M
MÓJJ R
RE
EG
GIO
ON
N
– RZ
RZE
EC
CH
H

RzeszówR
-Matysów
wka 20155r.
1

MÓJ REGION

1. Byliśmy na wycieczkach krajoznawczych. Wysłuchaliśmy gawędy przewodnika.
2. Wykonaliśmy mapę miejsc pamięci, pomników przyrody, zabytków historycznych lub
ciekawostek naszego regionu.
3. Spotkaliśmy się ze starszymi mieszkańcami naszej miejscowości.
4. Układaliśmy własne legendy.
5. Urządziliśmy mini kurs przewodników po naszym regionie.
6. Wykonaliśmy pożyteczną pracę dla naszego regionu.
7. Urządziliśmy turniej miast lub gmin.
8. Zorganizowaliśmy wieczór pieśni i tańców regionalnych.
9. Bawiliśmy się w pracownię ludową. Wykonaliśmy elementy stroju ludowego, hafty,
wycinani, zabawki, albumy o regionie.
10. Urządziliśmy wystawę twórczości ludowej, na którą zaprosiliśmy naszych rodziców i
kolegów.
11. Odwiedziliśmy miejsca „naj” w naszym regionie: najstarsza budowla, najmłodsza
dzielnica, najwyższa góra itp.
12. Byliśmy w muzeum naszego regionu lub naszej miejscowości.
Uwagi Celem sprawności „mój region” jest pokazanie zuchom regionu, w którym mieszkają.
Sprawność zaspokaja ciekawość dzieci, uczy szacunku dla ludzi starszych, pozwala poznać historię i
zabytki regionu i jego dzień dzisiejszy. Jeśli planujemy w przyszłości zdobycie sprawności „etnografa”
lub ją już zdobyliśmy, to podczas zdobywania tej sprawności większy nacisk połóżmy na dzień
dzisiejszy regionu. Program sprawności realizujemy przede wszystkim poprzez zwiady. Przygotowując
się do nich należy zadbać o wystarczającą liczbę opiekunów i bezpieczny przejazd, a także obmyślić
trasy wycieczek. Warto przy okazji zbiórek pokazać zuchom, jak wygląda ich region w porównaniu z
innymi regionami naszego kraju (kultura, kraina geograficzna, kraina etnograficzna), pokazać jego
dzień dzisiejszy. Wskazane byłoby wprowadzenie zwyczajów i obrzędów związanych z regionem.
Najdogodniejszą porą na zdobywanie sprawności jest jesień lub wiosna. Przy okazji zdobywania
sprawności „mój region” zuchy mogą zdobyć odznaki regionalne.
Bibliografia
1. W., Kto ty jesteś?
2. Bełza Burchard M., Tropami folkloru.
3. Kostyro H., Klechdy domowe.
4. Polska nasza ojczyzna. Atlas.
5. Zuchowe Wieści, nr 7/1984,11/1989.

Cel sprawności „Rzech”:
1. Pokazanie zuchom Rzeszowa jako ciekawego i pięknego miasta.
2. Zapoznanie z historią, tradycją ludową i współczesnością Rzeszowa i
okolic.
3. Zwrócenie uwagi na to, co w naszym regionie, mieście jest dla nas
charakterystyczne.
4. Pokazanie zuchom miejsc narodzin harcerstwa w Rzeszowie.
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CYKL ZUCHOWYCH ZBIÓREK - RZECH
Zbiórka 1- Zwiad po Rzeszowie i wizyta w Muzeum Historii Miasta.
Czas:2,5h
L.p.
czas
PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. 5min.
Szkatułka obecności.
Krąg – obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Powitanie.
2. 60 min.
Zaznaczenie na mapie trasy zwiadu. Zwiad. Wyruszamy z
parkingu na Podpromiu. Słowo o promie na Wisłoku i panu
Nitce. Wizyta na Starym Cmentarzu. Przemarsz pod zamek.
Przejście Aleją Pod Kasztanami. Paniaga. Wizyta pod
tablicami upamiętniającymi instruktorów harcerskich z
Rzeszowa, teatr im. Wandy Siemaszkowej i wizyta w parku
Jedności z Macierzą pod „zuchowo-harcerskimi drzewami”.
3.
45min
Zwiedzanie wystawy Muzeum Historii Miasta
4.
20min
Lody.
5.
20min
Powrót na Podpromie i obrzędowe zakończenie zbiórki
Potrzebne:
1.
2.
3.
4.

Apteczka
Plan Rzeszowa
Aparat fotograficzny
Pieniądze na lody i muzeum

Zbiórka 2 – Jak powstała nazwa naszego miasta?
Czas: 2h
L.p.
czas
PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. 5min. Szkatułka obecności.
Krąg – obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Powitanie.
2. 10min Gawęda o powstaniu Rzeszowa i jego nazwy – Księżniczka Rzesz.
3. 10min Zabawa: Jeden z zuchów jest mędrcem na bagnach pilnującym żaby-księżniczki,
zawiązujemy mu oczy i kręcimy. Na jego znak zuchy podchodzą do niego jak
najciszej , by wziąć mu żabkę, której pilnuje. Jeśli mędrzec usłyszy zucha wskazuje
jego położenie. Jeśli tam jest wskazany zuch to musi on wrócić na miejsce startu.
Wygrywa ten komu uda się odzyskać żabkę.

4.
5.
6.
7.

