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Słowo wstępne 

 

„Jak bawili się dziadkowie” to tytuł projektu, który jest realizowany 

przez Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku wraz z Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku w Pępowie. Oryginalność i innowacja założeń związanych 

z realizacją projektu polega na zaproponowaniu seniorom różnorodnych 

zajęć, które pozwoliły wykorzystać wielopłaszczyznowy potencjał w nich 

drzemiący.  

Dużą wagę przywiązano, w pierwszej kolejności do zapoznania Seniorów 

z podstawami animacji, pracy w grupie, pobudzania do działania a następnie 

do wspominania czasu swojej młodości. Kolejno skupiono się na tworzeniu 

więzi międzypokoleniowych, dlatego w części spotkań uczestniczyły dzieci, 

które uczyły się wartościowego sposobu spędzania czasu wolnego a także i 

szacunku do osób starszych. 

Organizowane spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem Seniorów. 

Z chęcią brali oni udział w proponowanych działaniach i aktywnościach. 

Budowała nas liczna obecność osób starszych na tych spotkaniach, ciekawiły 

nas opowieści tych osób, które mają ogromny bagaż wiedzy i doświadczeń, 

które chcą przekazać młodym pokoleniom. 

Materiały ze spotkań zostały zebrane w formie, która w przystępny 

sposób może zostać wykorzystana podczas innych spotkań, do czego 

zachęcamy.  
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Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą 

odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego  
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Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2016 

 

Zgodnie z „Programem współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2016” organizacje 

pozarządowe mają możliwość ubiegania się o dotacje na realizację zadań 

[https://www.umww.pl/attachments/article/17347/uchwala-XI-297-15-z-

Program%20wsp%C3%B3%C5%82pracy.pdf]. 

Otwarty konkurs ofert umożliwić miał wyłonienie innowacyjnych, 

modelowych lub systemowych projektów organizacji pozarządowych, 

których realizacja przyczyni się do rozwiązywania problemów osób 

starszych w Wielkopolsce. Na realizację Programu współpracy 

Województwo Wielkopolskie planuje przeznaczyć kwotę nie mniejszą niż 

12 000 000 zł.  

Województwo deklaruje, że Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

realizowana będzie na zasadach pomocniczości przy poszanowaniu 

suwerenności stron, zgodnie z zasadą partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji, jawności – zgodnie z odpowiednimi zapisami w Modelu 

współpracy SWW. Wśród sposobów współpracy warto wymienić: 

1) zlecanie zadań publicznych i udzielanie dotacji na te zadania,  

2) identyfikowanie, definiowanie i diagnozowanie problemów społecznych 

w Województwie Wielkopolskim,  

https://www.umww.pl/attachments/article/17347/uchwala-XI-297-15-z-Program%20wsp%C3%B3%C5%82pracy.pdf
https://www.umww.pl/attachments/article/17347/uchwala-XI-297-15-z-Program%20wsp%C3%B3%C5%82pracy.pdf
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3) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i 

współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,  

4) prowadzenie portalu dla organizacji pozarządowych Wielkopolskie Wici,  

5) prowadzenie i aktualizowanie elektronicznej bazy adresowej organizacji 

pozarządowych działających na terenie Województwa Wielkopolskiego,  

6) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych, w 

ramach którego prowadzone jest stałe doradztwo prawne, finansowe i 

statutowe z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych,  

7) doradztwo i współpracę przy pozyskiwaniu przez organizacje 

pozarządowe środków finansowych  

8) wspieranie pozyskiwania dofinansowania z funduszy zewnętrznych na 

realizację zadań przez organizacje pozarządowe – fundusz na wkłady własne 

przy aplikowaniu o środki finansowe z innych źródeł krajowych i 

zagranicznych,  

9) promowanie działalności organizacji pozarządowych,  

10) współtworzenie i konsultowanie projektów aktów normatywnych w 

dziedzinach dotyczących /statutowej/ działalności organizacji 

pozarządowych,  

11) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i 

inicjatywnym,  

12) współorganizowanie konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych i 

okolicznościowych, koncertów i innych przedsięwzięć o charakterze 

wojewódzkim,  

13) wspieranie rozwoju i funkcjonowania organizacji pozarządowych,  
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14) przygotowywanie projektów badawczych dotyczących organizacji 

pozarządowych w tym również w partnerstwie publiczno – prywatno – 

społecznym w celu polepszenia jakości współpracy,  

15) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, w tym 

wspieranie tworzenia partnerstw,  

16) obejmowanie patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub 

uczestnictwo w komitetach honorowych i organizacyjnych inicjatyw 

realizowanych przez organizacje pozarządowe,  

17) zawieranie umów partnerstwa określonych w Ustawie oraz 

podejmowanie działań w ramach partnerstwa publiczno – prywatno – 

społecznego,  

18) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej w Wielkopolsce,  

19) wsparcie i rozwój wolontariatu.  

Ponadto, warto dodać, że szczególną formą współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi jest 

współpraca w ramach Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, której celem jest tworzenie oraz monitoring 5 standardów 

współpracy administracji z organizacjami i podmiotami działającymi w 

zakresie pożytku publicznego w Województwie Wielkopolskim. 

Wśród priorytetowych zadań Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego do realizacji w roku 2016 we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi znalazła się działalność na rzecz seniorów. Najważniejsze 

wymienione punkty dotyczą: 
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1) Wspierania przedsięwzięć stwarzających ludziom starszym 

możliwość wyboru sposobu oraz prowadzenia niezależnego życia w ich 

dotychczasowym środowisku społecznym, tak długo jak sami tego chcą i jak 

długo jest to możliwe 

2) Wspierania przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych 

3)Wspierania zintegrowanych, międzysektorowych i 

interdyscyplinarnych programów przeciwdziałania przemocy wobec osób 

starszych 

4) Wspierania zróżnicowanych form działań na rzecz integracji 

międzypokoleniowej, partycypacji społecznej, opieki i wsparcia najstarszego 

pokolenia 

5) Wspieranie otoczenia osób starszych. 

Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Pępowie zaplanowały realizację projektu właśnie w ramach 

podpunktu 4 - Wspierania zróżnicowanych form działań na rzecz integracji 

międzypokoleniowej, partycypacji społecznej, opieki i wsparcia najstarszego 

pokolenia. 
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Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku  

 

Gostyński Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Gostyniu od 2012 roku działa 

w formie Stowarzyszenia pod 

honorowym patronatem Jego 

Magnificencji Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr 

hab. Macieja Żurawskiego. 

GUTW, jako organizacja działająca na 

rzecz osób starszych, pragnie służyć 

dialogowi – spotkaniom osób i kultur 

przeszłości i teraźniejszości. Powstało z 

inicjatywy środowiska gostyńskiego osób starszych pragnących pogłębić 

wiedzę, pracować twórczo wykorzystując różne formy aktywizacji 

psychologicznej, intelektualnej i fizycznej. Ponadto jego celem jest 

włączanie osób starszych do systemu kształcenia, w oparciu o rosnący 

potencjał intelektualny, naukowy gostyńskiego środowiska lokalnego. 

Otwarcie Uniwersytetu dla innych generacji wieku umożliwia nie tylko 

kontaktowanie się z osobami pragnącymi służyć swym doświadczeniem 

życiowym czy zawodowym, ale jednocześnie ukazywanie ludziom młodym 

przykładów świadczących o tym, że okres starzenia się i starości jest 

Rysunek 1 Logo GUTW 
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naturalnym czasem każdego człowieka, który może i powinien być 

wypełniony aktywnym życiem. 

Uniwersytet zaprasza wszystkie osoby dorosłe, emerytów i rencistów (bez 

względu na wiek i poziom wykształcenia) do uczestnictwa jako słuchaczy 

Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

W swej ofercie GUTW ma: 

● Wykłady o różnorodnej tematyce (ze szczególnym uwzględnieniem 

medycyny, psychologii, historii regionu, środowiska naturalnego, 

pomocy społecznej). 

● Lektoraty językowe: (j. niemiecki, j. angielski) – adresowane do 

słuchaczy po 45 roku życia; 

● Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowo-turystycznych; 

● Zajęcia seminaryjne, szkolenia  i warsztaty (w zależności od 

zainteresowań); 

● Edukacja informatyczna (dla słuchaczy po 45 roku życia); 

● inne działania, które wynikają z aktualnie realizowanych projektów. 

W ramach Uniwersytetu działa kilka sekcji tematycznych: 

● sekcja plastyczna 

● lektoraty języków obcych 

● sekcja informatyczna 

● marsze z kijkami 

● aerobik 

● pływalnia “Na fali” 
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Niemal 200 słuchaczy dzieli swój czas pomiędzy wskazane wyżej sekcje, 

które z roku na rok cieszą się co raz to większym zainteresowaniem. 

Aktywność Seniorów z Gostynia jest coraz większa i poszukują oni nowych 

wyzwań. Stąd wynikła inicjatywa realizacji projektu dotyczącego 

wspomnień [Źródło: gutw.logostyn.pl]. 
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pępowie 

24 marca 2014 r.  Pępowo dołączyło do grona aktywnych słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 22 

mieszkanki gminy Pępowo zawiązały 

Stowarzyszenie, którego celem jest: 

● wszechstronny rozwój 

mieszkańców gminy Pępowo, 

● aktywizacja społeczna osób 

starszych poprzez uczestnictwo w 

różnych formach życia 

społecznego,  

● propagowanie zasad kulturalnego 

współżycia społecznego, 

● prowadzenie i popieranie różnorodnych form aktywności 

intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia 

sprawności i zainteresowania członków Stowarzyszenia, 

● podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i 

zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami 

regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym 

pokoleniem.  

Już od początku istnienia UTW Pępowo, Panie zabrały się do działania i 

realizacji projektów. W pierwszej kolejności pozyskały, ze środków 

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich 

PISOP dotację na zakup sprzętu komputerowego. Następnie, z Programu 

Rysunek 2 Logo UTW Pępowo 
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Działaj Lokalnie, uzyskano środki na projekt "Babcia na medal". Projekt 

“Jak Bawili się Dziadkowie” jest więc naturalną kontynuacją działań 

[Źródło: https://www.facebook.com/Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-w-

P%C4%99powie-491123514355016/?fref=ts]. 
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Jak bawili się dziadkowie 

 

„Jak bawili się dziadkowie” to tytuł projektu, który był realizowany przez 

Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku wraz z Uniwersytetem Trzeciego 

Wieku w Pępowie. Oryginalność i innowacja założeń związanych z 

realizacją projektu polegała na zaproponowaniu seniorom różnorodnych 

zajęć, które pozwoliły wykorzystać wielopłaszczyznowy potencjał w nich 

drzemiący.  

Motywem przewodnim projektu „Jak bawili się dziadkowie” było 

dotarcie, za pośrednictwem Uniwersytetów Trzeciego Wieku,  do Seniorów - 

babć, dziadków, ich znajomych seniorów oraz wnuków z powiatu 

gostyńskiego. Następnie namówiono uczestników projektu do odgrzebania 

własnych wspomnień z młodości związanych z grami i zabawami. Poznane 

zabawy posłużyły następnie integracji z młodym pokoleniem oraz 

podzielenia się z nimi swoimi zainteresowaniem i pasją z otoczeniem - do 

zarażenia swego otoczenia przeszłością.  

