BLOK I
LP

Temat

Opis

1

Co zabrać w
góry?

Pakowanie plecaka to dla harcerza chleb
powszedni. Jednak gdy teren i rodzaj
aktywności stają się bardziej wymagające,
warto o ekwipunku wiedzieć więcej niż się
wie. Podczas zajęć dogłębnie zbadamy
anatomie plecaka skiturowca, alpinisty oraz
długodystansowca. Przyjrzymy się każdemu
elementowi ekwipunku i stroju. Zajęcia trwają
3 godziny. Zapis dotyczy bloku 1 i 2.

SR

SR Krzysztof
Prudel

2

Astronomia w
dzień?!

Obserwacje słoneczne. Dalekie obserwacje.
Teleskop jako obiektyw? Jak działa sprzęt
astronomiczny? Obrotowa mapa nieba.
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SR Grzegorz
Stypulski

3

Robo, Ty i Ja

Miejsce Prowadzący

Jeśli też uważasz, że w przyszłości nadejdzie
bunt maszyn, a ludzkość czeka zasłużona
niewola, to warto się na to przygotować i
nauczyć się komunikacji z maszynami, czyli
programowania.
obok
SR- Mateusz
Na zajęciach poznamy i zaprogramujemy namiotu
Nowak
robota Sumo. Nie są wymagane umiejętności AOŚ
programowania – w końcu będziemy się tego
uczyć, żeby nasi ukochani zmechanizowani
władcy uznali nas wartymi pozostawienia przy
życiu.

Wykład z krótką częścią praktyczną
Wprowadzenie do sygnalizujący: podstawy przygotowywania
pozyskiwania
różnych wniosków o dofinansowanie
funduszy
prowadzenia działalności statutowej,
4
zewnętrznych na elementy na które warto zwrócić uwagę przy
działalność
pisaniu i rozliczaniu wniosków, źródła
statutową
informacji o dotacjach, dobre praktyki
współpracy z donatorem.
Szukasz inspiracji i wskazówek, jak
zorganizować pierwszą w życiu podróż z
Jak wyjść w świat przyjaciółmi? Jeśli tak - chętnie poradzimy od
5
- poradnik dla
czego zacząć. W końcu sami niedawno
początkujących
staliśmy przed podobnym dylematem. Przy
okazji opowiemy o Gruzji, gorącej Hiszpanii
czy autostopie na Bałkanach.

CG

SR - Mirosław
Mac

6

SR - Karolina
Pośnik i
Andrzej
Przybylski

Praktyczne wskazówki jak usunąć lub
uniknąć dolegliwości cywilizacyjnych od
cukrzycy po alergie. Trochę na temat tego,
czym jest zdrowie, czym choroba oraz czego
warto pozbyć się z domu, by nie kusić "raka".

5

SR Krzysztof
Skruch

Dlaczego cerkiew jest trójdzielna? Skąd się
wzięła bania? Po co otaczano świątynie
Cerkwie
lipami lub dębami? Dlaczego cerkiew stała
7
południowozazwyczaj na wzgórzu? Skąd pochodzą
wschodniej Polski
nazwy: bojkowskie, łemkowskie, rusińskie czy
huculskie?

3

SR - Tomasz
Osuch

To spotkanie przeniesie uczestników w
mistyczny i magiczny świat. Będzie ono
Po trupie do celu swoistym przewodnikiem po zapomnianych
cerkwiach, które są nie tylko budowlami, ale i
przedsionkami nieba.

4

SR - Marcin
Osuch

,,Nie to chciałem powiedzieć!”, ,,Co
mam zrobić z tym butem?”, ,,Szy ja
Improwizuj, pokaż mówe newyraśnie?”, czyli my, nasze
siebie, rozwiń
emocje i nasza natura. Zapraszam
9
kreatywność, czyli
zarówno osoby związane z teatrem, jak i
zajęcia aktorskie zainteresowanych śmiertelników! Niech każdy
zabierze COŚ (spokojnie - nie ulegnie
zniszczeniu)

41

KND Klan na
drzewie

Myślałeś wcześniej o pracy animatora? Może
już pracujesz jako odtwórca postac rodem ze
Star Wars czy Hobbita? Nigdy nie miałeś do
Uplastycznij swoje czynienia z czymś takim? Nie ma znaczenia!
10
ja
Nasze zajęcia pozwolą Ci na puszczenie
wodzy fantacji, wprowadzą w tajniki kreacji
postaci i pokażą sposoby na iście aktorską
zabawę!

42

Reksio na
dzikim
zachodzie

Cichy światpoznanie świata z
perspektywy
11
osoby
głuchoniemej,
nauka języka
migowego

43

TRAPERY

6

8

Zdrowie (nie) w
pigułce

Zastanawiałeś się kiedyś jak może wyglądać
życie bez porannego śpiewu ptaków, szumu
drzew lub rozmowy z Twoim przyjacielem? Te
zajęcia są właśnie dla Ciebie! Migaj razem z
nami! Sprawne ręce, bogata mimika jak i
świetny humor (oraz karmiata) to wszystko co
będzie Ci do tego porzebne.

Czy zastanawiałeś/aś się kiedyś, po czym
poznać feministkę? Czy w twojej wyobraźni
jawi się ona, jako sfrustrowana, nienawidząca
mężczyzn, dziwnie wyglądająca kobieta
rodem z internetowych memów? Jeśli chcesz
się przekonać, o co tak naprawdę chodzi w
feminizmie zapraszamy.

44

Pompaaniesp
anie

W twoim środowisku brakuje drużyny
wędrowniczej? Pracujesz w drużynie
Zostań Primus
wielopoziomowej, w której nie ma zastępu
Inter Pares wędrowniczego? HS’y zaczynają wyrastać z
Tworzenie
13
krótkich spodni i trzeba coś z nimi zrobić? Nie
drużyny
ma problemu! Zajęcia dedykowane dla
wędrowniczej od
liderów, którzy chcą podjąć się zadania
podstaw
założenia drużyny / patrolu wędrowniczego.
Wskazany własny notes i długopis.

