PROPOZYCJE PROGRAMOWE
CHORĄGWI BIAŁOSTOCKIEJ
NA ROK 2014

Program realizowany w chorągwi służy wychowaniu, jest atrakcyjny, aktualny oraz oparty o
tradycje i uniwersalne wartości, odpowiada na potrzeby wszelkich grup wiekowych.

Zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy skupieni są w 8 hufcach:

Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Grajewo, Kolno, Łomża, Sokółka,
Suwałki.

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,
Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej.
Propozycje programowe Chorągwi Białostockiej budowane są w oparciu o Strategię Rozwoju
Związku Harcerstwa Polskiego, Program Rozwoju Chorągwi Białostockiej, oraz działające
przy chorągwi zespoły i referaty.
GŁÓWNE KIERUNKI:
1. Patron chorągwi naszym wzorem wychowawczym.
Zrealizowanie nowych zadań, mających na celu przybliżenie życiorysu i działań
R. Kaczorowskiego na Białostocczyźnie.

Chorągiew stworzy zakładkę do strony internetowej, na której zamieszczać
będzie najważniejsze informacje dotyczące pracy z patronem chorągwi. Na
stronie powstanie bank pomysłów i bank informacji, gdzie znajdą się
najważniejsze wiadomości o Ryszardzie Kaczorowskim oraz pomysły na zbiórki i
konkursy o patronie.
Przygotowana zostanie gra miejska „Śladem Ryszarda Kaczorowskiego”, której
głównym celem jest przybliżenie harcerzom miejsc związanych z patronem.
2. 151. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r. 8.03.2014 r.
W 2014 r. mija 151 lat od wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r. Chorągiew
podejmie działania związane z obchodami tej rocznicy. Weźmie udział w
obchodach państwowych i patriotycznych. Jak co roku odbędzie się Rajd
Powstańców Styczniowych 1863 r., podczas którego środowiska harcerskie będą
miały możliwość lepszego poznania historii związanej z tym wydarzeniem.
Zwycięskim drużynom na każdej z tras zostaną przyznane statuetki powstańca, a
zwycięska drużyna ze wszystkich tras otrzyma powstańcze kosy, które są od
wielu lat nagrodą przechodnią. Tradycyjnie Dzwon Wolności uderzy 151 razy
oddając w ten sposób hołd poległym powstańcom. Rajd będzie odbywał się na
czterech trasach przygotowanych dla poszczególnych grup metodycznych.
Przyjaciele – ludzie, którzy są blisko nas (utworzenie Chorągwianej Rady
Przyjaciół Harcerstwa).
Komenda Chorągwi w 2014 r. powoła Chorągwianą Radę Przyjaciół Harcerstwa,
do jej składu zaprosimy osoby wspierające harcerstwo, przyjaciół harcerstwa.
Przygotowane zostanie okolicznościowe spotkanie, na którym podpisany będzie
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
tworzyły Kręgi Przyjaciół Harcerstwa złożone z osób wspierających ich
działalność

–

rodziców,

znajomych,

sponsorów.

Planowane

powołanie

Chorągwianej Rady Przyjaciół Harcerstwa i podpisanie aktu nastapi w Pałacyku
Gościnnym.
3. 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, a także z kombatantami – sybirakami,
żołnierzami AK, Rodziną Katyńską.

Chorągiew współtworzyć będzie inicjatywy patriotyczno – religijne z okazji 151.
rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r., 70. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego, 71. rocznicy śmierci dh. Zenka Borowskiego –
„Obrońcy polskiej książki”, 19 lutego – rocznicy odzyskania niepodległości przez
Białystok, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja, rocznicy odzyskania
Niepodległości przez Polskę 11 listopada, rocznicy wybuchu II wojny światowej,
17 września – rocznica sowieckiej agresji na Polskę, 70. rocznica powstania
pierwszych drużyn harcerskich po wojnie.
4. Obozy i zimowiska harcerskie.
Komenda Chorągwi będzie dążyła do tego, aby drużyny, szczepy i hufce
prowadziły własne obozy i zimowiska. Pozwoli to zachować ciągłość pracy
śródrocznej. Przygotowane zostaną niezbędne materiały programowe, a także
kadra zostanie do tego przeszkolona. Będzie to pomocne w podsumowaniu
rocznej pracy każdego środowiska.
6. Obóz chorągwi – integracja środowisk harcerskich Chorągwi Białostockiej.
Komenda Chorągwi ponownie zaproponuje tym razem dwa obozy chorągwi.
Pozwoli nam to na integrację różnych środowisk harcerskich Chorągwi
Białostockiej.
7. Akcja 1% podatku dla ZHP.
Komenda Chorągwi pomoże środowiskom harcerskim w przygotowaniu i realizacji
akcji 1% dla ZHP. Przygotuje i wydrukuje foldery zachęcające podatników do
przeznaczania