15min
5min
10min
5min

Majsterka – wykonanie herbu Rzeszowa
Wystawa herbów. Okrzyk dla wykonawców.
Druga gawęda o Rzeszowie wg. Marka Czarnoty
Pląs „My są żabki”
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8. 155min Praaca w szósstkach: ukkładanie własnych
w
gawęd
g
oR
Rzeszowie.
9. 155min Preezentacja gawęd.
10. 100min Zaabawa „Wrracam z w
wycieczki”” – w sali rozstawiamy w dowolny spposób
krzesła, na podw
wórku np. szzarfy. Krzeseeł czy szarf jeest o jedno m
mniej niż
uczzestników gry
y. Zuchy zajm
mują miejsca i każdy dosstaje kartkę z wyraźnym
nappisem różnycch miejsc, któóre zuchy wiidziały na zw
wiadzie. Osobba, która niee ma
mieejsca przechaadza się międdzy zuchamii i mówi: „W
Wracam z wyccieczki, właśśnie
widdziałem zameek rzeszowskki i studnię na
n rynku. Oso
oby z tymi kkarteczkami
natyychmiast zam
mieniają się m
miejscami. Ale
A na ten mo
oment czekaa „wracający z
wyccieczki” i pró
óbuje zająć oopuszczone miejsce.
m
Jeśli mu się to uuda, to osoba która
nie zajęła miejsca „idzie na wycieczkę”,, a tamta przeejmuje kartkkę z napisem.

11. 177min KR
R: Podsum
mowanie w
wycieczki,, oglądaniee materiałłów i zdjęćć.
Oggłoszenie zadania
z
m
międzyzbió
órkowego - zebraniie materiałłów o
Rzzeszowie potrzebnyc
p
ch do wyk
konania Albumu o R
Rzeszowiee.
12. 3m
min Obbrzędowe zakończennie zbiórk
ki
Worek z tworzywem
m:
1. Herb Rzeszowa

źródło: h ttp://www.ssuperkid.pl/kkolorowanki‐‐herby‐miastt

2. Pląs „My sąą żabki”
My są żaabki, my są żabki, - Pok
kazujemy rękkoma na sieb
bie
My nie m
mamy nic taakiego - wykoonujemy prawąą ręką gest zapprzeczenia (z wyciągniętym
w
paalcem wskazującym) a
także kręccimy głową na boki

Ino człaapki, ino człaapki - Kłapieemy obiema dłońmi robiąąc paszczydeełka, wykonujjąc tzw. "Kaczuuszki"
Skrzydeełka żadnegoo. - Macham
my skrzydełkaami – rękoma ugiętymi w łokciu,
Ref: Ułaa kła kła
/ 2# - Wykonujemy
W
y pokłony maając ręce ugięte w łokciuu.
Uła uła uła kła kła
Wy są żaabki...
Oni są żaabki...
Wersja III:
Ja jest uffok, Tyś jest ufok,
my nie m
mamy nic takkiego.
Jeno czuułki, jeno czuułki,
i coś ziellonego.
Uła kła kkła, uła kła kła,
k uła uła kłła kła.
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Uła kła kła, uła kła kła, uła uła kła kła.
Ja jest wariat, Tyś jest wariat,
My nie mamy nic takiego.
Jeno szajba, jeno szajba,
rozumu żadnego.
INFORMACJA:
Powtarzając pląs, za każdym razem zmieniamy zaimek np. na: wyście są, tyś jest, on jest i odpowiednio do tego
zmieniamy ruchy.
Źródło: http://www.harcerz.eu/dzialmetodyczny/166/5881/quotMy-sa-zabkiquot/

Zbiórka 3 – Rzeszów – nasza mała ojczyzna.
Czas:2,5h
L.p.
czas
PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. 5min.
Szkatułka obecności.
Krąg – obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Powitanie.
2. 15 min. Zabawa – zuchy szukają po szkole lub podwórku ukrytych
fragmentów mapy Rzeszowa. Po odnalezieniu wszystkich
fragmentów składają ją w całość i sklejają. Okrzyk na koniec
wykonanego zadania.
3. 15min. KR: spotkanie z mapą: drużynowa opowiada krótko o
położeniu Rzeszowa, przypomina jak kiedyś płyną Wisłok.
Zuchy zaznaczają na mapie trasę zwiadu. Następnie zuchy
podają miejsca i ciekawe budynki, pomniki, które znają.
Zaznaczmy je na mapie.
4. 10min. Zabawa guzikowa Każdy zuch dostaje kubek plastikowy. Zuchy stają w
parach naprzeciwko siebie i otrzymują duży guzik. Guzik wkładają do kubeczka
i wymachem wyrzucają go w stronę osoby stojącej naprzeciwko. Zuch z
naprzeciwka stara się złapać guzik do swojego kubeczka. Wygrywa ten gracz,
który nazbiera najwięcej guzików. W zabawie jest dużo biegania skakania i
śmiechu.

5.

10min

Gawęda: Rzeszów za czasów Spytka Ligęzy i Lubomirskich
[albumy, zdjęcia]

6.

15min.

Zuchy dobierają się w pary do gry w serso za pomocą wyliczanki.

stara wyliczanka :

Dwa aniołki w niebie
piszą list do siebie
piszą , piszą i rachują
ile kredek po-trze-bu-ją.
Serso: Gra polega na wzajemnym przerzucaniu kółka – ze szpady jednego gracza
na szpadę drugiego gracza. W tym celu gracze stają w pewnej odległości od
siebie, każdy trzyma w ręku szpadę. Pierwszy gracz nakłada kółko na szpadę i
wyrzuca je w górę i do przodu, w ten sposób, by druga osoba “nabiła” kółko w
locie na swoją szpadę i mogła odrzucić je z powrotem. i odrzucić z powrotem.

