PROGRAM WYCHOWAWCZY HUFCA ZHP
SOKOŁÓW PODLASKI IM. JANUSZA KORCZAKA
na 2019 rok

RAZEM w służbie
z okazji

100-lecia 1. Komendy Hufca ZHP w Sokołowskie Podlaskim
Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. RAZEM łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej Janusz Korczak
R… rodzina, rozwój, realność, równość, regulaminy, równowaga, romantyzm, radość …
A… autorytet, akceptacja, atrakcje, autentyczność, adekwatność, akcje, artyzm …
Z… zespół, zaangażowanie, zgoda, zrozumienie, zaufanie, zbiórki, zadania, zloty, zwyczaje, zasady…
E… entuzjazm , emocje, empatia, edukacja, efektywność, efektowność, etyczność, estetyczność…
M… misja, metoda, motywacja, mądrość, miłość, moc, mistrzostwo, możliwości, marzenia…

Służba jest nieodłączną zasadą harcerskiego wychowania i niezbędnym elementem programu!

Główne cele programu:












Przekazywanie wychowankom wiedzy z historii Polski i Sokołowskiego Harcerstwa
Promowanie historii, tradycji i służby na przestrzeni 100-lecia naszej Komendy Hufca
Pogłębianie więzi i umacnianie wspólnoty hufca oraz kształtowanie odpowiedzialności za hufiec
Doskonalenie liderów
Pogłębianie współpracy programowo-metodycznej między środowiskami
Inspirowanie do ciągłego doskonalenia i samodoskonalenia się
Aktywizowanie środowisk hufca do podejmowania nowych działań
Pozyskiwanie nowych instruktorów oraz zakładanie nowych jednostek
Promowanie służby harcerskiej, jako fundamentu wychowania dzieci i młodzieży
Realizacja zadań Hufcowej Odznaki Korczakowskiej
Przybliżanie wyjątkowych wydarzeń i oddanie hołdu wybitnym postaciom:
 ks. Antoniemu Święcickiemu – 100. rocznica pierwszego komendanta Hufca i pierwszej Komendy
Hufca ZHP w Sokołowie Podlaskim
 Andrzejowi Małkowskiemu – 100. rocznica śmierci Twórcy Harcerstwa Polskiego
 Januszowi Korczakowi – 140. (141?) rocznica urodzin Patrona Hufca
 Olave Baden-Powell – 130. rocznica urodzin Naczelnej Skautki Świata
 Harcerkom i Harcerzom Szarych Szeregów – 80. rocznica powstania Szarych Szeregów
 Bohaterom Powstania Warszawskiego – 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
 Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu – 75. rocznica śmierci bohatera Powstania Warszawskiego
 Oldze Drahonowskiej - Małkowskiej – 40. rocznica śmierci Współtwórczyni Harcerstwa Polskiego
 Janowi Pawłowi II – 20. rocznica wizyty papieskiej w Drohiczynie i Hufcowej Białej Służby

Lp.
1.

Obszary
działania
Historia
Sokołowskiego
Harcerstwa

Ludzie historii znani i nieznani
instruktorzy
naszego hufca

2.

Harcerska
Akcja Letnia

Cele

Sposoby realizacji

Terminy

Pozyskanie materiałów historycznych, w tym fotografii od 1919 r.
dot. pierwszego Komendanta Hufca i pierwszej Komendy Hufca
oraz kolejnych komendantów i członków komend.
Zamieszczanie informacji historycznych w lokalnych mediach.
Przygotowanie wizytówek z pracy gromad i drużyn do wydawnictwa
„Przez stulecie w harcerskim mundurze”.
Harcerska Gra Terenowa „Nasze korzenie”.

cały rok

Poznanie postaci 1.Komendanta Hufca
i Członków 1.Komendy
Hufca oraz kolejnych
Komendantów i Członków
ich Komend

Organizowanie spotkań Hufcowej Komisji Historycznej.
Przeprowadzenie wywiadu z byłymi komendantami hufca i
członkami byłych komend hufca.

luty-październik

Spotkania z komendantami hufca i członkami komend hufca.

cały rok

Kształtowanie więzi
z seniorami

Udział seniorów w uroczystych zbiórkach drużyn i gromad
Instruktorskie Spotkanie Pokoleń.

cały rok
wrzesień

Przybliżanie wyjątkowych
wydarzeń i oddanie hołdu
wybitnym postaciom na
przestrzeni 100-lecia naszych
Komend Hufca
Poznanie przykładów służby
na przestrzeni 100-lecia
naszych Komend Hufca

Stworzenie filmu lub sztuki teatralnej poświęconej wybranej postaci
i wydarzeniom hufca - zadanie przedzlotowe.

