
phm. Jerzy Skoryna HR 

KONSPEKT ZAJĘĆ NA KURSIE PRZEWODNIKOWSKIM 
”Na PrzeKur” POZNAŃ 19.12.2014r 

 
1. Nazwa zajęć: Górskie opowieści 
2. Cele zajęć:  

• Zawiązanie wspólnoty przeżyć 

• pokazać, że życia uczymy się wspólnie, w drodze. Górskie wędrówki są soczewką, w której skupia się 
nasze dojrzewanie. 

3. Zamierzenia: Po zajęciach uczestnik będzie 

• Zintegrowany z pozostałymi 

• Rozumiał, że czas spędzony razem jest miarą siły wzajemnego wpływu na siebie. 
4. Czas trwania zajęć: 100 minut  
5. Ilość uczestników: do 15 osób  
6. Prowadzący: phm. Jerzy Jędrzej skoryna HR 
7. Informacje o prowadzącym: Namiestnik Wędrowników Hufca Poznań-Wilda, były drużynowy 18 PDHw 

PRETORIA, Komendant V wielkopolskiego wZlotu Wędrowników 2015, mgr inż. Budownictwa, 
projektant konstrukcji, szczęśliwy mąż i ojciec. 

8. Krótki opis zajęć:  
Klimatyczne spotkanie ze wspomnieniami ważnych przeżyć. 

9. Materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć: rzutnik i komputer, książki o górskiej tematyce, mapy, 
zdjęcia uczestników dostarczone w ramach zadania przedkursowego 

10. Preferencje dotyczące miejsca, w którym odbędą się zajęcia: pomieszczenie 
11. Przebieg zajęć: 
 

Przekazywane treści: Wykorzystywana forma 
Czas 
trwa
nia: 

Uwagi: 

Podsumowanie zadania 

przedkursowego (niestety 

nieprzyjemne, ale 

konieczne) 

Przychodzimy z herbatą na zajęcia. W tle slajdy. 

Zd.: (prześlij 3 zdjęcia, które kojarzysz ze swoją:  

1. Najwspanialszą,  

2. Najgroźniejszą przygodą Górską,  

3. Taką, którą chcesz się podzielić) 

5’ Wnioski: czytanie ze 

zrozumieniem (złe nazwy 

plików), podpisywanie maili 

(maile puste), terminowość – 

zawiodły. A tego się od Was 

oczekuje. 

Wprowadzenie Zapraszam was do przeżycia przygód. W tle zdjęcia 

górskie, na środku leżą książki i mapy – można je 

brać do ręki w dowolnym momencie podczas i po 

pogadanek po zajęciach. 

2’  

Dzielenie się przeżyciami Pokaz slajdów. Uczestnicy widzą slajdy, które 

przesłali. Po chwili na głosy z sali, czym fotografia się 

kojarzy. Ujawnia się autor i opowiada historię 

związaną ze zdjęciem. 

80’ Zasada, mówi jedna osoba, 

pytania krótko na końcu. Niech 

każdy zainteresuje i zaprosi do 

przeżycia swojej przygody. 

Wędrówka górska 

soczewką dojrzewania 

Rozmowa 

 Czy po tych opowieściach czujecie się inaczej w tej 

grupie? Dlaczego? 

 Co, kto sprawia, że przygoda jest najwspanialsza? 

 Ile o sobie się dowiedziałem w górach, podczas 

najgroźniejszych przygód? 

 Jakie znaczenie ma długość wędrówki 

wędrowania? 

10’  

Wychowanie człowieka 

jest wędrówką. 

Towarzyszysz mu jako 

przewodnik. Idziecie 

razem. Czas was zmienia. 

Oto dlaczego nasz kurs ma obrzędowość wędrówki 

górskiej 

3’+ Zajęcia przechodzą płynnie w 

luźne pogaduchy o przygodach. 

Można rozwinąć najciekawsze. 

Wziąć do ręki książkę o górach, 

mapę i pomarzyć, poplażować. 

 


