„Zawsze był bardzo koleżeński.
Ponieważ znaliśmy się jeszcze z czasów harcerstwa
kazał mi do siebie mówić druhu i sam do mnie tak mówił.
Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś o nim źle mówił, nawet prywatnie.
To był człowiek bez skazy.”
J.Bernasiński

KAMPANII BOHATER
CHORĄGWI BIAŁOSTOCKIEJ ZHP
Prezydent Ryszard Kaczorowski
Drogie Druhny i Drodzy Druhowie!
W niniejszym dokumencie przekazujemy Wam założenia Chorągwianej Kampanii
Bohater. Mamy swojego patrona, który będzie wzorem działań przez nas podejmowanych.
Czeka nas intensywna praca. Mamy jednak nadzieję, że będzie ona dla nas przede wszystkim
szansą na wspólne działanie, odnajdywanie nowych ścieżek, stawianie kolejnych wyzwań na
naszej codziennej harcerskiej drodze i poznawaniem bogatego życiorysu naszego przyszłego
patrona. W sylwetce dh. Ryszarda Kaczorowskiego spróbujemy odszukać te cechy, na które
szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę również współcześnie, w naszej codziennej
działalności, odnaleźć wątki, które wykorzystać możemy w pracy każdego dnia. To rodowity
białostoczanin, dlatego stykamy się z Jego ścieżkami i mamy szanse poznać i utrwalić w
pamięci miejsca, w których przebywał, pracował i służył. Mamy w ten sposób szansę jeszcze
lepiej zaangażować się w realizację zadań kampanii.
Mamy nadzieję, że w propozycjach przygotowanych w ramach Kampanii każdy
znajdzie coś, w czym z chęcią i z zaangażowaniem będzie uczestniczył. Niech to będzie
rzeczywiście nasza wspólna kampania. Pragniemy również, by środowiska naszej chorągwi
podejmowały próby realizacji swoich własnych inicjatyw korzystając z propozycji przez nas
podanych lub zupełnie swoich innowacyjnych przedsięwzięciach. Niech to będzie nasza
wspólna przygoda!

Komenda Chorągwi Białostockiej ZHP

Cele propozycji
•

Przedstawienie zuchom, harcerzom, harcerzom starszym, wędrownikom i
instruktorom sylwetki Ryszarda Kaczorowskiego

•

Wzmocnienie poczucia przynależności do Chorągwi Białostockiej

•

Inspirowanie do podejmowania wspólnych działań i służby na rzecz Chorągwi

•

Integracja środowisk Chorągwi

Czas realizacji
Kampania Bohater realizowana jest przez środowiska harcerskie w trakcie pracy śródrocznej.

Realizacja
Zadania zaproponowane przez komendę będą realizować drużyny, kręgi instruktorskie,
szczepy i hufce przez cały rok. Każde środowisko ma również możliwość przygotowania i
zrealizowania swojej propozycji opierającej się na życiorysie Ryszarda Kaczorowskiego w
nawiązaniu do założeń Kampanii „Bohater. Sprawozdanie z podjętego przedsięwzięcia należy
przedstawić Komendzie Chorągwi. Wyniki realizacji przedstawimy na stronie internetowej
Chorągwi. Naszym wspólnym celem jest jak najgłębsze poznanie postaci Prezydenta.
Uwieńczeniem kampanii będzie dwudniowy Zlot Chorągwi Białostockiej w maju 2013 roku,
podczas którego Chorągwi zostanie wręczony sztandar. Przyznane też zostaną statuetki
„Polskiego Harcerza” i nastąpi podsumowanie kampanii.

Materiały wspierające
Realizacja propozycji będzie wspierana za pomocą strony internetowej bialostocka.zhp.pl, na
której znajdą się wszelkie pomocne materiały - ciekawostki, gry, zabawy, piosenki, artykuły,
opracowania, pomysły wypracowane przez poszczególne środowiska, tematy zajęć, debat,
dyskusji, pytania, wspierające gawędy, przytaczane cytaty, przykładowe projekty, forum
dyskusyjne - wszystko to, co może się przydać przy tworzeniu zadań związanych z postacią
Ryszarda Kaczorowskiego.

