PROGRAM WYCHOWAWCZY
HUFCA ZHP SOKOŁÓW PODLASKI IM. JANUSZA KORCZAKA

„Nasz Dom” na rok 2017
z okazji 20-lecia działalności Sokołowskiego Domu Harcerza
Przesłanie programu: Tu mi dobrze, tu mój świat. Olga Małkowska
By w Naszym Domu wszystkim było dobrze, bezpiecznie i rodzinnie, będziemy realizować
program uwrażliwiający na takie wartości, jak dom rodzinny, rodzina, więź z seniorami,
wspólnota pokoleń, miłość, przyjaźń, wiara, patriotyzm, tradycje, obrzędy, zwyczaje,
braterstwo, służba, odpowiedzialność, solidarność, uczciwość, ofiarność, sprawiedliwość,
współpraca, tolerancja, wzajemny szacunek i wsparcie, otwartość na potrzeby innych ludzi.
Cele programu:


Pielęgnowanie tradycji rodzinnych.



Integracja wspólnoty hufca.



Budowanie poczucia przynależności do wspólnoty instruktorskiej, serdecznych relacji,
wzajemnego szacunku i otwartości. Uaktywnienie kręgów instruktorskich i zespołów.



Współpraca z seniorami, tworzenie więzi pokoleniowych.



Udoskonalanie pracy gromad zuchowych, drużyn harcerskich, starszoharcerskich
i wędrowniczych oraz zastępów jako naturalnych grup rówieśniczych.



Pogłębianie współpracy programowo- metodycznej między środowiskami, wymiana
doświadczeń.



Zdobywanie Hufcowej Odznaki Korczakowskiej.



Współpraca z Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.



Stosowanie metody harcerskiej, by jak najlepiej wspierać wychowanie swoich
podopiecznych.



Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnej życzliwości w gromadach zuchowych,
drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych.



Zdobywanie stopni i sprawności, realizowanie zadań zespołowych, znaków służb,
projektów.



Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, dawanie dobrego
przykładu swoim zachowaniem, zgodnym z zasadami harcerskiego wychowania: służby,
braterstwa i pracy nad sobą.



Dbanie o estetykę Sokołowskiego Domu Harcerza i terenu, okolicznościowe dekoracje
z okazji pór roku, imprez plenerowych i świąt.



Współzawodnictwo gromad i drużyn o tytuł: Najlepsza Gromada/Drużyna Roku 2017.

Zadania wspólne:
1. Aktywny udział kadry hufca oraz gromad i drużyn w wybranych imprezach ogólnopolskich
oraz następujących przedsięwzięciach hufca i chorągwi:
- Kurs Młodej Kadry „Nasz Dom”
- Kominek w Dniu Myśli Braterskiej
- 6. Biwak z okazji DMB „Zawsze jest Dzień Myśli Braterskiej”
- 10. Harcerska Pielgrzymka do Miedzny z okazji Dnia Św. Jerzego
- Festiwal Kultury Harcerskiej
- 40. Rajd Wisła
- 7. Piknik Rodzinny „Wiązówka”

- Harcerska Akcja Letnia „Bezpieczna Przystań”
- Ognisko p.n. „Wspomnienie wakacji Bezpieczna Przystań”.
- 33. Zlot Hufca „ Nasz Dom”
- 26. Dni Chorągwi Mazowieckiej
- 9.Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku
- 27. Akcja Betlejemskie Światło Pokoju
2. Oddanie szczególnego hołdu Wielkim Polakom: Józefowi Piłsudskiemu (150 r. urodzin)
i Tadeuszowi Kościuszce (200 r. śmierci) z okazji Roku Tych Bohaterów oraz Robertowi
Baden-Powellowi z okazji 160 r. śmierci i Januszowi Korczakowi z okazji 75 r. śmierci.
3. Aktywny udział drużyn w uroczystościach patriotycznych: Święto Flagi RP 2 Maja; Święto
Konstytucji 3 Maja; 152 r. stracenia ks. Brzóski 23 Maja; 73. r. wybuchu Powstania
Warszawskiego 1 Sierpnia; 78. r. powstania Szarych Szeregów 27 września; 98. r.
odzyskania przez Polskę niepodległości 11 Listopada, 8. Sokołowski Bieg Niepodległości.
4. Obchody rocznic: 90. r. ruchu zuchowego w Sokołowie Podlaskim, 55. r. wręczenia
hufcowi sztandaru, 20. r. otwarcia Sokołowskiego Domu Harcerza przy ul. Kościuszki 11.
5. Obchody świąt rodzinnych - urodzin gromad i drużyn. Uroczyste spotkania w rodzinnych
kręgach - w izbach harcerskich oraz przy stole rodzinnym w SDH.
6. Okolicznościowe przedsięwzięcia w Naszym Domu, na naszej ziemi, nad naszą wodą.
7. Dbanie o Sokołowski Dom Harcerza, zgodnie z radą Andrzeja Małkowskiego: Że każdy
w miarę możności do wspólnej pracy przyczynić się powinien – to jasne!
PROPOZYCJE ZADAŃ DLA ZUCHÓW

Wszystkim jest z zuchem dobrze.