1%

na

poszczególne

środowiska

Chorągwi

Białostockiej.

Umieszczenie banerów na chorągwianych portalach internetowych.

PROPOZYCJE PROGRAMOWE
W roku 2014 nadal pracować będziemy nad kampanią „bohater” i z Ryszardem
Kaczorowskim jako naszym wzorem człowieka i wychowawcy. Przygotowanie i dalsza
realizacja nowych zadań pozwoli środowisku Chorągwi Białostockiej zapoznać się

z

życiorysem i działalnością patrona na Białostocczyźnie. Komenda Chorągwi postara się o
stworzenie filmu, spisaniu i upublicznieniu gawęd o patronie oraz zebrać zdjęcia związane z
patronem.
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. W tym czasie
każdy harcerz będzie miał możliwość obejrzenia wsytawy. Chorągiew planuje również
pozyskać zdjęcia uaktualniające historię harcerstwa.
Bardzo ważnym wydarzeniem w roku 2014 jest 70. rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego. Dlatego z całą pewnością nie możemy ominąć tej daty w naszym
kalendarzu. Chcemy przygotować montaż słowno – poetycko – muzyczny upamiętniający
wydarzenia z 1 sierpnia 1944 r. Grupa Rekonstrukcyjna przygotuje w mieście cztery punkty,
które ukarzą nam i upamiętnią działania powstańców. Z tej okazji chcemy również
wydrukować powstańczą gazetę, która rozdamy mieszkańcom Białegostoku..
„Podlaski Harcerz” to tytuł gazety, którą chorągiew planuje wydać w nakładzie 2000
egzemplarzy. Umieścimy w niej najważniejsze wydarzenia historyczne od 1913 roku do 2014
roku.

Z

pewnością

nawiążemy

do

obchodów

70.

rocznicy

wybuchu

Powstania

Warszawskiego.
Na stronie internetowej Chorągwi ukaże się 12 gawęd historycznych przygotowanych
przez instruktorów Chorągwi Białostockiej. Różnorodna tematyka pozwoli drużynowym na
korzystanie z nich podczas zbiórek, kominków i innych uroczystości w drużynach.
Dla najmłodszych spośród nas zaproponujemy rajd „Antek Cwaniak”. Nawiązywać on
będzie do książki Aleksandra Kamińskiego. W tym roku przypada 151. rocznica urodzin
dh. A. Kamińskiego. Dlatego chcemy nie zapomnieć o tak pięknej postaci. Od lat wiąże się
Go z zuchami, dlatego też chcemy przybliżyć tę postać i jego dorobek najmłodszym.
Przez cały czas chcemy jak największym zasięgiem objąć harcerzy Chorągwi
Białostockiej, dlatego regularnie uzupełniać będziemy stronę internetową Chorągwi, a także
profil na facebooku.

PROPOZYCJE IMPREZ PROGRAMOWYCH DLA WSZYSTKICH
GRUP METODYCZNYCH

nazwa propozycji

działania

miesiąc

do kogo
adresowana

Harcerska Akcja Zimowa
2014

„My się zimy nie boimy” organizacja zimowisk i
biwaków podczas ferii
zimowych przez drużyny,
szczepy, hufce, które będą
prowadzone metodą harcerską,
a program będzie
przystosowany odpowiednio
dla każdej grupy metodycznej

styczeń/luty

środowiska
harcerskie
Chorągwi
Białostockiej

Chorągwiany Dzień Myśli
Braterskiej

„Robert Baden – Powell –
dzięki niemu to wszystko” przygotowanie wieczornicy o
twórcy skautingu, w nawiązaniu
do najważniejszej wartości jaką
niesie harcerstwo - przyjaźni

