zbiórki, harcerskiej gry fabularnej, kominka, 

wieczornicy, biwaku, warsztatów z psychologiem, warsztatów asertywności, warsztatów 

komunikacji, formy teatralnej, zajęć plastycznych lub artystycznych.  

 

PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA: 

 

Zadnie można wykonać na wiele różnych sposobów. Można wybrać się do Garbowa – miejsca 

urodzenia Zawiszy Czarnego, odwiedzić jego pomnik oraz muzeum znajdujące się nieopodal. 

Można zapoznać się z historią s/y Zawisza Czarny i zrealizować zadanie uzupełniając je wiedzą 

dotyczącą ZHP i naszych dalekich morskich wypraw. 

 

Ponadto poniżej w linku znajduje się scenariusz z zadania wykonanego przez X Lubawską 

Gromadę Zuchową „Pracowite Pszczółki” z Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej z Hufca Iława. 

Może któraś z naszych propozycji zainspiruje Was do stworzenia czegoś niepowtarzalnego. 

 

Scenariusz gry fabularnej do pobrania :   Gra fabularna „Jak na Zawiszy” 

 

SPRAWNOŚCI:  Szara Lilijka, poszukujący wartości, poszukujący autorytetu, 

mężny, chwat, Znak służby przyjaźni. 

 

 

http://odznaka.grunwald.zhp.pl/files/polskamyslaca/grunwald/Gra%20fabularna-%20Jak%20na%20Zawiszy.pdf
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ZADANIE 4:    Zadanie na rzecz Zlotu Grunwaldzkiego 

 

CEL: włączenie się drużyny w organizację Zlotu Grunwaldzkiego 

 

OPIS ZADANIA ORAZ PROPOZYCJE JEGO WYKONANIA:   

 

Zadnie polega na wykonaniu określonej pracy na rzecz Zlotu. Może ono dotyczyć: 

• promocji Zlotu Grunwaldzkiego (zorganizowanie biwaku dla zaprzyjaźnionych 

drużyn, zaproszenie ich do wzięcia udziału w Zlocie, nagranie filmu 

promującego Zlot), 

• wystroju terenu Zlotu lub Gniazda (wykonanie tarcz, flag, tablic, bramy 

Gniazda), 

• udziału w organizacji Zlotu (udział w służbach zlotowych, recepcji, kawiarence, 

GrunInfo, kwaterce), 

• przeprowadzeniu zajęć programowych na Zlocie (zorganizowanie zajęć wg 

założeń programu Zlotu, np.: zorganizowanie ogniobrania, punktów 

aktywności, punktów na Jarmarku, gier i zabaw sportowych, wieczornicy, 

ogniska, zajęć integracyjnych). 

 

INFORMACJA DLA DRUŻYNOWEGO:   

 

Warto w tym przypadku skonsultować się z programowcem Zlotu, Komendą Gniazda lub 

przedstawicielem Wspólnoty na daną Chorągiew w celu ustalenia zadania. Być może jest coś 

co bardzo przyda się na miejscu.  
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Drużyna zdobywająca Tytuł po raz drugi lub kolejny 

 

Drużyna zdobywająca Tytuł po raz drugi lub kolejny realizuje trzy zadania, po jednym  

z bloków z propozycji programowej „Łączy nas Grunwald” oraz zadanie na rzecz Zlotu 

Grunwaldzkiego ustalone z organizatorami zlotu, bądź przedstawicielem na właściwą 

Chorągiew. 

 

Propozycja programowa na przyszły rok 2018/2019 podzielona jest na trzy bloki: 

• 100-lecie,  

• Rycerstwo,  

• Harcerstwo. 

 

Wśród literatury opracowanej w minionych latach przez instruktorów Wspólnoty znaleźć 

można Poradniki Drużynowego oraz Grunwaldzkie Konspekty przedstawiające propozycję 

realizacji zadań z poprzednich lat wraz z niezbędnymi materiałami. Są one ogromną skarbnicą 

wiedzy i mogą pomóc w realizacji zadań grunwaldzkich zarówno przez drużyny 

pierwszoroczne, jak i te, które zdobywają tytuł po raz drugi lub kolejny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla gromad zuchowych, które zdobywają Tytuł po raz drugi i kolejny, opracowano inne 

zadania, dostosowane do ich możliwości i zainteresowań. Znajdują się one w pierwszej części 

propozycji programowej. 
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Smocze wyprawy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZYCJA PROGRAMOWA  

DLA GROMAD ZUCHOWYCH 
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Tegoroczna propozycja programowa dla gromad zdobywających tytuł po raz drugi lub kolejny 

składa się z trzech części: 

 

I. Wszystko co nasze Polsce oddamy 

II. Od wzgórza Jagiełły 

III. Zakochaj się w harcerstwie 

 

Tytuły części są zarazem tytułami piosenek, które mają wprowadzić nas w nastrój danej epoki. 

Całość łączy postać smoka Grundka, który będzie towarzyszem zuchowych wędrówek. 

 

Każda gromada, która podejmie wyzwanie Współzawodnictwa Drużyn Grunwaldzkich i nie 

jest drużyną pierwszoroczną ma za zadanie wybrać i zrealizować po minimum dwa zadania  

z każdej części. Dodatkowo należy zrealizować zadanie na rzecz zlotu grunwaldzkiego poprzez 

promocję zlotu, przygotowanie punkt aktywności lub włączenie się w wystrój gniazda. 

 

 

Narodziny smoka Grundka 

 

Stwórzcie własnego grunwaldzkiego smoka (rysunek, maskotka, rzeźba), nadajcie mu ludzkie 

cechy, zastanówcie się jakie ma moce, co lubi jeść, skąd się wziął w Waszej gromadzie. Smok 

ten będzie nam towarzyszył przez cały rok harcerski. 
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BLOK  I 

Wszystko co nasze Polsce oddamy 

 

W tym roku obchodzimy wyjątkowe rocznice – 100-lecie odzyskania przez Polskę 

niepodległości oraz 100-lecie powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Smok Grundek  

z pewnością chciałby dowiedzieć się jakie wydarzenia i postacie miały wpływ na kształtowanie 

się naszej Ojczyzny. 

 

CEL : rozwijanie przynależności narodowej i zapoznanie z historią 

naszego kraju, regionu, historią ZHP; kształtowanie postaw 

patriotycznych i aktywnej postawy obywatelskiej. 

 

ZADANIE 1:    Grundek z flagą 

 

PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA: 

 

Przedstawcie Grundkowi nasze symbole narodowe i wspólnie postarajcie dowiedzieć się, 

dlaczego Polska zniknęła z map, co to jest niepodległość, kim był Józef Piłsudski, w jaki sposób 

dziś świętujemy ważne wydarzenia historyczne? Weźcie udział w takich obchodach  

w Waszym mieście. Wspólnie przygotujcie biało-czerwone kotyliony lub biało-czerwone 

ciasteczka, które rozdacie podczas świętowania. 

 

SPRAWNOŚCI : Piłsudczyk, biały orzeł, dekoratorka/dekorator, kronikarz, 

miłośnik sztuk plastycznych, plastyczka/plastyk. 

 

ZADANIE 2:    Grundek w ZHP 

 

PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA: 

 

Czy nasz dzielny smok zna już ten skrót – ZHP? Pomóżcie Grundkowi go odszyfrować. Czy 

wiemy co to jest stowarzyszenie, jaką misję i cele ma ZHP? Czy każdy możne należeć do 

naszej organizacji? Przygotujcie wspólnie plakat, na którym umieścicie najważniejsze dla 

Związku Harcerstwa Polskiego symbole, daty i postacie. 

 

SPRAWNOŚCI : słoneczko/wilczek, dekoratorka/dekorator, kronikarz, miłośnik 

sztuk plastycznych, plastyczka/plastyk. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

12 
 

ZADANIE 3:   Grundek śpiewa 

 

PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA: 

 

Przygotujcie zbiórkę związaną z piosenkami patriotycznymi harcerskimi, które powstały  

w czasie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Poszukajcie informacji kiedy powstał 

Hymn Związku Harcerstwa Polskiego, kto napisał jego słowa. Zbiórka może mieć charakter 

słuchowiska, karaoke, występów dla rodziców po wcześniejszym przygotowaniu. Grundek  

z pewnością pomoże Wam śpiewać.   

 

SPRAWNOŚCI :  muzyk, śpiewak, grajek. 

 

Materiały dodatkowe 

 

Hymn ZHP 

Wszystko co nasze Polsce oddamy  

w niej tylko życie, więc idziem żyć   

Świty się bielą, otwórzmy bramy  

rozkaz wydany: „Wstań w słońce idź!” 

 

Ramię pręż, słabość krusz,  

Ducha tęż ojczyźnie miłej służ!  

Na jej zew w bój czy w trud  

Pójdzie rad harcerzy polskich ród  

Harcerzy polskich ród 
 

Informacja o utworze: 

Dziewięciozwrotkowy wiersz Ignacego Kozielewskiego Marsz skautów, napisany w 1911, 

został opublikowany we wrześniu 1912 w 23. numerze czasopisma „Skaut”. Wiersz ten został 

później uzupełniony, za zgodą autora, refrenem Ramię pręż, słabość krusz przez Olgę 

Drahonowską-Małkowską oraz przystosowany do melodii rewolucyjnej pieśni „Na barykady 

ludu roboczy”. Był drukowany pod zmienionym tytułem: Wszystko co nasze Polsce oddamy. 

Od 1918 jest hymnem Związku Harcerstwa Polskiego (wcześniej hymnem harcerskim była 

Rota Marii Konopnickiej do muzyki Feliksa Nowowiejskiego). Hymnem ZHP jest pierwsza 

zwrotka pieśni wraz z refrenem. W 1977 wprowadzono do hymnu dodatkową zwrotkę, 

autorstwa Jerzego Majki, ale VII Zjazd ZHP w marcu 1981 zrezygnował z niej, wprowadzając 

do Statutu ZHP stosowny zapis (ujęty w obecnym § 9 pkt 1). 

Pieśń jest również hymnem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia 

Harcerskiego oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie. 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rota_(Maria_Konopnicka)
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Hej, Orle Biały! 

