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Stulecie Obrony Płocka przed bolszewikami 

1920 - 2020 

Druhny i Druhowie, 

Rok 2020 to szczególny czas dla społeczności Hufca ZHP PŁOCK. 100 lat temu dzielni mieszkańcy 

naszego miasta odparli atak bolszewików, odznaczając się męstwem, odwagą i bohaterstwem. Jako 

spadkobiercy dziewcząt i chłopców w harcerskich mundurach, którzy stanęli do walki w 1920 roku, 

powinniśmy uczcić pamięć o bohaterach tamtych wydarzeń. Patriotyzm cechuje się znajomością 

historii swojej ojczyzny, także tej małej. 

W roku jubileuszu setnej rocznicy obrony Płocka przed bolszewikami w 1920 roku Krąg 

Instruktorów i Starszyzny „Feniks” opracował sprawności dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych  

i wędrowników, których zdobycie pozwoli na poznanie faktów, postaci i wartości związanych z obroną 

Płocka. 

Gorąco zachęcamy drużynowych do realizacji wymagań sprawności zespołowej „Mały Obrońca 

Płocka” w gromadach zuchowych i zachęcenie do zdobywania sprawności „Znawca Obrony Płocka” 

członków drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych. Z uwagi na jubileuszowy rok 2020 

sprawności warto zdobyć do końca tego roku, niemniej są one ponadczasowe i możliwe do zdobywania 

w każdym roku działania jednostki. 

2020 rok to też rok wyjątkowy ze względu na ograniczenia, izolację społeczną, zakaz spotkań 

w większych grupach i zawieszoną działalność harcerską w związku pandemią ogólnoświatową wirusa 

Covid-19. Sytuacja ta wymusiła na zuchach, harcerzach, drużynowych i instruktorach działalność 

zdalną, bez możliwości realizacji stopni i sprawności na zbiórkach, rajdach i biwakach. Pomimo tak 

wielu ograniczeń zachęcamy do realizacji sprawności. Wiele wymagań jest możliwych do spełnienia w 

zaciszu domowym, wspólnie z rodziną czy samodzielnie. 

Ciepłe słowa podziękowania kierujemy do phm. Ilony Borczuk namiestniczki zuchowej, która 

wspierała KIiS „Feniks” podczas tworzenia sprawności. 

Wymagania na sprawności były konsultowane ze wszystkimi namiestnikami  

i zostały zatwierdzone w rozkazie Komendanta Hufca ZHP PŁOCK nr L4/2020  

z dnia 18 maja 2020. 

CZUWAJ! 

 
 Komendant Hufca ZHP PŁOCK  Przewodniczący 

 im. Obrońców Płocka 1920 roku Kręgu Instruktorów i Starszyzny „Feniks” 

 phm. Maciej Tarka hm. Mariusz Fabiszewski 

 

W zdobywaniu sprawności pomogą poniższe źródła: 
1. Wilczkiewicz Tomasz, Waleczny Tadzio, IPN,Łódź, 2019 

2. Kamiński Aleksander, Książka drużynowego zuchów, wyd. Śląsk, Bytom, 1984 

3. Supeł Cezary, Płock 1920, Warszawa 2011 

4. https://plock.zhp.pl/szlak-stulecia-harcerstwa-plockiego/ 

5. http://plock.eu/pl/obrona_plocka_przed_bolszewikami.html 

6. https://ksiaznicaplocka.pl/wp-content/uploads/2020/02/PLAKAT-100-wyzwan-na-stulecie.pdf 

7. http://petronews.pl/jak-wygladal-stary-plock-nac-wie-zdjecia/ 

8. https://historia.org.pl/2010/10/01/obrona-plocka-1920-r/ 

 

https://plock.zhp.pl/szlak-stulecia-harcerstwa-plockiego/
http://plock.eu/pl/obrona_plocka_przed_bolszewikami.html
https://ksiaznicaplocka.pl/wp-content/uploads/2020/02/PLAKAT-100-wyzwan-na-stulecie.pdf
http://petronews.pl/jak-wygladal-stary-plock-nac-wie-zdjecia/
https://historia.org.pl/2010/10/01/obrona-plocka-1920-r/


 

 

 
Stulecie Obrony Płocka przed bolszewikami 

1920 - 2020 

SPRAWNOŚĆ ZESPOŁOWA 

Mały Obrońca Płocka 

 

 
Wymagania: 

1. Zorganizowaliśmy galerię sztuki, wystawiając dzieła artystyczne przedstawiające miejsca  

w Płocku, które są ważne ze względu na obronę Płocka przed bolszewikami w 1920 roku. 

