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BURZA MÓZGÓW DO SPRAWNOŚCI 

              MAŁY POWSTANIEC 

 

 

Propozycja programowa GK ZHP „Harcerki i harcerze w Powstaniu Warszawskim” 

 

Harcerki i Harcerze w Powstaniu Warszawskim 

  

Jest to materiał przygotowany dla wszystkich drużynowych w celu uczczenia 70. 

rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

W tece znajdziecie pomysły na gry i zbiórki, projekty starszoharcerskie i zuchowe cykle 

sprawnościowe, a także materiały do dyskusji dla wędrowników jak również wiele 

tekstów źródłowych, zdjęć itp. Z materiału można korzystać nie tylko w sierpniu – do 

treści zawartych w tece można powracać w ciągu roku harcerskiego ale też na 

obozach czy koloniach. 

Radosny patriotyzm Autor: Agnieszka Kazek 

Chorągiew Stołeczna  

Autorzy materiału 

Autorzy scenariuszy zajęć: Agnieszka Kazek, Emilia Kulczyk-Prus, Agnieszka Rytel, 

Marek Skrzydlewski Współpraca: Gracja Bober („Koralikowa Polska Walcząca”) 

Motyw i zakres tematyczny Motyw główny: 

Technika harcerska 

Wartości harcerskie 

Uszczegółowienie: 

Zakres tematyczny: 

Forma materiału Typ materiału: 

Pliki do pobrania: 

tekaharcerzewpowstaniuinternetkomplet.pdf ( 13.56MB) 

http://cbp.zhp.pl/wp-

content/uploads/2014/08/tekaharcerzewpowstaniuinternetkomplet.pdf 

GAWĘDA I FORMY WYMIENNE 

Zaproszenie gościa / osoby która  brała udział w II wojnie światowej (najlepiej powstańca lub 

osoby jej bliskiej) z prośba o opowiedzeniu gawędy pt. „List od Małego Powstańca” 

http://cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2014/08/tekaharcerzewpowstaniuinternetkomplet.pdf
http://cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2014/08/tekaharcerzewpowstaniuinternetkomplet.pdf
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Proponuje zaproszenie mieszkańca Krakowa hm. Prof. Marana Młynarskiego Kiszkisa ( jako, 

że dh Marian jest 90 + chętnie zaprasza do siebie i wszystkich po wcześniejszym ustaleniu 

terminu spotkania telefonicznie szczegóły można uzyskać poprzez kontakt z hm KD 

maldrobkd@gmail.com, oraz więcej informacji – zapraszam). 

Dh Kiśkis był w Zawiszy małym, nastoletnim chłopcem (wstępował jako 14 latek, syn 

dyrektora banku, projektanta banknotów tzw. „Młynarek”), był 

szeregowym członkiem konspiracji. Z tego powodu nie znał struktury, 

ani zasad działania konspiracji Szarych Szeregów czy Armii Krajowej. 

Znał tylko świat Zawiszy. Stąd w jego wypowiedzi pojawiają się 

nieprawdy np. że w Krakowie nie było Grup Szturmowych. Tymczasem 

Bojowe Szkoły i Grupy Szturmowe były najbardziej bojowymi 

oddziałami Szarych Szeregów/Kierownictwa Dywersji KEDYW Armii 

Krajowej - dziennie dokonywały nawet do 6 akcji zbrojnych. Każdą 

akcję Zawiszy opracowywały Bojowe Szkoły a zbrojnie ubezpieczali harcerze/żołnierze Grup 

Szturmowych (nawet przyrzeczenie druha Kiśkisa). Jako szeregowy harcerz nie mógł o tym 

wiedzieć. Pierwsze Grupy Szturmowe w Krakowie, to był oddział akcji specjalnych Osa, 

później Osa-Kosa, po zamachu na ministra i wyższego dowódcę policji i SS Krugera (brali w 

nim udział harcerze z Wadowic !) oddział przeniesiono w całości do Warszawy i 

podporządkowano KEDYW AK. Krakowskie Grupy Szturmowe m.in. przygotowały zamach na 

A. Hitlera na Dworcu Głównym PKP, zamach na generalnego gubernatora H. Franka w 

Szarowie k. Niepołomic. Wszyscy znają bojowość i dramat Roju (hufca) Podgórze,  szczególnie 

plutonu Grup Szturmowych Alicja. Cały Rój złamał zasady konspiracji i w efekcie zdrad został 

rozbity, aresztowany i rozstrzelany bądź wysłany do obozów koncentracyjnych.  

Warto pamiętać, że stolicą Generalnego Gubernatorstwa był Kraków a nie Warszawa. W 

milionowej Warszawie stacjonowało 3 tys. Niemców, podczas gdy w Krakowie liczącym 

niespełna 200 tys. mieszkańców  stacjonowało aż 50 tys. Niemców (co 5 przechodzień na 

ulicach był Niemcem). Tutaj działały 22 obozy koncentracyjne i getto dla Żydów. 6 sierpnia 

1944 r., by nie dopuścić do wybuchu powstania w Krakowie Niemcy przeprowadzili akcję 

wyprzedzającą tzw. Czarną Niedzielę i w łapankach aresztowali 15 tys. młodych ludzi - rozbili 

całą konspirację.  

Po wojnie rozbite struktury nie znające  rozkazów o zaprzestaniu działań wojennych nadal 

realizowały Plan „Burza” oraz „Jutro - Pojutrze”), stworzyły 2 konspirację harcerską przeciw 

komunizmowi (w ramach ROAK - Ruch Oporu Armii Krajowej). W Krakowie utworzyli 16 

konspiracyjnych organizacji harcerskich (w  całej Polsce były to 122 organizacje !). Po 

zamachach na ambasadora ZSRR, attaché wojskowego ambasady ZSRR i dwóch kolejnych 

generałów tysiące harcerzy drugiej konspiracji postawiono przed sądami wojskowymi (!) 

skazano na kary śmierci, wieloletnie więzienia i pracę w kopalniach Jaworzna. Ostatecznie w 

1949/50 r. ZHP przestało istnieć, harcerzy bez ich zgody włączono do Komunistycznego 

Związku Młodzieży Polskiej, w którym utworzono Organizację Harcerską (później OH Polski 

mailto:maldrobkd@gmail.com
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Ludowej). ZHP odrodziło się dopiero w 1956 r. na Zjeździe Łódzkim. Służby Bezpieczeństwa 

PRL bojąc się „konspiracji dzieci” zabraniały upowszechniania informacji o Grupach 

Szturmowych i o drugiej konspiracji harcerskiej, dlatego w świadomości harcerzy istnieją 

tylko Szare Szeregi warszawskie opisane w Kamieniach na Szaniec. 

PIOSENKI I PLĄSY 

Piosenka :  

1. „Pałacyk Michla”   http://piosenkiharcerskie.eddu.me/palacyk-michla/ 

I. Pałacyk Michla Pałacyk Michla, Żytnia, Wola,    / C / 

 Bronią jej chłopcy od „Parasola”.              / G C / 

 Choć na „tygrysy” mają visy –            / C / 

 To warszawiaki, fajne chłopaki są!      / G C G7 C / 

 Czuwaj wiaro i wytężaj słuch,      / G G7 c / 

 Pręż swój młody duch,       / G7 / 

 Pracując za dwóch!        / C /  

Ref. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch,     / G G7 C / 

 Pręż swój młody duch jak stal!      / G7 C / 

II. A każdy chłopak chce być ranny, 

 Sanitariuszki – morowe panny. 

 I gdy cię kula trafi jaka, 

 Poprosisz pannę – 

 da ci buziaka – hej! 

  Ref. Czuwaj wiaro… 

III.Z tyłu za linią dekowniki 

 Intendentura, różne umrzyki, 

 Gotują zupę, czarną kawę 

 I tym sposobem walczą za sprawę –  hej! 

Ref.  Czuwaj wiaro… 

http://piosenkiharcerskie.eddu.me/palacyk-michla/
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 IV. Za to dowództwo jest morowe, 

  Bo w pierwszej linii nadstawia głowę, 

 A najmorowszy z przełożonych, 

To jest nasz „Miecio” w kółko golony – hej! 

Ref.  Czuwaj wiaro… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. „Sanitariuszka Małgorzata”

 https://www.youtube.com/watch?v=NDZFNKSUXmQ 

 

Przed akcją była skromną panną, 

Mieszkała gdzieś w Alei Róż, 

Miała mieszkanko z dużą wanną, 

Pieska pinczerka, no i już. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NDZFNKSUXmQ
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I pantofelki na koturnach 

I to, i owo, względnie, lub, 

Trochę przekorna i czupurna 

I tylko "Mewa" albo "Klub" 

 

Na plażę biegła wczesnym rankiem, 

Aby opalić wierzch i spód, 

Dzisiaj opala się junakiem 

I razem z nami wcina miód. 

 

Sanitariuszka "Małgorzatka" 

To najpiękniejsza jaką znam, 

Na pierwszej linii do ostatka 

Promienny uśmiech niesie nam. 

A gdy nadarzy ci się gratka, 

Że cię postrzelą w prawy but, 

To cię opatrzy "Małgorzatka" 

Słodsza niż przydziałowy miód. 

 

Ta "Małgorzatka" to unikat; 

Gdym na Pilicką dzisiaj wpadł 

Czytała głośno komunikat, 

A w dali głucho walił piat. 

 

Tak jakoś dziwnie się złożyło, 

Że choć nie miałem żadnych szans, 

Niespodziewanie przyszła miłość, 

Jak amunicja do pe-panc. 

 

Idylla trwałaby do końca, 

Lecz jeden szczegół zgubił mnie, 

Dziś z innym chodzi po Odyńca, 

Bo on ma stena, a ja nie. 