Sł. i muz. Ignacy Jan Paderewski 

 

Hej, Orle Biały pierzchły dziejów mroki, 

Leć dziś wspaniały hen, na lot wysoki, 

Nad pola chwały, nad niebios obłoki, 

Ponad świat cały, wielki i szeroki. 

Hej, Orle Biały ongi tak zraniony, 

Zbyt długo brzmiały pogrzebowe dzwony. 

Rozpaczne szały i żałosne tony, 

Rozpaczne szały i żałosne tony, 

Wiedź nas na śmiały czyn nieustraszony. 

Hej na bój! Na bój! Gdzie wolności zorza. 

Hej na bój! Na bój za polski brzeg morza. 

Za Polskę wolną od tyrańskich tronów. 

Za Polskę dawną Piastów, Jagiellonów. 

Hej na bój! Na bój! Taka wola Boża. 

Hej na bój! Na bój! Za Gdańsk i brzeg morza. 

Za ziemię całą, tę rodzoną naszą. 

a wolność wszystkich, za naszą i waszą! 

Hej na bój! Hej na bój! 

Na bój, na bój, na bój, na bój! 

Na bój! 

 

tekst piosenki wg „Głosu Wielkopolskiego” 

Okoliczności powstania piosenki wg słów autora - Ignacego Jana PADEREWSKIEGO: „Tak 

więc armia została powołana, ale nie było jeszcze żołnierzy. Należało ich znaleźć wśród 

polskiej młodzieży w Ameryce, wśród tych młodych ludzi, którzy nie byli jeszcze obywatelami 

amerykańskimi i swobód nie mogli zaciągnąć się do własnej polskiej armii  

i pod polskie narodowe sztandary. Była to rzecz nadzwyczajna. Na nieszczęście zezwolenia na 

rekrutację nie można było uzyskać od razu  i  niecierpliwa młodzież zaciągała się do armii 

amerykańskiej — do pierwszej armii ochotniczej. Takich młodych ludzi było ponad 80 tysięcy. 

Po kilku miesiącach usilnych zabiegów udało mi się zdobyć to upoważnienie. Ostatecznie 

wysłałem do prezydenta Wilsona telegram zawierający około trzech tysięcy słów. Był to chyba 

tydzień największego napięcia w mojej całej karierze w Ameryce: wygłosiłem bowiem wtedy 

pięć długich przemówień, które musiałem przygotować. Wyobraża pani sobie, jaka to była 

praca. Wtedy też napisałem słowa i melodię do pieśni żołnierskiej ("Leć, Orle Biały" na chór 

męski z fortepianem lub orkiestrą dętą...), którą odśpiewano w dniu otrzymania zezwolenia na 

rekrutację. Stało się to w setną rocznicę zgonu Kościuszki, a więc był to jakby hołd dla niego 

i pozdrowienie dla nowej armii. Musiałem odwiedzać obozy wojskowe i przemawiać do 

żołnierzy. Moja biedna żona starała się  

o żywność i odzież, a ja jeździłem do Niagara Falls i dalej, do obozu w Kandzie, na północ od 

Buffalo.” 

 

Źródło : tekst: I.J. PADEREWSKI – „Pamiętniki 1912–1932” (spisała Mary LAWTON) 

Kraków 1992 
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Hej druhowie!  

Idą skauci łez doliną, 

nocką głuchą, nocką siną, 

raz, dwa, trzy. 

Hej, druhowie gdzie idziecie, 

czego szukacie po świecie? 

raz, dwa, trzy. 

Hej, druhowie gdzie idziecie, 

czego szukacie po świecie? 

raz, dwa, trzy. 

My idziemy w zórz świtanie, 

tam gdzie Polski zmartwychwstanie 

raz, dwa, trzy. 

Hen, do polskiej tam mogiły 

pełni mocy, pełni siły, 

raz, dwa, trzy. 

Hen, do polskiej tam mogiły 

pełni mocy, pełni siły, 

raz, dwa, trzy. 

Siła nasza w sercach będzie, 

z nią zwyciężym wrogów wszędzie 

raz, dwa, trzy. 

Już przez burze i zawieje 

lepsza przyszłość Polski dnieje 

raz, dwa, trzy. 

Już przez burze i zawieje 

lepsza przyszłość Polski dnieje 

raz, dwa, trzy 

 

Pieśń znana też pod tytułem „Marsz skautów”, była śpiewana w okresie Powstania  

Wielkopolskiego, do którego sukcesu przyczynili się także biorący w nim udział skauci. 
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BLOK II  

Od Wzgórza Jagiełły 

 

Smok Grundek bardzo chce zostać rycerzem. Pomóżcie mu spełnić to marzenie. 

 

CEL : przybliżenie historii średniowiecza; poznanie zwyczajów  

i tradycji rycerskich; zdobycie wiedzy na temat rynsztunku  

i uzbrojenia; poznanie dworskich tradycji, zwyczajów, kultury 

dworskiej, tańców i strojów epoki średniowieczna. 

 

ZADANIE 1:   Smok Grundek rycerzem 

 

PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA: 

 

Pomóżcie Grundkowi zostać rycerzem. Poszukajcie informacji jakie wymagania musiał 

spełnić chłopiec, żeby zostać rycerzem. Jak wyglądała zbroja rycerska, z czego się składała. 

Grundek z pewnością będzie chciał posiadać swój herb i liczy na Waszą pomoc. Stwórzcie 

wspólnie smoczy Kodeks Rycerski. 

 

SPRAWNOŚCI : Zawisza Czarny, rycerz, Bolkowy woj, dekoratorka/dekorator, 

plastyczka/plastyk. 

 

ZADANIE 2:   Smok Grundek szuka domu 

 

PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA: 

 

W średniowieczu każdy chciał posiadać swój zamek. Grundek z pewnością też chciałby  

w takim zamieszkać. Zapoznajcie się z budowlami z tej epoki i zbudujcie wspólnie makietę 

osady Smoka Grundka. Nazwijcie ją, nadajcie nazwy ulicom. 

 

SPRAWNOŚCI : Zawisza Czarny, rycerz, Bolkowy woj, dekoratorka/dekorator, 

plastyczka/plastyk, złota rączka. 
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ZADANIE 3:   Smok Grundek tworzy 

 

PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA: 

 

W każdym średniowiecznym mieście działali rzemieślnicy. Każdy zajmował się inna 

dziedziną. Dowiedzcie się jakie zawody w tamtych czasach były najbardziej popularne. 

Nauczcie Grundka wybranej dziedziny np. tkactwa, garncarstwa, wikliniarstwa. Stwórzcie 

razem list wykorzystując zdobnictwo średniowieczne. 

 

SPRAWNOŚCI :  dekoratorka/dekorator, kronikarz, miłośnik sztuk plastycznych, 

plastyczka/plastyk. 

 

ZADANIE 4:   Smok Grundek jest głodny 

 

PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA: 

 

Grundek wie już jaki powinien być rycerz, ma gdzie mieszkać, nauczył się rzemiosła, ale do 

tej pory nie był na królewskiej uczcie. Dowiedzcie się jak wyglądały w średniowieczu takie 

uroczystości, jakie potrawy znajdowały się na stole, z jakich naczyń korzystano oraz przy jakiej 

muzyce się bawiono i jak się ubierano. Przygotujcie taką uroczystość. 

 

SPRAWNOŚCI : Zawisza Czarny, Rycerz, Bolkowy Woj, Dworka, miłośnik 

muzyki, dekoratorka/dekorator, kronikarz, miłośnik sztuk 

plastycznych, plastyczka/plastyk, dama, dżentelmen, 

kuchmistrz, aktorka/aktor, tancerka/tancerz. 

 

ZADANIE 5:   Smok Grundek jedzie na zlot Grunwaldzki 

 

PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA: 

 

Planując swój udział w zlocie grunwaldzkim nie zapomnijcie zabrać na niego Grundka :) Jeśli 

nie bierzecie udziału w zlocie, przeprowadźcie kampanię promocyjną na rzecz zlotu 

wykorzystując do tego postać Grundka. 

 

SPRAWNOŚCI : dekoratorka/dekorator, kronikarz, plastyczka/plastyk, 

dziennikarz. 
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Materiały dodatkowe 

 

 

Hymn Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich 

Od Wzgórza Jagiełły 

 

Kiedy będziesz wędrował polami 

Czy przez lasy na Zlot tak jak my 

Musisz wspomnieć, że kiedyś przed nami 

Inne hufce tą drogą już szły. 

 

Hufce zbrojne, chorągwie pancerne 

A te wojska na bój wiódł sam król 

Tylko słońce pamięta promienne 

Ten blask zbroi rozległy wśród pól. 

 

Dziś idziemy harcerską gromadą 

Na pozycje zarosłe już mchem 

By na polach słynnego Grunwaldu 

Dać świadectwo Polskości tych ziem. 

 

Kolorowe rozwiną się szyki 

I od Wzgórza Jagiełły jak grom 

Runie pieśń potężniejsza od krzyku 

Przeciw wojnie i śmierci i łzom. 

Runie pieśń potężniejsza od krzyku 

Przeciw wojnie i śmierci i łzom. 

 

Utwór  powstał w 1966 r. Słowa i muzyka: hm. Jerzy Krzywoszewski (1917-2010) 

 

Przewodnik po świecie średniowiecznego rycerstwa do pobrania : 

 „Pod Grunwaldzką Chorągwią” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://propozycje.grunwald.zhp.pl/files/polskamyslaca/grunwald/PGCh.pdf
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BLOK III 

Zakochaj się w harcerstwie 

 

Smok Grundek bardzo dobrze czuje się w gromadzie zuchowej i chciałby zostać prawdziwym 

zuchem. Pomóżcie Grundkowi spełnić to marzenie. 

 
CEL :    zdobycie wiedzy na temat historii swojej gromady; 

podejmowanie inicjatyw na rzecz własnej społeczności; 

popularyzacja krajoznawstwa. 

 

ZADANIE 1:   Smok Grundek w gromadzie 

 

PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA: 

 

Przedstawcie Grundkowi swoją Gromadę, zwyczaje, historie powstania. Opowiedzcie do 

jakiego Hufca należycie i do jakiej Chorągwi oraz skąd wzięły się te nazwy (Hufiec, 

Chorągiew). Czy zuchy są podobne do rycerzy? 

