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Konspekt zbiórki 

Temat "Wielkie rzeczy się dzieją kiedy się spotykają ludzie z górami" – zajęcia wprowadzające, podział na zastępy. 

Organizatorzy 
patrol Hufca ZHP Pabianice – Harcerska Wyprawa Pamięci: Monte Cassino 2019: 

Maja Baj, Sylwia Borowiak, Aleksandra Jochymek, Jan Kisielewicz, Maciej Tomaszewski, Patrycja Szkudlarek  

Koordynator Maja Baj 

Termin 15 marca 2019, godz. 18.00 Czas 1,5 godz. 

Miejsce 
SP nr 3 w Pabianicach,  
harcówka 44 PDH Ignis 

Uczestnicy 
harcerze i harcerki z 44 PDH Ignis 

oraz 55 PDH Hades,  
grupa ok. 20 osób 

Cel ogólne 
(na podstawie 

standardu kursu 
drużynowych) 

• Zapoznanie z historią II Korpusu Polskiego.  

• Kształtowanie postaw patriotycznych. 

• Uświadomienie harcerzom, że podczas wojny wkład wszystkich jest bardzo cenny. 

Zamierzenia 
• Harcerz krótko opowiada kim był Kapral Wojtek i jego znaczenie w walkach polskiego wojska.  

• Harcerz podaje stopień i nazwisko dowódcy II Korpusu Polski.  

• Harcerz wskazuje na mapie miejsce walk II Korpusu Polski w kampanii włoskiej. 

Formy pracy obrzędowe rozpoczęcie i zakończenie, zabwa, gra, gawęda, quiz, szyfry, pogadanka  

Materiały 
materiały papiernicze (m.in. szary papier, karton A0), markery i mazaki, materiały programowe niezbędne do 
przeprowadzenia zaplanowanych form pracy, pluszowe zabawki, „ciężarówki” 

Uwagi organizacyjne  
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Szczegółowy przebieg zbiórki 
1. OBRZĘDOWE ROZPOCZĘCIE ZBIÓRKI (5 min.) 

Uczestnicy siadają w kręgu. Każdy mówi coś o sobie i co kojarzy mu się z harcerstwem. 

2. ZABAWA INTEGRACYJNA (5 min.) 

Każdy z harcerzy wybiera trzy słowa, które go określają i najlepiej opisują. Następnie musi podejść do wszystkich osób, których nie zna. 

przedstawić się i powiedzieć swoje trzy słowa oraz zapamiętać jak najwięcej informacji o nowopoznanej osobie.  

3. GAWĘDA (10 min.) 

Brunatny Niedźwiadek, nazwany później Wojtkiem, urodził się w górach Hamadan w Iranie na początku 1942 roku. Myśliwi zastrzeli 

jego matkę. Misia sierotę znalazł perski chłopiec. Schował go do plecaka i zabrał do wioski, by sprzedać na miejscowym bazarze. Akurat 

tamtędy przejeżdżali polscy uchodźcy. Jednej z młodych Polek, Irenie Borkiewicz, spodobał się niedźwiedzi maluszek. Towarzyszący 

jej polski ofi cer bez wahania spełnił jej życzenie. W ten oto sposób zwierzak został maskotką polskiej grupy udającej się do Teheranu. 

W obozie polskich uchodźców niedźwiadek już taki sympatyczny i grzeczny nie był. Zdecydowano wtedy, że trzeba się go pozbyć. 

Irena Borkiewicz i jej koleżanki uznały, że misia dadzą w prezencie dowódcy 5 dywizji gen. Borucie-Spiechowiczowi, który wówczas 

stacjonował w Teheranie i był znany z tego, że lubił zwierzęta. Ale i w nowym otoczeniu niedźwiadek dał się poznać jako psotnik. 

Potrafi ł w kasynie rozbić kilkadziesiąt jajek przygotowanych na śniadanie dla ofi cerów, stłukł dwa telefony i wszędzie go było pełno. 

Generał nie miał wątpliwości. Uciążliwego misia odda wojsku. Na pierwszą linię nie mógł go wysłać. Pozostało więc zaplecze. Tak oto 

przyszły niedźwiedzi bohater armii gen. Andersa trafi ł do 2 kompanii transportowej przemianowanej później na 22 kompanię 

zaopatrywania artylerii. W kompanijnej kronice pod datą 22 sierpnia 1942 roku tak zapisano: Porucznik Florczykowski przywiózł do 

kompanii sympatycznego niedźwiadka, który był bardzo mile przyjęty przez żołnierzy. Dowódca kompanii wyznaczył kaprala Piotra 

Prendysza na opiekuna małego misia. (…) Kapral Prendysz i jego podopieczny dostali osobny namiot. Miś miał wygodne posłanie, ale i 

tak każdej nocy właził na pryczę swojego opiekuna i tulił się do niego jak do swojej mamy. Kiedy Prendysz opuszczał rejon kompanii, 

Wojtek siedział w namiocie i ryczał żałośnie. 

