PROGRAM WYCHOWAWCZY „ŚLADAMI HISTORII I TRADYCJI”
Z OKAZJI 150. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO
HUFCA ZHP SOKOŁÓW PODLASKI IM. JANUSZA KORCZAKA - 2013 rok
Motto: „Wydobywanie na światło dzienne ich mogił (powstańców) nie jest sprawą nie potrzebną, zbyteczną,
cmentarną i ponurą, lecz właśnie radosną, konieczną i niezbędną...Trzeba (...) te wszystkie mogiły prześwietlić
latarnią wolności. Radosny skutek zawiera w sobie to podnoszenie umarłych.... ”
Stefan Żeromski

Lp. Obszary
działania
Historia
Powstania
Styczniowego.

Cele

Sposoby realizacji

Poznanie faktów z Powstania
Styczniowego.

Zorganizowanie konkursów dla zuchów, harcerzy
i młodzieży szkolnej na temat historii Powstania
Styczniowego.
Rajd śladami bohaterów walk Powstania Styczniowego.

Wybitni i znani Poznanie wybitnych postaci
bohaterowie
związanych z Powstaniem
Powstania
Styczniowym.
Styczniowego.

2.

Miejsca pamięci

Poznanie i odwiedzanie miejsc.
związanych z wydarzeniami
Powstania Styczniowego

Tu moje miejsce,
tu mój dom…

Poznawanie dziedzictwa historii
i tradycji lokalnych.

Udział w uroczystościach lokalnych związanych z obchodami
150.rocznicy wybuchu powstania.
Stworzenie filmu, sztuki teatralnej poświęconej wybranej
postaci.
Zorganizowanie wędrówki szlakiem wybranego bohatera
Powstania Styczniowego.
Wykonanie gry „memory” z kartami przedstawiającymi
wizerunki bohaterów Powstania Styczniowego.
Zlot Hufca „Śladami ks.generała Stanisława Brzóski”w SPnr4
im. Ks. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim.
Wywiad z najstarszym lub zasłużonym działaczem ZHP.
Wywiad ze znaną postacią naszego regionu.
Spotkanie z ks. Stanisławem Falkowskim.
Udział w uroczystościach rocznicowych związanych ze
straceniem ks. Stanisława Brzóski i jego adiutanta Franciszka
Wilczyńskiego.
Wykonanie mapy pomników i innych miejsc pamięci
w naszym regionie.
Uczczenie rocznicy stracenia ks. Stanisława Brzóski.
Zorganizowanie konkursu fotograficznego poświęconego
miejscom pamięci naszego regionu.
Zorganizowanie ekspozycji fotografii historycznej
w Sokołowskim Domu Harcerza.
Zorganizowanie rajdu, wycieczki lub wędrówki po
historycznych miejscach.

Uwagi

dla harcerzy st.
i wędrowników

Obowiązkowy
udział
reprezentacji
drużyn hufca
w zlocie hufca

Udział w konkursie fotograficznym „Chwała bohaterom”.
Zorganizowanie konkurs na plakat „150. rocznica Powstania
Styczniowego”.
Wyszukanie lub napisanie legend związanych z Powstaniem
Styczniowym.
Wykonanie ilustracji do utworu literackiego związanego
z powstaniem.
3.

4.

5.

Tradycje i
zwyczaje
rodzinne i
narodowe.

Rozwijanie wiedzy o historii i
tradycji regionu.

Udział w Festiwalu Kultury Harcerskiej (o tematyce
patriotycznej).
Udział w XX Muzycznych Spotkaniach z Poezją
„ Skarabeusz”( o tematyce patriotycznej)
Udział w Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Ośrodku Kultury
i Sportu w Sterdyni.
Udział w IV Pikniku Rodzinnym „Wiązówka” OEŚ ”Wiąz”
przy Sokołowskim Domu Harcerza.
Wizyta w Skansenie Ziemi Sokołowskiej p. Mariana
Pietrzaka.
Wizyta w Muzeum p. Piotra Krzemieniewskiego.
Udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych na
forum miast i gmin powiatu sokołowskiego.

Nasz język
ojczysty

Uwrażliwianie na piękno języka
ojczystego i jego odmian m.in.
gwary podlaskiej.
Budzenie zainteresowania
historią i tradycją naszego
regionu.

Przeprowadzenie wywiadu z etnografem, regionalistą
lub najstarszym mieszkańcem.
Zorganizowanie konkursu pięknego mówienia( z użyciem
gwary).
Sporządzenie słownika wyrazów gwarowych i wyrazów
nieużywanych współcześnie.
Wypełnienie ankiety/kwestionariusza Sokołowskiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

Nasze podlaskie
smaki

Poznanie z tradycyjnymi
potrawami kuchni podlaskiej.

Zorganizowanie biesiady „U nas na Podlasiu”.
Przygotowanie potraw wg przepisów kulinarnych naszych
prababć i babć.

Konkurs -zadanie
przedzlotowe

Współpraca z
Ośrodkiem
Edukacji
Środowiskowej
„Wiąz”

Współpraca z
Sokołowskim
Towarzystwem
Społeczno Kulturalnym

Współpraca z
Ośrodkiem Eduk.
Środowiskowej
„Wiąz” i
gospodarstwami
agroturystycznymi.