 

SPRAWNOŚCI :  wilczek/słoneczko, dziennikarka/dziennikarz, kronikarz 

 

ZADANIE 2:   Smok Grundek zostaje zuchem 

 

PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA: 

 

Opowiedzcie Grundkowi o Prawie Zucha, może nauczcie się go razem, przygotujcie wspólnie 

ceremonię Obietnicy Zuchowej lub przyznania gwiazdek zuchowych. 

 

SPRAWNOŚCI :  recytatorka/recytator, fotoamatorka/fotoamator 

 

ZADANIE 3:   Smok Grundek pomaga innym 

 

PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA: 

 

Poznajcie swoją miejscowość, społeczność. Dowiedzcie się jakie macie prawa i obowiązki jako 

obywatele. Czy zuchy potrafią pomagać? Pokażcie Grundkowi jakie działania można podjąć 

w Waszej miejscowości, żeby pomóc innym – zbiórka żywności, przyborów szkolnych, darów 

do schroniska. 

 

SPRAWNOŚCI : niewidzialna ręka, dobra opiekunka/dobry opiekun, młoda 

obywatelka/młody obywatel, wszędobylska/wszędobylski, 

przyjaciółka/przyjaciel innych, przewodniczka/przewodnik po. 
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ZADANIE 4:   Smok Grundek zostaje łazikiem 

 

PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA: 

 

Grundek jak to u smoków bywa nie potrafi za długo usiedzieć w jednym miejscu. Zorganizujcie 

wspólnie wycieczki krajoznawcze. Zwrocie uwagę na otaczającą Was przyrodę, zaobserwujcie 

zwierzęta. Wykorzystajcie do wędrówek znaki topograficzne. Może uda Wam się zdobyć 

odznaki PTTK – Siedmiomilowe buty lub Dziecięcą Odznakę Turystyczną. 

 

SPRAWNOŚCI : łazik, podróżniczka/podróżnik, wszędobylska/wszędobylski. 
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Materiały dodatkowe 

 

Zakochaj się w harcerstwie 

Na koniec świata spójrz 

tam horyzont chowa w sobie wszystko to 

co nie mieści Ci się w głowie, a w głowie masz 

zielone łąki pełne traw, chociaż masz już parę lat 

i nie jeden trakt zostawiłeś już za sobą  

Zielony mundur trochę zbladł 

a plecak ma już parę łat i plamy trzy 

ale to nic 

Każdego dnia na nowo chce 

harcerskie życie moje wieść 

 

REF. Zakochaj się, zakochaj bo 

harcerskich serc niezwykła moc 

zabierze cię w tajemny świat 

gdzie każdy dla siebie jest 

... 

jak brat dla brata dla siostry brat 

Zakochaj się zakochaj więc 

bo nigdy za wiele nam zielonych myśli i tchnień 

i każdą z kolejnych dat na nowo odkrywaj świat 

a nocą kładąc się spać 

... 

w harcerstwie zakochaj się jeszcze raz 

 

W szeregu miejsce swoje znajdź 

tam będzie dobrze Tobie wśród przyjaciół tych 

z ,którymi łączy wspólna droga,  

I ramie w ramie z nimi wyjdź, w tę trasę 

na, której kompasem nam harcerski krzyż 

a lilijka drogowskazem 

W kieszenie marzeń kilka weź 

tych które nie starzeją się 

i z ogniska dym, to wystarczy Ci 

I mocno złap za rękę mnie 

i tak jak ja zakochaj siĘ 

 

REF. Zakochaj się, zakochaj bo ...... 

 

 

Regulamin Odznak Turystyki Pieszej  

 

Link do: Dziecięca Odznaka Turystyczna PTTK 

Link do: Siedmiomilowe Buty PTTK 

file:///C:/Users/UWM/AppData/Local/Downloads/o_OTP_7milowe_buty_PTTK_reg%20(3).pdf
http://mlodziez.pttk.pl/dla-was/odznaki/dziecieca-odznaka-turystyczna/9-dziecieca-odznaka-turystyczna-pttk-regulamin
http://mlodziez.pttk.pl/dla-was/odznaki/siedmiomilowe-buty-odznaka-turystyki-pieszej
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Łączy nas Grunwald 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZYCJA PROGRAMOWA  

DLA Drużyn 
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Propozycja programowa na przyszły rok 2018/2019 podzielona jest na trzy bloki: 

 

Blok I    100-lecie 

Blok II   Rycerstwo  

Blok III   Harcerstwo 

 

W pierwszym bloku znajdują się zadania z zakresu: 

• 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 

• 100-lecia utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego. 

 

W drugim bloku znajdują się zadania obejmujące tematy: 

• kultury średniowiecznej, 

• rzemiosła, 

• historii średniowiecza. 

 

W trzecim bloku znajdują się zadania promujące Wspólnotę i jednostkę: 

• w drużynie, 

• w organizacji, 

• na zewnątrz. 

 

Aby wziąć udział we współzawodnictwie należy zrealizować po jednym zadaniu  

z każdego bloku tematycznego oraz zadanie na rzecz Zlotu Grunwaldzkiego. Zachęcamy 

do przyjrzenia się wszystkim zadaniom z propozycji dla każdego pionu i wybrania 

odpowiednich zadań dla swojej drużyny. Jeżeli zachęci Was propozycja z innego pionu 

metodycznego, śmiało wybierzcie ją i dostosujcie do swoich możliwości. Oczywiście mile 

widziana jest własna inwencja twórcza drużyn oby tylko zawierała się w powyższych 

zakresach poszczególnych bloków. 
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BLOK I 

100-lecie 

 
ZADANIE 1:    Kolory Polski 

 

CEL: budowanie poczucia przynależności do wspólnoty narodowej 

i kulturowej, miłości Ojczyzny, godności narodowej, szacunku 

dla państwa i jego historii. 

 

OPIS ZADANIA: Zapoznanie się z symbolami narodowymi, godłem Polski, flagą 

oraz hymnem narodowym. 

 

PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA:  

 

1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki:  

Jeśli nie posiadacie obrzędowości, zachęcamy do wprowadzenia jej w życie drużyn. Uczy 

dyscypliny pracy, ważne by każdy z członków miał swoje określone zadanie. 

2. Gawęda wprowadzająca: Usiądźcie w kręgu, zapalcie świeczkę i poproście  

o zamknięcie oczu. Drużynowy wprowadza drużynę w historię: 

 „W czasach, kiedy w Polsce panowali królowie polską barwą narodową był karmazyn - 

symbol dostojeństwa i bogactwa, uważany za najszlachetniejszy z kolorów. Cena barwnika 

potrzebnego do uzyskania tego koloru była bardzo wysoka, więc mało kto mógł sobie  

na niego pozwolić, dlatego też był on wykorzystywany jedynie przez najbogatszą szlachtę  

i dostojników państwowych. Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz 

pierwszy 3 maja 1792. Podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej 

damy wystąpiły wówczas w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie 

nałożyli na siebie szarfy biało-czerwone.  

  Ale czy wiecie skąd się wziął pomysł właśnie na takie barwy, do czego nawiązywały ich 

stroje?”   

3. Mini gra w poszukiwanie kopert 

Przygotowujemy: godło Polski w większym formacie pocięte na kilkanaście elementów 

tworzących puzzle (najlepiej gdyby była to etykieta samoprzylepna), w mini koperty 

wkładamy jeden element, szary papier. Koperty chowamy przed zbiórka w okolicy miejsca 

prowadzenia zbiórki. 

Uczestnicy podzieleni na zastępy otrzymują polecenie odnaleźć jak największą ilość kopert. 

Po odnalezieniu wszystkich elementów harcerze składają puzzle przyklejając je na szary 

papier. 

4. Gawęda II 

„Wiecie już, skąd wziął się pomysł na barwy flagi Polski - Nawiązano tymi strojami do 

heraldyki Królestwa Polskiego – Białego Orła na czerwonej tarczy herbowej. Jednak oficjalnie 

dopiero w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831. (Drużynowy odczytuje 

fragment Ustawy – można poprosić harcerzy by powstali, odczytać ze zwoju itp.). 

     Izba Senatorska i Izba Poselska po wysłuchaniu Wniosków Komisji  
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Sejmowych,  zważywszy potrzebę nadania  jednostajnej  oznaki,  pod  

którą winni się łączyć Polacy, postanowiły i stanowią: 

      

Artykuł 1: Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego  

i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. 

     Artykuł 2.: Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie te kolory nosić mają w miejscu 

gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były. 

 

     Przyjęto na posiedzeniu Izby Poselskiej dnia 7 lutego 1831 roku. (Drużynowy przypina 

harcerzom do prawej kieszeni biało – czerwone wstążeczki.) 

Jest jednak coś jeszcze, co już nie ma związku z barwami, ale ma bardzo silny związek  

z Polską, coś, po czym można poznać, że sportowiec, który wygrywa, jest z danego kraju. 

Czy wiecie kto i w jakich okolicznościach napisał piosenkę, która później stała się Hymnem 

Polski?”  

Podkreślamy, że piosenka powstała daleko od Polski jako objaw tęsknoty za krajem. 

Harcerze losują poszczególne wyrazy/wersy hymnu i ustawiają się zgodnie z kolejnością tekstu 

hymnu (wyrazów, które wylosowały). Wspólnie sprawdzamy, czy udało się ułożyć tekst 

właściwie. 

Nie jest to zwykła piosenka, którą można śpiewać na siedząco. Czy potraficie stanąć  

w pozycji, w której trzeba stać, kiedy śpiewa się Hymn swojego kraju? Wspólne odśpiewanie 

Hymnu. 

5. Zakończenie: Harcerze kończą zdanie: Aby być lepszym Polakiem będę… 

6. Obrzędowe zakończenie zbiórki. 

 

INFORMACJA DLA DRUŻYNOWEGO: 

 

Zadanie może zostać zrealizowane również na podstawie gry terenowej, fabularnej (propozycja 

gry w materiałach dodatkowych).  