45

79 PDH
"Wilki"

Podróż - wychodzenie w świat - działanie.
Według nas wyjeżdżanie na międzynarodowe
zloty to esencja harcerskiego działania i
Zloty
wspaniałe doświadczenie. Chcemy podzielić
Wędrownicze 14
się naszą wiedzą z Wami. Pokazać że każdy
kilka słów o
wyjazd jest możliwy do zrealizowania, a
Roverway i Moot
chceć znaczy móc. Zapraszamy na zajęcia o
międzynarodowych zlotach organizowanych
przez wędrowników z Pabianic.

46

Sju bever

Drogi wędrowniku, czy wiesz dokładnie co
oznacza huczne słowo "służba"? Czy miałeś
kiedyś problem z określeniem swojego pola
służby? Czy nie wiesz do końca jakie zadania
Gdzie szukać pola
15
ustalić sobie w próbach? Na tych zajęciach
służby?
spróbujemy usystematyzować Twoją wiedzę
o samym sobie i o możliwościach działania
jakie masz jako wędrownik. Nie wiesz jak?
My Ci pomożemy!

9

Grot

10

Polibaśnie –
WKA
Polifonia

12

16

Czy femnistki
gryzą?

Jak założyć
własną
działalność
gospodarczą?

Czy uważasz, że jesteś człowiekiem
sukcesu? Czy chcesz prowadzić własny
biznes? A może chcesz dowiedzieć się, jak
założyć własną działalność gospodarczą?
Jeżeli przynajmniej na jedno pytanie
odpowiedziałeś twierdząco, to musisz
koniecznie pojawić się na zajęciach!

Podczas zajęć, jak mówi sam tytuł,
przekonamy się czy rzeczywiście historia
musi być nudna – czy aby na pewno jest to
siedzenie w książkach i czytanie niezliczonej
ilości artykułów, haseł z encyklopedii i
How into historia –
analizowanie kilkusetletnich kronik?
czy musi być taka
17
Sprawdzimy czy istnieją sposoby (a jeśli tak
nudna jak ją
to jakie) by na własnym podwórku stać się
malują?
Indianą Jonesem i zagłębić się w
nierozwiązanych dotąd historycznych
zagadkach dążąc do ich rozwiązania.
Ustalimy co należy zrobić, aby dokopać się
najgłębiej skrywanych sekretów przyszłości.

11

Na Styku –
WGKA Carpe
Noctum

Znudziło Cię kupowanie masowo
produkowanych wyrobów? Chcesz stworzyć
coś sam, ale nie wiesz jak się do tego
zabrać? U nas nauczysz się jak wykonywać
coś oryginalnego przy użyciu formy i
metalowego odlewu. Pamiętaj aby zabrać ze
sobą nóż
oraz pusty kubeczek po jogurcie lub małą pla
stikową butelkę.

12

7 PDW Duch

18

19

Od form do
odlewu technologia
odlewnictwa

Ekologiczni
inaczej

Chcecie poznać ekologię od niecodziennej
strony i trochę o niej podyskutować?
Jesteście amatorami niesztampowych
Stołowk
rozwiązań? Kochacie debatować? Weźcie
a2
więc ze sobą dwie głębokie części menażki,
łyżkę, trochę niegazowanej wody pitnej i
przygotujcie się na niespodziankę.

Zapewne znalazłeś się kiedyś w sytuacji, że
do urodzin twojego przyjaciela zostało kilka
dni, a ty wciąż nie masz pomysłu na prezent.
Ośmiorniczki, i nie
20
Co zrobić w takiej sytuacji? Naszą
tylko, z filcu
propozycją jest... pluszak z filcu! Na naszych
zajęciach nauczysz się, jak takowego
wykonać w prosty i przyjemny sposób.

21 Stań się muzyką

Wciel się w reżysera,
kamerzystę i rapera.
Otwarte miej uszy,
muzyka niech Ci gra w duszy.
Melodię spotkasz na każdym kroku
czy o świcie, czy o zmroku.
Poznasz tutaj ludzi wiele
~Twoi przyszli przyjaciele

Głębia

SK

Nie wiem
gdzie jestem,
ale jest super

Przy
scenie

Jelenie w
terenie

Ten trening jest tylko i wyłącznie dla Ciebie.
Ile włożysz swojego zaangażowania i pracy,
tyle wyniesiesz i odczujesz, że jesteś w stanie
Kickboxing –
zrobić ze swoim ciałem. Nie będziesz od razu
22 trening z jakim się
Rocky Balboa, ale sprawdzisz swoją
nie spotkałeś.
wytrzymałość, poznasz nowe sposoby na
ćwiczenie zwinności, refleksu, siły i
równowagi. Zabierz karimatę i coś długiego –
jakąś linę lub materiał.
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9 PgDW
"Zorza
Polarna

Zajęcia dla graczy, oraz tych, którzy do gier
Odbiór gier wideo
chcą się dopiero przekonać. Będzie o
jako
animacji, będzie o filozofii, o stereotypach, o
23 pełnowartościowe
dobrych grach i samodoskonaleniu się przez
go środka
nie. Zajęcia głównie w formie wykładów i
przekazu
dyskusji. Warto zabrać coś do pisania.

SK

Quentiam
natus est

Drodzy magistrzy, inżynierzy oraz Janusze
budownictwa i Ci Was, którzy nie mają z tym
nic wspólnego! Zapraszamy na zajęcia, na
Zbudujemy most
24
których zbudujemy mosty nie tylko materialne
co połączy nas
ale i metafizyczne. Proste? Nie sądzę. My
Wam to trochę utrudnimy ale będzie dobrze zaufajcie nam!

16

Klątwa
Rdzawego
Kolana

25 Masaż klasyczny

1

SR - Sylwia
Albrycht

Kaplica

SR - Kamil
Kozik

26

27

28

Trebuchet

Techniki
ogniskowe

Współczesna
IMPROwizacja
(3h)

Przenieś się w czasie i zbuduj własną
maszynę oblężniczą! - zajęcia trwają 3
godziny!