 

Sanitariuszko "Małgorzatko", 

Jakże twe serce zdobyć mam, 

Choć sprawa wcale nie jest gładka, 

Już jeden sposób dobry znam: 

Od "Wróbla" dziś pożyczę visa 

I gdy zapadnie ciemny mrok, 

Pójdę na szosę po "tygrysa" - 
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W ręce Małgosi oddam go! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. „Teraz jest wojna”  https://www.youtube.com/watch?v=ALLfC9n5wpI 

Na dworze jest mrok    G D7 

W pociągu jest tłok    G D7 

Zaczyna się więc sielanka   G G D7 D 7 

On objął ją w pół    D7 D 7 

Ona gruba jak wół    D7 D 7 

Pod Paltem schowana rąbanka   D7 D 7 G 

 

Ref. Teraz jest wojna     G G7 C 

Kto handluje ten żyje    D7 G 

Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę G D7 

To bimbru się też napiję x2   D7 G 

https://www.youtube.com/watch?v=ALLfC9n5wpI
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Spod serca kap kap 

Rąbanka i schab 

A pociąg mknie jak szalony 

Schaboszczak i kicha to dobra zagrycha 

Pod ławką dwa salcesony 

Ref. Teraz jest wojna 

Kto handluje ten żyje 

Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę 

To bimbru się też napiję x2 

 

Nim on się przekona czym handluje ona 

To pociąg na dworcu staje 

Żandarmi wsiadają, wszystko zabierają 

I nic się już nie zostaje 

 

 Ref. Teraz jest wojna 

Kto nie handluje - nie zbiera 

Zabrali Rąbankę, słoninę, kaszankę 

Niech weźmie ich jasna cholera! x2 

 

 

4. Pląs „1 Sierpnia” autor Mateusz Gonciarczyk.

 https://www.youtube.com/watch?v=EnNIU7lfL-4 / modyfikacja słów/ 

 

KULKI Z CEBULKI 

https://www.youtube.com/watch?v=EnNIU7lfL-4
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       OPIS PLĄSU  

1 sierpnia      pokazujemy palcami liczbę 1 

wybuchło powstanie    uderzamy pięścią w otwartą dłoń  

Kulki z cebulki,     Kulki - dłoń na górze, Z cebulą - dłoń na dole, 

a groch to      A groch - kola z dłoni, To był proch – 

był proch.     uderzamy jedną dłoń w drugą 

 

Wszyscy się cieszyli,     dłońmi poprawiamy uśmiechy na twarzy, 

karabiny myli.     szorujemy dłonią drugą rękę od góry do dołu, 

 

Kulki z cebulki, a groch to był proch 

 

Wyszli za pagórki     Robimy łuk ręką, 

wystawili rurki     robimy jakbyśmy strzelali z łuku 

 

Kulki z cebulki, a groch to był proch   

 

Pierwszego zabili    Pokazujemy jeden, łapiemy się za głowę 

drugiego zranili    Pokazujemy dwa, łapiemy się za policzek 

 

Kulki z cebulki, a groch to był proch 

 

Trzeci co pozostał     Pokazujemy trzy 

w łeb cebulką dostał   Delikatnie uderzamy się w głowę pięścią i odchylamy 

głowę 
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Kulki z cebulki, a groch to był proch 

 

 

   ZWIAD TERENOWY I FORMY WYMIENNE 

1. Wycieczka do muzeum związanego z II wojną światową. 

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  „ Fabryka Emalii Oscara Schindlera „ 

Wystawa "Kraków – czas okupacji 1939–1945" mieści się w 

dawnym budynku administracyjnym Fabryki Emalia Oskara 

Schindlera przy ul. Lipowej 4. 

Wystawa jest opowieścią o Krakowie i losach jego polskich i 

żydowskich mieszkańców w czasie II wojny światowej, ale też o 

Niemcach – okupantach, którzy pojawili się tutaj 6 IX 1939 i brutalnie przerwali 

wielowiekową historię  polsko-żydowskiego Krakowa. Wielka historia II wojny światowej 

krzyżuje się tu z życiem codziennym, życie prywatne – z tragedią, która dotknęła cały świat. 

KONIECZNA WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA 

ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków 

tel./fax (+48) 12 257-10-17, (12) 257-00-95,  (12) 257 00 96 

e-mail: fabrykaschindlera@mhk.pl 

Godziny otwarcia: 

sezon zimowy (listopad-marzec) 

poniedziałek 10.00-14.00  

wtorek-niedziela 10.00-18.00 

sezon letni (kwiecień-październik) 

poniedziałek 10.00-16.00 (1. poniedziałek miesiąca czynne do 14.00) 

wtorek-niedziela 09.00-20.00 

Ceny biletów na wystawę: 

normalny 24 zł 

ulgowy 18 zł 

mailto:fabrykaschindlera@mhk.pl
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rodzinny 55 zł (2 osoby dorosłe i 2 dzieci do 16 lat lub 1 osoba dorosła i 3 dzieci do 16 lat) 

grupowy 18 zł 

grupowy ulgowy 15 zł  (cena nie zawiera usługi przewodnickiej) 

MHMK ul. Pomorska  

W Krakowie przy ulicy Pomorskiej 2 podczas II wojny światowej znajdowała się siedziba 

gestapo. Świadectwem przeszłości tego miejsca są zachowane do dziś 

cele dawnego aresztu gestapo - miejsce pamięci narodowej i 

najważniejszy punkt przygotowywanej ekspozycji. Wystawa 

Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956, opowiadając o złożonej 

historii naszego miasta, przygotuje zwiedzającego do wizyty w celach, 

gdzie torturowano i mordowano Polaków walczących o wolną i 

niepodległą Polskę. 

ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków 

tel.: (+48) 12 633-14-14, 12 631-10-01, 12 631-10-02 fax: (12) 631-10-02 

e-mail: pomorska@mhk.pl 

Godziny otwarcia: 

sezon zimowy (listopad – marzec) 

wtorek, środa, piątek 9.00-16.00 

czwartek 12.00-19.00 

sobota - niedziela 10.00-17.00 

sezon letni (kwiecień – październik) 

wtorek - niedziela 10.00-17.30 

Ceny biletów na wystawę: 

normalny 9 zł 

ulgowy 7 zł 

grupowy szkolny 6 zł (od osoby) 

grupowy (dorośli) 7 zł 

rodzinny 18 zł (2 osoby dorosłe i 2 dzieci do 16 lat lub 1 osoba dorosła i 3 dzieci do 16 lat) 

 

mailto:pomorska@mhk.pl
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MHMK „ Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim”  

Wystawa stała w Aptece pod Orłem mieści się na terenie dawnego getta i 

upamiętnia Holokaust krakowskich Żydów oraz postać Tadeusza 

Pankiewicza, Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. Ekspozycja, 

pomyślana jako swoiste muzeum – laboratorium pamięci, została 

otwarta w przypadającą w marcu 2013 r. 70. rocznicę likwidacji przez 

Niemców krakowskiego getta. 

plac Bohaterów Getta 18, 30-547 Kraków 

tel. (+48) 12 656-56-25 

e-mail: apteka@mhk.pl 

Godziny otwarcia: 

poniedziałek 10.00-14.00 

wtorek - niedziela 9.00-17.00 

Ceny biletów na wystawę: 

normalny 11 zł 

ulgowy 9 zł 

grupowy 9 zł 

grupowy szkolny 8 zł 

MHMK „Wystawa plenerowa „KL Płaszów” 

Od 15 listopada 2017 roku Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza do oglądania 

wystawy plenerowej „KL Płaszów”.  

Wystawa  jest prezentowana na terenie poobozowym. 

Pomiędzy ul. Kamieńskiego i Wielicką, w miejscach 

ważnych dla historii obozu ustawiono 19 tablic. 

Przedstawiają m.in. plac apelowy, baraki mieszkalne, 

miejsca egzekucji, obszar gospodarczy, warsztaty. 

Wystawa opowiada o KL Płaszów za pomocą archiwalnych zdjęć, fragmentów relacji 

więźniów i krótkich informacji historycznych. Na niemal wszystkich planszach kolorem sepii z 

czarno-białego tła wydobyte są postacie ludzi i obiekty, do których odnosi się opis. 

Pracownia Muzeum-Miejsce Pamięci KL Płaszów 

tel. (+48) 12 257 10 17 w. 119 

mailto:apteka@mhk.pl
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e-mail: Plaszow@]mhk.pl 

 

MUZEUM ARMII KRAJOWEJ   im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" 

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie jest jedyną tego rodzaju 

instytucją w Polsce 

upowszechniającą wiedzę o 

Polskim Państwie Podziemnym i 

jego siłach zbrojnych. Powstało w 

2000 r. jako samorządowa 

jednostka upowszechniania kultury 

Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. Formalne powołanie Muzeum AK poprzedził 

dziesięcioletni trud gromadzenia i eksponowania pamiątek historycznych przez Kombatantów 

Armii Krajowej. Dotychczas Muzeum zgromadziło niemal 7000 muzealiów oraz ponad 12000 

archiwaliów - głównie darów Żołnierzy AK i ich rodzin rozsianych po całym świecie - pamiątek 

historycznych, często o charakterze eksponatów - relikwii. 

ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków 

tel. 12 41 00 770 

fax: 12 41 00 760 

tel. 12 41 00 796 - kasa  

e-mail: biuro@muzeum-ak.pl 

Rezerwacje dla grup zorganizowanych przyjmowane są w KASIE Muzeum: 

tel. 12 41 00 796; godz. pracy: 10:30-17:00 

e-mail: rezerwacja@muzeum-ak.pl 

Muzeum Armii Krajowej jest czynne 

od wtorku do niedzieli w godzinach 11.00-18.00. 

W poniedziałki Muzeum jest nieczynne. Kasa biletowa czynna jest w godzinach 11.00-17.00. 

Ceny biletów: 

bilet normalny: 13,00 zł 

bilet ulgowy: 7,00 zł. 

 

mailto:Plaszow@]mhk.pl
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Prywatne Muzeum Polsko-Amerykańskie "Hell's Angel" Zygmunta Krausa w Wadowicach 

- „Wadowice w latach okupacji” – ekspozycja ukazująca miasto i 

jego obywateli w czasie II wojny światowej oraz w pierwszych 

latach po jej zakończeniu. Szczególne miejsce poświęcono 

„drugiej okupacji” i Żołnierzom Wyklętym, - „Hell’s Angel” – 

wystawa poświęcona załodze Liberatora B-24, który 13 września 

1944 roku został zestrzelony w okolicy Wadowic. 

Zaprezentowano na niej liczne elementy tego samolotu, rzeczy osobiste i umundurowanie 

lotników, a także pamiątki związane z udziałem amerykańskich lotników w walkach nad 

Polską. Odrębne miejsce poświęcono polskim lotnikom walczącym na frontach II wojny 

światowej. 

Zwiedzanie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z właścicielem Muzeum – 

p. Zygmuntem Krausem – tel. 605 536 062. Lokalizacja ekspozycji: ul. Konstytucji 3 Maja 23A, 

34-100 Wadowice. 