 

SPRAWNOŚCI:  młody obywatel/młoda obywatelka, obywatel/obywatelka, 

obywatel Rzeczypospolitej/obywatelka Rzeczypospolitej. 
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ZADANIE 2:    100 flag dla Niepodległej 

 

 

CEL: budowanie poczucia przynależności do wspólnoty narodowej 

i kulturowej, miłości Ojczyzny, godności narodowej, szacunku 

dla państwa i jego historii. 

 

OPIS ZADANIA: Akcja społeczna z okazji 100-lecia Niepodległości podczas 

obchodów dnia 11 Listopada. 

 

PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA:  

 

• utwórzcie wydarzenie na portalu facebook, 

• zaproście na nie przynajmniej 100 osób z Waszego otoczenia: rodzinę, przyjaciół, 

znajomych ze szkoły, 

• przekażcie zadanie do realizacji każdemu z zaproszonych: przygotowanie własnej flagi 

Polski (określcie wymiary i wygląd oraz zróbcie przykładową flagę na wzór), 

• przekażcie wybrane piosenki do nauczenia się oraz hasła okrzyki (dołączcie linki do 

you tube – na zbiórce możecie przygotować nagranie własnej piosenki), 

• spotkajcie się w umówionym miejscu i wspólnie zróbcie przemarsz ulicami swojego 

miasta z flagami, śpiewając wybrane piosenki i wydając okrzyki patriotyczne . 

 

SPRAWNOŚCI:  młody obywatel/młoda obywatelka, obywatel/obywatelka, 

obywatel Rzeczypospolitej/obywatelka Rzeczypospolitej, 

plastyk 

 

 

ZADANIE 3:    +100 do przyjaźni 

 

CEL:    budowanie wspólnoty w drużynie, integracja harcerzy.  

 

OPIS ZADNIA / PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA: 

 

Wykonanie drzewa przyjaźni 

 

1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.  

Jeśli nie posiadacie obrzędowości, zachęcamy do wprowadzenia jej w życie drużyn. Uczy 

dyscypliny pracy, ważne by każdy z członków miał swoje określone zadanie. 

2. Gawęda wprowadzająca. 

Drużynowy rozpoczyna zbiórkę od własnego wspomnienia z harcerskiej przygody, 

opowiadające o najmilszym wydarzeniu, które zmieniło jego pogląd na harcerstwo, musi 

nawiązywać do poznania bratniej duszy. Opowieść powinna być mówiona patetycznie, 

jednocześnie z zaciekawieniem, powoli, tak by członkowie sami wczuli się w sytuację.  
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Drużynowy prosi po kolei każdego z uczestników zbiórki by opowiedzieli  

o swoim przyjacielu – osobie, na której mogą polegać. 

3. 100 powodów 

Drużynowy przygotowuje rysunek drzewa bez liści  (dwa złączone szare papiery). Łączy 

członków drużyny w pary i wysyła ich na tzw. szybkie randki z kartką z pytaniami, 

długopisami oraz małymi karteczkami w kształcie listków. Osoby w parach nie powinny być 

najlepszymi przyjaciółmi. Każda z osób na tzw. szybciej randce musi odpowiedzieć na 

wszystkie pytania/zadania najszczerzej jak potrafi. 

Po wykonaniu tego ćwiczenia, każdy z nich wypisuje na karteczkach w kształcie liści 

pozytywne cechy osoby, z którą miał szybka randkę. Listki przykleja do drzewa. 

Drużynowy podpisuje drzewo:  

„Drzewo Przyjaźni, póki rośnie, rośnie w Nas przyjaźń”  

i wiesza w widocznym miejscu w harcówce na stałe. 

Anonimowe cechy, zawsze będą przypominać członkom drużyny, dlaczego się lubią  

i wskazywać powody dla których warto być w harcerstwie. Bo wartości, które są tutaj 

podkreślane zawsze będą im towarzyszyły. 

 

Pytania / zadania na kartce: 

• Kogo cenisz w życiu najbardziej? Dlaczego? 

• Jakie masz marzenie? Opisz je 

• Czego w ludziach nie lubisz, co ciebie drażni? 

• Opowiedz o tym co robisz w wolnym czasie/opowiedz o swoim hobby, szczegółowo 

• Zdradź sekret lub opowiedz czego się wstydzisz. 

  

4. Zakończenie i podsumowanie zbiórki 

5. Bratnie słowo. 

 

INFORMACJA DLA DRUŻYNOWEGO:  

 

Jeśli jest mało osób na zbiórce, można zmieniać ich szybkie randki. 

 

SPRAWNOŚCI:   pomocna dłoń 

 
ZADANIE 4:    RODZICE! INO nam się nie zgubcie! 

 

CEL: promocja zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu, 

wskazanie plusów i korzyści płynących z przynależności do 

ZHP, zaradności, umiejętności organizowania imprez, 

współpracy z innymi osobami. 

 

OPIS ZADANIA: Zorganizowanie imprezy na orientację (INO), w której 

uczestniczyć będą również rodzice harcerzy wraz z 

zaprzyjaźnioną drużyną. 
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PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA: 

 

  

Akcja może się odbyć w dowolnym terminie, najlepiej jednak wybrać wolny weekend jesienią 

bądź wiosną np. na pierwszy  dzień wiosny. 

• przygotujcie wspólnie z inną drużyną Bieg Na Orientację, którego uczestnikami będą 

członkowie drużyn wraz ze swoimi rodzinami, 

• utwórzcie wydarzenie na portalu facebook, dodajcie zdjęcia, materiały, wspólnie na 

zbiórce ustalcie co powinno znaleźć się na wydarzeniu, a także wyznaczcie 

administratorów i moderatorów całej akcji, 

• zaproście na nie przede wszystkim rodziny (rodziców, rodzeństwo), 

• na zakończenie imprezy zorganizujcie wspólne ognisko. 

 

To zadanie można również zmodyfikować i zorganizować wycieczkę turystyczną, kajakarską, 

rowerową, w zależności czym drużyna się zajmuje i co będzie jej najbardziej odpowiadało. 

 

SPRAWNOŚCI:   wskazidroga, obserwator/obserwatorka, terenoznawca, łazik,  

 
Materiały dodatkowe 

 

 

GRA TERENOWA 

 

Drużyna spotyka się przed harcówką/szkoła. Drużynowy otwiera tajemną skrzynię, w której 

znajdują się zapiski jakiegoś detektywa, który przed laty nie zdołał rozwikłać tajemniczej 

zagadki historycznej. „Dziś Waszym zadaniem będzie rozwikłanie karmazynowej zagadki.” 

 

Drużyna dzieli się na zastępy. Każdy z nich otrzymuje kopertę, w której znajduje się 

wierszowana podpowiedź oraz fragment mapy (w każdej inny), które są wskazówką, dokąd 

mają się udać. Patrole poruszają się  po „punktach”, wśród których znajdą się miejsca związane 

z walką Polaków o niepodległość: 

• Muzeum – np. Muzeum Powstania Warszawskiego (Warszawa) czy Muzeum Tradycji 

Niepodległości (Łódź) lub inne miejsce Pamięci w Waszej miejscowości – gawęda o 

walce Polski o niepodległość, szczególnej zaciętości i roli symboli, które pozwoliły 

zachować poczucie tożsamości wśród Polaków. 

 

• Plac, na którym odbiorą telefon od tajemniczego informatora z hasłem (najmniej znana 

zwrotka Hymnu - Już tam ojciec do swej Basi), które muszą przesłać dalej smsem pod 

wskazany numer, z którego otrzymają podpowiedź, gdzie udać się dalej. 

 

•  
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• „Mieszkanie AK-owca” z zamiłowaniem historycznym – gawęda o historii godła, 

jednak, nie cała. Gawędziarz prosi o pomoc w ustaleniu wyglądu orzełka podczas  

rządów królów (sam nie może tego zrobić, choroba unieruchomiła go w  

domu). Podpowiada im, gdzie mogą tego szukać. 

 

• „Mieszkanie działacza PRL” – dowiadują się od niego, dlaczego orzeł w PRL nie mógł 

mieć korony oraz jak daleko sięga tradycja orła ukoronowanego (odpowiedź na pytanie 

AK-owca), otrzymują fotografię oraz zagadkową wskazówkę, dokąd zmierzać. 

 

• Kawiarenka internetowa – ich zadaniem jest wyszukanie informacji na temat powstania 

hymnu oraz tekstu pierwotnej wersji. 

 

• „Mennica” – tu poznają jak zmieniał się wygląd orła. 

 

• Prawnik – mówi im, gdzie szukać informacji na temat godła, flagi. 

 

• Archiwum – tu znajdują ustawę, z której dowiadują się jak zgodnie  

z prawem wygląda flaga państwowa. 

 

Tu spotykają się wszystkie zastępy. Ich zadaniem jest dotrzeć do miejsca zaznaczonego na 

mapie. Tam płonie ognisko. Jest też skrzynia, do której wrzucają zebrane informacje.  

Podsumowanie:  

Drużynowy pyta członków drużyny, czy wiedzą, czym jest zagadkowy karmazyn (kolor  

w barwach flagi), z czym się wiąże i jaka jest jego historia. Następnie wspólnie układają 

przestrzenne puzzle, które przedstawiają szereg najważniejszych, dla walki o niepodległość, 

wydarzeń w historii Polski. 

Grę kończy krąg oraz Bratnie słowo... 
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BLOK II 

Rycerstwo 

 
ZADANIE 1:    Harc-kronikarz 

 

CEL: zapoznanie się z zawodem kronikarza w czasach 

średniowiecznych oraz z metodami wytwarzania materiałów 

niezbędnych do wykonywania tego zawodu; poznanie rzemiosła 

i kultury średniowiecznej.  

 

OPIS ZADNIA / PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA: 

 

1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki 

Jeśli nie posiadacie obrzędowości, zachęcamy do wprowadzenia jej w życie drużyn. Uczy 

dyscypliny pracy, ważne by każdy z członków miał swoje określone zadanie. 

2. Gawęda wprowadzająca 

„Skryba szpikulcami nakłuwał karty pergaminu i łącząc nakłucia równoległymi kreskami, 

tworzył liniaturę. 