W ramach projektu Seniorzy zostaną zapoznani z podstawami animacji, po 

to aby poznali nowe techniki i metody animowania czasu wolnego, 

pobudzenia podopiecznych/lokalnej społeczności do aktywności społecznej,  

udanej współpracy i atrakcyjnych zajęć dla grup. Ponadto, podczas spotkań 

Seniorzy będą próbowali przypomnieć sobie, jak spędzali czas wolny za 

czasów swojej młodości. Ich pomysły zostaną zebrane, spisane, 

przedyskutowane i przedstawione w formie gotowych scenariuszy gier, 

zabaw służących animacji czasu wolnego. 
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W ramach kolejnych etapów projektu, po spotkaniach 

“wspominkowych” Seniorów, realizowane były spotkania z wnukami - 

młodym pokoleniem, podczas których “młodzi” próbowali bawić się w gry, 

które wypracowali podczas swoich spotkań seniorzy. Na zasadzie 

wzajemności młodzi, po poznaniu gier i zabaw starszego pokolenia, 

pokazywali, jakie formy spędzania czasu wolnego są dla nich optymalne.  

Zwieńczeniem projektu było wspólne spotkanie Seniorów z powiatu 

gostyńskiego. Miało ono charakter “powiatowych rozgrywek sportowych”. 

Walki drużynowe i indywidualne toczyły się z wykorzystaniem gier i zabaw, 

o których przypomniano sobie w czasie trwania projektu. Rywalizowano m. 

in.: 

● jeżdżeniu na feldze [wyścig felg] 

● grze w klasy 

● bule 

● kalambury 

● kluchy 
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Kilka informacji o powiecie gostyńskim 

 

Powiat Gostyński położony jest w południowo-zachodniej części 

Wielkopolski. W jego skład wchodzi siedem gmin. Powiat liczy 76 tysięcy 

mieszkańców. Do zadań samorządu powiatowego należy m.in.: 

● prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej,  

● wspieranie działalność szpitala, domu dziecka, czterech domów 

pomocy społecznej,  

● zarządzanie drogami o łącznej długości blisko 500 km, 

● wspomaganie działalności organizacji pozarządowych.  

● ochrona środowiska. 

Powiat słynie z rolnictwa na wysokim poziomie i śmiałych inicjatyw 

biznesowych. Na bazie rodzimych produktów rolnych świetnie rozwija się 

przetwórstwo rolno-spożywcze. W powiecie gostyńskim mają siedziby, 

znane w całym kraju, marki takie jak Heinz Pudliszki, Spółdzielnia 

Mleczarska Gostyń, czy Kawon. Stąd pochodzą też takie produkty 

przemysłowe jak: filtry do pojazdów i maszyn, opakowania, rury PVC. 

Ponadto, powiat stanowi prawdziwe zagłębie producentów bryczek i 

powozów.  

Włodarze deklarują, że największym atutem powiatu gostyńskiego są 

jego mieszkańcy. Są oni przywiązani do tradycji, a jednocześnie ufni i 

otwarci na przyszłość. W minionych wiekach rozwijała się tutaj 

spółdzielczość, która łączyła w sobie lokalną przedsiębiorczość, wzajemną 

integrację mieszkańców oraz patriotyzm. Rolę tradycji dostrzec można 
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choćby w rozwoju subregionu folklorystycznego zwanego biskupizną. 

Charakterystyczne stroje, muzyka i odkrywane na nowo zwyczaje stanowią 

dzisiaj niemałą atrakcję. Prężnie w powiecie działają organizacje 

pozarządowe i społeczności wiejskie, podejmujące wiele ciekawych 

inicjatyw. Rozwija się różnego rodzaju programy grantowe wspierające 

działania mieszkańców w zakresie rekreacji, sportu, kultury. 

W powiecie gostyńskim dużą liczbę mieszkańców stanowią Seniorzy. 

Jest ich niemal 43% ogółu. Organizują się oni w różnych organizacjach 

senioralnych i tam realizują rozmaite działania. Wśród największych NGO 

działających dla i na rzecz Seniorów warto wymienić istniejące trzy 

Uniwersytety Trzeciego Wieku [Gostyń, Krobia, Pępowo] oraz kluby 

seniora [np. Przy Gostyńskim Ośrodku Kultury "Hutnik" od 39 lat działa 

Klub Seniora "Złota jesień", Klub Seniora przy HJ Heinz Pudliszki, Klub 

„Złota Jesień” w Krobi], kilka Kół Gospodyń Wiejskich oraz Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyniu z kołami w każdej gminie.  

 

Aktywność powiatowych seniorów jest duża. W powiecie istnieją 2 Rady 

Seniorów - w Gostyniu i w Krobi, każda z nich ma pomysły, które stara się 

realizować. Gostyńska Rada Seniorów zaproponowała, by w ramach budżetu 

obywatelskiego uruchomić w Gostyniu bezpłatną komunikację miejską. 

Bezpłatna komunikacja miejska w Gostyniu ruszyła 1 stycznia 2014 roku. 

Bez opłat mogą nią jeździć nie tylko mieszkańcy gminy, ale także ich goście. 

Krobska Gminna Rada Seniorów dąży do rewitalizacji terenu “przy fosie”, 

który znajduje się wokół budynku Urzędu Miejskiego w Krobi. Ponadto, od 
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kilku lat odbywają się powiatowe Senioriady, Dni Seniora oraz inauguracje 

roku akademickiego UTW [Źródło: www.powiat.gostyn.pl. www.krobia.pl].   

http://www.powiat.gostyn.pl/
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Aktywność Seniorów - dlaczego to ważne 

 

„Aktywność jest to taki obszar 

działania, który daje człowiekowi 

szansę wyrażania siebie w formie 

dostępnej i bardzo indywidualnej, 

określonej jego możliwościami, 

upodobaniami, zwyczajami” 

 [L. Kozaczuk, Terapia zajęciowa w 

domu pomocy społecznej, 

Warszawa 1995, s. 26] 

 

Starzenie się społeczeństwa jest faktem. Zgodnie z prognozami GUS 

liczba osób w wieku 50+ stale rośnie. Jest to uwarunkowane coraz lepszymi 

warunkami życia i rozwojem medycyny. Osoby z tej grupy wiekowej, z 

różnych przyczyn, przestają być aktywne zawodowo. Mimo iż dysponują 

czasem wolnym, nie czują się na siłach aby rozwijać swoje zainteresowania, 

czy być aktywnymi. Może to skutkować obniżoną samooceną, wzrostem 

bezradności, wykluczeniem społecznym oraz gettoizacją. Ponadto GUS 

podaje, że liczba osób starszych systematycznie rośnie. Do 2020 roku może 

być ich aż 35% więcej.  

Osoby starsze to ogromny potencjał, który może i powinien być 

wykorzystany przez organizacje pozarządowe i społeczności lokalne. To 

przede wszystkim nieocenione źródło tak zwanej wiedzy pragmatycznej 



 

 

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

Strona | 19 

czyli wiedzy budowanej na podstawie długoletnich życiowych i 

zawodowych doświadczeń. To także umiejętności praktyczne, przydatne 

innym czy też czas, który osoby starsze mogą poświęcić na pracę w 

organizacji pozarządowej czy społeczności lokalnej 

[http://lokalnepartnerstwa.org.pl/file/fm/BIBLIOTEKA/manuale/Aktywizacj

a_spoleczna_osob_starszych.pdf].  

Ostatnio modne jest pojęcie “aktywna starość”, które odwraca 

postrzeganie osoby starszej jako schorowanej, samotnej, nieaktywnej. 

Aktywizacja osób starszych jest jednym z ważniejszych zadań w 

starzejącym się społeczeństwie, powinniśmy uczyć się na każdym etapie 

życia. Możemy wyróżnić trzy obszary aktywności:  

1. aktywność nieformalna, która sprowadza się do społecznych interakcji 

z rodziną i najbliższymi znajomymi;  

2. aktywność formalna, która obejmuje społeczne uczestnictwo w 

formalnych organizacjach;  

3. aktywność samotnicza, wyrażająca się miedzy innymi przez rozwój 

osobistych zainteresowań [http://www.fpnp.pl/pdf/seniorzy.pdf] 

 

Udział w aktywności lokalnej ułatwia podejmowanie nowych ról. 

Emeryt może pełnić funkcję pomocniczą, np. we własnej rodzinie, bądź 

uczestniczyć w różnorakich pracach społecznych, np. w wolontariacie. 

Uniemożliwienie seniorom udziału w różnych grupach czy podejmowania 

przez nich pracy zawodowej, wiąże się z niedopuszczalną izolacją i 

spadkiem prestiżu w społeczeństwie. Dlatego w dzisiejszych czasach ważna 
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jest rola wielu organizacji gromadzących seniorów i podkreślających ich 

znaczenie. Udział w tych organizacjach niesie za sobą nieocenione poczucie 

bycia potrzebnym i daje satysfakcję z bycia dla innych. Wbrew 

tendencyjnemu myśleniu, w zbiorowości ludzi starszych wzrasta bowiem 

potrzeba kontaktów z rówieśnikami i udziału w aktywności społecznej 

[http://www.fpnp.pl/pdf/seniorzy.pdf]. W tym miejscu warto podkreślić rolę 

choćby Uniwersytetów Trzeciego Wieku czy innych organizacji 

skupiających osoby starsze. 

 

 

 

  

http://www.fpnp.pl/pdf/seniorzy.pdf


 

 

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

Strona | 21 

“Działania międzypokoleniowe” 

 

Budowanie działań międzypokoleniowych, które służyć mają 

spotkaniu Seniorów i młodych, nie jest łatwe. Wymaga wyjścia poza 

stereotypy, które zarówno młodzi jak i starsi, znają. Nie może istnieć 

przepaść pokoleniowa, czy narzekanie na “dzisiejszą młodzież”.  

Niezbędne natomiast jest poznawanie się bez uprzedzeń, które dzięki 

realizacji wspólnych przedsięwzięć, dostarcza wielu ważnych i 

wzruszających chwil. 

 

Zdjęcie 1 UTW Pępowo 
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Dlaczego warto realizować tego typu projekty? 

 

Ponieważ Seniorzy mają wolny czas i chęć uczenia się, a są to cenne 

zasoby, których często brakuje „zabieganym” i wtłoczonym w męczące 

schematy codziennego życia średnim pokoleniom. Osoby starsze często 

mniej myślą o indywidualnej karierze czy sukcesie finansowym. Chcą 

natomiast zrobić coś dobrego dla 

swych wnuków lub społeczności. A 

ponadto doświadczenie, dystans do 

życia i chęć do rozmowy o tym, co w 

nim jest naprawdę ważne, mogą 

okazać się niezwykłym darem dla 

młodszych pokoleń. 

Ponadto obie strony posiadają 

chęć zmieniania świata. Starsze 

pokolenie mniej przejmuje się opinią 

innych, nie boi się, że szczere 

mówienie tego, co myślą zachwieje 

ich pozycją zawodową, ma mniej do 

stracenia niż zabiegane pokolenia 

średnie 

[http://www.ceo.org.pl/sites/default/fil

es/news-
Zdjęcie 2 UTW Pępowo 

http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/wymiana_miedzypokoleniowa_final.pdf
http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/wymiana_miedzypokoleniowa_final.pdf
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files/wymiana_miedzypokoleniowa_final.pdf]. 

Kolejnym argumentem przemawiającym za realizacją tego typu 

działań jest to, że żyjemy w czasach, kiedy mamy coraz mniej okazji do 

kontaktów z ludźmi starszymi. Znikają rodziny wielopokoleniowe. Świat 

zmienia się na tyle szybko, że  wiedza gromadzona przez całe życie, szybko 

się dezaktualizuje. Ponadto młodzi ludzie stawiają pytanie „skoro starsi nie 

obsługują komputera, to czego mogą mnie nauczyć?”. Działania 

międzypokoleniowe dają korzyści obu stronom. Dla przykładu starsi uczą się 

od dzieci, chociażby tego,  jak odnaleźć się w świecie nowych technologii i 

nadążyć za zmianami.  