2. Zwiad terenowy związany z sprawdzeniem spostrzegawczości .( opis) 

MAJSTERKA TEMATYCZNA 

1. Wykonanie opasek powstańczych 

Podczas powstania warszawskiego walczący starali się swym ubiorem nawiązywać do 

mundurów wojskowych jednakże nie wszyscy 

mieli takie możliwości i bardzo często walczyli 

w ubiorze cywilnym. Elementem 

rozpoznawczym żołnierzy Armii Krajowej były 

biało czerwone opaski. Wygląd opaski 

regulował rozkaz Komendanta Warszawskiego 

Okręgu Armii Krajowej płk. dypl. Antoniego 

Chruściela ps. "Monter" z 11 sierpnia 1944 

roku: "Wobec stwierdzenia wśród żołnierzy AK 

różnorodności w oznakach zewnętrznych na nakryciach głowy i ubiorze, polecam wszystkim 

d-com bezzwłocznie przystąpić do uregulowania tej sprawy w myśl poniższych wytycznych: 

Każdy żołnierz AK występuje w opasce biało-czerwonej, na białej części opaski - litery WP, 

między literami pośrodku - godło państwowe (orzeł), pod orłem - nr oddziału. Opaska [ma 

być noszona] na prawym przedramieniu ponad łokciem." Opaski były wręczane żołnierzom 

wraz z bronią na miejscach koncentracji oddziałów przed godzina "W". 

2. Wykonywanie pieczątek i stempli /pieczątka z ziemniaka/. 

https://www.youtube.com/watch?v=02tHoRxo60s 

https://www.youtube.com/watch?v=02tHoRxo60s
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Jeśli masz w domu ciekawe kształty foremek do ciastek możesz bardzo szybko zrobić 

ziemniaczane stemple. Stemplowanie to doskonała zabawa dla dzieci ale też technika 

dekorowania tkanin, drewna i innych przedmiotów. Pokazujemy jak w 5 minut wykonać 

ziemniaczane stemple, zanim kupisz te profesjonale 

 

Stemple z ziemniaków - co potrzebne: 

Materiały znajdą się w każdej kuchni. Potrzebne będą: duże ziemniaki, albo kostki selera, 

brukwi, czy innych twardych warzyw. Ziemniaki są tanie - 

więc najlepsze. Warzywo przecinamy na pół, tak, by 

uzyskać dość duża powierzchnie i na wierzchu 

flamastrem rysujemy oczekiwany kształt. Potem trzeba 

tylko usunąć zbędne kawałki -  to, czego mazakiem nie 

zakreśliliśmy. Kuchennym nożykiem nacinamy ziemniak 

wzdłuż linii w głąb (wystarczy pół centymetra - centymetr), a następnie prowadząc ostrze 

prostopadle do pierwszej linii cięcia pozbywamy się niepotrzebnych kawałków kartofla. 

Niestety, najprzyjemniej tnie się cienkimi, ostrymi nożykami (np. tapicerskimi), którymi łatwo 

uszkodzić sobie palec - dlatego tę czynność radzimy zrobić osobie dorosłej 

Jeśli dotarliśmy do tego etapu bez uszkodzeń, możemy zacząć stemplowanie. Farbę 

nanosimy na wypukły wzór pędzlem, albo wyciskamy trochę plakatówki czy tempery na 

płaski talerzyk, dotykamy wypukłą częścią ziemniaka farby i odciskamy na papierze. Za dużo 

farby - wzór będzie niewyraźny. Za mało - nie odbije się cała pieczątka. Miłego ćwiczenia! 

GRY I ZABAWY 

1. Ćwiczenia w celności i zręczności : 

• Jajko na łyżce 

Jest to rodzaj wyścigu, wykonywanego kolejno przez wszystkich uczniów w danym zespole. 

Uczniowie Ci pokonują drogę do mety i z powrotem trzymając w zębach łyżkę, na której leży 

jajko. Jeżeli jajko spadnie, uczeń zaczyna od początku.  

Nie można pomagać sobie rękami. Wygrywa zespół który ukończy wyścig jako pierwszy. 

• Błyskawiczne obrazy 

Każdy uczestnik siedzi na podłodze i ma przed sobą kartkę oraz coś do pisania.  

Na znak prowadzącego rysuje coś na owej kartce. Prowadzący gwiżdże co 2-3 sekundy. W 

tym momencie każdy powinien przesunąć kartkę na której aktualnie rysuje w prawo i szybko 

zacząć rysować na kartce, którą otrzyma od sąsiada z lewej strony. Zabawa trwa do 

momentu, w którym każdy nie otrzyma z powrotem swojej kartki. 
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• Cukierki na sznurku 

Każdy uczeń otrzymuje kredkę, na której zawiązane jest sznurek. Na drugim końcu owego 

sznurka znajduje się cukierek. Dzieci muszą jak najszybciej nawinąć sznurek na kredkę, by 

dostać się do cukierka. 

• Żonglowanie 

Każdy zuch uczy się żonglować z wykorzystaniem kolejno 2, 3, 4 piłeczek 

• Wyścigi z książkami na głowie 

Wyścigi jak wyścigi, od startu do mety, ale zuchy pokonują tę drogę z książkami na głowie. 

Jeżeli książka spadnie, zuch zaczyna od początku. 

 Skojarzenia 

 Zacznij zabawę, mówiąc dowolne słowo, np. „słońce”. Następnie dziecko mówi słowo 

kojarzące się z tym, co powiedziałaś, np. „gorąco”. Potem ty szukasz skojarzenia do „gorąco”, 

np. „lato”. I tak na zmianę („morze”, „piasek”, „babki”...). 

 Poszukiwanie skarbów  

Na dworze w różnych miejscach (drzewa, krzaki, kamienie) schowaj jakiś przedmiot – coś 

słodkiego albo drobny prezent. Powiedz: „Idź do przodu, stań, idź w stronę ławki, omiń ją, 

szukaj na dole....”. Innym poleceniem może być podanie liczby kroków, jakie dziecko ma 

przejść. 

 Tunel. 

Na sygnał ćwiczący z jednej drużyny przebiegają przez tunel, a ćwiczący z drugiej drużyny 

starają się trafić piłkami w przebiegających. 

 Wyścig rzędów z celowaniem.  

Ćwiczący obiegają chorągiewkę, wykonują przewrót w przód i rzut papierową kulą do 

obręczy zawieszonej na drabince. 

 Szlojder 

Gra polega na strąceniu puszek ustawionych w pewnej odległości od gracza za pomocą 

szlojdera, czyli procy. Jeżeli uzyska np. trzy trafienia wydłuża się wtedy dystans np. o 3-5 

metrów. Po trzech strzałach, kolejny zawodnik strzela. Wygrywa gracz, który będzie posiadał 

najwięcej trafień z największej odległości. Należy zachować dużą ostrożność w czasie gry. 

 Ciuciubabka 
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Podczas gry wybieramy chętnego, który zostaje ciuciubabką. Przewiązujemy mu oczy 

szalikiem lub dużą chustką, żeby nic nie widział. Następnie zakręca się nim kilkakrotnie, by 

tym utrudnić orientacje w terenie. Wszyscy wówczas się rozbiegają, a ciuciubabka stara się 

schwytać któregoś z uczestników zabawy. Potem usiłuje rozpoznać go po ubraniu lub innych 

znakach. Jeśli rozpozna go, złapana osoba zostaje nową babką. Jeśli nie zgadnie, puszcza tą 

osobę i próbuje schwytać kogoś innego 

 Gra w bule 

W grze bierze udział trzech zawodników. Każdy ma do dyspozycji 2 kule. Dzieci muszą 

przeprowadzić losowanie, by wyłonić zawodnika, który rozpocznie, jako pierwszy. Następnie 

ten rysuje koło, w którym swobodnie zmieszczą się obie stopy. Następnie zawodnik wyrzuca 

w pole gry tzw. "świnkę", która musi wylądować między, 6 a 10 metrem od zawodnika i w 

odległości 1m od krawędzi bocznych boiska. Celem zawodnika jest wyrzucenie kuli tak, aby 

wylądowała, jak najbliżej "świnki". Technika wyrzutu jest dowolna. Następnie do koła 

wchodzi zawodnik drużyny przeciwnej i również stara się umieścić swoją kulę jak najbliżej 

celu. Od tego momentu rzut wykonuje zawodnik z drużyny, której kula lub kule są dalej od 

celu niż kula przeciwnika. Dozwolone jest przesuwanie lub wybijanie kul przeciwnika oraz 

świnki. W przypadku opuszczenia pola gry (lub dotknięcia bandy) przez kulę nie jest ona 

liczona do punktacji. Po wyrzuceniu wszystkich kul przez oba zespoły następuje podliczenie 

punktów, w zależności od tego ile kul jednego zespołu znajduje się bliżej od najlepszej kuli 

przeciwnika. 

 Gra w kamyczki 

Jest to zabawa o bardzo prostych zasadach. Dzieci muszą zebrać na podwórku jak największą 

ilość kamyczków, a następnie przystępują do zawodów. Na dłoni należy ułożyć jeden kamyk, 

podrzucić go do góry i złapać tą samą ręką. Następnie bierze się dwa kamyki jednocześnie, 

podrzuca i łapie. Potem kolejno trzy, cztery, pięć kamyczków aż do skuchy. Wygrywa ten, kto 

złapie jak najwięcej kamyczków. 

2. Proste zabawy z kijem i sznurkiem  

 Wyścigi z puszką 

Przybory: patyk dł. 1 m, zegarek z sekundnikiem, puszka po napoju. 

Przebieg: Zawodnik na starcie kładzie przed sobą puszkę, na sygnał stara się ją dotoczyć przy 

użyciu patyka do mety. Konkurencję kończy podnosząc do góry puszkę na patyku, który ją 

toczył/ podnoszenie puszki bez pomocy rąk/  

Punktacja : Najlepszy czas. 

 Wąż 

Przybory: patyk dł. 80-100 cm / okorowany, prosty/ , taśma miernicza. 
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Przebieg: Zawodnicy kolejno ustawiają się na starcie , na jednej dłoni wyciągniętej do przodu 

przytrzymują jeden koniec patyka , drugą mocno wypychają go do przodu, kij wylatuje i toczy 

się jak wąż po ziemi. Wygrywa ten, którego wąż zatoczył się najdalej. 

Punktacja: decyduje największa odległość. 

 Strącenie Patyka 

Przybory: patyk dł. 80 cm, 3 patyki dł. Około 20 cm 

Przebieg: W odległości około 10 m od linii startu wbijamy najdłuższy patyk, uczestnik rzucając 

trzema mniejszymi patykami stara się go przewrócić.  

Punktacja: za trafienie 1 pkt, za przewrócenia 3 pkt. Wygrywa najlepszy – gra do jednego 

zawodnika . 

 Kasztany I Żołędzie 

Przybory: 1 patyk dł. Metra , po 5 kasztanów i żołędzi/ mogą być inne przedmioty zastępcze/  

Przebieg: Żołędzi i kasztany leżą na jednym miejscu, zadaniem zawodnika jest rozdzielić je i 

dotoczyć w wyznaczone miejsce tylko przy pomocy patyka / osobno kasztany, osobno 

żołędzie/. 