Gwiżdże czy nie gwiżdże? Suche czy mokre?
Nadaje się czy nie? Przyjdź a dowiesz się jak Miejsce
SR sprawić by woda wrzała szybciej, konar
rozpalen Przemysław
zapłonął od jednej zapałki, a wygląd stosu ia watry
Uchman
zbił z nóg niejedną druhenkę.
ImproStart. Dziedzina impro jest jak nauka,
ciągle możemy się w niej rozwijać.
Najważniejsze są jednak fundamenty. Na
moim ImproStarcie zrobię z ascenicznej
osoby improwizatora. Zajęcia trwają 3
godziny!

2

SR - Dawid
Rejmandowsk
i

Codziennie ją widzimy, używamy, dotykamy a
czasem nawet czujemy, ale rzadko wiemy ile
ona znaczy dla zwierząt, roślin i dla nas
samych. Jakie skarby kryją się pod naszymi
stopami? Ile historii można znaleźć na 50.
Zbiórka
centymetrze głębokości? O tym jak się bada,
29 W gruncie rzeczy
przed
opisuje i wykorzystuję glebę, a także o tym
biurem
czym się różni smartfon od edafonu, dowiecie
się podczas użytkowania jednego z
najstarszych urządzeń na świecie, jakim jest
szpadel! Bo grunt to gleba! Zajęcia trwają 3
godziny.
Identyfikacja
wizualna
30
wydarzenia
#grafika #design
#painting

31

Improvisation
ENG

32

Tyrolka

SR Grzegorz
Smułek

Identyfikacja wizualna wydarzenia
#szata_graficzna #podstawy_projektowania
#dominanta #action_painting #Pollock
#emocje #colourful #logo #ładne_rzeczy
#robię_design #jestęartystę uwaga: Zajęcia
trwają 3 godziny!

7

SR - Roksana
Froń

The activity is about learning games of
improvisation by doing different games ans
dynamics.

50

Kraal GIII
(Spain)

Zbiórka
przed
biurem

SR

Pani Karima urodziła się w Aleppo. Jej mama
była Polką, tata Syryjczykiem. W Syrii
spędziła dzieciństwo, a także poznała męża i
założyła rodzinę. Niestety wojna zmusiła ją do
wyjazdu - planowanego na kilka miesięcy, z
czasem wydłużającego się do 3 lat. Od tego
Dotknąć Syrii AOŚ - Ola
czasu p. Karima mieszka w Polsce. Jej
namiot
33 spotkanie z Panią
Kacprowicz +
historia opowiada o dylematach, tęsknocie za AOŚ
Karimą
p. Karima
domem, strachem o rodzinę i znajomych, ale i
nowych początkach, polskiej codzienności i
wkładzie w edukację
międzykulturową. Najpierw odbędzie się
prezentacja a następnie będzie można zadać
pytania. Zapraszamy serdecznie.
Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w Polsce
tak powoli przechodzimy na zieloną energię?
Zbiórka
Co zrobić gdy braknie węgla na grilla? Czy ja
przed
34 CO2 mi zrobisz?
mogę jakoś pomóc? Na tych zajęciach
biurem
będziemy mogli sobie na to odpowiedzieć,
(doły)
jednocześnie wytwarzając własny węgiel
drzewny :)

SR - Michał
Bratek

Twój plecak przed każdą wyprawą jest
perfekcyjnie spakowany i nic Cię nie
1sza zasada NLT - zaskoczy? Na tych zajęciach spróbujemy
odpowiednie
spakować się "na nowo". Poznasz kilka
35
przygotowanie do ciekawych rozwiązań odnośnie ekwipunku,
podróży
noclegu, czy też jedzenia. A wszystko to w
ramach LNT, o którym również zamienimy
słów kilka.

48

SR Katarzyna
Nawleczyńsk
a

Marzysz o tym, by wyjść z zajęć z gotowym
Curriculum vitae i aby pracodawca, który je
zobaczy, zaproponował Ci wymarzoną pracę?
Harcerskie Tego niestety nie możemy obiecać, ale
36
nieharcerskie CV podczas zajęć dopilnujemy, byś otworzył się
na zmianę myślenia o nabytych w harcerstwie
umiejętnościach, abyś umiał je „dobrze
sprzedać” na rynku pracy!

14

Oregano
Suszone
Pomidory

Potrafisz wyobrazić sobie znany internetowy
szablon reklamy z tekstem „Ekolodzy jej/go
Podróżuj i obozuj
nienawidzą. Poznał/a proste sposoby na
bez śladów, czyli lepsze dla natury obozowanie i podróżowanie
37 druga zasada LNT
po szlakach.”? A chcesz może oczami
(i niespodzianka w wyobraźni zobaczyć obok takiej treści swoją
pakiecie)
podobiznę? Jeśli tak, to koniecznie przyjdź na
zajęcia, by dowiedzieć się, jak być bardziej
LNT!

15

SR - Agata
Pruss

Zbiórka
Kajaki dla umiejących wiosłować – dostępne
przed
są jedynki, do pływania indywidualnie
biurem
Podczas zajęć porozmawiamy jakie korzyści
każdy z nas, większe grupy osób, a nawet
całe społeczeństwa mogą czerpać ze
środowiska przyrodniczego. Zastanowimy się
czy ekonomiczne podejście do
gospodarowania środowiskiem kłóci się z
ideą ochrony przyrody. Po krótkim
wprowadzeniu i "rozgrzewkowej" dyskusji,
pochylimy się nad zainscenizowanym
przykładem tzw. konfliktu środowiskowego
Ochrona przyrody
(czyli takiego, w którym przedmiotem konfliktu
39
- komu to
7i½
są dobra przyrodnicze). Zastanowimy kto i
potrzebne?
dlaczego może wikłać się w taki konflikt.
Następnie, osoby chętne wejdą w rolę
określonych stron konfliktu, starając się
argumentować zgodnie z najlepszym
"interesem" roli, którą będą odgrywać. W
podsumowaniu zastanowimy się czy podczas
gry udało się uzyskać pełen obraz problemu
oraz czy konflikt tego typu można rozwiązać
na gruncie suchych argumentów. Zajęcia
trwają 3h.
38

Kajaki

SR - Marcin
Rechciński

BLOK II
LP

Temat

Opis

Miejsce Prowadzący

Drugi człowiek. Oddech. Bliskość. Dotyk.
Relaks. Złość. Podniecenie. Ruch. Radość.
Nieznośna lekkość
1
Niemoc. Potrzeba. Chęć. Pozwolenie. Bycie.
bytu
Wymagany swobodny strój, w żaden sposób
niekrępujący ruchów.

