ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Chorągiew Białostocka

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności organizacji pożytku publicznego
za rok 2010

1.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka
ul. Pałacowa 3/1
15-042 Białystok
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń oraz przedsiębiorców: 01 lutego 2007 r.
ZHP posiada status organizacji pożytku publicznego od dnia 01 lutego 2007 r.
Numer KRS 0000271846
Numer REGON 200127579
W roku 2010 komenda chorągwi (zarząd) działała w składzie:
- hm. Andrzej Bajkowski - komendant
- hm. Sławomir Jasiński – skarbnik
- hm. Hanna Horodeńska – z-ca komendanta
- hm. Mariusz Brzozowski – z-ca komendanta.
Dnia 11 grudnia 2010 r. podczas zjazdu zwyczajnego wybrano nowy zarząd

organizacji w poniższym składzie:
- hm. Andrzej Bajkowski – komendant chorągwi
- hm. Jakub Bobrowski – skarbnik chorągwi
- hm. Hanna Horodeńska – z-ca komendanta
- hm. Edyta Trzeciak – z-ca komendanta
- phm. Paula Maja Dzienis – członek komendy
- phm. Mariusz Smoliński – członek komendy
- pwd. Dariusz Kośko - członek komendy.
Cele statutowe:
 stwarzanie

warunków

do

wszechstronnego,

intelektualnego,

społecznego,

duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
 nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy
poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich
nałogów,
 upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości:
wolności,

prawdy,

sprawiedliwości,

demokracji,

samorządności,

równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
 stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich
ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
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 upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu
przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

W 2010 roku na terenie ZHP Chorągwi Białostockiej funkcjonowało łącznie 3169
osób działających w 9-ciu terenowych jednostkach: Hufcu ZHP w Augustowie, Hufcu
ZHP w Białymstoku, Hufcu ZHP w Bielsku Podlaskim, Hufcu ZHP „Biebrzańskim” w
Grajewie, Hufcu ZHP w Kolnie, Hufcu ZHP „Nadnarwiańskim” w Łomży, Hufcu ZHP
„Nadbużańskim” w Siemiatyczach, Hufcu ZHP w Sokółce, Hufcu ZHP w Suwałkach.

2. Zasady formy, zakres działalności statutowej

Poza cykliczną, cotygodniową działalnością, polegająca na prowadzeniu zbiórek dla
członków organizacji, komendy poszczególnych szczebli przeprowadzają szereg
zarówno cyklicznych jak i jednorazowych inicjatyw.

Dla realizacji swoich celów ZHP Chorągiew Białostocka:

1) zrzesza

swoich

członków

w

podstawowych

jednostkach

organizacyjnych,
Na terenie ZHP Chorągwi Białostockiej w roku 2010 funkcjonowało łącznie 191
podstawowych jednostek organizacyjnych – drużyn.
Ilość drużyn w poszczególnych pionach wiekowych przedstawiała się następująco:
Przedział
wiekowy

2) prowadzi

Ilość

zuchowe

6-10

41

harcerskie

10-13

103

starszoharcerskie

13-15

17

wędrownicze

16-25

24

wielopoziomowe

-

6

całoroczną

działalność

wychowawczą,

edukacyjną

i oświatową wśród dzieci i młodzieży posługując się harcerską metodą
wychowawczą,
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Zrzeszone

w

ZHP

Chorągwi

Białostockiej

zuchy,

harcerze,

harcerze

starsi

i wędrownicy uczestniczyli w cyklicznych, cotygodniowych zbiórkach, podczas których
rozwijali swe umiejętności (zaradność życiowa, komunikacja, umiejętność poruszania
się w lesie, udzielania pierwszej pomocy itp.), a także nabywali nową wiedzę
(przyrodoznawstwo, historia, ekologia itp.). Śródroczna działalność środowisk
harcerskich jest również wzbogacane o hufcowe inicjatywy. Hufiec ZHP w
Białymstoku przeprowadził Turniej Zastępów (15.10.2010, Białystok, 50 osób).
Była to jednodniowa rywalizacja zastępów z zadaniami m.in. z zakresu technik
harcerskich. Odbyła się również Harcerska Gra Miejska (04.12.2010, Białystok, 40
osób), będąca jednym z elementów realizacji zadań na 100 lecie harcerstwa. ZHP
Chorągiew Białostocka zorganizowała również Harcerską Grę Historyczną
(3.05.2010, Białystok, 55 osób), w której należało: wykonać flagę Polski, ułożyć
puzzle z Hymnem Polski, zaśpiewać "Witaj majowa jutrzenko", uporządkować flagi
krajów UE, rozszyfrować tekst wiersza "Barwy ojczyste" Czesława Janczarskiego,
odnaleźć tablice pamiątkowe na cmentarzu wojskowym, narysować pomnik katyński,
przedstawić legendę związaną z historią Polski, itp.. Najmłodszy pion wiekowy naszej
organizacji uczestniczył w organizowanym przez Hufiec ZHP w Białymstoku Rajdzie
Zuchowym Króla Maciusia I (12.06.2010, Białystok Las Pietrasze, 50 osób).
Hufiec ZHP w Sokółce zorganizował zaś Zuchowy Wielobój Sprawnościowy
(20.03.2010, Sokółka, 70 osób) – sportową inicjatywę dla najmłodszych.
W ramach prowadzonej śródrocznej działalności, organizowany był szereg inicjatyw
programowych wychodzących poza pomieszczenia harcówek. Zarówno drużyny jak i
hufce są inicjatorami biwaków (łącznie około 85 w 2010 roku). Biwaki organizowane
są przez drużyny, szczepy, a także przez hufce.
Hufiec ZHP w Kolnie zorganizował Harcerski Biwak Zimowy (25-29.01.2010,
Kolno, 41 osób), podczas którego uczestnicy pogłębiali swoje harcerskie umiejętności
oraz wiedzę. Na biwaku nie zabrakło zajęć ruchowych w zimowej aurze.
Przeprowadzony został również wyjazdowy XX Piknik majowy drużyn (30.0403.05.2010, Kozioł, 71 osób), który stał się okazją do sprawdzenia swoich harcerskich
umiejętności w terenie. Hufiec ZHP „Nadnarwiański” w Łomży zorganizował pięć
zlotów, spotkań wyjazdowych dla harcerzy. V Zlot Przyjaźni (14-15.05.2010,
Zambrów, 160 osób) był okazją do integracyjnego spotkania harcerzy z Łomży i
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Zambrowa, miały na nim miejsce zajęcia plastyczne, gra terenowa po mieście, a
także sportowe zajęcia na basenie. Zlot na powitanie lata (25-27.06.2010, Nowy
Młyn, 75 osób) bogaty był w zajęcia odbywające się w terenie, miały na nim miejsce
gry

tematyczne,

ogniska

oraz

uroczystość

„Nocy

świętojańskiej”.