Nieocenionym walorem takich projektów jest przełamywanie 

stereotypów, konfrontowanie różnych spojrzeń, wymienianie się wiedzą i 

umiejętnościami i wsparcie w tych obszarach, gdzie młodzi i starsi mogą się 

uzupełniać. Brzmi to może banalnie, ale tym bardziej warto to sprawdzić w 

praktyce. 

 

Współpraca międzypokoleniowa nie jest niczym nowym. Znana i 

opisana dziesiątki lat temu, staje się coraz bardziej zauważana z 

uwagi na wyzwania cywilizacyjne: nowe technologie, migracje, 

zmiany demograficzne.   
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W jakich obszarach można działać międzypokoleniowo? 

 

Płaszczyzn jest wiele, m. in.: 

● dziedzictwo kulturowe (np. wspomnienia, lokalna historia, tradycje i 

obrzędy);  

● sprawy obywatelskie (np. działania na rzecz rozwoju sołectwa, 

edukacji);  

● pasje i zainteresowania (np. kolekcjonerstwo); projekty artystyczne 

(np. teatralne, muzyczne, plastyczne);  

● międzypokoleniowa wymiana umiejętności (np. warsztaty, seminaria, 

konferencje);  

● wolontariat młodych osób na rzecz osób starszych, wolontariat osób 

starszych na rzecz osób młodych (np. w zakresie opieki, w zakresie 

edukacji);  

● działania wokół nowych technologii (np. młodzi przewodnikami 

starszych po świecie technologii cyfrowych);  

● inicjatywy rodzinne, wzmacniające więzi wielopokoleniowe 

[http://witrynawiejska.org.pl/data/generacje_24_3_2016.pdf] 

Projekt “Jak bawili się dziadkowie” wpisuje się w przedstawione obszary. 

Zależało nam właśnie na międzypokoleniowej wymianie informacji, 

umiejętności. Wspólne działania i zdobywanie wiedzy umożliwiły nam to.  
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Czym jest dzieciństwo? 

 

O tym, że jest piękne, dowiadujemy się dopiero gdy dorośniemy. 

 

 

Ze wspomnień Seniorów wynika, że dzieciństwo to dla nich magiczny 

czas zabaw z rówieśnikami. Wszelakie aktywności były wtedy rzeczą 

zwykła, normalną, na porządku 

dziennym. Podwórka i ulice 

stawały się magicznymi 

miejscami, gdzie przez wiele 

godzin, jako dzieci, zatracali 

się we własnym świecie, i 

gdzie toczyły się walki i 

rozgrywki.  Wspólne zabawy 

odgrywały istotną rolę w życiu 

młodych. Służyły: 

● ich edukacji 

● rozwijaniu zdolności 

logicznego myślenia,  

● uczyły pracy w 

grupie,  

● umożliwiały zdobywanie nowych 
Zdjęcie 3 GUTW 
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umiejętności.  

Co najważniejsze, wszyscy Seniorzy zadeklarowali, że wspomnienia z tego 

beztroskiego okresu zostaną na zawsze w ich myślach i sercach. Jednakże 

dzięki możliwości podzielenia się wiedzą i doświadczeniem  z kolejnym 

pokoleniem, na ich twarzach zagościł uśmiech.  

Dla Seniorów dzieciństwo kojarzy się z: 

● kąpielami w jeziorze, 

● majówkami tanecznymi, 

● ślizgawkami na lodzie, 

● bezstresowością, 

● pomaganiem 

rodzicom, 

● wspólnym 

śpiewaniem, akcjami, 

zbieraniem różnych rzeczy,  

● radością ze 

wspólnego, rodzinnego 

świętowania, 

● inną niż teraz 

magią świąt,  

● ze żniwami, 

● biedą i 

niedostatkiem, mimo czego 

Zdjęcie 4 GUTW 
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mieli czas na rozmowy rodziców z dziećmi i wspólne spędzanie 

czasu. 

 

 

Dzieciństwo dla niektórych także szacunek do wszystkiego z czego się 

korzystało – by tego nie popsuć. Dzieciństwo to także: 

● oranżada w woreczku,  

● chwytanie chrabąszczy,  

● czytanie książek do rana,  

● pisanie listów z dziećmi z 

innych krajów, 

● bezpieczeństwo podczas zabaw 

na świeżym powietrzu,  

● różne gry i zabawy na dworze 

● wyliczanki, rymowanki, 

● piosenki. 

  

Zdjęcie 5 GUTW 
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Gry „na dworze” 

  

 

Gra w Palanta 

 

Gra polega na podbiciu piłki 

palantem (kijem palantowym) tak, 

aby gracz po jej podbiciu miał jak 

najwięcej czasu na obiegnięcie 

dookoła pola gry zaliczając 

wszystkie bazy, przez co zdobywa 

punkty dla swojej drużyny. 

 

Często odbywały się zawody na ulice. 2 drużyny tworzyły dzieciaki z 

2 różnych ulic. 

 

Bociany 

 

Do gry wykorzystywało się wysokie nóżki bąków. Naciągało się je 

sznurkiem i należało puścić i pociągnąć.  

Zdjęcie 6 GUTW 
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Wygrywał ten, którego bocian poleciał jak najdalej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gra w zapałki  

 

W grze bierze udział 2 lub więcej osób. Każdemu uczestnikowi należy 

wydać po 3 zapałki. Zasady tej gry są podobne do zasad gry w marynarza. 

Zapałki trzyma się w zamkniętej dłoni. 1 z zapałek jest złamana. Uczestnicy 

“ciągną” zapałki. Wygrywa ten, który nie wyciągnie złamanej zapałki. 

 

Rzucanie kostką  

 

Na potrzeby gry konieczne jest posiadanie 5 

kostek. W grze może brać udział dowolna 

liczba osób. Każdy z graczy rzuca 3 razy pod 

rząd. 
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Rzuty są punktowane. Wygrywa ten, który pierwszy zdobędzie 10 000 

punktów.  

Punktacja - 3 rzuty x 1  = 1 000 punktów, 3 x 2 = 6 000, etc….. 

 

 

Bukasa 

 

W grę najlepiej było grać w piaskownicy lub w miejscu gdzie jest 

piasek. Na potrzeby zabawy niezbędne jest zbudowanie górki z piachu, na 

której szczycie wbija się kijek. Gracze mają za zadania rzucić większym 

patykiem tak, aby trafić w kijek, który jest wbity w górkę piachu. Wygrywa 

ten, który trafi. Kto nie trafi w kijek wbity w piach musi zajmować się 

pilnowaniem go i obroną przed trafieniem przez pozostałych uczestników. 

 

Monetą o murek  

 

Gra dla dowolnej liczby osób. 

monetami, uczestnicy rzucają 

monetą o murek. Wygrywa ten, 

którego moneta wyląduje najbliżej 

monety przeciwnika. Maksymalnie 

odległość pomiędzy monetami 

może wynosić długość pomiędzy 

kciukiem a palcem wskazującym 
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W innej odmianie tej gry monety należy ułożyć w kupki. Następnie należy 

rzucać monetą tak aby strącić kupki monet. Wygrywa ten uczestnik, któremu 

szybciej uda się strącić kupki przeciwników. 

 

Cymbergaj  

 

Gra, w 

której bierze 

udział 2 graczy. 

Należy 

wyznaczyć, 

narysować 

boisko, w 

którym każdy z 

graczy ma swoją 

bramkę. Do gry 

wykorzystuje się 

monety oraz grzebień. W grze mała moneta to piłka, natomiast większe 

monety to pionki. Aby grać należy grzebieniem przesuwać pionkiem tak, by 

wcelować piłkę do bramki przeciwnika. wygrywa ten, co trafi do bramki 

[Źródło: http://www.bisztynek24.pl/cymbergaj4.JPG] 

  

http://www.bisztynek24.pl/cymbergaj4.JPG
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Cymbergaj grzebieniowy 

 

Jest on równorzędną odmianą tej gry. Do gry także używa się trzech monet, 

jednak dwie z nich są stosowanie jako zawodnicy, a trzecia, znacznie 

mniejsza jako Piłka.  

Gra toczy się na boisku z zaznaczonym środkiem, polem karnym i 

bramkami jej celem jest strzelenie jak największej ilości goli przeciwnikowi, 

używając grzebieni do uderzania zawodników, tak by przesuwać nimi piłkę 

w kierunku bramki przeciwnika. 

Ogólne zasady gry są przeniesione z piłki nożnej, z zachowaniem rzutów 

karnych, fauli, rzutów wolnych, rożnych etc. 

 

Cymbergaj szóstkowy 

 

Popularną, lecz zmienioną w znacznym stopniu odmianą gry, jest cymbergaj 

szóstkowy. 

● Każdy gracz ma sześć monet, 

● monety rozstawione na boisku,  

● Piłka to 1 grosz.  

 

Gracze uderzają monety na przemian, a głównym celem jest wbicie grosza 

do bramki.  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawodnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawodnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_no%C5%BCna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_no%C5%BCna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gracz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grosz
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Gra w klasy 

 

Do zabawy 

potrzebna jest 

kreda, którą na 

boisku lub 

chodniku rysujemy 

pola do GRY W 

KLASY oraz 

kamień. Pola 

rysujemy w 

kształcie 

człowieka. Ilość 

pól jest dowolna, 

ale najlepiej, jeśli 

nie przekracza 6-8. 

Pola muszą być na 

tyle duże, żeby 

można było po 

nich skakać.  Grę 

rozpoczyna ta 

osoba, która jako 

pierwsza 

kamykiem trafi na 
Zdjęcie 7 UTW Pępowo 
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pole oznaczone 1. Ale zadanie jest utrudnione - kiedy rzucamy kamykiem, 

stoimy tyłem do "klasy". Osoba, której uda się rzucić kamyk na pierwsze 

pole, może zaczynać. Na jednej nodze (ewentualnie można dwóch) skacze 

po wszystkich polach (na podwójnym polu staje w rozkroku). Podczas 

skakania nie można się zachwiać - wówczas jest skucha i trzeba wszystko 

zaczynać od początku. Po zaliczonej pierwszej rundzie, należy kamyczkiem 

trafić pole z "2" i tak dalej. Gra trwa do momentu, gdy wszyscy ją ukończą 

albo się znudzą 

 

Gra w państwa-miasta 

 

Jest to bardzo prosta, towarzyska gra, w której może brać udział dowolna 

ilość osób. Na kartce papieru należało narysować tabelę, która dzielona 

musiała być na kolumny. Dla każdej kategorii ustalano tytuł. Dla przykładu 

można użyć takich pozycji:  

● Państwo 

● Miasto  

● Rzecz 

● Roślina 

● Zwierzęta 

● Rzeki 

● Zawód 

● Imię 

● Sławna osoba 
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● Kolor 

Następnie wybierano literę alfabetu, np. “A”. Zadaniem graczy było 

dopisanie słowa zaczynającego się na wylosowaną literę. Po skończeniu 

wpisywania należało zliczyć punkty. Za każdą dobrą odpowiedź + 1 punkt, 

za brak lub złą 0. 

 

 

Gra podchody 

 

Rodzaj prostej gry terenowej dla 

dzieci i młodzieży, często 

organizowanej na obozach 

harcerskich. Gra polega na tym, że 

[przynajmniej] dwie drużyny 

rywalizują ze sobą. Jedna grupa 

ucieka, pozostawiając po drodze 

strzałki, ślady, wskazówki i zadania 

do rozwiązania (listy). Druga grupa 

rusza “w pogoń” z krótkim 

opóźnieniem. Zadaniem jest rozszyfrować pozostawione ślady tak, aby ją 

złapać. W typach bardziej skomplikowanych to organizatorzy układają 

łamigłówki i zadania, mające doprowadzić do odnalezienia miejsc, do 

których zawodnicy mają dotrzeć.   
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W publikacjach dotyczących gier i zabaw wskazywane są różne, 

skomplikowane wskazówki rysunkowe  

[http://happymom3nts.blogspot.com/2013/07/letnie-podchody.html]. 

