
Scenariusz gry terenowej - „Uwolnić Szewczyka”

Temat: Major Piotr Szewczyk- policjant, cichociemny, żołnierz, BOHATER...

Cel gry: 

-zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii
Policji 
w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez 
Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego, 

- poznanie życia i działalności majora Piotra Szewczyka jako postaci realizującej etos 
bohatera,

- propagowanie wśród młodzieży ponadczasowych wartości jak Bóg, honor, ojczyzna. 

Metody: gra terenowa

Formy pracy: indywidualna, grupowa

Potrzebne osoby:

 Komisja egzekucyjna

 Działacz konspiracyjny/pomocnik przy punktach

 Osoby ankietowane/ nauczyciele uczestniczący w grze

Część pierwsza-plan gry:

 Zebranie uczestników na rozprawie prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w 
Warszawie przeciwko mjr. Piotrowi  Szewczykowi  w sprawie absurdalnych zarzutów 
„działania przeciwko narodowi i próbie obalenia demokratycznego ustroju państwa 
polskiego”. Sąd zamierza oskarżonego skazać na karę śmierci. Na sali rozpraw 
znajduje się działacz konspiracyjny, sprzeciwiający się absurdalnym zarzutom. 
Uczestnikom gry zostaje przybliżony biogram Piotra Szewczyka oraz historia szkoły 
w Mostach Wielkich. 

 Uczestnicy dowiadują się o zniknięciu dokumentów potrzebnych do prowadzenia 
dalszego postępowania w sprawie Szewczyka. Głównym celem jest znalezienie 
wszystkich dokumentów, które mogą zdobyć, wykonując poszczególne zadania w 
odpowiedniej kolejności. 

 Uczestnicy zostają przeprowadzeni z sali rozpraw do miejsca startowego, z którego 
zaczynają grę terenową. Dzielą się na dwie  grupy. Obie są przekazane „pod opiekę” 
członków komisji egzekucyjnej, która przedstawia postać Szewczyka – podstawowe 
informacje.  

Część druga- zadania: 

 W trakcie pierwszego zadania uczestnicy otrzymują mapę z wyznaczonymi 
kierunkami trasy, która doprowadzi ich do kolejnego punktu. W tym zadaniu 



uczniowie rozwijają umiejętność poruszania się w terenie oraz przy pomocy 
wskazówek na drodze. 

 Po wykonaniu pierwszego zadania, znalezieniu i zapoznaniu się z treścią 
dokumentów, uczestnicy przystępują do kolejnego zadania, jakim jest rozwiązanie 
zaszyfrowanych wiadomości przekazanych przez konspiracyjnego działacza.  Jego 
obowiązkiem jest wyjaśnienie, w jaki sposób mogą to zrobić  (PO-LI-TY-KA  RE-
NU) 

 Informacje, które uczestnicy uzyskali, są potrzebne w następnym zadaniu, w którym 
będą musieli przeprowadzić ankietę, warunkującą zmianę wyroku sądu. W tym celu 
należy udać się do szkoły i pozbierać podpisy od nauczycieli. Podpis mogą uzyskać 
osoby znające odpowiedzi na pytania zadawane przez pedagogów. Ułatwieniem w tym
zadaniu są rozszyfrowane informacje z poprzedniego wyzwania. Po zebraniu 
podpisów obie drużyny wracają do miejsca, w którym była prowadzona rozprawa. W 
ten sposób kończy się pierwsza część gry.

Część trzecia- zakończenie:

 Uczestnicy wraz z zebranymi dokumentami i podpisaną ankietą spotykają się z 
komisją egzekucyjną. Materiały zebrane w trakcie gry zostają przekazane działaczowi 
konspiracyjnemu, który również znajduje się na rozprawie. Wszelkie informacje na 
temat Szewczyka zostają podsumowane, a prowadzący grę robią krótką prezentację 
jego osoby 
oraz zasług dla służby ojczyźnie.

 Gra oficjalnie kończy się, gdy komisja egzekucyjna zmienia wyrok kary śmierci na 15
lat pozbawienia wolności.  



Przykładowe zadania: 

a) zaszyfrowane informacje: 

Szkoła Policji Państwowej w Mostach Wielkich zukjdpwkłk się na terenie 
obwodu lwowskiego II Ezrcztopsopilyrj 

Ulubionym sopeyrm Piotra Szewczyka była olłak upżuk

Piotr Szewczyk syndlpwkł oekwo na uniwersytecie Jagielońskim

Kursy oeztgpypwkwczr w Szkole Policji Państwowej trwały dzlrslęć mlrslęct

Na tablicy Szkoły Policyjnej widnial napis: „Polska Szkoła Policyjna daje 
opilcjkuypwl nie tylko wiedzę ale i uczy go być dpbetm pbtwkyrirm” 

Średni wiek akudtdktk do Szapłt w Mostach Wielkich to 23-24 lata

Jednym z eiemruyów zakończenia szkolenia w Mostach Wielkich była 
hnmpetsytczuk inscenizacja pt. „Chrzest Policjanta”

W 1939 r. Piotr Szewczyk został mianowany ksolekuyrm



Po wtbnchn II wojny światowej Mosty Wielkie wraz ze szkołą zostały przyjęte 
do Zwlązan Ekdzlrcalrgp

Piotr Szewczyk znał biegle język ulrmlrcal oraz naeklńsal

b) Pytania nauczycieli- zbieranie podpisów pod zmianą wyroku: 

Do jakiego obwodu należały Mosty Wielkie w czasach II Rzeczypospolitej?

 lwowskiego

 kaliningradzkiego

 kijowskiego

Jaki był ulubiony sport Piotra Szewczyka?

 piłka ręczna

 piłka nożna

 piłka siatkowa

Na którym Uniwersytecie studiował Piotr Szewczyk?

 Warszawskim

 Lubelskim

 Jagiellońskim

Co szkoła daje policjantowi wg napisu z tablicy Szkoły Policyjnej?

 Wiedzę i uczy go, jak być dobrym obywatelem

 Pracę i uczy go, jak być dobrym policjantem 

 Pieniądze i niczego go nie uczy



Ile trwały kursy przygotowawcze w Szkole Policji Państwowej?

 siedem miesięcy

 dziesięć miesięcy

 dwanaście miesięcy

Ile wynosił średni wiek kandydata do Szkoły w Mostach Wielkich?

a) 22-23 lata

b) 23-24 lata

c) 21-22 lat

Jaki tytuł nosiła humorystyczna inscenizacja grana na zakończenie szkolenia?

a) Chrzest Policjanta

b) Chrzciny Policjanta

c) Wesele Policjanta

Co stało się ze szkołą w Mostach Wielkich po wybuchu II wojny światowej?

a) Zniszczono ją.

b) Nic się nie stało, działała normalnie.

c) Przejął ją okupant (kto?).

Jaki stopień otrzymał Piotr Szewczyk w 1939 r.?

a) aspiranta

b) majora

c) podporucznika

Które języki znał Piotr Szewczyk w trakcie nauki w szkole policyjnej?

a) angielski i francuski

b) niemiecki i ukraiński

c) francuski i rosyjski


