
Scenariusz obchodów 70-tej rocznicy powstania warszawskiego podczas  

II turnusu obozu w Dwerniku: 

 
1 sierpnia 1944 r. w stolicy Polski wybucha powstanie przeciwko okupantowi. 30 tys. żołnierzy AK gotowych 

jest do walki, pomimo ogromnych braków w sprzęcie i broni. Wiedząc, że siły powstańcze są dużo słabsze od 

niemieckiego wojska, w okolicach godziny „W” ruszają „po śmierć” z nadzieją, że dzięki zrywowi w Polakach 
pojawi się wiara, odwaga i zaiskrzy chęć do walki o niepodległą Polskę. Ich bohaterskim czynom pragnę oddać hołd 

w dniu 70-rocznicy wybuchu powstania warszawskiego upamiętniając podczas obozu harcerskiego wydarzenia  

z roku 1944.  

 

Rano: 

„System jest sprawny, jeśli każda jego część działa prawidłowo”- zajęcia z pierwszej pomocy w grupach  

na terenie podobozu Japonia – teoria i praktyka (kompletowanie apteczki, postępowania w przypadku 

złamania, utraty przytomności, opatrywanie ran, badanie kompleksowe, pozycja bezpieczna, transport 

poszkodowanego) 

Prowadzący zajęcia: Krystian Wojtas, Aleksandra Hanczka, Robert Hauzer (HPR) 

 

Popołudnie: 

„Dyscyplina to największa siła największych”- podstawy musztry harcerskiej, zajęcia w drużynach 

Prowadzący: drużynowi w swoich drużynach 

 

Godz. 17.00 - Uroczysty apel upamiętniający śmierć powstańców minutą ciszy. Syrena - alarm 

rozpoczynający terenową grę samarytańską „Ulicami Warszawy” dla całego zgrupowania obozu 

 

Przebieg gry samarytańskiej (50 min): 

Podczas apelu cały obóz zostaje podzielony na równoliczne grupy. Każdy uczestnik otrzymuje 

fragment bibuły w kolorze swojej grupy, który zawiązuje na prawym ramieniu w widocznym miejscu. 

Bibuła oznacza „życie”, a jej zerwanie jest równoznaczne z jego utratą i punktami karnymi. Dźwięk syreny 

strażackiej rozpoczyna grę. Każda z grup ma za zadanie obronić jedną z 4 dzielnic Warszawy przed  

SS-manami (którzy mogą odebrać ”życie”) jednocześnie odszukując na jej terenie poszkodowanych  

i udzielając im pierwszej pomocy. Poszkodowanych należy opatrzyć i dotransportować do szpitala 

znajdującego się na terenie stołówki do końca czasu gry. W grze oceniana jest ilość uratowanych 

poszkodowanych, znajdujących się po upływie czasu gry na terenie szpitala, prawidłowość i jakość 

udzielenia pomocy w zależności od obrażeń, zaangażowanie i zorganizowanie grupy oraz ilość osób, które 

zachowały „życia”. Gra kończy się ponownym dźwiękiem syreny. Harcerze wraz z organizatorami 

spotykają się przy „Powodziance”, by omówić przebieg gry, podsumować wyniki i wyłonić zwycięzców.  

 

Poszkodowanych, pielęgniarki oraz SS-manów stanowi kadra obozu. Podział terenu obozu na dzielnice 

warszawskie jest następujący: 

Praga -podobóz Japonia 

Ochota- podobóz Egipt 

Mokotów- Oktagon 

Stare Miasto- podobóz Sztum 

Łazienki – sanitariaty (dodatkowi SS-mani) 

Ursynów i szpital – kuchnia 

 

Wieczór: 

„Wspomnienie poległych” - obrzędowe ognisko obozowe - porównanie wartości i ideałów z czasów  

II Wojny Światowej i z XXI wieku oraz omówienie założeń programu „Dziś, jutro, pojutrze”- gawęda 

Prowadzący: Marcin Zglinicki 
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