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- Kto ty jesteś? 
- Polak mały! 

 
    

 

 

Po co? 
 

Celem głównym propozycji programowej Związku Harcerstwa Polskiego  
na 100-lecie harcerstwa jest realizacja przez wszystkie szczeble organizacji 
pierwszego celu strategii, czyli wzmocnienia wyrazistości wychowawczej ZHP. Ideą 
koncepcji przygotowania do obchodów 100-lecia jest skupienie się środowisk  
na fundamentach harcerskiej idei i powrocie do korzeni - pracy nad sobą, 
braterstwa i słuŜby. 
 

Rok 2009 jest w naszej organizacji Rokiem Braterstwa. Jest do właściwy 
moment na wspólne zastanowienie się nad naszą przynaleŜnością do narodu 
polskiego oraz na zwrócenie uwagi wszystkich Polaków na to jak waŜna jest 
toŜsamość narodowa.  
PokaŜmy co znaczy być patriotom, niech to będzie celem naszego działania w dniu 
2 maja 2009 roku. Postarajmy się włączyć w nie całe społeczeństwo.  
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Katechizm polskiego dziecka 

 

- Kto ty jesteś? 
- Polak mały. 

- Jaki znak twój? 
- Orzeł biały. 

- Gdzie ty mieszkasz? 
- Między swemi. 
- W jakim kraju? 

- W polskiej ziemi. 
- Czem ta ziemia? 

- Mą ojczyzną. 
- Czem zdobyta? 
- Krwią i blizną. 

- Czy ją kochasz? 
- Kocham szczerze. 
- A w co wierzysz? 
- W Polskę wierzę. 

- Coś ty dla niej? 
- Wdzięczne dziecię. 

- Coś jej winien? 
- Oddać Ŝycie. 

Władysław Bełza 
 
  
 
Kto ty jesteś? Polak mały! 
 
  „Kto ty jesteś? Polak mały!” jest jednym z przedsięwzięć programowych 
wzmacniających wychowanie patriotyczne a doskonałym dniem jest właśnie jedno z 
najmłodszych świąt państwowych - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
obchodzony jest w Polsce 2 maja. Święto to ma popularyzować wiedzę o polskiej 
toŜsamości i symbolach narodowych. 
 
Celem naszego działania jest pokazanie co oznaczają słowa Ojczyzna, Patriota, 
Polak i jaką wagę niosą ze sobą te słowa. Poszerzenie i ugruntowanie wśród 
członków ZHP i wśród społeczeństwa polskiego podstawowej wiedzy na temat 
polskich barw narodowych, godła i Hymnu Państwowego. 
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SPOSÓB REALIZACJI: 
 
Kwiecień 2009  
 

Proponujemy w miesiącu Pamięci Narodowej w gromadach zuchowych, 
druŜynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych oraz w Kręgach 
Instruktorskich przeprowadzić zbiórki lub inne działania, których tematyką będzie 
patriotyzm, naród, historia i znaczenie polskich barw narodowych, godła, historia 
Hymnu. W Roku Braterstwa istotnym jest by zwrócić uwagę na toŜsamość 
narodową i podkreślenie tego co łączy wszystkich Polaków – a tym czymś są mi. 
symbole narodowe. 

   Do niedawna nie wolno było wywieszać flag w inne dni niŜ świąteczne. 
Zabraniała tego ustawa z 1980 roku. Od  2004 roku, kiedy to Sejm znowelizował 
ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, symbole narodowe 
moŜna uwidaczniać bez ograniczeń. Oznacza to, Ŝe mogą być one uŜyte kiedy tylko 
chcemy, pod jednym warunkiem - Ŝe otoczy się je naleŜną czcią i szacunkiem. 
 
 
 
2 maja 2009 - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Tego dnia zuchy, harcerze, harcerze starsi, 

wędrownicy i instruktorzy w swoich środowiskach lokalnych 
mogą zainicjować obchody tego święta. MoŜna zacząć  
od rzezy najprostszych - przypinania przechodniom biało-
czerwonych kokardek lub zawiązywania z nimi z białych  
i czerwonych linek węzłów braterstwa.  
MoŜecie równieŜ zorganizować festyny, warsztaty i zabawy 
propagujące postawy patriotyczne i przypominających 
społeczeństwu o istocie Dnia Flagi. Będzie to takŜe 
doskonała okazja, by zachęcić Polaków do wywieszania flag 
oraz udziału w uroczystościach państwowych. 
 
 
 
 

PoniŜej zamieszczamy propozycje zbiórek i zadań dla wszystkich 
pionów, które mogą być przeprowadzone w ramach przedsięwzięcia  

„Kto ty jesteś? Polak mały”. 
 

