
Temat zbiórki: Memoriał Janusza Kusocińskiego

Cele: 
- przybliżenie roli bohaterów 
- poznanie ludzi uchodzących  za bohaterów
- postepowanie zgodnie z Prawem Harcerskim
- wskazanie uniwersalności Prawa Harcerskiego
- wpojenie zasad fair play
- budowanie tożsamości narodowej
- wzbudzenie postaw patriotycznych
- integracja środowiska
- wdrażanie zasad działania zespołowego i współpracy
- poznanie ciekawych miejsc stolicy
- szerzenie idei braterstwa i przyjaźni
- zachęcenie do nauki przez poznanie i zabawę

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

PLAN ZBIÓRKI

Obrzędowe rozpoczęcie 

Gawęda - Idea Olimpijska, a Prawo Harcerskie. 

Świat opiera się na kodeksach moralnych i etycznych. Jeśli przeczytamy je uważnie znajdziemy 
wiele cech wspólnych. W roku olimpijskim przyjrzyjmy się bliżej idei olimpijskiej i jak ona się 
ma do Prawa Harcerskiego. 
Sama idea olimpijska wywodzi się ze starożytnej Grecji i była systemem wychowania 
zakładającym pełny i harmonijny intelektualny i moralny rozwój jednostki. Była ona świadoma 
narodowej, kulturowej i klasowej tożsamości. Twórca odrodzenia Olimpiady – Pierre de Cubertin 
– głosił, że zawody sportowe mają zastąpić wojny i konflikty, a młodzież zamiast walczyć na 
róznych frontach powinna mierzyć swe siły na stadionach. Olimpizm ma bardzo ukierunkowany 
charakter – idea otwartości i akceptacji wszystkich narodów, kultur i światopoglądów 
połączonych z celem najwyższym, jakim jest pokój i szczęście ludzi. Duch przyjaźni i pokoju 
połączony z ideologią fair play stał się filarem postepowania i idei olimpijskiej. Skupmy się na 
ideologii fair play. I tu ciekawostka. To nie francuski Komitet Olimpijski wpadł na ten pomysł, 
a.... William Szekspir w dramacie „Król Jan” w 1555 roku.
Fair play to uczciwość w grze, rywalizacji, czy dyskusji, równość pod względem warunków i 
możliwości, respektowanie reguł, wzajemne poszanowanie, lojalność, moralność i szczerość. 
Wspomniany Komitet w 1974 roku połączył fair play z greckim Arete, co oznacza dzielność, 
odwaga, honor i cnota. Jak widać ideę olimpijską można traktować jako wszechstronną edukację 
ideału wychowania. Baron de Cubertin powiedział: „ W czasach obecnych, tak pełnych 
wspaniałych możliwości, a z drugiej strony obfitujących w tyle niebezpieczeństw, nowoczesny 
olimpizm ma być szkołą etycznego ideału i czystości moralnej, wytrzymałości fizycznej i 
cielesnej siły.”



Brzmi znajomo...
Czym jest Prawo Harcerskie? Prawo Harcerskie jest kodeksem zasad, którymi kieruje się każdy 
harcerz. Harcerze starają się być rzetelni, szczerzy, rycerscy, pogodni, czyści moralnie i chętni do 
niesienia pomocy innym. Dziesięć punktów wyznacza nasz sposób życia, a ich przestrzeganie 
staje się wyzwaniem dla każdego i ideałem do którego dążymy. 
Stosując się do wyżej opisanych zasad wielu ludzi oddało życie. Na tej zbiórce poznacie jedną z 
nich. Janusz Kusociński – olimpijczyk, żołnierz i Polak, który nie chciał zdradzić swoich ideałów 
i ojczyzny. Mistrz olimpijski w biegach długodystansowych, który nie zgodził się  trenować 
nazistowskich biegaczy przygotowujących się do Olimpiady. Symbol Polski międzywojennej. 
Rozstrzelany w Palmirach 21 czerwca 1940 roku.