Podczas

Jesiennego Zlotu Drużyn Harcerskich (22-23.10.2010, Rosochate Kościelne, 170
osób) miało miejsce ognisko integracyjne, festiwal oraz gry terenowe. Hufiec ZHP w
Sokółce przygotował dla swoich drużyn Zlot Hufca (4-6.06.2010, Kamienna Nowa,
90 osób), którego celem była przede wszystkim integracja środowisk hufca oraz
podsumowanie śródrocznej pracy. Hufiec ZHP w Bielsku Podlaskim zorganizował II
Jesienny Złaz Andrzejkowy (26-28.11.2010, Bielsk Podlaski, 80 osób). Hufiec ZHP
w Suwałkach na swojej bazie harcerskiej również przygotował Zlot hufca (2527.06.2010,

Garbaś,

80

osób).

Z

okazji

historycznej

65

rocznicy

Obławy

Augustowskiej ZHP Chorągiew Białostocka przygotowała Zlot w Gibach (1718.07.2010,

Giby,

150

osób).

Niektóre

z

hufców

organizowały

grudniowe

przedświąteczne spotkania. Hufiec ZHP „Nadnarwiański” w Łomży przeprowadził VI
Mikołajkowy Zlot Drużyn (3-4.12.2010, Czyżew, 150 osób), Hufiec ZHP w Kolnie
III Zlot Mikołajkowy (3-5.12.2010, Kolno, 80 osób), zaś Hufiec ZHP w Suwałkach
III Biwak Mikołajkowy (3-5.12.2010, Jeleniewo, 50 osób). Zloty oprócz tematyki
świątecznej stanowiły okazję do poruszania tematów związanych z historią
harcerstwa, poznania okolicznych miejsc, poszerzenia swoich umiejętności i wiedzy
harcerskiej.
Poza Zlotami odbywają się również rajdy. Hufiec ZHP w Sokółce przeprowadził XIII
Rajd „Techniki” (13-14.11.2010, Malawicze, 50 osób), podczas którego drużyny
miały okazję sprawdzić się z zakresu technik harcerskich. Hufiec ZHP w Białymstoku
był organizatorem XIII Rajdu Białowieskiego (24-26.09.2010, Białowieża, 200
osób), Hufiec ZHP w Suwałkach Rajdu Krajobrazy Północy (9-11.07.2010,
Suwalszczyzna, 80 osób), Rajdu Głazowisko (3-6.06.2010, Suwalszczyzna, 81
osób), VI Rajdu Polariada (17-19.09.2010, Suwalszczyzna, 80 osób), Rajdu
Niepodległościowego (12-14.11.2010, Suwalszczyzna, 80 osób).

3) wypowiada się w sprawach dzieci i młodzieży, upowszechnia praw
dziecka,
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Przedstawiciele komendy chorągwi wielokrotnie uczestniczyli w seminariach,
spotkaniach poświęconych tematyce rozwoju dzieci.
Instruktorzy ZHP Chorągwi Białostockiej mieli również okazję do spotkania oraz
dyskusji z Panem Markiem Michalakiem Rzecznikiem Praw Dziecka
(27.09.2010, Białystok).

4) współdziała z rodzicami, w szczególności poprzez koła przyjaciół
harcerstwa, wspierając ich w wychowaniu dzieci i młodzieży,
Współpraca z rodzicami jest naturalną częścią śródrocznej pracy drużyn. Rodzice
biorą udział w zbiórkach, piknikach, biwakach.
Hufiec ZHP w Białymstoku zorganizował Festyn rodzinny (13.06.201, Księżyno, 60
osób). Podczas festynu zorganizowano loterię, mini obozowisko harcerskie oraz
strzelnicę.

5) kształtuje więzi międzypokoleniowe poprzez działania na rzecz osób w
wieku emerytalnym, szczególnie harcerskich seniorów i kombatantów,
Praca z harcerskimi seniorami opiera się o działalność Referatu Starszyzny
Harcerskiej i Seniorów ZHP Chorągwi Białostockiej, który swym działaniem obejmuje
4 Kręgi:
• Krąg Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej im. ks. Pawła Stanisława Grzybowskiego
przy Chorągwi Białostockiej – stan kręgu- 21 osób
• Drużynę Weteranów Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej-Krąg Seniorów im. Leona Kaliwody w
Łomży – hufiec Łomża. W skład drużyny wchodzą zastępy z Łomży, Gdańska,
Kołobrzegu, Olsztyna, Warszawy, Koszalina, Wrocławia, Krakowa, Torunia, Poznania,
Lublina i Białegostoku. Stan drużyny - 39 osób
• Harcerski Krąg Seniorów im. Batalionu "Wigry" w Suwałkach – hufiec Suwałki. – stan
kręgu- 19 osób
• Krąg Starszyzny (Hufiec Sokółka) – stan kręgu 9 osób
• Krąg Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Bielsku
Podlaskim (Hufiec Bielsk Podlaski) – stan kręgu- 17 osób.

W 2010 r. w ramach integracji kręgów odbyło się spotkanie Referatu Starszyzny
Harcerskiej i Seniorów (czerwiec 2010, Nowogród) w ramach zlotu Harcerskiego
Kręgu Seniora – Łomża.
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Członkowie kręgów brali udział XIX Ogólnopolskim Złazie Seniorów i Starszyzny
Harcerskiej ZHP „Krak 2010” (sierpień 2010, Kraków, 19 osób).
Do działań promocyjno-informacyjnych można zaliczyć:
•

prowadzono wśród kręgów akcję informacyjną, dotyczącą pozyskiwania 1% od
podatku na rzecz ZHP

•

prowadzono witryna internetowa Starszyzny Harcerskiej i Seniorów – serwis Wydziału
Starszyzny Harcerskiej i Seniorów Głównej Kwatery ZHP, zawierająca kompendium
wiedzy o działalności Seniorów i Starszyzny ZHP

W ramach działań o charakterze socjalnym i pomocy dla młodzieży harcerskiej i szkół
na Wschodzie krąg wziął udział w ogólnokrajowej akcji w 2010 roku „Pomocna Dłoń”.
Zakupione harcerskie książki programowo – metodyczne, śpiewniki, mundurki
harcerskie, krzyże, znaczki zuchowe, zostały przez Krąg z Białegostoku przekazane
harcerzom na Białoruś.
Harcerskie Kręgi Seniorów uczestniczyły w uroczystościach patriotyczno-religijnych
oraz uroczystościach chorągwianych i hufcowych w swoich miejscowościach: w
mszach harcerskich, inicjatywach, apelach itp. Brały

udział w przekazaniu

Betlejemskiego Światła Pokoju i spotkaniu opłatkowym hufca czy chorągwi.
Poza działalnością Harcerskich Kręgów Seniorów drużyny harcerskie podejmowały
szereg inicjatyw inicjujących współpracę z najstarsza grupą członków organizacji.
Drużyna Weteranów

Harcerzy

Ziemi

Łomżyńskiej zorganizowała Spotkania

czerwcowe (czerwiec 2010, Łomża, Nowogród, 40 osób) oraz Spotkania
listopadowe (10-11.11.2010, Łomża, 95 osób), podczas wieczornic i gawęd
harcerze mieli okazję do poznania codzienności harcerstwa kiedyś. Hufiec ZHP w
Bielsku Podlaskim z okazji harcerskiego święta – Dnia Myśli Braterskiej przeprowadził
Spotkanie Pokoleń (22.02.2010, Bielsk Podlaski, 50 osób). Każdorazowe spotkanie
z druhnami i druhami, którzy swoją służbę instruktorską pełnili w drużynach
kilkadziesiąt lat wstecz, jest doskonałym źródłem kształtowania szacunku dla ludzi
starszych poprzez poszanowanie ich działań, poświęcenia, a także świadomość
jedności realizowanych celów.

6) przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju
demokracji, wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
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Funkcjonowanie struktury organizacyjnej oraz konieczność udziału kadry w
podejmowaniu ważnych dla organizacji decyzji sprzyja rozwojowi świadomości
obywatelskiej wśród młodych ludzi. W 2010 r. zaangażowaliśmy się w wiele inicjatyw
mobilizujących młodą kadrę do działania. Wdrażaliśmy zmiany (Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie
muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także
zasad

jego

organizowania

i

nadzorowania).

ZHP

Chorągiew

Białostocka

przeprowadziła 5 szkoleń przed Harcerską Akcją Letnią (46 osób). W drugiej połowie
2010 r. hufce przygotowywały się do zjazdu wyborczego chorągwi poprzez wybór
delegatów i merytoryczną dyskusję w gronie instruktorskim nad wnioskami
i uchwałami na zjazd chorągwi nadającymi kierunek naszemu funkcjonowaniu.
Wiele z podejmowanych działań śródrocznych służyło budowaniu wspólnoty
harcerskiej: zloty, rajdy, biwaki, festiwale. Hufiec ZHP w Białymstoku
zorganizował sejmik instruktorski (22-24.10.2010, Białowieża, 35 osób), w
którym uczestniczyła kadra hufca. Okazję do budowania wspólnoty instruktorskiej
hufca stworzył również Bal instruktorski (13.02.2010, Białystok, 40 osób). Dla
najstarszego pionu metodycznego - wędrowników przeprowadzona została również
Miniwatra Wędrownicza (2-4.06.2010, Borki, 50 osób). Podczas wspólnego
wyjazdu młodzież miała okazję do integracji oraz realizacji założeń wędrowniczych
elementów pracy takich jak: służba i wyczyn. Hufiec ZHP w Bielsku Podlaskim
przygotował dla swoich harcerzy Kulig (15.01.2010, Nowy Dwór, 50 osób).
Harcerze, instruktorzy uczestniczyli również w harcerskich świętach takich jak Dzień
Myśli Braterskiej – święto urodzin twórcy skautingu Roberta Baden Powella, w
ramach którego organizowane były wieczornice, kominki, gry (Hufiec ZHP w Sokółce,
świeczkowisko, 160 osób; Hufiec ZHP w Kolnie, wieczornica, 70 osób; Hufiec ZHP
„Nadnarwiański” w Łomży, wieczornica, spotkanie z seniorami, 280 osób; Hufiec ZHP
w Suwałkach, uroczyste spotkanie, 80 osób; Hufiec ZHP w Białymstoku, kominek, 80
osób).
Hufiec ZHP w Bielsku Podlaskim przeprowadził Harcerski Bieg Terenowy
HABETA (23.09.2010, Las Jednaczewski w Bielsku Podlaskim, 30 osób), w którym
oprócz środowisk harcerskich uczestniczyły zespoły reprezentujące bielskie szkoły.
Uczestnicy zmierzali się z zadaniami związanymi z orientacją w terenie.
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Wszystkie środowiska harcerskie naszego województwa w okresie przedświątecznym
uczestniczyły w uroczystościach przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju.
Jest ono symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i
narodów, jest znakiem nadziei (bycia pozbawionego konfliktów i waśni. Harcerze,
roznosząc Betlejemski Ogień po całym kraju i przekazując go poza granice Polski,
pełnią służbę, ulepszają świat. Działając w swoim mieście, regionie, najbliższej
okolicy, pokazujemy, co oznacza niesienie pokoju oraz idei braterstwa. Harcerze z
Sokółki i Suwałk przekazali również Betlejemskie Światło Pokoju skautom litewskim
oraz harcerzom z Białorusi. W uroczystościach przekazania Światła na terenie
województwa podlaskiego uczestniczyło kilka tysięcy harcerzy, rodziców, władz
kościelnych, miejskich i oświatowych. Uroczystości związane z przekazaniem Światła
wpisane są w harmonogram działań lokalnych w poszczególnych miastach. Stanowią
one sposobność do spotkania harcerzy z mieszkańcami i władzami.
Niewątpliwie do działań ukierunkowanych na budowanie wspólnoty był ogólnopolski
Zlot Kraków 2010 (16-24.08.2010 r., Kraków, ponad 300 osób). Uczestnicy tego
niepowtarzalnego spotkania mieli doskonałą sposobność do odczucia bycia częścią
wielkiej wspólnoty harcerskiej.
Środowiska harcerskie są również inicjatorami wielu działań na płaszczyźnie
społeczności lokalnych. Hufiec ZHP w Białymstoku zorganizował Festyn rodzinny,
drużyny,

szczepy

współpracują

z

klubami

osiedlowymi,

domami

kultury

przygotowując festyny, dni dziecka, pikniki.

7) kształtuje postawy patriotyczne poprzez upowszechnianie tradycji
narodowych,

rozwój

świadomości

narodowej,

obywatelskiej

i kulturowej,
Służba Polsce to nieodłączny element działań programowych realizowanych poprzez
wychowanie patriotyczne, obywatelskie. Harcerze we wszystkich jednostkach
włączają się w życie miasta, uczestniczą aktywnie w uroczystościach patriotycznoreligijnych wystawiając harcerskie warty, sztandary, składając wieńce i znicze
pamięci. Do działań związanych z pielęgnowaniem polskości należą inicjatywy
związane z bohaterami hufców i chorągwi. Hufiec ZHP w Suwałkach był
organizatorem Święta bohatera hufca – Tadeusza Lutostańskiego (19.05.2010,
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Suwałki, 50 osób). ZHP Chorągiew Białostocka wraz z Hufcem ZHP w Białymstoku
przygotowała XIII Rajd Śladami Powstańców Styczniowych 1863 roku
(06.03.2010,

Puszcza

Knyszyńska,

650

osób)

przybliżający

historię

walk

powstańczych oraz postać Romualda Traugutta. Hufiec ZHP „Nadnarwiański” w
Łomży przeprowadził XV Marsz szlakiem 33 Pułku Piechoty Strzelców
Kurpiowskich (21-25.07.2010, 55 osób). Uczestnicy rajdu poznawali miejsca i
historie związane z 33 PPSK. Odbył się również Rajd Pamięci września’39 (1012.09.2010, Rakowo – Wizna – Góra Strękowa, 85 osób). Podczas rajdu harcerze
poprzez gry poznawali postać kpt. Władysława Raginisa. Miała miejsce również
inscenizacja „obrony odcinka Wizna” na Górze Strękowej. Wiele z inicjatyw
realizowanych przez środowiska harcerskie odwoływało się do tradycji narodowych.
Hufiec

