
 

KURS PRZYBOCZNYCH  
KLINIKA DOBREGO HARCERSTWA 
 

 

1. Organizator kursu 

Zespół Kształcenia Hufca Andrychów 
 
2. Czas i miejsce trwania kursu 
31.01.- 04.02.2014 r., Andrychów, Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Kopernika  
Start: piątek, g. 17.00 – 18.00, zakwaterowanie 
Koniec: wtorek, g. 16.30 – 17.00, pożegnanie 
 
3. Kadra kursu 
komendant: ordynator – phm. Rafał Talar HR* 
z-cy komendanta:  pwd. Daria Skęczek HR 

 rezydentka – sam. Paulina Bury 
kadra kursu: asystentka pwd. Agnieszka Sopicka sam., pwd. Adrianna Kowalczyk HO 
 

*Komenda kursu uległa zmianie na skutek podjęcia pracy przez Druhnę Adę, która jednakże będzie z nami obecna, kiedy 

będzie mogła.  
 

4. Warunki przyjęcia na kurs 

 wiek min. 13 lat (1 gimnazjum); 

 złożone Przyrzeczenie Harcerskie, posiadanie ważnej książeczki harcerskiej i 

opłacone składki na bieżąco (potwierdzenie w książeczce harcerskiej); 

 pełnienie funkcji przybocznego/ej lub chęć objęcia takiej funkcji; 

 przesłanie ankiety zgłoszeniowej z rekomendacją przełożonego/ej 

 zapłacenie za kurs; 

 posiadanie pełnego, regulaminowego umundurowania. 

 min. roczny staż w drużynie 

 
5. Odpłatność 
- wpłata za kurs w wysokości : 60zł – całość płatna w 1 dniu kursu 
- w ramach opłaty za kurs uczestnicy mają zapewnione:  

· noclegi 

· ubezpieczenie 
· wrzątek, 

· obiady  



· materiały programowe. 

Kurs dofinansowany ze środków Komendy Hufca Andrychów.  
 
6. Cel kursu 
Dzięki kursowi uczestnicy/czki będą przygotowani do pełnienia funkcji 
przybocznego/ej w drużynie. Każde z zajęć dostarczą niezbędnych informacji i 
umożliwią zdobycie umiejętności, które pozwolą współtworzyć życie drużyny. 
 
7. Warunki zaliczenia kursu 
- aktywny udział we wszystkich zajęciach 
- wypracowanie materiałów: 

 konspekt zbiórki  drużyny; 

 próba na kolejny stopień; 

 napisanie i wygłoszenie gawędy na wybrany temat 

 zaliczenie biegu na koniec kursu. 
 
8. Obrzędowość kursu 
Nazwa kursu: „Klinika dobrego harcerstwa” 
Motto: PRIMUM NON NOCERE 
Kurs będzie odbywał się w fabule medycznej. Na czas kursu staniemy się 
pracownikami służby zdrowia i będziemy poznawać tajniki zawodu, które często są 
wykorzystywane w życiu harcerskim. Przyboczny to funkcja, która wyjątkowo 
mocno łączy się z pomocą drugiemu człowiekowi, podczas kursu będziemy 
diagnozować właściwe i niewłaściwe postawy, problemy, zweryfikujemy wiedzę, 

przebadamy nasze poglądy i skoncentrujemy się na wspólnym „przeżyciu” kursu.  
 
Na kurs zabieramy ze sobą strój nawiązujący do tematyki kursu – inwencja tutaj 
dowolna, zapraszamy w chodakach, z kitlami, stetoskopem i innymi atrybutami 
adepta sztuki lekarsko-pielęgniarskiej! (To zadanie przedkursowe) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
9. Wyposażenie uczestnika 

· ORYGINAŁ ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ z podpisami; 

· regulaminowy mundur (pełne umundurowanie) z nakryciem głowy; 

· książeczka harcerska, 

· strój do zajęć terenowych (ciepła odzież) i strój obrzędowy; 
· prowiant na śniadania i kolacje (4 śniadania i 4 kolacje);  

· środki czystości: mydło, pasta do zębów, ręcznik, itp.  

· lekarstwa brane regularnie z informacją od rodziców o zasadach ich 
stosowania; 

· buty zimowe, obuwie zamienne; 
· ubrania, koszulki harcerskie, bielizna;  

· kubek, sztućce, menażka!!!; 

· śpiwór, prześcieradło, poduszka, karimata; 
· dres do spania; 

· latarka; 

· gitara (jak ktoś gra); 

· łyżwy – jeśli posiadasz; 
· śpiewniki – obowiązkowo!;  

· dobry długopis;  

· igła i nitka; 
· legitymacja szkolna – podbita; 

· wszystko inne – jak na biwak kilkudniowy; 

· bezwzględnie – dobry humor i świetne pomysły. 

 
10. Tematyka zajęć 
sylwetka przybocznego, rola i zadania przybocznego w DH, planowanie własnego 
rozwoju, wprowadzenie do metody i metodyk, instrumenty metodyczne, Prawo i 
Przyrzeczenie harcerskie, obrzędowość, biwak drużyny, zasady dobrej zbiórki, 
warsztat pracy przybocznego, techniki harcerskie, formy pracy, twórczość i 
inspiracje, bezpieczeństwo i podstawowe regulaminy, dokumentacja w drużynie 
 
11. Kontakt 
Komendant Kursu – phm. Rafał Talar HR, 509 570 125 
e–mail: ksztalcenieandrychow@gmail.com 
Więcej informacji o kursie na stronie internetowej: 
http://ksztalcenieandrychow.wordpress.com 
lub mailowo.  
 


