
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  



Podsumowanie założeń 2015/2016 
 

Lp. Cele Zamierzenia Realizacja 

1 Przygotowanie do funkcji 

przyszłych drużynowych 

Odbędą się kursy 

drużynowych z każdej 

metodyki 

Odbyły się dwie akcje 

szkoleniowe dla drużynowych 

2 Przygotowanie wędrowników 

do bycia instruktorami 

Odbędzie się kurs 

przewodnikowski 

Odbyły się 2 kursy 

przewodnikowskie 

3 Pozyskanie nowych członków 

i współpracowników zespołu 

Zespół będzie miał min. 3 

nowych członków 

W zespole są dwie nowe 

osoby, pwd. Ewa Grabek i 

pwd. Jakub Giegiel 

4 Zmotywowanie kadry 

szkoleniowej hufca do 

zdobywania OKK 

W hufcu będzie 5 kolejnych 

OKK 

3 instruktorów zdobyło BOKK, 

kilka jest w trakcie składania 

wniosków 

5 dbanie o rozwój i szkolenie 

członków HZKK 

Członkowie zespołu wezmą 

udział w co najmniej dwóch 

szkoleniach 

Członkowie zespołu wzięli 

udział w m.in. kursie 

podharcmistrzowskim, 

warsztatach „Metodyk! 

Kształcenie”, konferencja 

„Impuls”, Lider+ 

6 Opracowanie strategii 

kształcenia w hufcu na 4 lata 

Zespół będzie miał wizję na 

kolejne lata działalności 

Strategia nie jest w całości 

opracowana, mamy ogólny 

zarys 

 

 

Harmonogram 
 

Termin Opis Odpowiedzialny Realizacja 

1.09.2015 Spotkanie robocze zespołu   

16.09.2015 Pierwsze spotkanie – spotkanie dla 

chętnych osób chcących zająć się 

kształceniem w hufcu 

 

hm. Magdalena 

Kropiwnicka 

Przybyło 9 osób. Odbyło się także 

spotkanie z namiestnikami, by 

omówić współpracę. 

22.09.2015 Spotkanie robocze zespołu   

23.09.2015 Brązowe sznury – warsztaty o 

organizowaniu kursów 

zastępowych 

phm. Ewelina 

Baranowska 

Warsztaty nie odbyły się z braku 

chętnych. 



9-11.10.2015 Startówka – wyjazd instruktorski 

kadry hufca 

hm. Magdalena 

Kropiwnicka 

W wyjeździe wzięło udział 30 

instruktorów i wędrowników z 

hufca. Odbyły się warsztaty z form 

pracy, edukacji globalnej oraz 

omawianie bieżącej pracy hufca. 

2-4.10.2015 Kurs przewodnikowski I biwak – 

kurs dla przyszłych instruktorów 

hm. Maciej  Szczęsny W kursie wzięło udział 52 

wędrowników.  Wszystkie założenia 

zostały osiągnięte. 23-25.10.2015 Kurs przewodnikowski II biwak 

2.11.2015 Spotkanie robocze zespołu   

6-8.11.2015 Kurs przewodnikowski III biwak hm. Maciej  Szczęsny j.w. 

Listopad/ 

Grudzień  

2015 

Energetyczna bomba metodyczna 

– zuchowa – warsztaty 

metodyczne 

przy współpracy z 

namiestnictwami 

(osoby wybrane przez 

namiestnictwa) 

Warsztaty odbyły się 28.11. 

Energetyczna bomba metodyczna 

– harcerska – warsztaty 

metodyczne 

Warsztaty odbyły się 28.11. 

Energetyczna bomba metodyczna 

– starszoharcerska – warsztaty 

metodyczne 

Warsztaty nie odbyły się przez brak 

zaangażowania ze strony 

namiestnictwa. 

Energetyczna bomba metodyczna 

– wędrownicza – warsztaty 

metodyczne 

Warsztaty odbyły się 11-12.12 

6.01.2016 Spotkanie robocze zespołu 

 

  

22.01.2016 Spotkanie robocze zespołu   

1-5.02.2016 Kursy drużynowych „Wszystko 

gra!”- kursy wszystkich metodyk 

hm. Magdalena 

Kropiwnicka 

W kursach wzięło udział 43 

wędrowników.  Wszystkie założenia 

zostały osiągnięte. 

11-13.03.2016 Spotkanie zespołów hufca 

 

 Uczestniczyli w nim wszyscy 

członkowie zespołu. 

