PROGRAM WYCHOWAWCZY HUFCA ZHP SOKOŁÓW PODLASKI
IM. JANUSZA KORCZAKA
„ŚLADAMI SŁUŻBY”

Motto:
„Życie jest tylko wtedy coś warte
i tylko wtedy daje radość
jeśli jest służbą”
(Aleksander Kamiński)
Harcerska służba rozumiana jest jako:
- służba Bogu- wynikająca z wiary bądź osobistego stosunku do duchowych wartości
życia – takich jak: miłość, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, piękno,
przyjaźń, braterstwo, nadzieja.
„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu...”

- służba Polsce– wynikająca z poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i
kulturowej, miłości Ojczyzny, godności narodowej, szacunku dla państwa i jego
historii.
„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę(...) Polsce...”
„Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy” - Piotr Skarga

- służba sobie i innym– wynikająca z osobistej odpowiedzialności za indywidualny
rozwój i z osobistego stosunku do społeczeństwa, poczucia odpowiedzialności za
rodzinę, lokalną społeczność, kraj i cały świat, a także z szacunku dla innych i do
świata przyrody.
„Kto ma silną wolę i chęć służby ludziom, temu życie będzie pieknym snem” Janusz Korczak
„Mam szczerą wolę (...)nieść chętną pomoc bliźnim(...)

PROPOZYCJE DLA ZUCHÓW
Cele:
1.Kształtowanie postaw patriotycznych i religijnych - „Zuch kocha Boga i Polskę”.
Zadania:
1. Zdobycie sprawności: „Piłsudczyk”, „Młody Obywatel”lub innej związanej z
tematem oraz Hufcowej Odznaki Korczakowskiej.
2. Udział w obchodach świąt narodowych i kościelnych.
3. Uporządkowanie miejsc pamięci narodowej, zapalenie zniczy, złożenie
kwiatów.
4. Zorganizowanie uroczystej zbiórki, ogniska z udziałem rodziców i przyjaciół
5. Udział w IV Harcerskiej Pieszej Pielgrzymce do Miedzny.
6. Poszukiwanie autorytetów – oddanie hołdu ludziom zasłużonym (np. ks.
Stanisław Brzóska, kard.Stefan Wyszyński, ks. Jerzy Popiełuszko, Fryderyk
Chopin...)
2. Praca nad sobą i niesienie służby bliźnim - „Zuch stara się być coraz lepszy,
wszystkim jest z zuchem dobrze”
Zadania:
1. Zdobycie conajmiej 2 sprawności indywidualnych w do końca roku.
2. Udział w akcji charytatywnej lub zorganizowanie pomocy osobie potrzebującej
w środowisku działania gromady.
3. Zdobycie sprawności: „Pomocna dłoń” ,„Ornitolog”, „Ambasador przyjaźni”
lub innej tematycznie związanej z celem oraz zdobywanie gwiazdek.
4. Akcja „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

PROPOZYCJE DLA HARCERZY
Cele:
1.Rozbudzanie chęci własnego rozwoju.
2. Zapoznanie z przykładami służby na przestrzeni 100-lecia harcerstwa
Udział we wspólnej służbie podczas Ogólnopolskiego Zlotu Harcerstwa Polskiego
w Krakowie i Zlotu Hufca.
4.Bycie zawsze pomocnym, zgłaszanie chęci pomocy z własnej inicjatywy.
5. Utrwalanie szacunku do rodziców, osób starszych, nauczycieli, wychowawców
Zadania:
1. Drużyny włączają się w przedsięwzięcia hufcowe t.j:
 Obchody Dnia Ziemi - Akcja „100 drzew na 100-lecie Harcerstwa Polskiego”
 Festiwal Kultury - (Festiwal Piosenki „Z piosenką przez 100 lat Harcerstwa
Polskiego” ).
 Harcerska Akcja Letnia
 Zlot Hufca
 Służba przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju
 IV Harcerska Pielgrzymka do Miedzny w dniu św. Jerzego patrona harcerzy
 Droga Krzyżowa ulicami miasta
 Procesja Bożego Ciała.
2. Uczczenie Sześćsetnej Rocznicy Bitwy pod Grunwaldem
Grunwaldzkim (15 lipca 2010)

–

Udział w Dniu

3. Udział w Zlocie Harcerstwa Polskiego w Krakowie.
4. Praca z bohaterem (hufca, drużyny):
- przybliżenie wybranych postaci - przykładów służby (Janusza Korczaka, Olgi i

Andrzeja Małkowskich, papieża Jana Pawła II, ks. Stefana Wincentego
Frelichowskiego, ks. Jerzego Popiełuszko...)
5. Otoczenie stałym patronatem Miejsca Pamięci Narodowej
6. Pełnienie Harcerskiej Służby Pamięci 1 i 2 Listopada.
7. Przygotowanie happeningu ekologicznego „Sprzątanie Świata”
8. Promowanie zdrowego stylu życia (gazetki, racjonalne odżywianie, „sport to
zdrowie”, współzawodnictwo sportowe, itp.)