Punktacja: najlepszy czas. 

 Nakładanie Puszek 

Przybory: 5 patyków różnej długości, 2 patyki po 80 cm, 5 puszek lub pudełek 

Przebieg: Zawodnik staje na starcie trzymając 2 patyki, na sygnał rusza na trasę /10 m/ 

Pozostałe kije mocno wbite w ziemię, przy każdym leży puszka lub pudełko, zawodnik przy 

pomocy posiadanych dwóch patyków stara się nasadzić puszkę lub pudełko na wbity patyk w 

ziemię. W drodze powrotnej zdejmuje puszki również przy pomocy niesionych patyków. 

Punktacja: liczy się najlepszy czas. 

 Bieg z poprzeczką 

Przybory: 3 patyki różnej długości. 

Przebieg: Zawodnik staje na starcie, na sygnał podnosi dwa kije , na których poprzecznie 

spoczywa 3, przebiega slalomem wyznaczoną trasę / np. slalom między drzewami, stołkami 

itp./  

Punktacja: najlepszy uzyskany czas, punkty karne – za upadek kija / własna koncepcja 

zależna od miejsca i celu zamierzonego/ 

 Strzał do tarczy 
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Przybory: patyk dł. 2 m, tarcza 

Przebieg: zawodnik staje na starcie trzymając oburącz patyk, tarcza zawieszona jest na 

wysokości oczu zawodnika. Zawodnikowi zawiązuje się oczy, na sygnał zmierza do tarczy i 

stara się ją trafić w środek. 

Punktacja: ilość punktów na tarczy. 

 „Chińskie Pałeczki” 

Przybory: 2 kije różnej dł. Około 80 cm, szyszki, piłeczki ping pongowe lub krótkie patyki – 4 

szt., puszki, pudełka – 2 szt. 

Przebieg: zawodnik wyciąga z pierwszej  puszki/ pudełka/ szyszki przy pomocy 2 patyków i 

przenosi je do stojącej obok. Czynność powtarza tak długo aż wszystko zostanie przeniesione.  

Punktacja : najlepszy czas. 

 Pionowy Patyk 

Przybory: patyk dł. 80 cm. 

Przebieg: zawodnik ustawia pionowo kij na jednym palcu i balansując nim przechodzi 

wyznaczoną trasę / wskazany jest slalom/, za każdym razem jak spadnie kij podnosi go 

stawiając na palcu i dalej idzie trasą do końca. 

Punktacja: najlepszy czas, punkty karne za upadek kija. 

 „Patykowy Taniec” 

Przybory: patyk dł. 20 cm, sznurek dł. 1,20 m , pudełko po zapałkach, pas harcerski. 

Przebieg: Patyk przywiązany do sznurka zaczepiamy o pasek zawodnikowi tak aby swobodnie 

dotykał ziemi, zawodnik balansując ciałem wprawia w ruch kij, którym ma uderzać pudełko, 

przemieszczając go po wyznaczonej trasie/ może być labirynt, slalom/ 

Punktacja: wygrywa najszybszy pokonując całą trasę, punkty karne za zawracanie w 

labiryncie. 

 Patykowe Bierki 

Przybory: 20 patyków o dł. Około 40 cm o różnych kształtach/ im dziwniejsze tym lepsze/ 

Przebieg: zasady takie jak przy bierkach stołowych. 

Punktacja: ilość zebranych patyków / czas np. 2 min./ bez poruszenia innych. 

3. Zabawa w „Pocztę powstańczą” ( podaj opis). 
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4. „Bitwa na papierowe kulki”. 

 Papierowa wojna 

Kulki zrobione z kartek papieru, kartonu, gazet itp. i coś do zaznaczenia linii, np. patyki lub 

wstążka. 

Dzielimy zawodników na 2 drużyny. Każda staje po swojej stronie pola i dostaje taki 

sam zapas papierowych kulek. Zadaniem dzieci jest przerzucić w określonym czasie jak 

najwięcej kulek na stronę przeciwnika. Po upływie czasu liczymy kulki pozostałe po każdej ze 

stron - wygrywa drużyna, po której stronie znajduje się mniej kulek. 

5. Zabawa : budowa kryjówki w lesie  

JAK ZBUDOWAĆ SZAŁAS 

Gdy gubisz się w lesie, warunki atmosferyczne są niesprzyjające, zbliża się noc, a w pobliżu 

nie ma miejsca, które nadaje się na kryjówkę, warto wiedzieć, jak zbudować szałas - o tym 

właśnie będzie ten artykuł. Zanim jednak, zaczniesz budować szałas, musisz wybrać 

odpowiednie miejsce. 

 

Gdzie zbudować szałas? 

Unikaj otwartych przestrzeni, wiatr który tam wieje potrafi może wychłodzić Twój organizm, 

a brak drzew sprawia, że w przypadku deszczu, woda spada prosto na Twój szałas - który 

przynajmniej za pierwszym razem nie będzie perełką architektury. Unikaj również dolin - 

ranem zbiera się tam dużo rosy, a podczas deszczu może zostać zalana. Na dodatek, na 

samym dnie doliny, temperatura, jest zawsze niższa. Najlepsze miejsce to kawałek płaskiego 

terenu, około 20 metrów powyżej dna doliny - oczywiście nie zawsze, znajdziesz takie 

miejsce! Gdy budujesz szałas między drzewami, upewnij się czy drzewa nie są spróchniałe, 

oraz czy istnieje zagrożenie, że coś spadnie Ci na głowę - jeśli takie występuje, wybierz inne 

miejsce! 

Pamiętaj! Budowę schronienia, powinieneś rozpocząć od dwóch do trzech godzin, przed 

zapadnięciem zmroku! 

Schronienia z drewna - Najprostsze schronienie 

Konstrukcja ta jest idealna na ciepłe miesiące, gdy dodatkowo zależy Ci na czasie. 

Szałas dla kilku osób 

Schronienie to buduje się zazwyczaj dla kilku osób, jego budowa zajmuje więcej czasu, jednak 

bardzo łatwo można je ogrzać ogniskiem podłużnym 
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Szałas typu wigwam 

Jedno z najbardziej suchych i ciepłych schronień. Najłatwiej 

zbudować je krzyżując ze sobą dwa młode drzewka, następnie ułóż 

podłużnie długie gałęzie tworząc ściany. Tak zbudowaną 

konstrukcję, przykryj liśćmi. 

 

Kilka uwag na temat budowania szałasu: 

•    Do budowy szałasu nie używaj wilgotnego, ani ciężkiego drewna. 

•    Liście układaj od dołu, aż do samej góry - w ten sposób woda, będzie ściekać po liściach. 

•    Podłogę w szałasie wyłóż liściami, a jeśli ich nie masz to suchymi patykami, i suchą trawą. 

•    Nie pal ogniska w szałasie, rozpalaj je troszeczkę przed. 

•    Umieszczenie w szałasie rośliny o nazwie piołun sprawi, że mrówki i muchy zrezygnują z 

nękania Cię. 

Może się również zdarzyć sytuacja, w której będziesz miał pod ręką jakiś materiał, może to 

być koc, peleryna, czy folia NRC. Posiadając taki materiał, możesz bardzo szybko, zbudować 

ciepłe i skuteczne schronienie. Jak to zrobić? Poniżej umieszczam kilka przykładowych 

rysunków, z których dowiesz się jak w szybki i łatwy sposób, zbudować schronienie, które 

pozwoli Ci przetrwać noc! 

Przykłady wykorzystania kawałka materiału 

 

 

  

 

Inne przykłady zbudowania szałasu  
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6. Zabawa „Przygotowanie do godziny W”  

 

ZDOBYWANIE POŻYTECZNYCH UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Nauka gotowania / np. grochówka/  

 

Składniki: 

300 g mięsa (najlepsze będą żeberka, schab) 

100 g kiełbasy 

100 g boczku wędzonego 

ok. 300 g grochu żółtego łuskanego 

4 ziemniaki 

1 pietruszka 

1 marchew 

2 ząbki czosnku 

2 łyżki masła 

1 cebula 

1 łyżka mąki (opcjonalnie) 

2 liście laurowe 

2 kulki ziela angielskiego 

2 łyżki majeranku 

ok. 2 litry wody 

sól, pieprz 

 

Jeśli  używasz grochu łuskanego żółtego to nie musisz go moczyć, jeśli całego to 

owszem należy go namoczyć. Ale łuskany wystarczy przepłukać. 

KROK 1: 
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Żeberka i boczek (część boczku odkładam) dzielę na mniejsze kawałki. 

Zalewam wodą, gotuję ok. 45 minut. Dodaję groch, przyprawy i dalej 

gotuję.  

 

 

KROK 2: 

Ziemniaki kroję w kostkę i gotuję (osobno). 

 

 

 

KROK 3: 

Dodaję do zupy po ok. 20 minutach, gdy groch jest miękki, 

starte na tarce warzywa. Gotuję ok. 30 minut., dorzucam 

ugotowane ziemniaki.  

KROK 4: 

Kiełbasę z boczkiem podsmażam. Cebulę siekam i szklę na maśle, 

na koniec dodaję mąkę i chwilę podsmażam.  

 

 

KROK 5: 

Wszystko dodaję do garna i mieszam. Doprawiam 

majerankiem. Gotuję jeszcze 5 minut. Smacznego. 

 

 Nauka udzielania pierwszej pomocy medycznej  

 

Pierwsza POMOC  

Pierwsza pomoc przedmedyczna to zespół czynności, jakie należy wykonać wobec 

osoby poszkodowanej wskutek urazu lub nagłego ataku choroby, celem ratowania jej 

zdrowia i życia do czasu pojawienia się wykwalifikowanych ratowników. 

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, jeśli jest się świadkiem sytuacji, w której czyjeś 

zdrowie lub życie ulega zagrożeniu, udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkiem i 

choćby dlatego należy mieć podstawowe informacje w tym zakresie. Każdemu mogą 

się one przydać także w przypadku, gdyby nagłej pomocy potrzebował ktoś z jego 

bliskich. Niezależnie od tego, czy kiedyś przeszło się szkolenie z pierwszej pomocy 

przedmedycznej, należy regularnie odświeżać wiedzę na temat jej udzielania. 

Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy 

Podstawowa zasada pomocy przedmedycznej to "nie szkodzić". Ratownik powinien 

chronić siebie, poszkodowanego i znajdujące się w pobliżu osoby. 

Dlatego pierwszą czynnością podczas udzielania pomocy jest zawsze ocena sytuacji i 

wyeliminowanie zagrożeń, w szczególności zabezpieczenie miejsca, w którym 
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udzielona zostanie pomoc (poszkodowany może np. znajdować się w pobliżu pożaru) 

oraz użycie środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, maseczka do 

sztucznego oddychania). 