1

SR - Karolina
Szpak

Aby rządzić światem, trzeba najpierw znać
mechanizmy, które nim władają. Kiedy już się
to opanuje - prawie można przewidywać
Jak przejąć władzę przyszłość. Jeśli chcesz rządzić światem i
2
nad światem
poznać jego przyszłość - przyjdź na zajęcia.
Uprzedzam, że w trakcie zajęć może zrobić
Ci się smutno, ale potem temu zaradzimy.
Wymagane smartfony z internetem.

6i½

SR - Damian
Stojec

3

4

Astronomia w
dzień?!

Obserwacje słoneczne. Dalekie obserwacje.
Teleskop jako obiektyw? Jak działa sprzęt
astronomiczny? Obrotowa mapa nieba.

49

SR - Grzegorz
Stypulski

Jak działała
Wędrownicza
Watra 2016

Z każdej edycji Wędrowniczej Watry można
wyciągnąć wnioski, które mogą się przydać
przy organizacji innych imprez - dużych i
małych. Komendant zeszłorocznej Watry
opowie, co dla niego było najważniejsze w
pracy z ludźmi, co było najtrudniejsze, a co
najbardziej satysfakcjonujące oraz o czym
trzeba pamiętać przy planowaniu biwaku
drużyny czy zlotu hufca. Zajęcia
przeznaczone są dla osób, które mają
doświadczenie lub są zainteresowane
planowaniem imprez.

6

SR - Wojciech
Pietrzczyk

54

SR - Marcin
Dziubek

Żyjemy razem, blisko, wspólnie. Granice,
które wyznacza nam kultura, wychowanie,
instruktorska powinność etc. pękają w
szwach, gdy w grę zaczynają wchodzić
Intymność = tabu?
hormony, potrzeba bliskości, miłość czy
O wychowaniu
5
zwykła ciekawość. Można by, cytując klasyka,
intymnym i
zadać sobie pytanie: jak żyć? Rozmawiać?
seksualnym w ZHP
Nie rozmawiać? Pytać? Udawać, że tematu
nie ma? Mówię więc: pogadajmy! Nie ma
gotowych rozwiązań, ale jest Wędrownicza
atra i ogrooomna przestrzeń do dyskusji:)

Jeśli też uważasz, że w przyszłości nadejdzie
bunt maszyn, a ludzkość czeka zasłużona
niewola, to warto się na to przygotować i
nauczyć się komunikacji z maszynami, czyli
programowania.
Na zajęciach poznamy i zaprogramujemy
robota Sumo. Nie są wymagane umiejętności
programowania – w końcu będziemy się tego
uczyć, żeby nasi ukochani zmechanizowani
władcy uznali nas wartymi pozostawienia
przy życiu.

obok
AOŚ

SR - Mateusz
Nowak

7

Wykład z krótką częścią praktyczną
Wprowadzenie do sygnalizujący: podstawy przygotowywania
pozyskiwania
różnych wniosków o dofinansowanie
funduszy
prowadzenia działalności statutowej,
zewnętrznych na elementy na które warto zwrócić uwagę przy
działalność
pisaniu i rozliczaniu wniosków, źródła
statutową
informacji o dotacjach, dobre praktyki
współpracy z donatorem.

7

SR - Mirosław
Mac

8

Praktyczne wskazówki jak usunąć lub
uniknąć dolegliwości cywilizacyjnych od
cukrzycy po alergie. Trochę na temat tego,
czym jest zdrowie, czym choroba oraz czego
warto pozbyć się z domu, by nie kusić "raka".

16

SR - Krzysztof
Skruch

Znów nie masz pomysłu. Siedzisz wpatrzony
w ekran i za nic nie wydusisz zdania. Czas to
Kreatywnie rzecz
poprawić. Rozbudźmy szare komórki.
biorąc
Uwolnijmy flow i wiedzmy jak na nim
popłynąć

15

SR - Marcin
Osuch

Na naszych zajęciach zdobędziecie
przydatne umiejętności niezbędne do
Pieniądze - Skąd?
zarządzania finansami Waszych drużyn.
10
Gdzie? Jak?
Pieniądze to nie problem a często są one
powodem rezygnacji z wyjazdów. Serdecznie
zapraszamy!

10

5DW "Feniks
Archeo"

Nuty nic do Ciebie nie mówią? Prośba o
zagranie na gitarze wywołuje palpitacje
Abecadło
serca? Rozpocznij swoją przygodę z
11
gitarowego grajka sześcioma strunami! Muzyczne abecadło dla
początkującego grajka! Jedyne co potrzeba:
gitara i trochę słuchu.

11

Zewsząd

6

9

Robo, Ty i Ja

Zdrowie (nie) w
pigułce

12

13

Złap swoje sny!

Jak myślisz, czy łapacze snów faktycznie
działają? Czy wiesz jak je zrobić? Jesli Twoje
odpowiedzi brzmią "Nie, ale chcę wiedzieć!"
to zapraszamy na nasze zajęcia! Nauczymy
Cię jak skontruować to cudo, przy okazji
dzieląc się wspólnie naszymi
doświadczeniami ze snem.
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What the duck

Kultura kraju
kwitnącej wiśni.

Jaki wpływ ma na Ciebie kultura? Czy byłaby
zdolna doprowadzić do Twojej śmierci?
Dlaczego tylu Japończyków decyduje się
popełnić samobójstwo? Jak wyglaa Twoja
dusza zaklęta w mieczu? Czy może się
okazać, że nie umiesz mnożyć? Bitwy, pocky
i fascynująca Japonia dla ciekawych siebie.

41

Unununium

Pirotechnika moją
14
pasją KABOOM !

15

Chemia nie jest taka straszna jak się wydaje,
jeśli chcecie się przekonać i „wystrzałowo” Stołówk
spędzić czas to zapraszamy na nasze
a1
zajęcia.

Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak
trudno jest wprowadzić w Twoim życiu jakąś
regularną zmianę? Myślałeś nad tym, w jaki
sposób zacząć? Z czego wynika ta niechęć
Uświadom sobie
po paru dniach, to lenistwo? CZY
podświadomość
UŚWIADOMIŁEŚ SOBIE
PODŚWIADOMOŚĆ? A chcesz? Jeśli tak, to
zapraszam na zajęcia: nie potrzeba dużo,
tylko długopis i dobry humor

12

Haprzyla Y

Najlepszy
patrol na
świecie

Jeśli kiedyś słyszeliście pojęcia bullet journal,
wishlista, habit tracker, year in the pixels,
daily spread, future log i głowiliście się o co
BuJo jako sposób
chodzi- oświecimy Was! Jeśli czujecie, że Stołówk
16 zap(l)anowania
doba powinna trwać 72h żeby wyrobić się ze
a2
nad swoim życiem
wszystkimi zadaniami- przedstawimy Wam
sposoby na efektywniejsze rozplanowanie
czasu! Podstawą sukcesu jest dobry plan.

Roztocze
Expres –
Koziołki
Mariusza

Zastanawiasz się czy teatr jest dla Ciebie?
Już nie musisz! Przyjdź, pokażemy Ci, że
Uczucia,
sztuka jest dla każdego. Porozmawiamy w
improwizacja,
języku gromolo, pokrzyczymy trochę i
Obok
17 odwaga na scenie
będziemy się świetnie bawić. Zapraszamy
sceny
- zajęcia z
osoby zarówno ciche i zamknięte, jak i dusze
aktorstwa
towarzystwa, dla każdego znajdzie się
miejsce. PS: Mamy Twój nos.

Wędrowni
Kulturyści

Widziałeś kiedyś granatowy mundur? Chcesz
dowiedzieć się o nim czegoś więcej?
Historia munduru Zapraszamy na zajęcia o tematyce wodnej,
18
żeglarskiego
na których poznasz bliżej wygląd, historię
munduru wodniackiego oraz stworzysz jego
pierwowzór.

13

Jelenie w
terenie

Kiedy brakuje Ci kasy, masz chwilkę czasu i
chęć do uszczęśliwienia samego siebie lub
bliskich, to czemu nie spróbować? Odrobina
sprytu, szczęścia i m.in. podróże w odległe
rejony są na wyciągnięcie ręki. Zamiast bez
celu scrollować fejsa, możesz mieć z niego
niezły pożytek. ;)

14

9 PgDW
"Zorza
Polarna”

8

Klątwa
Rdzawego
Kolana

48

Jurajska –
Jurajski

#Wygraj
#Przygody #Życia konkursy w
19
internecie
pierwszym krokiem
do wyjścia z domu.

Zabierzcie ze sobą bieliznę na zmianę! Przed
Wami projekt Ostoja Horror Story! Aby
20 Ostoja Horror Story przetrwać zajrzycie w oczy Waszym lękom!
Na Waszej drodze czekają różne zadania!
Nie dygasz? Przyjdź!
21

Wyginam śmiało
ciało!

Zajęcia taneczne – aerobik

Gwiżdże czy nie gwiżdże? Suche czy mokre?
Miejsce
Nadaje się czy nie? Przyjdź a dowiesz się jak
rozpale
22 Techniki ogniskowe
sprawić by woda wrzała szybciej, konar
nia
zapłonął od jednej zapałki, a wygląd stosu
watry
zbił z nóg niejedną druhenkę.
Matricaria chamomilla, Trifolium pratense,
Hypericum perforatum pewnie nic Ci nie
mówią, ale jak dodam: rumianek, koniczyna,
dziurawiec to może coś zaczniesz kojarzyć.
Co w
To jedynie 3 z wielu pospolitych ziół, które
trawie...rośnie? możesz wykorzystywać nie tylko, jako
23
ziołolecznictwo w
element ozdobnego bukietu. Każda z nich
praktyce.
kryje w sobie wiele właściwości, cenionych
przez nasze babcie, mamy, a nawet lekarzy!
Więc nie zastanawiaj się dłużej tylko przyjdź i
posłuchaj, jakie mamy alternatywy dla zwykłej
tabletki przeciwbólowej.
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SR Przemysław
Uchman

SR Agnieszka
Zakonek

XXI wiek - FITwiek - w Internecie
odnajdziemy tysiące informacji na temat tego
co jeść, by być szczupłym, zdrowym i
pięknym. Jednak niejednokrotnie te
informacje same sobie zaprzeczają. Co
Jeść,czy nie jeść?
24
wybrać? Jak jeść, by zdrowo żyć? Przyjdź na
- oto jest pytanie!
zajęcia, dowiesz się jak komponować swoje
posiłki, że metoda MŻ ("mniej żreć") - wcale
nie jest taka dobra, a stosowane wielu diet,
może Ci tylko zaszkodzić! Do zobaczenia! ;)
PS Zajęcia tylko dla dziewczyn!

SK

SR

Czy trzeba mieć worek dolarów by móc
zwiedzać świat? Jak przygotować swoją
pierwszą podróż? Co zrobić by była ona jak
najtańsza? Na te i wiele innych pytań
odpowiem Ci opowiadając historię o
Od wędrownika do
harcerskiej przyjaźni i miłości do podróży, z
podróżnika, czyli o
których kilka lat temu narodził się projekt
25 tanich wojażach po
wyprawybusem.pl. W czasie 5 wspólnych
świecie słów
tripów w harcerskim gronie odwiedziliśmy
kilka :)
naszym wiekowym busem 18 krajów Europy i
Stany Zjednoczone przejeżdżając 50 tysięcy
kilometrów. Przyjdź i zainspiruj się do
działania! Cały świat jest na wyciągnięcie
ręki!

SR

SR - Klaudia
Rejman

Zbiórka
przed
biurem

SR

Kim jest uchodźca w roku pańskim 2017?
Będziemy próbować odpowiedzieć na to
pytanie wspólnie, łamiąc mity i stereotypy,
badając definicje, a przede wszystkim
przyglądając się wielobarwnemu obrazowi
dzisiejszej mapy geopolitycznych starć.
Przyjrzymy się portretom uchodźców, z
krajobrazami bliższych i dalszych nam
sytuacji dziejowych w tle.

namiot
AOŚ

AOŚ - Iga
Miłosławska

Kiedy policja może mnie zatrzymać?? Czy
można nagrywać rozmowy telefoniczne? Co
jak mój pracodawca mi nie płaci? Co mogę
zrobić, jak ktoś mnie obraża? Czy kuzyni
mogą wziąć ślub? Na te i wiele innych pytań,
które mogą cię spotkać w codziennym życiu,
znajdziesz odpowiedź na tych zajęciach!