ZHP

„Nadnarwiański”

w

Łomży

zrealizował

Konkurs

plastyczny

„Zaczarowane święta po kurpiowsku” (październik-grudzień 2010, 100 osób),
był to konkurs na zabawkę bożonarodzeniową. Najpiękniejsze z prac zawisły na
choince na Starym Rynku w Łomży oraz w Urzędzie Miejskim w Łomży. Hufiec ZHP w
Bielsku Podlaskim zorganizował Harcerskie kolędowanie (27.01.2010, Bielsk
Podlaski, 120 osób). Tradycyjnie, jak co roku harcerze uczestniczyli w Opłatkowym
spotkaniu w Drohiczynie (05.01.2010 r., Drohiczyn). Na zaproszenie J.E. Biskupa
Drohiczyńskiego Antoniego Dydycza przybyło wielu gości, w tym reprezentanci
hufców.
Służba Bogu realizowana była przez wiele inicjatyw duchowych takich jak:
harcerskie msze święte, Drogę Krzyżową (Hufiec ZHP w Sokółce, 20.03.2010,
100 osób), pielgrzymkach i innych.
Zarówno reprezentanci władz harcerskich miejskich i wojewódzkich, jak i drużyny
harcerskie uczestniczą w uroczystościach w swoich miejscowościach. Widoczny był
udział harcerzy w takich inicjatywach jak:
• Obchody 91 rocznicy wyzwolenia Białegostoku (19.02.2010 r.)
• 2 kwietnia – rocznica śmierci Jana Pawła II inspirowała drużyny harcerskie
do organizacji wieczornic, spotkań, kominków. ZHP Chorągiew Białostocka
przeprowadziła akcję żółte tulipany. Przechodniom wręczano żółte tulipany
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- jako znak nie tylko naszej pamięci, ale też radości - podziękowania za dary
miłości i nauki, które otrzymaliśmy w trakcie całego pontyfikatu Jana PawłaII.
• Harcerska służba (kwiecień 2010), w związku z katastrofą samolotu
prezydenckiego i uroczystościami związanymi z tragedią harcerze pełnili
harcerską służbę w trakcie realizowanych działań. Wystawiali warty pod
pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, wykonywali służbę porządkową
podczas marszów, a także uroczystości pogrzebowych, uczestniczyli w innych
wydarzeniach związanych z uczczeniem pamięci ofiar.
• 3 maja rocznica uchwalenia konstytucji
• 90 rocznica ustanowienia Święta Pułkowego 10 Pułku Ułanów
Litewskich w Białymstoku (14.05.2010 r.)
• Nadanie nazwy bulwarom ks. dr. Stanisława Hałko (17.06.2010 r.), był
to kapłan, harcerz i instruktor z okresu międzywojennego
• „Bitwa pod ogółami” (08.07.2010 r.)
• Zlot z okazji 65 rocznicy obławy Augstowskiej (17-18.07.2010 r., Giby)
• 66 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego (01.08.2010) - Hufiec
ZHP „Nadnarwiański” w Łomży przygotował spotkanie pokoleń „W hołdzie
Powstańcom Warszawskim”, podczas którego śpiewano pieśni, wyrecytowano
wiersze z okresu powstania
• Święto Wojska (15.08.2010)
• Jubileuszowy X Międzynarodowy

Marsz Żywej Pamięci Polskiego

Sybiru (10.09.2010 r.). Harcerze uczestniczyli w marszu pełniąc służbę
porządkową i roznosząc wodę.
• Uroczystości

upamiętniające

powstanie

polskiego

szkolnictwa

i

działalność ks. dr Stanisława Hałko (17.09.2010, Białystok)
• 71 rocznica napaści sowieckiej na Polskę (17.09.2010 r.)
• 71 rocznica wybuchu drugiej wojny światowej (01.09.2010 r.)
• 90 Rocznica Biwy Niemeńskiej (Hufiec ZHP w Sokółce, 26.09.2010, 40
osób).
• Dzień Polskiego Państwa Podziemnego (27.09.2010)
• 1 listopada – wiele harcerskich działań poprzedza Święto Zmarłych, przede
wszystkim harcerze angażowali się w porządkowanie zaniedbanych grobów
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• 11

listopada

–

Hufiec

ZHP

w

Kolnie

zorganizował

I

Bieg

Niepodległościowy (11.11.2010, powiat kolneński, 30 osób), służył on
uczczeniu miejsc pamięci związanych z odzyskaniem niepodległości w
powiecie

kolneńskim.

przeprowadziła

ZHP

cykliczną

Chorągiew

inicjatywę

Białostocka

z

Niepodległościowy

tejże

okazji

Turniej

w

Halowej Piłce Nożnej (06.11.2010 r., 250 osób) oraz współorganizowała
Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej „Nie rzucim ziemi skąd
nasz ród (10.11.2010)

8) działa na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej; porządku i bezpieczeństwa publicznego,
Na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje kilka drużyn o specjalności
surwiwalowej,

Harcerskiej

Służby

Granicznej

oraz

Harcerskiej

Służby

Porządkowej. Do realizowanych przez te drużyny działań należą cykliczne XXIX
Manewry Techniczno Obronne (24-26.09.2010, Wygoda-Łomża- Piątnica, 90
osób). MTO są inicjatywą Hufca ZHP „Nadbużańskiego” w Łomży i jest to
wielobój sprawnościowy o charakterze proobronno – surwiwalowo – medycznym.
W roku 2010 miał również miejsce biwak Referatu Harcerskiej Służby
Granicznej i Harcerskiej Służby Porządkowej (22-24.10.2010, Suwałki, 15
osób).

9) prowadzi działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego,
Działalność harcerska ukierunkowana na kulturę to przede wszystkim Festiwale:
- współorganizowany z Zespołem Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku
Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej „Nie Rzucim Ziemi Skąd
Nasz Ród
- Festiwal Chorągwiany „Jesienne spotkania z piosenką” (20.11.2010,
Białystok, 350 osób)
- II Festiwal Piosenki Harcerskiej „Garbasiowa sosenka” (26.06.2010 r.,
Garbaś, 40 osób)
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- Festiwal piosenki Hufca ZHP w Sokółce (15.05.2010, Dąbrowa Białostocka,
200 osób)
- Harcerskie kolędowanie, przeprowadzone przez Hufiec ZHP w Bielsku
Podlaskim
- Festiwal kolęd i pastorałek, który przygotował Hufiec ZHP w Białymstoku.

Poza powyższymi wokalnymi przedsięwzięciami Hufiec ZHP „Nadnarwiański” w
Łomży podczas IV Wiosennego Zlotu Drużyn Harcerskich zrealizował zajęcia
regionalne rękodzielnicze: wykonywanie palm wielkanocnych, rzeźbiarstwo w
glinie

i

drewnie.

Również

harcerze

łomżyńscy

zorganizowali

Konkurs

plastyczny „Zaczarowane święta po kurpiowsku”.
W Bielsku Podlaskim odbyły się lokalne eliminacje do Ogólnopolskiego konkursu
recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie” (24.03.2010, Bielsk Podlaski, 40 osób)
oraz VI Hufcowy konkurs literacki i recytatorski poezji i prozy Jana
Pawła II

(12.10.2010, Bielsk Podlaski, 50 osób), zorganizowany w ramach

obchodów IX dnia Papieskiego, a także konkurs Małe formy sceniczne – „Ze
zdrowiem za pan brat” (25.10.2010 r., Bielsk Podlaski, 60 osób).