Do pisania wykorzystywał inkaust sporządzany według lokalnych przepisów, ale zasadniczo 

składający się z wyciągu z galasów (narośli na liściach dębowych), gumy arabskiej, wina lub 

octu oraz wody. Efekt pisania atramentem galasowym jest nie do podrobienia – ten inkaust  

z biegiem lat ciemnieje, tworząc przebarwienia i grę kolorów. 

Skryba miał wciąż zajęte ręce – w lewej trzymał nożyk, którym przytrzymywał pergamin, nie 

chcąc zabrudzić go palcami. Narzędzie służyło również do zdrapywania nieudanych, błędnych 

wpisów oraz do przycinania końcówki pióra. Najczęściej pisano piórem gęsim – było łatwe do 

zdobycia i miało odpowiednią budowę; grubą i długą dudkę. Pisanie piórem kruczym, 

kogucim, pawim, jakimkolwiek innym o wąskiej dudce nie miało innego celu niż wzbudzenie 

zachwytu nad kunsztem skryby. Gęsie pióro rządziło aż do XIX wieku.” 

3. Sztuka pisania 

Zapotrzebowanie: 

rylce lub patyki ze ścięta końcówką – np. wykałaczki do paznokci, tusz do piór, kartki papieru 

zwykłe ksero i papier techniczny wzorniki czcionek gotyckich, łacińskich. 

Harcerze próbują stworzyć na kartkach swoje imiona i nazwiska korzystając z rylca i tuszu, 

wzorując się na piśmie gotyckim. 

4. Papier czerpany 

Gawęda 

„Starożytni Egipcjanie wynaleźli substancję podobną do współczesnego papieru, nazywała się 

ona papirus. Papirus produkowało się z łodygi rośliny zwanej ciborą papirusową. Miąższ 

łodygi krojona na cieniutkie paseczki a następnie układano obok siebie na zwilżonej desce, tak 

by brzegi pasków zachodziły na siebie. Na tak przygotowaną pierwszą warstwę  
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kładziono w poprzek kolejną. Ten niepozorny produkt zrewolucjonizował  

świat nauki i kontakty międzyludzkie.” 

 

Zapotrzebowanie:  

 

• Różne rodzaje papieru przeznaczonego do recyklingu: gazety,  

czasopisma, opakowania na jajka, papier do drukarki (czysty), kartony, kartki, 

chusteczki, serwetki, notatniki, 

• Gąbka, 

• Drewniana ramka, może być używana, 

• Drobna siatka, np. fragment moskitiery (razem z ramką będzie służyć jako forma), 

• Duża kuweta, 

• Blender lub robot kuchenny, 

• Biały filc lub flanela, 

• Zszywki lub gwoździe z szeroką główką, 

• Kleik skrobiowy (krochmal)  Instrukcja wykonania. 

 

Harcerze wspólnie przygotowują tyle papirusów ile jest członków drużyny. Na gotowym 

papierze, każdy harcerz pisze swoje imię, pseudonim, przezwisko za pomocą rylca, wzorując 

się na piśmie gotyckim. 

5. Illuminator 

Gawęda: 

„Przepisany tekst był zdobiony. Na początku wieków średnich przepisywaniem  

i ozdabianiem zajmowała się ta sama osoba, a najprostszym sposobem uatrakcyjnienia 

wyglądu książki było rubrowanie (łac. rubrum – czerwień), czyli pisanie części liter 

czerwonym atramentem i wykonywanie czerwonych podkreśleń. Słowo „iluminatorstwo” 

pochodzi od łacińskiego: illumino (oświetlać). Metaforycznie jest to oświecanie – objaśnianie 

tekstu (takie było zadanie ilustracji). Z technicznego punktu widzenia jest to pokrywanie 

pergaminu płatkami złota. Po złoceniu kartami zajmował się wyspecjalizowany ilustrator 

(miniator), który techniką temperową malował nie tylko miniatury, lecz także inicjały. Do 

najciekawszych rodzajów zdobień należą bordiury (dekoracyjne obramowania wypełniające 

marginesy), floratury (ornamenty roślinne), drolerie (scenki rodzajowe cechujące się humorem 

i groteskową deformacją).” 

6. Illuminacja imienia 

Zapotrzebowanie: przygotowane wcześniej papirusy z imionami, kolorowe farbki, wykałaczki, 

bardzo cienkie pędzelki. Każdy harcerz tworzy iluminację swojego papirusu, nawiązującą do 

ich własnych upodobań, charakterów. 

 

INFORMACJA DLA DRUŻYNOWEGO: 

 

Zbiórkę można realizować na dwóch spotkaniach, a z wykonanych prac można zrobić wystawę 

w szkole np. przed zebraniem rodziców w szkole. Jeżeli drużyna byłaby zainteresowana innym 

rodzajem rzemiosła średniowiecznego, można zmodyfikować zadanie. 

https://tipy.interia.pl/artykul_3807,jak-zrobic-papier,2.html
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SPRAWNOŚCI:  plastyczka/plastyk, dekorator/dekoratorka, 

kronikarka/kronikarz,   

 

ZADANIE 2:    Happening z belgijką lub nauka tańca rycerskiego 

 

CEL: promocja zdrowego i aktywnego spędzania czasu, bicie rekordu; 

poznanie tańców średniowiecznych. 

 

OPIS ZADANIA: Wspólne tańczenie tańców średniowiecznych,  belgijki, 

integracja środowiska. 

 

PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA:  

 

• do zadania potrzebna będzie pomoc, wybierzcie miejsce, gdzie swobodnie będzie 

można załatwić podłączenie do prądu, nagłośnienia, 

• na zbiórce nauczcie się precyzyjnie, kroków tańca belgijskiego, bądź jakiegoś 

średniowiecznego tańca, 

• stwórzcie wydarzenie na facebooku, zaproście na nie wszystkich znajomych, 

• poproście zaprzyjaźnione instytucje o pomoc i patronat np. Policja, Straż pożarna – 

zabezpieczenie, nagłośnienie, 

• sprawdźcie czy z deklarowaną liczbą osób, moglibyście pobić rekord tańczenia, 

• po zakończonej akcji zorganizujcie ognisko dla drużyny, jak się uda znaleźć 

sponsorów, to dla wszystkich uczestników. 

 

INFORMACJA DLA DRUŻYNOWEGO: 

 

Do akcji można zaprosić inne zaprzyjaźnione drużyny z hufca. Jeśli pomysł spodobałby się 

kadrze wychowawczej waszej szkoły, można zrealizować zadanie na terenie np. szkoły,  

a akcja mogłaby się odbyć w godzinach lekcyjnych, wtedy wzięliby w niej udział uczniowie 

szkoły. Poproście o pomoc Komendę Hufca. 

Nie zapomnijcie o wodzie i częstym uzupełnianiu płynów, szczególnie jeżeli jest słoneczna 

pogoda. 

 

SPRAWNOŚCI:   tancerka/tancerz. 

 
ZADANIE 3:    Rycerzem być 

 

CEL: poznanie roli średniowiecznego rycerza, zapoznanie się z jego 

przywilejami i obowiązkami, poznanie kultury rycerskiej. 

 

OPIS ZADANIA / PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA:  

Rycerstwo tworzyło w średniowieczu osobny stan, który w zamian  



 
 
 

32 
 

za przyznane mu posiadłości ziemskie (lenno) pełnił służbę wojskową na rzecz władcy. 

Władcę i rycerstwo łączyła wzajemna zależność, której symbolem był hołd lenny. Głównym  

zajęciem rycerzy była walka. Brali oni udział w wojnach prowadzonych przez  

władców i bronili kraju. W czasie pokoju doskonalili swoje umiejętności,  

uczestnicząc w turniejach. Rycerz musiał bronić ludzi słabszych, wdów i sierot. 

 

Do ich obowiązków należało: 

• pozostawanie w gotowości, aby w każdej chwili być zdolnym do opuszczenia terenu 

królestwa za rozkazem władcy, 

• utrzymywanie dobrych relacji z poddanymi, szczególnie obrona słabszych, dzieci i 

kobiet, 

• stawanie w obronie wiary chrześcijańskiej, gotowość oddania życia za władcę, 

• materialne wspieranie Kościoła np. poprzez budowanie świątyń oraz zbieranie darów z 

zarządzanych wiosek, 

• uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym zgodnie z hierarchią (drabiną 

feudalną), 

• przestrzeganie kodeksu honorowego, w tym toczenie pojedynków „o honor”. 

 
Zastanówcie się co oznaczały poszczególne wymienione powyżej punkty. Czy w dzisiejszych 

czasach również mamy rycerzy? Spróbujcie znaleźć podobieństwa w ich obowiązkach  

i w tym co sobą reprezentowali. 

 

Zadanie można zrealizować w formie turnieju rycerskiego, wieczornicy, gry fabularnej, gry 

planszowej, może uda Wam się zorganizować zajęcia dla innych harcerzy na ten temat. 

 

SPRAWNOŚCI:   szperacz.  

  

ZADANIE 4:    Gród średniowieczny 

 

CEL: zapoznanie się z zasadami budowy średniowiecznych osad 

obronnych, gospodarstw i małych miast oraz z zasadami budowy 

zamków rycerskich. 

 

OPIS ZADANIA / PROPOZYCJE WYKONANIA ZADANIA:  

• Zorganizowanie wycieczki w celu zwiedzenia zamków krzyżackich 

Link  „Szlak Zamków Krzyżackich”, 

• Zorganizowanie wycieczki do istniejących grodów średniowiecznych np.: do Muzeum 

i Grodu Średniowiecznego w Brzeźniku, 

• Wykonanie makiety grodu / zamku średniowiecznego, 

• Zorganizowanie zajęć z planowania średniowiecznego grodu, 

• Poznane zasad budowania grodów, fos, zamków. 

 

SPRAWNOŚCI:   szperacz, poszukiwacz, plastyk. 

https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/szlak-zamkow-krzyzackich
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BLOK III 

Harcerstwo 

 

 

ZADANIE 1:    Harcerskie specjalności 

 

CEL: Zapoznanie się z harcerskimi specjalnościami, poznanie różnicy 

pomiędzy specjalnościami a specjalizacją. 

 

OPIS ZADANIA: 

 

Poznajmy specjalności, a jeżeli jesteście już drużyną specjalnościową to zapoznajcie z tą ideą 

inną drużynę.  