Adresy internetowe godne polecenia: 
Informacje na temat Polski i polskich symboli: 
http://www.prezydent.pl/x.node?id=44 oraz 
http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/dodatek2_070430/ 
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PROPOZYCJE DLA ZUCHÓW 
 

„Biały Orzeł” ZUCH KOCHA BOGA I POLSKĘ  
/przykładowy cykl sprawnościowy op. na podstawie pomysłu phm. Iwony Brzózki/ 

 
 

BIAŁY ORZEŁ 
 
1. Poznaliśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie. 
2. Zbudowaliśmy gród słowiański. 
3. Wiemy jakie miasto było pierwszą stolicą Polski.  
4. Wiemy jak wygląda i co symbolizuje godło naszego kraju. Zorganizowaliśmy  
w gromadzie konkurs o godle Polski. 
5. Wykonaliśmy godło do naszej zuchówki. 
6. Wiemy jak zmieniało się godło na przestrzeni wieków. Urządziliśmy wystawę 
ukazujące godło Polski na przestrzeni wieków.  
7. Wraz z władcą Polski Mieszkiem I braliśmy udział w uroczystości Chrztu Polski.  
8. Braliśmy udział w uczcie u pierwszego króla Polski – Bolesława Chrobrego.  
 
Celem sprawności „Biały orzeł” jest zapoznanie zuchów z historią państwa 
polskiego oraz historią naszego godła narodowego. Podczas zdobywania sprawności 
zuchy przenoszą się w czasy, gdy państwo polskie dopiero się kształtowało. Zuchy 
powinny poznać historię początków państwa polskiego, poznać pierwszych władców 
– Mieszka I i Bolesława Chrobrego. NaleŜy teŜ zwrócić szczególna uwagę na Chrzest 
Polski i jego znaczenie oraz kształtowanie się herbu od czasów najdawniejszych po 
dzień dzisiejszy. Sprawność ta moŜe mieć bogatą obrzędowość. Na zbiórkach 
moŜna wykorzystać zawołania, staropolskie zwroty i nazwy, zaprezentować 
średniowieczne stroje (moŜemy wybrać się w nich np. na ucztę do króla). MoŜemy 
przeczytać zuchom treść Bogurodzicy lub fragmenty Kazań Świętokrzyskich, aby 
pokazać im jak brzmiał ówczesny język polski. Sprawność tę moŜna realizować  
o kaŜdej porze roku, ale druŜynowy musi się do niej solidnie przygotować  
i orientować się w historii Polski. Sprawność przeznaczona jest dla wszystkich 
zuchów.  
 
bliografia 
1. Aleksandrzak S., Wardęcki M., Przez stulecia.  
2. Cetwiński M., Od Polski drewnianej do murowanej.  
3. Legenda o Lechu, Czechu i Rusie.  
3. Makuszyński K., Za króla piasta Polska wyrasta. 
4. Poczet Królów Polski. 
5. Świat Młodych (dla druŜynowych zuchowych), lipiec 1985. 
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Cele cyklu:  
– Praca z pierwszym punktem Prawa Zucha – Zuch kocha Boga i Polskę, wyjaśnienie 
treści, które ten punkt z sobą niesie  
– zapoznanie zuchów z „Legendą o Lechu, Czechu i Rusie” jako historią o powstaniu 
państwa polskiego  
- zapoznanie z symbolami narodowymi.  
 
Zbiórka 1.  
Poznajemy trzech braci – Lecha, Czecha i Rusa. Robimy swoje rodzinne herby  
 
 
1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki  
 
2. Gawęda  
DruŜynowy opowiada o trzech braciach – legendę „O Lechu, Czechu i Rusie”, którzy 
wyruszyli na wyprawę by znaleźć miejsce, w którym zamieszkają. Pokazuje zuchom 
ilustracje, zwraca uwagę na stroje braci, wygląd ziem – zalesienie, broń itp.  
 
3. Krąg Rady  
Podejmujemy decyzję o tym, Ŝe chcemy poznać nową „bajkę”. Zuchy podejmują 
decyzję, o wyruszeniu wraz braćmi na wyprawę. 
 
4. Piosenki i pląsy  
Nauka piosenki pt. „Wycieczka”.  
 
WYCIECZKA  
sł., muz. Henryk Ryszard śuchowski  
 
Przygotował zuch dwie ręce 
Tylko dwie bo nie miał więcej 
Ręka lewa, ręka prawa 
Dla nas zuchów to zabawa. 
 

Idzie zuch a wicher dmucha  
I do tyłu ciągnie zucha 
Ale zuch się nie przejmuje 
I wesoło maszeruje. 

 
Przygotował zuch dwie nogi 
Do dalekiej cięŜkiej drogi 
Noga lewa, noga prawa 
Dla nas zuchów to zabawa! 
 
Uwagi  
Zuchy stają po obwodzie koła. Śpiewając pokazują przygotowane ręce (I zwrotka) i nogi  
(II zwrotka).  
Podczas refrenu zuchy maszerują po obwodzie koła, jeden za drugim.  
Podczas gdy śpiewają „wicher dmucha” naśladują wiatr, machając uniesionymi rękoma, na słowa 
 „i do tyłu ciągnie zucha” łapią zucha, który idzie przed nimi i robią kilka kroków do tyłu. 
Następnie zuchy nie przejmując się maszerują wesoło po obwodzie koła.  
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5. Gry i ćwiczenia  

� „Zabieram na wyprawę…” – zuchy kończą rozpoczęte zdanie. KaŜdy po kolei 
dodaje, co zabrałby na wyprawę.  

