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PROPOZYCJE DAWNYCH ZABAW Z RÓŻNYCH EPOK 
 
Obrączkowanie Byka 
Gra o rodowodzie angielskim, chociaż w samej Anglii pisze się o 
sprowadzeniu tej gry przez krzyżowców w XII w. powracających z 
Jerozolimy (Legenda odnosząca się do pubu „The Trip To 
Jerusalem” niedaleko zamku Nottingham, który działa na miejscu 
znanej już 1189 r. tawerny przeznaczonej dla krzyżowców).  
Gra, w którą się grało i gra głównej z zamkniętych 
pomieszczeniach, jak puby, tawerny. W pierwotnej wersji, 
średniowiecznej, gra polegała na zarzuceniu metalowego 
pierścienia, zwisającego na linie zaczepionej w suficie (oczywiście 
w odpowiedniej odległości od ściany z rogiem/hakiem) na 
wystający ze ściany róg byka. Wraz z upływem czasu róg byka 
zastępowano głowa jakiegoś zwierzęcia, w którego nosie umieszczano hak, na który trzeba było zarzucić 
pierścień. Dzisiejsze wersje to drewniana plansza z wbitym w nią hakiem.  
Pierścień przyczepiony jest do liny, zwisającej najlepiej z sufitu. Gracz ma taką ilość prób, na jaką umówią się 
zawodnicy, aby umieścić jak najwięcej razy pierścień na haku/rogu.  
 

Gry w kości – As i Para 
Gry w kości były jedną z dawniejszych popularnych form rozrywki, dzisiaj już idące często w niepamięć. 
Proponowana gra pochodzi z najpełniejszej średniowiecznej encyklopedii gier jaka dotrwała do naszych 
czasów - Księgi Gier (Juegos diversos de Axedrez, dados, y tablas con sus explicaciones, ordenados por 
mandado del Rey don Alonso el sabio) Alfonsa X, króla Kastylii. Oryginał księgi, pochodzącej z 1283 r. 
znajduje się w Klasztorze San Lorenzio del Escorial niedaleko Madrytu.  
 

Zasady: 
Wygrywa ten gracz, który pierwszy wyrzuci parę oraz kostkę z 1 
oczkiem (Asa). 
Za dodatkowe zasady można przyjąć te obowiązujące w innych grach 
w kości z tamtego okresu – rzucanie 2 kośćmi do momentu trafienia 
pary i potem, załóżmy 3 próby wyrzucenia 1 (Asa). Do gry używa się 3 
kości. 

 
Que Loo Loo 
Jedna z gier „podwórkowych”, których rodowód sięga prawdopodobnie późnego średniowiecza. Inna 
nazwa to „Wilk w Kurniku”. 
Zasady: 

• Jeden z graczy wybierany jest na Wilka, kolejny wybierany jest na Koguta. Gracze oznaczają teren, 
który nazywa się Kurnikiem. Wszyscy inni gracze stają się Kurczakami.  

• Poza Wilkiem, wszyscy gracze (Kogut i Kurczaki) znajdują się w Kurniku. 
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• Na dany sygnał Wilk wbiega do Kurnika i stara się złapać kurczaki. Zadaniem Kurczaków jest nie dać 
się złapać i znaleźć się w bezpiecznym miejscu, tj. stając w rzędzie bezpośrednio za Kogutem 
trzymając się w pasie (Kogut na początku, za nim kolejne kurczaki). 

• Wilk może złapać ostatniego Kurczaka w rzędzie. W tym wypadku może przeszkodzić Kogut, który 
może się poruszać (wraz z „przyczepionymi Kurczakami”) i odganiać Wilka. Jeżeli uda mus się 
zapędzić Wilka poza Kurnik – Kogut i Kurczaki wygrywają.  

• Wilk wygrywa w wypadku, gdy wyłapie wszystkie Kurczaki i jako ostatniego dopiero może złapać 
Koguta. 

• Uwaga: Kurczaki muszą tworzyć równą linię za plecami Koguta! Nierówna, powyginana linia daje 
możliwość wyłapywania tych Kurczaków stojących poza równą linią!. 

 
Grele 

Były to najczęściej kołki lub pręty drewniane, wbite w ziemię, które należało rozbijać rzucanym 
przedmiotem, pałką, klockiem, pieńkiem odrąbanym z większego pnia lub drewnianą kulą. W 
dziewiętnastowiecznym podręczniku gier i zabaw autorstwa Łukasza Gołębiewskiego można przeczytać 
opis gry w grele: „Ćwieki drewniane lub żelazne z buławą u wierzchu w ziemię zatknięte, rozpędziwszy się, 
pałkami trafiają, a te wydawszy dźwięk odlatują w stronę.” 

Jak pisze Gołębiewski: „Z tej gry mogły powstać kręgle, jak sama bliskość nazwania wskazuje.” 
Warto jednak zauważyć, że wbijanie greli w ziemię było dość oryginalną cechą tej polskiej odmiany kręgli, 
raczej nie spotykaną w żadnych znanych odmianach ludowych gier tego typu w innych krajach Europy. 

 
Rzut do dołka 
Jedna ze średniowiecznych odmian gry w kule, znanej aż do 
czasów nam współczesnych.  
Jedno z najstarszych przedstawień tejże gry znajdziemy w 
tzw. Luttrell Plaster z początku XIV w. znajdującym się 
obecnie w British Library.  
Jest to prosta, wieloosobowa gra, nie wymagająca wielu 
rekwizytów ani specjalnych pól do gry.  
Każdy z graczy dysponuje taką samą liczbą kul (mogą być 
drewniane lub szklane, z gliny, kamienia itp., mogą to być 
również np. szyszki). Gracze umawiają się co do ilości rund i 
odległości z której będą rzucać kulami do dołka. 
 
Celem gry jest umieszczenie swojej kuli w dołku: 
a) wygrywa ten z graczy. który dokona tego pierwszy, 
b) wygrywa ten z graczy, który w określonej ilości rund 
najwięcej razy trafi kulą do dołka.   
 