7.

10min

Nauka kilku zwrotów gwarowych i przyśpiewki
podrzeszowskiej
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8.

220 min. Teatrzyk samorodnny: Szóstkii otrzymujją mini słoownik gwary
rzeszowsk
kiej i mająą pokazać scenki, w których uużyją jak
najwięcej słów gwaarowych. Pozostałe
P
szóstki m
muszą odgaadnąć
znaczeniee słów.
9. 220min. KR: Rozm
mowa nt. C
Czy sposó
ób mówien
nia ma znaaczenie, czzy
kogoś lub
bimy czy nnie? Czy powinno
p
to
o mieć znaaczenie w
doborze kolegi?
k
10. 55min.
Pląs: Laurrencja
11. 220min. Rozpoczęęcie pracy nad album
mem. Segrregowaniee materiałó
ów i
podział prracy międzzy poszczzególne zu
uchy.
12. 55min.
Obrzędow
we zakończenie zbió
órki
WOREK Z TWORZYW
WEM:
1. Miejsca znan
ne zuchom:

Pomn
nik
Czyn
nu Rewolucyyjnego

Pomnik
gen.. Władysławaa Sikorskiego
o

Pomnik
Leopolda LLisa Kuli

Pomnik
P
Tadeusza N
Nalepy

Pomnik Żoołnierzy Wykllętych
Pomnik
Tade
eusza Kościu
uszki
6
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2. P
Pląs LAUR
RENCJA
Laurenccjo moja, Laaurencjo maa.
Jakiż too dzień na sppotkanie dasz.
Poniedzziałek (wtorrek, środa, czwartek...)
c
dam
A żeby tak już ponniedziałek (w
wtorek, środda, czwartek
k...) był
I ja ze swoją Laureencją był.
Laurenccjo ma!
OPIS Z
ZABAWY:
Wszysccy chodzą poo obwodziee koła trzym
mając się za ręce. Na sło
owie "Laureencja" i każdej
nazwie dnia tygodnnia robimy przysiad.
p
Prrzy każdej kolejnej
k
zwrrotce dodajeemy kolejne dni
tygodnia, czyli ...a może by tak poniedziaałek, wtorek
k itd.

3. P
Przyśpiew
wka ludow
wa:
,, Wieź mnie ko
oniku wieź''
1. Wieź mnie koniku, wieź
prrzez tę zielonąą wieś.
Prrzez góry doliny, przez góryy doliny
do
o ładnej dziew
wczyny (2x)
2. A jak przyjecchali
prrzez góry, doliiny
zaarżał konik gło
ośno, zarżał ko
konik głośno
do
o ładnej dziew
wczyny (2x)
3. Dziewczyno,, ty moja
nia
naapójże mi kon
Napój
N
mi kasztanka, napój m
mi kasztanka,
bo
oź moja kochaanka (2x)
4. Kasienieczkaa stała,
go
ości przyjmow
wała
Konikowi
K
owsaa, Jasienkowi gęby
raaz po raz dawaała (2x)

O rety, chhłopoki, czystaa mnie nie pozznali,
Żeśta mi ssztajera nie zaagrali.
Jam jest cchłopek spod Rzeszowa,
Ojciec um
marł, matka wdowa.
w
O, rety, cchłopoki, zagraajcie mi sztajeera.
Olaboga, nie wytrzymoom, wszytkie majom,
m
a jo nii
mom,
Wszystkiee majom po chhłopoku,
A jo ni moom tego roku..
Ej, dziew
wczyno, ty mniee nie znosz,
Jo z Rzeszzowa jestem bednorz,
b
Jo w Rzesszowie urodzoony,
Tutaj tylkko szukam żonny.

"Nad rrzeszowskką Jasiołkąą"
Nad rzzeszowskąą Jasiołką zieleni
z
sięę gęsty las |2x
Tam dzziewczynaa stała, ch
husteczką w
wiewała czy
c nie jed
dzie z polaa Jaś.|2x
Jedzie Jaś oj Jeddzie Jaś wiiezie zbożża pełny wóz.
w |2x
Chusteeczkę zobaaczył z wo
oziska wy skoczył wręczył
w
Kaasi bukiet rróż. |2x
Jedzie Jasio jedzzie Jaś za nim
n chłoppców grom
mada... |2x
x
z muzyyką wracaj
aja, grja i śpiewają
ś
bbędzie wieelka parada.
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4. G
Gwara np.:
Bańka – po rzeszzowsku -kanka
Butelkka- flaszka
Doniczzka - wazoneek
Wyjść na dwór -na pole
Zaroślaa -chabziee
Niosłem
- nózem
m, niese
m–
Biorę -biere
Gniotęę -gniete

wę sprzętó
ów dawny
ych.
Zbiórkka 4 – Wyccieczka na wystaw
Czas: ookoło 2h-22,5h
L.p. czas
1. 55min.
2
3.