� „Statki i rafy” – na naszej drodze moŜemy napotkać wiele przeszkód, dlatego 
uczymy się je omijać. Zuchy omijają rozstawione przez druŜynowego 
przeszkody (np. krzesła nakryte kocami lub materiałami tak, by 
przypominały skały) na torze tak, by ich nie dotknąć – wyścigi szóstek.  

� „Na pokład!” – gromada staje w kręgu, wewnątrz którego rysujemy  
lub układamy ze sznurka koło. Na rozkaz „załoga na pokład” zuchy wskakują 
do koła, a na rozkaz „z pokładu” opuszczają je. Jeśli ten sam rozkaz 
zostanie powtórzony dwukrotnie – zuchy nie ruszają się.  

 
6. Gawęda  
DruŜynowy opowiada o tym, Ŝe kaŜdy z braci, kaŜda rodzina, ród w ówczesnych 
czasach miał swój herb? Prezentacja róŜnych herbów – ilustracje. Co to jest herb? 
Jak go wykonać? Co na nim się powinno znaleźć?  
 
7. Majsterka  
Zuchy wymyślają i robią rodzinne herby, zastanawiają się, jak mogą one wyglądać. 
Wybierają przedmioty do majsterki, dobierają odpowiednie kolory.  
 
8. Gry i ćwiczenia  

� „Przeprawa” – przechodzimy po kamieniach przez bardzo szeroka rzekę. 
KaŜdy ma dwie kartki (kamienie) i przekładając je przed sobą musi, tylko  
po nich przejść na drugą stronę rzeki (sali). 
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9. Krąg Rady  
Narada rodu – mamy przy sobie swoje herby, opowiadamy o nich, podsumowanie 
zbiórki.  
 
10. Obrzędowe zakończenie zbiórki 
 
 
Zbiórka 2.  
Poznajemy swoją okolicę  
 
 
1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki  
 
2. Piosenki i pląsy – „Wycieczka”  
 
3. Gawęda  
DruŜynowy przypomina zuchom o tym, jak trzej bracia odłączali się kolejno  
od siebie. KaŜdy z nich poszedł w inną stronę i znalazł dla siebie i swojego rodu 
miejsce na Ziemi, które mu się najbardziej podobało (Lech - Gniezno).  
 
4. Zwiad  
Wychodzimy przed budynek, w którym odbywa się zbiórka, opowiadamy sobie,  
co widzimy i zastanawiamy się, czy to jest nasze ulubione miejsce. 
 
5. Gry i ćwiczenia  

� „Głuchy telefon” – biegany (w zaleŜności od ilości zuchów w gromadzie, 
zuchy bawią się szóstkami lub w zespołach)– zuchy stoją od siebie w pewnej 
odległości, po kolei przekazują sobie informację o tym, jakie jest ich 
ulubione miejsce; co narysowały. Zadanie polega na przekazaniu wiadomości 
bez zmian, aŜ do osoby, która podała wiadomość. Jeśli z czyjejś winy 
powstanie pomyłka, ta osoba daje fant.  

 
6. Majsterka  
Rysujemy swoje ulubione miejsce. 
 
6. Gry i ćwiczenia  

� „Głuchy telefon” – biegany (w zaleŜności od ilości zuchów w gromadzie, 
zuchy bawią się szóstkami lub w zespołach)– zuchy stoją od siebie w pewnej 
odległości, po kolei przekazują sobie informację o tym, jakie jest ich 
ulubione miejsce; co narysowały. Zadanie polega na przekazaniu wiadomości 
bez zmian, aŜ do osoby, która podała wiadomość. Jeśli z czyjejś winy 
powstanie pomyłka, ta osoba daje fant.  

 
7. Majsterka  
Podsumowanie – naklejamy nasze prace na duŜy sztywny karton, który sklejamy  
w taki sposób, Ŝeby powstał z niego słup ogłoszeniowy ukazujący nasze ulubione 
miejsca. Opowiadamy o tym co narysowaliśmy.  
 
8. Gry i ćwiczenia  
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� „Murarz – Lech buduje swój gród” – wyznaczamy linię – to jest mur.  
Na murze stoi Lech – murarz, a pozostałe zuchy to cegły, które przebiegać 
będą przez mur na znak prowadzącego. Lech stojący na murze ma za 
zadanie złapać poprzez dotknięcie ręką. Schwytane „cegły” ustawia się 
jedna obok drugiej i w ten sposób murarz będzie zmniejszał otwór w murze. 
To z kolei utrudni przebiegnięcie innym na drugą stronę. Złapane „cegły” nie 
pomagają łapać.  

 
9. Krąg Rady  
Podkreślamy, jak waŜne są nasze ulubione miejsca. Zwracamy uwagę na to, czy 
wszystkie one znajdują się w Polsce.  
 
