
KONSPEKT ZBIÓRKI

Temat Kto ukradł puchar?

Cel zbiórki: Zwiększenie spostrzegawczości i umiejętności logicznego myślenia harcerzy.

Czas trwania 
zbiórki

Zamierzenia, czyli po zbiórce harcerz/harcerka będzie… Prowadzący

2 godziny Zwracał/a uwagę na szczegóły, rozwinie w sobie umiejętności dedukcji oraz logicznego myślenia. 

Godzina od - 
do

Potrzebne 
materiały:

list dyrektora, zeznania nauczycieli, treść przesłuchań, tangram wraz ze wzorem do ułożenia, treść niemieckiej rymowanki, kartki, 
flamastry, długopisy, kredki, “dyplomy”(opcjonalne). 

Do 
przygotowania 
przed zbiórką

Wydrukować list od dyrektora, zeznania nauczycieli oraz przesłuchania, wydrukować (bądź samodzielnie przygotować) tangram 
wraz ze wzorem do ułożenia, wydrukować “dyplomy” (opcjonalne), wydrukować treść niemieckiej rymowanki

Zadanie 
między 
zbiórkowe, do 
wykonania po 
zbiórce

-

Miejsce Harcówka



L
p.

Forma pracy Przebieg zbiórki (dokładny opis – jakby ktoś miał ją 
poprowadzić w przypadku niespodziewanej Twojej 
nieobecności)

Potrzebny 
czas /upływ
czasu /czas 
całkowity
[min.]

1 Zwyczaje i obrzędy Rozpoczęcie zbiórki
Wprowadzenie w zasady zbiórki. Wprowadzeniem jest 
list od dyrektora (1).
Następnie drużynowy przekazuje zadania od 
kolejnych nauczycieli, po prawidłowym wykonaniu 
zadania harcerze dostają kolejne wskazówki. 

10 10 1
2
0

2 Łamigłówka matematyczna Wskazówka od matematyczki.
Harcerze mają do wykonania zadanie: Z Tangramu (2) 
muszą wykonać wzór, np. choinkę (przykładowe 
wzory w ad.2) (Nauczycielka siłuję się z tą zagadką od 
jakiegoś czasu i dalej nie może sobie z nią poradzić i 
prosi o pomoc)
Po poprawnym wykonaniu zadania dostają zeznania p.
od matematyki (3)

30 40 1
2
0

3 Zajęcia plastyczne Wskazówka od polonistki.
Zadanie: Wykonanie plakatu promującego język polski 
jako wartości, która przyda się na starość w 
przeciwieństwie do umięśnionej sylwetki. (Polonistka 
potrzebuje plakatu, który mogłaby wywiesić w szkole, 
żeby uczniowie przestali opuszczać jej lekcje)
Po poprawnym wykonaniu zadania dostają zeznania p.
od polskiego (4)

20 60 1
2
0



4 Samarytanka Wskazówka pani od biologii
Zadanie: Rozpisać postępowanie od momentu 
ujrzenia osoby nieprzytomnej, nieoddychającej aż do 
momentu przybycia służb ratunkowych. (Nauczycielka
da im swoje zeznania, jeśli udowodnią, że potrafią 
pomóc potrzebującemu)
Po poprawnym wykonaniu zadania dostają zeznania 
(5)

10 70 1
2
0

5 Łamańce językowe Wskazówka od pana od niemieckiego
Zadanie: Każdy musi przeczytać niemiecką 
rymowankę (6) (Nauczyciel chce, aby oswoili się z tym
językiem, nie bali się go i z chęcią się go uczyli)
Po poprawnym wykonaniu zadania dostają zeznania 
(7)

10 80 1
2
0

6 Zajęcia plastyczne Wskazówka od pana od historii
Zadanie: Narysować jak najlepiej granice Polski. 
(Nauczyciel zgubił mapę obecnej Polski i prosi o 
pomoc, ponieważ przyda mu się na następnej 
lekcji)
Po poprawnym wykonaniu zadania dostają zeznania 
(8)

10 90 1
2
0

7 Dedukcja Czas na zapoznanie się z zeznaniami. Jeżeli harcerze 
chcą, mogą „przesłuchać” osoby podejrzane (trener, 
obecny lider, były lider oraz przyjaciel i dziewczyna 
byłego lidera). Oczywiście mogą przesłuchać 
wszystkich, tylko wybranych, bądź nikogo. Decyzja 
należy do nich.
Przesłuchania w ad .9

10 10
0

1
2
0



8 Obrzędy i zwyczaje Podsumowanie zbiórki
Harcerze typują, kto ukradł puchar oraz jaki miał 
motyw. Drużynowy mówi im czy mieli rację. 

