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Rok 2013 poświęcony będzie 100-leciu ZHP na Białostocczyźnie. Jednostki harcerskie z Hufca 
ZHP Białystok będą skupiać się w swojej pracy na zadaniach związanych z promocją, 
wizerunkiem, służbą na rzecz społeczeństwa, pracą na rzecz środowisk harcerskich. 
 

Głównym celem działań drużyn harcerskich będzie zapoznanie mieszkańców 
naszego regionu z dorobkiem Związku Harcerstwa Polskiego w Białymstoku. 
 
Cele:  

 Przygotowanie środowisk harcerskich do obchodów 100-lecia harcerstwa na białostocczyźnie, 

 Uczczenie setnej rocznicy działalności ZHP w Białymstoku, 

 Budowanie wspólnoty harcerskiej Hufca ZHP Białystok, 

 Przybliżenie sylwetki bohatera Hufca ZHP Białystok środowiskom harcerskim, 

 Budowanie dobrego wizerunku harcerstwa w społeczeństwie, 

 Inspirowanie młodych ludzi do podejmowania wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej, 

 Promowanie harcerstwa jako ciekawego i atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu, 

 Budowanie i umacnianie dobrych relacji z sojusznikami środowisk harcerskich Hufca ZHP Białystok 
 (szkołami, rodzicami, samorządami terytorialnymi, osiedlami, klubami, innymi organizacjami pożytku 
publicznego współpracującymi ze środowiskami harcerskimi, 

 
Zamierzamy osiągnąć: 
 

 Uczcimy setną rocznicę ZHP w Białymstoku, 

 Harcerze poznają życiorys i osiągnięcia bohatera hufca hm. Stanisława Moniuszki, 

 Zorganizujemy Dzień Harcerza w Białymstoku mieszkańcom miasta, 

 Zbudujemy wizerunek ZHP jako organizacji prowadzącej wartościową pracę we wspieraniu młodego 
człowieka w jego wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru. 

 Zbudujemy nowe i umocnimy dotychczasowe dobre relacje z sojusznikami poprzez organizacje 
różnorodnych przedsięwzięć w których wezmą udział sojusznicy oraz społeczność lokalna, 

 Wzmocnimy poczucie przywiązania środowisk harcerskich do hufcowej wspólnoty poprzez wspólną 
pracę na rzecz społeczeństwa i hufca, 

 Nauczymy się współpracować, łączyć siły,  
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Myśl przewodnia na 100-lecie – Zarażajmy harcerstwem, promujmy, 
zapalajmy harcerstwo w młodych ludziach. Dlaczego właśnie harcerstwo? 
 

Harcerstwo jest dla wielu młodych ludzi wciąż 
prawdziwą pasją, najpiękniejszą z przygód, sposobem 
na życie. To właśnie na harcerskim szlaku zawiązujemy 
przyjaźnie, które pozostają nam na całe życie, uczymy 
się samodzielności, odpowiedzialności, kształtujemy 
swój charakter, rozwijamy zainteresowania, uczymy 
się, pogłębiamy wiedzę. I w tym tkwi jego 
niezaprzeczalny atut – w dobrowolności 
przyjmowanych zasad i wartości określonych w Prawie 
i Przyrzeczeniu Harcerskim. 
 
Zarażajmy, zapalajmy młodych ludzi harcerstwem, 
które wciąż jest atrakcyjne i ciekawe. Drodzy 
drużynowi  pokażmy, że harcerstwo to nie tylko dobra 
zabawa. To wszechstronny rozwój i kształtowanie 
charakteru przez stawianie wyzwań.  
 

Postawmy sobie wyzwanie! Twórzmy dobre harcerstwo!  
 
Najważniejsze jest jednak to, czego nie da się tak łatwo dotknąć i zmierzyć: to, że poznamy 
bliżej nasze środowiska harcerskie i harcerski Białystok, że wzmocnimy nasze przywiązanie 
do harcerskiego munduru, nauczymy się być widocznymi i promować nasze działania, łączyć 
siły i budować partnerstwa, wychodzić na zewnątrz z naszymi przedsięwzięciami, by zasięg 
naszego oddziaływania wykraczał poza harcówki i imprezy harcerskie, a także odświeżymy 
pracę z instrumentami metodycznymi – stopniami, sprawnościami, znakami służb, z 
projektem starszoharcerskim, zadaniami zespołowymi. 