2. Przeprowadziliśmy zwiad terenowy do przynajmniej 3 miejsc związanych z Obroną Płocka 1920 roku. 

3. Stworzyliśmy Skarbiec Znaków Czasu, w którym umieściliśmy skarby przypominające nam o 

wydarzeniach, osobach i miejscach ważnych dla obrony Płocka. 

4. Poznaliśmy bohaterów wydarzeń sprzed 100 lat, którzy dzielnie walczyli w obronie naszego miasta. 

5. Byliśmy łącznikami i uczestniczyliśmy w akcji przenoszenia zaszyfrowanej wiadomości pomiędzy 

barykadami. 

6. W 1920 roku nasi trochę starsi koledzy dzielnie bronili Płocka przed wrogiem. Byli bohaterami. My dzisiaj 

wiemy, co to znaczy być bohaterem, odznaczać się dzielnością  

i kochać Polskę. Umiemy śpiewać pieśni patriotyczne. 

7. Wzięliśmy udział w obchodach rocznicy obrony Płocka przed bolszewikami w 1920 roku. 

 

Inspiracje – to wskazówki, podpowiedzi, inicjatywy, którymi możecie się inspirować przy planowaniu zadań dla 

zuchów: 

 

1. Wykorzystajcie do realizacji sprawności w swojej gromadzie Szlak Stulecia Harcerstwa Płockiego. Warto 
zrealizować część zadań lub nawet całą propozycję programową opartą  
o Szlak Stulecia Harcerstwa Płockiego. Wszystkie niezbędne materiały znajdziecie tutaj: 

https://plock.zhp.pl/szlak-stulecia-harcerstwa-plockiego/ 

2. Przygotujcie w gromadzie konkurs plastyczny zakończony wernisażem, w którym udział wezmą rodzice 

zuchów. 

3. Stwórzcie album/kronikę ze zdjęciami Płocka z 1920 roku przedstawiającymi samo miasto jak i 

wydarzenia związane z obroną Płocka. 

4. Pójdźcie razem na spacer, odwiedzając jak najwięcej miejsc walk, zróbcie zdjęcia, napiszcie notatkę o 
każdym z miejsc, a następnie zróbcie z nich album. 

5. Odnajdźcie groby bohaterów z 1920 roku oraz pomniki i inne miejsca pamięci tamtych wydarzeń. Jeśli 

uznacie to za stosowne uporządkujcie te miejsca. Nie zapomnijcie  

o zapaleniu znicza. 

6. W Skarbcu Znaków Czasu możecie umieścić dowolne przedmioty, gazety, mapy, książki, zdjęcia i inne 

rzeczy, które będą Wam przypominały o tych ważnych wydarzeniach. Możecie napisać także wiersz lub 

piosenkę z okazji 100-lecia obrony Płocka przed bolszewikami, koniecznie nagrajcie ją i wraz z tekstem 

prześlijcie do innej gromady zuchowej. Wasze dzieło możecie także umieścić w Skarbcu. 

7. Przygotujcie wystawę portretów bohaterów obrony Płocka przed bolszewikami. 

8. Zbudujcie barykadę, taką na wzór z 1920 roku. Zorganizujcie turniej sportowy, w którym motywem 

będzie dostarczanie amunicji na barykady, szyfrowanie wiadomości na czas, skok przez przeszkody itp. 

9. Przygotujcie scenkę teatralną, w której zaprezentujecie uroczystość odznaczenia harcerzy Krzyżem 

Walecznych przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

10. Poznajcie Antolka Gradowskiego podczas podchodów do miejsc z nim związanych. 

11. Zorganizujcie apel szkolny, podczas którego przekażecie uczniom z Waszej szkoły najważniejsze 

informacje o obronie Płocka 1920. 

https://plock.zhp.pl/szlak-stulecia-harcerstwa-plockiego/


 

 

 
Stulecie Obrony Płocka przed bolszewikami 

1920 - 2020 

12. Wykonajcie plakaty, broszury, ulotki o bohaterskich czynach mieszkańców Płocka z sierpnia 1920 roku i 

udostępnijcie je na terenie szkoły. 