Trzeba też pamiętać o tym, by nie poruszać ofiary bez potrzeby, nie podawać jej 

leków, niczego do jedzenia ani picia. 

Ocena stanu poszkodowanego 

Należy sprawdzić reakcję poszkodowanego na bodźce zewnętrzne, delikatnie 

potrząsając go za ramiona i pytając co się stało. Jeśli ofiara zareaguje, trzeba: 

 

pozostawić ją w pozycji, w jakiej się ją zastało - pod warunkiem, że nie zagraża jej 

żadne niebezpieczeństwo - i regularnie oceniać jej stan do czasu przybycia fachowej 

pomocy, 

ocenić, czy nie ma krwotoku, który należy zatrzymać (działając zgodnie z wytycznymi 

przedstawionymi w dalszej części artykułu), 

zadbać o jej komfort termiczny, 

w miarę możliwości wypytać ją o zaistniałą sytuację, samopoczucie, przewlekłe 

choroby. 

Jeśli poszkodowany nie zareaguje, najprawdopodobniej jest nieprzytomny. Wówczas 

należy ocenić, czy występuje u niego akcja krążeniowo-oddechowa. Gdy ofiara 

oddycha (ocenia się to, obserwując powiew powietrza wydobywający się z jej ust, a 

także ruchy klatki piersiowej) i ma wyczuwalne tętno, układa się ją w pozycji 

bezpiecznej (chroniąc dodatkowo przed ewentualnym wyziębieniem/przegrzaniem).  

Jeśli nie stwierdza się prawidłowego oddechu i akcji serca, trzeba podjąć próbę 

udrożnienia dróg oddechowych - poszkodowanego układa się na plecach, odchyla 

jego głowę do tyłu. Jeśli oddychanie utrudnia ciało obce, ostrożnie usuwa się je z ust 

ofiary. Gdy ten krok okazuje się nieskuteczny, niezbędna jest resuscytacja. 

Wezwanie pomocy 

Oceniwszy stan poszkodowanego, należy niezwłocznie wezwać pomoc. Najlepiej jeśli 

poprosi się o to kogoś ze świadków zdarzenia, zyskując w ten sposób cenny czas. 

Jeżeli ratownik działa w pojedynkę, powinien pamiętać, by mimo emocji 

przeprowadzić spokojną, rzeczową rozmowę z dyspozytorem, informując go, co się 

wydarzyło, podając dokładny adres miejsca wypadku, liczbę i stan poszkodowanych, 

informację o dotychczas udzielonej pomocy oraz swoje dane osobowe. 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

https://www.youtube.com/watch?v=-yF_1BM3F8E 

https://www.youtube.com/watch?v=bh9eicMCHLg 

https://www.youtube.com/watch?v=5x9SnDjDXBY 

https://www.youtube.com/watch?v=V9LOX2dwHrM 

https://www.cda.pl/video/1009717a 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-yF_1BM3F8E
https://www.youtube.com/watch?v=bh9eicMCHLg
https://www.youtube.com/watch?v=5x9SnDjDXBY
https://www.youtube.com/watch?v=V9LOX2dwHrM
https://www.cda.pl/video/1009717a
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Ofiarę układa się na wznak na twardym podłożu. Wykonuje się masaż serca, 

polegający na uciskaniu klatki piersiowej w 2/3 długości mostka na głębokość 5-6 cm 

(4-5 w przypadku dzieci) z częstotliwością 100-120 razy na minutę. Po 30 uciskach 

należy wykonać 2 oddechy ratownicze (wtłoczyć powietrze do płuc poszkodowanego 

metodą usta-usta lub usta-nos) i powrócić do masażu serca. 

Uwaga - masaż serca u osób dorosłych wykonuje się z użyciem dwóch rąk, u dzieci - 

jednej ręki, a u niemowląt - dwóch palców. 

Resuscytację w schemacie 30:2 należy kontynuować do czasu przybycia 

wykwalifikowanej pomocy medycznej lub do chwili, w której ofiara zacznie 

samodzielnie oddychać. 

Pierwsza pomoc - pozycja bezpieczna 

Nieprzytomnego poszkodowanego, który oddycha prawidłowo, układamy na boku, z 

głową odchyloną do tyłu. Uwaga: kobiety w widocznej 

ciąży powinny leżeć na lewym boku, bo po prawej stronie 

kręgosłupa biegnie żyła główna dolna. Przy ułożeniu na 

prawym boku powiększona macica może ją docisnąć do 

kręgosłupa i utrudnić krążenie krwi.   

Zasady RRKO  

Jak udzielać pierwszej pomocy 

Przechodzimy następnie do sztucznego oddychania. Jedną ręką trzymamy głowę, 

palcami drugiej chwytamy podbródek. Delikatnie 

odchylamy do tylu głowę poszkodowanego  

 

 

 

Przykładając usta do ust ofiary 

wykonujmy dwa wdechy. Każdy powinien trwać 1,5 - 2 

sekundy. Siła dmuchnięcia powinna być niezbyt silna, ale 

na tyle duża by spowodowała uniesienie klatki piersiowej 

 

Masaż serca i sztuczne oddychanie kontynuujemy do 

przyjazdu karetki, przywrócenia funkcji życiowych. 

Trzeba pamiętać, żeby osoba ratowana od początku 

naszego działania leżała na wznak i na twardym 

podłożu.  

 

Od momentu rozpoczęcia działań oddech i tętno 

sprawdza się po 1 minucie, czyli po 4 cyklach, a 

następnie co 5 minut. Jeżeli u ofiary powrócił oddech, a 

serce bije, układamy ją w pozycji bezpiecznej tzw. 

bocznej ustalonej i sprawdzamy jej stan co minutę 
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Przykrywamy poszkodowanego kocem termicznym. W ciepły, 

słoneczny dzień strona srebrna powinna być na wierzchu. W 

dzień chłodny strona złota powinna być wierzchnią. Ta metoda 

służy utrzymaniu komfortu cieplnego poszkodowanego. 

 

AED – czyli użycie defibrylatora  https://www.cda.pl/video/1009717a 

Włącz defibrylator, czyli AED. Jeżeli został sprowadzony AED, otwórz go, włącz i naklej 

elektrody – jedną poniżej lewej pachy, drugą pod prawym 

obojczykiem, obok mostka. Gdy masz do pomocy drugiego 

ratownika, niech on to zrobi, a ty kontynuuj RKO. Defibrylator tłumi 

chaotyczne impulsy elektryczne przepływające przez serce i 

umożliwia mu powrót do regularnej pracy. Urządzenie po 

otworzeniu wydaje komendy głosowe. Poinstruuje cię zatem, co 

masz robić. Pamiętaj, że w czasie analizy rytmu serca i defibrylacji nikomu nie wolno dotykać 

poszkodowanego. Jeśli wskutek defibrylacji zacznie on prawidłowo oddychać, przerwij 

resuscytację. Gdy jest wciąż nieprzytomny, ułóż go w pozycji bocznej. W przypadku braku 

oddechu kontynuuj resuscytację. AED coraz częściej dostępny jest w dużych skupiskach 

ludzkich, takich jak dworce kolejowe, lotniska, centra handlowe, metro. Informuje o nim 

unijny znak graficzny (białe serce z iskrą elektryczną i krzyż na zielonym tle). Można też 

spytać o defibrylator ochronę danego obiektu. 

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku najczęstszych urazów 

Rany i krwotoki 

 Krwotok z rany 

Załóż jałowy opatrunek na ranę. 

Zastosuj miejscowy ucisk na ranę. 

Unieś zranioną kończynę powyżej tułowia. 

Jeśli zajdzie taka potrzeba, wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer 

alarmowy 999 lub 112. 

Rany pozostawia się w takim stanie, w jakim się je zastało (nie wolno usuwać tkwiących w 

nich ciał obcych!). Jeśli rana jest zanieczyszczona ziemią czy piaskiem, można przemyć ją 

strumieniem zwykłej wody. Miejsce krwawienia należy przykryć jałowym gazikiem i założyć 

opatrunek uciskowy (uciska się tylko ranę).  Jeśli krwawienie występuje na kończynie, unosi 

się ją do góry. Gdy opatrunek nasiąka krwią, dokłada się świeże gaziki, nie zdejmując starych 

https://www.cda.pl/video/1009717a
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i nie zwalniając ucisku. Podczas silnego krwotoku trzeba zastosować dodatkowo ucisk na 

tętnicy powyżej miejsca krwawienia.   

 Krwawienie z nosa 

W przypadku krwotoku z nosa, poszkodowanego należy posadzić z głową pochyloną do 

przodu i ułożyć mu zimny okład na karku i u nasady nosa. Jeśli krwawienie nie ustanie, w obie 

dziurki nosa wkłada się tampony z gazy. 

Posadź poszkodowanego z głową lekko pochyloną do przodu. 

Poszkodowany powinien oddychać ustami. 

Na kark i czoło przyłóż zimy okład, np. ręcznik nasączony zimną wodą lub kostki lodu owinięte 

w materiał. 

Przyłóż do nosa gazik lub chusteczkę, uciśnij krwawiące nozdrze i utrzymuj ucisk przez ok 10 

minut. 

Jeśli krwotok z nosa jest silny, nie ustępuje po wykonaniu wymienionych czynności (trwa 

dłużej niż 15 – 20 minut) lub doszło do urazu głowy, szyi albo gdy występują zaburzenia 

świadomości, należy wezwać zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer 

alarmowy 999 lub 112. 

Złamania 

Unieruchom kończynę. 

Złamaną rękę podwieś na chuście lub bandażu. 

Złamaną nogę połóż na deseczce i unieruchom bandażem. 

Ustabilizuj złamaną nogę, mocując ją do zdrowej nogi za pomocą bandaża. 

Jeśli załamie jest otwarte, opatrz ranę za pomocą jałowego opatrunku z gazy; pamiętaj, aby 

nie wciskać do środka odłamków kostnych. 

Wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 999. 

Jeśli nie ma konieczności transportowania poszkodowanego, złamanie pozostawia się w 

takim stanie, w jakim się je zastało. W przypadku złamań otwartych należy jedynie założyć 

jałowy opatrunek na ranę.  

Gdy przetransportowanie ofiary jest konieczne, pierwsza pomoc przedmedyczna polega na 

unieruchomieniu złamania w pozycji zastanej (dwóch stawów sąsiadujących ze złamaną 

kością lub dwóch sąsiadujących kości). Nie wolno przesuwać poszkodowanych w przypadku 

podejrzenia złamania kręgosłupa lub miednicy! 
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Oparzenia  

Jeśli zajdzie taka potrzeba, wezwij straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 

998. 