10. Obrzędowe zakończenie zbiórki 
 
Zbiórka 3.  
Poznajemy historię o Białym Orle 
 
 
1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki  
 
2. Gawęda  
Przypomnienie zuchom o tym, dlaczego Lech wybrał 
miejsce, w którym pozostał. Opowieść o Białym Orle, 
którego zobaczył najmłodszy z braci i uznał to za 
znak, Ŝe to jest właśnie to miejsce, w którym 
powinien się osiedlić. Podkreślenie, Ŝe legenda  
o trzech braciach jest legendą o tym, jak powstało 
państwo polskie i kto je załoŜył. DruŜynowy mówi 
zuchom o tym, co to jest godło, jak wygląda godło 
naszego kraju, w jakich jest kolorach.  
 
3. Gry i ćwiczenia  

� „Puzzle” – zuchy szukają puzzli,  
po odnalezieniu wszystkich wspólnie  
je układamy. Z puzzli powstaje duŜe godło 
Polski.  

 
4. Majsterka  
UłoŜone przez nas godło naklejamy na duŜy karton i wspólnie kolorujemy  
je odpowiednimi barwami.  
 
5. Gawęda  
DruŜynowy pokazuje zuchom ilustracje katedry w Gnieźnie, opowiada zuchom  
o tym, jak Polska przyjęła chrzest – rozmowa z zuchami, jakie znaczenie mógł mieć 
chrzest dla Polski i jakie znaczenie ma on dla ludzi.  
 
6. Gry i ćwiczenia  

� „Mapa” – dzielimy się na cztery grupy (sposobem: dobierzcie się w dwójki, 
później w 5, dalej w 8, i na końcu w 4, i zostańcie w takich grupach); kaŜda 
grupa idzie do jednego rogu sali, gdzie wisi mapa Polski. Zadaniem grup jest 
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przyjrzenie się mapie i zapamiętanie, co na niej jest i gdzie. Mapa jest 
uproszczona i są na niej zaznaczone tylko główne miasta i krainy  
(są napisane lub/ i narysowane). Następnie zakrywamy naszą mapę.  

� „Wyścigi” – po karteczki z nazwami największych miast Polski oraz  
z rysunkami (morze i port, góry, jeziora, kopalnie, Zamek Królewski  
w Warszawie, Kościół Mariacki, wizerunek Jana Pawła II itp.). Gdy zuchy 
zdobędą karteczki, w szóstkach dopasowują je do odpowiednich miejsc. 
Sprawdzamy, co zapamiętaliśmy z poprzedniego ćwiczenia.  

 
7. Krąg Rady  
Rozmowa o punkcie Prawa Zucha – Zuch kocha Boga i Polskę - o tym, co to dla nas 
znaczy i jak powinniśmy postępować by swoim postępowaniem pokazywać,  
Ŝe przestrzegamy ten punkt.  
 
8. Obrzędowe zakończenie zbiórki 
 
Zbiórka 4.  
Symbole narodowe 

 
 
1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki 
 
2. Gawęda 

DruŜynowy opowiada zuchom historię polskiej flagi: „W czasach, kiedy w Polsce 
panowali królowie polską barwą narodową był karmazyn - symbol dostojeństwa 
i bogactwa, uwaŜany za najszlachetniejszy z kolorów. Cena barwnika 
potrzebnego do uzyskania tego koloru była bardzo wysoka, więc mało kto mógł 
sobie na niego pozwolić, dlatego teŜ 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 nałoŜyli na siebie 
szarfy biało-czerwone. Ale czy wiecie skąd się wziął pomysł właśnie na takie 
barwy, do czego nawiązywały ich stroje?” 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. 
(DruŜynowy odczytuje fragment Ustawy – moŜna poprosić zuchy by powstały, 
odczytać ze zwoju itp. Nawiązuje teŜ do poprzedniej zbiórki na której była 
mowa o godle). 

     Izba Senatorska i Izba Poselska po wysłuchaniu Wniosków Komisji Sejmowych, 
zwaŜywszy 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. Obecnie święto 
flagi obchodzimy 2 maja. (DruŜynowy przypina zuchom do prawej kieszeni biało 
– czerwone wstąŜeczki.) 
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4.Gry i ćwiczenia 
Stajemy w kręgu, zuchy na przemian dostają biały i czerwony kawałek linki – 
nasze sznureczki łączymy z osobami stojącymi obok przy pomocy węzła 
płaskiego – powstaje duŜy biało-czerwony krąg, następnie rozcinamy linki, tak 
by kaŜdy zuch otrzymał jeden węzeł płaski – jako symbol naszego patriotyzmu  
i braterstwa. Nasze węzełki moŜemy załoŜyć na guzik od munduru  
by przypominały nam o naszej przynaleŜności do narodu polskiego.  