Specjalności to przede wszystkim uczenie w działaniu (choć głównie na poziomie technik 

harcerskich). Dużą popularnością wśród harcerzy cieszą się gry, współzawodnictwo 

i opanowanie technik harcerskich (drużyna turystyczna, wodna, pożarnicza, proobronna, 

sportowa). Program specjalnościowy na tym etapie dostarcza bogatą ofertę instrumentów 

wychowawczych – sprawności pierwszej gwiazdki, oraz odznaki najniższych stopni – 

popularna oraz mała brązowa GOT i OTP, brązowe KOT, ŻOT, MOK, pierwsze uprawnienia 

żeglarskie, kartę rowerową itp.  

 

PROPOZYCJE WYKONANIA ZADANIA: 

 

Zanim podejmiecie decyzję jaka specjalność Was interesuje należy poznać te, które są 

oferowane przez program wychowawczy ZHP. Mamy następujące specjalności: 

• artystyczna, 

• ekologiczna, 

• jeździecka i kawaleryjska, 

• Harcerskiej Służby Granicznej, 

• Harcerskiej Służby Zabezpieczenia, 

• Harcerskiej Służby Ruchu Drogowego, 

• Harcerskie Lotnictwo, 

• łącznościowa i informatyczna (m.in. Harcerski Klub Łączności), 

• obronna, 

• poczt harcerskich, 

• ratownicza, 

• pożarnicza, 

• sportowa, 

• turystyczna (m.in. Harcerski Klub Turystyczny), 

• wodna i żeglarska. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerskie_Lotnictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerski_Klub_%C5%81%C4%85czno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerski_Klub_Turystyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerska_specjalno%C5%9B%C4%87_wodna
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Poznajcie ich charakterystykę, zasady i prawa jakimi się rządzą.  

Pomoże Wam w tym :  Przegląd Harcerskich Specjalności 

     Poradnik Harcerskich Specjalności  

 

Możecie poznać specjalności organizując spotkania z drużynami specjalnościowymi, osobami 

zajmującymi się specjalnościami, robiąc bieg, grę lub zajęcia plastyczne. 

 

SPRAWNOŚCI:  (w zależności od wybranej specjalności i formy realizacji 

zadania)  

 

 

ZADANIE 2:   Poznajemy Hufiec 

 

CEL: zapoznanie się ze sposobem działania Hufca, bohaterem Hufca, 

członkami Komendy Hufca, budowanie relacji z innymi 

jednostkami, 

 

PROPOZYCJE WYKONANIA ZADANIA: 

 

• poznajcie swój Hufiec, Komendę, bohatera,  

• zróbcie wycieczkę do Hufca, spotkajcie się z Komendantem, dowiedzcie się jaką pracę 

wykonują poszczególni członkowie Komendy, 

• weźcie udział w organizowanym przedsięwzięciu Hufca, jak „Harcerski Start”, rajd 

hufcowy, ognisko, biwak, 

• poznajcie inne drużyny działające w Hufcu, zorganizujcie wspólną grę, zabawę. 

 

ZADANIE 3:   Harcerski survival 

 

CEL: zdobycie praktycznego doświadczenia w zakresie nauk 

biologicznych, nauka zręczności i zaradności życiowej 

 

OPIS ZADANIA: 

 

Survival jest i był zawsze obecny w życiu człowieka. W harcerstwie (skautingu) survival (czyli 

po naszemu puszczaństwo tzw. woodcraft) był rozwijany od samego początku powstania tego 

ruchu. Naturalne środowisko jest miejscem swoistego procesu wychowania,  

w którym człowiek zdobywa praktyczne doświadczenie w zakresie nauk biologicznych, 

docenia wartość zasobów naturalnych, uczy się zręczności i zaradności życiowej, w sposób 

naturalny uczy się również życia w grupie i społeczeństwie. Dobrze zorganizowane zajęcia 

terenowe w sposób praktyczny pozwalają wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę teoretyczną. 

 

 

 

http://natropie.zhp.pl/index.php/przeglad-harcerskich-specjalnosci-3/
https://specjalnosci.zhp.pl/wp-content/uploads/2017/11/Poradnik-Harcerskich-Specjalnosci.pdf
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PROPOZYCJE WYKONANIA ZADANIA:  

 

 

Zadanie może zostać zrealizowane w formie: zwiadu terenowego, podchodów, gry wojennej, 

wycieczki terenowej, biwaku, rajdu i obozu harcerskiego. Dodatkowo można dodać do gry lub 

zabawy scenariusze survivalowe dotyczące wydarzeń, które w dzisiejszych czasach mogą się 

przytrafić w naszym społeczeństwie (burza, powódź, brak energii elektrycznej przez dłuższy 

czas). 

 

SPRAWNOŚCI:   trzy pióra,  robinson, łazik, traper, leśny człowiek. 

 

ZADANIE 4:   By żyło się lepiej 

 

CEL: podjęcie działań na rzecz społeczności lokalnej, harcerze uczą 

się by wychodzić z inicjatywą i pomagać. 

 

OPIS ZADANIA: 

 

Zadnie polega na zespołowym podjęciu działań na rzecz społeczności lokalnej w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb najbliższego środowiska. Stworzenie inicjatywy mającej na celu 

poprawę jakości funkcjonowania wspólnoty lokalnej. 

 

PROPOZYCJE WYKONANIA ZADANIA: 

 

• likwidacja dzikiego wysypiska śmieci (można połączyć zadanie z obchodami Dnia 

Ziemi), 

• pomoc wolontariacka w schronisku, zebranie w szkole materiałów niezbędnych do 

funkcjonowania schroniska (miski, koce, karma), 

• objęcie opieką zapomnianego grobu, starego cmentarza (zazwyczaj wystarczy 

utrzymywać porządek i pamiętać o takim miejscu pamięci), 

• zorganizowanie Dnia Dziecka lub innej imprezy plenerowej dla Domu Dziecka, szkoły, 

domu kultury samodzielnie bądź we współpracy ze starszą drużyną, szczepem, 

Hufcem, 

• wzięcie udziału w akcji „Szlachetna Paczka”, pomoc tym którzy mają mniej. 

 

SPRAWNOŚCI:  pomocna dłoń,  
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BLOK I 

100-lecie 

 

ZADANIE 1:    Walczyli o granicę  

 

CEL: Poznanie wydarzeń, które ukształtowały granice  odrodzonej 

Polski. 

    Uczczenie 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

    Uczczenie 100. rocznicy wybuchu Powstań Śląskich 

    Uczczenie 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości 

Harcerze poznają co utrzymało „Polskość” w świadomości 

Polaków w okresie zaborów. 

 

OPIS ZADANIA: Przeprowadźcie cykl zbiórek, w czasie których harcerze poznają 

wydarzenia, które ukształtowały granice po odzyskaniu 

niepodległości. 

 

PRZYKŁADOWY OPIS ZBIÓRKI / PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA:  

 

MATERIAŁY:  Karty historii, mapa Polski, pisaki, krzyżówka,  

 

Czas: około 2 h. 

1. Rozpoczęcie zbiórki: Rozpoczęcie zbiórki przyjęte w środowisku. 

2. Wprowadzenie do zbiórki: Drużynowy przekazuje informację dotyczącą 

sytuacji wielkopolan 1918 roku: - zgodnie z wstępnymi ustaleniami odrodzona 

Polska po 11 Listopada ma nie obejmować terenów byłego Księstwa 

Poznańskiego. 

3. Zabawa: pląs 14 roczku wybuchła wojenka. LINK 

4. Praca w grupach: harcerze rozwiązują krzyżówkę, hasłem krzyżówki jest: 

„Praca u podstaw”, po rozwiązaniu hasła, drużynowy wyjaśnia harcerzom czym 

była praca u podstaw.  

5. Zabawa: Wojak.  

6. Mała gra terenowa/zabawa w harcówce: „Karty historii” – Zadaniem 

zastępów/zespołów, jest odnalezienie kart historii, na których zapisane są 

najważniejsze wydarzenia z okresu Powstania Wielkopolskiego.  

7. Praca w grupach: na podstawie zdobytej wiedzy harcerze zaznaczają na mapie 

polski miejsca najważniejszych bitew tego wydarzenia oraz kreślą linię zasięgu 

walk o niepodległość zachodnich ziem Polski.  

8. Przerywnik.  

9. Podsumowanie zbiórki: Drużynowy informuje harcerzy, że ostatecznie 

granice zachodnie ukształtował rozejm w Trewirze, który wyznaczył zachodnią 

linię demarkacyjną.  

10. Zakończenie  - obrzędowe zakończenie zbiórki, przyjęte przez środowisko. 

https://www.youtube.com/watch?v=EnNIU7lfL-4
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SPRAWNOŚCI:   Skaut wielkopolski, szperacz,  

 

ZADANIE 2:    Ojcowie Niepodległej   

 

CEL: Poznanie ważnych postaci z historii Polski, które przyczyniły się 

do odzyskania niepodległości oraz kształtowania się granic w 

latach 1918-1921  

Harcerze poznają życiorysy J. Piłsudskiego,  

I.J. Paderewskiego, J. Hallera, W. Korfantego.   

 

OPIS ZADANIA:  poznajcie sylwetki osób, które odegrały dużą rolę  

w odzyskaniu niepodległości.  

  

MATERIAŁY:  Karty historii, mapa Polski, pisaki, krzyżówka.  

 

Czas: około 2 h. 

 

PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA:  

 

Gra terenowa, jarmark polityków, spotkanie z Korfantym (i innymi) kominek. 

 

ZADANIA DO WYKONANIA MIĘDZY ZBIÓRKAMI DLA ZASTĘPÓW:  

 

Zastępy przygotowują plakat, prezentacje o wybranej postaci.  

 

SPRAWNOŚCI:   szperacz, plastyk,  

 

ZADANIE 3:    Oddali życie za Polskę  

 

CEL: Upamiętnienie mieszkańców regionu, którzy polegli w walkach 

o wolność w latach 1918-1921.  

Harcerze poznają miejsca pamięci, związane z regionem, 

dotyczące walk o niepodległość.  

    Harcerze oddadzą hołd poległym mieszkańcom.  