Ochładzaj oparzoną część ciała czystą wodą o temperaturze ok. 20°C od 10 do 20 minut. 

Zabezpiecz oparzoną część ciała jałowym opatrunkiem. 

W razie silnego bólu podaj leki przeciwbólowe. 

Jeśli oparzenie jest rozlegle, wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer 

alarmowy 112 lub 999. 

Jeśli oparzona jest ręka, zdejmij biżuterię – zanim narastający obrzęk to uniemożliwi. 

W przypadku oparzeń chemicznych natychmiast usuń zanieczyszczone ubranie (przed 

rozpoczęciem polewania wodą). 

Jeśli ubranie jest wtopione w ciało, to nie zrywaj go, tylko wytnij ubranie wokół rany. 

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej polega na jak najszybszym schłodzeniu 

oparzonego miejsca, najlepiej strumieniem czystej, zimniej wody. Schładzanie powinno trwać 

kilkanaście minut. Następnie pęcherze na skórze należy okryć jałowym opatrunkiem. Nie 

wolno ich usuwać czy smarować. 

Porażenie prądem 

Nie dotykaj osoby porażonej prądem, zanim nie odłączysz jej od źródła prądu. 

Odłącz bezpieczniki (korki), wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które 

spowodowało porażenie. 

Zabezpiecz siebie przed porażeniem (użyj do tego np. drewnianego kija, włóż gumowe 

rękawice). 

Sprawdź stan poszkodowanego – czy jest przytomny, czy oddycha. 

Wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.  

Jeśli poszkodowany nie oddycha prawidłowo, wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 

oddechy ratownicze, kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w sekwencji 

30:2 lub jedynie uciskanie klatki piersiowej z częstością 100 – 120/min. 

Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha prawidłowo, ułóż go w pozycji bocznej. 

Załóż opatrunek na oparzone miejsce. 

Pozostań z poszkodowanym do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego. 
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Przede wszystkim należy odłączyć źródło prądu. Jeśli to niemożliwe, trzeba odsunąć 

poszkodowanego od przyczyny porażenia za pomocą przedmiotu, który nie przewodzi prądu. 

Ofiara może wymagać resuscytacji krążeniowo-oddechowej i opatrzenia oparzeń. 

Stłuczenie 

Przyłóż zimny okład na stłuczone miejsce. 

Stłuczoną kończynę unieruchom w pozycji, jaką wybierze sobie poszkodowany – takiej, która 

sprawia mu najmniejszy ból. 

W razie silnego bólu podaj leki przeciwbólowe. 

Jeśli zajdzie taka potrzeba, skonsultuj się z lekarzem. 

Zwichnięcie 

Przyłóż zimny okład na zwichnięty staw. 

Unieruchom w pozycji, jaką wybierze sobie poszkodowany. 

W razie silnego bólu podaj leki przeciwbólowe. 

Jeśli zajdzie taka potrzeba, wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer 

alarmowy 999 lub 112. 

Omdlenie 

Ułóż poszkodowanego na plecach z nogami uniesionymi wyżej niż tułów. 

Zastosuj zimne okłady na twarz. 

Jeżeli utrata świadomości lub splątanie (utrudniony kontakt słowny z poszkodowanym) 

przedłuża się, wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 

lub 112. 

Uraz kręgosłupa 

Jeśli poszkodowany jest przytomny, ale podejrzewasz uraz kręgosłupa, nie ruszaj go. 

Pozostaw go w pozycji zastanej, unikaj przenoszenia poszkodowanego. 

Wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.  

Jeżeli zajdzie potrzeba przeniesienia chorego, możesz to zrobić tylko przy użyciu noszy lub 

szerokiej deski, nie zmieniając płaszczyzny ciała poszkodowanego w czasie przenoszenia. 

Ciało obce w drogach oddechowych 

U dorosłego 
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Zachęcaj poszkodowanego do kaszlu. 

Jeśli to nie spowoduje usunięcia ciała obcego, pochyl go do przodu i wykonaj do 5 

energicznych uderzeń nadgarstkiem w okolicę między łopatkową, stojąc za poszkodowanym. 

Jeśli to nie spowoduje usunięcia ciała obcego, stań blisko za poszkodowanym, pochyl go do 

przodu, przyłóż swoje splecione ręce w okolice nadbrzusza i dynamicznie uciskaj do 5 razy 

jego nadbrzusze (w okolicy połowy odległości pomiędzy pępkiem a końcem mostka). 

Jeśli te czynności nie spowodują usunięcia ciała obcego z dróg oddechowych, kontynuuj 

uderzenia w okolicę między łopatkową na przemian z uciśnięciami nadbrzusza. 

Jeśli poszkodowany straci przytomność: 

o bezpiecznie ułóż go na ziemi, 

o wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112,  

o rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową w sekwencji: 30 uciśnięć klatki 

piersiowej, 2 oddechy ratownicze. 

U dziecka przytomnego 

W przypadku nieefektywnego kaszlu wykonaj 5 uderzeń w okolicę między łopatkową. 

Niemowlę ułóż głową w dół na własnym przedramieniu, następnie wykonaj 5 uderzeń w 

okolicę między łopatkową. 

Jeśli uderzenia w okolicę między łopatkową są nieskuteczne, wykonaj uciśnięcia klatki 

piersiowej u niemowląt, a u dzieci starszych – uciśnięcia nadbrzusza. 

Kontynuuj powyższe czynności w sekwencji: 5 uderzeń w okolicę między łopatkową, 5 

uciśnięć nadbrzusza do momentu wydalenia ciała obcego 

U dziecka nieprzytomnego 

Udrożnij drogi oddechowe, wykonaj 2 oddechy ratownicze, rozpocznij resuscytację 

krążeniowo-oddechową: 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze. 

 

 SZYFROWANIE  

Kryptologia 

Jest to nauka o szyfrowaniu. Dzieli się na kryptografię, czyli tworzenie szyfrów i kryptoanalizę 

- łamanie ich. Kryptologia jest nauką ścisłą,  bazującą głównie na matematyce. Początki 

kryptologii datuje się już na okres starożytności. Pierwsze gliniane tabliczki z opisanymi 

szyframi pochodzą już z 1500 r.p.n.e. i były zapisane pismem klinowym. Rozwój kryptografii 

przebiegał równolegle z rozwojem matematyki, był powolny i nierównomierny. Nauka ta 
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rozwijała się równolegle w różnych częściach świata z różnym stopniem zaawansowania. 

Istotą kryptografii jest opracowanie algorytmu zmieniającego oryginalną treść wiadomości. 

Algorytm, który służy do zaszyfrowania i odszyfrowania wiadomości nazywamy szyfrem lub 

kluczem, a zatajoną wiadomość - szyfrogramem. 

Szyfry dzieli się na symetryczne oraz asymetryczne, ze względu na ilość kluczy, które 

są potrzebne do przekazania wiadomości. 

 

Szyfry symetryczne (Źródło - http://www.cryptography.ovh.org/ ) 

   Do ich szyfrowania i odszyfrowania potrzebny nam jest jeden klucz. To, jak bezpieczna jest 

nasza wiadomość opiera się na tym, jak dobrze ukryty jest klucz. Ujawnienie szyfru pozwala 

na kodowanie i odkodowywanie wiadomości przez osoby niepowołane. 

Szyfry asymetryczne 

  Do ich przekazania potrzebne są aż dwa klucze; publiczny i prywatny. Pierwszy służy do 

zaszyfrowania wiadomości, drugi do jej odszyfrowania. Szyfry te są dużo bezpieczniejsze od 

szyfrów symetrycznych, ale także dużo wolniejsze. 

Szyfry klasyczne 

   Są to szyfry ogólnie znane, mogące wydawać się prostymi, trzeba jednak pamiętać, że 

powstały w starożytności, gdy niewielu umiało liczyć i czytać. 

Najprostszymi szyframi są szyfry podstawieniowe monoalfabetyczne. Polegają one na 

podstawienie w miejsce każdej litery tekstu jawnego (do zakodowania), odpowiadającej jej 

innej litery alfabetu ułożonego w określony sposób. 

Wadą tych szyfrów jest odwzorowanie 1:1, co oznacza, że każdej literze przyporządkowana 

jest jedna inna. Znając częstotliwość występowania poszczególnych liter można podjąć próby 

odtworzenia alfabetu. 

Szyfry homofoniczne 

   Zaczęto je stosować, aby utrudnić odgadnięcie klucza. Tutaj jednej literze alfabetu jawnego, 

odpowiada kilka liczb/liter. Ilość znaków odpowiadających każdej literze nie musi być taka 

sama, najczęściej występującym literom może odpowiadać większa ilość znaków, niż 

pozostałym. 

Przykładem takiego szyfru jest szyfr książkowy, gdzie zamiast litery podstawia się 3 liczby - 

nr. strony, wiersza i znaku w określonej wcześniej książce. 

Bigramy 

http://www.cryptography.ovh.org/
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  Były one kolejnym krokiem w szyfryzacji. Bigramy znane były już w starożytności. Są to 

tabele, w których odpowiednie współrzędne oznaczają odpowiednią literę. (najpierw 

odczytujemy numerek z lewej, potem z góry): 

Najpopularniejsze szyfry klasyczne 

Szyfr Cezara 

   Nazwa wzięła się od nazwiska pierwszego użytkownika szyfru - Juliusza Cezara. Polega on 

na przesunięciu alfabetu przypisanego do wiadomości jawnej o 3 miejsca w lewo. Pierwsze 

litery (A, B oraz C) przeskakują na koniec alfabetu, zostając przypisane do "X", "Y" i "Z". 

 

Szyfr AtBash 

Jest to szyfr pochodzący z tradycji żydowskiej. Polega on na prostym odwróceniu 

alfabetu. 

 

Szyfr Nihilistów 

Szyfrowanie i rozszyfrowywanie 

Do zaszyfrowania tekstu używa się dwóch słów-kluczy (np. klucz 1: WIKIPEDIA, klucz 2: 

SZACHY).  

Przy pomocy pierwszego klucza tworzy się szachownicę Polibiusza – w komórki tabeli należy 

wpisać najpierw słowo-klucz (opuszczając powtarzające się litery – w przykładzie literę I), a 

następnie uzupełnić tabelę pozostałymi literami alfabetu. Litera J nie występuje w 

szachownicy – w tekstach szyfrowanych zastępuje ją litera I. 

 1 2 3 4 5 

1 W I K P E 

2 D A B C F 
3 G H L M N 

4 O Q R S T 

5 U V X Y Z 
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Używając powstałej tablicy przeprowadza się pierwsze szyfrowanie tekstu jawnego (np. 

