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https://www.facebook.com/zkkbialystok/ 
  



Analiza 
 

Dlaczego "Flow"? 

Z wikipedi: Flow - Przepływ (inaczej doznanie uniesienia, uskrzydlenie) – pojęcie z pogranicza psychologii 

pozytywnej i psychologii motywacji. Twórcą koncepcji jest Mihály Csíkszentmihályi, według którego flow to stan 

między satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności. 

W takim stanie flow chcemy, aby byli uczestnicy naszych warsztatów, kursów. Aby czuli, że to co robią jest 

wspaniałe, potrzebne i rozwijające dla ich podopiecznych, ale i dla nich samych. Też abyśmy podsumowując np. 

kurs przewodnikowski czuli satysfakcję z wykonania dobrej roboty, przygotowania kolejnych instruktorów ZHP.  

Zapewne jeszcze nie raz inaczej to określimy, ale najlepiej po prostu poczuć to FLOW… 

 

Podstawą naszych działań są dokumenty ZHP związane z kształceniem, znajduję się na stronie: 

http://dokumenty.zhp.pl/257_strona_glowna-x._praca_z_kadra 

  

Nasza praca koncentruje sią na wymienionych obszarach: 

1. Kursy drużynowych 

2. Kursy przewodnikowskie 

3. Kursy zastępowych 

4. Kręgi instruktorskie 

5. Szczepy 

6. Opiekunowie prób (przy współpracy z KSI) 

  

Współpraca z ZKK 

Współpracownikiem zespołu może zostać każdy chętny instruktor posiadający wiedzę, umiejętności, którymi chce 

się dzielić z innymi członkami hufca. Współpraca polega m.in. na: 

- prowadzeniu zajęć, warsztatów 

- współorganizacji warsztatów i kursów 

- poradnictwie, tworzeniu i udostępnianiu artykułów, materiałów, poradników 

Przygotowaliśmy kartę współpracownika do wypełnienia. Pozwoli nam ona zebrać potrzebne informacje w jednym 

miejscu, co też może się przydać przy składaniu wniosku na OKK. 

  

Członkostwo w ZKK 

Aby być członkiem ZKK trzeba: 

- być instruktorem 

- współorganizować minimum jedną inicjatywę kształceniową w hufcu 

- 2 razy przygotować konspekty i prowadzić zajęcia na kursach/warsztatach (różne tematy) i mieć je zaopiniowane 

przez instruktora z OKK 

Po spełnieniu tych warunków zespół podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu nowego członka. 

  

Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej 

Wymagania na BOKK: 

- minimum phm. 

- ukończony Kurs Kadry Kształcącej 

- przygotowanie dwóch kursów, bycie w komendzie 

- prowadzenie 3 zajęć na kursach + opinia instruktora z OKK + konspekty 

- prowadzenie warsztatów dla kadry + opinia instruktora z OKK + konspekt (np. spotkanie namiestnictwa) 

Wzory wniosków z wyszczególnionymi wymaganiami znajdują się na stronie CSI: https://zhp.pl/centralna-szkola-

instruktorska/ 

  

Opiniowanie zajęć 

Aby ujednolicić sposób w jaki opiniujemy zajęcia przygotowaliśmy arkusz obserwacji prowadzącego zajęć. Jest w 

nim wiele punktów, które podczas zajęć sprawdzimy, aby przedstawić jak najbardziej rzetelną opinię o 

prowadzącym i jego zajęciach. Dla instruktora pomoże to szlifować umiejętności kształceniowca, co może 

skutkować co raz lepszymi zajęciami. Warto zapoznać się z arkuszem przed zajęciami, aby sprawdzić czy jest się 

dobrze przygotowanym. 

 

Prowadzenie zajęć 

Środowiska mogą zgłaszać zapotrzebowanie na zajęcia, które mogą poprowadzić członkowie ZKK. 



Skład 
 

Członkowie: 

 

hm. Magdalena Kropiwnicka - szefowa 

BOKK 711/2016, BOKP/9/2016 

Członek komendy hufca. Współpracownik Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP. 

Zawodowa harcerka – pracuje jako szefowa biura hufca.  

W wolnym czasie pasjonuje się technikami DIY, czyta blogi o rozwoju osobistym. 

Jej kształceniową specjalnością są: 

Planowanie. Wspólnota hufca. Warsztat pracy drużynowego. 

Kontakt: magdalena.kropiwnicka@zhp.net.pl 

Coś od siebie... „Życie bez przygód byłoby strasznie głupie” Robert Baden-Powell 

 

hm. Maciej Szczęsny 

BOKK 844/2015 

Zastępca  komendanta hufca. Członek KSI. Administrator ewidencji hufca i chorągwi. 

Studiuje na Politechnice Warszawskiej. Bawi się w geocaching. 

Jego kształceniową specjalnością są: 

Organizacja harcerskich form wypoczynku. Statut ZHP. Ewidencja. 

Kontakt: maciej.szczesny@zhp.net.pl 

 

pwd. Jakub Giegiel 

Przyboczny 111 BDH. 

Studiuje na Uniwersytecie w Białymstoku. Pasjonuje go piłka nożna. 

Jego kształceniową specjalnością są: 

Statut ZHP. Dokumenty. Motywacja. 

Kontakt: jakub.giegiel@zhp.net.pl 

Ważne słowa: Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, sum cuique tribuere. 

 

pwd. Ewa Grabek 

Komendantka 17 SzDHiZ. Drużynowa 173 BDW. Członek Wydziału Wsparcia Metodycznego GK ZHP. 

