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ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
ORGANIZATOR KURSU
1.
2.

Organizatorem kursu jest Referat Wędrowniczy Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego.
Wsparcie finansowe dla kursu w ramach zadania publicznego pt: „100 harcerskich iskier w Lubuskiem”
udzielił Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

KOMENDA KURSU
3.

W skład komendy kursu, a zarazem kadry szkolącej wchodzą:
1) phm. Mariusz Groblica – komendant szkolenia , Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej ZHP nr 1124/2017,
członek Referatu Wędrowniczego Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego,
2) phm. Edyta Pielużek – z-ca komendanta szkolenia, BOKK ZHP nr 1012/2017,
3) pwd. Marcin Proszowski – członek komendy szkolenia,
4) pwd. Bartosz Guścin – członek komendy szkolenia, szef Referatu Wędrowniczego Chorągwi Ziemi
Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego,
5) pwd. Urszula Szkwarek – członek komendy szkolenia, członek Referatu Wędrowniczego Chorągwi Ziemi
Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

4.

W skład dodatkowej kadry szkolącej wchodzą:
1) pwd. Mikołaj Mikołajewski – członek Referatu Wędrowniczego Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP,
2) pwd. Dariusz Cichała – członek Referatu Wędrowniczego Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP,
3) phm. Adam Biegański – członek Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP,
4) phm. Michał Gławdel – członek Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, kapelan chorągwi.

TERMIN I MIEJSCE KURSU
5. Biwak pierwszy – 1-3 czerwca 2018 r. w miejscowości Kunice k. Żar.
6. Biwak drugi – 14-16 września 2018 r. w Grotowie k. Drezdenka
7. Biwak trzeci – połączony z Chorągwianą Zbiórką Drużynowych w grudniu 2018 (termin zgodnie z
harmonogramem pracy Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej, orientacyjnie 7-9 grudnia 2018 r.

WARUNKI NOCLEGOWO-SANITARNE
8.

Organizator zapewnia minimum sanitarne w postaci dostępu do łazienek oraz kuchni, nocleg odbywa się
w formie biwaku polowego pod namiotami (sprzęt własny uczestników), zajęcia prowadzone są na łonie
natury lub w salach szkoleniowych w zależności od pogody i tematu zajęć. Obiad gwarantowany w ramach
kursu, śniadanie i kolacje w gestii uczestników – samodzielnie lub wspólnie jako zastęp.

CELE KURSU
9. Celem głównym kursu jest przygotowanie członka ZHP do pełnienia funkcji drużynowego wędrowniczego.
10. Celami dodatkowymi kursu są:
a) zaangażowanie ruchu wędrowniczego do uprawiania turystyki pieszej w województwie lubuskim,
b) poszerzenie wiedzy uczestników na temat ruchu puszczańskiego w ZHP,
c) praca ze znakami służby dziecka, pamięci i turystyki oraz próbą wędrowniczą ZHP.

ZAMIERZENIA KURSU
11. Po zakończonym szkoleniu absolwent kursu:
a) będzie potrafił sprawnie kierować drużyną wędrowniczą lub patrolem wędrowniczymi zgodnie
z obowiązującymi przepisami ZHP,
b) będzie umiał stworzyć atrakcyjny, stale doskonalący program dla drużyny wędrowniczej w celu
osiągnięcie celów wychowawczych ZHP,
c) będzie wiedział jak wykorzystać instrumenty metodyczne oraz specjalności w pracy z drużyną,
d) jako beneficjent zadania publicznego aktywnie zaangażuje się w realizację celów przewidzianych w tym
projekcie, w tym przyczyni się do promocji województwa lubuskiego pod względem jego walorów
turystycznych.

UCZESTNIK KURSU
12. Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która łącznie spełnia poniższe wymagania:
a) ma rocznikowo 17 lat,
b) zdała pozytywnie kurs przewodnikowski ZHP,
c) posiada opłaconą składkę członkowską oraz nie jest pozbawiona praw członka organizacji, zgodnie
z zapisami Statutu ZHP,
d) uzyskała zgodę właściwego komendanta hufca oraz pozytywną opinię bezpośredniego przełożonego,
e) pełni lub zamierza pełnić funkcję w ramach ruchu wędrowniczego ZHP.