SZYFROWANIE Z DWOMA KLUCZAMI).  

Litery należy zamienić na dwucyfrowe liczby opisujące ich położenie na szachownicy (w 

układzie wiersz + kolumna). 

 

S Z Y F R O W A N I E Z D W O M A K L U C Z A M I 

4
4 

5
5 

5
4 

2
5 

4
3 

4
1 

1
1 

2
2 

3
5 

1
2 

1
5 

5
5 

2
1 

1
1 

4
1 

3
4 

2
2 

1
3 

3
3 

5
1 

2
4 

5
5 

2
2 

3
4 

1
2 

 

Teraz, używając szachownicy i drugiego słowa - klucza, należy stworzyć klucz numeryczny, 

który będzie potrzebny do drugiego przekształcenia tekstu szyfrowanego. 

 

S Z A C H Y 

44 55 22 24 32 5 

 

Klucz numeryczny wpisuje się pod liczbami szyfru tyle razy, aby wyrównać długość tekstu 

zaszyfrowanego, a następnie dodaje się do siebie liczby tekstu i klucza. 

 

 

szyfr 
według 
klucza 1 

 4
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5 
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1
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2
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3
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klucz 2 + 4
4 
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szyfr 
ostateczny 

= 8
8 

1
1
0 

7
6 

4
9 

7
5 

9
5 

5
5 

7
7 

5
7 

3
6 

4
7 

1
0
9 

6
5 

6
6 

6
3 

5
8 

5
4 

6
7 

7
6 

1
0
6 

4
6 

7
9 

5
4 

8
8 

5
6 

 

Po dodaniu liczb z pierwszego szyfrowania i klucza numerycznego powstaje ostatecznie 

zaszyfrowany tekst:  

88, 110, 76, 49, 75, 95, 55, 77, 57, 36, 47, 109, 65, 66, 63, 58, 54, 67, 76, 106, 46, 79, 54, 88, 

56. 

Odbiorca zaszyfrowanego tekstu zna oba słowa klucze, więc tworzy szachownicę i klucz 

numeryczny, odejmuje liczby klucza numerycznego od liczb z otrzymanego tekstu, a 

następnie przy pomocy szachownicy odczytuje. 
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Szyfr Playfaire'a 

Na początku znowu potrzebujemy tabelkę 5x5 wypełnioną literami tak, jak powyżej. Z 

lenistwa wykorzystamy poprzednią tabelkę ;) Tym razem wystarczy nam jeden klucz. 

Tekst jawny - KOTEK 

Klucz – STUDENT 

 

Zabawa zaczyna się przy szyfrowaniu. Wiadomość należy podzielić na dwuznaki (KO-TE-K) 

Następnie wyszukujemy te dwie litery w tabeli i tworzymy z nich prostokąt. 

Potem odczytujemy pozostałe 2 rogi prostokąta, zaczynając od górnego wiersza, potem 

dolny (tutaj HQ). Szyfrujemy tak całą wiadomość. 

 

KO  TE  K 

HQ  SU J 

A co, jeżeli litery nie tworzą prostokąta? Pokazuję i objaśniam: 

Ogólna zasada: zawsze czytamy od góry do dołu i od lewej do prawej (zasada góra-lewo). 

Przypadek 1 - Litery leżą w tej samej kolumnie (np. FR) - odczytujemy litery spod spodu (LZ) 

Przypadek 2 - Litery leżą w tym samym wierszu (np. OP) - odczytujemy litery z prawej strony 

(PQ) 

Przypadek 3 - Litery leżą w tym samym wierszu, jedna w ostatniej kolumnie (np.UE) - zamiast 

E odczytujemy pierwszą literę w tym wierszu (S). U tak jak w przykładzie 2 (D). 

Przypadek 4 - Litery leżą w tej samej kolumnie, jedna w ostatnim wierszu (np. LZ) - 

analogicznie przeskakujemy na początek kolumny (RE). 

Przypadek 5 - Jedna litera nie ma pary (nieparzysta liczba liter w wiadomości) (np. G) - 

parujemy ją z "X" i dobieramy trzeci róg według zasady góra-lewo (I/J). 

 

Szyfr Vigenere'a 

 

Polega on na tablicy zwanej "tabula recta" stworzonej przez Trithemiusa. Wygląda ona 

bardzo oczopląśnie: 

  W pierwszym wierszu tabeli wyszukuje się literę tekstu do zaszyfrowania, a w pierwszej 

kolumnie - literę klucza (wiersz ten i kolumna są na powyższym rysunku oddzielone od reszty 

tabeli). Szyfrogram tworzą litery znajdujące się na przecięciach kolumn liter klucza i wierszy 

liter tekstu. 
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  W praktyce: 

Jeżeli chcemy zaszyfrować wyraz KATOWICE, a naszym kluczem jest UCZELNIA, zaszyfrowany 

tekst będzie wyglądał tak: 

ECSSHVKE 

W punktach: 

1. Szukamy w pierwszym wierszu tabeli literki z 

tekstu 

2. Szukamy w pierwszej kolumnie tabeli literki z 

klucza 

3. Odczytujemy literkę z przecięcia wybranego 

wiersza i kolumny 

      

      

      

      

      

           

     

Szyfr chlewikowy 

 

Szyfr o zabawnej nazwie i niezbyt chwalebnych korzeniach. Nie do końca wiadomo kto 

wynalazł ten szyfr, jednak wiadomo, że był używany już w XVIII w. przez masonerię, żołnierzy 

Konfederacji w amerykańskiej wojnie domowej, a w bliższych nam czasach - przez 

szmuglerów, którzy nie chcieli dzielić się pewnymi informacjami z klientami. 

  Jest przedstawicielem kolejnej grupy szyfrów - substytucyjnym. Znaczy to, że zamiast liter 

wstawiamy jakiś znak. Oznacza to, że każdej literze przyporządkowany jest jakiś znak. W tym 

przypadku wpisujemy litery w poszczególne kratki: 

  

  

  

  

  

           

 Teraz każda litera ma jakiś znak, np. (czerwone-litera, zielone-odpowiadający 

jej znak):  

Zaszyfrowane słowo "Sherlock", wygląda tak: 
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 NAUKA BEZPIECZNEGO STRZELANIA Z PROCY (opis) 

 NAUKA SKRADANIA SIĘ , PODCHODY,TORY PRZESZKÓD / w których nie chodzi 

o szybkość ale o dokładność/  

Podchody to prosta gra harcerska polegająca na ściganiu jednej grupy osób przez drugą i 

wykonywaniu po drodze różnych zadań. Liczebność obu grup nie ma znaczenia, ale w każdej z 

nich powinno być co najmniej po dwie osoby. Zabawa daje najwięcej radości jeśli ma miejsce 

w terenie, w którym nikt nie będzie nam przeszkadzał, wykonywanie poleceń nie będzie 

utrudnione i łatwo odnajdziemy wszystkie wskazówki. Idealnym wydaje się być las lub park, 

ale możemy grać nawet w mieście, zachowując szczególną uwagę na swoje bezpieczeństwo. 

Do rozpoczęcia podchodów potrzebujemy zeszytu i długopisów. Czasem przydaje się także 

kreda (do znaczenia drogi) oraz sznurek (do zawieszania kartek). Pierwsza grupa – 

uciekinierów – bierze ze sobą zeszyt i wyrusza w drogę. Co jakiś czas układa z patyków, 

szyszek, kamieni lub rysuje w ziemi kierunek swojej ucieczki. Na prostej drodze nie jest to aż 

tak konieczne, jednak odpowiedni kierunek powinien zostać zaznaczony przy każdej zmianie 

trasy. Muszą być one dobrze widoczne i zabezpieczone przed zniszczeniem np. przez wiatr. 

Oprócz strzałek i sygnałów umieszczają też na trasie kartki z zadaniami. One również 

powinny być w miarę łatwe do odnalezienia, więc można je przywiązać do gałązki, wetknąć 

w korę drzewa lub przycisnąć kamieniem w jednym narożniku. Jako zadania wymyśla się 

cokolwiek – niekiedy jest to zrobienie 20 przysiadów, innym razem zagadka matematyczna, 

krzyżówka, prośba o zebranie kilku poziomek (oczywiście, gdy znajdują się one niedaleko) lub 

nawet nakaz wejścia na ambonę i wyśpiewanie ulubionej piosenki na głos albo namalowanie 

sobie markerem okularów na twarzy. W tym wypadku ogranicza nas tylko wyobraźnia i fakt, 

że zadania muszą być możliwe do wykonania.  

Grupa pościgowa wyrusza 15-30 minut później. Muszą po drodze wykonać wszystkie 

przygotowane dla nich zadania i to udokumentować. Czyli, jeśli mieli kupić w pobliskim 

sklepie gumę do żucia, to powinni mieć ze sobą paragon, jeśli mieli napisać wiersz, to powinni 

go mieć ze sobą, a jeśli mieli sobie wsadzić do kieszeni dwumetrowe patyki, to ciągle powinni 
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je tam nosić. W dzisiejszych czasach każdy ma telefon komórkowy, więc można go 

wykorzystać do zrobienia zdjęcia czy nakręcenia filmiku z wykonywania zadania. 

Zabawa kończy się, gdy grupa pościgowa dogoni uciekających lub gdy ci dotrą do ustalonego 

wcześniej punktu, a pościg nie wykona wszystkich zadań. Po skończeniu zabawy następuje 

zamiana ról i tym razem to uciekający stają się goniącymi. 

Zazwyczaj goniący wygrywają, gdy dogonią uciekinierów przed dotarciem do umówionego 

wcześniej punktu, natomiast jeśli nie wykonają choćby jednego zadania, to triumfują ich 

przeciwnicy. Ale warto również nagrodzić inwencję twórczą w wymyślaniu zadań i sposoby 

ich wykonania. 

PRACE POŻYTECZNO UŻYTECZNE 

List lub laurka do powstańca / można włączyć się w akcję „BOHATER ON” / 

BOHATER ON  https://bohateron.pl/o-akcji/ 

 

 

O AKCJI 

Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych 

wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem kluczowych wartości, takich jak 

patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom. Niestety, wśród 

kolejnych pokoleń świadomość jego znaczenia stopniowo zanika. W tym samym czasie 

odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu 

pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z bezpośredniej perspektywy. Ludzie Ci 

zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek – akcja Bohater ON pozwala każdemu na 

wyrażenie tego w symboliczny sposób. 

Bohater ON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na 

celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie 

im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować 

Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, 

krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi 

połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. 

Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera – film albo prezentację, na komputerze, 

w telewizji bądź na tablecie. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do 

świadomości społecznej indywidualnych historii 

Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm. 