13. Zbudujcie własne telefony polowe z użyciem puszki i sznurka. Nauczcie się nowych szyfrów, którymi 
zaszyfrujecie tajne wiadomości. Informacje przekażcie sobie za pomocą telefonów polowych. Jak już 
zbudujecie własne telefony to podłączcie i rozstawcie kilka telefonów polowych, które możecie 
wypożyczyć z hufca. 

14. Stwórzcie własne pocztówki z ilustracjami z obrony Płocka z 1920 roku. Na pocztówkach napiszcie ważną 
wiadomość o dzielnej obronie Płocka przez harcerzy. Zaszyfrujcie ją  
i wyślijcie zaprzyjaźnionej gromadzie. 

15. Wykonajcie plakat, na którym w formie ilustracji przedstawicie, co to znaczy być patriotą  

i kochać Polskę. Plakat zawieście w Waszej szkole/zuchówce. 
16. Zapytajcie waszych rodziców i dziadków, co to znaczy być dzielnym i co to znaczy być bohaterem. Na 

zbiórce niech każdy z Was wykona atrybut bohatera. Pochwalcie się swoimi pracami. 

 

Uwagi: 
Zdobywanie sprawności zespołowej Mały Obrońca Płocka przez zuchy ma na celu przybliżenie im 

najważniejszych faktów, postaci i pojęć związanych z Obroną Płocka w 1920 roku przed bolszewikami. 
Wymagania zostały skonstruowane w taki sposób, aby gromada miała okazję poznać najbardziej znane i 
zasłużone postacie w obronie miasta. Gdyby nie płocczanie, a wśród nich ludzkość cywilna, harcerze i dzieci, Płock 
zostałby zdobyty przez bolszewików i historia mogłaby wyglądać inaczej. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi 
zuchom na bohaterskie czyny mieszkańców, a przede wszystkim cechy, jakimi się odznaczali i wartości, jakie 
prezentowali: byli młodzi, nie związani z wojskiem, a jednocześnie bardzo dzielni, odważni i zaangażowani. Bez 
wątpienia byli patriotami i bohaterami. O emocjach i uczuciach podczas tamtych wydarzeń z 1920 roku zuchy 
mogą się wiele dowiedzieć z komiksu “Waleczny Tadzio”, w którym Tadeusz Jeziorowski opisuje obronę Płocka. 
Sprawność zachęca także do poznania miejsc w Płocku, w których toczyły się walki w 1920 roku. Warto zwrócić 
uwagę zuchom na to, że dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, gdzie nie toczą się żadne bitwy i nie trwa wojna, chodzimy 
po ulicach miasta swobodnie. Wówczas w tych samych miejscach, które dobrze znamy na co dzień, toczyły się 
walki o obronę miasta. Zdobywanie sprawności to idealna okazja do poznania Szlaku Stulecia Harcerstwa 
Płockiego, który przebiega przez miejsca związane z obroną Płocka. 

Zdobywanie sprawności daje także szansę na poznanie technik harcerskich: łączności  
i terenoznawstwa. To idealna okazja dla zuchów z klas trzecich do zdobycia nowych umiejętności tuż przed 
rozpoczęciem przygody w drużynie harcerskiej. 

 Zetknięcie się zuchów z bohaterami, miejscami, wartościami z okresu obrony Płocka przed bolszewikami 

z 1920 roku przybliży ich do historii miasta i pogłębi poczucie patriotyzmu lokalnego oraz dumy z miasta. 

 

  



 

 

 
Stulecie Obrony Płocka przed bolszewikami 

1920 - 2020 

Znawca  

Obrony Płocka** 

 
Wymagania: 

1. Wie, przed kim płocczanie bronili miasta w sierpniu 1920 roku oraz dlaczego Marszałek Józef Piłsudski 

uznał obronę miasta za tak ważną, że odznaczył Płock Krzyżem Walecznych. 