luty

wędrownicy i
instruktorzy

XVII Rajd Śladami
Powstańców
Styczniowych

„151. Rocznica Powstania
Styczniowego 1863 r.” organizacja na terenie Puszczy
Knyszyńskiej rajdu
poświęconego 151. Rocznicy
Powstania Styczniowego

marzec

środowiska
harcerskie
Chorągwi
Białostockiej

95 – lecie Hufca Bielsk
Podlaski

„Kawał historii za nami” przygotowanie uroczystości
związanych z jubileuszem
Hufca Bielsk Podlaski

kwiecień

środowiska
harcerskie Hufca
Bielsk Podlaski

Żółte Tulipany

„Jan Paweł II –
błogosławiony naszych
czasów” - wieczornica
poświęcona Papieżowi Janowi
Pawłowi II w nawiązaniu do
najważniejszego wydarzenia
związanego z wielkim polakiem

kwiecień

harcerze, harcerze
starsi, wędrownicy i
instruktorzy
Chorągwi
Białostockiej

(8.03.2014)

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

„Św. Jerzy – patron
harcerzy” - rajd
upamiętniający św. Jerzego
patrona harcerzy w Bielsku i
Białymstoku.

kwiecień

harcerze, harcerze
starsi, wędrownicy i
instruktorzy
Chorągwi
Białostockiej

Harcerska Droga
Krzyżowa w Świętej
Wodzie

„Zbawienie przyszło przez
krzyż” - organizacja przez
Zespół Wychowania
Duchowego harcerskiego dnia

kwiecień

harcerze, harcerze
starsi, wędrownicy i
instruktorzy
Chorągwi

(12.04.2014)

Duchowego harcerskiego dnia
skupienia, połączonego z
Drogą Krzyżową.
Konkurs poetycki w
nawiązaniu do kanonizacji
Jana Pawła II

„Hasło „Czuwaj" przypomina
o potrzebie bacznego
rozróżniania prawdy od
fałszu, dobra rzeczywistego
od złudnych pozorów.” Jan
Paweł II – zorganizowanie
konkursu na najciekawszy
wiersz o Janie Pawle II;
najciekawsze prace zostaną
zebrane i upublicznione na
wystawie nawiązującej do
wielkiego Polaka przed
uroczystością kanonizacji
Karola Wojtyły.

Majowa Jutrzenka

„Wiwat maj 3 Maj” współorganizowanie w
województwie podlaskim
uroczystości związanych z
Uchwaleniem Konstytucji 3
Maja

Chorągwi
Białostockiej
kwiecień

zuchy, harcerze,
harcerze starsi,
wędrownicy i
instruktorzy
Chorągwi
Białostockiej

maj

ogniwa terenowe
Chorągwi
Białostockiej

maj

środowiska
harcerskie
Chorągwi
Białostockiej, osoby
niezrzeszone

maj

harcerze, harcerze
starsi, wędrownicy i
instruktorzy
Chorągwi
Białostockiej

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

„KOŁDOBY” - organizacja
przez Hufiec Sokółka rajdu na
terenie południowym Puszczy
Knyszyńskiej

Rajd Harcerski „Stokrotka” „Stokrotka” - organizacja
przez Hufiec Augustów rajdu
na terenie Puszczy
Augustowskiej
Harcerska gra miejska
„Śladami hm. Ryszarda
Kaczorowskiego”

„By poznać szlak życia
patrona” - organizacja rajdu
na terenie Białegostoku,
podczas której harcerze będą
mieli możliwość dotrzeć do
miejsc związanych z hm.
Ryszardem Kaczorowskim

maj

harcerze, harcerze
starsi, wędrownicy i
instruktorzy
Chorągwi
Białostockiej

Chorągwiane Zawody w
Ratownictwie

„By umieć pomóc innym i
sobie” – zorganizowanie przez
Inspektorat ds. Ratownictwa
Medycznego zawodów dla
środowisk z Chorągwi
Białostockiej jak i innych
chętnych szkół
ponadgimnazjalnych zawodów
z ratownictwa medycznego; ich
zadaniem jest przede
wszystkim wskazanie na
potrzebę pomocy drugiemu
człowiekowi, jak i uczulenie na

maj

Inspektorat ds.
Ratownictwa
Medycznego

profilaktykę zdrowia i
bezpieczeństwa; w zawodach
wziąć mogą udział wszyscy
chętni, którzy jakkolwiek
zetknęli się kiedyś z
udzielaniem pomocy.
Flagowe rozgrywki w piłce
nożnej – Turniej.
Konkurs plastyczny