 
 
Jak to działa? Jak otrzymać tytuł „Drużyny lub Szczepu na 100-lecie ZHP w 
Białymstoku” 
 
Przystępując do działań związanych ze stuleciem harcerstwa w Białymstoku „Harcerski 
Biały100k!”, każda jednostka ma za zadanie zrealizować po jednym zadaniu z danej sfery. 
Każda jednostka biorąca udział będzie realizowała zaplanowane przez siebie cykle działań 
m.in.: zbiórki, zajęcia, warsztaty, festyny, jarmarki. Efektem tych działań ma być 
uświadomienie młodym harcerzom jak ważna jest praca na rzecz społeczności lokalnej, 
promocja harcerstwa w szkołach, osiedlach, nawiązanie i umacnianie dobrych relacji z 
sojusznikami jakimi są dla nas szkoły, gminy, kluby osiedlowe, rodzice,  władze 
samorządowe, mieszkańcy bloków w których mamy harcówki, byli członkowie drużyn itd., 
które procentuje poszerzeniem kręgów osób „zarażonych” harcerską przygodą. 
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Zadaniem drużyny, rady drużyny lub szczepu jest wymyślenie pięciu przedsięwzięć do 
realizacji, po jednym z danej sfery. Może to być zbiórka o bohaterze hufca, akcja na rzecz 
szkoły, zajęcia zimowe dla uczniów klas 4 Waszej szkoły. Pomysłów jest mnóstwo – liczy się 
to co Wy chcecie zrobić, w czym jesteście świetni, co chcecie zaprezentować, jak wesprzeć 
Wasze środowisko w którym działacie, czego chcielibyście nauczyć inną drużynę. Każda 
jednostka ma za zadanie złożyć meldunek z opracowanymi działaniami z danej sfery, do  
15 lutego 2013 roku, deklarując chęć udziału w zdobyciu tytułu „Drużyny 100-lecia ZHP w 
Białymstoku” lub „Szczepu 100-lecia ZHP w Białymstoku”. W meldunku powinno znaleźć się: 
numer i nazwa drużyny lub szczepu, kto odpowiada za realizację zadań, zadania 
(przedsięwzięcia, akcje), oraz przybliżone terminy realizacji. 
 
Po wykonaniu wszystkich zadań każda jednostka do 15 listopada 2013 r. składa meldunek 
końcowy (sprawozdanie) z realizacji zadań oraz dołącza zdjęcia potwierdzające wykonanie 
każdego zadania. Sprawozdanie powinno być krótkim opisem wszystkich wykonanych przez 
jednostkę zadań z danej sfery. 
 
 

Czas realizacji i terminy 
 
Czas na realizację propozycji programowej „Harcerski Biały100k!” to 10 miesięcy. Program 
rozpoczyna się z dniem 15 stycznia 2013 roku i kończy 15 listopada 2013 roku. 
Podsumowanie nastąpi podczas Gali z okazji 100 – lecia ZHP w Białymstoku pod koniec 
listopada 2013 r. Zadanie można zacząć realizować jeszcze przed złożeniem meldunku.  
 
Warunkiem uczestnictwa każdej jednostki jest mailowe złożenie meldunku do 15 lutego 
2013r.  przez Szefa na adres program@bialystok.zhp.pl  
 
Po wykonaniu wszystkich zadań każda jednostka do 15 listopada 2013 r. składa meldunek 
końcowy (sprawozdanie) z realizacji zadań.   
 

Uczestnicy 
 
Propozycja  programowa „Harcerski Biały100k!” 
adresowana jest do jednostek należących do Hufca 
ZHP Białystok: 
 

 drużyn harcerskich,  

 drużyn starszoharcerskich,  

 drużyn wędrowniczych,  

 gromad zuchowych  

 oraz szczepów  
 

 
 
 

mailto:program@bialystok.zhp.pl
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Co jest do zdobycia? 
 