Kampania Bohater – do kogo jest skierowana?

Kampania Bohater to przedsięwzięcie przeznaczone dla każdej jednostki ZHP - od gromady
zuchowej poprzez wszystkie typy drużyn, aż do namiestnictw i komend.

Zadania realizowane w ramach Chorągwianej Kampanii Bohater:
1. Opracowanie strony internetowej kampanii:
a) aktualności z przebiegu kampanii,
b) bank informacji – materiały na temat Ryszarda Kaczorowskiego, ciekawostki,
materiały multimedialne (zdjęcia, mapy, piosenki),
c) bank pomysłów:
propozycje działań w ramach kampanii dla każdego pionu,
materiały do wykorzystania przez drużynowych,
przykładowe konspekty zajęć.
2. Przygotowanie gry miejskiej „Szlakiem życia Ryszarda Kaczorowskiego”:
a) gra przeznaczona jest dla każdego pionu wiekowego; trasy dostosowane będą do
możliwości i zainteresowań zuchów i harcerzy,
b) gra ma na celu odnalezienie i przybliżenie miejsc w Białymstoku związanych z życiem i
działalnością przyszłego patrona Chorągwi.
3. Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu plastycznego „Harcerz, Komendant, Prezydent”:
a) konkurs przeznaczony jest dla zuchów i harcerzy,
b) warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy plastycznej płaskiej lub
przestrzennej,
c) ocena zostanie przeprowadzona w dwu kategoriach: indywidualnej i grupowej oraz w dwu
kategoriach wiekowych: zuchów i harcerzy.
4. Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu historycznego „Tworzymy historię od 100 lat”:
a) konkurs przeznaczony jest dla harcerzy starszych,
b) warunkiem udziału jest wyrażenie chęci i zgłoszenie swojej drużyny do udziału (regulamin
konkursu zostanie przedstawiony w oddzielnym dokumencie).
5. Przygotowanie i przeprowadzenie wędrówki „Szukając bohatera”:
a) wędrówka przeznaczona jest dla wędrowników,
b) jej celem jest odkrycie nowych, nieznanych do tej pory szczegółów z życia Ryszarda
Kaczorowskiego,
c) pierwszym etapem jest poszukiwanie w prasie, książkach, Internecie faktów z życia i
działalności Ryszarda Kaczorowskiego; drugi etap to przygotowanie przez Namiestnictwo
Wędrownicze wędrówki, podczas której wędrownicy będą mogli podzielić się tym co udało

im się odkryć podczas poszukiwań. Na zakończenie wędrówki dokonana zostanie wymiana
tych informacji.
6. Wydanie specjalnego wydawnictwa w formie gazety:
a) nakład 2000 egzemplarzy,
b) będzie zawierać –przedstawioną w interesującej formie - historię, tradycję, metodę
harcerską, życie, pracę i działalność Ryszarda Kaczorowskiego.
7. Przygotowanie filmu „Wspomnienia o dh. Ryszardzie Kaczorowskim”:
a) w filmie przedstawimy życie i działalność dh. Ryszarda Kaczorowskiego,
b) spróbujemy nawiązać kontakt z osobami, które znały prezydenta i zaprosimy do udziału w
filmie.
8. Ufundujemy tablicę pamiątkową nowego Bohatera Chorągwi:
a) pozyskamy fundusze na wykonanie pamiątkowej tablicy nowego bohatera chorągwi, która
zostanie zawieszona w budynku Komendy Chorągwi.
9. Zlot Chorągwi Białostockiej – zakończenie „Kampanii Bohater”:
a) zakończenie „Kampanii Bohater” odbędzie się podczas dwudniowego Zlotu Chorągwi,
podczas którego zostanie wręczony nowy sztandar Chorągwi,
b) również w tym samym czasie najaktywniejszym działaczom harcerskim Chorągwi
Białostockiej zostaną wręczone honorowe statuetki „Polskiego Harcerza”.
10. Propozycje programowe opracowane i zgłaszane przez środowiska we własnym zakresie.

Komenda ZHP Chorągwi Białostockiej