03/04.2016 Warsztaty z pozyskiwania środków 

– pozyskiwanie środków na pracę 

śródroczną, HAZ i HAL 

pwd. Ewa Grabek Były prowadzone rozmowy z 

instruktorem z Warszawy aby 

poprowadził warsztaty, ostatecznie 



 

jednak odbyły się na 2.04 na Dniu 

Programowca pod tytułem „10 

wskazówek jak napisać dobry 

projekt. Warsztaty z pisania 

wniosków o dotacje.”. Uczestniczyło 

w nich ok. 20 osób z Białegostoku i 

Sokółki. 

4.04.2016 Spotkanie robocze zespołu   

22-24.04.2016 

 

Kurs przewodnikowski „Obierz 

kierunek” biwak I 

hm. Maciej Szczęsny, 

pwd. Jakub Giegiel 

W kursie wzięło udział 20 

wędrowników.  Wszystkie założenia 

zostały osiągnięte. 

10.05.2016 Spotkanie dla chętnych osób 

chcących zająć się kształceniem w 

hufcu 

hm. Magdalena 

Kropiwnicka 

Spotkanie odbyło się 2.06, były na 

nim 4 osoby.  

25-29.05.2016 Kurs przewodnikowski „Obierz 

kierunek” biwak II 

hm. Maciej Szczęsny, 

pwd. Jakub Giegiel 

j.w. 

25-29.05.2016 Kursy drużynowych „Obierz 

kierunek” - kursy wszystkich 

metodyk 

hm. Magdalena 

Kropiwnicka,  

pwd. Ewa Grabek 

W kursach wzięło udział 48 

wędrowników i instruktorów.  

Wszystkie założenia zostały 

osiągnięte. 

08.2016 Praca on-line, podsumowanie roku.    

 

 

Kursy zastępowych 
 

Poszczególne środowiska organizowały kursy zastępowych: 

1. „Zostań wodzem 4”, 4SzDHiZ ,,Azurian'' 

2. „Wkrocz do gry”, 121 SzDHiZ „Puszczyduchy” 

3. „Inscriptio Duces” Królewska Szkoła Rycerska, 33 BSDHiZ "Jagiellonowie"  

4. „Wyspa Liderów II", 7 SzDHiZ „Aurelius” 

5. „Iniemamocni”, 3 SzDHiZ "Słońce" 

6. „Zostań Superbohaterem”, 29 SzDHiZ "Pomarańczarnia" 

7. „MasterChef”, 1 SzDW 

8. „Chaos”, SzDHiZ „Tumult” 

9. „Rozwiń skrzydła”, 8 SDS „Szemkel” 

10. „Młode wilki”, 45 SzDHiZ „Confortare” 

  



Zestawienie uczestników kursów hufcowych 
 

 
Ukończenie z 

wyróżnieniem 
Ukończenie Uczestnictwo Razem 

Kurs przewodnikowski 

„Ad astra” 
10 40 2 52 

Kurs przewodnikowski 

„Obierz kierunek” 
3 16 1 20 

razem 13 56 3 72 

 

 

 
Ukończenie z 

wyróżnieniem 
Ukończenie Uczestnictwo Razem 

Kurs drużynowych 

zuchowych 

„Wszystko gra!” 

- 7 1 8 

Kurs drużynowych 

zuchowych 

„Obierz kierunek” 

3 10 2 15 

razem 3 17 3 23 

Kurs drużynowych 

harcerskich 

„Wszystko gra!” 

2 18 - 20 

Kurs drużynowych 

harcerskich 

„Obierz kierunek” 

3 8 - 11 

razem 5 26 0 31 

Kurs drużynowych 

starszoharcerskich 

„Wszystko gra!” 

- 8 - 8 

Kurs drużynowych 

starszoharcerskich 

„Obierz kierunek” 

- 7 - 7 

razem 0 15 0 15 

Kurs drużynowych 

wędrowniczych 

„Wszystko gra!” 

1 6 - 7 

Kurs drużynowych 

wędrowniczych 

„Obierz kierunek” 

- 14 - 14 

razem 1 20 0 21 

Wszyscy razem 9 78 3 90 

 

 

 

  



Komendy kursów 
 

Kurs przewodnikowskie „Ad astra” 

1. hm. Maciej SZCZĘSNY – komendant, BOKK 844/2015 

2. hm. Magdalena KROPIWNICKA - zastępca komendanta  

3. phm. Urszula CIMOCH  

4. phm. Hanna DOMURAT  

5. pwd. Paulina BĄKOWSKA  

6. pwd. Ewa GRABEK  

7. pwd. Wioleta TARASIEWICZ  

8. pwd. Roksana WIŚNIEWSKA  

9. pwd. Izabela SANIEWSKA  

10. pwd. Jakub GIEGIEL 

 

Kursy drużynowych „Wszystko gra!” 