Umacnianie wspólnoty hufca
Integracja środowisk

Zgrupowanie Obozów Harcerskich „Nasze korzenie”
w Szklanej Hucie.

Kultywowanie historii
i tradycji Sokołowskiego
Harcerstwa

Realizacja wspólnych zadań
Podsumowanie pracy
śródrocznej gromad i drużyn

cały rok
luty- czerwiec
28 września

cały rok

wrzesień
Poznanie służby druha komendanta ks. Antoniego Święcickiego
i członków jego komendy oraz kolejnych komendantów hufca i
członków kolejnych komend hufca.

cały rok

I turnus: 12-23
lipca,
II turnus: 23
lipca -3 sierpnia

3.

Nasza służba

Poznanie miejsc działalności
środowisk harcerskich

Organizowanie wspólnej służby podczas przedsięwzięć hufcowych,
zgodnie z Kalendarzem przedsięwzięć hufca.
Organizowanie biwaków i innych imprez harcerskich w różnych
środowiskach, głównie w szkołach, gdzie nie działa harcerstwo.

Przygotowywanie harcerskich Delegowanie funkcyjnych gromad i drużyn oraz kandydatów na
liderów
funkcyjnych na Kurs Młodej Kadry „Harcerstwo dawniej i dziś”
w Jabłonnie Lackiej.
Kształtowanie postaw
patriotycznych i religijnych

4.

Tradycje
i zwyczaje
harcerskie

Propagowanie idei przyjaźni
Rozwijanie wiedzy
o kulturze harcerskiej
Kształtowanie postaw
patriotycznych i religijnych
Poznawanie dziedzictwa hufca

Promowanie harcerstwa w
środowiskach lokalnych

cały rok
cały rok
10-12 maja
8-9 czerwca

Organizowanie Święta Flagi RP.
2 maja
Udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja.
3 maja
Udział w obchodach 154. rocznicy stracenia Ks. Stanisława Brzóski.
23 maja
Udział w 6. Sztafecie Niepodległości Łuków – Sokołów.
Udział w Dniu Wspólnoty Wspólnot.
Udział w 30. Narodowym Święcie Niepodległości.
Współorganizowanie 10. Sokołowskiego Biegu Niepodległości.
Udział w uroczystościach patriotycznych.
i religijnych w środowiskach działania jednostek.

8 czerwca

Kominek Harcerski z okazji Dnia Myśli Braterskiej.
8. Biwak DMB „ Hakuna matata”.
6. Zlot Zucha „ W Dolinie Muminków”.
12. Harcerska Pielgrzymka do Miedzny z okazji Dnia Św. Jerzego.
2. Sokołowski Rajd „Kto? Co? Jak?”

22 lutego
22-24 lutego
1-3 marca
23 kwietnia
31 maja2 czerwca
23 sierpnia
20-22 września
27-29 września
1-2 listopada

Ognisko harcerskie „Narze korzenie”.
28. Dni Chorągwi Mazowieckiej w Przasnyszu .
35. Zlot Hufca „RAZEM w służbie”.
Harcerska Służba Pamięci – otoczenie opieką Miejsc Pamięci
Narodowej oraz mogił byłych Komendantów Hufca, Członków
Komend Hufca, instruktorów i harcerzy, zapalenie zniczy,
zaciągnięcie wart honorowych.
Jubileusz 100 - lecia pierwszej Komendy Hufca.
10. Ogólnopolski Zlot Drużyn NS
„Podróże małe i duże. Podróż do Polski”.
29. Akcja „Betlejemskie Światło Pokoju”, Sprawność Strażnik BŚP.

11 listopada
cały rok

10 listopada
29 listopada 1 grudnia
grudzień

5.

Wizerunek
i tożsamość
hufca

Praca z bohaterem
Hufca Januszem Korczakiem

Poznanie wzorców
osobowych i autorytetów„Kampania bohater”

Poznanie wiedzy z historii
Polski, Związku Harcerstwa
Polskiego i Sokołowskiego
Harcerstwa

Zdobywanie Hufcowej Odznaki Korczakowskiej przez gromady,
drużyny i kręgi instruktorskie.
Udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych w Muzeum
Walki i Męczeństwa w Treblince.

cały rok

Zdobywanie imion przez drużyny, gromady, kręgi.

cały rok

Poznanie służby: Olave i Roberta Baden-Powell,
Olgi i Andrzeja Małkowskich, Janusza Korczaka, Bohaterów
Szarych Szeregów,Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Jana Pawła II.
Realizacja zadań: Programu Rozwoju Hufca, Planu Pracy Hufca
i Programu Wychowawczego Hufca „RAZEM w służbie”.

