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KURS PRZEWODNIKOWSKI – to kurs przeznaczony dla wędrowników i osób, które 

podjęły decyzję o wkroczeniu na ścieżkę harcerskiego wychowawcy. Kurs 

przewodnikowski jest wprowadzeniem w tajniki bycia instruktorem harcerskim oraz 

stanowi część przeszkolenia do pełnienia funkcji drużynowego. Program kursu realizuje 

treści zgodne ze „Standardem kursu przewodnikowskiego”. To przygoda intelektualna, 

ale i okazja do nabycia nowych umiejętności i kurs, który z pewnością dostarczy 

niezapomnianych wspomnień.  

1. Organizator kursu 

Zespół Kształcenia Hufca Andrychów przy wsparciu Komendy Hufca Andrychów  oraz 

zaprzyjaźnionych instruktorów.  

ZHP Chorągiew Krakowska 

Hufiec Andrychów im. Szarych Szeregów, 

34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 5 

ksztalcenieandrychow.wordpress.com 
ksztalcenieandrychow@gmail.com 

 

2. Czas i miejsce kursu 
 

Kurs odbędzie się podczas 3 weekendów: 
 16-18.03.2012r., Niepołomice (Baza Szczepu ZHR „Puszcza”) 
 12-14.04.2012r., Krzeszowice, gimnazjum 
 10 – 11.05.2013r., Kraków, Ośrodek Emaus 
 + część e-learningowa: 19.03. – 11.04. 

 

3. Kadra kursu:   

 Komendant kursu 

phm. Rafał Talar HR, BOKK 345/2011 

Lat 24, absolwent socjologii i pedagogiki oraz student doradztwa zawodowego                          

i edukacyjnego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Członek Chorągwianego Zespołu 

Kadry Kształcącej „Wierchy” oraz drużynowy PADW „Kryptonit”. W przeszłości wieloletni 

drużynowy 4 DH „Delta”, członek Referatu Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej, członek 

Harcerskiego Akademickiego Kręgu „HAK”. Ukończył kurs drużynowych harcerskich, 

kadry kształcącej, kadry programowej i kurs harcmistrzowski. Współorganizator dwóch 

kursów podharcmistrzowskich i licznych form kształceniowych w Hufcu Andrychów.  

 

 Zastępczyni komendanta 

pwd. Anna Bizoń  

nauczycielka łaciny i j. niemieckiego w LO w Andrychowie, 10 lat stażu pracy w szkole; 

instruktorka hufca, była członkini komendy hufca w latach 2011 – 2012. Ukończyła kurs 

drużynowych dla nauczycieli oraz z wyróżnieniem Kurs Podharcmistrzowski „Kilwater”.    

W trakcie realizacji próby podharcmistrzowskiej. 
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 Komenda kursu:  

phm. Ewelina Prus – Bizoń HR 

Lat 35, plastyk – grafik, nauczycielka wiedzy o kulturze i języka polskiego w 

andrychowskim liceum ogólnokształcącym, instruktorka hufca z 19 letnim stażem, 

członkini komendy hufca, była drużynowa DH „B. i S.” im. Akcji pod Arsenałem oraz 

przewodnicząca KI „Rój”. Opiekunka prób przewodnikowskich. Delegatka na XXXI Zjazd 

ZHP z ramienia Chorągwi Bielskiej. Ukończyła kurs drużynowych w Instruktorskiej Szkole 

w Załęczu Wielkim. Mama Antoniego i Michaliny oraz żona Tomasza. Obecnie w trakcie 

próby harcmistrzowskiej.  
 

 

pwd. Kinga Kurzyniec 

Lat 25, absolwentka grafiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz słuchaczka 

studiów podyplomowych z zakresu edytorstwa na UJ. Dawniej drużynowa  DH „Dlaczego 

I.C.O?”. Od kilku lat grafik Hufca ZHP Andrychów. Obecnie członkini Komendy Hufca ZHP 

Andrychów ds. Internetu. Ukończyła Kurs Podharcmistrzowski „Kilwater”. W trakcie 

realizacji próby podharcmistrzowskiej.  
 

pwd. Hanna Urbańczyk HO 

Lat 19, studentka I roku analityki medycznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym               

w Katowicach. Współpracowniczka ds. kształcenia w Referacie Wędrowniczym Chorągwi 

Krakowskiej, namiestniczka starszoharcersko - wędrownicza w Hufcu Kęty oraz członkini 

Śląskiego Kręgu Akademickiego "Farfocle". Wcześniej drużynowa V DW „Chaos” oraz 96 

DH „Zew Cthulhu”. Ukończyła kurs drużynowych harcerskich oraz kurs kadry kształcącej. 