10) dba o dobra kultury związane z historią harcerstwa, chroni je i
udostępnia dla celów naukowo-badawczych i wychowawczych,
Harcerze poznają swoją historię poprzez śródroczny udział w zbiórkach, a także w
wielu innych inicjatywach. Rok 2010 był rokiem szczególnym pod względem
przedsięwzięć związanych z historią, gdyż obchodziliśmy w tym roku jubileusz 100
lecia harcerstwa polskiego. Wiele z działań programowych odbyło się w ramach
obchodów jubileuszu, były to:
- udział w Ogólnopolskim zlocie w Krakowie
- wystawa zdjęć „Wychowujemy już od stu lat” (grudzień 2010, Białystok),
wszechstronnie ukazująca historię ruchu harcerskiego w naszym regionie.
Wystawa składała się z 32 plansz zawierających fotografie oraz opis
przedstawionego przedsięwzięcia. Ustawiona została naprzeciwko Muzeum
Wojska Polskiego na ul. Kilińskiego w Białymstoku, wokół Pomnika Armii
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Krajowej. Wystawa została zorganizowana przy wsparciu finansowym Urzędu
Miejskiego w Białymstoku
- jedna z drużyn Hufca ZHP w Białymstoku wraz z ZHP Chorągwią Białostocką
we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury przeprowadziła
konkurs fotograficzny „100 lat harcerstwa w Białymstoku”
- Narodowy Bank Polski z okazji 100 lecia harcerstwa wydał dwie monety
„dwuzłotową” oraz „dziesięciozłotową” z podobizną Olgi i Andrzeja Małkowskich,
we współpracy z oddziałem IPN w Białymstoku odbyła się promocja monet z
udziałem harcerzy (16.06.2010 r., Białystok, 170 osób)
- Film o białostockim harcerstwie „Wychowujemy od 100 lat” zrealizowany
został przez ZHP Chorągiew Białostocką przy współpracy z Muzeum Historii Polski
w Warszawie w ramach projektu „Patriotyzm Jutra”. Film jest zsyntetyzowaniem
działań i ich realizacji podejmowanych przez pokolenia instruktorów na rzecz
wychowania młodych ludzi w zmieniających się realiach historycznych. Film
odpowiada na pytania związane z aktualnością potrzeb, wyznawanych wartości i
celów młodego pokolenia Polaków w różnej przestrzeni historycznej oraz wpływie
zmiennych warunków na postrzeganie służby i potrzeby realizowania się przez
młodzież.
Film trwa 34 minuty. Powstały dokument jest zrealizowany w formie wywiadów z
doświadczonymi instruktorami, pracującymi z młodzieżą na przestrzeni ostatnich
kilkudziesięciu

lat,

a

także

z

młodymi

instruktorami

rozpoczynającymi

wychowawczą pracę z młodzieżą. Powstały film wydano w 2000 egzemplarzach
na płytach DVD. Zawiera on napisy w języku angielskim oraz audiodeskrypcję.
Dziesięciominutowa wersja filmu została umieszczona na stronie internetowej.
Promocja filmu odbyła się podczas Jubileuszowego Zlotu Związku Harcerstwa
Polskiego w Krakowie w Gnieździe ZHP Chorągwi Białostockiej, a także w
białostockim Ratuszu Miejskim oraz Domu Kultury w Lipsku. Przy opracowaniu
filmu brało udział 255 harcerek, harcerzy i instruktorów z Chorągwi Białostockiej.
W roku 2010 wydane zostały również publikacje opowiadające o historii
harcerstwa:
- Hufiec ZHP w Bielsku Podlaskim włączył się w promocję książki hm. Wiesława
Falkowskiego „Historia Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim 1919-2009”.
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Promocja książki miała miejsce w I LO w Bielsku Podlaskim 24 kwietnia 2010 r.,
uczestniczyło w niej 150 osób
- Hufiec ZHP „Nadnarwiański” w Łomży zorganizował promocję II tomu książki
„Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś” (02.12.2010, Łomża, 98 osób),
promocja połączona była z podsumowaniem realizacji projektu Łączymy

pokolenia
- ZHP Chorągiew Białostocka wydała album „100 lat harcerstwa na ziemi
białostockiej”. To już kolejna publikacja wydana w ramach serii "Harcerskim
tropem". Wydanie zostało opracowano w formie czarno-białego albumu i
rozpoczyna się od zwartego rysu historycznego prezentującego najważniejsze
informacje dotyczące stu letniej działalności Związku Harcerstwa Polskiego. W
dalszej części umieszczono chronologicznie uporządkowane zbiory fotograficzne,
opatrzone

szczegółowymi

podpisami.

Zdjęcia

znajdujące

się

w

albumie

przedstawiają tworzenie pierwszych jednostek organizacyjnych, udział harcerzy w
walkach narodowowyzwoleńczych, codzienną pracę drużyn harcerskich oraz
służbę na rzecz miasta. Wiele zdjęć wykonanych jest na tle znanych białostockich
miejsc, dzięki czemu czytelnik może dokonać porównania pomiędzy wyglądem
historycznym a dzisiejszym.
Poza wyżej wymienionymi inicjatywami odbyła się Harcerska gra historyczna
(03.05.2010, Park Zwierzyniecki, Białystok). Na Rynku Miejskim w Białymstoku
miały miejsce obchody Święta Flagi (02.05.2010 r.). Uroczystości rozpoczęły się
od wciągnięcia flagi narodowej. Można również było obejrzeć widowisko
artystyczne „Ta, co nie zginęła – biało – czerwona”.

11) prowadzi działalność na rzecz integracji europejskiej i współpracy
między społecznościami, w szczególności z organizacjami skautowymi,
Współpraca międzynarodowa w 2010 r. miała miejsce w Hufcu ZHP w
Suwałkach.

Reprezentanci

tego

hufca

uczestniczyli

w

Zlocie Skautów

Austriackich (02-12.08.2010 r., Austria, 10 osób). ZHP Chorągiew Białostocka w
2010 r. przygotowywała reprezentacje do wyjazdu na Światowe Jamboree w
Szwecji. W 2011 roku dwudziestoosobowa grupa harcerzy z Białegostoku
weźmie udział w Międzynarodowym Zlocie w Szwecji.
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12) podejmuje zadania w zakresie współpracy z Polonią i Polakami poza
granicami kraju,
Hufiec ZHP w Białymstoku w ramach realizacji projektu Piękna Nasza Polska cała
zorganizował obóz dla harcerzy Polskich zrzeszonych w organizacji harcerskiej
na Białorusi (20-31.07.2010, Borki, 50 osób). Obóz stanowił możliwość wymiany
doświadczeń w pracy organizacji harcerskich. W grudniu 2010 r. harcerze z Hufca
ZHP w Sokółce spotkali się z harcerzami z Białorusi by przekazać im
Betlejemskie Światło Pokoju (17.12.2010, Kuźnica, 40 osób).

13) realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez
prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
Harcerze z niemal całego województwa podlaskiego włączyli się w obchody Dnia
Papieskiego (10.10.2010) poprzez udział w zbiórce publicznej na rzecz
stypendiów dla uzdolnionej młodzieży. Hufiec ZHP „Nadnarwiański” w Łomży oraz
Hufiec ZHP w Kolnie włączyły się w organizację sztabów Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w swoich miastach. Łącznie w działania te włączyło się
150 osób. Drużyny włączały się w mniejsze akcje pomocowe:
- zbiórka książek dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
- zbiorka żywności dla Stowarzyszenia DROGA
- zbiórka artykułów dla powodzian
- akcja „Pomocna dłoń” przekazanie książek i artykułów harcerskich na Białoruś.
14) prowadzi działania na rzecz:
a) osób niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitację i rewalidację
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
ZHP Chorągiew Białostocka realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w
ramach pracy Referatu Nieprzetartego Szlaku. Na terenie województwa podlaskiego
funkcjonuje 14 drużyn „Nieprzetartego Szlaku” zrzeszających dzieci i młodzież
niepełnosprawną. Drużyny „Nieprzetartego Szlaku” obejmują swoją działalnością ok.
250 harcerzy i harcerek przebywających w placówkach kształcenia specjalnego. W
drużynach tych odbywają się regularnie zbiórki, na których realizowane są zadania
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związane ze zdobywaniem sprawności harcerskich i zuchowych. Drużyny w miarę
swoich możliwości biorą czynny udział w imprezach hufcowych i chorągwianych.

15) upowszechnia ideę wolontariatu,
Działalność ZHP Chorągwi Białostockiej oparta jest o wolontariuszy. W roku 2010
działało ich 478. Do podjęcia się roli wolontariusza w ZHP angażowani są w dużym
stopniu nauczyciele, szczególnie w mniejszych miejscowościach.
Młodzież i kadra ZHP dodatkowo poprzez realizację instrumentów metodycznych,
zdobywanie stopni, sprawności, realizację znaków służb, zadań zespołowych,
projektów podejmuje również służbę na rzecz innych poprzez współpracę z różnymi
organizacjami,

stowarzyszeniami,

instytucjami,

gdzie

również

stają

się

wolontariuszami.

16) organizuje wolontariuszy do realizacji celów statutowych ZHP,
Wolontariusze w ZHP to przede wszystkim drużynowi pracujący społecznie z
młodzieżowymi grupami – drużynami. Praca z wolontariuszami polega przede
wszystkim na ich ciągłym wspieraniu, kształceniu i motywowaniu. Pozyskiwanie
drużynowych, a także osób na pozostałe funkcje społeczne odbywa się przede
wszystkim poprzez poszukiwania następcy.
W ramach wyżej wymienionych działań Hufiec ZHP w Białymstoku przeprowadził
Sejmik instruktorski, kominek mistrzowski (29.05.2010 r., 15 uczestników),
Bal instruktorski (13.02.2010, Białystok, 40 osób). ZHP Chorągiew Białostocka
zorganizowała II chorągwiane ognisko instruktorskie „Miejsce drużynowego
w hufcu” (sierpień 2010, Borki, 40 uczestników).
W ramach przygotowywania do funkcji lidera w ZHP organizowane są tak zwane
szkolenia małej kadry - zastępowych.

Hufiec ZHP „Nadnarwiański” w Łomży był

organizatorem kursu zastępowych (03-04.12.2010, Czyżew, 17 osób). W Hufcu
ZHP w Białymstoku kursy zastępowych przeprowadzone były w 2010 r. w
środowiskach przez drużyny.
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17) prowadzi działalność edukacyjną i kształceniową wśród osób
dorosłych, w szczególności szkoli wolontariuszy,
Działania szkoleniowe to przede wszystkim kursy drużynowych organizowane na
poziomie jednostek terenowych – hufców. Hufiec ZHP w Kolnie przygotował kurs
realizowany podczas dwóch biwaków (11-13.06.2010, 02-04.07.2010, Kolno, Sucha
Rzeczka, 23 osoby), Hufiec ZHP „Nadnarwiański” w Łomży przeprowadził spotkanie
kursu drużynowych w Czyżewie (03-04.12.2010, 17 uczestników). Hufiec ZHP w
Sokółce zorganizował dla swojej kadry biwak szkoleniowo – wypoczynkowy
(04-08.07.2010, Kamienna Nowa, 35 osób). Hufiec ZHP w Białymstoku w 2010 r.
przeprowadził śródroczny kurs drużynowych (styczeń – maj 2010, Białystok, Borki,
25

osób).

Oprócz

szkolenia

drużynowych

odbyły

się

również

warsztaty

metodyczne przygotowujące przyszłych drużynowych do pracy z konkretną,
wybraną metodyką (14-16.05.2010, Borki, 35 osób).
ZHP Chorągiew Białostocka przeprowadziła organizowaną corocznie Białostocką
Letnią Akcję Szkolenia Kadry. W ramach niej miały miejsce kurs drużynowych
część ogólna (27.07-11.08.2010, Borki, 17 osób), warsztaty metodyczne (0406.08.2010, Borki, 48 osób).
ZHP Chorągiew Białostocka przeprowadziła również szkolenia kierowników
wypoczynku (29.05.2010, Białystok, 11 osób) oraz kurs wychowawców
wypoczynku (07-12.06.2010, Białystok, 39 osób).
W roku 2010 10 osób z terenu ZHP Chorągwi Białostockiej uczestniczyło w
szkoleniach organizowanych przez Centralną Szkołę Instruktorską.

18) organizuje przedsięwzięcia związane z rozwojem zainteresowań i
specjalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i
krajoznawstwa,
W program Związku Harcerstwa Polskiego nieodłącznie wpisana jest turystyka i
krajoznawstwo. Działania w tym zakresie realizowane były w znacznym stopniu
podczas Harcerskiej Akcji Letniej. Obozy organizowane były w Borkach (koło
Supraśla), Stańczykach, Rydzewie, Staczach, Woszczelach, Krakowie, Borach
Tucholskich, na Pojezierzu Augustowskim. Podczas form letniego i zimowego
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wypoczynku harcerze wędrowali po turystycznych szlakach, zwiedzali zabytki,
odwiedzali miejscowości atrakcyjne zarówno przyrodniczo jak i historycznie.
Poza Akcją Letnią i Zimową śródrocznie hufce organizowały przedsięwzięcia mające
na celu krajoznawstwo i turystykę. Hufiec ZHP w Sokółce zorganizował Rajd
zimowy (26.01.2010, Kuźnica, 100 osób) oraz II Rajd „Harcerze u źródeł
Biebrzy” (16.10.2010, Nowy Dwór, 80 osób), Hufiec ZHP w Białymstoku
przeprowadził XIII Rajd Białowieski (24-26.09.2010, Puszcza Białowieska, 200
osób) oraz wędrówkę „W poszukiwaniu wiosny” (23.03.2010, Księżyno, 40
osób), Hufiec ZHP Suwałki przygotował na Suwalszczyźnie VI Rajd Polariada, Rajd
niepodległościowy, Rajd „Głazowisko, Rajd „Krajobrazy północy”.
Dbałość o tężyznę fizyczną oraz inicjatywy sportowe stanowią istotny element
harcerskiego działania. Realizowany jest on zarówno podczas śródrocznej pracy
drużyn jak i w trakcie Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej przez organizowane na
obozach olimpiady sportowe, codzienne poranne ćwiczenia, wędrówki, zawody.
ZHP