 

Gra w skojarzenia 

 

Bardzo prosta gra, która nie wymaga przygotowania żadnych rekwizytów. 

Polega ona na jak najbardziej luźnym kojarzeniu wyrazów. Dla przykładu: 

szkoła - lekcje  

lekcje - nudy  

nudy - szary dzień  

 

Gra w krawężnik  

 

Gra dla 2 osób, które muszą ustawić się po obu stronach krawężnika. Do gry 

konieczna piłka, najlepiej do nogi; którą rzuca się tak aby odbiła się od 

krawężnika. Gdy piłka odbije się i wróci do gracza który ją rzucał, gracz 

dostaje punkt. Wtedy następuje ponowny rzut. Gdy się nie odbije się , piłka 

ląduje u drugiego gracza. Jeżeli piłka zostanie na środku "pola" to obaj 

gracze muszą do niej doskoczyć na jednej nodze i ją zabrać , wtedy piłkę 

dostaje ten gracz który ją złapał.  

 

Stary niedźwiedź mocno śpi 
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Gra dla grupy osób. Jedna z osób leży/kuca skulone i udaje śpiącego 

niedźwiedzia. Reszta osób chodzi w koło "niedźwiedzia" i powtarza słowa  

“stary niedźwiedź mocno śpi, stary niedźwiedź mocno śpi, 

my się go boimy, na palcach chodzimy,  

jak się zbudzi to nas zje, jak się zbudzi, to nas zje. 

 

Pierwsza godzina niedźwiedź śpi, 

druga godzina niedźwiedź chrapie. 

trzecia godzina niedźwiedź łapie!” 

Wtedy niedźwiedź się budzi i "rzuca się" w stronę dzieci. Uczestnicy gry 

uciekają, żeby nie dać się złapać niedźwiedziowi. Osoba, która zostanie 

złapana przez niedźwiedzia, zostaje "niedźwiedziem". 

 

 

Mam chusteczkę haftowaną 

 

“Mam chusteczkę haftowana co ma cztery rogi,  

kogo kocham kogo lubię rzucę mu pod nogi,  

Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję,  

a chusteczkę haftowaną tobie podaruję”  

 

W czasie trwania piosenki w środku kółka spaceruje jedna osoba z 

grupy, która trzyma chusteczkę w dłoni. Na koniec piosenki osoba, która 
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trzyma chusteczkę, podaje ją osobie przez siebie wybranej. Para rozkłada 

chusteczkę na podłodze, klęka na niej i daje sobie buziaka.  

Następnie wybrana osoba wchodzi do środka koła, osoba wcześniej 

wybierająca dołącza do kółeczka. Ponownie rozpoczyna się  śpiewanie 

piosenki i zabawa toczy się dalej. 

 

 

Ślepa kobyła 

 

Jest to rodzaj zabawy zimowej. Na stawie musiał być lód, gdy był jeszcze 

cienki to trzeba było wbić w niego kij/patyk tak aby zamarzł na stałe. 

Następnie do tego kija należało przywiązać sznur, do którego przyczepiało 

się sanki. Na sankach siadała 1 osoba, która następnie była rozpędzana przez 

grupę. 

 

Zabawa “na furdach” 

 

Jest to rodzaj zabawy zimowej. Na stawie musiał być gruby lód, po 

którym można było się bezpiecznie poruszać. Na potrzeby gry potrzebna 

była deska, do której przyczepiano łyżwy albo blachę. Następnie w ręce 

trzymano kij, który służył do odpychania się.  

W zabawę tę można było bawić się samemu lub w grupie urządzając 

wyścigi/zawody. 
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Gra w kraje [znana również jako “Wojna” lub “Państwa Miasta] 

 

Do zabawy w tę grę niezbędna jest ubita ziemia – taka, na której są 

dobrze widoczne rysunki pisane patykiem lub beton/asfalt, na którym 

rysujemy kredą lub kawałkiem cegły. Potrzebny jest też patyk, który będzie 

służył do rzucania. W przypadku zabawy na asfalcie konieczna będzie kreda 

lub miękki kamień. Patyk lub kreda posłużą do narysowania kuli ziemskiej i 

granic państw. Jeśli gramy na betonie (lub patyk jeśli gramy na ziemi), tekst 

dowolnej wyliczanki.  

Gra polega na tym aby narysować koło [na piasku, ziemi]. Koło musi 

być duże, im więcej graczy tym większe, dzieli się je na kraje, tylu ilu jest 

uczestników (podział promieniami od środka koła). gracze stoją na swoich 

polach. Promienie koła to granice państw. Każdy zawodnik przyjmuje nazwę 

wybranego kraju i wpisuje w swoje pole. Zabawę rozpoczyna uczestnik 

wybrany w drodze wyliczanki. "Lemoniada, oranżada, wywołuję wojnę 

przeciwko..."(tu wymienia nazwę państwa, które wzywa do walki) np. 

Chiny!. Następnie wyrzuca patyk jak najdalej przed siebie i zaczyna uciekać 

w odwrotnym kierunku. Wszyscy uczestnicy rozbiegają się, ale za patykiem 

musi pobiec tylko wywołany przeciwnik. Gdy znajdzie i przydepnie lub 

podniesie patyk krzyczy: "STOP!" - wtedy wszyscy muszą się zatrzymać.  

Wywołany kraj wybiera państwo, któremu chce wywołać wojnę, 

mówiąc: “Wywołuję wojnę przeciwko Rosji”. Teraz musi ocenić swoją 

odległość do wybranego przeciwnika, aby znaleźć się jak najbliżej i dotknąć 

go patykiem. Odległość wyznaczają kroki:  
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- tzw. słoniowe (jak największe kroki),  

- normalne,  

- stópki (przykładamy piętę prawej stopy do czubka palców lewej i tak na 

zmianę),  

- parasolki (obrót wokół własnej osi). 

Uczestnik, który trzyma patyk musi go rzucić i głośno podać, ile 

jakich kroków wykona (np. 10 słoniowych, 3 parasolki i 7 stópek) i zaczyna 

iść w kierunku przeciwnika. W trakcie pozostali gracze liczą razem z nim 

kroki, pilnując by ten nie oszukiwał i ciągle wykonywał kroki jednego 

rozmiaru - nie można zmniejszać np. słoniowych im bliżej celu. Oznacza to, 

że jeśli przeszacował, minie Rosję. Po wykonaniu wszystkich kroków 

zatrzymuje się. Jeśli z tej odległości dotknie przeciwnika patykiem (przed 

grą ustalamy, czy patyk można rzucić, czy trzeba stać na prostych nogach), 

ma prawo zabrać część jego terytorium. Jeśli nie zdoła dotknąć, to 

przeciwnik zyskuje część terytorium.  

 

ZABIERANIE TERYTORIUM: 

Czynność tę należy wykonać stojąc na swoim terytorium obiema nogami i 

maksymalnie się wychylając, kolistym ruchem narysować patykiem nowe 

granice swojego państwa.  

Po tej czynności zawodnik, któremu "zabrano" ziemię, zaczyna kolejną 

rozgrywkę. 

Z gry odpadają uczestnicy, którym nie pozostanie nawet skrawek 

własnej ziemi. Dopuszczalne jest wspaniałomyślne dzielenie się posiadanym 
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terytorium ale wtedy wyłonienie zwycięzcy trwa dłużej 

[http://zabawy.zrodla.org/gra_panstwa_miasta/].  

 

Podobna gra: "Wywołuję, wywołuję wielką wojnę światową, a do niej 

dołączam....." podrzucało się piłkę do góry i mówiło nazwę państwa. 

Wcześniej należało narysować kulę Ziemską i podzielić ją na państwa. 

Państwo, które zostało wywołane musiało rzucić w stronę jakiegoś innego 

państwa piłkę (dziecka) i jak trafiło to zabierał kawałek "ziemi" rysując  

kredą, lub patykiem na piasku  linie graniczną. 

 

 

Kluchy 

 

Zanim gra się rozpocznie, należy przy pomocy jednej z metod, wybrać 

osobę, która pierwsza wykona rzut. Gracze ustawiają się wokół niej. Gra 

zaczyna się w momencie, w którym osoba wyrzuci piłkę do góry, 

wykrzykując imię jednego z graczy. Osoba, która usłyszy swoje imię, ma za 

zadanie jak najszybciej złapać piłkę, pozostali uczestnicy uciekają jak 

najdalej. Gdy wywołanemu uda się złapać piłkę, musi krzyknąć „stop!”, by 

uciekający gracze zatrzymali się w miejscu.  

Wywołany również pozostaje w miejscu, w którym złapał piłkę. Teraz 

jego zadaniem jest zbicie wszystkich pozostałych graczy. Może on jednak 

wykonać maksymalnie trzy kroki, aby ułatwić sobie to zadanie. Kroki mogą 

być małe lub wielkie. Dopuszczalne są także kroki z rozbiegu, pod 
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warunkiem że pierwszy krok zostanie wykonany w miejscu, w którym 

zbijający złapał piłkę. Gracze mogą obronić się przed zbiciem, łapiąc piłkę 

lub robiąc unik w miejscu. Zbity zawodnik, odpada z gry. Jeśli zbijającemu 

nie udało się zbić żadnego z uciekających, również odpada. Następną 

kolejkę rozgrywa ten, w którego zbijający celował na samym końcu (o ile 

nie został on zbity). 

 

Gra w kopertę 

 

Rysujemy na ziemi figurę w kształcie koperty, kładziemy płaski 

kamyk na pierwszym polu, skaczemy na jednej nodze, a drugą musimy 

przesuwać kamyk z pola na pole, uważając, aby kamyk nie zatrzymał się na 

linii dzielącej pola, gdyż taka sytuacja oznacza skuchę i utratę kolejki. Kiedy 

uda nam się drugi etap gry, który polega na rzuceniu kamyka na drugie pole, 

robimy dokładnie to samo, co w pierwszym etapie. Wygrywa ta osoba, która 

jako pierwsza zaliczy wszystkie pola po kolei. Każdy etap gry to wyższy 

poziom trudności, ponieważ coraz dalej należy rzucić kamyk, a to jest 

naprawdę trudne i trzeba utrzymać równowagę skacząc na jednej nodze z 

pola na pole. 

 

CZEKOLADA 

 

Na asfalcie ( lub patykiem na ziemi ) rysuje się wielki prostokąt z 

podziałem na kostki, jak w tabliczce czekolady. Tworzy się w ten sposób 
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osiem okienek. Każde okienko ma wpisaną kategorię, którą trzeba zaliczyć. 

Np. : imiona dziewczynek, imiona chłopców, kolory, rośliny, zwierzęta, 

marki samochodów, zawody, nazwy słodyczy. Zawodnik rzuca kamykiem 

na pole z pierwszą kategorią. Jeżeli trafi - przekracza je i stawiając jeden 

krok na każdej kolejnej kratce - wymienia jednocześnie wyrazy ( nazwy ) z 

kategorii, którą zalicza. Jeśli sa to „imiona dziewczynek” - musi bez 

namysłu wyliczyć osiem imion, które nie mogą się powtórzyć. Potem rzuca 

na drugie pole i zalicza następną kategorię. Gdy się pomyli, albo nie 

wypowie nazwy od razu - ma „skuchę”. Wygrywa ten, kto zaliczy wszystkie 

pola „czekolady” jako pierwszy. 