PRZEB
BIEG ZAJĘ
ĘĆ

Szkatułka obecności
o
.
K
Krąg
– obrzzędowe roozpoczęcie
e zbiórki. Powitaniee.
115min. Przejście
P
do autobussu i przejaazd do szko
oły w Zaleesiu.
S
Spotkanie
z panią Ellżbietą B.,, która opo
owiedziałaa zuchom o
sw
wojej koleekcji. Zwiiedzanie kolekcji.
k
Zuchy poznnały narzęędzia
880min. gospodarsk
g
kie i potrzebne do pracy
p
na ro
oli. Zobaczzyły strojee
luudowe z reegionu rzeeszowskieego, region
nalny haftt i plecionk
ki.
S
Same
próbowały hafftować i ro
obić plecio
onki. Zuchhy nauczy
yły się
n
nowych
słó
ów i nazw
w poszczeg
gólnych prrzedmiotów
w. Zuchy
p
poznały
tan
niec rzesz owski i zaaśpiewały pani Elżbbiecie pozn
naną
p
przyśpiewk
kę.
115min Powrót
P
auttobusem ddo Matysówki
55min. Obrzędowe
O
e zakończzenie zbiórrki
ook.30 Zuchy,
Z
któ
óre czekałyy na rodziców wyko
onały z pap
apieru
m
minut koloroweg
k
o ludowy strój rzeszzowski do
o albumu.

WOREK Z TWORZYW
WEM

strój rzeszowski
r
9

Do wycięęcia i kolorow
wania:

http://w
www.superkid
d.pl/kolorow
wanki‐stroje‐‐ludowe

STRÓJJ RZESZOW
WSKI
Według F
Franciszka Kootuli, etnograffa, folklorysty i muzealnika związanego z Rzeszowszczzyzną, strój rzzeszowski
noszony bbył w najbliżsszych okolicacch Rzeszowa: na zachodziee po Świlczę, na
n południowyym zachodziee po Nową
Wieś, na południu po wsie
w Babica i Tyczyn. Na w
wschodzie gran
nice wyznaczały wsie: Łukkawiec, Zalesie
i Kielnaroowa, a na półnnocy: Mrowiaa, Zaczernie i T
Terliczka. Strrój w najbliższzych okolicachh Rzeszowa był
b
najbogatsszy, a wiązałoo się to z zamo
ożnością mieszzkańców.
Rzeszowsski strój męskki był wzorowany na umunddurowaniu oddziałów powsstańczych z 18863 r. i mundu
urach
austriackiiej kawalerii.
Do I wojnny światowej mężczyźni no
osili włosy obccięte pod garn
nek tzw. mleczny, czyli dłuugość ich była ustalana
według m
miary zakładannego na głowęę garnka. Lateem na tak dług
gie włosy zakłładano słomiaany kapelusz szyty
s
z ząbków
w, o niskiej głóówce i rozległym rondzie zw
wanymkanią. Noszono rów
wnież czarne fiilcowe kapelu
usze
zwane maakowymi. Kappelusze makow
wezdobiono koolorowymi – czerwonymi i zielonymi – ssznurkami lub
b czarną
aksamitkąą. Zimą zakładano magierk
ki – robione naa drutach wełn
niane czapki w biało-czerwo
wone paski, lub
b wysokie,
kopiaste, w górnej częśści elipsowatee czapki z futrra baraniego. Koszule
K
noszo
one na co dzieeń szyte były
z płótna ppacześnego, a noszone od święta z płótnaa cieńszego, dobrze
d
wybielo
onego, konopnnego lub lnian
nego,
a w późniiejszym okressie z bawełnianego płótna pprodukcji fabry
ycznej. Miały one krój przyyramkowy,
z kołnierzzykiem i rozciięciem z przod
du, z dodatkow
wymi paskam
mi płótna naszy
ytymi dla wzm
mocnienia.
Na przoddach i kołnierzzykach koszule zdobił haft aangielski, zwaany dziurczasttym i haft pełnny – biały atłaaskowy.
Koszule bbyły wypuszczane na spodn
nie i przewiązzywane skórzaanym pasem z klamrą, nabijjanym płaskim
mi
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guzikami. Noszono również pasy krakowskie, o długości do 170 cm, zdobione wytłaczanymi ornamentami
i metalowymi guziczkami. Zakładano je tak, że na lewym boku powstawał węzeł z luźno puszczonym końcem
zwisającym do połowy uda. Spodniesukieniaki szyte były z różnych odcieni niebieskiego sukna. Pod nie często
wkładano tzw.gacie, które w przypadku lepszego gatunku płótna, noszono również jako spodnie
codzienne. Sukieniaki miały nogawki zwężające się ku dołowi tak, by można je było wpuścić w buty. Ozdobione
były z boku na udach oblamówkami – podłużnymi trapezowymi aplikacjami, wykonanymi z czerwonego sukna
z kolorowym haftem. Na koszulę zakładano kamizelkę uszytą z tej samej tkaniny co spodnie, podszytą
czerwonym suknem, z którego zrobione były także wypustki na brzegach i dziurki na guziczki. Na przodzie
znajdowało się od ośmiu do dziesięciu guziczków, ale kamizelkę zapinano tylko na jeden lub dwa. Niektóre
kamizele miały nawet po cztery rzędy guzików i ozdobne, barwne naszycia z włóczki – tzw.kocasie. Na nie
zakładano kamizele z rękawami, z nisko stojącym czerwonym kołnierzem, ozdobione analogicznie jak kamizele
bez rękawów. Wierzchnim okryciem letnim były płótnianki z białego konopnego płótna podszyte
płótnem pacześnym. Noszono również żupany, jednak pamięć o ich wyglądzie się nie zachowała. Sukmany szyto
z brązowego sukna samodziałowego. Miały one krój wcięty w pasie a na bokach poszerzone były fałdami,
tzw. blamkami. Zapinano je na haftki i ozdabiano wyłogami wzdłuż przodów, mankietów oraz kieszeni. Miały
też naszyte z tego samego sznurka chwosty, po trzy w rzędzie. Sukmanę, szczególnie młodzi, opasywali pasem
krakowskim z białej skóry, z kulkami i łańcuszkami. Noszono kilka rodzajów butów: chodaki, tzw. buty
węgierskie z cholewą podbite podkówkami i polskie z wysoką cholewą i karbami w kostce.
Rzeszowski strój kobiecy w górnej części był obcisły, przylegający do ciała, natomiast od pasa w dół był
szeroki, rozłożysty. Podyktowane to było ilością i szerokością zakładanych spódnic, co nadawało
charakterystyczny wygląd sylwetce kobiety. Mówiło się „sześć bab – kościół pełen”. Dziewczęta miały włosy
zaplatane w dwa warkocze, w chłodne dni zarzucały na głowę chustkę zawiązywaną pod brodą. Mężatki
używały chamełki – był to rodzaj obręczy noszonej na czubku głowy, przez którą przekładano włosy
i obwiązywano przy pomocy pasków tkaniny tak, że powstawał rodzaj koczka, na który zakładano czepiec lub
chusteczkę. Czepiec był mały, u góry o kształcie półokrągłym, u dołu prosty, ściągnięty w tunelu troczkiem tak,
że okalał chamełkę. Szyty był z aksamitu lub atłasu, ozdobiony koralikami i cekinami. Chustka na chamełkę była
mała, najczęściej z białego płótna, ozdobiona haftem atłaskowym lub białym dziurkowanym. Czepiec był
widoczny pod zarzucaną tiulową chustką, która była zawiązywana nad czołem w „motyla” tzn. ze sterczącymi
na boki końcami. Koszule świąteczne szyto z cienkiego fabrycznego płótna zwanego „kartonowym”. Koszule te
były szyte z karczkiem, który miał doszywane marszczone plecy i przody. Przód po obu stronach dodatkowo był
zdobiony zakładkami. Koło szyi koszula miała dekolt wykończony ząbkami albo okrągły kołnierzyk.
Na początku XX w. zaczęto nosić koszule z krezami. Koszule zdobiono haftem dziurkowanym białym
oraz czerwono-niebieskim o motywach roślinnych. Na koszule zakładano gorsety, które rozpowszechniły się
pod koniec XIX w. Szyto je z czarnego aksamitu, następnie weszły w modę kolory granatowy i bordowy. Były
dopasowane w talii, zapinane na haftki, w pasie miały doszyte tacki tak, że zachodziły jedna na drugą do środka.
Tacek było od 16 do 22. Początkowo gorsety były zdobione skromnie, naszytymi wzdłuż krawędzi i brzegów
metalowymi sznureczkami, cekinami. Haft w miarę bogacenia się i dostępu do środków stawał się bogatszy.
Zaczęto wypełniać całe powierzchnie gorsetów haftem koralikowym, atłaskiem, haftem płaskim o motywach
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roślinnych, zgeometryzowanych. Noszono równieżkatanki, czyli kaftany do pasa, szyte w zależności od pory
roku z tkanin wełnianych lub bawełnianych, z długimi rękawami i półokrągłym wycięciem pod szyją. Zapinano
je na guziczki. Katanki, w zależności z jakiej tkaniny były uszyte, zdobiono haftem atłaskowym angielskim lub
naszyciami z tasiemek, pasmanterii czy koralików. Spódnice zwano w Rzeszowskiem fartuchami. Najstarsze
szyte były z białego płótna samodziałowego. Pod koniec XIX w. zaczęto je zdobić haftem białym, a potem
czerwonym i niebieskim. W zależności od panującej mody i zamożności, kobiety nosiły także spódnice:
muślinowe z gęstym ornamentem, batystowe, tybetowe w kwiaty, kaźmierkowe, czyli wełniane,
i materialne, tzn. jedwabne. Do nich zakładano zapaski, które też zmieniały się w zależności od mody i rodzaju
noszonej spódnicy. I tak do spódnicy muślinowej zakładano muślinową zapaskę, ale były również lniane,
bawełniane, tybetowe, alpakowe. Zdobienia hafciarskie na zapaskach, podobnie jak na gorsetach, z czasem
zaczęły się rozrastać. Do wełnianych spódnic noszono bogato zdobione fartuchy płócienne. Okryciem
wierzchnim były płótnianki, takie same jak męskie. Czasami miały kołnierz podszyty czerwonym suknem lub
obszycia ze sznureczka. Noszono również sukmany zwane żupanami: z niebieskiego sukna, z wyłogami
i obszyciami z czerwonego sukna oraz szuby podbite barankiem. W XIX w. na ramiona zarzucano latem
rańtuch, zwany również obruskiem albo zawiciem. Zdobiony był z trzech stron haftem, zgeometryzowanym
w zależności od mody: czerwonym, czarnym lub brązowym. Oprócz tego nakrywano się chustami w okna, tzn.
w kratę, gdzie dominowały białe kwadraty okna. Latem noszono dybetki – chustki w kwiaty o gładkim środku.
Noszono również rypsówki i szabasówki z frędzlami. Do stroju świątecznego zakładano korale. Najbardziej
cenione były prawdziwe. W środkowej części koral był okuty srebrną obrączką, do której przyczepiano
medaliki, krzyże czy talary. Na nogi zakładano buty o fasonie identycznym jak męskie, tylko o niższej cholewce.
http://strojeludowe.net/#/rzeszowski/0

Zbiórka 5 – Sławni mieszkańcy Rzeszowa.
Czas: 2h
L.p.
czas
PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. 5min.
Szkatułka obecności.
Krąg – obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Powitanie.
2. 10min.
Zabawa – zuchy z zawiązanymi chustą oczami rozpoznają za
pomocą smaku i zapachu regionalne potrawy
3. 10min.
KR – rozmowa o daniach regionalnych
4. 15min.
Zabawa- tor przeszkód. Zuch, który pokona tor prawidłowo
otrzymuje kopertę ze zdjęciem osoby związanej z
Rzeszowem. Jeśli jej nie rozpozna stara się dowiedzieć od
kogoś starszego w bliskiej okolicy.
10min.
Gawęda - Sylwetki sławnych Polaków związanych z
5.
Rzeszowem np. ks. Konarski, Leopold Lis Kula, Władysław
Sikorski…
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330min.
6.
7.

