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Propozycje programowe ZHP Chorągwi Białostockiej na rok 2012
Program realizowany w chorągwi służy wychowaniu, jest atrakcyjny, aktualny oraz oparty o
tradycje i uniwersalne wartości, odpowiada na potrzeby wszelkich grup wiekowych.
Ilu nas jest: 2545
Zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy skupieni są w 8 hufcach:
1. Augustów - 115

2. Białystok – 1160
3. Bielsk Podlaski - 436
4. Grajewo - 52
5. Kolno - 128
6. Łomża - 223
7. Sokółka - 205

8. Suwałki – 184
Ilość drużyn – 217
Ilość drużyn NS - 87
Na terenie chorągwi działają:



Referat Zuchowy,



Referat Harcerski



Referat Starszoharcerski,



Referat Wędrowniczy,



Referat Nieprzetartego Szlaku,



Inspektorat ds. Ratownictwa Medycznego



Inspektorat Straży Granicznej i Drużyn Obronnych



Zespół Pilota,



Komisja Historyczna,



Duszpasterstwo Harcerzy i Harcerek,



Krąg Starszyzny i Seniorów



Zespół Kadry Kształcącej



Zespół Zagraniczny



Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich
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Propozycje programowe Chorągwi Białostockiej budowane są w oparciu o Strategię Rozwoju
Związku Harcerstwa Polskiego, Strategię Rozwoju Chorągwi Białostockiej, oraz działające
przy chorągwi zespoły i referaty.
GŁÓWNE KIERUNKI:

1. Rok 2012 rokiem dh. hm. Ryszarda Kaczorowskiego.
 Rok 2012 nazwaliśmy Rokiem dh. hm. Ryszarda Kaczorowskiego mając na
uwadze zmiany wprowadzone w kampanii bohater. Zdecydowaliśmy o zmianie
bohatera chorągwi z Romualda Traugutta na dh. hm. Ryszarda Kaczorowskiego.
W związku z tym planujemy szereg propozycji programowych, które pozwolą
nam zapoznać się z życiem i działalnością nowego bohatera. Przygotujemy grę
miejską szlakiem życia Ryszarda Kaczorowskiego, zorganizujemy konkurs
plastyczny

„Harcerz,

Komendant,

Prezydent”,

zorganizujemy

konferencję

instruktorską, wydamy specjalną gazetę w nakładzie 2000 egzemplarzy
obrazującej historię, tradycję, metodę harcerską, historie z życia i pracy Ryszarda
Kaczorowskiego, przygotujemy i opracujemy film „Wspomnienia o dh. Ryszardzie
Kaczorowskim”, ufundujemy tablicę pamiątkową nowego bohatera chorągwi. W
2012 roku planujemy zakończyć kampanię bohater nadaniem nowego sztandaru
Chorągwi Białostockiej ZHP. Podczas tego spotkania zostaną również wręczone
statuetki „Polskiego Harcerza” dla najaktywniejszych działaczy harcerskich na
terenie Chorągwi Białostockiej.
2. Bohater chorągwi naszym wzorem wychowawczym.

 wprowadzenie zmian w kampanii bohater; zmiana bohatera chorągwi

z

Romualda Traugutta na dh. hm. Ryszarda Kaczorowskiego. Zrealizowanie
nowych zadań mających na celu przybliżenie życiorysu i działań prezydenta na
Białostocczyźnie.

podsumowanie

i

wręczenie

specjalnych

certyfikatów

środowiskom harcerskim nastąpi podczas wręczenia sztandaru chorągwi, w
2012 r. Chorągiew Białostocka będzie organizatorem Zlotu, podczas Święta
Chorągwi.

