
Ranny pilot – gra terenowa

Fabuła gry:

Ciemną nocą nad Puszczą Kampinoską przelatywał samolot, który dokonał zrzutu broni dla 
walczących w okolicach Warszawy partyzantów. W drodze powrotnej, w okolicach Dziekanowa 
Leśnego w samolocie zaczęły się problemy. Silnik krztusił się i przerywał. W pewnym momencie 
samolot zaczął się palić i spadać ku ziemi. W ostatniej chwili z samolotu oderwał się mały punkt. 
Po kilku sekundach na niebie pojawiła się czasza spadochronu. Pilot zdążył wyskoczyć w ostatniej 
chwili. Po chwili nogi skoczka dotknęły ziemi, czasza spadochronu opadła na trawę. Pilot mimo ran 
zdołał ukryć spadochron w lesie.
Następnego dnia dwa patrole partyzantów, które dowiedziały się o skoczku, wyruszyły na 
poszukiwanie pilota.
Który z nich odnajdzie rannego pilota?

Cel gry:
– ćwiczenie poruszania się w terenie zalesionym
– czujna obserwacja terenu
– doskonalenie myślenia strategicznego
– praca i współdziałanie w grupie
– doskonalenie technik harcerskich – terenoznastwo, samarytanka, szyfry
– poznanie okolicy, w której mieszkam

Zasady gry:
W grze biorą udział dwa patrole oraz bezstronni obserwatorzy – po jednym w każdym patrolu i 
oczywiście neutralny ranny pilot. Każdy z uczestników, z wyłączeniem obserwatorów i pilota, ma 
na lewym ramieniu zawiązaną kolorową opaskę (w kolorze zespołu), której zerwanie eliminuje 
uczestnika z gry. Pilot pierwszy rusza w teren i kryje się w wyznaczonym obszarze lasu. Patrole 
otrzymują mapę z zaznaczonym terenem, na którym znajduje się ranny pilot oraz kopertę z 
zaszyfrowanymi obrażeniami pilota (nie mogą jej otwierać). Patrol kiedyznajdzie pilota otwiera 
kopertę i wykonuje zadanie. Drugi patrol robi to dopiero po zakończeniu gry.
Zadaniem obu patroli jest odnalezienie rannego pilota, udzielenie mu pierwszej pomocy i dalszy 
transport. Transport (droga do mety) odbywa się określoną trasą – wspólną dla obu patroli. 
Oba patrole wyruszają z dwóch różnych punktów po upływie określonego czasu na ukrycie się 
pilota. Punkty startowe muszą być równo oddalone od obszaru, na którym ukrywa się pilot. Patrole 
nie mogą się atakować na terenie zaznaczonym na mapie, który oznacza obszar ukrywania się 
pilota. Jeżeli patrol zobaczy, że pilot został odnaleziony przez drugi patrol, jego zadaniem staje się 
odbicie pilota. W tym celu musi on jak najszybciej dotrzeć do określonych punktów, przez które 
koniecznie musi być przeprowadzony pilot i tam przygotować zasadzki (zasadzki powinny 
wykorzystywać techniki harcerskie np. szyfry, znaki patrolowe – tak aby odwrócić uwagę od 
planowanego ataku) i spróbować odbić pilota. Pilota należy odbić przez dotknięcie go. Jeżeli się to 
uda, to patrol ma ok. 5 minut na to by oddalić się z pilotem. Patrol, który doprowadzi pilota do 
mety, wygrywa. Oczywiście patrol chroniący pilota zawsze musi przejść przez określone punkty 
zaznaczone na mapie.
Patrole mogą dzielić się na mniejsze grupy i nękać – atakować przeciwnika na terenie całej gry z 
wyłączeniem obszaru ukrywania się pilota oraz startu i mety.
Wygrywa patrol, który doprowadzi pilota do mety.
Po zakończeniu gry patrol, który nie znalazł pilota jako pierwszy i nie wykonał zadania 
samarytańskiego musi je wykonać.
Materiały do gry:

– mapy terenu
– opaski z krepiny w dwóch kolorach
– apteczka zastępu
– zaszyfrowana informacja w kopercie z urazami pilota