W trakcie próby podharcmistrzowskiej. 

 

pwd. Sylwia Karczmarczyk 

Lat 22, studentka ogrodnictwa z marketingiem na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. 

Instruktorka Hufca ZHP Krzeszowice z kilkuletnim stażem. Ukończyła Kurs 

Podharcmistrzowski „Kilwater” oraz Kurs Kadry Kształcącej „Wierchy”. Jest w trakcie 

realizacji próby podharcmistrzowskiej oraz próby na stopień Harcerki Orlej. 

 

 

5. Cele i zamierzenia kursu 

 

 Ukazanie roli i znaczenia instruktora w organizacji,  
 Ukazanie postaw instruktorskich, 
 Zgłębienie idei stopnia w odniesieniu do własnej osoby, 
 Przekazanie wiedzy niezbędnej podczas zdobywania stopnia przewodnika, 
 Przygotowanie do pracy jako młodzieżowy lider organizacji pozarządowych. 
 Zapoznanie ze sposobami sprawnego kierowania zespołem ludzi, realizując ideały 

harcerskiego systemu wychowawczego 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Hufiec ZHP Andrychów im. Szarych Szeregów 

 

ZAMIERZENIA  
Po kursie uczestnik będzie: 

- znał dokument „Podstawy wychowawcze ZHP”, 

- znał misję i cele działania ZHP, umiał przekładać je na działanie gromady/drużyny, 

- miał świadomość kształtowania swoją postawą wizerunku ZHP,  
- potrafił wykorzystać historię i tradycję harcerską do działań wychowawczych w ZHP, 

rozumie związane z tym szanse i zagrożenia,  

- potrafił korzystać ze Statutu ZHP,  
- znał strukturę ZHP,  
- wiedział, jaka jest rola instruktora w organizacji, jego prawa i obowiązki, 

- znał zasady obowiązujące członków ZHP wynikające z regulaminu mundurowego,  
- potrafił stosować zasady musztry i ceremoniału harcerskiego w pracy drużyny,  

- miał świadomość przynależności harcerstwa do ruchu skautowego,  
- miał podstawową wiedzę na temat światowych organizacji skautowych, których 

członkiem jest ZHP,  

- znał elementy i cechy metody harcerskiej, 

- znał rozwój psychofizyczny, potrafił przełożyć go na pracę metodą harcerską na 
poszczególnych etapach tego rozwoju, 

- znał główne założenia poszczególnych metodyk,  

- potrafił określić zastosowanie poszczególnych instrumentów metodycznych,  

- rozumiał znaczenie ciągu wychowawczego w procesie wychowania w ZHP, 
- wiedział, jak praca w szczepach wspiera funkcjonowanie ciągu wychowawczego, 

- rozumiał treść Zobowiązania Instruktorskiego,  
- potrafił określić, na czym polega rola i postawa instruktora jako opiekuna oraz jako 

wychowawcy (posługującego się metodą harcerską),  
- umiał określić wzór osobowy instruktora ZHP,   
- wiedział, na czym polega osobisty przykład instruktora w skutecznym stosowaniu 

metody,  
- potrafił określić słabe i mocne strony własnego charakteru w kontekście „bycia 

instruktorem” i potrafił wyznaczyć zadania do pracy nad sobą,  

- potrafił wyznaczyć sobie cele życiowe, 
- umiał zaplanować swój rozwój wykorzystując stopnie instruktorskie, stopnie 

harcerskie, uprawnienia i odznaki,  

- rozumiał potrzebę dalszego kształcenia się, 

- wiedział, gdzie szukać informacji o ważnych sprawach Związku,  
- umiał wzbogacić swój warsztat pracy korzystając z dostępnych środków, 