 W 2012 r. komenda chorągwi zaproponuje każdej grupie metodycznej zadania
związane ze zdobywaniem odznaki chorągwianej.
3. Przyjaciele – ludzie, którzy są blisko nas (zbudowanie Chorągwianej Rady Przyjaciół
Harcerstwa).

 komenda chorągwi w 2012 r. powoła Chorągwianą Radę Przyjaciół Harcerstwa,
do jej składu zaprosimy osoby wspierające harcerstwo, przyjaciół harcerstwa,
przygotowana zostanie specjalna uroczystość, na której podpisany będzie
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specjalny akt powołujący Radę. Uroczystość zostanie przygotowana pod kątem
programowym, organizacyjnym, medialnym i z pełną oprawą słowno – muzyczną.
Komenda zachęcać będzie również szczepy i drużyny, by w swoim środowisku
tworzyli Kręgi Przyjaciół Harcerstwa złożone z osób wspierających ich działalność
– rodziców, znajomych, sponsorów.
4. Wspólnota chorągwi (współpraca hufców z Chorągwią Białostocką)

 komenda chorągwi będzie stale budować wspólnotę hufców i chorągwi opartą na
integracji, budowaniu wspólnych przedsięwzięć programowych i wzajemnej
współpracy. Głównym działaniem na najbliższy rok integrującym wszystkie
środowiska, będzie zorganizowanie Zlotu Chorągwi.
5. Patriotyzm, historia, tradycja w życiu każdej drużyny, szczepu, hufca i chorągwi.

 komenda chorągwi, przy współpracy drużyn, szczepów i hufców, będzie
podejmowała

przedsięwzięcia

programowe,

o

znaczeniu

patriotycznym,

historycznym i roli tradycji. Inicjatywy będą współtworzone ze szkołami, urzędami,
placówkami

kulturalnymi,

lasami

państwowymi,

służbami

mundurowymi,

Instytutem Pamięci Narodowej i rodzicami.
6. Obozy harcerskie – podsumowaniem rocznej pracy drużyny (obóz drużyny, obóz szczepu,
obóz hufca).

 komenda chorągwi będzie dążyła do tego, aby drużyny, szczepy i hufce
organizowały własne obozy i zimowiska. Pozwoli to nam zachować ciągłość pracy
śródrocznej, przygotowane zostaną niezbędne materiały programowe oraz kadra
zostanie prawidłowo przeszkolona. Będzie to pomocne w podsumowaniu rocznej
pracy każdego środowiska.
7. Obóz chorągwi – integracja środowisk harcerskich Chorągwi Białostockiej.
 komenda chorągwi ponownie zaproponuje obóz chorągwi. Pozwoli nam to Nan
integrację różnych środowisk harcerskich Chorągwi Białostockiej.
8. Akcja 1% podatku dla ZHP.
 komenda chorągwi pomoże środowiskom harcerskim w przygotowaniu i realizacji
akcji 1% dla ZHP. W tym celu zorganizuje warsztaty przygotowujące do w/w akcji.
Przygotuje i wydrukuje foldery zachęcające podatników do przeznaczania 1% na
poszczególne środowiska Chorągwi Białostockiej.
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PROPOZYCJE PROGRAMOWE
Przygotowując się do obchodów 100-lecia harcerstwa w Białymstoku w roku 2013
Chorągiew Białostocka ZHP planuje zmiany w kampanii bohater związanej z nowym
patronem chorągwi – dh. hm. Ryszardem Kaczorowskim. Przygotowanie i realizacja nowych
zadań pozwoli środowisku Chorągwi Białostockiej zapoznać się z życiorysem i działalnością
prezydenta na terenie białostocczyzny. Zwieńczeniem kampanii będzie uroczystość nadania
nowego sztandaru. Nowy patron był bezpośrednio związany z ruchem harcerskim. W 1940 r.
był komendantem chorągwi Szarych Szeregów w Białymstoku. Jako ostatni Prezydent RP na
Uchodźstwie podejmował szereg działań pozwalających żyć w wolnej Polsce. Komenda
Chorągwi wystąpi z propozycją do władz miasta Białegostoku, aby zezwoliły na utworzenie
„Harcerskiej ścieżki zdrowia im. dh. hm. Ryszarda Kaczorowskiego” w Parku Zwierzynieckim.
Kolejnym przedsięwzięciem Chorągwi Białostockiej ZHP jest wystawa „Historia
białostockiego harcerstwa”, wszechstronnie ukazująca historię ruchu harcerskiego w
naszym

regionie.