2. Potrafi przedstawić sylwetki kilku harcerzy i ich wkład w Obronę Płocka w 1920 roku. Wie, kim były 

Płockie Orlęta. 

3. Potrafi opowiedzieć o miejscach w Płocku związanych z obroną miasta przed bolszewikami w 1920 roku, 
zaznaczył je na mapie Płocka oraz odwiedził co najmniej 3 z nich. 

4. Potrafi wymienić coroczne wydarzenia, które w Płocku upamiętniają obronę Płocka w 1920 roku oraz w 

nich uczestniczy. 

5. Potrafi zaszyfrować wiadomość co najmniej 5 różnymi szyframi i nawiązać łączność na odległość w tym 
za pomocą telefonów polowych, krótkofalówek i alfabetu Morse’a, podobnie jak młodzi harcerze 
biorący udział w obronie Płocka przed 100 laty. 

6. Umie opatrywać rany, wie, jak transportować poszkodowanego, potrafi wykonać RKO  
i wezwać pomoc. Zorganizował szpital polowy kompletując środki opatrunkowe i inne medykamenty 
niezbędne do udzielania I pomocy, podobnie jak w trakcie obrony Płocka,  
gdzie w Państwowym Gimnazjum Żeńskim zorganizowany był punkt opatrunkowy. 

7. Wie, czym odznacza się bohaterska postawa i potrafi wskazać codzienne zachowania, które mogą być 

bohaterskie i które warto podejmować. 

8. Wziął udział w obchodach rocznicy obrony Płocka przed bolszewikami w 1920 roku 

 

Inspiracje – to wskazówki, podpowiedzi, inicjatywy, którymi możesz się inspirować przy planowaniu swoich 

zadań do realizacji sprawności: 

 

1. Wykorzystaj do realizacji sprawności Szlak Stulecia Harcerstwa Płockiego. Zachęć do realizacji części 
zadań lub nawet całej propozycji programowej opartej  
o Szlak Stulecia Harcerstwa Płockiego członków swojego zastępu lub drużyny. Wszystkie niezbędne 

materiały znajdziesz tutaj: https://plock.zhp.pl/szlak-stulecia-harcerstwa-plockiego/ 

2. Przeczytaj książkę, komiks lub obejrzyj film związany z obroną Płocka w 1920 roku.  
3. Weź udział w biegu / rajdzie/ wycieczce rowerowej organizowanej w związku z obchodami setnej 

rocznicy Obrony Płocka przed bolszewikami. 
4. Przygotuj zaszyfrowany meldunek, który mógłby otrzymać do doręczenia Tadzio Jeziorowski. Wybierz 

kilka faktów historycznych, które zawrzesz w meldunku. Meldunek zaszyfruj minimum 5 szyframi i 
przekaż go na odległość za pomocą telefonów polowych, krótkofalówek lub alfabetu Morse’a. 

5. Wykonaj kronikę ze zdjęciami i krótkimi opisami harcerzy biorących udział w obronie Płocka w 1920 
roku. Opowiedz o nich na zbiórce swojego zastępu. W kronice umieść mapę Płocka z zaznaczonymi 
miejscami ważnymi z punktu widzenia wydarzeń sprzed 100 lat, zaznacz barykady i zorganizuj dla 
zastępu lub drużyny rajd po Płocku, podczas którego odwiedzicie co najmniej 3 z nich. Możesz na 
wędrówkę wybrać się także ze swoją rodziną  
i przyjaciółmi. 

6. Dowiedz się, co to jest mapa myśli. Wykonaj mapę myśli, w której zawrzesz wszystkie bohaterskie 
postawy jakie możesz prezentować każdego dnia. 

7. Przygotuj na zbiórce wraz ze swoim zastępem szpital polowy. Powtórzcie dotychczas zdobyte 
wiadomości i umiejętności z I pomocy oraz poszerzcie je umiejętnościami zawartymi w wymaganiach 
sprawności. Skompletujcie apteczkę dla kilkunastu osób. 

https://plock.zhp.pl/szlak-stulecia-harcerstwa-plockiego/
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8. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół na spacer po Płocku, podczas którego zapoznasz ich  
z miejscami istotnymi w obronie Płocka w 1920 roku. Zapalcie wspólnie znicz ku uczczeniu pamięci 
poległych w tamtych walkach. 