 
5. Gawęda cd. 

Jest jednak coś jeszcze, co juŜ nie ma związku z barwami, ale ma bardzo silny 
związek z Polską, coś, po czym moŜna poznać, Ŝe sportowiec, który wygrywa, 
jest z danego kraju (kierujemy zuchy na Hymn). Czy wiecie kto i w jakich 
okolicznościach napisał piosenkę, która później stała się Hymnem Polski?” 
(zuchy często znają nazwisko Wybickiego, znają pierwotny tytuł itp. naleŜy 
pozwolić im się pochwalić wiedzą). Podkreślamy, Ŝe piosenka powstała daleko 
od Polski jako objaw tęsknoty za krajem. Jeśli mamy w gromadzie starsze juŜ 
zuchy, moŜemy powiedzieć kilka zdań o tym, Ŝe Polska była pod zaborami.  
 

6.Gry i ćwiczenia  
Zuchy losują poszczególne wyrazy hymnu (w zaleŜności od ilości zuchów  
w gromadzie moŜna to ćwiczenie wykonać całą gromadą lub szóstakami). Zuchy 
ustawiają się zgodnie z kolejnością tekstu hymnu (wyrazów, które wylosowały). 
Wspólnie sprawdzamy, czy udało się ułoŜyć tekst właściwie. 
 

7.Piosenki i pląsy  
Nie jest to zwykła piosenka, którą moŜna śpiewać na siedząco. Czy potraficie 
stanąć w pozycji, w której trzeba stać, kiedy śpiewa się Hymn swojego kraju? 
Wspólne odśpiewanie Hymnu.  

 
8.Krąg Rady 

Zuchy kończą zdanie: Aby być lepszym Polakiem będę… podsumowanie zbiórki, 
ew. informacja o święcie flag organizowanym w waszej miejscowości, przez 
wasz hufiec, chorągiew itp.  
 

9.Krąg parady  
Wręczenie odznak, wspólne powtórzenie punktu Prawa Zucha: Zuch kocha Boga 
i Polskę.  
 

10. Obrzędowe zakończenie zbiórki 
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Materiały do wykorzystania na zbiórkach lub jako jedno z zadań na gwiazdki 
lub sprawności indywidualne: 
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PROPOZYCJE DLA HARCERZY 
 
 
Stopnie i sprawności:  
 
a. STOPNIE 

OCHOTNICZKA – MŁODZIK (część: „Postawa obywatelska”) 
TROPICIELKA – WYWIADOWCA (część: „Postawa obywatelska”) 

 
b. SPRAWNOŚCI 
 
MŁODY OBYWATEL / MŁODA OBYWATELKA * 
1. Poznał/a historię godła i barw narodowych. 
2. Wie, co oznaczają i potrafi się wobec nich zachować. Zaśpiewał/a hymn 

państwowy. 
3. Odszukał/a na mapie Polski miejsca, które dotąd odwiedził/a lub 

chciałby/chciałaby odwiedzić. 
4. Zapoznał/a się z częścią statutu szkoły, zawierającą prawa i obowiązki ucznia. 

AngaŜuje się w Ŝycie swojej klasy. 
5. Poznał/a daty polskich świąt narodowych. Wie, na pamiątkę jakich wydarzeń 

zostały ustanowione. Przygotował/a z zastępem zbiórkę z okazji jednego  
z nich. 

 
Gra terenowa „Kto ty jesteś?” 

 
DruŜyna spotyka się przed harcówką/szkoła. Otrzymują informację, Ŝe gdzieś  

znajduje się bohater zbiórki – ktoś, kogo imienia nie znamy i kogo Ŝycie zawieszone 
jest w przestrzeni czasowej. Aby go odnaleźć oraz poznać jego imię zastępy będą 
musiały wykonać róŜnorodne zadania, które przybliŜą im bohatera.   

 
KaŜdy zastęp otrzymuje kopertę, w której znajduje się wierszowana 

podpowiedź, zdjęcie lub fragment mapy (w kaŜdej inny), które są wskazówką, 
dokąd mają się udać. Zastępy odwiedzają miejsca związane z walką Polaków o 
niepodległość lub takie, które dzisiaj kojarzą nam się z pojęciem patriotyzm – 
urzędy, kościoły, szkoły (w zaleŜności od miejsca działania). W zaleŜności od 
doboru profilu patrioty zastępy w róŜnych miejscach mogą otrzymywać informacje 
– oto przykładowe pomysły na punkty: 
� Pomnik, „miejsce symbol”– gawęda o walce Polski o niepodległość, szczególnych 

cechach i roli symboli, które pozwoliły zachować poczucie toŜsamości wśród 
Polaków, 

� Kościół- czy wiara pomaga w zachowaniu patriotyzmu - np. projekcja fragmenty 
filmu o Janie Pawle II, Kardynale Wyszyńskim czy księdzu Popiełuszce), - po 
projekcji rozmowa o tym co takiego świadczyło o patriotyzmie tych ludzi (czy w 
filmie moŜna było zobaczyć symbole narodowe?) 

� Szkoła – sala historyczna, polonistyczna, informatyczna – miejsce gdzie będzie 
dostęp do róŜnorodnych tekstów – wybór cytatu, który będzie kojarzył się 
zastępowi z Polską i Polakami i symbolami narodowymi, 

�  Sala gimnastyczna - Spotkanie ze sportowcem – zdobywanie flagi  - czy dla 
sportowców waŜna jest flaga narodowa? 
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� Spotkanie z Ŝołnierzem – historia barw – gawęda o historii oręŜa Polskiego – 
nauka piosenki patriotycznej/Ŝołnierskiej (wesołej – np. hymn wojsk lądowych).  

 
Itp.  
Na punktach harcerze dostają kolejną zagadkę dotyczącą następnego punktu oraz 
krótką informację dot. patriotyzmu (jedno słowo, frazę… - w zaleŜności od ilości 
punktów na grze) 
 
Podsumowanie: DruŜynowy pyta członków druŜyny, czy wiedzą, kim jest nasza 
postać (patriota) oraz z czym kojarzy się patriotyzm. Zastępy prezentują wybrane 
przez siebie cytaty itp.  
Podczas podsumowania musimy pamiętać o podaniu informacji dot. 2 i 3 maja.  
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PROPOZYCJE DLA HARCERZY STARSZYCH 
 
 
Projekt „Kto ty jesteś? Polak mały!” 
 

� Przygotowanie gry/zbiórki dla druŜyny harcerskiej/gromady zuchowej, 
podczas której pokaŜecie im co łączy wszystkich Polaków 

� Popularyzacja wiedzy na temat barw, flagi, godła oraz Hymnu polskiego w 
środowisku lokalnym 

� Film/prezentacja/strona internetowa będąca odpowiedzią na 
zapotrzebowanie środowiska lokalnego/harcerskiego 

� Happening w szkole, środowisku lokalnym dla członków hufca 
 
Stopnie i sprawności: 
 

PIONIERKA – ODKRYWCA  
(…) Poszukiwanie pól słuŜby 

1. Poznaję historię swojej miejscowości. Wiem, co wyróŜnia ją spośród 
innych (np. znane postacie, historyczne wydarzenia, zabytki, sztuka 
ludowa). 

 
SAMARYTANKA – ĆWIK  

(..) Poszukiwanie pól słuŜby 
3. Orientuję się w bieŜących wydarzeniach politycznych, gospodarczych  
i kulturalnych kraju. 
4. Znam najwaŜniejsze prawa i obowiązki obywateli RP. 

 
OBYWATEL /OBYWATELKA * * 
1. Współpracuje z samorządem szkolnym. Przygotował/a kampanię promującą 

prawa i obowiązki uczniowskie. 
2. AngaŜuje się w Ŝycie szkoły. 
3. Poznał/a najwaŜniejsze fakty z historii najnowszej Polski. 
4. Dowiedział/a się, gdzie znajdują się najwaŜniejsze urzędy w jego/jej 

miejscowości i gminie. Przygotował/a mapę miasta przedstawiającą ich 
lokalizację oraz główne sprawy jakimi się zajmują. 

5. Zorganizował/a dla druŜyny wycieczkę do urzędu gminy lub miasta.  
 
Projekt „Kto ty jesteś? Polak mały!” 
 

� Przygotowanie gry/zbiórki dla druŜyny harcerskiej/gromady zuchowej 
� Przeprowadzenie konkursu plastycznego, literackiego, fotograficznego dot. 

patriotyzmu dnia dzisiejszego 
� Popularyzacja wiedzy na temat barw, flagi, godła oraz Hymnu polskiego w 

środowisku lokalnym – zajęcia dla uczniów, gra terenowa itp.  
� Happening w szkole, środowisku lokalnym – „Co nas łączy?” 
� Przygotowanie wystawy – „Nasza mała wielka Ojczyzna” 
� Zorganizowanie wieczoru poezji patriotycznej w szkole, parafii itp.  
� Zorganizowanie w szkole happeningu – zdrowa polska Ŝywność 
 



„Kto ty jesteś? Polak mały!” Święto Flagi 2009                  
_____________________________________________________________________________________ 

 15

 
PROPOZYCJE DLA WĘDROWNIKÓW 
 
Stopnie i sprawności: 
 
OBYWATEL RZECZYPOSPOLITEJ/ OBYWATELKA RZECZYPOSPOLITEJ * * * 
1. Zapoznał/a się z najwaŜniejszymi prawami i obowiązkami obywateli RP.  
2. Wie, na czym polega demokracja. Brał/a udział w demokratycznym 

podejmowaniu decyzji. 
3. Zgromadził/a własną biblioteczkę ksiąŜek o historii najnowszej Polski.  

W młodszej druŜynie lub zastępie przygotował/a i przeprowadził/a grę  
o historii najnowszej kraju.  

4. Orientuje się w bieŜących wydarzeniach politycznych, gospodarczych  
i kulturalnych kraju. Zapoznał/a się z podziałem polskiej sceny politycznej. 
Dowiedział/a się, kto sprawuje najwaŜniejsze funkcje państwowe. 

5. AngaŜuje się w pracę parlamentu młodzieŜy lub jednej z młodzieŜowych 
organizacji. W swojej działalności godnie reprezentuje ZHP. 

 
 
Znaki słuŜb, zadania z których mogą realizować wędrownicy: 
 
ZNAK SŁUśBY PAMIĘCI 
ZNAK SŁUśBY WSPÓLNOCIE LOKALNEJ 
ZNAK SŁUśBY NAUCE 
 
Kampania społeczna „Kto ty jesteś? Polak mały!” 
 

� Nawiązanie współpracy z władzami lokalnymi, pomoc przy uroczystościach 
Dnia Flagi oraz Obchodach 3 majowych 

� Konkurs na wiersz patriotyczny, pracę plastyczną,  
� Konkurs- patriotyzm w fotografii,  
� Przygotowanie strony internetowej z podstawową wiedzą na temat barw, 

godła, hymnu, tradycji i historii 
� Kampania promująca zachowania patriotyczne „Wywieś flagę!” 
� Kampania informacyjna w środowisku lokalnym na temat patriotyzmu i tego 

kogo moŜna nazwać patriotom 
� Zorganizowanie konkursu na najciekawszą fotografię, film promujący 

patriotyzm)  
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DZIAŁANIE SZCZEPU/HUFCA FESTYN 
 
Proponujemy zorganizowanie „imprezy”, w której wezmą udział nie tylko nasi  
harcerze ale równieŜ ich rodzice, koledzy, a moŜe nawet wszyscy mieszkańcy. 

Taka „impreza” nie moŜe być droga. Ale trzeba nastawić się na to, Ŝe 
potrzebne nam będą jakieś środki. Dobrzy ludzie, czyli sponsorzy, pozwolą nam 
załatać „dziurę” budŜetową. A kto nimi moŜe być – jako partnerów moŜemy 
pozyskać władze miejscowości, dzielnicy lub gminy, miasta itp. Wszystko zaleŜy od 
tego kto będzie odbiorcom naszego działania… ale po kolei.  
 

Więc działamy. Zaczynamy od marca. 

1. Powołujemy sztaby organizacyjne przedsięwzięcia „Kto ty jesteś? Polak mały!” 
w jednostkach terenowych - sekretariat i logistyka. Jedni są od myślenia, 
drudzy od myślenia i robienia. 

2. Określamy jasno datę – 2 maja. 
3. Szukamy najlepszego miejsca. W zaleŜności od odbiorców, pozyskania 

sojuszników oraz formy naszego działania. 
4. Szukamy patronatu nad imprezą. W zaleŜności od zasięgu imprezy, mogą to być: 

starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta. Dobrze by było, Ŝeby jeszcze 
poszły za tym jakieś pieniądze. 

5. Następnie przymierzamy się do natarcia na lokalne (lub nie lokalne) media, 
przedstawiając papier od patrona. Media i patronat pomogą nam w uzyskaniu 
sponsorów. Więksi sponsorzy potrzebują reklamy, a my musimy im to zapewnić. 
(np. baner na scenie, logo na wszystkich gadŜetach do imprezy, “spot” w radiu, 
wzmianka w telewizji, itp.). 

6. Jeśli decydujemy się na pozostanie i udział harcerzy w uroczystościach w dniu 3 
maja w międzyczasie szukamy w pobliŜu miejsc noclegowych (szkoła; w salach 
lekcyjnych na materacach lub karimatach moŜe pomieścić się kilka osób), 
schronisko, itp. – jeśli oczywiście chcemy wspólnei wieczorem zakończyć naszą 
„imprezę” i podziękować tym co nam pomogli ją zorganizować. 

7. W międzyczasie wysyłamy pisma do ew. sponsorów. Oferując im... reklamę w 
zamian za sponsoring. Tutaj przydadzą się kontakty i dobry przedstawiciel. 

8. Wysyłamy takŜe pisma o dofinansowanie do urzędu miasta, starostwa, ośrodka 
kultury, wg wzorów wniosków jakie są respektowane w tych urzędach. Trzeba 
się tylko dowiedzieć KIEDY takie wnioski naleŜy składać. 

9. Rozglądamy się za kimś, kto moŜe być ewentualną “Gwiazdą dnia”.  
 

Robimy preliminarz: 

 Kwota - %  

1. Przygotowanie informacji i rozesłanie. (znaczki, 
koperty, ksero)  

  

2. Promocja i reklama. (radio, telewizja, plakaty, pisma 
do sponsorów) 

  

3. Nagłośnienie   
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4. Przygotowanie matriałów   

5. Noclegi   

6. Nagrody   

7. Transport, delegacje itp. (paliwo itp.)   

8. WyŜywienie obsługi i uczestników.   

9. Materiały biurowe.   

10.  Inne nieprzewidziane wydatki   

 
Gdy juŜ to zrobimy (a tego jest naprawdę duŜo), mamy chwilę spokoju. (generalnie 
jest to robota dla grupy z sekretariatu) 
1. Gdy przyjdą odpowiedzi od sponsorów moŜemy działać dalej. Jeśli mamy na tyle 

funduszy, Ŝeby pokryć wszystkie wydatki z lekkim naddatkiem, moŜemy wysyłać 
zaproszenia. Ustalamy wszystkie parametry imprezy (potwierdzamy termin, 
godziny przyjazdu, miejsce, itp.) Chwytem reklamowym moŜe być udział jakiejś 
znanej osoby, itp. 