W 2014 roku z okazji 70. rocznicy wybuchu 

Powstania Warszawskiego dzieci z ponad 30 

https://bohateron.pl/o-akcji/
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szpitali z całej Polski wykonały 3600 biało-czerwonych kartek. Wzruszające prace małych 

pacjentów zostały przekazane uczestnikom walk o stolicę. Wielu z nich w bardzo emocjonalny 

sposób dziękowało nadawcom za otrzymane listy, a zainicjowany dialog pokoleń trwa do 

dziś. Reakcje nadawców i odbiorców pocztówek były dla Organizatorów projektu impulsem 

do stworzenia akcji Bohater ON, w której każdy mógłby wysłać kartkę do Powstańca. 

Od I edycji akcji, która wystartowała 1 sierpnia 2016 roku, każdy Polak zyskał możliwość 

wysłania bezpłatnych kartek z życzeniami do Powstańców Warszawskich. Pocztówki były 

dostępne na terenie całego kraju u partnerów projektu. Ponadto, istniała możliwość wysłania 

kartki do Powstańca przez Internet. Wypełnione w ten sposób pocztówki zostały 

wydrukowane i przekazane uczestnikom walk o stolicę w formie tradycyjnej. W ramach 

kampanii „Bohater ON – włącz historię!” Polacy wysłali do Powstańców Warszawskich aż 215 

507 kartek i listów. 

W III edycji projektu, podobnie jak w latach ubiegłych, bezpłatne kartki będą dostępne w 

wybranych punktach Partnerów akcji, życzenia do Powstańców będzie można wysłać również 

– zupełnie za darmo – online. Więcej informacji znajdziesz w zakładce „Jak wysłać kartkę” 

oraz na profilu akcji na Facebooku. Włącz się w Bohater ON– w 74. rocznicę Powstania 

Warszawskiego pokaż, że pamiętasz! Łączymy pokolenia! 

Na naszej stronie internetowej przedstawiono sylwetki wybranych uczestników walk o 

stolicę. Można się z nich dowiedzieć, jaką funkcję pełniły konkretne osoby oraz jakie są ich 

historie. Z czasem zbiór będzie poszerzany o kolejne zdjęcia czy biogramy. W efekcie 

powstanie cyfrowa biblioteka wiedzy o Powstańcach, co stanie się ważnym elementem 

procesu „włączania” bohaterów do pamięci historycznej Polaków. 

Ponadto, dzięki stronie internetowej, zainteresowane akcją osoby będą mogły wybrać 

adresatów kartek, zapoznać się z ich historiami i zdecydować, komu przekażą podziękowania 

za walkę o wolność Ojczyzny. 
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BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE jest odpowiedzią na ogromny sukces dwóch edycji 

ogólnopolskiej kampanii Bohater ON – włącz historię!, a w szczególności reakcją na rosnące 

zainteresowanie prowadzonymi w ramach akcji działaniami edukacyjnymi.  

 

Wyślij kartkę   https://bohateron.pl/wyslij-kartke/ 

PRZYDATNE MATERIAŁY I WIADOMOŚCI 

 

Zawiszacy – najmłodsza grupa metodyczna harcerzy 

Szarych Szeregów zrzeszająca chłopców i dziewczynki w 

wieku od 12 do 14 lat. 

Podczas okupacji harcerze Zawiszy nie brali udziału w 

walce bieżącej, natomiast 

przygotowywali się do pełnienia 

służby pomocniczej, a nauką na 

tajnych kompletach – do odbudowy. Tworzyli nieomal normalne 

zastępy i drużyny harcerskie, przeprowadzające w mieszkaniach lub 

podmiejskich lasach zbiórki i zdobywające stopnie harcerskie. 

https://bohateron.pl/wyslij-kartke/
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Przygotowanie Drużyn Zawiszy do wojskowych służb pomocniczych oznaczono kryptonimem 

"Mafeking". Na zawiszacką służbę pomocniczą składały się, zgodnie z ustalonym wspólnie ze 

sztabem Armii Krajowej programem, następujące prace: 

regulacja ruchu, 

łączność, 

ratownictwo. 

W tym też kierunku następowało szkolenie chłopców. 

Podczas powstania warszawskiego członkowie Zawiszy zajmowali się łącznictwem i 

przenoszeniem meldunków. 

Do najbardziej znanej akcji Zawiszaków 

należała zorganizowana w czasie powstania 

warszawskiego Harcerska Poczta Polowa, 

która zajmowała się roznoszeniem listów 

wśród ludności cywilnej, pozbawionej często 

możliwości skontaktowania się z bliskimi w 

innych dzielnicach walczącej Warszawy. 

 

Symbol „Małych” Zawiszaków używany często na opaskach i do rozpoznania. 

 

PATYKOWY TURNIEJ  -  Propozycje gier i zabaw na każdą okazję 

WYŚCIGI Z PUSZKĄ 

Przybory: patyk dł. 1 m, zegarek z sekundnikiem, puszka po napoju. 

Przebieg: Zawodnik na starcie kładzie przed sobą puszkę, na sygnał stara się ją dotoczyć przy 

użyciu patyka do mety. Konkurencję kończy podnosząc do góry puszkę na patyku, który ją 

toczył/ podnoszenie puszki bez pomocy rąk/  

Punktacja : Najlepszy czas. 

WĄŻ 
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Przybory: patyk dł. 80-100 cm / okorowany, prosty/ , taśma miernicza. 

Przebieg: Zawodnicy kolejno ustawiają się na starcie , na jednej dłoni wyciągniętej do przodu 

przytrzymują jeden koniec patyka , drugą mocno wypychają go do przodu, kij wylatuje i toczy 

się jak wąż po ziemi. Wygrywa ten, którego wąż zatoczył się najdalej. 

Punktacja: decyduje największa odległość. 

STRĄCENIE PATYKA 

Przybory: patyk dł. 80 cm, 3 patyki dł. Około 20 cm 

Przebieg: W odległości około 10 m od linii startu wbijamy najdłuższy patyk, uczestnik rzucając 

trzema mniejszymi patykami stara się go przewrócić.  

Punktacja: za trafienie 1 pkt, za przewrócenia 3 pkt. Wygrywa najlepszy – gra do jednego 

zawodnika . 

KASZTANY I ŻOŁĘDZIE 

Przybory: 1 patyk dł. Metra , po 5 kasztanów i żołędzi/ mogą być inne przedmioty zastępcze/  

Przebieg: Żołędzi i kasztany leżą na jednym miejscu, zadaniem zawodnika jest rozdzielić je i 

dotoczyć w wyznaczone miejsce tylko przy pomocy patyka / osobno kasztany, osobno 

żołędzie/. 

Punktacja: najlepszy czas. 

NAKŁADANIE PUSZEK 

Przybory: 5 patyków różnej długości, 2 patyki po 80 cm, 5 puszek lub pudełek 

Przebieg: Zawodnik staje na starcie trzymając 2 patyki, na sygnał rusza na trasę /10 m/ 

Pozostałe kije mocno wbite w ziemię, przy każdym leży puszka lub pudełko, zawodnik przy 

pomocy posiadanych dwóch patyków stara się nasadzić puszkę lub pudełko na wbity patyk w 

ziemię. W drodze powrotnej zdejmuje puszki również przy pomocy niesionych patyków. 

Punktacja: liczy się najlepszy czas. 

BIEG Z POPRZECZKĄ 

Przybory: 3 patyki różnej długości. 

Przebieg: Zawodnik staje na starcie, na sygnał podnosi dwa kije , na których poprzecznie 

spoczywa 3, przebiega slalomem wyznaczoną trasę / np. slalom między drzewami, stołkami 

itp./  

Punktacja: najlepszy uzyskany czas, punkty karne – za upadek kija / własna koncepcja 

zależna od miejsca i celu zamierzonego/ 
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STRZAŁ DO TARCZY 

Przybory: patyk dł. 2 m, tarcza 

Przebieg: zawodnik staje na starcie trzymając oburącz patyk, tarcza zawieszona jest na 

wysokości oczu zawodnika. Zawodnikowi zawiązuje się oczy, na sygnał zmierza do tarczy i 

stara się ją trafić w środek. 

Punktacja: ilość punktów na tarczy. 

„CHIŃSKIE PAŁECZKI” 

Przybory: 2 kije różnej dł. Około 80 cm, szyszki, piłeczki ping pongowe lub krótkie patyki – 4 

szt., puszki, pudełka – 2 szt. 

Przebieg: zawodnik wyciąga z pierwszej  puszki/ pudełka/ szyszki przy pomocy 2 patyków i 

przenosi je do stojącej obok. Czynność powtarza tak długo aż wszystko zostanie przeniesione.  

Punktacja : najlepszy czas. 

PIONOWY PATYK 

Przybory: patyk dł. 80 cm. 

Przebieg: zawodnik ustawia pionowo kij na jednym palcu i balansując nim przechodzi 

wyznaczoną trasę / wskazany jest slalom/, za każdym razem jak spadnie kij podnosi go 

stawiając na palcu i dalej idzie trasą do końca. 

Punktacja: najlepszy czas, punkty karne za upadek kija. 

„PATYKOWY TANIEC” 

Przybory: patyk dł. 20 cm, sznurek dł. 1,20 m , pudełko po zapałkach, pas harcerski. 

Przebieg: Patyk przywiązany do sznurka zaczepiamy o pasek zawodnikowi tak aby swobodnie 

dotykał ziemi, zawodnik balansując ciałem wprawia w ruch kij, którym ma uderzać pudełko, 

przemieszczając go po wyznaczonej trasie/ może być labirynt, slalom/ 

Punktacja: wygrywa najszybszy pokonując całą trasę, punkty karne za zawracanie w 

labiryncie. 

PATYKOWE BIERKI 

Przybory: 20 patyków o dł. Około 40 cm o różnych kształtach/ im dziwniejsze tym lepsze/ 

Przebieg: zasady takie jak przy bierkach stołowych. 

Punktacja: ilość zebranych patyków / czas np. 2 min./ bez poruszenia innych. 
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ZNAKI PATROLOWE 

Znaki patrolowe są doskonałym elementem zwiększającym atrakcyjność gier terenowych, 

biegów harcerskich, itp. Można je rysować na kartce papieru, kreślić patykiem na ziemi, 

układać z szyszek, gałązek, kamieni itd. Rozwijają spostrzegawczość i pomysłowość. Oprócz 

tego mogą być bardzo przydatne w nie tylko podczas zabawy, ale także w codziennym życiu 

harcerza podczas porozumiewania się z kolegami lub koleżankami z zastępu, czy drużyny. 

 

 

 

 

 

Materiały zebrał i opracował: hm. Krzysztof Drobniak 
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