Tytuł „Drużyny 100 –lecia ZHP w Białymstoku” lub 
„Szczep 100 –lecia ZHP w Białymstoku” – każda 
jednostka harcerska, której meldunek sprawozdawczy 
zostanie pozytywnie oceniony przez Sztab Harcerski 
Biały100k otrzyma tytuł (certyfikat). 
  
Dodatkowo jednostka harcerska, która wykona 
najlepiej wszystkie zadania uzyska „Puchar Drużyny lub 
Szczepu 100 –lecia” oraz nagrodę. 
 

Należy wykonać poniższe zadania aby zdobyć tytuł i zawalczyć o puchar stulecia: 

 zrealizować zadania, akcje, przedsięwzięcia ze wszystkich pięciu sfer – (sfera widoczny 
hufiec realizowana jest jako jedna całość) 

 złożyć meldunek początkowy i końcowy wraz ze sprawozdaniem z wykonania zadań 
oraz dołączyć zdjęcia z realizacji sfer. 

 Każda jednostka ma za zadanie nakręcić krótki film prezentujący swoją drużynę. Film 
należy zamieścić w serwisie www.YouTube.pl. Link do filmu wraz z krótką informacją 
o drużynie należy przesłać na maila program@bialystok.zhp.pl  
Opis powinien zawierać numer, nazwę drużyny, bohatera i parę zdań o tym czym 
zajmuje się obecnie drużyna. 

 Każda jednostka powinna wziąć udział w co najmniej 5 uroczystościach i inicjatywach 
hufcowych 

 
Uroczystości i inicjatywy Hufcowe: 

1. 8 luty -Bal Instruktorski  
2. 9 luty - Bal Zuchowy 
3. 19 luty - Rocznica Wyzwolenia Białegostoku 
4. 23 luty - Hufcowy Dzień Myśli Braterskiej 
5. 3 marca – Rocznica ocalenia Białegostoku od katastrofy pociągu z chlorem 
6. marzec -Droga Krzyżowa ulicami Białegostoku 
7. 2 kwietnia - Rocznica Śmierci Jana Pawła II 
8. 10 kwietnia rocznica Katastrofy Smoleńskiej 
9. 20 kwietnia - Rajd Świętego Jerzego 
10. 2 maja - Święto Flagi 
11. 3 Maja - Obchody Uchwalenia Konstytucji 
12. 30 maja - Boże Ciało 
13. Maj/czerwiec -Rajd Króla Maciusia I 
14. 21- 23 czerwca - Pielgrzymka Różanostocka – grupa harcerska 
15. 15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego  
16. 1 września - Rocznica wybuchu II wojny światowej  
17. 7 września- Pielgrzymka Krypniańska – grupa harcerska 
18. Wrzesień - Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru 
19. 17 września – rocznica napaści sowietów na Polskę 
20. Początek października - Sejmik Instruktorski 
21. 11 listopada – rocznica odzyskania Niepodległości 

 
Organizator ma prawo podczas trwania 100-lecia dopisać do regulaminu 
dodatkowe uroczystości 

 

http://www.youtube.pl/
mailto:program@bialystok.zhp.pl
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Harcerska Odznaka Druha Stanisława Moniuszki – 
członkowie każdej jednostki harcerskiej, której 
meldunki sprawozdawcze zostaną pozytywnie 
ocenione przez Sztab otrzymają odznakę z okazji 100 
– lecia Harcerstwa w Białymstoku. Odznaka będzie w 
formie metalowego znaczka przypinanego na kieszeń 
do munduru. 
 

 
 

 

SFERY 
Każda jednostka zdobywająca  tytuł „Drużyny 100-lecia” lub „Szczepu 100-lecia” ZHP w 

Białymstoku ma zrealizować jedno zadanie z każdej sfery. Należy uwzględnić wszystkie 
obszary propozycji programowych (bohater hufca, widoczny hufiec, wychowanie 
patriotyczne i obywatelskie, wymiana doświadczeń pomiędzy drużynami, praca i działalność 
na  rzecz społeczności lokalnej). 