1. hm. Magdalena KROPIWNICKA – komendantka, BOKK 711/2013 

2. pwd. Jakub GIEGIEL 

3. phm. Paulina BĄKOWSKA 

4. phm. Justyna BIELSKA 

5. phm. Joanna WACEWICZ 

6. phm. Emilia PŁOSZCZUK 

7. phm. Grzegorz SKONIECZNY 

 

Kurs przewodnikowski „Obierz kierunek”  

1. hm. Maciej SZCZĘSNY – komendant, BOKK 844/2015 

2. hm. Iza BRANT-SZEHIDEWICZ 

3. pwd. Jakub GIEGIEL 

4. pwd. Paulina KILUK 

5. pwd. Paulina BOROWIK 

 

Kursy drużynowych „Obierz kierunek” 

1. hm. Magdalena KROPIWNICKA – komendantka, BOKK 711/2013 

2. phm. Paulina BĄKOWSKA – zastępca, kurs drużynowych zuchowych 

3. pwd. Renata CZUPRYŃSKA 

4. pwd. Karolina KUNIKOWSKA 

5. pwd. Patrycja WASILEWSKA 

6. phm. Justyna BIELSKA – zastępca, kurs drużynowych harcerskich 

7. pwd. Róża GAJEK 

8. pwd. Mateusz KOWALCZYK 

9. pwd. Kinga KONOPKO – zastępca, kurs drużynowych starszoharcerskich 

10. pwd. Natalia KWIATKOWSKA 

11. pwd. Ewa GRABEK – zastępca, kurs drużynowych wędrowniczych 

12. pwd Joanna WYSZKOWSKA 

 

 

 

 

 

 



Przykładowe ewaluacje i zdjęcia z kursów 
„Ad astra” 2015 

Jak oceniasz treść kursu? Jest wystarczająca, satysfakcjonująca? Czujesz się przyszłym instruktorem? 

- Bardzo dużo przydatnych zajęć, na interesujące tematy, z których wiele zapamiętam. NA pewno w praktyce będę 

mieć jeszcze milion pytań, np. organizując pierwszy biwak, ale i tak czuję się do tego przygotowana 

- Był to najlepszy kurs na jakim byłam, i wiem że zbliżył mnie do zostania naprawdę dobrym instruktorem 

- Nie do końca czuję się przyszłym instruktorem, ale wiem jaką wiedzę i umiejętności taka osoba powinna posiadać. 

 

 
 

„Wszystko gra!” 2016 

Czy zdobyta wiedza jest dla Ciebie satysfakcjonująca? 

- Jest ponieważ, poziom mojej wiedzy z metodyki, w której pracuję jest dużo większy 

- tak, uważam że się wiele nauczyliśmy 

- tak, jak najbardziej 

 

 
 



„Obierz kierunek” 2016 

Czy zdobyta wiedza jest dla Ciebie satysfakcjonująca? 

- Tak, wymiana doświadczeń była świetnym sposobem na zdobycie nowej wiedzy! Super sposób, a wiedza mega 

satysfakcjonująca. 

- Bardzo się cieszę, że kurs był przeżyciowy i mogłam czerpać wiedzę, szczególnie na temat form, z samych zajęć, 

a nie tylko z suchych informacji. 

- Myślę, że pomimo tego, że większość rzeczy nie była mi obca, mogłam pogłębić swoją wiedzę na dane tematy. 

Sposób przekazywania wiedzy był dobrą alternatywą dla osób, które nie lubią się nudzić. 

- Tak. Lepszych zajęć, chyba już się nie dało poprowadzić. 

 

 

 

 

Wnioski 

 

 Podczas wszystkich inicjatyw pracowaliśmy nad wymianą doświadczeń. Umożliwiała to różnorodna kadra 

zaangażowana w prowadzenie kursów, zajęć, a także uczestnicy z różnych środowisk, w tym też z terenu 

chorągwi, a nawet z Polski. 

 Wszystkie kursy zostały ocenione pozytywnie, co motywuje do dalszej pracy. Wskazane niedociągnięcia 

będą możliwie jak najdokładniej poprawione, tak by przyszłe kursy były jeszcze lepsze. 

 Działania zespołu cieszą się popularnością. Wokół niego zebrali się współpracownicy, którzy chętnie 

angażują się w prowadzenie poszczególnych zajęć i całych kursów, oraz promują kursy w swoich 

środowiskach i namiestnictwach 

 Współpraca z namiestnictwami jest większa niż w poprzednich latach, udało się wypracować zasady na 

jakich wspólnie organizujemy kursy drużynowych. 

gm vb  
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