PROGRAM WYCHOWAWCZY HUFCA ZHP
SOKOŁÓW PODLASKI IM. JANUSZA KORCZAKA
na 2015 rok

„Wehikuł czasu”
z okazji

100-lecia Sokołowskiego Harcerstwa
„Każdy ma swój wehikuł czasu.
W przeszłość przenoszą nas wspomnienia, a w przyszłość marzenia.”
„… do latania potrzebne są młode skrzydła i mocne korzenie przeszłości.”

Lp.

Obszary
działania
Historia
Sokołowskiego
Harcerstwa
Znani i nieznani
instruktorzy
naszego hufca.
Ludzie historii

1.

Cele

2.

cały rok
styczeń-luty

Praca z bohaterem
(hufca, drużyny)

Poznanie życia i służby Olave i Roberta Baden-Powell,
Olgi i Andrzeja Małkowskich, Janusza Korczaka, postaci Szarych
Szeregów, postaci Cichociemnych, Aleksandra Kamińskiego,
ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, św. Jana Pawła II,
ks. Jana Twardowskiego, komendantów i kapelanów hufca.

cały rok

Umacnianie wspólnoty
hufca. Integracja
środowisk.

Zgrupowanie Obozów Harcerskich „Wehikuł czasu”.

lipiec

Opracowanie albumu o wydarzeniach, które miały miejsce na terenie
Sokołowskiego Domu Harcerza.
Udział w obchodach 150. rocznicy stracenia Ks. Stanisława Brzóski
i adiutanta Franciszka Wilczyńskiego
Udział w 3. Sztafecie Niepodległości Łuków – Sokołów
Współorganizowanie 6. Sokołowskiego Biegu Niepodległości.
Udział w uroczystościach patriotycznych
i religijnych w środowiskach działania jednostek

marzeckwiecień
23 maja

Poznanie wybitnych
postaci związanych
z naszym harcerstwem.
Kształtowanie więzi
z seniorami.

3 października
cały rok
4 września
cały rok
wrzesień
wrzesień

Realizacja wspólnych
zadań. Podsumowanie pracy
śródrocznej gromad
i drużyn

Nasz DomNasza Mała
Ojczyzna
3.

Terminy

Zamieszczanie informacji w lokalnych mediach..
Przygotowanie fotografii z pracy gromad/drużyn do pokazu
audiowizualnego „Przez stulecie w harcerskim mundurze”
Gra miejska o historii Sokołowskiego Harcerstwa.
Przeprowadzenie wywiadu z najstarszym lub zasłużonym
instruktorem hufca.
Spotkanie z byłymi komendantami hufca.
Instruktorskie Spotkanie Pokoleń.
Udział seniorów w uroczystych zbiórki drużyn i gromad.
Organizowanie spotkań Hufcowej Komisji Historycznej.
Stworzenie filmu lub sztuki teatralnej poświęconej wybranej postaci
- zadanie przedzlotowe.
Wykonanie gry „memory” z kartami przedstawiającymi wizerunki
wybitnych postaci( zadanie przedzlotowe dla chętnych).

Poznanie historii
Sokołowskiego
Harcerstwa.

Poznanie przykładów
służby na przestrzeni
100-lecia naszego
harcerstwa.

Harcerska Akcja
Letnia

Sposoby realizacji

Poznanie miejsc
działalności środowisk
harcerskich.
Kształtowanie postaw
patriotycznych.

11 listopada
cały rok

4.

5.

Tradycje i
zwyczaje
harcerskie.

Rozwijanie wiedzy
o kulturze harcerskiej
Poznawanie dziedzictwa
hufca.

Kominek Harcerski z okazji Dnia Myśli Braterskiej.
Pokaz audiowizualny „Przez stulecie w harcerskim mundurze”
7. Harcerska Pielgrzymka do Miedzny.
Ognisko harcerskie „100 iskier na 100-lecie”.
Jubileuszowy Zlot Hufca „Wehikuł czasu”
25. Akcja „Betlejemskie Światło Pokoju”.Sprawność ”Strażnik BŚP”

22 lutego
26 marca
24 kwietnia
28 sierpnia
2-4 października
grudzień

Uwrażliwienie na piękno
ojczystego języka.
Stwarzanie warunków
do rozwoju ekspresji
plastycznej i muzycznej.

Konkurs plastyczny -„Nasze harcowanie”,
Konkurs literacki - „Harcerstwo w mojej rodzinie”
Festiwal Kultury Harcerskiej „Z piosenką przez 100-lecie”

kwiecień
kwiecień
13 maja

22.Muzyczne spotkania z poezją „Skarabeusz” - „Rzeka historii”

20 listopada

Budzenie przywiązania
do własnego regionu

6. Piknik Rodzinny „Wiązówka”, Kupalnocka nad stawem.

28 czerwca

Współpraca ze stowarzyszeniami na terenie miasta i powiatu
(udział w proponowanych imprezach i konkursach )

cały rok

Kultura