  



 

 

 
Stulecie Obrony Płocka przed bolszewikami 

1920 - 2020 

Znawca  

Obrony Płocka*** 

 
Wymagania: 

1. Wie, jak wyglądał Płock w 1920 roku, jaka była jego powierzchnia, potrafi opisać granice administracyjne 
miasta, wskazać najistotniejsze budynki w mieście oraz krótko scharakteryzować jego mieszkańców. 

2. Potrafi wymienić i krótko scharakteryzować co najmniej sześć postaci (3 kobiety i 3 mężczyzn), które w 
znaczący sposób wpłynęły na sukces mieszkańców podczas Obrony Płocka w 1920 roku. Potrafi 
opowiedzieć, kim były Płockie Orlęta i skąd wywodzi się ta nazwa. 

3. Zna przebieg walk toczących się podczas obrony Płocka w 1920 roku oraz potrafi wskazać najważniejsze 
miejsca starć między Polakami a bolszewikami. 

4. Wie, kto dowodził armią bolszewicką oraz obroną Płocka w 1920 roku. Potrafi opisać uzbrojenie obu 
stron walk i porównał siły liczebne i militarne. 

5. Wie, jak płocczanie zostali nagrodzeni za swoją dzielność w sierpniu 1920 roku oraz zna symbolikę Krzyża 
Walecznych. Potrafi wskazać swoje zachowania  
w codziennym życiu, które świadczą o jego patriotyzmie, honorze i dzielności. 

6. Wziął udział w obchodach rocznicy obrony Płocka przed bolszewikami w 1920 roku. 
 

Inspiracje – to wskazówki, podpowiedzi, inicjatywy, którymi możesz się inspirować przy planowaniu swoich 

zadań do realizacji sprawności: 

 
1. Wykorzystaj do realizacji sprawności Szlak Stulecia Harcerstwa Płockiego. Zachęć do realizacji części 

zadań lub nawet całej propozycji programowej opartej  
o Szlak Stulecia Harcerstwa Płockiego członków swojego zastępu lub drużyny. Wszystkie niezbędne 

materiały znajdziesz tutaj: https://plock.zhp.pl/szlak-stulecia-harcerstwa-plockiego/ 

2. Stwórz komiks, w którym za pomocą ilustracji i odpowiednich tekstów opowiesz historię obrony Płocka 
przed bolszewikami w 1920 roku. Podziel się nim  
z przyjaciółmi. 

3. Odszukaj stare fotografie Płocka. Spróbuj zidentyfikować miejsca z fotografii,  
a następnie wykonaj aktualne zdjęcia tych miejsc. Stwórz foto galerię swoich prac  
i zorganizuj wycieczkę zastępu, podczas której podzielisz się z nim swoimi odkryciami. Możesz także 
zorganizować grę, podczas której zadaniem członków Twojego zastępu lub drużyny będzie odnalezienie 
miejsc z fotografii. 

4. Przygotuj quiz wiedzy dla członków zastępu na temat bohaterów obrony Płocka  
w 1920 roku, który następnie przeprowadzisz w ramach gry terenowej. Zadbaj o to, aby zanim 
członkowie zastępu przystąpią do jego rozwiązywania w ciekawy sposób posiedli niezbędną wiedzę np. 
w formie zaszyfrowanych wiadomości, lektury ukrytych przez Ciebie książek, układanek itp. 

5. Zabierz swoją najbliższą rodzinę na spacer miejscami pamięci o obrońcach Płocka z 1920 roku, opowiedz 
im, o tym co już dowiedziałeś się o tej chlubnej karcie historii naszego miasta. Zaplanuj czas na 
odpoczynek i wspólny posiłek w czasie wycieczki. Zadbaj, aby był smaczny i zdrowy. Relację fotograficzną 
wraz z odpowiednim opisem odwiedzonych miejsc zamieść na swoim profilu na wybranym portalu 
społecznościowym lub przygotuj pamiątkę z tej wycieczki w postaci plakatu. 

6. Przygotuj aktualną mapę Płocka, nanieś na nią granice miasta z 1920 roku, posługując się mapami 
archiwalnymi. Odszukaj ważne budynki z okresu dwudziestolecia międzywojennego, których już nie ma 
w mieście- zaznacz je na swojej mapie. Zaznacz także w inny sposób te, które istniały już w 1920 roku i 
zachowały się do naszych czasów. Odszukaj ciekawostki dotyczące naniesionych budynków: jakie było 
ich przeznaczenie, czy w trakcie obrony miasta w 1920 roku odegrały istotną rolę? Wyniki swoich 
dochodzeń zaprezentuj na zbiórce drużyny lub zastępu. 

7. Odszukaj historię Krzyża Walecznych oraz jego symbolikę. Dowiedz się, kto był odznaczany tym Krzyżem 

https://plock.zhp.pl/szlak-stulecia-harcerstwa-plockiego/
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i jakie miasta dostąpiły zaszczytu odznaczenia tym wyróżnieniem.  
Wspólnie z zastępem spróbujcie odtworzyć ceremonię odznaczenia naszego miasta z 1921 roku, udając 
się na miejsce tej uroczystości. Wykorzystaj stare fotografie, które pokażesz członkom swojego zastępu. 

8. Dowiedz się, dlaczego bolszewicy zaatakowali nasze miasto. Wykonaj szkic naszego kraju  
z granic w 1920 roku i wskaż taktyczne miejsca, które należało bronić w trakcie wojny polsko-
bolszewickiej. Efekty poszukiwań zaprezentuj na zbiórce. Poproś o pomoc rodziców lub nauczyciela 
historii, którzy pomogą Ci wybrać właściwe źródła historyczne. 

9. Zorganizuj kominek historyczny dla swojego zastępu lub drużyny, w czasie którego porozmawiacie o 
odwadze Płockich Orląt, czyli dzieci biorących udział w obronie Płocka 1920 roku. Podczas kominka 
zadbaj o piosenki patriotyczne z tamtych czasów, spróbuj nauczyć zastęp minimum jednej z nich. 
Zastanówcie się na czym polega patriotyzm i miłość do swojej małej ojczyzny w dzisiejszych czasach. 

10. Zaangażuj się w służbę na rzecz uporządkowania/odnowienia wybranego przez siebie miejsca pamięci 
związanego z Obroną Płocka w 1920 roku. Swoją akcję skonsultuj  
z drużynowym i zachęć do udziału w niej członków zastępu. 
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Wymagania: 
1. Posiada obszerną wiedzę na temat Obrony Płocka, zna przyczyny, które do niej doprowadziły, jej 

przebieg, oraz konsekwencje do jakich doprowadziła. Poznał Obronę Płocka 1920 roku od strony 
militarnej, taktycznej i organizacyjnej. Wie, jakie formacje brały w niej udział, gdzie odbywały się walki, 
gdzie organizowano barykady. Potrafi opisać życiorysy najbardziej zasłużonych osób biorących udział w 
walkach i ich wpływ na przebieg wydarzeń. Upowszechnił wiedzę o obronie Płocka 1920 roku, w 
szczególności o roli harcerzy i ludności cywilnej w swojej społeczności lokalnej. 

2. Podjął się świadomej służby opiekując się miejscem związanym z obroną Płocka 1920 roku, zgłębiając 
jego historię. 

3. Zorganizował lub wziął udział w kuźnicy poruszającej tematykę współczesnego patriotyzmu w 
odniesieniu do wartości z czasów obrony Płocka. 

4. Mając na uwadze tych, którzy poświęcili swoje życie dla przyszłych pokoleń, dba  
o zdrowie i życie swoje i innych w swoim najbliższym otoczeniu. Potrafi udzielać I pomocy. 

5. Przygotował i upowszechnił w placówkach edukacyjnych na terenie działania swojej drużyny materiały 
dydaktyczne i promocyjne o tematyce Obrony Płocka 1920 roku. 