110min.

Majsterk
ka – wykoonanie kuk
kiełek i sceenografii. Teatrzyk –
legendy rzeszowskkie [o objaawieniu siię Matki B
Boskiej naa
gruszy, o Tatarachh na brodzzie pod rzeeszowskim
m zamkiem
m, o
Budziwo
ojach, o Esterce…]
Zabawa Krowa - W
Wybieramy jedną osobę, która będzie "krow
wą". Łapiemy siię za ręce
i tworzymy kółeczko.
k
Krowaa nie trzyma nikogo i stoi w środku
ś
kółka. O
Osoby trzymają
ące się za
ręce mówią: "Krowo, jakie mleko dajesz?". Krowa mówii jakiś kolor. Poowtarzamy tak do
momentu, gd
dy krowa powi e "białe". Wted
dy wszyscy ucie
ekają, a krowaa próbuje ich złłapać i
zaciągnąć w jedno ustalonee miejsce (kryjówkę). Inne dz
zieci mogą odcczarować złapanego,
jeśli dostaną się do kryjówkki i dotkną złap
paną osobę. Grra kończy się, ggdy wszyscy zo
ostaną
złapani lub gdy
g "krowa" niee ma sił.

8. 115min.
9. 110min.
10. 55min.

Składaniie figurki Pomnika Czynu Reewolucyjne
nego
Śpiewan
nki rzeszow
wskie
Obrzędo
owe zakońńczenie zbiórki

WOREK Z TWORZYW
WEM:
Sławne o
osoby związaane z Rzeszowem:

Ks. Staniisław Konarsski

Herb Spyytka Ligęzy

geen. Władysław
w Sikorski

Ignaccy Łukasiewiicz
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Juliann Przyboś

Wanda Siem
maszkowa

Leopold Kula Lis

Eugeniussz Nazimek

błogosłaawiona Natallia Tułasiewiccz

Wojciech
W
Kila r

pułkkownik Łukassz Ciepliński

1. Kukiełki – różne pomysłyy

kukiełki z kóół do orgiami
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kukiełkki z łyżki drew
wnianej

kukiełkii z warzyw

kukiełkii z rolek po papierze
p
toaletowym

Szybki spposób na kukkiełki
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Zbiórka 6- Zwiad na Lisiej Górze.
Czas:2,5h
L.p.
czas
PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. 5min.
Krąg – obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Powitanie pod Lisią
Górą.
2. 20min.
Zwiad na Lisiej Górze – najwyższa góra w Rzeszowie,
najstarsze drzewa, najbardziej chronione ‐rezerwat.
Zapoznanie zuchów z ciekawostkami przyrodniczymi
rezerwatu –miejsce „naj” – gawęda.
3. 20min.
Zbieranie śmieci w rezerwacie.
4. 15min.
Zabawa – Raz, dwa, trzy Rzech patrzy!
5. 30min.
Pieczenie kiełbasek na ognisku lub grillu. Poczęstunek.
6. 10min.
Zabawa: Lisi ogonek – jeden zuch przywiązuje sobie lisi ogon
i ucieka. Pozostałe zuchy liczą do 10 i łapią lisi ogon na
określonym wcześniej terenie gry. Nie wolno wybiec poza ten
teren. Dobrze jak na terenie gry są drzewa, krzaki – gdzie
lisek może się schować. Nagroda dla zwycięzcy.
7. 25 min.
Konkurs przewodników po Rzeszowie – Chcę pokazać wam
mój Rzeszów.
8. 5 min.
Obrzędowe zakończenie zbiórki
9. 20min.
Porządki i powrót zuchów z rodzicami na parking.
WOREK Z TWORZYWEM
Lisia Góra – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Rzeszów. Powierzchnia– 8,11ha.
Rodzaj rezerwatu – leśny. Przedmiot ochrony– starodrzew dębowy z licznymi, sędziwymi, o
okazałych rozmiarach dębami szypułkowymi. Lisia Góra jest siódmym przystankiem ścieżki
przyrodniczej im. Władysława Szafera. „Lisia Góra” została uznana za rezerwat przyrody celem
„zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych starodrzewu dębowego z licznymi
sędziwymi okazami”. O unikatowych walorach tego obszaru świadczy fakt, że już wojewoda
lwowski w 1934 r. w ustawie o ochronie przyrody uznał stary drzewostan na tzw. Lisiej Górze w
Rzeszowie o pow. 4 ha 5184 m² za twór przyrody podlegający nieograniczonej ochronie z uwagi
na wartość przyrodniczo-naukową, zdrowotną i estetyczną tego lasu. Jest on osobliwością
przyrodniczą, gdyż tworzy wyspę lasu dębowego wyeksponowaną w krajobrazie miasta i
najbliższej okolicy (jest to „mini Puszcza Białowieska”). Występuje tu największe skupisko
dorodnych okazów dębu szypułkowego (ok. 100 sztuk) w woj. podkarpackim na tak niewielkiej
powierzchni. Najokazalsze z nich osiągnęły obwód 606,5 i 536 cm, a obwody dwóch grabów
pospolitych – 246 i 202 cm oraz klonu polnego – 236 cm. W rezerwacie stwierdzono następujące
zbiorowiska roślinne: grąd niski kokoryczowy, grąd wilgotny, łęg wiązowo-jesionowy z dwoma
podzespołami, zbiorowisko komosy i szczawiu tępolistnego, zbiorowisko łąkowo-dywanowe,
zespół podagrycznika i lepiężnika różowego oraz zespół rzęsy wodnej. Rosną tu trzy gatunki
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górskie oraz siedem objętych ochroną gatunkową. Z roślin chronionych rosną: barwinek
pospolity, bluszcz pospolity, centuria pospolita, kopytnik pospolity,pierwiosnka lekarska oraz
krzewy: kalina koralowa i kruszyna pospolita.
Fauna reprezentowana jest m.in. przez 176 gatunków ptaków. W okresie zimowym teren
rezerwatu stanowi miejsce noclegowe bardzo licznych stad gawronów przylatujących z krajów
skandynawskich