1. Kształtowanie postaw prorodzinnych - stworzenie portretów, np. rodziców, dziadków,
rodzeństwa; druhny drużynowej.
2. Kształtowanie pasji i zainteresowań oraz cech tj. zaradność, otwartość, pracowitość zdobycie kilku sprawności, np.: Słoneczko/Wilczek, Porządnicka/Porządnicki,
Majsterklepka, Złota rączka, Dekorator/Dekoratorka, Dobra gospodyni/Dobry gospodarz,
Muzyk, Śpiewak, Kolędnik, Strażnik Betlejemskiego Światła Pokoju, Kuchmistrz, Kuchcik.
3. Dawanie dobrego przykładu pogodnym usposobieniem - bycie zawsze pogodnym.
4. Zorganizowanie uroczystej zbiórki z okazji hufcowych jubileuszy lub świąt rodzinnych:
Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Babci, Dnia Dziadka, Dnia Dziecka
5. Poszukanie dawnych harcerzy i instruktorów wśród nauczycieli i członków rodzin.
6. Udział w akcjach charytatywnych lub zorganizowanie pomocy osobie potrzebującej
w środowisku działania gromady, np. „I ty możesz zostać świętym Mikołajem”.

PROPOZYCJE ZADAŃ DLA HARCERZY Bo wszyscy harcerze, to jedna rodzina.
1. Kształtowanie postaw prorodzinnych - stworzenie portretów członków rodzin,
instruktora hufca lub obrazu domu rodzinnego/ Sokołowskiego Domu Harcerza).
2. Kształtowanie postaw prospołecznych (udział w uroczystościach lokalnych).
3. Bycie zawsze pomocnym, zgłaszanie chęci pomocy w Sokołowskim Domu Harcerza.
4. Kształtowanie pasji i zainteresowań oraz cech tj.: patriotyzm, zaradność, otwartość,
pracowitość- zdobycie kilku sprawności, np.: Piłsudczyk, Domownik/Domowniczka,
Niewidzialna ręka, Chwat, Ogrodnik, Gospodarz, Pomocna dłoń, Przyjaciel dzieci,
Strażnik Betlejemskiego Światła Pokoju, Kuchmistrzyni/Kuchmistrz, Kwiaciarka,
Kwatermistrzyni/Kwatermistrz, Dekoratorka/Dekorator, Starszy brat, Starsza siostra.
5. Wykonywanie okolicznościowych upominków dla rodziców, osób starszych, nauczycieli,
wychowawców, instruktorów hufca.
6. Otoczenie stałą opieką mogił instruktorów i harcerzy.
7. Pełnienie Harcerskiej Służby Pamięci 1 i 2 Listopada.
PROPOZYCJE ZDAŃ DLA HARCERZY STARSZYCH
Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
1. Prezentowanie harcerskiego stylu życia oraz postępowania zgodnego z Prawem
i Przyrzeczeniem Harcerskim.
2. Promowanie harcerstwa w społeczności lokalnej, zwłaszcza wśród rówieśników,
np. zapraszanie na imprezy hufca: FKH, Skarabeusz, obóz hufca, harcerskie ogniska.
3. Rozbudzenie chęci doskonalenia własnego rozwoju.
4. Kształtowanie pasji i zainteresowań oraz cech tj.: patriotyzm, zaradność, otwartość,
pracowitość- zdobycie kilku sprawności, np.: Piłsudczyk, Śpiewaczka/Śpiewak,
Wodzirejka/Wodzirej, Grajek, Organizator harców, Wskazidroga, Krajoznawca,
Przyjaciel roślin, Reporter, Dziennikarz, Architekt, Plastyk, Hodowca kwiatów,
Ambasador przyjaźni, Kronikarz, Strażnik Betlejemskiego Światła Pokoju.
5. Stosowanie zasady „fair play” w domu, szkole, drużynie, w kontaktach z rówieśnikami.
6. Zorganizowanie pomocy dla dzieci z rodzin ubogich i z Domów Dziecka, m.in. akcje
„Pomocna dłoń”, „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”.
7. Przeprowadzenie wywiadu z najstarszym członkiem rodziny czy seniorem hufca,
zaproszenie tych osób na zbiórkę drużyny, ognisko, kominek, zlot hufca.
PROPOZYCJE ZADAŃ DLA WĘDROWNIKÓW
Wędrownik kocha swoich najbliższych, z miłością buduje swój rodzinny dom ...
1. Zdobycie znaku służby dziecku – zorganizowanie pomocy dzieciom będącym w trudnej
sytuacji rodzinnej - zabawy integracyjne, korepetycje koleżeńskie.
2. Zdobycie znaku służby gospodarce – systematyczna troska o Sokołowski Dom Harcerza:
właściwe użytkowanie SDH i terenu wokół SDH (dbanie o jego estetykę, sprzątanie SDH
po zbiórkach, racjonalne i ekonomiczne używanie wody, energii elektrycznej i cieplnej)
udział w Akcji Sprzątanie Świata, obchody Dnia Ziemi.
3. Prezentowanie harcerskiego stylu życia, dawanie dobrego przykładu postępowania
zgodnego z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.
4. Zdobycie znaku służby społeczności lokalnej – współorganizowanie 7. Pikniku
Rodzinnego „Wiązówka”, pomoc przy organizacji Miejskiej Gry Rodzinnej.
5. Zdobycie znaku służby przyjaźni – pomoc drużynowym hufca a szczególnie NS
podczas biwaku DMB, zlotu hufca i Zlotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku.
6. Zorganizowanie konkursu wiedzy o historii Sokołowskiego Domu Harcerza.
7. Opracowanie folderu promującego Sokołowski Dom Harcerza wraz z terenem.
8. Wykonanie okolicznościowych dekoracji w Sokołowskim Domu Harcerza
(cztery pory roku, imprezy, święta).
9. Zorganizowanie kuźnicy dla wędrowników i instruktorów pt. „Nasz Dom”.