 

MATERIAŁY: karta bohatera, karta zwiadu.  

  

CZAS: czas jest zależny od miejsca, w którym działa drużyna.  

 

PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA: 

 

1. Przeprowadźcie zwiad, w czasie którego dowiecie się, czy 

mieszkaniec/mieszkańcy waszego regionu walczyli w walkach o niepodległość 

kraju. Poszukajcie w muzeum, bibliotece, izbie pamięci, odwiedźcie cmentarz.  
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2. Z przeprowadzonego zwiadu przygotujcie raport (jeżeli zadanie  

zostanie zrealizowane przez zastępy) – na zbiórce podzielcie się  

zdobytymi informacjami.  

3. Przygotujcie „Księgę walecznych”, umieśćcie w niej przygotowane wcześniej 

karty Waszych rodzinnych bohaterów oraz karty żołnierzy, którzy pochodzili  

z Waszego regionu.  

4. W okresie jesiennym lub w kwietniu, miesiącu pamięci odwiedźcie cmentarz  

i uporządkujcie grób/groby poległych żołnierzy, powstańców, ułanów, 

legionistów, piechurów czy cywili.  

  

ZADANIA DO WYKONANIA MIĘDZY ZBIÓRKAMI DLA HARCERZY:  

 

Dowiedzenie się czy krewni harcerzy walczyli o niepodległość, harcerze na podstawie zdobytej 

wiedzy, zdjęć, materiałów przygotowują kartę bohatera.  

 

SPRAWNOŚCI:   szperacz, plastyk,  

 

ZADANIE 4:    Skauci dla niepodległej   

 

CEL: Harcerze dowiedzą się jaką rolę odegrali skauci w czasie walk o 

niepodległość.  

 

OPIS ZADANIA:  

 

W okresie zaborów ruch skautowy, jako jedna z największych organizacji patriotycznych, 

przygotowywała młode pokolenia Polaków do odzyskania niepodległości. To właśnie skauci 

w wielu miastach organizowali jesienią 1918 roku punkty werbunkowe  oraz tworzyli Polską 

Organizację Wojskową. To młodzi skauci walczyli z bronią w ręku z Prusakami oraz 

Bolszewikami o wolną Polskę oddając za nią nie rzadko życie. W czasie walk tworzone były 

samodzielne odziały skautowe, które walczyły o Poznań, Warszawę i wiele innych miast we 

wschodniej części Polski. Zadanie polega na poznaniu ścieżki bojowej jednego wybranego 

pułku lub kompani skautowej, która przeszła bój o niepodległość.  

 

PROPOZYCJA WYKONANIA ZADANIA:   

 

Przeprowadźcie grę, w czasie której harcerze poznają zadania, jakie stały przed skautami  

w czasie wojny Polsko-Bolszewickiej i w czasie powstań XIX wieku. Przeprowadźcie audycję 

radiową, w czasie której przedstawicie ścieżkę bojową oddziału skautowego.  

 

ZADANIE 5:    Zdobycie odznaki turystyczno-krajoznawczej PTTK  

„Na szlakach niepodległości” 

 

Regulamin Odznaki do ściągnięcia ze strony PTTK            Regulamin odznaki 

 

http://szlakaminiepodleglosci.pttk.pl/index.php/odznaki-turystyczne/8-materialy/3-odznaka-na-szlakach-niepodleglosci
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BLOK II 

Rycerstwo 

 

ZADANIE 1:    W cechu rzemiosł   

 

CEL:    Poznanie różnych archaicznych zawodów.   

 

OPIS ZADANIA:  

 

W czasie biwaku lub cyklu zbiórek przeprowadźcie warsztaty rzemieślnicze, w czasie których 

harcerze poznają wymarłe zawody z okresu średniowiecza. Następnie niech harcerze zostaną 

rzemieślnikami i przygotujcie swój własny jarmark. Zobaczcie, który rzemieślnik zostanie 

lepszym kupcem. Sprawdzicie w ten sposób, któremu rzemieślnikowi żyło się godniej. 

 

ZADANIE 2:     U Jadwigi na królewskim dworze 

 

CEL: poznanie przez harcerzy elementów kultury średniowiecznej; 

harcerze po realizacji zadania zostaną zapoznani  

z różnorodnymi elementami kultury m.in.: harcerze będą znać 

elementy dziedzictwa materialnego i niematerialnego pozostałe 

po epoce średniowiecznej. 

 

OPIS ZADANIA:  

 

Przeprowadźcie cykl zbiórek, w czasie których przybliżycie harcerzom kulturę 

średniowieczną, zagadnienia możecie wykorzystać w formie średniowiecznego biwaku.  

 

 

PRZYKŁADOWE TEMATY ZBIÓREK:  

 

• „Turniej rycerski” poznajcie konkurencje oraz zwyczaje turniejowe panujące  

w średniowieczu, 

• „W komnatach i zbrojowni” poznajcie elementy zbroi rycerskiej oraz elementy 

uzbrojenia a także elementy strojów codziennego użytku, możecie przygotować 

międzyzastępowy pokaz mody średniowiecznej,  

• „Wieczerza z królem” – poznajcie średniowieczne tańce, jadło i trunki a wszystko to 

przy dźwiękach muzyki.  

 

SPRAWNOŚCI:  aktor, tancerz, grajek, pieśniarz, historyk, projektant, 

poszukiwacz,  
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ZADANIE 3:     Średniowieczny zwiad  

 

 

CEL GŁÓWNY:  poznanie materialnego dorobku kultury średniowiecznej. 

Harcerze po zajęciach poznają materialny dorobek polskiej 

kultury średniowiecznej, poznają panujący styl budowy.  

 

OPIS ZADANIA:  

 

Zorganizujcie wędrówkę, wycieczkę do grodu, zamku lub skansenu średniowiecznego.  

W czasie wyprawy poznajcie zwyczaje (kulturę) panujące w danej epoce. W czasie zwiadu 

wykonajcie szkice/zdjęcia ciekawych eksponatów. Po wędrówce przygotujcie kronikę zwiadu, 

w której umieścicie swoje prace.  

  

SPRAWNOŚCI:   łazik, szperacz, fotograf, wskazidroga, plastyk, kronikarz. 

 

ZADANIE 4:    Od pazia przez giermka po słynnego rycerza.  

 

CEL:     bliższe poznanie życia, kultury i tradycji rycerskiej   

 

OPIS ZADANIA:  

 

Przeprowadźcie cykl zbiórek, w czasie których harcerze zdobywać będą kolejne poziomy 

rycerskiego wtajemniczenia.  

 

1. Poznanie zwyczajów rycerskich, zastanówcie się co pozostało nam po rycerstwie. 

2. Na rycerskim dworze – życie codzienne dworzan, 

3. Turniej rycersko-dworski. 

4. Mianowanie na rycerza/damę dworską na uczcie dworskiej. 

 

 SPRAWNOŚCI:  Sulima, sportowiec, szperacz. 
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BLOK III 

Harcerstwo 

 

ZADANIE 1.    HARCERSTWO = BRATERSTWO 

 

CEL:  budowanie przyjaźni, wymiana doświadczeń między innymi 

drużynami. 

 

OPIS ZADANIA:  

 

Otwórzmy się na współpracę z innymi środowiskami. Zorganizujcie wraz z inną drużyną 

harcerską biwak, w czasie którego celem przewodnim będzie bliższe poznanie harcerzy lub 

zorganizujcie wspólny biwak, w ramach którego wspólnie świętować będziecie urodziny 

Roberta i Olive Baden Powellów.  

 

SPRAWNOŚCI:   Bi-Pi, pomocna-dłoń  

 

ZADANIE 2.    Zastępu czas.   

 

CEL GŁÓWNY:  Wzmocnienie pracy systemu małych grup. 

Umocnienie/tworzenie tożsamości zastępów. Wzbudzenie 

zdrowej rywalizacji między zastępami. 

 

OPIS ZADANIA:  

 

Wzmocnijcie pracę systemem małych grup, aby harcerze utożsamiali się ze swoim zastępem 

na co dzień, opracujcie i zrealizujcie w drużynie lub z inną drużyną harcerską grunwaldzkie 

współzawodnictwo zastępów.  

 

PRZYKŁADOWA PROPOZYCJA REALIZACJI:  

 

1. Zaproście do współpracy inną drużynę harcerską. 

2. Opracujcie wspólnie regulamin współzawodnictwa.  

3. Na swoich zbiórkach drużyny/zastępów oraz wspólnych przedsięwzięciach zrealizujcie 

współzawodnictwo. 

4. W czasie wspólnej zbiórki, ogniska, kominka, podsumujcie rywalizację i nagrodźcie 

najlepszy zastęp. 

 

SPRAWNOŚCI:  harcownik, sportowiec (zakres zależny od formy 

współzawodnictwa) 
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ZADANIE 3:    Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.  

 

 

CEL:   Wzmocnienie potrzeby kształtowania postaw pro-

ekologicznych wśród harcerzy. 

Promowanie wśród lokalnej społeczności potrzeby dbania 

środowisko naturalne. 

 

OPIS ZADANIA:  

 

Przyroda jest nierozłączna z naszym harcerskim życiem. Jest ona również niezbędna do życia. 

Pokażcie lokalnemu społeczeństwu jak ważna jest przyroda i w jaki sposób powinniśmy 

zapobiegać jej degradacji.  

 

PROPOZYCJA REALIZACJI ZADANIA:  

 

Przeprowadźcie happening lub inną akcję z okazji:  

• Światowego Dnia Ziemi – 22 kwietnia, 

• Światowego Dnia Ptaków – 1 kwietnia, 

• Światowego Dnia Dzikiej Przyrody – 3 marca, 

• Światowego Dnia Wody, Dnia Lasów – 22 marca. 

 

ZADANIA DO WYKONANIA MIĘDZY ZBIÓRKAMI DLA HARCERZY:  

 

przygotowanie plakatów, przygotowanie przedstawień tematycznych etc. 

