
Kurs Zastępowych Próbnego Hufca Polesie “WASZ Azymut 360” 

26 lutego 2021 roku rozpoczęliśmy Kurs 

Zastępowych "WASZ (Wirtualna Akcja 

Szkoleniowa Zastępowych) Azymut 360". 

Patenty otrzymały 24 Druhny ze wszystkich 

jednostek harcerskich Szkocji (Aberdeen, 

Edynburg, Glasgow, Perth). 

To była dla nas także doskonała okazja by 

zapoznać się z nazwą naszego Hufca oraz 

wyjątkowościami, jakie tam możemy spotkać.   

 

Obrzędowość 

 

Zastępy miały nazwy ścieżek dydaktycnych Poleskiego Parku Narodowego, czyli PEREHOD, OBÓZ 

POWSTAŃCZY, CZAHARY i MIETIUŁKA. Zastęp kadrowy nazywał się "Żółwie Błotne". Poszczególne 

zajęcia zwiazane były z Polesiem, z jego miejscami oraz florą i fauną i tak były to nazwy: Polesianny, 

Wymoki, Krowie Bagno, Durne Bagno, Różanecznik Żółty, Koncert Kormoranów, Klucz Żurawi, 

Margiel i granit, Kałaczyny, Karapaks. Nazwy zajęć sie wiązały z treścią, która była na zajeciach, np. 

klucz żurawi były to zajęcia na temat sylwetki zastepowej, jak wiemy każdy klucz ptasi jest 

prowadzony przez jednego ptaka wodza, durne bagno – zajęcia z technik harcerskich konkretnie 

azymut, gdyż to miejsce na Polesiu miało złą sławę, że nie dało sie z niego łatwo wrócić. Przy 

zajeciach online jest bardzo trudno stworzyć typową harcerska atmosferę, ale wprowadzjąc troche 

tajemniczości, kurs nabrał lepszego klimatu.  

 

Zakres kursu 

Kurs objął nastepujace tematy: sylwetka zastepowej, Prawo Harcerskie i styl życia, System 

zastępowych, zasady dobrej zbiórki, formy pracy, praca ze stopniami i sprawnościami, pisanie 

konspektów zbiorek, techniki harcerskie – wyznaczanie azymutu, obrzędowość w zastępy, 

problem i konflikty w zastępie, plan pracy zastępu.  
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Zajęcia (Polesianny) 

- rozwiązywanie 

konfliktów w 

zastepie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia Wymoki (formy pracy) – 

konkretnie dobór odpowiedniej 

formy pracy do tematu i sytuacji. 
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Zajęcia Koncert 

Karmoranów (plan 

pracy) 

“Jeśli chcesz zagrać 
piękny koncert, 

musisz nauczyć się 
podstawowych 

dźwięków, 
opanować grę na 

instrumencie i 
dobrze poznać nuty 

danego utworu. 
Wtedy grasz 
harmonijnie, 

rytmicznie i bez 
fałszu. 

Tak samo sprawa 
ma się z 

planowaniem pracy 
i osiąganiem 

sukcesu w pracy 
systemem 

zastępowych. 
Zastępowe muszą 
znać podstawowe 

założenia 
metodyczne i 
wychowawcze 
planując pracę 

zastępów, wiedzieć 
z jakich form 

skorzystać, jak 
dobrze się 

przygotować do 
zbiórek i jak 

wyznaczyć cele, 
nakreślić roczny 
plan i jak z niego 

korzystać.” US 
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W czasie kursu nie zabrakło także zajęć ruchowych. Poniżej przykład – tumak. 

 

 

Oraz quizów i zadań międzyzbiórkowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czuwaj! 

Kadra Kursu Zastępowych Próbnego Hufca Polesie 