„Harcerz, Komendant,
Prezydent” - konkurs
plastyczny dla środowisk
harcerskich Chorągwi
Białostockiej związany z
patronem chorągwi Ryszardem
Kaczorowskim

Harcerska Akcja Letnia
2014

„Lato, lato, lato czeka…” wypoczynek letni dla dzieci i
młodzieży prowadzony przez
drużyny, szczepy, hufce oraz
chorągiew.

czerwiec

lipiec, sierpień

zuchy, harcerze,
harcerze starsi,
wędrownicy i
instruktorzy
Chorągwi
Białostockiej
środowiska
harcerskie
Chorągwi
Białostockiej, osoby
niezrzeszone

Zorganizowanie szkolenia HAL
2014.

maj

70. rocznica wybuchu
Powstania
Warszawskiego

„Pierwszy sierpień dzień
krwawy, powstał naród
Warszawy…” –
zorganizowanie montażu
słowno – muzyczno –
poetyckiego upamiętniającego
wydarzenia sierpnia 1944 r.;
przygotowanie powstańczej
gazety; zorganizowanie w
mieście czterech punktów
przygotowanych przez Grupę
Rekonstrukcyjną ukazujących
wydarzenia z Powstania
Warszawskiego; w ten sposób
oddamy hołd powstańcom.

sierpień

Harcerski Start –
propozycje związane z
wrześniem 1939 r.,

„Harcerski start z historią” współorganizowanie
uroczystości w dniach 1, 17
września, organizacja Rajdu
Śladami Miejsc Pamięci

wrzesień

środowiska
harcerskie
Chorągwi
Białostockiej

Wędrówka na
zakończenie lata

„Wędrowanie to zmierzanie
do celu różnymi szlakami” ogłoszenie konkursu na
najlepszą wędrówkę na
zakończenie lata, zwycięskie
środowisko będzie miało
możliwość przeprowadzenie
swojej wędrówki dla harcerzy
chorągwi, przy pomocy
Komendy Chorągwi

wrzesień

środowiska
harcerskie
Chorągwi
Białostockiej

(1.08.2014)

środowiska
harcerskie
Chorągwi
Białostockiej

Harcerska Warta

„Patriotyzm – nieodłączny
element harcerstwa” Przygotowanie uroczystości i
wart przy grobach instruktorów,
harcerzy oraz zapalenie zniczy,
uporządkowanie zaniedbanych
lub zapomnianych mogił

październik

środowiska
harcerskie
Chorągwi
Białostockiej

Przegląd Pieśni
Patriotycznej

„Harcerskim zwyczajem, by
czcić Polskę” - przygotowanie
festiwalu podczas którego
środowiska harcerskie
zaprezentują piosenki
patriotyczne

listopad

środowiska
harcerskie
Chorągwi
Białostockiej

Chorągwiany Festiwal
Piosenki Harcerskiej

„Nasze wędrowanie, nasze
harcowanie, nasze
śpiewogranie…” - 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

„By służyć Polsce” współorganizowanie w całym
województwie uroczystości
związanych z rocznicą
odzyskania niepodległości,
przygotowanie ogniska z
montażem słowno –
muzycznym na Rynku
Kościuszki w Białymstoku

listopad

harcerze starsi,
wędrownicy,
instruktorzy

Betlejemskie Światło
Pokoju

Wyjazd do Warszawy po
Betlejemskie Światło Pokoju do
Warszawy, przekazanie światła
do hufców, za wschodnia
granicę, przekazanie
Betlejemskiego Światła Pokoju
mieszkańcom Białegostoku na
dziedzińcu Pałacu Branickich

grudzień

środowiska
harcerskie
Chorągwi
Białostockiej

Chorągwiane spotkanie
wigilijne

„Przy wspólnym stole,
dzielimy się opłatkiem…” przygotowanie spotkania
wigilijnego

grudzień

instruktorzy i
pracownicy
chorągwi, komendy
hufców

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Chorągwi Białostockiej
im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego

