Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Ziemi Rzeszowskiej im. Orląt Lwowskich
56 Dh „Młode Orły”

CYKL ZBIÓREK

„DZIELNI
RYCERZE”
[przeznaczony głównie dla zastępów męskich, choć oczywiście dziewczynki również mogą wziąć udział]

ZBIÓRKA 1
Temat: „Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy!”
Miejsce zbiórki: harcówka lub teren otwarty lub np. sala gimnastyczna w szkole (jeśli mamy do
dyspozycji)
Czas trwania zbiórki: 90 min.
Cele:
• zapoznanie harcerzy z postacią Zawiszy Czarnego
• wyjaśnienie harcerzom 2 punktu Prawa Harcerskiego
• rozbudzanie kreatywności harcerzy
• ćwiczenie umiejętności pracy w grupie
• zwrócenie harcerzom uwagi na wartości zawarte w Kodeksie Rycerskim
Lp.
1.

2.

3.

Element
ORZ

Pomoce
• świeczka
• gitara
• zapałki

Wprowadzenie
w fabułę –
spotkanie
z Zawiszą Czarnym

Zadanie
indywidualne stylizacja

•
•
•
•
•
•

materiały
nici
sznurki
nożyczki
kawałki skór
wszystko, co
może przydać
się do
przygotowania
rycerskich
strojów

4.

Rozpoczęcie
turnieju

• miecz
• dekret (zał.1)
• kodeks rycerski
(zał. 2)

5.

CZ.1 WIELKIEGO
TURNIEJU
RYCERSKIEGO –
budowanie
warownych
zamków –
konkurencja
grupowa

• plastikowe
butelki
• kartony
• taśma klejąca
• nożyczki
• sznurki
• markery
• kawałki

Uwagi

Czas
2 min.

Drużynowy przebrany za Zawiszę Czarnego
opowiada kim jest oraz co oznacza „Na
słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy:.
Następnie zaprasza dzielnych giermków do
udziału w Wielkim Turnieju Rycerskim.
Zanim jednak do niego przystąpią muszą
się odpowiednio przygotować (patrz:
kolejny punkt zbiórki)

3 min.

Zadaniem harcerzy jest przygotowanie
sobie jak najlepszych strojów rycerskich
z dostępnych materiałów.

25 min.

Zawisza Czarny uroczyście rozpoczyna
Wielki Turniej Rycerski odczytując
królewski dekret. Giermkowie składają
uroczystą przysięgę oraz podpisują Kodeks
Rycerski, tym samym zobowiązując się do
jego przestrzegania.

5 min.

Harcerze zostają podzieleni na dwie (lub
więcej) grup. Zadanie polega na
zbudowaniu jak najlepszej warownej
twierdzy z dostępnych materiałów. Zamki
mogą zostać przyozdobione za pomocą
markerów poprzez narysowanie okien,
wież itp. Dodatkowo, każda grupa tworzy

25 min.

materiałów

6.

CZ. 2 WIELKIEGO
TURNIEJU
RYCERSKIEGO –
tworzenie herbów,
tarczy i broni –
zadanie
indywidualne

• przykładowe
wzory
i szablony
herbów (zał.3
i 4)
• kartony
• taśma klejąca
• nożyczki
• sznurki
• markery
• inne materiały
plastyczne
• kawałki gąbki
do tworzenia
broni

•
•

7.

CZ. 3 WIELKIEGO
TURNIEJU
RYCERSKIEGO –
szturm zamku –
konkurencja
grupowa
•
•

również proporzec i umieszcza go w swoim
zamku. Oceniamy zarówno kreatywność
poszczególnych grup, jak i współpracę.
Każdy harcerz otrzymuje szablon herbu.
Jego zadaniem jest wymyślenie nazwy
swojego Rodu oraz zaprojektowanie Herbu
Rodowego. Następnie każdy robi tarczę
z kartonu oraz przykleja na niej swój herb.
Doczepia również sznurek by mieć za co
trzymać w ręku tarczę.

15 min.

Po skonstruowaniu tarczy harcerze
przystępują do robienia mieczy bądź
innych broni. Mogą wykonać je z kartonu
bądź jakiś twardszych materiałów
oklejonych następnie kawałkami gąbki (dla
bezpieczeństwa).

Na raz w konkurencji biorą udział 2
zespoły. Jeden broni zamku (ustawia się
dookoła niego), drugi natomiast atakuje
minimum 2 hula
(ustawia się naprzeciwko chłopców
hop
broniących zamku) – zał.1.
woreczki
wypełnione
Zadaniem grupy atakującej jest wrzucenie
ryżem lub
jak największej ilości piłeczek/woreczków
piłeczki lub
do hula hop, natomiast zadaniem grupy
inne rzeczy,
broniącej jest odpieranie ataku
którymi można
woreczków/piłeczek za pomocą tarcz.
rzucać (w dużej
WAŻNE! Osoby broniące stoją wewnątrz
ilości)
narysowanych kredą okręgów i nie mogą
kreda
wyjść spoza nich! Który rycerz przekroczy
schemat gry
linię – odpada.
(zał.1)

10 min.

Grę powtarzamy zgodnie z zasadą każdy
z każdym (ilość tur zależy od ilości
zespołów).

8.

9.

Zakończenie I
części WIELKIEGO
TURNIEJU
RYCERSKIEGO

• dekret (zał. 1)

OZZ

• gitara
• świeczka

2 min.
Drużynowy przypomina harcerzom, aby na
następną zbiórkę przynieśli ze sobą swoje
stroje, tarcze i miecze (lub zostawili je
w harcówce do czasu kolejnej zbiórki)

3 min.

ZBIÓRKA 2
Temat: Wielki Turniej Rycerski – cz.2
Miejsce zbiórki: harcówka, teren otwarty…
Czas trwania zbiórki: 90 min.
Cele:
• ćwiczenie sprawności fizycznej, zręczności i celności harcerzy
• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
• kształtowanie umiejętności gry fair play
• zapoznanie harcerzy z legendą o św. Jerzym
• wyjaśnienie harcerzom 5 punktu Prawa Harcerskiego
Lp.

Element

1.

ORZ

2.

ROZPOCZĘCIE
TURNIEJU

3.

4.

CZ. 4 WIELKIEGO
TURNIEJU
RYCERSKIEGO –
„zręczność
i sprawność
fizyczna” konkurencja
zespołowa

CZ. 5 WIELKIEGO
TURNIEJU
RYCERSKIEGO –
„celność” konkurencja
indywidualna

Pomoce
• świeczka
• gitara
• zapałki
• dekret 2 (zał.5)

• dowolnie
przygotowane
tory przeszkód
(2)
• ping pongi (2)
• tarcze
rycerskie

• balony (tyle ile
uczestników)
• miotła
• widelec
• taśma klejąca
• chusta

Uwagi

Czas
2 min.

Zawisza Czarny odczytuje dekret
królewski rozpoczynający II część
WIELKIEGO TURNIEJU RYCERSKIEGO.
1) Harcerze podzieleni na grupy
ustawiają się w kolumnach.
2) Ustawiamy 2 jednakowe tory
przeszkód.
3) Zadaniem harcerzy jest pokonanie
toru przeszkód jednocześnie
odbijając ping-ponga (każdy harcerz
przechodzi tor indywidualnie).
4) Liczenie punktów: jednocześnie
startuje dwóch chłopców z dwóch
różnych drużyn. Który pierwszy
zakończy tor ten dostaje punkt na
konto swojej drużyny. UWAGA!!!
Piłeczka nie może spać z tarczy (jeśli
spadnie, to automatycznie
przyznajemy punkt drużynie
przeciwnej)
5) Stosujemy zasadę każdy z każdym
(między grupami)
1) Do końcówki miotły przyklejamy
widelec w taki sposób, by jego
„rączka” była sklejona z miotłą (ma
powstać coś jak widły)
2) Harcerze stają z jednej strony
harcówki, zaś na przeciwnym jej
końcu na ścianie umocowany zostaje
balon (sugestia: lepiej wykonać to
zadanie gdzieś na otwartej
przestrzeni – wtedy mamy pewność,
że nie „pokłujemy” ściany)
3) Harcerz ma za zadanie przyglądnąć
się drodze (do balonu) a następnie
przejść ją z zawiązanymi oczami do

3 min.

15 min.

15 min.

miejsca zatrzymania (mówimy mu
stop) i wtedy „kopią/widłami”
wycelować w balon i go przebić.
Każdy ma 3 próby trafienia w balon
(schemat drogi – zał.5)

5.