 

Wyścig Kapsli 

 

Na asfalcie lub 

ziemi rysuje się tor, 

który tworzy trasę 

pełną zakrętów i 

trudnych odcinków.  

Zdjęcie 8 UWT Pępowo 
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Jak sama nazwa wskazuje do gry potrzebne są kapsle. Gracze pstrykają 

kapsle palcami po torze.  Maja po trzy pstryknięcia .  Gdy kapsel wypadnie 

poza linię toru, gracz wraca na start.  Wygrywa ten, kto najszybciej pokona 

tor i dotrze do mety.  Kapsle wypełnia się plasteliną po to aby były cięższe. 

Dzięki łatwiej jest nimi kierować. 

 

Gąski i wilk 

 

„Gąski, gąski do domu!” 

„A- Gąski, gąski, na pole! 

B- Boimy się! 

Zdjęcie 9 UTW Pępowo 
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A- Czego? 

B- Wilka złego! 

A- A gdzie ten wilk? 

B- Za płotem. 

A- Co robi? 

B- Łapie koty! 

A- Dużo złapał? 

B- Trzy kopy. 

A- Co pije? 

B- Pomyje. 

A- Co je? 

B- Suchy ser. 

A- Czym się przykrywa? 

B- Wilczym ogonem! 

 

Jedno z dzieci zostaje wilkiem i staje w połowie drogi między umownym 

domem i polem. Po odpowiedzi „Wilka złego!” jeszcze raz prowadzący 

woła „Gąski, gąski, na pole!”, a gąski próbują dostać się na pole. Wilk łapie 

gąski w wyznaczonej strefie. Za chwilę gąski wracają do domu. Zabawa 

trwa, aż wilk wyłapie wszystkie gąski. 
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PIWKO PRZECIWKO 

 

W grze bierze udział od trzech do kilku osób. 

Potrzebujemy kredy lub patyka, jeśli gra się na miękkim podłożu, kamyk 

Na ziemi rysuje się okrągłe boisko o średnicy około 3m, a następnie dzieli 

się je jak pizzę, na tyle równych kawałków ilu jest uczestników. Każdy z 

zawodników wybiera swój kawałek i nazywa go. To jest jego państwo, 

którego będzie 

bronić. Spośród 

graczy wybiera 

się jedną osobę, 

która 

trzymając w ręku kamyk biega dookoła kółka i woła: “Piwko przeciwko, 

piwko przeciwko, wywołuję wojnę, wywołuję wojnę przeciwko…”, 

wymienia państwo, któremu wypowiada wojnę i rzuca kamyk na jego pole. 

W tym momencie wszystkie dzieci się rozbiegają, a osoba, której wytoczono 

właśnie wojnę musi jak najszybciej podnieść kamyk i krzyknąć “stop”. 

Wtedy wszyscy zawodnicy stają. Teraz osoba trzymająca kamyk w trzech 
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krokach ma podejść do wybranej osoby i trafić ją kamykiem. Jeśli jej się 

uda, może odkroić kawałek terytorium tej osoby i powiększyć o nie swój 

teren, jeśli nie sytuacja ulega odwróceniu - to jej zabierany jest kawałek 

terytorium. Wygrywa oczywiście mocarstwo o największym terytorium. 

 

MURARZ 

 

W grę może 

grać co 

najmniej trzy, 

najlepiej 

więcej osób. 

Potrzebna jest 

kreda lub lina.  

Aby zagrać w 

murarza trzeba wyznaczyć pole i podzielić go na dwie części, wyznaczając 

linię kredą lub kładąc linę. Wybiera się osobę, która pełni funkcję murarza. 

Uczestnicy stają po jednej stronie pola, murarz natomiast staje tyłem do 

nich. W pewnym momencie odwraca się w stronę pozostałych graczy 

krzycząc: “Murarz łapie”, wtedy wszyscy uczestnicy muszą przebiec na 

drugą stronę boiska, przecinając linię na której stoi murarz, nie dając się 

złapać murarzowi. Trzeba zaznaczyć, że murarz może poruszać się tylko 

wzdłuż linii. Złapani siadają na linii murarza, ograniczając pozostałym 
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graczom swobodne przebiegnięcie i zwiększając trudność gry. Rozgrywkę 

wygrywa osoba, która jako ostatnia pozostanie nie złapana przez murarza. 

DZIESIĄTKI 

Od dwóch do kilku osób może brać udział w tej 

grze. Potrzebne jest miejsce przy ścianie na 

podwórku oraz piłka 

W dziesiątki bawiły się głównie dziewczyny. Była 

to gra zręcznościowa polegająca na wyrzucaniu 

piłki na różne sposoby. Należało wykonać  szereg 

kombinacji  bez popełniania “skuchy”. W 

momencie popełnienia błędu, czyli nie odbicia 

piłki, kolejka przechodziła na następnego gracza. Piłkę odbijało się od ściany 

wyrzucając zza głowy przy użyciu dwóch rąk, rzucając lewą a następnie 

prawą ręką, jak w siatkówce odbijając przedramieniem, wybijając zza 

pleców jedną , a potem kolejną ręką. Dalej przechodziło się do trudniejszej 

części, czyli uderzania i wybijania piłki kolanami. 

Wszystkie odbicia należało wykonać najpierw raz - wówczas zaliczało się 

“jedynki”, potem dwa razy - były to “dwójki” i tak aż do dziesięciu, skąd też 

nazwa gry. 

 

Zabawa w fajerkę 

 

Do zabawy potrzebujesz: 

● felgę od roweru 
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● fajerka (żeliwna obręcz, część piecyka), metalowy pręt lub pogrzebacz 

(hakowato zagiętego drutu z rączką),  

● albo patyk [sprawdzał się w przypadku felgi od roweru].  

Aby przygotować zabawę należało zagiąć drut tak aby stworzyć haczyk, 

którym następnie otaczało się felgę [bądź fajerkę]. Zabawę toczyło się na 

prostej drodze lub trawie, gdzie były naturalne przeszkody. Im dłużej 

udawało się poprowadzić fajerkę i im bardziej krętym torem tym lepiej. Ten 

kto poprowadził fajerkę dłużej wygrywał. 

 

Gra w Serso 

Gra polega 

na zwinnym 

rzucaniu i 

łapaniu 

obręczy 

nadziewając 

ją na kijek. 

W serso 

zazwyczaj 

gra się w 

parach, 

wtedy to dwie osoby stoją naprzeciw, oddalone od siebie kilka metrów.  

Gracze mają kijki-szpady, na które łapią wyrzucone w powietrze koło, 

aby potem odrzucić je z powrotem osobie z którą grają 

Zdjęcie 10 UTW Pępowo 
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KLIPA 

Gra dla minimum dwóch osób. 

Najlepiej było bawić się w nią 

w parku lub na podwórku. 

Potrzebne były klipa i 

wybijak. 

Jest to gra polegająca na 

uderzeniu i wybiciu lecącej 

“klipy” jak najdalej. Klipa to 

drewienko w kształcie cztero- 

lub ośmiościanu z 

zaostrzonymi końcami, która 

na każdym boku ma napisaną 

cyfrę od 1 do 4. Klipą może być na przykład ołówek zaostrzony z dwóch 

stron, czy też kawałek gałęzi/drewienka z zaostrzonymi końcówkami. 

Rozgrywka zaczyna się od wyznaczenia patykiem lub kredą kwadratowego 

pola o boku ok.50cm. Następnie pierwszy zawodnik kładzie klipę w polu i 

patykiem/wybijakiem stara się uderzyć zaostrzony koniec klipy w taki 

sposób, aby poleciała ona do góry, ale aby nie wyleciała poza pole. Kiedy 

klipa spadnie w obrębie pola, zawodnik musi z niej odczytać cyfrę (1, 2, 3 

lub 4) - cyfra ta oznaczać będzie ilość ruchów które może wykonać w tej 
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kolejce. Gdy klipa spadnie poza pole, jest to “skucha”, ruch unieważniano a 

kolejka przechodziła na kolejnego zawodnika. 

Po ustaleniu ilości ruchów zawodnik ma za zadanie podbić klipę do 

góry i podczas jej lotu uderzyć wybijakiem  tak, aby poleciała ona jak 

najdalej. Może ten ruch powtórzyć tyle razy, ile wcześniej wyrzucił na 

klipie. Rozgrywkę wygrywa ta osoba, której klipa upadnie najdalej 

wyznaczonego pola, jednak nie jest to koniec - w klipę najczęściej grało się 

na punkty. Można albo liczyć ilość rozgrywek i podliczyć punkty 

zawodników np. po 10 odbiciach, albo wyznaczyć górną granicę (np.1000 

punktów) i wtedy wygrywa osoba, która jako pierwszą tyle punktów 

zdobędzie. Można było obliczać punkty odmierzając długością wybijaka 

linię od pola do klipy, gdzie 1 odległość wybijaka to 1 punkt, albo 

przyznawać punkty porównując rzuty poszczególnych zawodników (np. 

zawodnik który wybił najdalej otrzymywał 5 

punktów, kolejny 3 a kolejny 1). 

Spotykamy się z różnorodnością wariantów 

tej gry- co podwórko to inne wersje. Jedna z 

nich zakłada, że gracze, mogą “przechwycić” 

klipę i w ten sposób pozbawić punktów 

osobę, która ją wybijała. Są także wersje, 

gdzie klipę, kładło się na kamień i należało ją 

wybić jednym ruchem. 

 

CIUPY 
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Od 2 do kilku osób mogło grać w tę grę.  

Miejsce: podłoże. Potrzebne gadżety: 5 kamieni 

Jeden kamyk bierze się do ręki, pozostałe leżą na podłożu, najlepiej stole, 

podłodze czy kocu. Zadaniem uczestnika jest podrzucenie kamyka i w 

trakcie jego lotu zgarnięcie z ziemi kolejnego i złapanie spadającego. Kiedy 

w dłoni trzyma się dwa kamyki znowu podrzuca się jeden i bierze szybko 

następny leżący za ziemi i łapie kamień, który się podrzuciło. Jeśli wszystkie 

czynności udało się wykonać, gracz powinien trzymać w dłoni trzy kamyki. 

Należy postępować w ten sam sposób, aż zgarnie się wszystkie pięć 

kamyków. Trudniejszą wersją gry, były tak zwane dwójki i trójki, w tych 

wersjach gracz miał za zadanie podrzucić a następnie złapać, odpowiednio 

po dwa i trzy kamyki. 

Zapraszamy do obejrzenia filmiku:  

http://www.youtube.com/watch?v=PG6Ya3Fl0VI 

 

 

Baba Jaga patrzy 

  

Liczba osób: od kilku do kilkunastu. Miejsce: podwórko. Potrzebne 

gadżety: brak 

Pomarszczona, stara, niedowidząca, a co więcej, jeśli tylko zaplączesz 

się sam w lesie gdzie mieszka, znajdzie cię i zje. Kim jest ta złowroga i 

przerażająca postać? To Baba Jaga, której spojrzenia należy unikać, bo gdy 

tylko cię dojrzy, marny twój los. Babę Jagę można jednak pokonać - trzeba 

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPG6Ya3Fl0VI&t=ZDNhOTg5OTgxZTZmZmNlNDQzNWJlZThlMjVjZjY5OWM3MjMyMDViMCxtb3Y0TlZmSg%3D%3D


 

 

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

Strona | 53 

jak najszybciej dobiec do niej, uciekając przed jej wzrokiem.  Kiedy 

wiedźma stanie na jednym końcu placu i odwróci się plecami do pozostałych 

uczestników gry, wypowiada złowróżebne zaklęcie: "Raz, dwa trzy, Baba 

Jaga patrzy", po czym odwraca się. W czasie gdy Baba Jaga stoi odwrócona 

do pozostałych tyłem, uczestnicy mają za zadanie podbiec do niej i jej 

dotknąć. Gdy Baba wypowie magiczną formułę, gracze muszą 

znieruchomieć i pozostać w tej pozycji do czasu aż wiedźma znowu się nie 

odwróci. Kto pierwszy dobiegnie do Baby Jagi i nie zostanie przez nią 

złapany wygrywa.  
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Wyliczanki, rymowanki, wiersze 

Śpiewanie, przypominanie sobie rymowanek było ważną częścią 

naszych spotkań. Naszym Seniorom miło było powspominać. Piosenki, 

rymowanki było wykorzystywane jako element gry lub jako wyliczanka, 

dzięki której ustalano, kto zaczynał daną grę. Jednakże, w związku z tym, że 

niektóre były długie i złożone, ich głównym celem było ćwiczenie 

zapamiętywania. 