Szefowie jednostek mogą wykorzystać pozycje zadań przygotowanych przez Hufcowe 
namiestnictwa, które  dostosowane są do każdej grupy wiekowej. Ponadto, można także 
ułożyć własne zadania zgodne z wymaganiami danej sfery.  
 
Sfera 1. BOHATER HUFCA 

Czy nazwisko Moniuszko kojarzy Wam się tylko z 
wybitnym polskim kompozytorem? Czas byście poznali hm. 
Stanisława Moniuszko - bohatera Hufca Białystok! Druh 
Moniuszko nie bez powodu został wybrany na bohatera - był 
ważnym twórcą powojennego harcerstwa w Białymstoku. Do 
ZHP wstąpił w 1926 roku. W tym samym roku w przeddzień 
Święta Konstytucji 3 Maja złożył Przyrzeczenie Harcerskie. 
Błyskawicznie przeszedł kurs zastępowych, a następnie 
drużynowych. Jego zdolności organizacyjne i przywódcze 
sprawiły, że pełnił wiele funkcji w drużynie: zastępowego, 
przybocznego i drużynowego. Kilka lat później był już 
przybocznym Komendy Hufca Białystok. Podejmowanie coraz 
wyższych funkcji w harcerstwie wiązało z awansem na wyższe 
stopnie (od młodzika do harcerza RP, na harcmistrzu kończąc). 
Wraz z wybuchem wojny, jego drużyna jako wojskowa służba 
pomocnicza wraz z wojskiem cofnęła się na wschód, aby zorganizować skuteczną obronę. W 
1945 r. kiedy to został mianowany Komendantem Białostockiej Chorągwi Harcerzy, 
sumiennie odbudowywał białostockie harcerstwo organizując kolejne kursy i obozy, wspierał 
nowo powstające drużyny. Swoją postawą stawał się autorytetem dla instruktorów. Był m.in. 
zastępcą komendanta obozu szkoleniowego, członkiem komisji rewizyjnej oraz członkiem 
Chorągwianej Komisji Historycznej. Hm. Stanisław Moniuszko do ostatnich swych dni służył 
harcerstwu na Białostocczyźnie. Zmarł 4 czerwca 1993 roku. Za swoje osiągnięcia był 
odznaczony honorową odznaką za Zasługę dla ZHP, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 
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Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 

 
ZADANIA / bank pomysłów i inspiracji: 
1. Odwiedźcie grób bohatera hufca Stanisława Moniuszki znajdujący się na cmentarzu 
Farnym. Podejmijcie służbę: np. raz w miesiącu wybrani harcerze sprzątają grób, 
2. Przeprowadźcie zbiórkę o bohaterze hufca korzystając z propozycji i materiałów 
dostępnych na stronie hufca (prezentacja multimedialna, gawęda, quiz, krzyżówka itp.) 
3. Uczcijcie urodziny Stanisława Moniuszko. Zorganizujcie wieczornicę z "żywą" gawędą - 
niech prowadzący przebierze się za Stanisława Moniuszko i opowie o powojennym 
harcerstwie, 
4. Zorganizujcie konkurs plastyczny w drużynie lub gromadzie (dowolna lub ustalona 
techniką) na portret Stanisława Moniuszko, 
5. Nakręćcie film o bohaterze - sceny codzienne i kolejne losy od młodości do śmierci. 
Zróbcie przebrania, napiszcie scenariusz, dobierzcie muzykę. Koniecznie pokażcie filmik 
innym drużynom w Internecie, 
6. Wykonajcie przebranie Stanisława Moniuszki - na wzór starego munduru harcerskiego. 
Zróbcie sobie zdjęcia i umieśćcie w galerii drużyny. 

 
Sfera 2. WIDOCZNY HUFIEC  
 

Wspólnymi siłami pokażmy, że harcerstwo w 
Białymstoku i okolicach istnieje i ma się dobrze! Co więcej - 
że jest organizacją młodzieżową i na miarę współczesnego 
świata. Niech białostoczanie nie będą zdziwieni widząc nas 
w mundurze w mieście, niech wiedzą, jak jest nas dużo, 
gdzie działamy i gdzie mamy swoje schrony i harcówki. 
Angażujmy się w miejskie działania, nie wstydźmy się wtedy 
nosić munduru i głośno mówić o tym, że jesteśmy 
członkami ZHP. A może my zorganizujemy coś dla 
mieszkańców, pokażemy, co potrafimy i w czym jesteśmy 
dobrzy? Udowodnimy, że jesteśmy organizacją rozwijającą 
się i atrakcyjną. 