CZ. 6 WIELKIEGO
TURNIEJU
RYCERSKIEGO –
„zręczność” konkurencja
grupowa

• miecze
• ringo (jak
najwięcej)

1) W każdej grupie połowa harcerzy
dostaje swoje miecze a druga połowa
ringo (im więcej tym lepiej)
2) Harcerze staja parami na
wyznaczonych miejscach (na
przeciwko siebie, np. w odległości 3
metrów)
3) Osoby mające ringo rzucają je na
miecze swoich kolegów. Każdy ma 10
15 min.
rzutów.
4) Osoby łapiące nie mogą odrywac nóg
od podłogi
5) Punkty przyznaje się za ringo
złapane na miecze.
6) Po 10 rzutach następuje zamiana
(osoby wcześniej rzucające tym
razem łapią)
7) Każda drużyna po kolei przystępuje
do konkurencji

6.

CZ. 7 WIELKIEGO
TURNIEJU
RYCERSKIEGO –
„celność” konkurencja
indywidualna

• rysunki ze
zwierzętami
(zał. 6-8)
• tarcza i rzutki
• taśma klejąca
• karton

1) Na ścianie zawieszamy karton, a na
nim umieszczamy tarczę, na której
przyczepiamy obrazek ZAJĄCA.
2) Każdy harcerz po kolei podchodzi do
linii rzutu (2 metry) i ma 3 próby
„upolowania zająca”. Za każdą
rzutkę trafioną w zająca przyznajemy
1 punkt.
3) Potem zmieniamy obrazek na LISA, a
linię rzutu wydłużamy do 3 metrów.
Znów każdy ma 3 rzuty. Za każdą
rzutkę trafioną w lisa przyznajemy 2 15 min.
punkty.
4) Zmieniamy obrazek na DZIKA, a linię
wydłużamy do 4 metrów. Za każdą
rzutkę trafioną w dzika przyznajemy
3 punkty.
5) Każdemu harcerzowi zapisujemy, ile
zwierząt upolował.
6) Jeśli będzie czas – konkurencje
możemy powtórzyć kilka razy (cieszy
się dużą popularnością)

7.

Zakończenie
WIELKIEGO
TURNIEJU
RYCERSKIEGO

• dekret 2 (zał.5)
• certyfikaty
(zał. 9)
• miecz

Zawisza Czarny dziękuje wszystkim za
udział w turnieju. Następuje uroczyste
pasowanie giermków na rycerzy. Każdy
otrzymuje certyfikat potwierdzający jego
rycerskie zaprzysiężenie.

8.

Legenda o patronie
skautów – św.
Jerzym

Na zakończenie Zawisza Czarny opowiada
harcerzom legendę o św. Jerzym, który

10 min.

10 min.

jest patronem wszystkich skautów.
Przypomina również treść 5 punktu
Prawa Harcerskiego oraz prosi harcerzy
by powiedzieli, co rozumieją poprzez
„postępowanie po rycersku”. Zbiórkę
kończy ponowne odczytanie kodeksu
rycerski, do którego przestrzegania
zobowiązali się harcerze.
9.

OZZ

• gitara
• świeczka

5 min.

WIELKI TURNIEJ RYCERSKI
1) ROZPOCZĘCIE TURNIEJU (Konspekt 1, punkt 4)

Dziś do zamku tłum giermków i rycerzy
Z okolicznych krain bieży;
Wielu z nich już świerzbią palce
By skrzyżować miecze w walce.
Będą kruszyć kopie o to,
Kto nagrodę weźmie złotą.
Każdy dałby konia z rzędem,
Byle ustrzec się przed błędem.
Potem łbów zakutych rzesza
Na przyjęciu się pociesza,
Gdzie zwycięzca, w pełni chwały,
Otrzymuje dar wspaniały.

Zacni giermkowie! Cieszymy się z tak licznego Waszego przybycia aby, jak zwyczaj rycerski
nakazuje, w szranki stając tężyznę fizyczną i jasność umysłu rozwijać! Obecni tu wszyscy ćwiczyć się
będą w wielu konkurencjach, do najważniejszych zaś należeć będą:
• opanowanie sztuki walki
• wykonanie herbu swego rodu
• udział w „polowaniu” i obronie zamku

Pamiętajcie wszakże wszyscy przestrzegać tego, co obyczaj rycerski nakazuje, a co kodeksem
rycerskim jest zwane :
• rycerz zawsze broni słabszych
• rycerz jest uczciwy
• rycerz nigdy nie łamie danego słowa honoru – honor to rzecz święta!
• rycerz sumiennie wypełnia swoje obowiązki
• rycerz nigdy nie kłamie