Dzięki

ogromnemu

zaangażowaniu

wielu

instruktorów

Chorągwi

Białostockiej udało się zebrać i uporządkować historyczny materiał dotyczący dziejów
harcerstwa w tym ciekawym pod względem kulturowym

i etnicznym obszarze. Tak

przygotowana wystawa będzie przekazywana do poszczególnych hufców na okres 1
miesiąca. W tym czasie każdy harcerz będzie miał możliwość jej obejrzenia. Chorągiew
planuje również pozyskać nowe zdjęcia uaktualniające historię harcerstwa. W ten sposób
zaczniemy przygotowanie do obchodów 100-lecia harcerstwa na białostocczyźnie. Wystawę
planujemy połączyć z konferencją „Wchodzimy w nowe stulecie”. Podczas niej wystąpią
zaproszone osoby związane bezpośrednio lub pośrednio ze Związkiem Harcerstwa
Polskiego. Wygłoszą referaty na temat działalności harcerskich pokoleń w ciągu 100 – lecia
istnienia związku. Będzie również głos dotyczący przyszłości harcerstwa, tego co może
wydarzyć się w nieco bliższym i dalszym czasie.
W roku 2013 będziemy obchodzić 100-lecia harcerstwa na białostocczyźnie. W związku z
tym już w tym roku zostaną podjęte działania upamiętniające jubileusz polskiego skautingu
w świadomości społecznej Białegostoku. Postaramy się nawiązać wspomnieniami do
pierwszej drużyny harcerzy założonej w roku 1913 przez Janusza Gąseckiego. Chorągiew
Białostocka ZHP planuje wydanie okolicznościowej książki oraz specjalnej gazety związanej
tylko i wyłącznie z obchodami 100 – lecia harcerstwa na białostocczyźnie. Postaramy się
również pozyskać środki na upamiętnienie tego wydarzenia specjalną tablicą pamiątkową.
Są to działania długofalowe, dlatego ich realizację zaczniemy już w tym roku.
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W roku 2012 obchodzimy 100 rocznicę powstania krzyża harcerskiego. To w roku 1912
ks. Kazimierz Lutosławski zaprojektował, wzorując się na orderze Virtuti Militari, krzyż
harcerski, który po dziś dzień stanowi najważniejszą oznakę przynależności do ZHP. Dlatego
uczcimy tę rocznicę podczas Zlotu Chorągwi.

INNE PROPOZYCJE I IMPREZY PROPONOWANE WSZYSTKIM GRUPOM METODYCZNYM
nazwa propozycji

działania

miesiąc

do kogo
adresowana

Harcerska Akcja Zimowa
2012

organizacja zimowisk i
biwaków podczas ferii
zimowych przed drużyny,
szczepy, hufce, które będą
prowadzone metodą harcerską,
a program przystosowany
będzie odpowiednio dla każdej
grupy metodycznej

styczeń/luty

środowiska
harcerskie
chorągwi
białostockiej

Chorągwiany Dzień Myśli
Braterskiej

przygotowanie wieczornicy o
twórcy skautingu, w nawiązaniu
do najważniejszej wartości jaką
niesie harcerstwo - przyjaźni

luty

wędrownicy i
instruktorzy

XV Rajd Śladami
Powstańców
Styczniowych

organizacja Rajdu
poświęconego Powstaniu
Styczniowemu, odbywającego
się na terenie Puszczy
Knyszyńskiej
współorganizowanego przez
Hufiec Białystok

marzec

środowiska
harcerskie
Chorągwi
Białostockiej

25 – lecie Kręgu
Instruktorskiego Seniorów
im. Ks. P. Grzybowskiego

przygotowanie uroczystości
związanych z jubileuszem
Kręgu Instruktorów Starszyzny

marzec

Referat Starszyzny
i Seniorów i
instruktorzy
Chorągwi
Białostockiej

Żółte Tulipany

organizacja wieczornicy
poświęconej Papieżowi Janowi
Pawłowi II w nawiązaniu do
najważniejszego wydarzenia
związanego z wielkim polakiem
- beatyfikacji,