Chorągiew

Białostocka

zorganizowała

Niepodległościowy

Turniej

w

Halowej Piłce Nożnej (06.11.2010, Białystok, 100 osób), Hufiec ZHP w Kolnie
zorganizował V Wojewódzkie Biegi Pokoju im. Sługi Bożego Jana Pawła II
(06.06.2010, Kozioł, 200 osób) oraz I Bieg Niepodległościowy (11.11.2010,
Kolno, 30 osób).
W Hufcu ZHP w Białymstoku przeprowadzono również zawody strzeleckie
(27.03.2010, Białystok, 40 osób). Hufiec ZHP „Nadnarwiański” w Łomży zorganizował
VI Zimowy Zlot Drużyn Harcerskich (20.02.2010, Łomża, 50 osób), mający na
celu promocję sportu wśród dzieci i młodzieży.
Środowisko Hufca ZHP w Suwałkach zorganizowało „Kuźnię” grę taktycznoratowniczą (14-16.05.2010, Augustów, 30 osób), skierowaną przede wszystkim do
harcerzy z drużyn specjalnościowych. W roku 2010 w grze wzięły udział drużyny z
Suwalszczyzny, Białegostoku i Warszawy. Odbył się turniej strzelecki oraz zadania z
technik wysokościowych, marsz kondycyjny. Na trasie czekały m.in. zadania
przygotowane przez straż graniczną (techniki interwencyjne, kryminalistyka, obsługa
broni,

test

o

Straży

Granicznej)

oraz

straż

sprawnościowy). Grę zakończył turniej paintballowy.
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pożarną

(ratownictwo

i

tor

19) organizuje letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w
miejscu zamieszkania,
Harcerska Akcja Letnia i Zimowa przebiega przede wszystkim w formie obozów,
zimowisk i biwaków. W ramach wdrażania dokumentu - „Rozporządzenie zmieniające

rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku
dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania”
przedstawiciele komendy chorągwi uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej przy współudziale Głównej Kwatery, przygotowano
szkolenie, uzupełniono tematyką nowego rozporządzenia kurs kierowników placówek,
prowadzono stałe konsultacje i porady. Chorągiew przeprowadziła 5 spotkań dla
kierowników wypoczynku, w których łącznie wzięło udział 46 osób. W pierwszym
roku zmian komenda chorągwi przejęła czynności związane z rejestracją wypoczynku
w kuratorium od komendantów obozów. Współpraca z Podlaskim Kuratorium Oświaty
w zakresie wdrażania nowych zasad przebiegała bardzo pomyślnie. Wciąż problemem
pojawiającym się corocznie jest terminowość rejestracji placówki zarówno w
Kuratorium Oświaty jak i w komendzie chorągwi.
Wyraźnie dostrzegalnym problemem jest niedostosowanie wewnętrznej Instrukcji

organizacyjnej Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej w odniesieniu do zmian
rozporządzenia. Sama procedura rejestracji placówek w aplikacji internetowej
przebiegała w miarę sprawnie i efektywnie. Komenda chorągwi mogła liczyć na
przychylność i wsparcie Podlaskiego Kuratorium Oświaty w zakresie realizacji nowych
postanowień rozporządzenia
Analizę HAL w 2010 r. przedstawia poniższa tabela:
Liczba obozów
stacjonarne

10

wędrowne

1

1

Inne

specjalno-

zagraniczne

ościowe

3

Uczestnicy

kadra

razem

/biwaki

5

1240

218

1452

20) działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
Istnieje nierozłączność wychowania ekologicznego, przyrodniczego z działalnością
harcerską. Dowodem na to są liczne podejmowane inicjatywy rozwijające w
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harcerzach poczucie odpowiedzialności za otaczające nas środowisko naturalne,
zarówno podczas cotygodniowych zbiórek drużyn, zastępów jak i podczas
przedsięwzięć wyjazdowych.
W dniu 24 kwietnia 2010 (sobota) w Nadleśnictwie Czarna Białostocka, harcerze i
harcerki z Hufca ZHP w Białymstoku, przedstawiciele Dyrekcji Lasów Państwowych,
przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku zasadzili 6
tysięcy sadzonek sosny.
Wydarzeniem o znaczeniu symbolicznym i praktycznym okazała się inicjatywa
posadzenia stu dębów z okazji 100-lecie harcerstwa. W czerwcu 2010 r. zostało
podpisane porozumienie z Okręgową Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku,
która nieodpłatnie przekazała chorągwi 100 dębów z certyfikatami. Drzewa zostały
posadzone na terenie województwa podlaskiego przez środowiska harcerskie
chorągwi. Przedsięwzięcie to pokazało, że troska o naturalne środowisko, a także
harmonijne życie pośród przyrody stanowią korzenie skautingu i harcerstwa.
W dniu 23 września 2010 r. podpisano porozumienia o współpracy pomiędzy
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku a Związkiem Harcerstwa
Polskiego Chorągwią Białostocką. Do uroczystego podpisania dokumentu doszło w
siedzibie chorągwi. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku
podpisane porozumienie o współpracy daje możliwości dotarcia z informacją o
prowadzonych programach edukacyjnych do nowej grupy odbiorców szczególnie
zainteresowanej tematyką ekologii i ochrony środowiska. ZHP Chorągiew Białostocka
zyskał partnera instytucjonalnego, dzięki któremu jakość programów wychowawczych
będzie mogła wzrastać i być kreowana w oparciu o aktualne wzorce w zakresie
ochrony środowiska i ekologii.

21) działa na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia,
Działania w zakresie profilaktyki uzależnień oraz promowania zdrowego trybu życia
inicjowane są już przez najmniejsze jednostki organizacyjne naszej organizacji –
zastępy. Wiele śródrocznych zbiórek dotyczy walki z nałogami, dbałości o zdrowy styl
życia, a także nabywania wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy –
harcerskiej
Białostockiej

samarytanki.
zorganizował

Dodatkowo

Inspektorat

Międzyszkolne
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Medyczny

zawody

w

ZHP

Chorągwi

ratownictwie

(11-

12.09.2010,

Białystok,

350

osób).

Oprócz

rywalizacji

zespołów

instruktorzy

inspektoratu przygotowali festyn z pokazem udzielania pierwszej pomocy dla
mieszkańców Białegostoku.