Piosenka
Harcerskie ideały

Gra terenowa: Memoriał Janusza Kusocińskiego
Miejsce - Boisko szkolne /polana/park
Forma - bieg terenowy połączony z zadaniami na punktach. 
Trasę gry harcerze pokonują zastępami. Forma gry to tzw gra z bazą, do której po zaliczeniu punktu będą musieli 
wrócić harcerze. Przygotuj kartki z numerami punktów. Zastęp wyruszający na trasę otrzymuje kartkę z 
numerem punktu, po powrocie do bazy dostaje następną,dostępną w bazie – dzięki temu nie ma możliwości, aby 
dwa zastępy w tym samym czasie były na jednym punkcie. Jeśli jest bezpiecznie i widzisz wszystkich swoich 
harcerzy możesz wprowadzić dodatkowy element – pochodnię (na zasadzie sztafety olimpijskiej). Na każdy 
punkt inny harcerz z zastępu musi przynieść olimpijski ogień. Zmiana harcerza następuje w bazie.

Zadanie 1
Co oznaczają koła olimpijskie?
Przygotuj 5 kolorów kredek lub markerów i szary papier. Zadaniem jest narysowanie kół olimpijskich – ważna 
jest kolejność. Przygotuj kartki z nazwami lub zdjęcia kontynentów – harcerze muszą dopasować kolor do 
odpowiedniego kontynentu.

5 kół olimpijskich oznacza unię sportowców 5 kontynentów. Pięć różnokolorowych przecinających się kół 
symbolizuje zarazem różnorodność, jak i jedność ludzi zamieszkujących Ziemię. Poszczególne kolory 
symbolizują kontynenty: niebieski – Europę, czarny – Afrykę, czerwony – Amerykę, żółty – Azję i zielony 
– Australię. Dodatkowo kolory te zostały dobrane tak, by każdy z nich pojawiał się przynajmniej raz na 
jakiejś fladze państwowej. Flaga olimpijska wciągana jest na maszt podczas ceremonii otwarcia igrzysk. 
Koła oznaczają też 5 dyscyplin sportowych starożytnej olimpiady.



Zadanie 2
Podaj wodę i wykradnij amunicję. - w paru słowach opowiadamy historię Janusza - kelnera
Zadanie składa się z dwóch części. Część 1 – zastępy na bazie otrzymują tacę zeszklankami napełnionymi wodą. 
Muszą, niewylewając i w jak najkrótszym czasie dotrzeć do Gospody „Pod Kogutem”. Część 2 – Na miejscu 
czeka strażnik, który rozkłada na ziemi kilka przedmiotów (dowolnych – mogą to być cukierki) i z zawiązanymi 
oczami siada. Zastęp musi podkraść się tak, aby strażnik nie usłyszał i wykraść przedmioty. Strażnik przerywa 
grę jeśli coś usłyszy, wskazuje kierunek i podaje odległość np. cztery kroki. Jeśli trafił harcerz odpada. 
Czas na podchodzenie 5 min.

Z życia Janusza Kusocińskiego:
Gospoda „Pod Kogutem” ul. Jasna: kelner - W gospodzie „Pod Kogutem” poza obsługiwaniem Niemców, 
zajmował się specyficzną działalnością. Mundurowi Niemcy, w pierwszych dniach okupacji, zostawiali broń w 
specjalnej skrzyni w szatni. Po jakimś czasie zorientowali się, że to właśnie tam ginie im z zapasowych 
magazynków – amunicja. Wykradał ją Janusz Kusociński.

Zadanie 3
Majsterka origami – wykonujemy tulipana z papieru – w paru słowach opowiadamy o miłosci do kwiatów 
,przyrody i o Szkole Ogrodniczej ukończonej przez Kusocińskiego w 1928 roku. O tym jak zajmował się 
roślinami w Łazienkach Królewskich jednocześnie trenując, aby zdobyć złoto na 10 000 metrów na Olimpiadzie 
w Los Angeles 31 lipca 1932 r (ciekawostka: ,Codziennie rano chodził również z kosiarzami na łąki. Sądził, że 
praca kosą dobrze wpłynie na jego mięśnie. Pracował bardzo szybko i bez wytchnienia, taki miał charakter 
musiał być najlepszy).



Zadanie 4
Zostań szefem wywiadu – w paru słowach o Organizacji Wojskowej „Wilki”. Janusz Kusociński był w niej 
szefem wywiadu. 