Rozwiązanie ad. 10

20 12
0

1
2
0

Ad.1.
Drodzy Harcerze i Harcerki. 

Słyszałem wiele o Waszej drużynie i wiem, że jesteście w stanie mi pomóc. Stała się wielka tragedia w mojej szkole! Ale po kolei…

Od wielu lat funkcjonuje u nas drużyna piłkarska, która jednak nie odnosiła wielkich sukcesów. Często czubki ich korków nie wychodziły 
poza rozgrywki międzyszkolne w naszym mieście.

Jednak w tym roku wiele się zmieniło. Wygrali mistrzostwa w mieście, następnie w powiecie i tak poszybowali, aż po złoto w finałach 
wojewódzkich. Była to wielka radość i duma dla naszej szkoły. Nie dane nam było jednak długo cieszyć się ze zwycięstwa. Kilka dni temu 
puchar zniknął ze specjalnej gabloty, która czekała na niego tyle lat… 

Pomóżcie nam znaleźć sprawcę! Aby nasza szkoła mogła odzyskać swoją radość a sprawca mógł zostać ukarany. 

Myślę że w poszukiwaniach pomogą Wam moi nauczyciele, oni wiele widzą i wiedzą. 
Uważam, że powinniście poznać jeszcze dwie najważniejsze osoby w drużynie: trener: Tomasz Dudziak oraz lider: Marcin Kosiński. 

Z wyrazami szacunku
Dyrektor 
Stanisław Chlebowski



Ad. 2.
Tangram:

 
źródło: http://figur8.net/baby/wp-content/uploads/2011/03/tangram.gif



Przykładowe wzory, które można ułożyć z tangramu: 

źródło: http://3.bp.blogspot.com/-kQc-dYDZfUY/TfClorPIHZI/AAAAAAAADtg/tqf8Ni4Vmd0/s1600/tangram_wzory2+kopia.jpg
Ad.3.
Uczę Roberta Bronowicza, jeszcze do niedawna to on był liderem w naszej drużynie piłkarskiej. Jednak po kilku nieprzyjemnych akcjach z 
jego udziałem został on zdegradowany i oddalony od drużyny do końca tego roku szkolnego. Jest w klasie z rozszerzoną matematyką, 
więc często się z nim spotykam w ciągu tygodnia. Zawsze reaguje bardzo emocjonalnie, niestety często są to emocje negatywne. Nie 
chcę go osądzać, mimo wszystko to dobry uczeń, jednak uważam, że powinniście się mu przypatrzeć. 

Teresa Kremer



Ad.4.
Niestety nie interesuję się sportem, tym ogólno przyjętym oraz tym w naszej szkole. Jednak wiele słyszę chodząc po korytarzach. Raz 
udało mi się usłyszeć, jak Iwona Małkowska nie jest zachwycona z tego, jak został potraktowany jej chłopak. A wiem, że ta dziewczyna jest
bardzo zawistna. 
Nie znacie Małkowskiej? To dziewczyna Roberta. Chyba już wiecie, że jeszcze niedawno to on był liderem? 

Jolanta Żabińska
Ad.5.
Jedyne co mogę Wam powiedzieć to to, że Tomek, znaczy trener, wraz z Marcinem bardzo byli podekscytowani pucharem. Często na 
niego zerkali i kręcili się wokół niego. Niby się im nie dziwię, ale podobno nie chcieli tego pucharu oddawać do gabloty. No troszkę to 
podejrzane, szczególnie, że nie spodziewałabym się takiego dziecinnego zachowania po panu Dudziaku. 