6. Pełnił znaczącą rolę w obchodach rocznicy obrony Płocka 1920 roku. 
 

Podczas realizacji wymagań warto wziąć pod uwagę możliwość zdobywania sprawności przez 

wielu wędrowników w Hufcu PŁOCK. Niektóre zadania mogą być realizowane w różnych 

miejscach na terenie miasta. Dobrą praktyką byłoby zorientowanie się wcześniej, które miejsca 

i osoby z Płocka były już zaangażowane w działania związane z realizacją sprawności i ponownie 

ich nie planować. 
 

Inspiracje – to wskazówki, podpowiedzi, inicjatywy, którymi możesz się inspirować przy planowaniu swoich 

zadań do realizacji sprawności: 

 

1. Wykorzystaj do realizacji sprawności Szlak Stulecia Harcerstwa Płockiego. Zachęć do realizacji części 
zadań lub nawet całej propozycji programowej opartej  
o Szlak Stulecia Harcerstwa Płockiego członków swojego zastępu/patrolu lub drużyny. Wszystkie 

niezbędne materiały znajdziesz tutaj: https://plock.zhp.pl/szlak-stulecia-harcerstwa-
plockiego/ 

2. Przygotuj we współpracy z Płocką Informacją Turystyczną ulotki o Obronie Płocka 1920 roku i 
przeprowadź akcję rozdawniczą w strojach nawiązujących do czasów z 1920 roku. 

3. Zorganizuj grę terenową o Obronie Płocka w miejscach związanych z Obroną Płocka dla harcerzy lub 
lokalnej społeczności. 

4. Napisz i rozpropaguj piosenkę/ wiersz o Obrońcach Płocka z 1920 roku. 
5. Podejmij stałą służbę porządkową przy Kopcu Harcerskim, płycie nieznanego żołnierza, grobie 

Marynarza Flotylli Wojennej Wiktora Nitki na Radziwiu, grobie Tadeusza Jeziorowskiego na 
cmentarzu Wojskowym na Dołach lub innym miejscu związanym  
z bohaterami obrony Płocka z 1920 roku. 

6. Stwórz porównawcze fotografie miejsc związanych z Obroną Płocka kiedyś i dziś. Materiał 
upowszechnij wśród społeczności hufca. 

https://plock.zhp.pl/szlak-stulecia-harcerstwa-plockiego/
https://plock.zhp.pl/szlak-stulecia-harcerstwa-plockiego/
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7. Weź aktywnie udział w akcji Marcelinki. Zaangażuj się w promocję tej akcji w swoim środowisku 
celem zwiększenia jej zasięgu i efektywności. 

8. Przygotuj i przeprowadź zajęcia na temat Obrony Płocka 1920 w lokalnym Domu Kultury/Spółdzielni. 
9. Przygotuj akademię tematyczną/spotkanie dla uczniów Twojej szkoły/uczelni. 
10. Przygotuj album z życiorysami kobiet, które brały ważny udział w Obronie Płocka (np. Marcelina 

Rościszewska, Arkuszewska, Zofia Ceglarska, Jadwiga Kosmacińska, Maria Macieszyna, Halina 
Rutska, Eugenia Nowalińska, A. Olszewska, E. Paprocka, Bronisława Perzanowska, Sypniewska). 
Zaangażuj się w promocję roli kobiet podczas walk z 1920 roku. 

11. Przedstaw życiorysy harcerzy biorących udział w Obronie Płocka 1920 roku w ciekawej formie w 
trakcie gry terenowej na jednym z punktów. 

12. Przygotuj interaktywną mapę Płocka z zaznaczonymi na niej ważnymi dla obrony miasta miejscami. 
Wykorzystaj stworzą przez siebie mapę do szerzenia wiedzy o Obronie Płocka 1920r. 

13. Pokonaj symboliczną trasę o długości 1920 km w formie aktywności fizycznej (rower, bieg, kajak, 
rolki, marsz). 

14. Zostań Honorowym Dawcą Krwi - w czasie zdobywania sprawności przynajmniej 2 razy oddaj krew. 
15. Przygotuj na podstawie zdobytej wiedzy materiały edukacyjne w postaci gier, konspektów do 

przeprowadzenia zajęć, zbioru zagadek, łamigłówek, krzyżówek, kolorowanek o Obronie Płocka 1920 
roku oraz rozpowszechnij je w środowisku harcerskim, szkołach i przedszkolach. 

 

 

Powodzenia! 