42

SR - Łukasz
Czarnecki

26

Tyrolka

27 Portret uchodźcy

28

Wskaż mi
człowieka, a
znajdę paragraf

29

Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w Polsce
tak powoli przechodzimy na zieloną energię?
Zbiórka
Co zrobić gdy braknie węgla na grilla? Czy ja
przed
CO2 mi zrobisz?
mogę jakoś pomóc? Na tych zajęciach
biurem
będziemy mogli sobie na to odpowiedzieć,
(doły)
jednocześnie wytwarzając własny węgiel
drzewny :)

SR - Michał
Bratek

Żołnierze Wyklęci to temat od lat
wzbudzający skrajne emocje. Nieugięci
Czy obrali
obrońcy niepodległej Polski, a może bandyci
właściwą drogę? niepotrafiący dopasować się do powojennej
30
dyskusja o
ojczyzny? Podczas zajęć postaramy się
Żołnierzach
przedyskutować kwestie wzbudzające
Wyklętych
najwięcej kontrowersji. Weźcie ze sobą
karimaty!

43

CaRRRamba
Dos

44

uczestnicy
Dreamcraftu

31

Dreamcraft

Jak użyć swojej wiedzy, zainteresowań,
umiejętności by zrobić coś dobrego dla
Świata? Jak przekuć marzenia w projekty?
Jak robić coś co nas jednocześnie jara,
rozwija i dokłada cegiełkę dla dobra lokalnej
społeczności? Jak robić dobre wędrownictwo
tak, by współgrało ze światem, a nie było
innym światem? Jak zacząć, jak działać, jak
się motywować? Jeśli chcecie uzyskać
odpowiedź na jakieś z powyższych pytań –
zapraszam na zajęcia

32

Kajaki

Kajaki dla umiejących wiosłować – dostępne
są jedynki, do pływania indywidualnie

Zbiórka
przed
biurem

33

Zagnij księdza

Na zajęciach będziemy omawiać kwestie
zawarte na tablicy w Strefie Rozwoju

5

SR Tomasz
Kozłowski

Rozmowę poprowadzi phm. Sylwia Wójcik,
komendantka Wędrowniczej Watry

2

SR – Sylwia
Wójcik

Jak zmieniają się
organizacje –
34 spotkanie z hm.
Małgorzatą Sinicą,
Naczelniczką ZHP

BLOK III
LP

Temat

Opis

Master of sex

Jakoś od zawsze towarzyszyło mi
poczucie bycia kimś innym. Takie
niekończące się szukanie swojego
miejsca w świecie. Wszędzie było
nieswojo. To takie dziwne uczucie.

1

SR - Karolina
Szpak i Marcin
Dziubek

Samoobrona

Na zajęciach zajmiemy się jednak
czymś, co nazywa się systemem walki,
obroną przed napastnikiem. System
opiera się tylko na najprostszych,
intuicyjnych technikach wykorzystania
swoich możliwości fizycznych celem
obrony i obezwładnienia każdego typu
agresora/agresorów wyposażonych
również w broń. Techniki oparte tylko na
podstawowych odruchach pozwalają na
szybkie ich zapamiętanie i skuteczne
wykorzystanie przeciwko takim atakom
jak trzymanie, atak frontalny, duszenie.
Bez spektakularnych uderzeń, kopnięć,
rzutów. Tylko prostota obrony i szybkiego
wyprowadzenia kontrataku, ćwiczenie
refleksu w warunkach zbliżonych do
naturalnych i odpowiedniej reakcji.
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SR - Damian
Strojec

3

Szukasz inspiracji i wskazówek, jak
zorganizować pierwszą w życiu podróż z
Jak wyjść w
przyjaciółmi? Jeśli tak - chętnie
świat - poradnik poradzimy od czego zacząć. W końcu
dla
sami niedawno staliśmy przed podobnym
początkujących
dylematem. Przy okazji opowiemy o
Gruzji, gorącej Hiszpanii czy autostopie
na Bałkanach.

2

SR - Karolina
Pośnik i
Andrzej
Przybylski

4

If you like being creative and interested
in theatre, you’re not afraid of expressing
Social face –
your opinion then our classes might be
how we can
perfect for you! While we’ll be having a
express ourself
lot of fun, we also will talk about a
in society. ENG
persona problem (fake social
personalities).

5

Pierogi

5

Wiesz wszystko o pierwszej pomocy? A
może jesteś mistrzem historii skautingu?
Niezależnie od tego czym się
interesujesz, zapraszamy Cię na nasz
harcerski quiz, na którym wykażesz się
umiejętnościami oraz zdobędziesz
przydatną wiedzę.

48

Jednorożce
Chaosu

1

2

Awantura o
szyszkę

Miejsce Prowadzący

6

Kryminalne
zagadki watry

Chcesz wcielić się w harcerskiego
detektywa i dojść prawdy kto i czym
porwał komendanta WW’17? Gdzie
dokonano uprowadzenia? Lubisz
logiczne łamigłówki i kryminalne
zagadki? Te zajęcia są dla ciebie!

49

Family

7

Jeśli chcesz pokonać jakieś ze swoich
lęków zapraszamy na nasze zajęcia.
Pokonaj swoje
Gwarantujemy wspaniałą zabawę i sporo
słabości
uśmiechu. Pamiętaj żeby zabrać ze sobą
dużo pozytywnej energii.

11

Szalone
księżniczki

8

Boisz się występów przed szerszą
publiką? Przerastają Cię przemówienia?
Masz wrażenie, że nikt Cię nie słucha?
Komunikacja to jeden z podstawowych i
nieodzownych elementów naszego życia,
Jak mówić by
warto więc komunikować się skutecznie i
Cię słuchano?
mówić tak, by nas słuchano. Poznaj
sztuczki mówców – sposoby na tremę,
posługiwanie się gestami, sztukę
robienia dobrego wrażenia i
utrzymywania uwagi słuchaczy.