PROPOZYCJE DLA HARCERZY STARSZYCH
Cele:
„Harcerz postępuje po rycersku”
1.Wpajanie harcerskiego stylu życia oraz zasad kulturalnego zachowania
2.Rozbudzenie w harcerzach starszych chęci własnego rozwoju.
3.Pokazanie się w społeczności lokalnej, zwłaszcza wśród rówieśników.
4.Stosowanie zasad „fair play” w każdej grze i zabawie.
Zadania:
1. Nauka metod i technik zażegnywania konfliktów.
2. Nauka godnego wygrywania i przegrywania.
3. Zorganizowanie pomocy dla dzieci z Domów Dziecka
4. Zaprezentowanie postaci, które w swoim życiu postępowały zgodnie ze danym
słowem i walczyły o prawdę.
5. Poznanie wzorców rycerskich (Kodeks Rycerski).
6. Zwiad „Rycerz dnia dzisiejszego” (sonda publiczna).
7. Poznanie dawnych obrzędów i ceremonii (np. pokaz koronacji, stylizowanych
strojów i odpowiednich rekwizytów).

PROPOZYCJE DLA WĘDROWNIKÓW
Cele:
„ Służba to cel życia wędrownika ”
1.Postępowanie zgodne z harcerskim stylem życia
2.Samodzielne planowanie swojego czasu
3. Prezentowanie postawy i postepowania wynikającego z Prawa Harcerskiego
4.Inicjowanie róznorodnych zadań, podejmowanie nowych wyzwań
5. Odnajdywanie swojego miejsca w społeczeństwie.
6. Wcielanie w życie idei służby i pracy nad sobą.
Zadania:
1. Przygotowanie materiałów na kuźnicę dla harcerzy starszych, wędrowników i
instruktorów na temat „Potrzebni są nam idole czy autorytety”.
2. Prezentacja multimedialna „Rycerstwo w Bitwie pod Grunwaldem” - wybitne
postacie.
3. Wędrówki intelektualne w poszukiwaniu wybitnych postaci historycznych.
4. Zdobycie ,, Znaku Zawiszy” lub sprawności.
5. Pokazanie swoich działań mieszkańcom miasta.
6.Poszukiwanie różnorodnych pól służby.

PROPOZYCJE DLA INSTRUKTORÓW
„Mieć zaszczyt, traktować harcerską służbę jako zaszczytny obowiązek, nie
oczekując nagród, odznaczeń, wyróżnień. I tylko jedna nagroda za służbę:
poczucie spełnionego obowiązku, oceniane we własnym sumieniu.
Nie medale, nie premie, nie dyplomy, tylko – a może aż – spokojne sumienie,
źródło wewnętrznego zadowolenia, szczęścia”- hm. Stefan Mirowski
Cele:
1. Propagowanie idei przyjaźni - „Bo przyjaciele tacy jak my czują się ze
sobą bezpiecznie, bez rzadnej rywalizacji, zbędnej gry pozorów”
2. Aktywizowanie środowisk do podejmowania nowych działań.
3. Wskazywanie kierunków rozwoju harcerstwa w nowym stuleciu
4. Promowanie harcerstwa w środowiskach.
5. Rozwijanie i doskonalenie wspólnoty instruktorskiej - ,, Romantyzm
naszych marzeń w powszedni wplećmy dzień idźmy dalej, idźmy
wyżej ponad cień”
6.Promocja służby jako fundamentu harcerskiego wychowania.
 

7. Promocja tradycji harcerskiej służby na przestrzeni 100-lecia harcerstwa
Organizacja wspólnej służby podczas Ogólnopolskiego Zlotu Harcerstwa
Polskiego w Krakowie i Zlotu Hufca.

Zadania:
1. Udział w Zlocie Harcerstwa Polskiego w Krakowie.
2. Odnalezienie w środowiskach śladów tradycji harcerskich również tam , gdzie
obecnie nie działa ZHP,
3. Pozyskiwanie nowych instruktorów oraz tych, którzy działali kiedyś - ”Kto
wraca, tego przyjmijcie tak, jak gdyby nigdy nie odchodził”- Goethe
4. Zorganizowanie wieczornicy instruktorskiej( instruktorzy okrągłego stołu)
5. Inicjowanie współpracy z domami dziecka i domami opieki społecznej, pomoc
potrzebującym.
6. Organizowanie biwaków i innych imprez harcerskich w różnych środowiskach.
7. Organizowanie spotkań instruktorskich, budowanie wspólnoty hufca „Instruktorski zwiążmy krąg, niech przyjaźń krzepi siłę naszych rąk”
8. Pełnienie funkcji wychowawczych podczas HAL i zachecenie wychowanków
do uczestnictwa w obozach drużyn, podczas zgrupowania obozów hufca.
9. Tworzenie kręgów przyjaciół przy gromadach/drużynach
10. Rozwój instruktorski poprzaz zdobywanie stopni instruktorskich.
Tak jak w Roku Braterstwa, także w Roku Służby aktualne są słowa Andrzeja
Małkowskiego: „Że każdy w miarę możności do wspólnej pracy przyczynić się
powinien – to jasne”
Opracowanie: phm. Wiesława Grądzka, phm. Marianna Popłąwska,
hm. Barbara Żaboklicka, hm. Bożenna Hardej