na

przezimowanie.

Z

płazów

dość

pospolicie

występują: żaba

trawna i moczarowa, ropucha zwyczajna, szara i zielona, rzadziej rzekotka drzewna oraz kumak
nizinny. Gady reprezentują: jaszczurka zwinka i – od ostatnich trzech lat – zaskroniec zwyczajny.
Do najcenniejszych owadów należy kozioróg dębosz i dyląż garbarz. Na terenie rezerwatu
została utworzona ścieżka dydaktyczna z dziesięcioma stanowiskami.

2. Raz, dwa, trzy Rzech patrzy!
W grze uczestniczy przynajmniej kilka zuchów. Jeden z nich, nazywana się Rzech, znajduje się w
pewnej odległości od reszty grupy i jest odwrócona tyłem lub ma zakryte oczy. Gracze biegną w
kierunku Rzeecha. Po wypowiedzeniu słów: „raz, dwa, trzy, Rzech patrzy!”, odsłania on oczy lub
odwraca się do graczy. Wszyscy uczestnicy zabawy zamierają – nie mogą się poruszać, mówić, śmiać
się. Rzech stara się ich sprowokować, np. rozśmieszając. Jeżeli ktoś się poruszy lub zaśmieje, musi
wrócić do punktu startu. Po chwili Rzech znów zakrywa oczy i cykl się powtarza. Celem graczy jest
dotarcie do Rzecha, gdy on nie patrzy i dotknięcie go. Zwycięzca zajmuje miejsce Rzech.

3. Konkurs przewodników
Przewodnik turystyczny to osoba, która oprowadza turystów lub odwiedzających po określonym
obszarze terytorialnym.
Do zadań przewodnika turystycznego należy:


oprowadzanie wycieczek,



fachowe udzielenie informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach
turystycznych; uświadomienie turystom bogactwa kulturalnego naszego państwa, zabytków,
pomników, które są naszym wspólnym dziedzictwem,



w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu – uczenie poszanowania natury,



opieka nad turystami,



udzielanie pierwszej pomocy,



przestrzeganie, popularyzowanie zasad kultury turystycznej, opieki nad zabytkami i ochrony
przyrody,



podnoszenie kwalifikacji, ciągłe pogłębianie wiedzy, przestrzeganie regulaminu
przewodnickiego,



noszenie odznaki.
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Ponadto powinien być on kwalifikowanym turystą, miłośnikiem krajoznawstwa, odznaczającym
się szeregiem cech osobistych, które wraz posiadaną wiedzą i umiejętnościami pozwolą mu w
pełni wykonać powierzone zadanie.

Przewodnik Miejski


przedstawienie miasta i poszczególnych jego obiektów (kościoły, zamki, pałace, kamienice,
place, pomniki, muzea itp.) w sposób, który umożliwi turyście zachowanie w pamięci nie tylko
jego obrazu, ale i w miarę skondensowanej wiedzy



powiązanie informacji o mieście z historią, kulturą i geografią całego kraju, a także wskazanie
miejsca miasta w życiu społecznym i gospodarczym państwa



zachowanie w każdej sytuacji opanowania i grzeczności



doskonała orientacja w terenie, dobra organizacja.

Zbiórka 7 – Zdobywamy sprawność Rzecha.
Czas: 2h
L.p.
czas
PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. 5min.
Szkatułka obecności.
Krąg – obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Powitanie.
2. 10min.
KR – podsumowanie Konkursu przewodników po Rzeszowie
Wręczenie zwycięzcom statuetki i planów miasta
3. 15min.
Zuchy siedzą w kręgu. Wybrany zuch u drużynowej losuje
miejsce, pomnik, osobę związaną z Rzeszowem. Patrząc na
zdjęcie zuch opowiada, opisuje wygląd itp.. Zadaniem
pozostałych zuchów jest odgadnięcie. Można zrobić konkurs
dla szóstek.
4. 10min.
Zabawa w „Wracam z wycieczki” [reguły: zbiórka 2]
5. 20min.
Podsumowanie prac związanych z Albumem o Rzeszowie.
Wykonanie strony tytułowej i związanie kartek.
6. 12min.
Zabawa – SZCZUR :
Jeden z uczestników trzyma jeden koniec skakanki nisko nad ziemią i kręci nią
obracając się dookoła własnej osi. Pozostali uczestnicy stają w kole i przeskakują
skakankę. Kto skusi, zastępuje osobę z środki i przejmuje kręcenie skakanką.