Studentka Uniwersytetu Warszawskiego. Pasjonatka szeroko pojętej kultury internetowej. 

Jej kształceniową specjalnością są: 

Instruktor jako lider. Rozwój instruktorski. Zasady dobrej zbiórki. 

Kontakt: ewa.grabek@zhp.net.pl 

Ulubiony cytat: „Normalness leads to sadness.” Phil Lester  

 

Współpracownicy: 

1. hm. Krzysztof Wiśnioch 

2. hm. Iza Iza Brant-Szehidewicz  

3. phm. Hanna Domurat 

4. phm. Paulina Bąkowska 

5. phm. Justyna Bielska 

6. pwd. Paulina Kiluk 

7. pwd. Paulina Borowik 

8. pwd. Patrycja Wasilewska 

9. pwd. Izabela Saniewska 

10. pwd. Joanna Wyszkowska 
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Odznaki kadry kształcącej w hufcu 

 

Zestawienie instruktorów Hufca ZHP Białystok, posiadających Odznaki Kadry Kształcącej. 

BOKK 

1. hm. Paula Maja Dzienis 135/2014 ważna do 15.07.2017 

2. hm. Agnieszka Fiedorczuk 137/2014 ważna do 15.07.2017 

3. hm. Edyta Trzeciak 138/2014 ważna do 15.07.2017 

4. hm. Magdalena Kropiwnicka 711/2016 ważna do 12.08.2019 

5. hm. Kinga Janicka 713/2013 ważna do 27.12.2016  

6. phm. Urszula Cimoch 754/2014 ważna do 30.04.2017  

7. phm. Aleksandra Fuchs 824/2015 ważna do 19.09.2017 

8. hm. Joanna Ossowska 825/2015 ważna do 22.01.2018 

9. phm. Joanna Tomaszuk 826/2015 ważna do 6.03.2018 

10. hm. Marta Wyszkowska 827/2015 ważna do 24.06.2018 

11. hm. Tomasz Kozłowski 828/2015 ważna do 24.06.2018  

12. hm. Maciej Szczęsny 844/2015 ważna do 18.09.2018 

13. hm. Sławomir Andryszewski 913/2016 ważna do 3.06.2019 

14. phm. Grzegorz Skonieczny 914/2016  

  

SOKK 

1. hm. Sylwia Lenkiewicz 51/2012 ważna do 30.10.2015 

2. hm. Krzysztof Wiśnioch 602/2015 ważna do 18.11.2017  

3. hm. Marta Zapolska 601/2015 ważna do 31.05.2018 

4. hm. Iga Mąkowska 515/2016 

5. hm. Magdalena Wróblewska 753/2016 

 

 

Założenia 2016/2017 

 

Lp. Cele Zamierzenia 

1 Przygotowanie do funkcji przyszłych 

drużynowych 

Odbędą się kursy drużynowych z każdej 

metodyki 

2 Przygotowanie wędrowników do bycia 

instruktorami 

Odbędą się dwa kursy 

przewodnikowskie 

3 Pozyskanie nowych członków i 

współpracowników zespołu 

Zespół będzie miał 2 nowych członków, 

razem będzie liczyć 6 osób 

4 Zmotywowanie kadry szkoleniowej 

hufca do zdobywania OKK 

W hufcu będzie 5 kolejnych OKK 

5 Dbanie o rozwój i szkolenie członków 

HZKK 

Członkowie zespołu wezmą udział w co 

najmniej dwóch szkoleniach 

 

  



Harmonogram 

 

Termin Opis Miejsce Odpowiedzialny 

2.09.2016 Pierwsze robocze spotkanie zespołu Białystok hm. M. Kropiwnicka 

30.09-2.10.2016 „Ad astra” Kurs przewodnikowski i kursy 

drużynowych - I biwak 

Góra hm. M. Kropiwnicka 

14-16.10.2016 Hufcowy Kurs Zastępowych Białystok pwd. J. Giegiel 

21-23.10.2016 „Ad astra” Kurs przewodnikowski i kursy 

drużynowych - II biwak 

Białystok hm. M. Kropiwnicka 

28-30.10.2016 Startówka – wyjazd instruktorski kadry hufca Koryciny Komenda hufca 

4-6.11.2016 Hufcowy Kurs Zastępowych Białystok pwd. J. Giegiel 

10-13.11.2016 „Ad astra” Kurs przewodnikowski i kursy 

drużynowych - III biwak 

Białystok hm. M. Kropiwnicka 

18-20.11.2016 Hufcowy Kurs Zastępowych Białystok pwd. J. Giegiel 

18-20.11.2016 Warsztaty gier terenowych – WIP+ZP+ZKK Białystok hm. M. Kropiwnicka 

02.2017 Brązowe sznury – warsztaty o organizowaniu 

kursów zastępowych 

Białystok pwd. J. Giegiel 

24-26.03.2017 

 

„Obierz kierunek” Kurs przewodnikowski i kursy 

drużynowych - biwak I   

Białystok hm. M. Kropiwnicka 

21-23.04.2017 Obierz kierunek” Kurs przewodnikowski i kursy 

drużynowych - biwak II 

Białystok hm. M. Kropiwnicka 

26-28.05.2017 Obierz kierunek” Kurs przewodnikowski i kursy 

drużynowych - biwak III 

Borki hm. M. Kropiwnicka 

 

 

Zespół będzie reagować na bieżące potrzeby hufca i realizować dodatkowe inicjatywy. 