 

Abecadło 

Adam  Babie Cebule Daje 

Ewa Fige Gryzie 

Helena  Idzie Jedzie 

kapuściane Liście 

Łamie 

Matka  Nóż Oknem 

Podaje 

Rachciu  Stachciu 

Tadka Umarł 

Wszyscy  Za nim Żydzi 

Raz, dwa, trzy, cztery 

 

 

 

 

Zdjęcie 11 GUTW 
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Raz, dwa, trzy, cztery, 

maszerują PGR-y 

A nasz ojciec w PGR-ach 

Wozi świnie na rowerach 

 

Entliczek pentliczek 

 

Entliczek pentliczek malowany 

stoliczek  

Na kogo wypadnie  

Na tego bęc 

 

 

  

Zdjęcie 12 GUTW 

Zdjęcie 13 GUTW 

Zdjęcie 14 GUTW 
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WIERSZE DO ZABAW 

 

"W moim mieście jest dzielnica, co na maksa mnie zachwyca:  

nikt nie kwitnie z kompem w chacie, nie zamula nikt na czacie;  

chcecie wierzyć mi czy nie- do zabawy każdy lgnie. 

Na podwórku całą zgrają dzieci bawią się i grają w chowanego, w kapsle, w 

berka, a starszyzna z okien zerka i podziwia, że dzieciaki życia styl przyjęły 

taki.  

Gdy dziewczyny skaczą w gumę,chłopcy patrzą wbici w dumę.  

Gdy ktoś z chłopców w dołek trafi, respekt całej ma parafii i od dziewczyn 

uwielbienie, więc starają się szalenie- całe cztery pory roku!  

A starszyzna patrzy z boku i zachwyca się, że młodzi załapali o co chodzi. 

 

 

BABA JAGA PATRZY 

 “Raz, dwa, trzy- baba-jaga patrzy!” 

Szybko, stopklatka, bo będzie wpadka! 

Wtedy od zera znów  się naciera! 

Gdy tyłem baba-jaga stoi, nikt się nie boi. 

Za krokiem daj krok lub długi zrób skok, zanim - raz, dwa, trzy- nagle 

popatrzy, nim wlepi swój wzrok. 

Kto wygra rundę: czy my, czy ona ? 

Kto ja przechytrzy, kto ją pokona? 
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Ten co najbliżej za nią stanie, zwinny i szybki niesłychanie, stanie i prędko 

w ramię pacnie, unieszkodliwi z zaskoczenia-i całkiem nową rundę zacznie. 

I tyle mam do powiedzenia, lecz przy okazji dam uwagę:  

ten ktoś się zmieni….. w babę-jagę! 

 

 

GRA W GUMĘ 

Raz kuma pyta kumę, 

czy kuma, jak grać w gumę. 

To są przeważnie skoki do góry i na boki! 

Kostki, kolana, pas,pachy,szyja i ponad głowę, gdy forma sprzyja. 

Jest żabka, konik- dwa różne style, więc próbuj! Skacz, i tyle! 

Hej, chwila, moment! Jest kolejeczka ! czeka już chetnych cała ławeczka! 

Dosyć! Wystarczy! Skus baba dziada!- dzieciarnia z ławki na przekór gada. 

A czy wy wiecie po co tak gada? Kto skusi- ten odpada! 

 

GRA W KLASY 

 Mistrzyni klas ma tę zasadę: 

jest przekonana że da radę.! 

Na jednej nodze,dogina srodze, pilnuje pól, jest całkiem cool! 

Najpierw kamyczkiem w pole rzut, a potem ostro rusza w przód. 

Ósemka, sto osiemdziesiąt-obrót, zgarnia kamyczek i robi powrót. 

Gdy już obskoczy wszystkie pola, z radości tańczy rock and rolla, czyli w 

praktyce nadal skacze! 
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Widać nie umie już inaczej. 

 

KABEL 

Dwóch zawzięcie kablem kręci, reszta-skaczą jak najęci, robią skoków coraz 

więcej aż kręcących bolą ręce. 

Hej tam! Ludzie! Niech ktoś skuje, bo ja ręki już nie czuję! 

Nikt przerywać nie zamierza,kabel w takt o grunt uderza. 

Nagle: Skucha!!!! - Była!! - Zmiana!! 

Ręka już uratowana! 

Rozpoczęta druga tura. 

Co za styl! Co za brawura! 

Każdy przeskok to figura!! 

 

 

KAPSLE 

 

Kapsel jest zawsze bardziej cenny, kiedy od innych jest odmienny. 

Ma być prościutki niepogięty, a na sterowność są patenty. 

Niech inni gracze mają mają lęki, że im poleci aż do studzienki. 

 Tylko najlepszym kumplom powiem,że warto zalać go ołowiem, aby 

właściwą zyskał masę- wtedy pokona każdą trasę. 

Jeszcze naklejki z flagą państwa i czas na wyścig proszę państwa! 

Wyścig pokoju w wielkim znoju, wiraż i wyskok na wyboju! 

Trzeba się nieźle koncentrować, by dobrze kapslem pokierować. 
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A gdy chcesz po mistrzowsku grać musisz naprawdę czadu dać i cisnąć 

mocno aż do mety, choć możesz wypaść też niestety. 

Wtedy startujesz od początku tu nie dopuszcza się wyjątku. 

Lecz gdy nabierzesz trochę wprawy, staniesz na podium, nie ma sprawy! 

Ja nieustannie tylko marzę, by być wytrwałym jak kolarze. 

A kiedy zasnę, to zaraz śnię: jadę na przedzie , a reszta w tle. 

 

WALKA NA GRZEBIENIE 

Mam gęsia skórke na wspomnienie, walk podwórkowych na grzebienie. 

Niejeden grzebień zęby stracił, gdy mu przeciwnik cios wypłacił. 

A przeciwników walczy tu dwóch, każdy do ciosu przećwiczył ruch. 

Zaraz technika wprost i boczną ekscytujący mecz rozpoczną. 

Kto atakuje? Grzbiet grzebienia! 

Obrona?Zęby do tłuczenia! 

Udany atak na grzebieniu,poważne straty w uzębieniu. 

To daje z miejsca uprawnienia do ponownego uderzenia. 

A gdy się atak nie udaje, zawodnik do obrony staje. 

Wygrywa grzebień ,który ma jeden ząb więcej albo dwa. 

A kiedy całkiem jest szczerbaty, po nowy prędko leć do chaty! 

 

En cen cyna ma 

 

En cen cyna ma 

porwał wilk barana 
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zaniósł go do pana 

a ty panie kapitanie 

wypuść konia na na orkanie 

a ty stary ciećku idź 

do koryta swoje siano gryźć 

 

Srebrne słoneczko świeci 

 

srebrne słoneczko swieci,  

jak błogo mija ten czas,  

ja biorę kurier do ręki,  

i idę za drzewo s…………. 

ssssrebrne słoneczko świeci [i tak kilka razy] 

 

Jechał kot na wojnę 

 

jechał kot na wojnę na koniku żwawym,  

jechał kot na koniu bo on był kulawy,  

a co to za wojna, że taka zajadła,  

to jest wojna z szarym kotem, co zżarł garnek sadła 

 

Komar i muszka 

 

zdarzyło się raz na gruszce, jak komar zalecał się muszce,  
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oooooooooooo co za śliczne stworzenie, ja się chyba z tobą ożenię, 

cooooo ja taka zgrabna muszka???  

mam wyjść za takiego pasibrzuszka??? 

nigdy na to nie pozwolę, starą panną zostać wolę, 
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Bajka do usypiania dzieci - wędrowało gęsie jajo, …. 

 

był sobie lasek, w tym lasku piasek, a na piasku chata, a w niej gęś siodłata, 

zniesła ta gęś jaja, a jedno jaje poszło na wędrówkę, i tur tur tur tur tur 

wędruje gęsie jaje,  

napotkało pieska kruczka, piesek kruczek przystaje i pyta się dokąd idziesz 

jaje? 

na wędrówkę, pójdę ja z tobą jak mnie weźmiesz z sobą, i tur tur tur tur tur 

wędruje gęsie jaje z pieskiem kruczkiem 

idą idą, napotkali kotka mruczka, kotek mruczek przystaje i pyta się, dokąd 

idziesz jaje?  

na wędrówkę, pójdę ja z tobą jak mnie weźmiesz z sobą i tur tur tur tur tur 

wędruje gęsie jaje z pieskiem kruczkiem i kotkiem mruczkiem 

idą idą napotkali kaczkę kwaczkę, kaczka kwaczka przystaje i pyta się dokąd 

idziesz jaje?  

na wędrówkę, pójdę ja z tobą jak mnie weźmiesz z sobą, i tur tur tur tur tur 

wędruje gęsie jaje aż napotkali koguta piejaka, raka, nieboraka, napotkali 

chatkę w lesie, tak stanęli, tu będziemy nocowali,  

piesek kruczek położył się pod progiem, kotek mruczek na przypiecek, 

kaczka kwaczka do przetaczka, rak nieborak tam gdzie kaczka,  

kogut piejak do kurnika, w ten przez las szli złodzieje, przystanęli koło chaty 

i też tu będziemy nocowali,  

i chcieli wejść oknem, pierwszy obudził się piesek kruczek, cap cap zębami, 

kotek mruczek drap drap pazurami, rak nieborak ciach ciach nożycami,  
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a kogut piejak krzyczał tylko dawać ich tu! 

a kaczka kwaczka tak tak zetrzemy ich na drobny mak! 

złodzieje się tak wystraszyli, że wszystkie skarby zostawili i za nimi ślad 

zaginął 
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Przyśpiewki, piosenki 

 

 PŁUG [wiersz autorstwa Tadeusza Wujka] 

 

Pług symbolem będzie pracy,  

ziemi Ojców naszych żyznej, 

I dobytkiem i współbratem, 

ojcem, matką, będzie wszystkim. 

Pługiem ziemię dziad mój orał, 

Ojciec pług ukochał szczerze. 

Pługiem wrył się w ziemię czarną, 

ziemi tej nikt nie zabierze. 

Pługiem możesz bronić kraju, 

uprawiając żyzne łany, A nadarzy się potrzeba, 

to i lemiesz w rękach mamy, 

i odkładnie co ją skiby, Czarnej ziemi wypieściły, 

dźwięk jej czysty i donośny W nim ukryte twórcze siły. 

Pług grabarzem będzie potu, 

co przy pracy wsiąka w ziemię. 

Pług przyorał krew obrońców Co przelali w jej obronie. 

Pług ojciec przekazał synom, 

gdy szedł na niebiańskie niwy, 

synu szanuj pług ten stary A będziesz w życiu szczęśliwy. 
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Domachowska Karczma 

A kto z nami zacznie w Domachowskiej karczmie, w Domachowskim 

gościńcu, 

a kto z nami zacznie w Domachowskiej karczmie, w Domachowskim 

gościńcu. 

