
      To była szczególna zbiórka Kręgu przede wszystkim dla druhen i druhów zastępu 

V i druhny phm. Zosi Strzybny, która od 10 lat jest jego zastępową... 

10-lecie Zastępu V 

       24. września 2019 roku,  Siemianowicka Strzelnica, godzina 17. Obawialiśmy się, 

że pogoda może nie dopisać, ale jest ciepło, pogodnie, rześko. Wśród drzew  

i krzewów ławy i krąg utworzony przez harcerzy Czarnych Diamentów. Za chwilę 

rozpocznie się ognisko... Wszyscy kierują wzrok w stronę druhny Zosi, bo wiemy,  

że  ona rozpocznie... 

     - Witam druha Komendanta, witam druhny, druhów... - zastęp V w szeregu zbiórka! 

Baczność! 

      Podchodzi do Komendanta druha Mariana: 

     - Zastępowa zastępu V,  phm. Zofia Strzybny melduje zastęp V gotowy do 

poprowadzenia ogniska. 

      Druh komendant przyjmuje raport. Oboje stają przed frontem zastępu.  

To podniosła chwila! Wszyscy mamy harcerskie chusty, nad nami proporczyk zastępu, 

cisza. 

     -  Druhny, druhowie, czuwaj!                                                                          

      - Czuwaj!  

 

 

 

 

 

 

 



  Druh Marian wraz z najmłodszą stażem dh. Ilonką rozpalają ognisko  i przy 

akompaniamencie 5 gitar śpiewamy wszyscy: 

 „Już rozpaliło się ognisko..."                       

        

 

  

 

 

 

  Druhna hm. Róża Dykta odczytała rozkaz Komendanta Kręgu L.1/2009 druha 

hm. Mariana Cichonia z 15. września 2009 roku, na mocy którego druhna Zosia 

Strzybny została mianowana zastępową zastępu V. 

        Głos zabrał dh. Komendant. W swojej gawędzie przypomniał historię Kręgu, 

historię tworzenia poszczególnych zastępów, mówił o naszych osiągnięciach  

i o przygotowaniach do obchodów 20-lecia naszego Kręgu... 

        Nasza zastępowa też przypomniała jak i w jakim składzie tworzyliśmy zastęp.  

       - Dzisiaj jest nas 19 członków, patronem zastępu został Andrzej Małkowski, który 

zafascynowany książką Roberta Baden Powela pt. „Skauting dla chłopców" 110 lat 

temu założył Harcerstwo Polskie oparte na wzorach skautingu. Hymnem naszego 

zastępu jest pieśń Władysława Bełzy (inspirowana "Hymnem do miłości Ojczyzny" 

Ignacego Krasickiego), z muzyką Władysława Sawickiego. 

         Wstajemy wszyscy i śpiewamy „Święta miłości kochanej Ojczyzny...", druhna 

Zosia złożyła podziękowania dh. komendantowi za umożliwienie nam czynnego 

udziału w życiu Kręgu.     
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Padły ostatnie komendy części oficjalnej: Baczność, spocznij, rozejść się!  

Rozpoczyna się... 

Jubileuszowy program zastępu V 

         Rolę konferansjerek pełniły druhny Joanna, Marysia i Małgosia Sz. Pierwszy 

punkt programu należał do dh. Celiny i dh. Tereni. Wystąpiły w pięknych śląskich 

strojach i po śląsku (potrafią klachać perfekcyjnie!) wychwalały rozliczne przymioty 

druhny Zosi; druhna Marysia nie bez wzruszenia opowiedziała o tym, jak wstąpienie do 

kręgu pozwoliło jej wrócić do radości życia i aktywności; dh. Helenka pięknie 

zaśpiewała piosenki po rosyjsku; póżniej opowiedziała o swojej pasji dh. 

Krysia - mistrzyni artystycznych robót ręcznych, której wszyscy podziękowali brawami 

za to, że wyszyła największą część sztandaru Kręgu; następnie wystąpiło małżeństwo 

Celina i Emil, którzy niejeden raz bawili nas na pokazach zastępów, a tym razem 

wcielili się w rolę Laury i Filona; dh. Basia wspomniała o organizowanych przez siebie 



wycieczkach po kraju; nasze papużki nierozłączki dh. Halinka i dh. Janeczka 

opowiedziały o tym, dlaczego postanowiły zostać prawdziwymi harcerkami (dzisiaj 

tworzą poczet sztandarowy Kręgu); dh. Danusia mówiła o swoich dawnych 

spotkaniach z komendantem Marianem, które koło zatoczywszy sprawiły, że wstąpiła 

do Kręgu, a tak naprawdę mówiła o przyjaźni za którą dziękuje i dzięki której życie jest 

szczęśliwsze i nabiera głębokiego sensu; małżonkowie dh. Teresa i druh Olek  

(Franceska i Rodryk) odegrali tragedię małżeńską, której przyczyną była „jedna 

Wiśniewska". Zastęp śpiewał, oni grali, a w Wiśniewską z dużym wdziękiem wcieliła 

się dh. Małgosia C.; dh. Stefcia opowiedziała nam, co teraz robi w Wielkiej Brytanii 