Wspólnie przygotujemy Dzień Harcerza w Białymstoku całym hufcem oraz zorganizujemy 
Zlot Hufca na miarę największego Hufca w Polsce.  
 
Dzień Harcerza pt. „Harcerski Biały100k!” odbędzie się 2 czerwca 2013 r w godzinach 11:00 

- 18:00 w  Białostockim Parku Zwierzynieckim, obok ZOO. Zostanie powołany sztab 

organizacyjny odpowiedzialny za to przedsięwzięcie. Jednostki harcerskie przez cztery 

miesiące będą przygotowywały różnorodne stanowiska. Zadaniem drużyn będzie 

zaprezentowanie najmłodszym mieszkańcom czym zajmują się na co dzień. Pokażą jedna z 

form pracy stosowaną na zbiórkach, obozach lub wyjazdach m.in. zajęcia plastyczne, 

decupage, gry i zabawy z użyciem chusty animacyjnej, mega puzzle, dyktando, przeciąganie 

liny, węzły, ścianka wspinaczkowa, małpi gaj, punkt nauki pierwszej pomocy, gry ćwiczące 

pamięć i spostrzegawczość, labirynt chemiczny, podstawy żeglowania z nauką węzłów, pokaz 

rakietowy z praktyka, majsterka harcerska i zuchowa itd. 
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Sfera 3. HISTORIA HARCERSTWA I KSZTAŁTOWANIE POSTAWY PATRIOTYCZNYCH 
 
Zabiegani, zalatani, zaaferowani codziennymi troskami coraz rzadziej 
zastanawiamy się nad konsekwencjami upływającego czasu. 
Jubileuszowy rok harcerstwa na ziemiach białostockich jest dobrym 
momentem aby cofnąć się pamięcią do czasów naszych dziadków i 
pradziadków. Trudno nam sobie wyobrazić jak można było żyć bez 
prądu, elektryczności, mp3, telefonów komórkowych, płaskich 
ekranów, rodziców przywożących i odwożących nas na zbiorki, jak 
kiedyś wyglądała siatka alarmowa bez telefonu stacjonarnego. 
Otrzepmy kurz ze starych książek, wróćmy chociaż pamięcią do 
tamtych czasów. Wspomnijmy tych, dzięki którym harcerstwo w 
Polsce się zaczęło. Pokażmy naszym harcerzom kto tworzył 
białostockie harcerstwo. Kim byli nasi przodkowie, jak wyglądały ich 
zbiórki i codzienne życie. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma 
jeszcze możliwość posłuchania gawęd seniorów z tamtych czasów.  
 
ZADANIA / bank pomysłów i inspiracji: 
1. Zorganizujcie świeczkowisko, kominek z gawędą na temat historii harcerstwa na 
Białostocczyźnie, zaproście gościa który opowie Wam o tamtych czasach, pokaże zdjęcia, 
2. Opracujcie mapę/przewodnik po miejscach związanych z historią harcerstwa w 
Białymstoku (np. trasę spaceru, podczas którego będzie można odwiedzić harcerskie tablice 
pamiątkowe, groby zmarłych harcerzy, instruktorów), 
3. Nagrajcie wywiad z seniorem ZHP o harcerstwie dawniej i dziś, zapytajcie o jego pamiątki z 
tamtych czasów, wspomnienia, 
4. Podejmijcie stałą pomoc seniorom ZHP - raz w miesiącu odwiedzajcie ich zastępami, by 
pomóc w zakupach, porządkach lub po prostu na rozmowę i opowieści przy herbatce i 
ciastku. Zaczerpniętą np. z książki "Początki harcerstwa w Białymstoku" i "Z dziejów 
harcerstwa białostockiego" i innych materiałów, 
5. Zorganizujcie zbiórkę, rajd poświęcony historii harcerstwa w Polsce i Białymstoku. Niech 
Wasi harcerze poznają ważne miejsca wybitnych białostockich instruktorów, harcerzy. 
Opowiedzcie im kawałek historii z ich życia.  
 