Dziś to każdy z Was przejdzie próbę prawdziwego męstwa, próbę sprytu i wytrwałości, odwagi i
siły. Od tego, co pokaże zależeć będzie czy zacny nasz Król tytuł rycerski nadać mu w swej łasce się
zgodzi. A teraz zacni druhowie podejdźcie tu rzędem by na ten Święty Miecz złożyć uczciwości
przysięgę. [PODCHODZĄ]. Klęknijcie na jedno kolano, prawą swą dłoń połóżcie na sercu, pochylcie
głowy wobec majestatu Królewskiego Miecza i powtarzajcie za mną:

„Ja tu obecny, przez czasy ostatnie w rycerskiej sztuce kształcony, przyrzekam uroczyście, że
będzie walczył uczciwie i honorowo, żadnego występku niegodnego nigdym nie popełnię, lecz
wszelkich starań dołożę, by zasłużyć na miano prawdziwego Rycerza!” [PODPISUJĄ SIĘ NA
KODEKSIE dowolnym imieniem, np. Jan z Białogrodu itp.]

Jako, że wszyscyście już swój honor i uczciwość obiecać raczyli, w imieniu Króla Naszego uroczyście
powiadam, że turniej nasz dzisiejszy za otwarty ode tej chwili uznany być musi! Niech każdy z Was
swą mądrość, odwagę, dobre wychowanie i uczciwość pokaże, co by Władca nasz łaskawy przed
Bogiem i ludem każdemu z Was bez cienia wątpliwości w swym dobrotliwym sercu tytuł rycerski
nadać raczył.
2) CZ.1 WIELKIEGO TURNIEJU RYCERSKIEGO – budowanie warownych zamków – konkurencja grupowa
(Konspekt 1, punkt 5)

Pierwszym wyzwaniem, co na Waszej nowej drodze dziś stanie
Warownej twierdzy jest zbudowanie.
Chwytajcie narzędzia w swe zacne ręce
I do roboty ruszajcie naprędce.
Na grupy podzielę ja Was sprawiedliwie
I proszę mi dzisiaj nie wybrzydzać tkliwie!
Liczy się tutaj bardzo współpraca,
Nich żaden z Was z pustymi rękoma nie wraca!
Szukajcie wokoło potrzebnych surowców,
Kartonów, butelek, markerów, klejowców.. :D
Ustalcie koncepcję, podwińcie rękawy
I już zaczynajcie realizację tej sprawy!
Jedna z grup przecież wygrać tylko może
Więc bierzcie się do pracy, a Ty im dopomóż Boże!

3) CZ. 2 WIELKIEGO TURNIEJU RYCERSKIEGO – tworzenie herbów, tarczy i broni – zadanie indywidualne
(Konspekt 1, punkt 6)

Teraz przed Wami kolejne zadanie,
I niebanalne jest to wyzwanie!
Swojego Rodu herb zrobić musicie
A potem na swą tarczę go nakleicie.

Miecz też rycerski zrobić musicie,
By mieć czym chronić swe zacne życie!

4) CZ. 3 WIELKIEGO TURNIEJU RYCERSKIEGO – szturm zamku – konkurencja grupowa
(Konspekt 1, punkt 7)

Teraz ćwiczenie Was czeka przeWAŻNE!
Więc słuchajcie mnie druhowie wszyscy uważnie!
Znów w grupy sformować się dwie musicie
No szybko! Ruchy! Ale się śpieszycie!
W dwa rzędy ustawcie się tutaj naprędce
Jedni na zewnątrz, a drudzy we wnęce!
Zadanie przed Wami teraz niebanalne,
Ochronić musicie swoje zamki skalne.

[USTAWIENIE GRUP DOOKOŁA ZAMKU]
Rycerz 1 grupa A

Rycerz 1 grupa B

Rycerz 2 grupa A

HULA HOP

Rycerz 2 grupa B

ZAMEK GRUPY B
Rycerz 3 grupa B

Rycerz 3 grupa A

HULA HOP

Rycerz 4 grupa B

Rycerz 4 grupa A

5) Zakończenie I części WIELKIEGO TURNIEJU RYCERSKIEGO (Konspekt 1, punkt 8)
Już na dzisiaj się żegnamy,
Wnet to domów swych pognamy!
Lecz niedługo się widzimy,
Wtedy wszyscy poćwiczymy!
Naszą siłę, spryt, uwagę
Zachowajcie więc powagę!
Przygotujcie się dokładnie
Żeby wszystko było składnie!

KODEKS
RYCERSKI
1.