Serce mi się kraje, miłość nie ustaje ku mojemu dziewczęciu, 

serce mi się kraje, miłość nie ustaje ku mojemu dziewczęciu. 

Tnijcie żytko tnijcie jest tam kura w życie na połowie zagona, 

tnijcie żytko tnijcie jest tam kura w życie na połowie zagona. 

Jak ją dosieczecie, to ją sobie weźcie, nie ma ona ogona, 

jak ją dosieczecie, to ją sobie weźcie, nie ma ona ogona. 

 

Nie wyganiaj 

Nie wyganiaj nas gościnioł, nie wyganiaj nas, 

nie wyganiaj nas gościnioł, nie wyganiaj nas. 

Sama włódki nie wypijesz, 

sama włódki nie wypijesz. 

Świniom jej nie dosz dadana, świniom jej nie dosz dadana, świniom jej nie 

dosz. 

 

Pijemy, Pijemy 

Pijemy, pijemy , czym płacić będziemy, 

pijemy, pijemy , czym płacić będziemy. 
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Zapłacą Ojcowie, sprzedadzą po krowie, 

zapłacą Ojcowie, sprzedadzą po krowie. 

Sprzedadzą po jednej, sprzedadzą po drugiej, 

sprzedadzą po jednej, sprzedadzą po drugiej. 

Zapłacą Ojcowie kawalerskie długi. 

 

 

Co z babami 

Co my zrobimy z tymi babami, my do gościńca, one za nami, 

co my zrobimy z tymi babami ,my do gościńca, one za nami. 

My stawiamy wódkę, one nom wypiją,  

jak przyjdziemy do dom, one nos biją, 

jak przyjdziemy do dom, one nos biją, 

jak przyjdziemy do dom jeszcze nas biją. 

 

Rada by jo tańcowała, ciężką dupkę mom, 

rada by jo tańcowała, ciężką dupkę mom. 

A byde ja chłopców prosić, co mi bydą dupkę nosić,  

po groszu im dom dadana, po groszu im dom dadana, po groszu im dom, 

a byda ja chłopców prosić, co mi bydą dupkę nosić,  

po groszu im dom dadana, po groszu im dom dadana, po groszu im dom. 

 

Rada niedzieli 

Żebyście ludzie wiedzieli, jako ja rada niedzieli, 
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żebyście ludzie wiedzieli, jako ja rada niedzieli. 

A jeszcze bardziej chłopokom, co ja się z nimi nalotom, 

a  jeszcze bardziej chłopokom, co ja się z nimi nalotom. 

 

U mojego fartuszka jest tam igła bez uszka, 

bez uszka, bez nitki  bydzie wiwat nie krótki. 

Zagrajcie mi wiwata bo mam w nosie roboka, 

zagrajcie mi wiwata bo mam w nosie roboka. 

Zagrajcie mi jeszcze roz, bo mi jeszcze nie wylozł, 

zagrajcie mi jeszcze roz, bo mi jeszcze nie wylozł. 

Ja Ci mówię jeszcze roz, chłopokowi gęby dosz, 

ja Ci mówię jeszcze roz, chłopokowi gęby dosz. 

Żołnierzowi dwa razy bo się więcej nałazi, 

żołnierzowi dwa razy bo się więcej nałazi. 

 

Jak my sobie wędrowali, tak my sobie rozmawiali, 

jak my sobie wędrowali, tak my sobie rozmawiali. 

Ty z Marynką, Ja z Kasieńką bydziem spali pod pierzynką, 

ty z Marynką, Ja z Kasieńką bydziem spali pod pierzynką. 

Ty dziewczyno szczęścia ni masz, bo na długiej słomie legosz, 

ty dziewczyno szczęścia ni masz, bo na długiej słomie legosz. 

Jeno legej na targanej, to przyjdą chłopy jak barany, 

jeno legej na targanej, to przyjdą chłopy jak barany. 
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Ksiądz 

 

Ksiądz mnie gonił, ksiądz mnie gonił za stodołą w trepkach, 

ksiądz mnie gonił, ksiądz mnie gonił za stodołą w trepkach. 

I dogonił i nadusił za piecem na drewkach, 

i  dogonił i nadusił za piecem na drewkach. 

Żebyś była uciekała, uciekła byś była, 

żebyś była uciekała, uciekła byś była. 

Ale żeś nie uciekała boś mu rada była, 

ale żeś nie uciekała boś mu rada była. 

Oj ty księże kanoniku, naskarżę Ja na Cię, 

oj ty księże kanoniku, naskarżę Ja na Cię. 

Dziewczę moje nie boć takie, pomodlę się za Cię, 

dziewczę moje nie boć takie, pomodlę się za Cię. 
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Wiązanka śpiewek biskupiańskich 

 

W tym miejscu wyjaśnienia wymaga termin “Biskupizna”. Jest to 

mikroregion folklorystyczny obejmujący dwanaście wsi w powiecie 

gostyńskim (wioski te to: Bukownica, Chumiętki, Domachowo, 

Grabianowo, Posadowo, Potarzyca, Stara Krobia, Sułkowice, Wymysłowo, 

Żychlewo oraz Rębowo w gminie Piaski i Sikorzyn w gminie Gostyń). 

Obszar ten od XIII do XVIII wieku stanowił własność biskupów 

poznańskich dając, tym samym, początek nazwie mikroregionu oraz nazwy - 

biskupianin i biskupianka w odniesieniu do mieszkańców Biskupizny. 

Biskupizna stanowiła własność biskupią aż do zaborów. Był to jednak, 

przede wszystkim, okres walki z 

germanizacją. Czasy po odzyskaniu 

niepodległości wiążą się z początkiem 

działalności popularyzującej kulturę 

ludową Biskupizny.   

Bez wątpienia najbardziej 

charakterystycznym i rozpoznawalnym 

elementem biskupiańskiej kultury 

ludowej jest biskupiański strój, jeden z 

najbardziej wyróżniających się w Polsce 

i ze względu na jego unikalność często 

prezentowany wręcz jako "strój 

wielkopolski". 
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Kolejnym charakterystycznym elementem kultury ludowej Biskupizny 

jest język używany przez jej mieszkańców. Gwara biskupiańska, będąca 

pochodną wielkopolskiego dialektu języka polskiego, jest ciągle żywa, 

aczkolwiek często (mniej lub bardziej) zastępowana lub przeplatana literacką 

formą języka polskiego. Podobnie jak w innych gwarach Wielkopolski 

występuje na Biskupiźnie wiele zapożyczeń z języka 

niemieckiego[www.biskupizna.pl].  

 

Żebyś Ty mnie 

 

Żebyś Ty mnie jak ja tobie, dali by my gęby sobie 

Ale ty mi kiepsko życzysz, jak ja do cię to ty kwiczysz, 

ale ty mi kiepsko życzysz, jak ja do cię to ty kwiczysz. 

Sąsiadka się na mnie gniewa, że jej świnia w marchwi bywa, 

a ja wezmę świnię sprzedam, sąsiadce się gniewać nie dam, 

a ja wezmę świnię sprzedam, sąsiadce się gniewać nie dam 

A świnia się rozigrała, kitę na mnie pokazała 

A ja sobie ity, ity nie pokazuj na mnie kity, 

a ja sobie ity, ity nie pokazuj na mnie kity. 

 

Jakżem służył w Sikorzynie podarły mi portki świnie. 

Rano wstaję,słońce wschodzi, a maciora w porach chodzi, 

rano wstaję,słońce wschodzi, a maciora w porach chodzi. 
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Jakżym wracał z karczmy do dom, zawadziłem o próg nogą, 

a żona mnie w progu wita, a witajże świnio spito, 

a żona mnie w progu wita, a witajże świnio spito. 

Jak żona się rozgniewała do świń mnie spać wygnała, 

a ja sobie dyni, dyni bez pierzyny koło świni, 

a ja sobie dyni, dyni bez pierzyny koło świni. 

Jakżem leżał pod korytem, nazwała mnie starym bykiem, 

a ja zaraz na te słowa, jak ja byk to tyś jest krowa, 

a ja zaraz na te słowa, jak ja byk to tyś jest krowa. 

 

Dzisiaj hulki, jutro hulki przyjdzie chodzić bez koszulki, 

bez koszulki bez porteczek, a to wszystko dla dzieweczek, 

bez koszulki bez porteczek, a to wszystko dla dzieweczek. 

 

Powiedziały ludzkie pyski, że jo chodził do sołtyski, 

a jo chodził przez te łąki, do tej mojej Biskupionki, 

a jo chodził przez te łąki, do tej mojej Biskupionki. 

Powiedziały psie narody, że ja chodził przez ogrody, 

a ja chodził przez te łąki ,do tej mojej Biskupionki, 

a ja chodził przez te łąki ,do tej mojej Biskupionki. 

Powiedziała Biskupionka, że ja krzywy jak radlonka, 

a ja prosty niby śwyca, ona krzywo jak radlica, 

a ja prosty niby śwyca, ona krzywo jak radlica. 
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Wypierdkowo ładna wioska, nie ma panien ani owsa, 

ani owsa sieczonego, ni dziewczęcia poczciwego, 

aby jedna jest poczciwo, siedem razy bardzo krzywo, 

siedem razy siedemnaście ale ładnie w tym niewiaście, 

siedem razem siedemnaście ale dobrze w tym niewiaście. 

 

Co zrobimy to zrobimy, że po jednym wypijemy, 

Ty dosz more, Ja trojaka wypijemy u Cieśloka, 

ty dosz more, Ja trojaka wypijemy u Cieśloka. 

Gorzałeczko nie gniewaj się, będziesz w gardle, spodziewoj się. 

Jak żeś przeszła przez te rury, to teraz chodź do mej dziury, 

jak żeś przeszła przez te rury, to teraz chodź do mej dziur. 

 

Ty szwagierek, jo szwagierek, moja klaczka twój ogierek, 

a jo wsiądę na ogierka i pojadę do szwagierka, 

a jo wsiądę na ogierka i pojadę do szwagierka. 

Ty graczyku wliź,  na żarna, by ci myszka nie użarła, 

bo był taki przytrafunek, myszka użarła ogonek, 

bo był taki przytrafunek, myszka użarła ogonek. 

Ty graczyku graj nom dzisiaj, bo już jutro bydziesz wisioł, 

będziesz wisiał  pod chałupą, i pod słońce gołą dupą, 

będziesz wisiał pod chałupą, i pod słońce gołą dupą. 

 

Pani matko dejcie mi Ją bo wam ślepie powybijom, 
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powybijom, powyszturchom, ożenię się z waszą córką, 

powybijom, powyszturchom, ożenię się z waszą córką 

 

Za stodołą Kędzierową podziobał się dzięcioł z sową, 

sowa lepiej docinała, dzięciołowi dorąbała, 

sowa lepiej docinała, dzięciołowi dorąbała. 

Jeno na udry maluśka, ino na udry na udry,  

a bo mi się ręce trzęsą na te twoje czarne kudły, 

a bo mi się ręce trzęsą na te twoje czarne kudły. 

 

Na bok z drogi artyleria, bo to jedzie kawaleria, 

o piechocie ni ma mowy, same kapuściane głowy, 

o piechocie ni ma mowy, same kapuściane głowy. 

Zgubił saper swą łopatę, bo się gapił na armatę, 

o piechocie ni ma mowy, same kapuściane głowy, 

o piechocie ni ma mowy, same kapuściane głowy. 

 

Księża i Panowie  

 

Księża i Panowie za stołem siadają,  

jeden na drugiego gorzoły wołają, 

co za dobra gorzoła, gorzoła, co za dobra gorzoła, 

co za dobra gorzoła, gorzoła, co za dobra gorzoła. 