2. Zaproszenia wysyłamy do wszystkich, którzy mogliby być zainteresowani taką 
ofertą: ośrodki kultury, hufce, szkoły, urzędy… Dajemy ogłoszenie w radio, 
telewizji, prasie, itp. 

3. Zlecenie wykonania projektu oraz przygotowanie do druku i druk plakatu 
promującego Dzień Flagi i informującego o czasie i miejscu „imprezy”. 

4. Wysyłamy zaproszenia do VIP-ów, dajemy zaproszenia do mediów, rozwieszenie 
plakatów. 

5. Przygotowujemy pomysły dla gromad zuchowych i druŜyn harcerskich na zbiórki, 
warsztaty, gry i zwiady – z wykorzystaniem tego lub ubiegłorocznego materiału 
(dostępny na stronie program.zhp.pl w dziale przedsięwzięcia programowe 
2008). 

6. Opracowujemy materiały informacyjne do rozdawania podczas Święta Flagi 
(krótkie informacje dotyczące tradycji i historii barw, godła i hymnu). 

 

Dwa dni przed imprezą odprawa szefów sztabów. Rozdanie materiałów, znaczków, 
koszulek, kokardek, sznureczków itp. Dokładnie po raz kolejny analizujemy plan 
imprezy.  
 
* Określając raczej ramowe działania, pozostawiamy grupom programowym 
wolność w doborze rozmiaru akcji. Zakładamy, Ŝe silne jednostki, w sprzyjającym 
terenie będą w stanie zrobić festyn na poziomie wyŜszym niŜ ramowe działanie. W 
zaleŜności od moŜliwości i przedsiębiorczości sztabów imprezy w poszczególnych 
miejscach moŜliwe są koncerty, gry dla mieszkańców i inne. 
 
2 maja 2009 
8.00-10.00 – przygotowanie festynu (stoisk warsztatowych, sceny etc) 
10.00-11.30 – warsztaty 
11.30 – przygotowanie do happeningu 
12.00 – happening 
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12.30 – część 2 warsztatów 
14.00 – zakończenie akcji, wspólne zawiązanie kręgu harcerskiego, zaproszenie na 
Obchody 3-majowe. 

 
 

Przykładowe warsztaty (skierowane do róŜnych odbiorców): 
� warsztaty plastyczne, których efektem będą prace przedstawiające pojęcie 

„patriotyzmu”; 
� wspólna recytacja wiersza „Kto ty jesteś?”; 
� wspólne zawiązywanie węzłów braterstwa z białych i czerwonych linek; 
� układanie duŜego napisu Polska z dowolnie wybranych przedmiotów (zakrętki 

od butelek, słoików, kredek, butów itp.;  
� co nas łączy – wspólna praca plastyczna na duŜym płótnie;     
� malowanie barw narodowych na twarzach; 
� ogromna gra planszowa / strategiczna oraz gra terenowa – obie uczące  

i sprawdzające wiedzę na temat historii i tradycji barw, flagi i hymnu; 
� turniej wiedzy na temat historii i tradycji barw, flagi i hymnu; 
� zszywanie ze skrawków materiałów, przywiezionych przez poszczególne 

druŜyny, flagi polskiej przez mieszkańców; 
� polskie potrawy, chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym;  
� „polskie” gry podwórkowe – serso, toczenie koła przy pomocy patyka, klasy, 

gra w gumę, skakanka; 
� malowanie na wielkim płótnie – co kojarzy się Polakom z Polską;  
� układanie haseł reklamujących nasz kraj; 
� nauka poloneza – tłumne odtańczenie (i np. bicie rekordów); 
� skąd pochodzę, skąd pochodzą moi przodkowie – zaznaczanie miejsca 

urodzenia na wielkiej mapie Polski; 
� ogromne puzzle – herb, godło; 
� wspólna nauka Hymnu – wszystkich zwrotek; 
� malowanie plakatu promującego Polskę… 

 
 
 
Przykładowe happeningi (Proponujemy, by godzina 12.00 była chwilą, w której w 
całej Polsce, w centrum miast, zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy i 
instruktorzy wraz z mieszkańcami wspólnie połączyli się przy działaniu 
happeningowym.): 
 

• układanie barw flagi z ludzi trzymających białe i czerwone kartki; 
• rozwijanie 100-metrowej flagi; 
• machanie flagami, chorągiewkami przez ludzi ustawionych wzdłuŜ ulicy; 
• pochód z flagami 