 

 

SPRAWNOŚCI:  przyjaciel przyrody, przyrodnik, przyjaciel roślin, zielarka, 

przyjaciel zwierząt, znawca zwierząt, Robinson, szperacz. 
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BLOK I 

100-lecie 

 

ZADANIE 1:    Śladami bohatera 

 

OPIS ZADANIA: prześledzenie losów osoby aktywnie walczącej/działającej na 

rzecz odzyskania niepodległości 

 

PROPOZYCJE WYKONANIA ZADANIA:  

  

• Wędrówka fizyczna lub intelektualna śladami żołnierza walczącego w Legionach 

Polskich, 

• Nadanie drużynie imienia bohatera. 

 

SPRAWNOŚCI:   Znak służby pamięci 

 

ZADANIE 2:    Sława dla odważnych 

 

OPIS ZADANIA: Wyczyn drużyny promujący 100-lecie ZHP 

 

PROPOZYCJE WYKONANIA ZADANIA:  

  

• Bicie rekordu Polski, 

• Udział członków drużyny w maratonie wolontariackim z oznaczeniami 

harcerskimi. 

 

INFORMACJA DLA DRUŻYNOWEGO:    

 

Możliwość nawiązania współpracy ze sponsorem i zdobycia dofinansowania 

 

ZADANIE 3:    Zasłużeni harcerze 

 

OPIS ZADANIA: rozpowszechnienie 100 postaci znanych i zasłużonych harcerzy  

 

PROPOZYCJE WYKONANIA ZADANIA:  

  

• Stworzenie tablicy pamiątkowej ze zdjęciami znanych/zasłużonych harcerzy  

w siedzibie hufca, 

• stworzenie strony internetowej z listą 100 zasłużonych harcerzy oraz krótkim 

opisem. 
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ZADANIE 4:    Harcerstwo za 100 lat 

 

 

OPIS ZADANIA: projekt przedstawiający harcerstwo za 100 lat; zmiany 

organizacyjne i metody harcerskiej (instrumenty, formy pracy),  

analiza co się zmieni i dlaczego a co pozostanie bez zmian. 

 

PROPOZYCJE WYKONANIA ZADANIA:  

  

• stworzenie projektów mundurów oraz oznaczeń dla odznak i sprawności aktualnych 

za 100 lat, 

• wizja ideałów przyświecających harcerzom za 100 lat,  

• plan pracy obozu w przyszłości. 

 

ZADANIE 5:    Organizacja obchodów 

 

OPIS ZADANIA: organizacja lub aktywna współorganizacja obchodów setnej 

rocznicy odzyskania niepodległości lub 100-lecia harcerstwa 

 

PROPOZYCJE WYKONANIA ZADANIA:  

  

• aktywne wsparcie samorządów podczas organizacji obchodów,  

• zorganizowanie śpiewanek pieśni patriotycznych dla społeczności lokalnej, 

• wystawienie przedstawienia o charakterze niepodległościowym. 

 

INFORMACJA DLA DRUŻYNOWEGO:    

 

Możliwość dofinansowania działań z projektów samorządowych; Znak służby pamięci 
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BLOK II 

Rycerstwo 

 

ZADANIE 1:    Kim byłbym 600 lat temu? 

 

OPIS ZADANIA: analiza historii rodziny i miejscowości pod kątem możliwej 

przeszłości (np. nazwiska mówiące o zawodzie) 

 

PROPOZYCJE WYKONANIA ZADANIA:  

  

• prześledzenie historii rodzin, stworzenie drzew genealogicznych członków drużyny, 

• zapoznanie się z tajnikami średniowiecznego zawodu, wykonanie przedmiotów lub 

makiet z wykorzystaniem nabytych umiejętności. 

 

INFORMACJA DLA DRUŻYNOWEGO:    

 

Możliwość wykorzystania nabytych umiejętności rzemieślniczych w ramach zadania na rzecz 

zlotu. 

 

ZADANIE 2:    W staropolskiej kuchni 

 

OPIS ZADANIA: nauka gotowania bez użycia półproduktów, promowanie potraw 

regionalnych. 

 

PROPOZYCJE WYKONANIA ZADANIA:  

  

• biwak, podczas którego wszystkie posiłki będą wykonywane jak w średniowieczu,  

• stoisko podczas festynu z potrawami tradycyjnymi/regionalnymi,  

• warsztaty z gotowania dla harcerzy młodszych, uczniów szkoły. 

 

INFORMACJA DLA DRUŻYNOWEGO:    

 

Możliwość zorganizowania akcji zarobkowej; współpraca ze szkołą/gminą. 

 

ZADANIE 3:    Po nauki u krawca 

 

OPIS ZADANIA: zapoznanie się z zasadami ubioru w okresie średniowiecza, 

obowiązującymi trendami na przestrzeni wieków. 

 

PROPOZYCJE WYKONANIA ZADANIA:  

• uszycie strojów średniowiecznych zgodnie z pełnionymi funkcjami w drużynie, 

• stworzenie podręcznika strojów średniowiecznych ilustrowanego  

dziełami sztuki z okresu, 
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• porównanie modowego savoir-vivre w średniowieczu i dzisiaj. 

  

INFORMACJA DLA DRUŻYNOWEGO:    

 

Możliwość wykorzystania efektów pracy podczas Zlotu Grunwaldzkiego 

 

ZADANIE 4:    Historia kołem się toczy 

 

OPIS ZADANIA: zapoznanie się z sytuacją gospodarczo-polityczną z okresu Bitwy 

pod Grunwaldem, analiza czy podobne sytuacje wystąpiły w 

późniejszej historii, jakie były różnice, czy można było 

zastosować wnioski z Bitwy pod Grunwaldem do późniejszych 

wydarzeń. 

 

PROPOZYCJE WYKONANIA ZADANIA:  

• analiza podobieństw sojuszy pomiędzy Bitwą pod Grunwaldem a przyszłymi bitwami, 

• spisanie wniosków z analizy strategii przeprowadzenia bitwy, 

• porównanie „idei” działań Zakonu.  

 

INFORMACJA DLA DRUŻYNOWEGO:    

 

Możliwość wykonania zadania na podstawie dyskusji, wędrówki 

 

ZADANIE 5:    Myć się czy wietrzyć? 

 

OPIS ZADANIA: zapoznanie się z zasadami higieny i medycyny z okresu 

średniowiecza, 

 

PROPOZYCJE WYKONANIA ZADANIA:  

 

• przeprowadzenie analizy jakie trendy i zabiegi wracają do łask, 

• poznanie leczniczego zastosowania ziół, stworzenie zielnika, 

• jakie zabiegi i zabobony wpływały na dużą śmiertelność pacjentów, 

• poznanie zasad rozpoznawania naturalnych i przyjaznych środowisku kosmetyków, 

samodzielne wykonanie kosmetyków. 

 

SPRAWNOŚCI:   Znak służby zdrowiu 
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BLOK III 

Harcerstwo 

 

ZADANIE 1:    Niech pamięć nie gaśnie 

 

OPIS ZADANIA: zapewnienie wsparcia zasłużonym seniorom, podtrzymywanie 

pamięci o lokalnych bohaterach. 

 

PROPOZYCJE WYKONANIA ZADANIA:  

  

• wolontariat na rzecz organizacji kombatanckich,  

• wsparcie byłych instruktorów/seniorów,  

• objęcie opieką lokalnego miejsca pamięci. 

 

INFORMACJA DLA DRUŻYNOWEGO:    

 

Możliwość zdobycia dofinansowania z projektów samorządowych 

 

SPRAWNOŚCI:  Znak służby pamięci 

 

ZADANIE 2:    Co mi dało harcerstwo? 

 

OPIS ZADANIA: analiza doświadczeń i umiejętności nabytych w harcerstwie pod 

kątem przyszłego życia zawodowego 

 

PROPOZYCJE WYKONANIA ZADANIA:  

  

• Przygotowanie CV i listu motywacyjnego przez członków drużyny według aktualnych 

trendów,  

• warsztaty z komunikacji pod kątem rozmów o pracę, poznanie aktualnie stosowanych 

trików socjologicznych. 

 

ZADANIE 3:    e-Drużyna 

 

OPIS ZADANIA: wprowadzenie drużyny w rzeczywistość wirtualną; poznanie  

i wykorzystywanie dostępnych narzędzi, 

 

PROPOZYCJE WYKONANIA ZADANIA:  

  

• Opublikowanie przewodnika po aplikacjach przydatnych w życiu drużyny. 

• Stworzenie strony drużyny/szczepu. 

• Prowadzenie elektronicznej kroniki drużyny. 

• Warsztaty z podstawowych programów wykorzystywanych w pracy zawodowej.  
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ZADANIE 4:    Kim jesteśmy 

 

 

OPIS ZADANIA: zwiększenie świadomości społeczności lokalnej o harcerstwie 

(zasady działania, struktura) przedstawienie zalet przynależności 

do harcerstwa,  promowanie działań prowadzonych przez 

harcerzy na rzecz społeczności lokalnej. 

 

PROPOZYCJE WYKONANIA ZADANIA:  

  

• Zorganizowanie festynu promującego harcerstwo dla społeczności lokalnej, 

• Stworzenie i rozpowszechnienie plakatów/ulotek zwalczających stereotypy harcerza, 

• Stworzenie przestrzeni, w której jednostki harcerskie będą mogły prezentować 

prowadzone działania, sukcesy. 

 

INFORMACJA DLA DRUŻYNOWEGO:    

 

Działania wspierające akcje naborowe. Nawiązanie współpracy ze szkołą/gminą. Realizacja 

zadnia w formie dyskusji 

 

ZADANIE 5:  Bo wszyscy harcerze to jedna rodzina 

 

OPIS ZADANIA: nawiązanie współpracy z przedstawicielami innych organizacji 

harcerskich bądź skautowych, wymiana doświadczeń, 

wspieranie podobieństw. 

 

PROPOZYCJE WYKONANIA ZADANIA:  

  

• Wspólna realizacja projektu/znaku służby z drużynami z różnych organizacji 

harcerskich. 

• Nawiązanie współpracy z drużyną skautową i zorganizowanie tzw. wymiany, 

• Międzynarodowy bank pomysłów – wymiana gier i zabaw z drużynami z innych 

krajów, zamieszczenie ich w banku pomysłów. 

 

INFORMACJA DLA DRUŻYNOWEGO:    

 

Zadanie może zostać zrealizowane również w formie wędrówki. 
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