Księża i Panowie za stołem siadają, 
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jeden na drugiego wineczka wołają, 

co za dobre wineczko, dadana, co za dobre wineczko, 

co za dobre wineczko, dadana, co za dobre wineczko.  

Księża i Panowie za stołem siadają, 

jeden na drugiego tabory wołają, 

co za dobro tabara, tabara, co za dobro tabara, 

co za dobro tabara, tabara, co za dobro tabara. 

 

Gorzała 

 

Wiele nieszczęść robi przeklenta gorzała, 

zagładę dla duszy, chorobę dla ciała. 

Przestańcie pić wódkę mili gospodarze, 

bo wielkich pijaków ciężko Pan Bóg karze. 

Niejeden, niejeden parobozek dzielny, 

popadł jak w chorobę, w ten nałóg piekielny. 

Opuchła mu gęba, stracił chęć do pracy, 

lepszy świniak w chlewie niżeli pijacy. 

O wy gospodynie, młode mężateczki, 

strzeżcie się jak ognia brzydkiej gorzołeczki. 

Wciąż niezgoda w domu, niedostatek wzrasta,  

najbrzydsza na świecie, pijaczka niewiasta. 

Wciąż niezgoda w domu, niedostatek wzrasta,  

najbrzydsza na świecie, pijaczka niewiasta. 
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Stara Szafa 

 

Staro szafa stoi w sieni, załapali kurkę łap ucieli, 

a kokotek patrzy dziurką, co się robi z jego kurką, 

a kokotek patrzy dziurką, co się robi z jego kurką. 

 

Kura niesie jaja 

 

Kura niesie jaja, kogot nie mo nic, 

aby te dwa piórka, co przykryje rzyć. 

Kura niesie jaja, kogut nie mo nic, 

aby te dwa piórka, co przykryje rzyć. 

Kurce grosz, kurce grosz, 

kokotowi złoty, kokotowi złoty, kokotowi złoty, 

bo kokotek rano wstaje, chodzi do roboty, 

bo kokotek rano wstaje, chodzi do roboty. 

A ta kurka, a ta kurka chodzi niby Pani, 

A ta kurka, a ta kurka chodzi niby Pani,  

a kokotek rano wstaje i trzepie skrzydłami, 

a kokotek rano wstaje i trzepie skrzydłami. 

 

A gdzie się podziały mego Ojca dobra, 

a  gdzie się podziały mego Ojca dobra,  
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skrzynka i pierzynka, skrzynka i pierzynka  

i skórzano torba i skórzano torba. 

A gdzie się podziały mego Ojca dobra, 

a  gdzie się podziały mego Ojca dobra,  

Psy je rozszarpały, glapy rozdziobały jeno wiszą  żebra,  

jeno wiszą żebra. 

Żebyś Ty był 

 

Żebyś ty był dobry chłopiec, 

chował byś ty pyrki w kopiec. 

Ale, że jesteś chłopiec gałgan, 

schowałeś wszystkie pyrki w kałdun. 

Ale, że jesteś chłopiec gałgan, 

schowałeś wszystkie pyrki w kałdun. 

Gdybyś była dobro żona,  

siedziała byś z dziećmi w doma, 

ale, że jesteś lataśnica więc łazisz za mną do gościńca, 

ale, że jesteś lataśnica to łazisz za mną do gościńca. 

Żebyś był ty dobry kochaneczek, 

nie chodziłbyś do innych dzieweczek, 

Żebyś był ty dobry kochaneczek, 

nie chodziłbyś do innych dzieweczek. 

Ale jezdeś jak ten pies, co obleci całą wieś. 

Ale jezdeś jak ten pies, co obleci całą wieś. 
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Żebyś była prawa kochaneczka, 

nie szła byś z innym do łóżeczka. 

Żebyś była prawa kochaneczka, 

nie szła byś z innym do łóżeczka. 

Ale tyś jest jak Judasz, który przyjdzie to mu dosz, 

Ale tyś jest jak Judasz, który przyjdzie to mu dosz. 

 

Łokociła się staro koza skotorzewi w lesie, 

a kto teraz te kozięta do domu przyniesie. 

Zaprzęgnijcie sztyry konie do wielkiego woza, 

niech to wszystko bydło wsiędzie i to staro koza. 

Złapał Jonek za łogonek, Kaśka za kopytka, 

i przyciągli te kozięta do kozy do cycka. 

Złapał Jonek za łogonek, Kaśka za kopytka, 

i przyciągli te kozięta do kozy do cycka. 

 

Spodobałaś mi się dziewczyno moja, Ładne nóżkiś miała, Jak żeś szła z 

pola. 

A tyś mi się udał ty chłopolu mój, 

boś tak ładnie gwizdoł, jak żeś woził gnój. 

A tyś mi się udał ty chłopolu mój, 

boś tak ładnie gwizdoł, jak żeś woził gnój. 

 

Z tegoś mi się spodobała rum duli duli dana, 
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żeś tak dobrze gotowała rum duli duli dana. 

Sobie kluchy, mnie pyruchy rum duli duli dana, 

Takiej dobrej kobietuchy rum duli duli dana, 

Sobie kluchy, mnie pyruchy rum duli duli dana, 

Takiej dobrej kobietuchy rum duli duli dana. 

 

 

Sowo 

 

Sowo nie wiedziała, że łegon miała, 

sowo sobie łegon solą posypała. 

Łoj sowo łegon ma łegon, łegon, 

łoj sowa łegon ma. 

 

Załyżma się,  załyżma czorne ślypia mo Jóźwa, 

Załyżma się,  załyżma czorne ślypia mo Jóźwa, 

łoj nie byde się zakłodoł. 

łoj bo mom czarne jak dioboł. 

Łoj nie byde się zakłodoł, 

łoj bo mom czarne jak dioboł. 

 

Kazali mi łorać to jasieskie pole, 

a jo się wymówił, że mi konie chore. 

Łej chore, chore łowieska im trzeba 
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a jo chłopiec młody, dziewczęcia mi trzeba. 

Łej chore, chore łowieska im trzeba 

a ja chłopiec młody, dziewczęcia mi trzeba. 

 

Cztery mile lasu 

 

Cztery mile lasu tak bardzo gęstego, 

cztery mile lasu tak bardzo gęstego, 

wyprowadź mnie dziewczę, bo nie wyjdę z niego, 

wyprowadź mnie dziewczę, bo nie wyjdę z niego. 

Ja cię wyprowadzę, ale nie przez cały, 

ja cię przeprowadzę, ale nie przez cały, 

chciał się chłopiec żenić, ale był za mały, 

chciał się chłopiec żenić, ale był za mały. 

Nie kłopocz się dziewczę o moją maleńkość, 

nie kłopocz się dziewczę o moją maleńkość, 

bo moja maleńkość w ogródeczku skacze, 

a twoja uroda na łóżeczku płacze. 

Dwanaście lat miała, za chłopcami drżała, 

dwanaście lat miała, za chłopcami drżała. 

Ze szkoły nie wyszła, już się żynić chciała, 

ze szkoły nie wyszła, już się żynić chciała, 

ze szkoły nie wyszła, już się żynić chciała, 

ze szkoły nie wyszła, już się żynić chciała. 
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Topola 

 

Na środku pola stoi topola, 

a powiedz mi moja miła czy będziesz moja, 

a powiedz mi moja miła czy będziesz moja. 

Powiedz ty mi raz, kiedy ty mi dasz, 

ten wianeczek z drobnej mirty co na głowie masz, 

ten wianeczek z drobnej mirty co na głowie masz. 

Dam Ci go Ja dam, ty mój najmilszy, 

gdy oboje uklękniemy w kościele przy mszy, 

gdy oboje uklękniemy w kościele przy mszy, 

tam nam będą grać i ładnie śpiewać. 

My będziemy zasmuceni sobie ślubować, 

my będziemy zasmuceni sobie ślubować. 

A wy druchneczki, dajcie chusteczki, 

i otrzyjcie młodej pannie spłakane oczki, 

i otrzyjcie młodej pannie spłakane oczki. 

My jej otarły, ona wciąż płacze, 

bo dla ciebie mój Jasieńku wianek swój tracę, 

bo dla ciebie mój Jasieńku wianek swój tracę. 

Nie tracisz sama, tracimy oba, 

będziemy się dorabiali pierwszego syna, 

będziemy się dorabiali pierwszego syna. 
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Pierwszego syna, drugą córeczkę, 

i będziemy kołysali ładną pareczkę, 

i będziemy kołysali ładną pareczkę. 

 

 

Przez tą naszą wioskę ścieżka wypada, 

jest tam ładne dziewczę, mnie się podoba, 

chociaż Ja jej miał nie będę, 

ale do niej chodził będę pod okieneczko. 

Chociaż Ja jej miał nie będę, 

ale do niej chodził będę pod okieneczko. 

Pójdę pod okienko, będę kołatał, 

otwórz moja miła, bo będę płakał. 

A ja tobie nie otworzę, tylko zamknę 

i założę na zapureczkę. 

A ja tobie nie otworzę, tylko zamknę 

i założę na zapureczkę. 

Niczego mi nie żal, tylko jednego, 

żem Ci nakupował piwka drogiego. 

Piwka żem Ci nakupował, 

i naściskał, nacałował, nie mam nic z tego. 

Piwka żem Ci nakupował, 

i naściskał, nacałował, nie mam nic z tego. 

Niejedną chusteczkę żem Ci wyprała, 
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ale żem Ci tego nie wymawiała. 

A ty żeś mi na wymawiał, żeś mi piwka nakupował, 

Ja pić nie chciałam. 

A ty żeś mi na wymawiał, żeś mi piwka nakupował, 

Ja pić nie chciałam. 

 

 

U naszego młynarza, u naszego młynarza, 

jest tam Kasia jak róża da dana, jest tam Kasia jak róża. 

W ogródeczku siadała, w ogródeczku siadała, 

kwiateczkom się równała da dana, kwiateczkom się równała. 

A Pan o niej nie wiedział, a Pan o niej nie wiedział, 

tylko sługa powiedział da dana, tylko sługa powiedział. 

I posłał doń dragana, i posłał doń dragana, 

młynarz ma przyjść do Pana da dana, młynarz ma przyjść do Pana. 

Młynarz w progi wstępuje, młynarz w progi wstępuje, 

Pan go winkiem częstuje da dana, Pan go winkiem częstuje. 

Młynarz pije i płacze, młynarz pije i płacze, 

czym ja to ci zapłacę da dana, czym ja to ci zapłacę. 

Pij młynarzu a nie płacz, pij młynarzu a nie płacz, 

ty mi musisz Kasię dać da dana, ty mi musisz Kasię dać. 

Choćbym stracił trzy konie, choćbym stracił trzy konie,  

moją Kasię obronię da dana, moją Kasię obronię. 

Choćbym stracił i woły, choćbym stracił i woły, 
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wszystko bydło z obory da dana, wszystko bydło z obory. 

Choćbym stracił i owce, choćbym stracił i owce, 

 moja Kasia Cię nie chce da dana, moja Kasia Cię nie chce. 

Pan nie wiedział co robić, Pan nie wiedział co robić, 

więc kazał się w wór wsadzić da dana, więc kazał się w wór wsadzić. 

I ustawić w komorze, i ustawić w komorze, 

tam gdzie Kasia ma łoże da dana, tam gdzie Kasia ma łoże. 

Nie minęło pół nocy, nie minęło pół nocy, 

wór na łóżko się wtoczył da dana, wór na łóżko się wtoczył. 

I tak spali do rana, i tak spali do rana, 

Już jest Kasia kochana da dana, już jest Kasia kochana. 
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