
Temat zbiórki: Sanitariuszka Małgorzatka
Zbiórka przeznaczona jest dla harcerzy ze szkoły podstawowej z klas IV - VI 
Czas trwania zbiórki: ok. 2 godz.

Cele: 
- poznanie zasad pierwszej pomocy
- poznanie ciekawych ludzi z historii Szarych Szeregów
- postepowanie zgodnie z Prawem Harcerskim
- integracja środowiska
- wdrażanie zasad działania zespołowego i współpracy
- zachęcenie do nauki przez poznanie i zabawę

Zamierzenia:
– harcerze po zbiórce będą znać podstawowe zasady pierwszej pomocy
– zaliczą część wymagań na sprawność higienista i stopnie harcerskie

Formy pracy: 
- gra terenowa
- piosenka
- gawęda
- zawody

PLAN ZBIÓRKI

Obrzędowe rozpoczęcie 

Sprawdzenie obecności: harcerki i harcerze podpisują się na bandażu

Gawęda: Sanitariuszka „Małgorzatka” - opowieść o sanitariuszce i pewnej piosence
Janina Załęska – Niewiarowska - ur. 01.06.1919 r. w Czatkowicach, zm. 12.01.1994 w Warszawie



W konspiracji od 1942 r. w kompanii "Orzeł" (późniejszy kryptonim "Howerla"), łączniczka plutonu "Olchara" 
i "Startera". Po utworzeniu pułku "Baszta" przeniesiona do pomocy lekarza pułkowego. Przydział w lipcu 1944 
r. - Komenda Główna Armii Krajowej - pułk "Baszta" - batalion "Bałtyk" - kompania B-1 – sanitariat. Przed 
wybuchem powstania mieszkała przy Alei Róż .

Szlak bojowy:
Mokotów. Organizowała szpitaliki powstańcze i punkty opatrunkowe, opiekowała się rannymi powstańcami. 
Gdy ppor. "Krzysztof" Jan Markowski, współautor "Marszu Mokotowa", znalazł się pod koniec sierpnia 1944 
w szpitalu polowym, opiekowała się nim sanitariuszka "Baszty" - "Małgorzata" Janina Załęska-Niewiarowska. 
Owocem wdzięczności pacjenta była piosenka. Piosenka powstała na początku września z inicjatywy 
kompozytora. Chciał on w ten sposób wyrazić podziękowanie sanitariuszce, która zaopiekowała się nim, gdy 
został kontuzjowany w czasie eksplozji pocisku rakietowego. Słowa popularnej "Sanitariuszki Małgorzatki" 
napisał Mirosław Jezierski "Karnisz". 

Po wojnie ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wydział Biologii na Uniwersytecie 
Warszawskim 

Piosenka: 
Tekst piosenki pt. Sanitariuszka Małgorzatka
Autor tekstu: Mirosław Jezierski (ps. Karnisz) 

Kompozytor: Jan Markowski (ps. Krzysztof) 

Przed akcją była skromną panną,
Mieszkała gdzieś w Alei Róż,
Miała mieszkanko z dużą wanną,
Pieska pinczerka, no i już.

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" -
W ręce Małgosi oddam go! 

Gra: Samarytanka
Gra w terenie w formie biegu. Każdy zastęp musi zaliczyć wszystkie punkty
1. Skrzynki. 
Zastępy udają się do rozmieszczonych w okolicy harcówki skrzynek, aby sprawdzić, czy
są w nich listy. Znajdują listy zaszyfrowane, adresowane do siebie. Wynika z nich, że zadaniem drużyny jest 
zorganizowanie szpitala polowego. Zadania zastępów to np. uzupełnienie apteczki, rozłożenie koców, 
przygotowanie bandaży, kubków, wody itp.
2. Bandażowanie. Harcerze uczą się bandażować rękę, stopę, kolano itp.
3. Przenoszenie rannych.
Dwie osoby z każdego zastępu robią ze swoich rąk tzw. krzesełko. Harcerze, którzy nie biorą udziału w 
przenoszeniu, są rannymi. Na dany znak pary sadzają na swoje krzesła rannych
i zanoszą do szpitala. Następnie wracają po kolejnych rannych. Wygrywa zastęp, który pierwszy przeniesie 
swoich rannych.
4. Dotyk sanitariusza. 
Sanitariusze muszą czasem pracować przy bardzo słabym świetle, powinni więc umieć posługiwać się również 
innymi zmysłami niż wzrok. Drużynowy przygotowuje zestaw złożony z wyposażenia apteczki: bandaże różnej 
szerokości, plastry, nożyczki, termometr, chusta trójkątna, agrafka
itp. Po zapoznaniu się z wyglądem przedmiotów harcerze zawiązują sobie oczy i rozpoznają je dotykiem.
5. Węch sanitariusza. 
Drużynowy przygotowuje zestaw złożony z lekarstw wydzielających charakterystyczne
zapachy, np. krople miętowe, rumianek, szałwia itp. Harcerze zapoznają z zapachami, a następnie
zawiązują sobie oczy i otrzymują leki do powąchania (wymieniają nazwy).

Podsumowanie gry i zbiórki

Obrzędowe zakończenie zbiórki

Materiały potrzebne do zbiórki:
– zaszyfrowane listy dla każdego zastępu
– apteczka
– bandaże
– tekst piosenki
– kartki i długopisy
– koce, kanadyjki, kubki
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