7.

10min.

8.
9.

3min.
20 min.

Gawęda- historia Romana Gumińskiego (przedwojennego
właściciela Zalesia i Matysówki).
Nauka pląsu – Wróbelek Walerek
KR – podsumowanie działań zuchów związanych ze
zdobywaniem sprawności. Wręczenie sprawności.
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10. 10min.

Zabawa FLINSTON: Dwóch uczestników stoi w odległości ok. 1,5-2,5 (w
zależności od długości gumy) trzymając gumę, skrzyżowaną (na kształt kokardy). W
pewnym momencie mówią: „Raz, dwa, trzy, flinston” jednocześnie tworząc z gumy
barierę (przydeptując gume, podnosząc ramię itp.), tak aby pozostałym uczestnikom
było jak najtrudniej przez tę ścianę przedostać. Zadaniem pozostałych osób jest
przejście przez gumę nad, pod albo dziura w środku tak aby nie dotknąć gumy. Jeżeli
któryś z graczy dotknie gumę, zajmuje miejsce trzymającego.

11. 5min.

Obrzędowe zakończenie zbiórki

WOREK Z TWORZYWEM

1. Wróbelek Walerek
Wróbelek Walerek miał mały werbelek
W werbelku wróbelka był mały felerek
Felerek w werbelku naprawił wróbelek
Wróbelek Walerek na werbel ku swym gra!
Opis:
Wróbelek –pokazujemy skrzydła za pomocą łokci
Walerek –Kierujemy dłonie w swoją stronę, wskazując własną osobę
Mały –pokazujemy coś niewielkiego
Werbelek –imitujemy grę na werbelku (bębenku)
Werbelek, Walerek, mały –opisany powyżej
Felerek‐ przesuwamy ręką w przód i w tył
Naprawił –imitujemy naprawianie czegoś
Wszystkie wyrazy opisane powyżej
Pląs staramy się śpiewać coraz szybciej, wymawiając przy tym wyraźnie jego tekst...

2. Roman Gumiński
18 lipca na cmentarzu przy kościele w Zalesiu spoczną prochy ostatniego właściciela Zalesia Romana
Gumińskiego i jego żony Natalii Gumińksiej z domu Jędrzejowicz. Podczas II wojny światowej
Roman Gumiński był szefem konspiracyjnej organizacji „Uprawa” na terenie Rzeszowszczyzny.
Gumińscy pochodzili z niestniejącej już wsi Kiełków w pow. mieleckim. – Znaleźli się w Zalesiu na
skutek ożenku Jana Gumińskiego, pradziadka Romana, z Jadwigą Nowaczyńską, córką Konstantego,
rajcy Rzeszowa – mówi znajomy rodziny Gumińskich, Zdzisław Krawczyk.
Roman był ostatnim właścicielem Zalesia, do niego należała też część Białej i Przylasek k.
Hermanowej. Podczas wojny oficjalnie utrzymywał dobre kontakty z Niemcami (znał perfekt
niemiecki), tymczasem szefował konspiracyjnej organizacji ziemian o nazwie „Uprawa”. Organizacja
ta była zapleczem ekonomicznym Armii Krajowej, organizowała umundurowanie i uzbrojenie dla AK.
W 1944 roku na skutek nacjonalizacji Gumiński stracił swój majątek. Trafił do więzienia UB w
Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej. Komuniści niczego mu nie udowodnili, Roman Gumiński wyszedł
z więzienia. Pod pozorem podróży do matki do Krakowa uciekł z kraju do amerykańskiej strefy
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okupacyjnej w Austrii. Tam wstąpił do armii gen. Andersa, po demobilizacji podjął studia. Studiował
w Irlandii chemię i fizykę. Pracował na wysokich stanowiskach w firmie Alcan. Na obczyźnie ożenił
się z Natalią Jędrzejowicz ze Staromieścia, ekonomistką. Pani Natalia, podobnie jak jej mąż,
pochodziła z zacnej rodziny. Jędrzejowiczowie byli właścicielami Staromieścia; dziadek Natalii,
Adam Jędrzejowicz był posłem do sejmu galicyjskiego kilku kadencji, w okresie II RP
Jędrzejowiczowie brali czynny udział w polityce.
Roman i Natalia Gumińscy byli bezdzietni. Od 1983 roku mieszkali w Londynie. Pani Natalia zmarła
w 2011 roku, jej ciało zostało skremowane, w urnie „czekała” na męża. W listopadzie 2014 roku zmarł
Roman Gumiński.
Pochówek prochów Romana i Natalii Gumińskich odbędzie się 18 lipca w sobotę o godz. 12.
Małżonkowie spoczną pod rodzinnym cokołem Gumińskich na cmentarzu ufundowanym przez
Gumińskich przy kościele na Zalesiu. Jak mówi Zdzisław Krawczyk, na ceremonię, która otrzyma
wojskową oprawę, został zaproszony emerytowany biskup rzeszowski Kazimierz Górny; w ceremonii
wezmą udział przedstawiciele rodziny Jędrzejowiczów z zagranicy i reprezentant polskiego
ziemiaństwa z Wielkiej Brytanii.
Źródło: http://supernowosci24.pl/roman‐guminski‐wraca‐do‐zalesia/
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