12

93 PDW

13

Sz

44

Andrzeeeeju!
Mamy to!

14

Jak dla mnie
bomba

Czym jest cosplay? Z czym to się je?
Jeżeli fascynuje Cię tworzenie
kostiumów i przedmiotów do gier
Cosplay na
fabularnych na obozie i nie tylko 9
obozie i nie tylko
przyjdź, a wymienimy
doświadczenia (zajęcia manualne, nie
zajmuję się cosplayami z Dalekiego
Wschodu).
Zmiany warto zaczynać od siebie i od
najbliższego otoczenia, może to właśnie
naszym podopiecznym przyda się pomoc
Andrzeeeeju!
poprzez udział w ciekawym
10
Naucz się
zainicjowanym przez nas
czegoś!
przedsięwzięciu? Taniec, teatr, książka,
może przeprowadzony przez Was krótki
warsztat zachęci kogoś do zagłębienia
się w temat?
Wędrownik powinien posiadać
wszechstronnie wytrenowaną sylwetkę,
która zniesie trudy chociażby
przyszłorocznej Watry ;). Dlatego też na
Wędrownik a
zajęciach poruszone będą tematy
11
jego ciało
dotyczące wszechstronnego rozwoju
fizycznego, a więc tego miłego oku na
plaży i tego który pozwoli nam przenieść
świat na naszych barkach bez
zmęczenia.

12

Nie raz, nie dwa kopnąłeś z frustracją
plastikową butelkę bo zapomniałeś na
Majsterka dla
biwak kubka czy łyżki. Zostań
wędrowników
śmieciowym wojownikiem! Stwórz coś z
niczego, potrzeba tylko butelki oraz noża!

15

Zielony Szczep

16

Aquilla

Na naszych zajęciach odbędziesz
Kultury świata - szybką podróż dookoła świata! Będziesz
rozmowa z
miał okazję porozmawiać z
14
ciekawym
przedstawicielami różnych kultur i
człowiekiem zadawać im pytania, a także wziąć udział
w konkursie i zdobyć unikatową nagrodę!

42

Caligo

Zapoznaj się ze światem rysunku i daj
się ponieść artyzmowi rysując
Podstawy
autentyczne, ludzkie sylwetki! Talent,
15
rysowania
umiejętności, wiedza? Nie trzeba
ludzkiej sylwetki żadnego z nich! Wprowadzimy cię do
świata wyrażania siebie ołówkiem – cała
reszta zależy tylko od ciebie.

43

Leśne Luje

13

16

17

18

Wolontariat a
praca

Co to jest wolontariat chyba każdy wie,
ale czy każdy godzi go z codziennymi
obowiązkami. Co kiedy trzeba podjąć
stałą pracę? Gdy za to samo możesz
dostać pieniądze. Czy jest jakiś sposób
by łatwo ocenić dany wolontariat na
własne potrzeby? Czy jest dla nas
odpowiedni?

Maskowanie
ognisk

Dla zainteresowanych survivalem i jego
elementami. Nauczymy się budowy
Byle w Beskid
odpowiednich ognisk do sytuacji i ich
Kaplica – Syberyjskie
zalet oraz jak je zamaskować by nie
Kojoty
ingerować w przyrodę.

Dlaczego
najpierw od
siebie?

Zajęcia z pracy nad sobą nie tylko
pokażą, dlaczego tak ważne jest
samodoskonalenie i co możemy zyskać
dzięki niemu, ale również w jaki sposób
możemy się rozwijać. Te zajęcia będą
inspiracją do dalszego działania.
Dodadzą motywacji i chęci, wskażą
sens.

53

Północ – 48
DW Północ im.
Sophie Sholl

Samoobrona

Po tych zajęciach będziesz potrafił/a
ocenić, czy w danej sytuacji należysię
bronić, uciekać, czy nie stawiać oporu, a
także wykonać proste
technikisamoobronne. Dowiesz się
również jakie odruchy mogą pomóc im
zmaksymalizować ich szanse na
skuteczną samoobronę.

45

Głębia

19

Śląsk to nie
tylko węgiel

Część z was powie, że Śląsk to tylko
węgiel. Na tych zajęciach pokażemy
wam, że Śląsk to kolebka polskiej kultury
i nieodłączny fragment narodowego
folkrolu. Kształtowana przez lata Śląska
tradycja potrafi zawrócić w głowie i
sprawić, że zakochasz się w niej po uszy.
Drogi wędrowniku na co więc czekasz?
Zapraszamy Cię na podróż po tym
wspaniałym regionie!

Cieszysz się życiem? A może właśnie
tego chcesz się nauczyć? Jeśli tak to te
zajęcia są dla Ciebie. Postaramy się
O entuzjazmie i razem odkryć co kryje się pod słowem
20
kreatywności
„entuzjazm” i jak najlepiej wykorzystać
czas, który został nam dany. Zabierz ze
sobą dobry humor, więcej nie będzie
potrzebne!
Czy stać Cię na biznes? Zastanawiasz
się nad ścieżką zawodową? Myślałeś o
własnej firmie? Czy można pogodzić
pracę na etacie z prowadzeniem firmy?
Porozmawiamy na temat plusów i
minusów prowadzenia firmy. Wspólnie
zastanowimy się jakie czynniki
jak przekuć
determinują sukces oraz obalimy kilka
21
pasję w
stereotypów dotyczących biznesu. Na
dochód?
podstawie własnych doświadczeń
przedstawię Wam moje spojrzenie na
przedsiębiorczość oraz „niezbędne”
przygotowanie do zawodu. Mam
nadzieję, że nasze spotkanie będzie też
dawką inspiracji do działania!

22

Filmowe ja sztuka
filmowania

Chciałbyś/chciałabyś relacjonować
filmowo wydarzenia harcerskie? Na tych
zajęciach poznasz podstawy tworzenia
filmów jak i stworzysz z grupą swój
własny film. Będziesz miał/a także
możliwość prostego zmontowania filmu w
telefonie. Na zajęciach mile widziane
telefony z kablem usb oraz z funkcją
nagrywania filmów.