Organizacja Wojskowa "Wilki" – pierwsza konspiracyjna organizacja która podczas II wojny światowej starła 
się zbrojnie z Niemcami. OW "Wilki" wchodziła w skład Centralnego Komitetu Organizacji 
Niepodległościowych. Komendantem głównym OW "Wilki" był Józef Rylski-Brückner, ps. „Wilk-Biernacki”, 
szefem wywiadu zaś – Janusz Kusociński. Z czasem część OW "Wilki" połączyła się z ZWZ, a później AK, a 
część z NSZ. O losach niektórych członków OW "Wilki" opowiada książka Zdzisława Łukawskiego "Pozycje  
bez okopów" 

Harcerze otrzymują zaszyfrowaną wiadomość. Muszą ję rozszyfrować
„Na bocznicy kolejowej stoi transport z niebezpiecznymi zwierzętami. Waszym zadaniem jest nie pozwolić im 
uciec”. To będzie zadanie dla całej drużyny. Szczegóły na ostatnim punkcie

Zadanie 5
Fakty z życia Janusza Kusocińskiego – zdjęcia załącznik nr 1
Przygotowujemy zdjęcia i opisy wydarzeń. Zadaniem harcerzy jest dopasowanie ich do siebie.

1. Ul. Noakowskiego 16 – tablica pamiątkowa informująca, że w tym domu mieszkał i został aresztowany.
2. Klub Sportowy Warszawianka – tu są dwie możliwości -  albo KS Skra ul Wawelska 5 – przedwojenna 

siedziba Warszawianki, albo obecna siedziba przy ul Puławskiej 101 – tu trenował
3. AWF Warszawa – ul Marymoncka 34 – został absolwentem w 1938
4. Fort Czerniaków ul. Powsińska 28 – tu walczył kapral Janusz Kusociński „Kusy”, ranny 28 września 

1939 r. W tym miejscu znajduje się pamiątkowy kamień z tablicą poświęconą biegaczowi.
5. Siedziba Gestapo Aleja Szucha – obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej - Przetrzymywany i 

katowany na Alei Szucha, nie wydał nikogo. Mówiono, iż Niemcy chcieli aby opowiedział się po ich 
stronie, oraz zaczął trenować ich ekipę biegaczy. Janusz Kusociński był osobą bardzo znaną w 
przedwojennej Polsce, a hitlerowcy pozbywali się wszystkich symboli narodowych. 21 czerwca 
przywieziono go skatowanego pod Pawiak skąd ciężarówki z innymi więźniami jechały do Puszczy 
Kampinoskiej. 

6. Palmiry – grób Janusza Kusocińskiego
7. Stadion Narodowy – kiedyś Stadion Dziesięciolecia – to tu przez wiele lat odbywał się Memoriał Janusza 

Kusocińskiego –  lekkoatletyczne, międzynarodowe zawody sportowe.

Zadanie 6
Zabawa – pilnujemy zwierząt – zabawa murarz.
Po ukończeniu przez wszystkie zastępy zadań na punktach zbieramy ich w jednym miejscu i dzielimy na dwie 
grupy. Jedna to pilnujący zwierząt (jeden zastęp) – pozostałe to zwierzęta. Zwierzęta muszą przebiec przez linię 
wyznaczoną przez pilnujących, którzy mogą poruszać się tylko wzdłuż tej linii. Które „zwierze” zostanie 
dotknięte dołacza do pilnujących, aż zostanie zwycięzca (jedno zwierze). Można też określić czas zabawy, 
zamieniać role zastępów i zapisywać wynik. Zastęp, który w określonym czasie wyłapie więcej zwierząt 
wygrywa.

Historia z życia Janusza:
W pierwszej połowie września otrzymał nietypowy rozkaz. Na bocznicy za wiaduktem kolejowych przy ul. 
Towarowej znajdowały się wagony z dzikimi zwierzętami cyrkowymi. Obawiano się, że niepilnowane zwierzęta 
mogą stanowić zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. „Kusy” wykonał bezbłędnie i to zadanie – nikt chyba z 
przedstawicieli sportu myśliwskiego w Polsce nie miał na rozkładzie tylu lwów, tygrysów i innych drapieżników 
co właśnie Janusz Kusociński – wspominał po wojnie Antonii Grzesik

Dyskusja
Prawdziwe bohaterstwo - Pięknie żyć, czy pięknie umierać?
Przygotowujemy 3 plakaty. Na jednym piszemy: Bohaterstwo – pięknie żyć, na drugim: Bohaterstwo – pięknie 
umierać, a na trzecim stawiamy znak zapytania. Znak zapytania jest dla harcerzy, którzy mają inne zdanie. 
Prowadzący wyjaśnia tą zasadę.
Harcerze siadają przy tym plakacie, który odpowiada ich poglądowi na ten temat. Rozpoczynamy dyskusję. 