Barbara Gruszka 

Ad.6.
Auf einem Gummi – Gummi – Berg,
da wohnt ein Gummi – Gummi – Zwerg,
der Gummi – Gummi – Zwerg
hat eine Gummi – Gummi – Frau,
die Gummi – Gummi – Frau
hat ein Gummi – Gummi – Kind,
das Gummi – Gummi – Kind
hat ein Gummi – Gummi – Kleid,
das Gummi – Gummi - Kleid
hat ein Gummi – Gummi – Loch,
und du bist es doch!



Ad.7.
Na przerwach często zostaje w swojej klasie, żeby przygotować się na następną lekcję. Uczniowie często zapominają, że o ile na korytarzu
jest hałas, to ich rozmowy pod klasą, w środku bardzo dobrze słychać. I właśnie w taki sposób ostatnio usłyszałem, jak Iwona z Aleksem 
namawiali Roberta do zrobienia czegoś, w związku z jego oddaleniem od drużyny. Robert co prawda nie chciał się zgodzić i stwierdził, że 
ta drużyna już dla niego nie istnieje. O ile Małkowska odpuszczała, to jednak Aleks naciskał dalej. 
Nie znacie najlepszego przyjaciela Roberta? Aleks Brzezicki zawsze był dla niego ogromnym wsparciem. 

Dominik Huber 

Ad.8.
Ostatnio robiąc porządki w swoich mapach, swoją drogą wtedy zauważyłem że brakuje mi obecnej mapy Polski. Dziękuje Wam za pomoc. 
Wracając, miałem wtedy okazję usłyszeć kłótnie Roberta, Aleksa, Marcina oraz Iwony. Marcin był osaczony i atakowany słownie przez nich.
Zanim jednak zdążyłem zareagować usłyszałem groźbę, że jeszcze pożałują swojej decyzji i doigrają się. Nie wiem, kto to powiedział, nie 
poznałem po głosie. Jednak na pewno nie była to Iwona. 

Zbigniew Małek 

Ad.9.
1.Trener

Wiem, że Marcin z Robertem mieli spinę, ale nie sądzę żeby któryś z nich był zdolny ukraść puchar. Znam ich zdecydowanie za dobrze. 

Tomasz Dudziak

2.Lider 

Nie mam z tym nic wspólnego! Wiem, ile szczęścia ten puchar sprawiał dyrektorowi oraz trenerowi. Chociażby z szacunku do nich nie 
mogłem tego zrobić. 



Marcin Kosiński
3.Były lider 

Tak, jestem zdenerwowany, że przed samymi zawodami zostałem zdegradowany. Pewnie wiele słyszeliście, że dużo się odgrażałem, ale w 
życiu nie zniżyłbym się do kradzieży. Jestem stworzony do wyższych celów. 

Robert Bronowicz

4. Przyjaciel byłego lidera 

Słuchajcie. Żabińska w ogóle nie interesuje się sportem i zawsze miała jakiś problem, z tym że mecze odbywają się na jej lekcjach. Myślę, 
że jest zdolna do odebrania szczęścia chłopakom, żeby ich zniechęcić. Taki jej cel, żeby olali sport, a zajęli się jakąś śmieszną interpretacją 
wierszy. 

Aleks Brzezicki

5. Dziewczyna byłego lidera

Dajcie mi spokój! To że źle potraktowali mojego chłopaka, to nie znaczy że postąpiłabym tak żałośnie. Owszem, uważam że zniknięcie 
tego pucharu wyszło wszystkim na dobre. Jednak mam ważniejsze sprawy na głowie. 

Iwona Małkowska



Ad. 10..
Puchar ukradł Aleks Brzezicki. 
-jako jedyny w zeznaniach zrzucał winę na innych, nie mając nic na swoje usprawiedliwienie,
-dodatkowo, nauczyciele byli świadkami jego agresywnych zachowań względem zdegradowanego z funkcji Roberta: “O ile Małkowska 
odpuszczała, to jednak Aleks naciskał dalej.”(D. Huber), 
-Małek usłyszał groźbę, nie powiedziała tego Małkowska, to Marcin był atakowany, Robertowi nie zależało na drużynie, więc jedynie Aleks 
mógł to powiedzieć
-”Nie znacie najlepszego przyjaciela Roberta? Aleks Brzezicki, zawsze był dla niego ogromnym wsparciem.” (D. Huber)... No cóż, ZAWSZE.