46

Nie wiem gdzie
jestem, ale jest
super

54

Najlepszy
patrol na
świecie

CG

SR - Sławomir
Daciuk

6

Poznańskie
pierożki

Zastanawiasz się nad ścieżką
zawodową? Myślałeś o własnej firmie?
Czy można pogodzić pracę na etacie z
prowadzeniem firmy? Porozmawiamy na
temat plusów i minusów prowadzenia
firmy. Wspólnie zastanowimy się jakie
czynniki determinują sukces oraz
obalimy kilka stereotypów dotyczących
biznesu. Na podstawie własnych
doświadczeń przedstawię Wam moje
spojrzenie na przedsiębiorczość oraz
„niezbędne” przygotowanie do zawodu.
Mam nadzieję, że nasze spotkanie
będzie też dawką inspiracji do działania!

SR

SR Sławomir
Daciuk

Czy trzeba mieć worek dolarów by móc
zwiedzać świat? Jak przygotować swoją
pierwszą podróż? Co zrobić by była ona
jak najtańsza? Na te i wiele innych pytań
Od wędrownika
odpowiem Ci opowiadając historię o
do podróżnika, harcerskiej przyjaźni i miłości do podróży,
czyli o tanich
z których kilka lat temu narodził się
24
wojażach po
projekt wyprawybusem.pl. W czasie 5
świecie słów
wspólnych tripów w harcerskim gronie
kilka :)
odwiedziliśmy naszym wiekowym busem
18 krajów Europy i Stany Zjednoczone
przejeżdżając 50 tysięcy kilometrów.
Przyjdź i zainspiruj się do działania! Cały
świat jest na wyciągnięcie ręki!

SK

SR - Kaludia
Rejman

7i½

SR Magdalena
Sitarz
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jak przekuć
pasję w
dochód?

XXI wiek - FITwiek - w Internecie
odnajdziemy tysiące informacji na temat
tego co jeść, by być szczupłym, zdrowym
i pięknym. Jednak niejednokrotnie te
informacje same sobie zaprzeczają. Co
Jeść,czy nie
wybrać? Jak jeść, by zdrowo żyć?
jeść? - oto jest
Przyjdź na zajęcia, dowiesz się jak
pytanie!
komponować swoje posiłki, że metoda
MŻ ("mniej żreć") - wcale nie jest taka
dobra, a stosowane wielu diet, może Ci
tylko zaszkodzić! Do zobaczenia! ;) PS
Zajęcia tylko dla dziewczyn!

Matricaria chamomilla, Trifolium
pratense, Hypericum perforatum pewnie
nic Ci nie mówią, ale jak dodam:
rumianek, koniczyna, dziurawiec to może
coś zaczniesz kojarzyć. To jedynie 3 z
Co w
wielu pospolitych ziół, które możesz
trawie...rośnie? - wykorzystywać nie tylko, jako element
26
ziołolecznictwo ozdobnego bukietu. Każda z nich kryje w
w praktyce. sobie wiele właściwości, cenionych przez
nasze babcie, mamy, a nawet lekarzy!
Więc nie zastanawiaj się dłużej tylko
przyjdź i posłuchaj, jakie mamy
alternatywy dla zwykłej tabletki
przeciwbólowej.
27

Tyrolka

55

SR - Agnieszka
Zakonek

Zbiórka
przed
biurem

SR

Czy szybszy niż kiedykolwiek rozwój
technologiczny to szansa dla ludzkości
na poradzenie sobie z problemami, z
którymi zmagamy się od wieków, czy
może wręcz przeciwnie początek
niespotykanej dotąd ogromnej
katastrofy? Na zajęciach wybiegniemy w
Społeczna i
przyszłość. Spróbujemy wyobrazić sobie
globalna
jak będzie rozwijać się społeczeństwo
odpowiedzialno pochłonięte w nowych technologiach.
namiot
28
ść w świecie
Przyjrzymy się szansom oraz
AOŚ
nowych
potencjalnym problemom, z którymi być
technologii
może przyjdzie nam się zmagać.
Postaramy się odpowiedzieć na pytanie
co możemy zrobić już dziś by lepiej
przygotować się na nadchodzące
zmiany, mając na uwadze fakt, że nasze
wybory mogą diametralnie wpłynąć na to
w jakim świecie przyjdzie nam żyć już za
parędziesiąt lat.
Czy zastanawiałeś się kiedyś jakiej
wiedzy brakuje Tobie z zakresu
Czego jeszcze
wędrownictwa? A może chcesz się
29
nie wiesz o
dowiedzieć jakie doświadczenia na ten
wędrownictwie?
temat mają inni wędrownicy?
Zapraszamy do Nas, z pewnością nie
pożałujesz!
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Escape room
ENG

The Escape Room is a challenging
activity that will allow scouts to
communicate in English in a fun and
supportive environment. If you enjoy
solving mysteries and meeting new
people – join us! And don't worry - you
don't need to be very good at English. ;)

AOŚ - Maciek
Bielski

47

Słoneczny
patrol

9

Delta
Szwadron
Super Cool
Komando
Kebsów Alfa z
Sosem
Pikantnym Albo
Bez
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Z menażką
przez świat

Masz dość jedzenia zupek chińskich i
chleba z pasztetem? Gotowanie na
rajdzie to dla Ciebie abstrakcja?
Przypalasz wodę na herbatę a Twoje
Stołówk Obieg Węgla w
umiejętności kulinarne ograniczają się do
a2
Przyrodzie
kanapki szynką (już w plastrach)?
Przyjdź do nas, zabierz swoją kuchenkę
gazową, sztućce i menarzkę, przyrządź
swój królewski posiłek.

Myślenie jest nieodłącznym elementem
życia każdego człowieka. Twojego także!
Jeśli masz chęci by twoje myśli wzniosły
Sztuka filozofii się na intelektualne wyżyny, jeśli lubisz
według
filozofować lub dyskutować to z
pokąsanych
pewnością zainteresują Cię nasze
przez łosia
zajęcia! Zapewniamy ciekawe
rozważania pod kątem filozofii każdej z
epok i dylematów moralnych. Nie może
Cię tu zabraknąć!

8

Chyba was łoś
pokąsał