7 września

cały rok

Promowanie harcerstwa w
środowiskach lokalnych

6.

Kultura

Promowanie działań harcerskich w mediach
( w prasie oraz na stronie i FB miasta, powiatu, hufca, chorągwi).
Organizacja przedsięwzięć promujących 100-letni dorobek KH.

cały rok

Kształtowanie kultury
harcerskiej i talentów
Uwrażliwienie na piękno
ojczystego języka i muzyki
Stwarzanie warunków
do rozwoju artystycznego
i do integracji

Festiwal Kultury Harcerskiej „Z pieśnią harcerską przez 100-lecie”.

22 maja

8. Piknik Rodzinny „Wiązówka”.
26. Muzyczne spotkania z poezją „Skarabeusz”.

30 czerwca
23 października

Budzenie przywiązania do
własnego regionu

Współpraca ze stowarzyszeniami na terenie miasta i powiatu.
Udział w lokalnych imprezach i konkursach.

cały rok

Druhny i Druhowie, niech realizacja Programu Wychowawczego Hufca „RAZEM w służbie”
będzie dla Was inspiracją do Waszych działań w jubileuszowym dla nas 2019 roku. Niech ten program udoskonali
Wasze gromady, drużyny i kręgi! Niech zachęci zuchy, harcerzy, wędrowników i instruktorów do aktywnej służby,
nie tylko na forum hufca, ale też na forum chorągwi, związku, szkoły i społeczności lokalnej.
„Nie w tym jest wart człowiek, co przemyślał i co przeżył, ale co zrobił dobrego na świecie. Bądźmy dzielni
na co dzień. Dzielność jest fundamentem charakteru.” Słowami Aleksandra Kamińskiego charakteryzuję dziś naszego
Prekursora ks. Antoniego Święcickiego, który był dzielny i zrobił coś dobrego na świecie, a jego dzieło zostało zauważone
i docenione. 100 lat temu, 10 listopada 1919 roku ks. Antoni Święcicki został powołany na funkcję komendanta miejskiej
komendy w Sokołowie Podlaskim. Dziś zastanawiamy się, jak wielkim był człowiekiem, skoro posiadał tak wielką wolę
działania społecznego i chęć krzewienia ruchu harcerskiego, by pozyskać sojuszników, przekonać ich do siebie i idei
skautingu, powołać ich w skład pierwszej Komendy Hufca i być z nimi RAZEM w służbie.
Jakim wybitnym musiał być człowiekiem, że jego dorobek kontynuowali kolejni Komendanci Hufca wraz ze swoimi
Komendami. Moi zacni Poprzednicy pozostawili po sobie coś ważnego i wielkiego, co przetrwało, co istnieje, Komendę
Hufca, która stała kiedyś i stoi teraz na czele Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Sokołowie Podlaskim.
Zmieniali się komendanci i członkowie komend na przestrzeni dziejów, ale byli to instruktorzy, którzy przewodzili,
wspierali, inspirowali do działań wspólnotę hufca, którzy swoją służbą dawali przykład innym.
Wszyscy pozostawili po sobie ideowy testament: historię, tradycje, zwyczaje, obrzędy, programy, dzięki którym trwa,
rozwija się i doskonali Sokołowskie Harcerstwo.
Teraz, my ICH spadkobiercy, bierzmy przykład z tych odważnych, pracowitych, twórczych ludzi i jak Oni, bądźmy
RAZEM w służbie, bo jesteśmy IM to winni! RAZEM w służbie, to odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też
za innych, za rozwój indywidualny i rozwój wspólnoty hufca i społeczeństwa, to odpowiedzialność nie tylko za swoją
gromadę, drużynę, krąg, szczep, ale też za hufiec, chorągiew i Związek Harcerstwa Polskiego, za kraj i za świat!
Dziś, tak, jak 100. lat temu, nadal aktualne są słowa hm. Andrzeja Małkowskiego: „Że każdy w miarę możności
do wspólnej pracy przyczynić się powinien – to jasne!”
Bądźmy RAZEM „Bo przyjaciele tacy jak my, czują się ze sobą bezpiecznie, bez żadnej rywalizacji, zbędnej gry pozorów”.
Bądźmy RAZEM, bo zgoda buduje, jedność łączy, wspólnota doskonali!
Doskonalmy RAZEM nasz hufiec! Zmieniajmy świat na lepszy!
Czuwajmy, by innym przekazać czuwanie! hm. Bożenna Hardej
Sokołowski Dom Harcerza, 22 lutego 2019 r.