kwiecień

harcerze, harcerze
starsi, wędrownicy i
instruktorzy
Chorągwi
Białostockiej

rozdawanie żółtych tulipanów i
wstążek w centrum
Białegostoku,
opracowanie propozycji
konspektu zbiórki,
nawiązującego do celu i
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głównego przesłania akcji Żółte
Tulipany
Rajd św. Jerzego

organizacja rajdu
upamiętniającego patrona
harcerzy św. Jerzego

kwiecień

harcerze, harcerze
starsi, wędrownicy i
instruktorzy
Chorągwi
Białostockiej

Zlot św. Jerzego

organizacja zlotu w Narwi
upamiętniającego patrona
harcerzy św. Jerzego,
organizowanego przez hufiec
Bielsk Podlaski

kwiecień

harcerze, harcerze
starsi, wędrownicy i
instruktorzy
Chorągwi
Białostockiej

Uroczystości
beatyfikacyjne
Jana Pawła II

przygotowanie wieczornicy dla
mieszkańców Białegostoku
związane z beatyfikacją Sługi
Bożego Jana Pawła II

maj

Środowiska
harcerskie
Chorągwi
Białostockiej

Majowa Jutrzenka

współorganizowanie
uroczystości związanych z
Uchwaleniem Konstytucji 3
Maja w województwie
podlaskim

maj

jednostki terenowe
Chorągwi
Białostockiej

Organizacja Rajdu 3-majowego
2 Rajd Harcersko –
Turystyczny „KOŁDOBY”

organizacja rajdu na terenie
południowym Puszczy
Knyszyńskiej organizowany
przez Hufiec Sokółka

maj

środowiska
harcerskie
chorągwi
białostockiej, osoby
niezrzeszone

Rajd Harcerski „Stokrotka”

organizacja rajdu na terenie
Puszczy Augustowskiej
organizowany przez Hufiec
Augustów

maj

harcerze, harcerze
starsi, wędrownicy i
instruktorzy
Chorągwi
Białostockiej

Harcerska gra miejska
„Śladami dh. hm.
Ryszarda Kaczorowskiego

organizacja rajdu na terenie
Białegostoku, podczas której
harcerze będą mieli możliwość
dotrzeć do miejsc związanych z
dh. hm. Ryszardem
Kaczorowskim

czerwiec

harcerze, harcerze
starsi, wędrownicy i
instruktorzy
Chorągwi
Białostockiej

Zlot Chorągwi

organizacja jednodniowego
Zlotu Chorągwi, na którym
będzie przygotowany montaż
słowno – muzyczny, zostanie
wręczony i przekazany nowy
sztandar Chorągwi
Białostockiej; organizacja apelu
chorągwi przy 3 Dębach w
Parku Zwierzynieckim podczas
którego zostaną wręczone
statuetki „Polskiego Harcerza”
instruktorom, drużynowym,
harcerzom, którzy w swojej

czerwiec

środowiska
harcerskie
chorągwi
białostockiej, osoby
niezrzeszone
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codziennej pracy upamiętniają
tradycję, patriotyzm i ponad
stuletnią historię harcerstwa;
zorganizowanie poczęstunku z
potrawami regionalnymi,
przygotowanymi przez
środowiska harcerskie
Chorągwi Białostockiej
Konkurs plastyczny
„Harcerz, Komendant,
Prezydent”

organizacja konkursu
plastycznego dla środowisk
harcerskich Chorągwi
Białostockiej związany z
nowym bohaterem chorągwi
Ryszardem Kaczorowskim

czerwiec

harcerze, harcerze
starsi, wędrownicy i
instruktorzy
Chorągwi
Białostockiej

Harcerska Akcja Letnia
2012

organizacja wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży
podczas wakacji przez
drużyny, szczepy, hufce oraz
chorągwie