PROPOZYCJE DLA INSTRUKTORÓW
Bo przyjaciele tacy jak my czują się ze sobą bezpiecznie, bez żadnej rywalizacji,
zbędnej gry pozorów.
Zadania:
1. Propagowanie idei przyjaźni. Harcerski mocno zwiążmy krąg, taka jest dziś potrzeba.
Braterskich uczuć nigdy dość jak powszedniego chleba.
2. Systematyczny udział w Zbiórkach Kadry i spotkaniach integracyjnych, celem budowania
wspólnoty hufca - Instruktorski zwiążmy krąg, niech przyjaźń krzepi siłę naszych rąk.
3. Zorganizowanie biesiady instruktorskiej „W Harcerskiej Rodzinie”- Gdzie ludzi jednoczy
radość i przyjaźń, tam wspólnota biesiadna, choćby najskromniejsza, jest zawsze świętem.
4. Organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych zgodnie z Kalendarzem
Przedsięwzięć Hufca.
5. Dawanie przykładu swoim postępowaniem – osobisty przykład instruktora.
Wychowanie to przykład i miłość. Twoje dzieci staną się tym, kim Ty jesteś, więc bądź teraz
tym, kim chcesz, aby one były kiedyś .
6. Czuwanie, by nasze instruktorskie myśli, słowa, czyny były oparte na zrozumieniu,
tolerancji, zgodzie i wzajemnym szacunku. Nikomu nie życzę źle, nie umiem, nie wiem, jak
to się robi - Janusz Korczak.
7. Współpraca w duchu braterstwa, tworzenie wzajemnej więzi, zrozumienia racji,
możliwości i uczuć innych, zgodnie ze słowami naszego patrona - Trzeba się porozumieć,
trzeba się pogodzić. I trzeba przebaczać. Często wystarczy przeczekać.
8. Pozyskiwanie nowych instruktorów oraz tych, którzy działali kiedyś - Kto wraca, tego
przyjmijcie tak, jak gdyby nigdy nie odchodził.
9. Odnalezienie śladów harcerstwa w środowiskach, gdzie obecnie nie działa ZHP.
10. Pełnienie funkcji kierowniczych i wychowawczych podczas HAL i zachęcenie
wychowanków do uczestnictwa w Zgrupowaniu Obozów Hufca „Bezpieczna Przystań”
lub do organizowania obozów drużyn w ramach hufcowego zgrupowania.
11. Dbanie o dobre relacje z rodzicami zuchów i harcerzy, dawnymi harcerzami
i instruktorami, nauczycielami, władzami samorządowymi, dyrektorami szkół i instytucji,
przedstawicielami biznesu i innych organizacji pozarządowych.
12. Tworzenie kręgów przyjaciół przy gromadach/drużynach.
13. Uwrażliwianie wychowanków na okazywanie szacunku ludziom starszym.
14. Inicjowanie współpracy z domami dziecka i domami opieki społecznej,
pomoc potrzebującym.
15. Rozwój instruktorski poprzez zdobywanie kolejnych stopni.
16. Zorganizowanie Spotkania Przyjaciół „Nasz Dom”
17. Zorganizowanie Spotkania Pokoleń.
18. Zgromadzenie zdjęć z imprez w SDH i przygotowanie wystawy fotografii „Nasz Dom”
19. Aktywna działalność w namiestnictwach i innych zespołach komendy hufca, udział
w opracowaniu atrakcyjnych propozycji repertuarowo- programowych.
20. Aktywizowanie zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i rodziców
do podejmowania nowych działań na rzecz Sokołowskiego Domu Harcerza.
21. Troska o bazę i infrastrukturę hufca. Dbanie o estetykę Sokołowskiego Domu Harcerza
i terenu, okolicznościowe dekoracje z okazji pór roku, imprez plenerowych i świąt.
22. Zorganizowanie Spotkania Świątecznego, śpiewanie kolęd i pastorałek - Niech ten płomień
z Betlejem nową światu da nadzieję, niech umocni naszą przyjaźń, niech nas dobro nie
omija!
hm. Bożenna Hardej