REKRUTACJA
13. Kurs przewidziany jest na minimalnie 10, a maksymalnie 20 osób.
14. Pierwszeństwo w kursie mają członkowie Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, organizator nie wyklucza jednak
możliwości udziału w kursie osób spoza chorągwi, w przypadku posiadania dodatkowych miejsc wolnych.
15. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w kursie jest:
a) przesłanie formularza zgłoszeniowego za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej
Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w terminie do 25 maja 2018 r.
b) przesłanie do 25 maja 2018 r. na adres: mariusz.groblica@zhp.net.pl linku do serwisu YouTube.com,
zawierającego samodzielnie zrobiony przez siebie film z odbytej w miejscu swego zamieszkania
wędrówki krajoznawczej, w której potencjalny uczestnik ukaże uroki swojej okolicy i zachęci innych do
odwiedzenia tych stron województwa lubuskiego (film powinien trwać maksymalnie 5 minut i być
udostępniony w trybie „prywatnym”)
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c) w przypadku osób spoza województwa lubuskiego, nakręcenie filmu z wędrówki, w którym porównuje
się swoje okolice do atrakcji turystycznych województwa lubuskiego – na podstawie własnego studium
powyższego tematu,
d) w momencie otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się na kurs, przesłanie w terminie do 3 dni od
powiadomienia mailowego, Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej „DW” w wysokości 120 zł na
konto składek zadaniowych chorągwi (dla osób spoza chorągwi 180 zł)
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zielona Góra, nr 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167
e) dostarczenie na pierwszy biwak opinii bezpośredniego przełożonego, zgody komendanta hufca oraz
potwierdzenia opłacenia podstawowej składki członkowskiej ZHP.

ZADANIA MIĘDZYKURSOWE
16. Absolwentem szkolenia pomiędzy kolejnymi biwakami musi:
a) do pierwszego biwaku:
- przeczytać publikacje online Kamili Żywickiej „Puszczaństwo w drużynie harcerskiej”
- samodzielnie przestudiować tematykę survivalu, puszczaństwa oraz wampunów leśnych w oparciu o
wybrane przez siebie materiały dostępne w Internecie lub publikacje i książki
b) pomiędzy biwakiem pierwszym a drugim:
- przeczytać książkę Andrzeja Wysockiego „Wodzowie i wilki”
- przeczytać książkę Janusza Sikorskiego „Gawędy Wilka Ojca”
- opracować całościową dokumentację wybranego przez siebie obozu wędrownego dla drużyny
(we współpracy z kursowym patrolem zadaniowym – swoim zastępem)
c) pomiędzy biwakiem drugim a trzecim:
- przeczytać książkę Marka Kudasiewicza „Obrzędowy Piec Chytrego Kota”
- stworzyć plan pracy drużyny wędrowniczej oparty o zasady pracy z puszczaństwem, wybraną
obrzędowością oraz instrumentami metodycznymi ZHP
d) pomiędzy biwakami zgodnie z kalendarzem szkolenia e-learning
- wziąć udział w formach szkoleniach obiegowego w danym dniu wskazanym w kalendarzu
- wykonać zadania podsumowujące te formy
17. Do zakończenia kursu każdy uczestnik w ramach pracy ze swoją podstawową jednostką organizacyjną ZHP
musi wykonać minimum 2 zadania związane ze służbą lokalną – według zasady „dać coś od siebie innym”.
Udokumentowanie tych projektów lokalnych jest warunkiem zaliczenia kursu.