- znał konsekwencje odpowiedzialności prawnej za podopiecznych,  
- znał podstawy prawne działalności gromady/drużyny i drużynowego, umiał znaleźć 

potrzebne mu w tym zakresie informacje, 
- umiał znaleźć przepisy dotyczące organizacji imprez, biwaków, obozu, 
- umiał zorganizować bezpieczne zajęcia dla swoich podopiecznych, przewidzieć 

potencjalne sytuacje niebezpieczne dla zdrowia oraz życia, 
- umiał zachować się podczas wypadku, 
- znał zasady higieny pracy z dziećmi i młodzieżą, 

- rozumiał potrzebę planowania, a szczególnie planowania pracy drużyny, 
- znał zasady planowania (analiza sytuacji z uwzględnieniem potrzeb, definiowanie 

celów, budowanie zadań, zasady organizacji czasu, ocena), 
- potrafił wyznaczyć cele i zamierzenia oraz na ich podstawie zaplanować pracę, 

- znał czynniki wpływające na proces komunikowania się, 
- umiał zachować się asertywnie,  
- umiał udzielić informacji zwrotnej i przyjąć krytykę,  

- umiał zdefiniować rolę instruktora jako lidera, 
- wiedział, jakie cechy i umiejętności wyróżniają lidera, 
- wiedział, jakie procesy zachodzą w grupie, 
- wiedział, jakie jest znaczenie konfliktu w grupie, 
- umiał radzić sobie z podstawowymi sytuacjami konfliktowymi, 
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- rozumiał potrzebę motywowania, 
- potrafił przeprowadzić rozmowę motywującą, 
- wiedział, z jakich instrumentów metodycznych może skorzystać jako drużynowy w 

motywowaniu swoich podopiecznych, 

- wiedział, na czym polega rola drużyn oraz kadry w budowie wspólnoty hufcowej, 

- potrafił współdziałać w grupie instruktorów przy realizacji zadań, 
- wiedział, jakie zespoły instruktorskie mogą mu udzielić wsparcia, 
- znał rolę namiestnictwa,  

- wiedział, gdzie szukać sojuszników w pracy wychowawczej, 
- był świadomy roli rodziców jako najważniejszych partnerów w wychowaniu ich dzieci, 
- potrafił przeprowadzić spotkanie z rodzicami i utrzymywać z nimi stały kontakt, 
- wiedział, jak pozyskać sojuszników w szkole, na osiedlu, w środowisku działania, 

- rozumiał rolę i znał formy promocji harcerstwa w środowisku lokalnym,  
- znał drogę służbową w kontaktach z sojusznikami, 

- rozumiał zasadność prowadzenia dokumentacji w drużynie,  
- wiedział, jak może korzystać z Elektronicznego Systemu Harcerskich Danych,  
- znał zasady i organizację działania gromady i drużyny,   
- potrafił dopełnić formalności związanych z założeniem drużyny,  
- potrafił prowadzić dokumentację drużyny (książkę pracy, korespondencję),  
- potrafił prowadzić dokumentację finansowo-gospodarczą drużyny,   
- znał zasady ochrony danych osobowych,   

- rozumiał przepisy znajdujące się w obowiązujących regulaminach dotyczących 
działalności finansowej drużyny,  

- potrafił prowadzić finanse drużyny w sposób wymagany w danym hufcu, 
- potrafił znaleźć dla swojej środowiska harcerskiego odpowiedni sposób prowadzenia 

akcji zarobkowej,  

- potrafił pracować ze składką członkowską: znał cel jej zbierania, potrafił używać jej 
jako instrumentu do wychowania gospodarczego w drużynach, znał sposoby zbierania 
składki, 

- potrafił prowadzić w drużynie wychowanie gospodarcze, 

- wiedział, jaką rolę pełni obóz w życiu drużyny, 
- znał regulaminy i przepisy BHP, obowiązujące na koloniach/obozach,  
- znał podstawowe zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

 

6. Założenia 

Uczestnikami kursu będą wędrowniczki i wędrownicy  pełniący lub przygotowujący 

się do pełnienia funkcji w drużynach z Hufca Andrychów oraz zaprzyjaźnionych hufców 

okolicznych (Kęty, Krzeszowice i inne). Zajęcia prowadzone będą systemem drużyny 

kursowej, a uczestnicy podzieleni będą na zastępy. Wyjazdowa forma kursu przyczynić się 

ma do wprowadzenia większej efektywności i odpowiedniej atmosfery kursowej. Dobór 

fachowej kadry kształcącej jak również metod kształcenia (ćwiczenia, symulacje, gry, case 

studies, zabawy, itp.) przyczyni się do uzyskania umiejętności pozwalających na dobre 

działanie w drużynie. Liczba miejsc: 20 osób. 