Druhny i Druhowie!
Przekazuję Wam Program Wychowawczy Hufca „Nasz Dom” z nadzieją, że realizacja
zadań dostarczy Wam i Waszym wychowankom nowych wyzwań, ciekawych przygód
i uatrakcyjni nasze jubileuszowe przedsięwzięcia.
Niech te propozycje będą dla WAS inspiracją do wzbogacenia programów gromad i drużyn,
do udoskonalenia Waszych jednostek, a tym samym do udoskonalenia hufca.
Ponad 20 lat temu, budując Sokołowski Dom Harcerza, dedykowałam Przyjaciołom z Hufca
słowa Pieśni odchodzących, którą wtedy najczęściej śpiewaliśmy:
Pod naszym niebem, na naszej ziemi
W tym domu, który zbudujemy,
Nigdy nie braknie nam siebie...
W tym roku dedykuję Wam, Drodzy Przyjaciele, słowa pieśni „W korczakowskim pochodzie”:
Nasz dom jest jak bezpieczna przystań
i dla Ciebie starczy tu miejsca
przygarniemy Cię silnym ramieniem
przyjaźń jest dla nas najważniejsza.
Ten hymn hufca (w załączeniu), będzie jednoczył nas z naszym patronem Januszem
Korczakiem, będzie mobilizował nas do umacniania hufcowej rodziny, wzmocni tożsamość
hufca, będzie towarzyszył naszym działaniom, tym codziennym i tym sztandarowym.
Sokołowski Dom Harcerza stworzyłam dla naszej hufcowej rodziny, by zapewnić odpowiednie
miejsce do działalności edukacyjno-wychowawczej, by każdy jej członek miał godne warunki
do nauki, zabawy i pracy podczas zbiórek gromad zuchowych, drużyn harcerskich i kręgów
instruktorskich, zbiórek kadry i komendy hufca, kursów, zjazdów, spotkań integracyjnych,
szkoleń, warsztatów oraz imprez tj. festiwale, świeczkowiska, ogniska, zloty, pikniki, biwaki.
Cieszę się, że ja budowniczy jestem z Wami, że doceniacie moje dzieło , bo „To, co zdobyliśmy
z największym trudem, najbardziej kochamy” a ja włożyłam wiele trudu, by zbudować ten dom,
robiłam to z poświęceniem i pasją – z myślą o Was – Domownikach i o naszych Gościach!
Cieszę się, że od 20. lat Nasz Dom tętni życiem dzieci, młodzieży i dorosłych!
Dołóżmy wspólnie wszelkich starań, by Nasz Dom długo służył nam i kolejnym pokoleniom!
Czuwajmy, by nasze myśli, słowa, czyny były zawsze oparte na zrozumieniu, życzliwości,
prawdomówności, zaufaniu, szacunku, otwartości, tolerancji i całkowitej odpowiedzialności
za powierzone nam dzieci, za nas samych, za Sokołowski Dom Harcerza – Nasz Dom!
Życzę Wam, by każdy czuł się w Naszym Domu dobrze, radośnie i bezpiecznie, by miał
możliwość realizacji swoich marzeń i zamierzeń, by nie był nigdy osamotniony, by miał blisko
siebie Przyjaciół i myślał zgodnie z przesłaniem programu: Tu mi dobrze, tu mój świat!
Komendantka Hufca ZHP
Sokołów Podl. im.J.Korczaka
hm. Bożenna Hardej

Sokołowski Dom Harcerza, 07. 02. 2017 r.