22) inicjuje

i

realizuje

przeciwdziałania

programy

patologiom

profilaktyczne

społecznym,

w

przemocy,

zakresie

profilaktyki

alkoholowej i innych uzależnień,
Na ulicach Bielska Podlaskiego odbył się Happening Antyuzależniowy, pod
hasłem: "Żyjmy zdrowo bez nałogów" (09.06.2010, Bielsk Podlaski, 200 osób)
Wzięli w nim udział bielscy harcerze, instruktorzy oraz uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Akcję rozpoczął przemarsz ulicami miasta na plac Amfiteatru
Miejskiego. Tam odbyły się różnego rodzaju zajęcia, oraz występy gromad
zuchowych,

drużyn

harcerskich

oraz

młodzieży

szkolnej.

ZHP Chorągiew Białostocka dzięki pomocy finansowej Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej

wydała

publikację

„Nałogom

mówimy

NIE!”

–

poradnik

antyuzależnieniowy. W poradniku znajdują się informacje o zagrożeniach, z
którymi styka się dzisiejsza młodzież i dzieci. Publikacja zawiera gotowe scenariusze
zajęć dotyczące uzależnień od używek, komputera, telewizji, drugiej osoby, a także
konspekty o asertywności, samoocenie i budowaniu grupy. Propozycja książkowa
została wydana w nakładzie 600 egzemplarzy. Poradnik został rozpowszechniony w
hufcach należących do Chorągwi Białostockiej a także wśród kadry instruktorskiej.
23) prowadzi

działalność

wydawniczą,

reklamową,

radiową

i informacyjną.
W roku 2010 wydane zostały następujące publikacje:
- hm. Wiesława Falkowskiego „Historia hufca ZHP w Bielsku Podlaskim 19192009”
- II tom książki „Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś”
- ZHP Chorągiew Białostocka wydała album „100 lata harcerstwa na ziemi
białostockiej”.
- Film o białostockim harcerstwie „Wychowujemy od 100 lat”
- publikacja „Nałogom mówimy NIE!” – poradnik antyuzależnieniowy.
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3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
ZHP Chorągiew Białostocka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym. W ramach wpisanej działalności prowadzimy:
- wynajem powierzchni reklamowej oraz lokali

4. Zestawienie podjętych uchwał przez zarząd organizacji w roku 2010
Lp.

Data

numer

Tytuł
Przyjęcie „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

1

11.03.2010 1/2010

powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP
Chorągwi Białostockiej”

2

30.08.2010 2/2010

Ustalenie terminarza zjazdów nadzwyczajnych hufców

3

30.08.2010 3/2010

Zwołanie zjazdu Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim

4

30.08.2010 4/2010

5

21.09.2010 5/2010

Zwołanie zjazdu ZHP Chorągwi Białostockiej

6

25.10.2010 6/2010

Zmiana terminu zjazdu ZHP Chorągwi Białostockiej

7

25.10.2010 7/2010

Zwołanie zjazdu Hufca ZHP „Nadbużańskiego” w
Siemiatyczach

Zmiany w ustaleniu terminarza zjazdów
nadzwyczajnych hufców

5. W 2010 roku ZHP Chorągiew Białostocka uzyskała przychody z
następujących źródeł:
1. Przychody działalności statutowej tradycyjnej (składki członkowskie): 13169,18 zł
2. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego nieodpłatnej: 473342,07 zł
w tym:
a) dotacje: 288206,51 zł.
b) darowizny: 128216,73 zł
c) nawiązki: 3300,00 zł
d) zbiórki publiczne: 5929,83 zł
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej: 929726,92 zł
4. Przychody działalności gospodarczej: 231690,95 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne: 32319,87 zł,
6. Przychody finansowe: 427,03 zł
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Koszty realizacji odpłatnych świadczeń związanych z działalnością statutową
wyniosły w 2010 roku 959999,12 zł i były wyższe niż uzyskane z tego tytułu
przychody powodując stratę w wysokości 30272,20 zł. Przychody działalności
gospodarczej stanowiły 13,79 % ogólnej sumy przychodów i przyniosły Chorągwi
zysk w wysokości 204900,97 zł.

6. Struktura poniesionych w 2010 roku kosztów przedstawiała się
następująco:
1. Koszty realizacji celów statutowych: 1470320,94 zł
2. Koszty ogólnoadministracyjne: 271675,87 zł,
3. Koszty działalności gospodarczej: 26789,98 zł
4. Pozostałe koszty: 17157,51 zł
7. Dane o
a) liczbie zatrudnionych:
- komendant chorągwi 1 osoba
- komendant hufca 1 osoba
- główna księgowa 1 osoba (chorągiew)
- z-ca głównej księgowej 1 osoba (chorągiew)
- samodzielna księgowa 1 osoba (chorągiew)
- księgowa 2 osoby (hufiec)
- kwatermistrz 2 osoby (chorągiew, hufiec)
- szef biura 1 osoba (chorągiew)
- kierownik biura 1 osoba (hufiec)
- pracownik biurowy 1 osoba (hufiec)
- kierownik zespołu ds. pozyskiwania środków 1 osoba (chorągiew)
b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2010 roku wyniosła 201127,84 zł
w tym:
- wynagrodzenia zasadnicze: 179901,60 zł
- premie: 9700,00 zł
- świadczenia urlopowe: 11526,24 zł
Chorągiew nie zatrudniała osób na potrzeby działalności gospodarczej.
c) ZHP Chorągiew Białostocka w 2010 roku zatrudniała na etacie jednego członka
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zarządu, którego przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3270,65 zł. W tym
na wynagrodzenie zasadnicze wydatkowano kwotę 34200,00 zł, premie: 4000,00 zł,
świadczenie urlopowe: 1047,84 zł.
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych wyniosły w 2010 roku
184603,00 zł. (w tym umowy zawarte podczas Harcerskiej Akcji Zimowej i Letniej)
e) W 2010 roku Chorągiew nie nabyła żadnych nieruchomości, na zakup innych
środków trwałych wydatkowano kwotę 17465,20 zł.
f) W sprawozdaniu finansowym za 2010 rok wykazane zostały aktywa, których
wartość bilansowa na dzień 31 grudnia wynosiła 1154215,16 zł. Jednocześnie
jednostka posiadała zobowiązania finansowe na łączna kwotę 71875,80 zł.
8. Działalność zlecona
W 2010 miały miejsca dwa projekty zlecone przez podmioty państwowe i
samorządowe:
- „Wakacje pod mazurskim niebem” - Podlaskie Kuratorium Oświaty
- „Piękna nasza Polska cała” – Ministerstwo Edukacji Narodowej
9. Rozliczenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
ZHP Chorągiew Białostocka zobowiązana jest do składania deklaracji podatkowych
związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8, CIT-8/0, CIT-D),
odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-8R, PIT8B) oraz podatkiem od towarów i usług (VAT-7K). Składane są również deklaracje
związane z podatkami lokalnymi (od nieruchomości, leśny). Wszystkie deklaracje
składane są terminowo i jednostka nie posiada zadłużeń z tytułu nieopłaconych
podatków.
10. Przeprowadzone kontrole
W 2010 r. ZHP Chorągiew Białostocka była kontrolowana przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych oraz przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Obie
kontrole zakończone zostały wynikiem pozytywnym.
Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej
hm. Andrzej Bajkowski

Białystok, 31 marca 2011 r.
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