7. Warunki przyjęcia na kurs.  

 motywacja do udziału w kursie 

 wiek min. 16 lat (rocznikowo); 

 złożone Przyrzeczenie Harcerskie, posiadanie ważnej książeczki  harcerskiej                  

i opłacone składki (potwierdzenie w książeczce harcerskiej); 

 przesłanie ankiety zgłoszeniowej; 

 uiszczenie wpłaty za kurs w wysokości 100/140zł na konto Hufca Andrychów; 

 posiadanie pełnego, regulaminowego umundurowania 
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8. Odpłatność  

 Wpłata za kurs w wysokości 100 zł/140zł (dla osób spoza Hufca Andrychów).  

 Kurs dofinansowany jest przez Komendę Hufca Andrychów oraz Gminę 
Andrychów 

 W ramach opłaty za kurs uczestnicy mają zapewnione: noclegi, wrzątek, obiad 
w soboty, materiały programowe, dojazd w 1 stronę na pierwszy biwak 
kursowy, wykwalifikowaną kadrę instruktorską, wyprawkę kursową. 

 UWAGA - na kurs uczestnicy przyjeżdżają we własnym zakresie. Organizatorzy 
kursu nie zapewniają także powrotu z kursu. 

 Informacja o sposobie płatności pojawi się w potwierdzeniu zakwalifikowania 
na kurs.  

 

9.  Zgłoszenie na kurs  

 

Aby zostać zakwalifikowanym na kurs należy: 

 Zgłosić się drogą  e – mailową wysyłając wypełniona ankietę aplikacyjną na 
adres: ksztalcenieandrychow@gmail.com do 26.02.2013r. 

 

Aktualna lista osób zakwalifikowanych na kurs będzie dostępna na stronie internetowej 

kursu: ksztalcenieandrychow.wordpress.com  od 28.02.2013r. 

 

 

10. Wyposażenie uczestnika 

 

Każdy uczestnik kursu powinien posiadać: 

- śpiwór i mała poduszka 
- regulaminowe umundurowanie z nakryciem głowy 
- jedzenie na śniadania i kolacje, przybory do jedzenia, kubek 
- książeczka harcerska 
- ubiór do zajęć terenowych w różnych warunkach pogodowych;  
- wyposażenie osobiste ( ubrania, bielizna, kosmetyczka, ręcznik duży kąpielowy)  
- gitara (dla posiadających i grających) 
- dobry humor i inne wedle uznania 

 

11. Warunki ukończenia kursu:    

 uczestnictwo we wszystkich zajęciach; w przypadku uzasadnionej                      
i usprawiedliwionej nieobecności komenda kursu będzie indywidualnie 
rozpatrywać przypadek. 

 wykonanie zadań : 

- rozpisanie próby na stopień przewodnika/przewodniczki i na kolejny stopień 

harcerski 

- zaliczenie biegu końcowego/egzaminu 

- realizacja zadania specjalnego powierzonego przez kadrę kursu  

 zdobycie 1 sprawności 3 gwiazdkowej lub mistrzowskiej 

 pozytywna ocena postawy kandydata na instruktora 

http://www.almamater.itl.pl/
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12. Obrzędowość kursu  

 
Opierać się będzie na ogólnie pojętych motywach lotu. Wybraliśmy ten temat, ponieważ 

latanie to coś naprawdę pięknego, podobnie jak służba instruktorska w organizacji. 

Latanie to  planowanie, podróż, cel, konflikty – a więc turbulencje, przygoda, rozwój, 

pokonywanie trudności, obsługa klienta i konsekwencja w działaniu.  