Bądź zawsze oddany Bogu, Ojczyźnie, Panu.

2.

Nigdy nie bądź tchórzliwy.

3.

Bądź ambitny i podążaj do celu.

4.

Przegrane bitwy znoś z honorem.

5.

Bądź wzorem dla innych.

6.

Szanuj ludzi wokół siebie.

7.

Dobro i prawość przed niesprawiedliwością

broń.
8.

Bądź hojny dla ludzi w potrzebie.

9.

Bądź wierny swym zasadom i ideałom.

10. Nie krzywdź słabszych.

1) ROZPOCZĘCIE TURNIEJU (Konspekt 2, punkt 2)

Witam Was moi dzielni druhowie
Przybyło Was tu dziś całe mrowie!
By szkolić, trenować swą siłę, swą moc
Kto nie ma odwagi niech wskoczy pod koc!
Do walki prawdziwej dziś tutaj staniecie
Bo swą rycerskość potwierdzić chcecie!
2) CZ. 4 WIELKIEGO TURNIEJU RYCERSKIEGO – „zręcznośći sprawność fizyczna” konkurencja zespołowa (Konspekt 2, punkt 3)

Rycerz to chwat, który dzielny być musi
Chociaż jest trudno i ucieczka go kusi
To jednak do walki ochoczo staje
I w żadnym wypadku się nie poddaje!
By to wszystko wykonać sprawnym być trzeba
Więc bierzcie się moi mili do dzieła!
Ćwiczyć teraz będziemy zręczność Waszą
Więc niech się Wasze zapały nie gaszą!
W dwóch rzędach stańcie, tarcze przywdziejcie
Gotowi! Zajmijcie szybko swoje miejsce!
3) CZ.

5

WIELKIEGO

TURNIEJU

RYCERSKIEGO

–

indywidualna (Konspekt 2, punkt 4)

Tym razem sprawdzimy jak z Waszą celnością
Bo będziecie mieć do czynienia z takich sytuacji mnogością!
Sprawdzimy jak dobrze sobie poradzicie
Mimo, że celu swego nie widzicie.

Linia startu

Linia zatrzymania
„DROGA”

Balon na drabince

„celność”

-

konkurencja

4) CZ. 6 WIELKIEGO TURNIEJU

RYCERSKIEGO

– „zręczność”

- konkurencja

grupowa (Kospekt 2, punkt 5)

A tym razem, drodzy moi
Niechaj każdy z Was się boi!
Bo sprawdzamy cni Panowie
Jakie was przechodzą mrowie
Gdy swym mieczem wprost władacie
Jaką wtedy minę macie!

5) CZ.

7

R1A

R2A

R3A

R4A

WIELKIEGO

TURNIEJU

RYCERSKIEGO

–

„celność”

-

konkurencja

indywidualna (Konspekt 2, punkt 6)

Rycerz mężny i odważny
To ideał jest dziś ważny!
Taki co gdy sroga zima
Idzie szukać gdzie zwierzyna
Chowa się po kątach lasu
I nie robi zbyt hałasu
Tylko cicho się zakrada
Pif, paf i już martwa pada!
Polowanie, tak panowie!
Tak konkurencja się ta zowie!
6) Zakończenie WIELKIEGO TURNIEJU RYCERSKIEGO (Konspekt 2, punkt 7)

Stańcie tu przede mną zacni moi bracia, bym mógł z woli pana naszego, naczelnego wodza, Króla
naszego najłaskawszego rycerski tytuł i imię Wam nadać. Jako, że mądrość swą, zręczność, honor i
inne rycerskie przymioty żeście w turnieju okazali, z polecenia Pana Miłościwego naszego
Rycerzami zwać się od dziś możecie. Ustawcie się w rzędzie i podchodziwszy do mnie przyklęknijcie

na prawe kolano, całując 500-letni miecz naszego władcy i z dumą pozwólcie, bym w mieniu
naszego Pana dokonał Waszego zaprzysiężenia. [PODCHODZĄ, PRZYKLĘKAJĄ, ZAWISZA PASUJE
ICH MIECZEM PO RAMIONACH I MÓWI]
„Ja, Zawisza Czarny, władzą daną mi od naszego najmiłościwszego Władcy, pasuję Ciebie dzielny

giermku na prawdziwego Rycerza nadając imię… Od tej pory dołączasz do grona zacnych
współbraci Rycerzy zobowiązując się tym samym do Kodeksu naszego przestrzegania”.

RYCERZ
HERBU