Każdy harcerz wyraża swoją opinię i uzasadnia, dlaczego usiadł właśnie w tym miejscu. Po dyskusji harcerze 
mogą zmienić swoje miejsce. 

Dyskusję kończymy wierszem o Januszu Kusocińskim
Tadeusz Kubiak

Pamięci Janusza Kusocińskiego

PAMIĘTAJ – PALMIRY
W sosnowym lesie – tu dobiegał do mety

Tu go dopadła, wyprzedziła śmierć,
Nie ta śnieżysta, z dziecinnych jasełek
co otrzepuje się z świerków, z jodełek,

z gwiazd nocą jasną ...
Ta naznaczona, napiętnowana
czarnymi krzyżami swastyk.

Stąd już nie pobiegł ku słońcu, przestrzeni
Tu nikt nie myślał o wieńcach laurowych

gałęziach palmy, gałązkach oliwek.
Koroną z cierni wieńczyły tu głowy

hordy wrzaskliwe. 

Omówienie zbiórki 
Sprawy różne
Obrzędowe zakończenie zbiórki
Jeśli Twoje środowisko ma blisko do jakiegoś punktu związanego z życiem Janusza Kusocińskiego 
polecam zakończenie zbiórki kręgiem właśnie tam.

• Klub Sportowy Warszawianka – tu są dwie opcje albo KS Skra ul Wawelska 5 – przedwojenna siedziba 
Warszawianki, albo obecna siedziba przy ul Puławskiej 101

• Fort Czerniaków ul. Powsińska 28 – W tym miejscu znajduje się pamiątkowy kamień z tablicą 
poświęconą biegaczowi.

• Stadion Narodowy – kiedyś Stadion Dziesięciolecia – to tu przez wiele lat odbywał się Memoriał Janusza 
Kusocińskiego

• Ul. Noakowskiego 16 – tablica pamiątkowa informująca, że w tym domu mieszkał i został aresztowany.
• Szkoła Podstawowa ulica Zuga 16 – w latach 1938 – 39 w niej nauczycielem WF był Janusz. Obecnie 

Zespół Szkół Sportowych nr 50 im Janusza Kusocińskiego został przeniesiony na ulicę Lindego 20.
• Centrum Olimpijskie ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 – tu znajduje się między innymi Muzeum Sportu i 

Turystyki i Centrum Edukacji Olimpijskiej
• Łazienki Królewskie – ogrodnik i miejsce treningów
• AWF Warszawa – ul Marymoncka 34 – tu studiował
• Warszawska Cytadela - zgłosił się na ochotnika do wojska, bo nie dostał powołania – ze wgledu na 

kontuzję miał kategorię D. Walczył w II Batalionie 360 Pułku Piechoty – obsługiwał CKM
• Palmiry – grób Janusza Kusocińskiego
• Gospoda „Pod Kogutem” ul. Jasna: kelner 
• Siedziba Gestapo Aleja Szucha

Czas trwania ok. 2 godziny



Załącznik nr 1 – materiał zdjęciowy
Zdjęcia dzięki uprzejmości Agencji Fotograficznej Newspix.pl i mogą być wykorzystane 
wyłącznie jako materiały programowe na zbiórce harcerskiej. 
Wszelkie inne wykorzystanie wymaga zgody Agencji Newspix.pl (tel. 602 630 387)

Stadion Skry Warszawa

Makieta Stadionu Warszawianki im. Janusza Kusocińskiego



Stadion Dziesięciolecia w Warszawie

Ministerstwo Edukacji Narodowej Aleja Szucha – dawna siedziba Gestapo



AWF – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Warszawa, ul. Noakowskiego 16 – w tym domu mieszkał Janusz Kusociński.     



Janusz Kusociński



Fort Czerniaków, ul. Powsińska 28

Grób Janusza Kusocińskiego – Palmiry
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