lipiec, sierpień

środowiska
harcerskie
chorągwi
białostockiej, osoby
niezrzeszone

Pielgrzymka do Wilna

organizacja autokarowej
dwudniowej pielgrzymki do
Wilna, podczas której złożone
zostaną wota przy obrazie
Matki Bożej Ostrobramskiej

sierpień

harcerze, harcerze
starsi, wędrownicy i
instruktorzy
Chorągwi
Białostockiej

Harcerski Start –
propozycje związane z
wrześniem 1939 r.,

współorganizowanie
uroczystości w dniach 1, 17
września, organizacja Rajdu
Śladami Miejsc Pamięci przy
współpracy z IPN

wrzesień

środowiska
harcerskie
Chorągwi
Białostockiej

Wędrówka na
zakończenie lata

ogłoszenie konkursu na
najlepszą wędrówkę na
zakończenie lata, zwycięskie
środowisko będzie miało
możliwość przeprowadzenie
swojej wędrówki dla harcerzy
chorągwi, przy pomocy
Komendy Chorągwi
Białostockiej

wrzesień

środowiska
harcerskie
Chorągwi
Białostockiej

Zlot drużyn Nieprzetartego
Szlaku

organizacja zlotu dla drużyn
Nieprzetartego Szlaku,
podczas którego nawiążą się
nowe znajomości oraz odnowią
już zawarte; drużynowi
wymienią się swoim
doświadczeniem i wsparciem

wrzesień

Referat NS oraz
instruktorzy
Chorągwi
Białostockiej

Harcerska Warta

organizacja uroczystości i wart
przy grobach instruktorów,
harcerzy oraz zapalenie zniczy,
uporządkowanie zaniedbanych
miejsc pochówku

październik

środowiska
harcerskie
Chorągwi
Białostockiej
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Niepodległościowy Turniej
w Halowej Piłce Nożnej

organizacja meczu piłki nożnej
w ramach obchodów 93
rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę

listopad

harcerze, harcerze
starsi, wędrownicy i
instruktorzy z
Chorągwi
Białostockiej

Przegląd Pieśni
Patriotycznej

organizacja festiwalu podczas
którego środowiska harcerskie
zaprezentują piosenki
patriotyczne

listopad

środowiska
harcerskie
Chorągwi
Białostockiej

Chorągwiany Festiwal
Piosenki Harcerskiej

organizacja festiwalu podczas
którego środowiska harcerskie
zaprezentują piosenki o
tematyce harcerskiej i
turystycznej

listopad

środowiska
harcerskie
Chorągwi
Białostockiej

Inicjatywy związane z
Odzyskaniem
Niepodległości przez
Polskę

współorganizowanie
uroczystości związanych z
rocznicą odzyskania
niepodległości w całym
województwie, przygotowanie
ogniska z montażem słowno –
muzycznym na Placu Miejskim
w Białymstoku

listopad

harcerze starsi,
wędrownicy,
instruktorzy

Betlejemskie Światło
Pokoju

organizacja wyjazdu po
Betlejemskie Światło Pokoju do
Warszawy, przekazanie światła
do hufców, na Litwę i Białoruś,
organizacja przekazania
Betlejemskiego Światła Pokoju
dla mieszkańców Białegostoku
na Dziedzińcu Pałacu
Branickich

grudzień

środowiska
harcerskie
Chorągwi
Białostockiej

Chorągwiane spotkanie
wigilijne

przygotowanie i organizacja
spotkania wigilijnego

grudzień

instruktorzy i
pracownicy
chorągwi, komendy
hufców

Stworzenie gazety
chorągwianej

zebranie chętnych instruktorów
do współtworzenia gazety
chorągwianej, przygotowanie
materiału oraz wydanie kilku
numerów; gazeta zawierać ma
materiały pomocne w pracy
instruktorom, drużynowym,
komendantom szczepów oraz
komendantom hufców; będą
pisane lub korygowane przez
doświadczonych instruktorów
Chorągwi Białostockiej

styczeń grudzień

Instruktorzy
Chorągwi
Białostockiej

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Chorągwi Białostockiej
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