4. PODZIAŁ NA GRUPY (5 min.) 

Każdy z harcerzy losuję kartkę, na której znajduje się data, miejsce, postać lub nazwa wydarzenia. Ich zadanie polega na dopasowaniu 

się w czteroosobowe grupy, tak aby połączyć wszystkie elementy dotyczące wydarzenia związanego z historią II wojny światowej.  

Przykładowy zestaw do połączenia: 

• wydarzenie: powstanie II Korpusu Polski 
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• data: 1943 

• miejsce: Polska 

• postać: Władysław Anders   

5. WPROWADZENIE DO TEMATYKI ZBIÓRKI – SZYFRY (10 min.) 

Harcerze dzielą się na czteroosobowe grupy. Zadanie uczestników zbiórki polega na odnalezieniu ukrytych na szkolnym korytarzu 

kartek z zaszyfrowanymi informacjami na temat Kaprala Wojtka. Każda z grup powinna odnaleźć 4 różne kartki. Po powrocie do 

harcówki zastępy wspólnie rozszyfrowują wiadomości. Na ich podstawie zapoznają się z tematyką zbiórki. 

Wykorzystane szyfry: 
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6. GRA – WYŚCIG CIĘŻARÓWEK (20 min.) 

Harcerze łączą się w pary, każda z nich dostaje pudełko po butach z przywiązanym do niego sznurkiem, w pudełku umieszczony jest 

pluszowy miś. Następnie wszystkie pary ustawiają się w dwóch rzędach. Ścigają się dwa zespoły. Każdy ciągnie pudełko („ciężarówkę” 

z misiem), tak by maskotka nie wypadła (jedna osoba ciągnie, druga czuwa nad bezpieczeństwem pasażera). Wygrywa para, która 

dowiezie misia w całości i jak najszybciej. 

7. QUIZ WIEDZY O KAPRALU WOJTKU (20 min.) 

Grupa, która zwyciężyła wyścig ciężarówek wybiera sobie rywala. W quizie rywalizują po dwie drużyny (pytania nr 1-6). Rywalizacja 

odbywa się systemem pucharowym.  

Pytania do quizu: 

• Dieta misia składała się z owoców, słodkich syropów, marmolady, miodu i: 

a) cukierków; b) mięsa; c) lodów; d) piwa 

• Niedźwiedź brał udział w: 

a) powstaniu Warszawskim; b) bitwie pod Monte Cassino; c) bitwie pod Grunwaldem; d) bitwie pod Woterloo 

• Ulubiony sport Wojtka to: 

a) narciarstwo; b) piłka nożna; c) zapasy; d) wyścigi 

• Wojtek uwielbiał przejażdżki: 

a) ciężarówką; b) czołgiem; c) quadem; d) rowerem 

• Miś pomagał żołnierzom w przenoszeniu ciężkich skrzyń z: 

a) owocami; b) jedzeniem; c) amunicją; d) piwem 

• Po wojnie Wojtka postanowiono oddać: 

a) jednemu z żołnierzy; b) do hodowli prywatnej; c) do ZOO w Edynburgu; d) do ZOO w Warszawie 

• Wojtek spędził 16 lat w klatce o powierzchni: 

a) 20 m2; b) 60 m2; c) 15 m2; d) 10 m2 

• Zmarł w wieku: 

a) 5 lat; b) 22 lat; c) 44 lat; d) 27 lat 

• Ważył on wówczas 230 kg, czyli: 

a) 500 gramów; b) 200 kwintali; c) 500 funtów; d) 20 uncji 
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8. DRABINA (10 min.) 

Harcerze dobierają się w pary. Siadają naprzeciwko siebie, tak aby stykać się stopami. Wszystkie pary siadają obok siebie, tak aby 

stworzyć „drabinę” z nóg. Pierwsza para wstaje, trzymając się za ręce przebiegają nad nogami kolegów, starając się ich nie podeptać.  

9. POGADANKA (5 min.) 

Podsumowanie zbiórki (wymiana spostrzeżeń, pokazanie miejsca walk na mapie, zachęcenie do zgłębiania historii II Korpusu Polski). 

10. OBRZĘDOWE ZAKOŃCZENIE (5 min.) 

Każdy mówi co mu się podobało, bądź nie podobało na zbiórce albo czego się nauczył. Kiedy głos wróci do prowadzonej, wszyscy 

wstają i przekazują sobie iskierkę przyjaźni.  


