KURBOSCZNYCH

Dnia 5. 1. 2018 uczestnicy kursu
przyboczynch spotkali się po południu
na dworcu autobusowym w Czeskim
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Cieszynie i pojechali autobusem do
5. - 7. 1. 2
Trzyńca-Nieborów. Po wyjściu udali się
piechotą do PZKO Gutów.
W połowie drogi czekał na nich Krzysztof z Moﬁkiem i wszystkich przywitali.
„Waszym pierwszym zadaniem będzie dojść do PZKO z zawiązanymi oczami.
Dobierzcie się w trójki, a 1 osoba z was będzie prowadziła,“ wytłumaczył Krzysztof.
Elo wszystkich zawiadomił, że idzie wykonać potrzebę, a po jej wykonaniu
wszyscy się udali w kierunku PZKO. Po dojściu było zakwaterowanie, kolacja,
chwila oddechu (to wszystko ze zakrytymi oczyma), ponowne przywitanie i
powiadomienie, że gra z zawiązanymi oczami nie miała głębszego sensu,
niż przypomnienie i nawiązanie do poprzednich kursów. Po krótkim
czasie zagraliśmy grę „Granica“, którą później przedyskutowaliśmy
w dolnej sali przy ciepłej herbatce, kominku i gitarze. Tak minął
dzień pierwszy trzeciego kursu przybocznych.
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Drugi dzień po pobudce w ramach
porannej gimnastyki poprzenosiliśmy
parę dużych pni drewna na opał. Po
018
pysznym śniadaniu wysłuchaliśmy
5. - 7. 1. 2
interaktywnego wykładu Moﬁka na
temat współpracy, formowania i pracy teamu. Na podstawie
ﬁl
mu Avengers były nam wytłumaczone podstawowe zasady pracy w grupie i
różnice między grupą a teamem. Następnie na dworze zagraliśmy grę. Naszym
zadaniem było przedostać wszystkich uczestników kursu (nas) przez pomyślny
mur, tworzony poziomo zawiązaną liną w wysokości ok. 2,25 m. Do pomocy
mieliśmy długą gałąź, a przede wszystkim nasze mięśnie, umysły, po prostu sami
siebie. Po wielu nieudanych próbach wszyscy przez mur przedostaliśmy się, za
co czekał na nas obiad. Po ciszy poobieniej był nam (odwrotnie, niż w
szkole, bo najpierw była praktyka, potem teoria) wytłumaczony sens
pokonywania muru, znowu porównany do ﬁlmu Avengers. Między
innymi poznaliśmy fazy teamu: forming, norming, storming,
performing i role osób w teamu.
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Wypełniliśmy też ankietę Belbina,
która zdradziła nam właśnie naszą rolę
w teamie. Między nami byli liderzy,
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pomocnicy, realizatorzy, innowatorzy,
5. - 7. 1. 2
tłumacze, motywatorzy i inni.
Następowała chwilka przerwy, a po niej zagraliśmy grę założoną
na
barierze komunikacyjnej. Każdy z nas otrzymał obrazek, którego nie mógł
pokazać, tylko słownie opisać. Obrazki na siebie nawiązywały i tworzyły 1 treść.
Naszym zadaniem było dogadać się i ułożyć obrazki w odpowiedniej kolejności,
nie pokazując ich. Potem znowu grę przedyskutowaliśmy.
Na wieczór nie zaplanowanego programu, ale jednak byliśmi miło (a niektórzy
niemiło) zaskoczeni następną grą, która trwała ok. 1,5 h, a po niej była długa i
huczna dyskusja. Dyskusja nie była przymusowa ani obowiązkowa, więc kto
chciał, ten szedł spać. Następnego dnia rano po śniadaniu na dworze,
gdzie było całkiem zimno, mieliśmy za zadanie zatkać dziury w
plastikowej rurce i napełnić ją wodą tak, by kulka umieszczona
w środku wypłynęła. Sęk tkwił w tym, że dziur było po
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prostu za dużo, a kulka aluminiowa,
więc nie mogła wypłynąć nawet po
magicznym zatkaniu dziur. Na własnej
018
skórze (wszyscy zziębnięci i mokrzy w
5. - 7. 1. 2
zimie) doświadczyliśmy jak wygląda źle
zbudowana gra. Po powrocie do środka i wysuszeniu szybko
zrekapitulowaliśmy cały kurs, a od Krzysztofa otrzymaliśmy książki pt.
„Čekatelská zkouška“, która właśnie ma nam pomóc w instruktorskich
działaniach.
Pożegnaliśmy się i poszliśmy na autobus. Z powodu braku czasu nieźle się
spociliśmy bo przez całą drogę nonstop przyspieszaliśmy. Tu sprawidziły się
zdolności motywatorów, bo niektórzy z nas chcieli już zrezygnować z biegu, ale
nakoniec na ostatnie sekundy zdążyliśmy.
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Dziękujemy kręgu instruktorskiemu za brawurowe wyszkolenie
nowej kadry, a tak samo za pełnienie naszych żołądków
pysznym jedzeniem w ciągu całego kursu.

Uczestnicy: DH im. Żwirki i Wigury: Johnny G., Ania K., Tesia W., Karolina N.,
Andrzej G. -- 2. KDH Wielka Niedzwiedzica: Marek K., Radek W., Andrzej P. -HDW GROM: Janina B. -- HDW OPTY: Mimi, Asia, DoDa, Becia, Danusia, Chorz,
Ujec, Elo, Kasia, Stacho, Moﬁk, Fifcz, Krzysztof, Kaja, Szarka, Danka