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU
18. Absolwentem szkolenia zostaje osoba, która:
a) opanowała przewidziane w planie kursu wiadomości oraz umiejętności
b) uczestniczyła aktywnie w zajęciach oraz pracach grup zadaniowych
c) charakteryzowała się postawą instruktorską
d) wykonała wszystkie zadanie międzyzjazdowe oraz przewidziane w ramach zajęć
e) wykazała się praktyczną umiejętnością organizacji czasu podopiecznych w ramach zadania końcowego
realizowane w ramach Chorągwianej Zbiórki Drużynowych
f) wykazała na rozmowie końcowej przeprowadzenie pod swoim kierownictwem prac podstawowej
jednostki organizacyjnej, w której na co dzień służy, w kwestiach określonych w zadaniu publicznym
„100 harcerskich iskier w Lubuskiem” (tzw. projekty służby lokalnej).
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ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
FABUŁA KURSU
19. Kurs zbudowany jest wokół fabuły wędrownego plemienia WATAHA, który niczym dawni koczownicy,
wędruje z miejsca na miejsce, tworząc prowizoryczne, tymczasowe obozy, w których toczy się ich
codzienne życie.
20. Uczestnicy podzieleni zostają na klany – zastępy zadaniowe, które posiadają własną obrzędowość, nazwę,
symbole oraz okrzyki. Przy maksymalnym obłożeniu to 5 osób, przy minimalnym 3 osoby.
21. Plemieniem dowodzi Rada Starszych na czele z „Starym Wilkiem”.
22. Co wieczór plemię spotyka się przy Świętym Ogniu, aby podsumować swój dzień życia.
23. Wokół miejsca ogniskowego ustawione są co wieczór słupy-totemy, które reprezentują każdy klan.
Członkowie klanu, przed rozpoczęciem Świętego Ognia, odznaczają tajemnymi symbolami ważne
informacje
z mijającego dnia, następnie tłumacząc ich znaczenie ogółowi.
24. Członkowie klanu przechodzą kolejne wtajemniczenia, aby zostać w końcu „Białym Wilkiem”,
pełnoprawnym członkiem WATAHY.

OBRZĘDOWOŚĆ KURSU
25. Do elementów obrzędowości kursowej należą:
a) Święty Ogień – rytuał podsumowania wieczornego dnia kursu w formie ogniska i śpiewów
b) Totem klanu – drewniany pieniek, na którym co wieczór klan odznacza ważne wydarzenia z dnia
c) Kamień duszy – własnoręcznie zrobiony talizman z symbolem nadanego przez Radę Starszych imienia
członka WATAHY
d) Strój wilka – koszulka kursowa, noszona podczas ważnych uroczystości kursowych
e) Laska skautowa – własnoręcznie zdobiona laska z drewna, symbol przynależności do WATAHY
f) Biała łapa – zrobiony za pomocą farb zmywalnych symbol łapy wilka odznaczający zdobycie statusu
„Białego Wilka”

WTAJEMNICZENIA KURSOWE
26. Każdy kursant przechodzi następujące wtajemniczenia obrzędowe
a) na pierwszym biwaku:
- Laska skautowa – wykonanie laski znalezionej w trakcie wędrówki, zaprezentowanie jej i
zaakceptowanie kończy się namalowaniem na twarzy dwóch kresek (w różnych kolorach w zależności
od klanu) pod oczyma – symbol włączenia do danego klanu
b) na drugim biwaku:
- Kamień Duszy – nadanie imienia kursowego,
- Strój Wilka – otrzymanie stroju obrzędowego, które łącznie mówią o dopuszczeniu do „Próby Ognia”,
czyli końcowego biwaku,
c) na trzecim biwaku:
- Biała łapa – tymczasowy tatuaż, symbol mądrości i wiedzy
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OBOWIĄZKOWE FORMY E-LEARNINGOWE
KIEDY

FORMA

TREŚCI

ZAMIERZENIA

PROWADZĄCY

30 maja

Studium materiału
źródłowego, test
online

- Instrukcja tworzenia I działania
drużyny

- znał Instrukcję
tworzenia i działania
gromady, drużyny, kręgu
i klubu
specjalnościowego,
- znał zasady i
organizację działania
drużyny,
- potrafił dopełnić
formalności związanych
z założeniem drużyny i
zamknięciem jej okresu
próbnego,

B. Guścin

30 czerwca

Studium materiału,
prezentacja,
konsultacje SKYPE

- Obóz drużyny

- Znał zasady i przepisy
węwnętrzne oraz
zewnętrzne dotyczące
HALiZ

M. Groblica

1 września

- Studium materiału,
film instruktażowy,
test online

- Finanse ZHP

M. Groblica

27 października

- Studium materiału,
konsultacja email

- Ewidencja ZHP

- Znał zasady finansowogospodarcze, w tym
przepisy dotyczące akcji
zarobkowych, zadań
publicznych i zbiórek
publicznych
- Umiał wykorzystywać
narzędzie Ewidencji do
pracy drużynowego

24 listopada

- Studium materiału,
zadanie obiegowe

- Rozkaz drużynowego

- Potrafił napisać rozkaz

M. Groblica

B. Guścin
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ZAŁACZNIKI
LOGO KURSU
27. Logo kursu oparto o motyw wilka:
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KOSZULKA KURSU
28. Awers koszultki według poniższego wzoru
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29. Rewers koszultki według poniższego wzoru:
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