Cały kurs będzie dla nas metaforą lotu, miejsca, w których będzie odbywał się będą 

przesiadkami, a plan kursu i zajęcia kursowe oparte zostaną w dużej mierze na książce 

Briana Tracy "Plan lotu". Nasz lot będzie lotem treningowym, podczas którego adepci 

szkolenia będą uczyć się trudnej sztuki latania. Oczywiście kadra kursu dysponuje 

Dreamlinerem:)  

 
Stroje obrzędowe - wg uznania, najlepiej, jeśli będą wyglądały jak mundur pilota 

cywilnego, bądź uniform stewardessy/stewarda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy Was do tego, by na kurs zabrać nakrycia głowy być może nieco zbliżone 

do tych na zdjęciu. Granatowe spodnie i spódnice mile widziane:) 

 

ZADANIE PRZEDKURSOWE 

Każdego kursanta/kursantkę prosimy o zrobienie sobie fotografii, na której w tle będzie 

samolot. Interpretacja zadania dowolna:) 
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13.  Regulamin uczestnika kursu 

 

REGULAMIN UCZESTNIKA KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO 2013 
 

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania poniższego 

regulaminu na biwakach kursowych oraz wszelkich zajęciach poza nimi. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 
Uczestnik ma prawo 

 Brać udział we wszystkich zajęciach kursowych 
 Oceniać  zajęcia, w których brał udział, 
 Być nagradzanym lub karanym za postawę na kursie, 
 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości czy nieporozumień  

zwrócić się do komendanta w celu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności. 

 Do poobiedniej przerwy max. 30 minut.  
 Dbać o higienę osobistą i czystość. 
 Otrzymać ocenę końcową i dyplom zakończenia kursu, 
 Wnosić do komendanta kursu lub kadry kursu propozycje zmian w 

programie 
 

Uczestnik ma obowiązek: 

 Przestrzegać Prawa Harcerskiego.  
 Stosować się do poleceń przełożonych.  
 Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych kursantów. 
 Dbać o porządek wokół siebie. 
 Stosować się do regulaminu przeciwpożarowego., regulaminu 

poruszania się po drogach publicznych, rozkładu dnia itp. 
 Przestrzegać ciszy nocnej. 
 Brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach i przychodzić na 

nie punktualnie. 
 Uczestniczyć w zajęciach w stroju wskazanym przez prowadzącego 

bądź kadrę kursu.  
 Ściszyć lub wyłączyć telefon komórkowy na czas trwania zajęć. 
 Dbać o higienę osobistą i czystość. 
 Utrzymywać czystość i porządek w pomieszczeniach zakwaterowania 

oraz pom. sanitarnych. 
  Służby:  

 Każdy uczestnik będzie podczas trwania kursu pełnił służbę kuchenną: 
 Do zadań zastępu służbowego będzie należało:  

 - Dbanie o porządek na stołówce. 
 - Dbanie o porządek na korytarzach i w salach wykładowych  

    - Wietrzenie sal wykładowych. 
    - Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach sanitarnych.          
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Uczestnikowi zabrania się: 

 Samowolnego oddalania się z miejsca, w którym odbywa się kurs 

 Dewastowania wyposażenia (wszelkie szkody uczestnik pokrywa                
z własnej kieszeni). 

 Spóźniać się na zajęcia. 
 Spożywania podczas zajęć posiłków czy picia napojów. 
 Rozmawiania przez telefon podczas zajęć. 
 Korzystania ze urządzeń, sprzętów będących w dyspozycji kursu,              

w sposób niezgodny z przeznaczeniem i instrukcjami użytkowania. 
 

Konsekwencje nieprzestrzeganie regulaminu. 

W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu wobec uczestnik kursu mogą 

być zastosowane następujące konsekwencje.:  

 zakaz opuszczania miejsca pobytu, 
 wykluczenie z niektórych zajęć, 
 powiadomienie przełożonego (komendanta hufca) 
 wykluczenie z kursu, 
 skierowanie sprawy do właściwego Sądu Harcerskiego, z powiadomieniem 

rodziców i przełożonych. 

Regulamin do podpisania kursanci otrzymają w pierwszym dniu kursu. 

 
 
Więcej 
 
Więcej informacji znajdziecie na stronie zespołu: 
ksztalcenieandrychow.wordpress.com 

phm. Rafał Talar – tel.: 509 570 125 (komendant kursu) 
e-mail: raafal.talar@gmail.com 
 