(tęskni!), tam mieszka, ale przyjeżdża często i jeździ z nami na wycieczki po Polsce  

i teraz też na 10-lecie przyleciała; dh. Ilonka opowiedziała, jak bardzo pragnęła wstąpić 

do Czarnych Diamentów, bo zewsząd dochodziły do niej opinie, że to krąg przyjaciół, 

wśród których przyjemnie być. Dziś - skończyła- cieszę się, że już jestem wśród was.  

Nasz żywot ma jeszcze czar 

I swoje ma uroki. 

Znowu w przygodę nas gna    

i śpiewać każe tak. 

  

Żyjmy pełnym życiem, 

póki życie nam daje coś w darze. 

Żyjmy pełnym życiem, 

nie pozwólmy, by okradł nas czas. 

Żyjmy pełnym życiem, 

a co będzie, to wnet się okaże. 

Pełnym życiem żyjmy wszyscy 

póki serca biją w nas. 

 

Podziękowania za współpracę 

Druhna Zosia podziękowała szczególnie serdecznie za współpracę : 



zastępowi I i druhnie Róży, która jak nikt inny kontynuuje piękne tradycje 

michałkowickiego harcerstwa; zastępowi II i zastępowej dh. Basi Filus, dzięki której 

poznajemy Polskę w najdrobniejszych szczegółach; zastępowi III, z którym była 

związana od pierwszych chwil Kręgu. To w zastępie III spotkała dawnych szkolnych 

przyjaciół i druha komendanta, jej profesora fizyki z lat nauki w liceum; podziękowała 

naszym grajkom, którzy wspomagali nas muzycznie na każdej zbiórce, czyli druhnie 

Bożenie, druhom Karolowi, Andrzejowi, Marcelemu i Tadkowi; druhnom i druhom 

swojego zastępu, bo to oni (powiedziała) pracowali na sukces zastępu. 

Zastęp otrzymał prezenty: 

      od zastępu I dh. Róży (Zawiszaków) - piosenki (teksty poniżej ) i album ze 

zdjęciami naszego zastępu  z okresu 10 lat, a dh. Zosia otrzymała piękną góralską 

chustę;       

 

 

 

 

 

            

 

        Piosenki od Zastępu I  dh-ny Róży 
 
Witaj Zosieńko otwórz okienko  
w harcerską stronę. 
W dziesięciolecie, w zastępie kwiecie  
Biało-Czerwone. 
Przyjmij życzenia : 
wszystkiego dobrego  
od „ Zawiszy Czarnego „ 
czuj czuwaj ! 

 



Zosia, Zosia, Zosia druhna jest morowa 
do współpracy z każdym chętnie jest gotowa 
Zosia druhna jest morowa 
do współpracy jest gotowa. 
 
Zosia, Zosia, Zosia zastęp zakładała 
i Ma, i Ma, i Małkowskim go nazwała 
Zosia zastęp zakładała 
i Małkowskim go nazwała. 
 
Zastęp, zastęp, zastęp, zastęp Małkowskiego 
druhny tańczą zawsze prawy do lewego 
zastęp, zastęp Małkowskiego 
tańczą prawy do lewego. 
 
Zosia, Zosia fest się do roboty wzięła 
a dziesiątka, a dziesiątka już stuknęła, 
fest się do roboty wzięła 
i dziesiątka już minęła. 
 
Więc życzymy zdrowia, szczęścia i radości 
Druhnom, Druhom pomyślności i młodości, 
więc życzymy też radości 
pomyślności i młodości. 
 

od zastępu III dh Celiny - piosenki autorstwa dh. Grażyny i dh. Bożeny( teksty poniżej) 

i  piękny album "Obierz kierunek na Sądeckie i Gorlickie";                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



        od zastępu II dh. Basi – (super występ! ) wiązankę pieśni operetkowych, która 

zachęciła nas do wspólnego śpiewu. 

        Ten szczególny, uroczysty wieczór zakończyliśmy  jak zwykle tworząc harcerski, 

pożegnalny krąg. 

       dh. Teresa, dh. Gizela (fot.) 

  

 

                                           

 

 

 

 

 

 

                                               

 

                                                          

    

 

                                                

                 