 

 
Sfera 4. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY DRUŻYNAMI 
 

Czas poznać inne drużyny, szczepy i środowiska! To, że Wasza 
drużyna ma ciekawy program i wciąż się rozwija, niech będzie 
pretekstem do podzielenia się tą wiedzą i doświadczeniami z innymi. 
Niech Wasze harcerskie szlaki przecinają się i pozwolą razem 
przeżywać przygody. Zachęcamy Was do organizacji wspólnych 
zbiórek, akcji i wyjazdów. A może brakuje Wam osób 
zainteresowanych wspólnym realizowaniem projektów, 
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zdobywaniem znaków służb i sprawności zespołowych? Zróbcie to razem i pokażcie innym, 
jak owocna była taka współpraca! 

 
ZADANIA / bank pomysłów i inspiracji: 
1. Zorganizujcie biwak z inną drużyną. Podzielcie się obowiązkami organizacyjnymi, a 
program opracujcie i zrealizujcie wspólnie. Niech jedna drużyna zorganizujcie zajęcia dla 
drugiej i odwrotnie. Pokażcie, w czym jesteście dobrzy, 
2. Gromady zuchowe niech wspólnie zrealizują cykl sprawności zespołowej, 
3. Wymieńcie się swoją wiedzą i doświadczeniami np. zorganizujcie warsztaty z samarytanki 
w zamian za zajęcia z żeglarstwa, 
4. Drużyny wędrownicze wspólnie mogą realizować znaki służb 
5. Podczas trwania obozu wybierzcie się na wędrówkę do innej drużyny na innym obozie i 
tam wymieńcie swoje doświadczenia. Warunkiem oczywiście jest odległość jednego obozu 
od drugiego. 
 
 
Sfera 5. PRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – 
WOLONTARIAT 
 

Każda z naszych drużyn ma swoje miejsce i pole 
działania. Włączmy się w pracę na rzecz lokalnej 
społeczności. Po co? Czasem, by odpracować nieodpłatne 
wynajęcie pomieszczenia, by zadbać o przyjazne stosunki z 
naszymi sojusznikami, by pomóc tym, wśród których 
działamy, by było milej i łatwiej coś załatwić, by pokazać, że 
nie jesteśmy skupieni tylko na swoich potrzebach, a 
wychodzimy do ludzi z pomocną dłonią i uśmiechem. 

 
ZADANIA / bank pomysłów i inspiracji: 
1. Zorganizujcie np. raz w miesiącu zajęcia harcerskie w osiedlowym klubie. Pokażcie, jak 
spędzacie czas na zbiórkach i w tym sposób zapewnijcie organizację czasu dzieciom ze 
świetlicy. 
2. Zaangażujcie się w życie szkoły: wystawcie jasełka na szkolnym apelu przed świętami, 
zorganizujcie w kilku klasach zajęcia z pierwszej pomocy na lekcjach wychowawczych, 
zorganizujcie rajd integracyjny dla klas pierwszych, pokażcie się na szkolnych apelach 
dotyczących uroczystości państwowych np. 11 listopada i 3 maja, zorganizujcie konkurs 
plastyczny w uzgodnieniu z Panią z plastyki.  
3. Dbajcie o ład w okolicy schronu i harcówki. Zorganizujcie grabienie liści, odśnieżanie 
chodnika. Wybierzcie jeden trawnik i dbajcie o niego. 
4. Zorganizujcie raz w miesiącu mszę harcerską w swojej parafii. Włączcie się w 
przygotowanie czytań i scholii, 
5. Sprzątnijcie nieznane groby na cmentarzu przed 1 listopada 
6. Włączcie się w akcję razem z Waszą szkołą – Dzień Ziemi i wspólnymi siłami sprzątnijcie 
Wasz kawałek lasu, 
7. Drużyny działające w mniejszych miejscowościach mogą włączyć się w akcje, działania 
danej gminy (Księżyno, Juchnowiec, Studzianki, Supraśl). 
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