
PROGRAM PRACY HUFCA ZHP BIAŁYSTOK 
im. hm. Stanisława Moniuszki 

na rok 2013/ 2014 
 

 
– obchody 100 rocznicy harcerstwa na Białostocczyźnie      

 
 
 
 
 
 
 
 

„Nasza misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym 
rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawianie wyzwań” 

Statut ZHP, Rozdział 2. § 3. 
 
 



Hufcu ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki zrzesza 260 zuchów, 290 harcerzy, 292 harcerzy starszych, 172 wędrowników, 218 

wędrowniko –instruktorów, tylko 55 instruktorów, niestety tylko 10 seniorów – instruktorów. Hufiec ZHP Białystok łącznie liczy 1296 

osób. W hufcu działa obecnie 90 drużyn, 8 szczepów, 10 kręgów instruktorskich, 3 kluby specjalnościowe i 1 krąg klerycki. 43 drużyny 

działają w szczepach, 47 samodzielnie. Swoim działaniem hufiec obejmuje obszar Białegostoku, Kleosina, Księżyna, Łap, Jurowiec, 

Supraśla, Wasilkowa, Zabłudowa, Księżyna, Sobolewa, Studzianek, Krypna i Rudy a także działa drużyna i gromada  w Wysokim 

Mazowieckim. 

 

W Hufcu ZHP Białystok działają: 

22 gromady zuchowe 

34 drużyny harcerskie 

11 drużyn starszo harcerskich 

10 drużyn wędrowniczych 

14 drużyn wielopoziomowych 

14 inne jednostki 

 

Komenda Hufca: 

hm. Agatę Pietryszyk – komendantka hufca 

hm. Mariusz Brzozowski – z-ca komendanta ds. organizacyjnych 

hm. Karolina Sarosiek – z-ca komendanta ds. programowych 

hm. Tomasz Borkowski – skarbnik hufca 

hm. Sylwia Lenkiewicz – członek komendy,  

hm. Marta Zapolska – członek komendy, szefowa biura, szefowa ZKK 

pwd. Magdalena Duszyńska – członek komendy 

pwd. Maciej Korsan – członek komendy, szef ZPiI 

phm. Martę Wyszkowską – członek  komendy ds. programowych, szefowa Zespołu programowego 

 

Namiestnictwa hufcowe: 

Namiestnictwo Zuchowe – pwd. Joanna Tomaszuk 

Namiestnictwo Harcerskie – phm. Patrycja Kruszewska 

Namiestnictwo Starszoharcerskie – pwd. Magdalena Kurzynowska 

Namiestnictwo Wędrownicze – pwd. Hanna Domurat 



 

W Hufcu ZHP Białystok działają 3 kluby specjalnościowe: 

Klub Medyczny – szef hm. Marek Trzeciak 

Klub Łącznościowy – szef phm. Adam Wnorowski 

Klub Spadochronowy – szef Maciej Siemionko 

Klub Rakietowy – szef pwd. Piotr Fiedorczuk 

Zespoły hufca: 

Zespół Kadry Kształcącej – szef hm. Marta Zapolska (BOKK) 

Komisja Stopni instruktorskich – przewodnicząca hm. Agnieszka Brzozowska 

Zespół Programowy -  szef phm. Marta Wyszkowska 

Zespół Promocji i Informacji – szef pwd. Maciej Korsan 

Hufcowa Kapituła Stopni Wędrowniczych – szef phm. Paula Maja Dzienis 

Zespół Logistyczny – szef phm. Marcin Szarkowski 

Duszpasterstwo  

 

Program Hufca ZHP Białystok oparty jest o tradycje i uniwersalne wartości, odpowiada na potrzeby wszystkich grup wiekowych. 

Hufiec ZHP Białystok swą działalność programową realizuje w oparciu o główne kierunki programowe ZHP wytyczone przez 

Podstawy wychowawcze ZHP. Program pracy hufca ma za zadanie wychowywać młodych ludzi na prawych, aktywnych i 

odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Realizujących ideały służby, braterstwa i pracy 

nad sobą. 

 

Celem realizowanych przedsięwzięć programowych jest tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju 

duchowego, emocjonalnego, intelektualnego, społecznego i fizycznego zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i 

instruktorów. Działania te podejmowane będą w zakresie: 

 

- współpracy z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi, 

- wychowania patriotycznego, 

- wychowania społecznego i duchowego, 



- wychowania intelektualnego, 

- kultury fizycznej oraz sportu, 

- rozwijania zamiłowania do turystyki i poznawania przyrody, 

- prezentacji alternatywnych form spędzania wolnego czasu, 

- aktywnego i twórczego zimowego i letniego wypoczynku, 

- kształcenia, doskonalenia i wspierania kadry instruktorskiej. 

 

 
CELE: 

 

- Inicjowanie i koordynowanie działalności programowej hufca i środowisk harcerskich hufca, 

- Organizowanie przedsięwzięć programowych dostosowanych do potrzeb wszystkich grup wiekowych w ZHP także seniorów, 

- Uczczenie 100 Rocznicy harcerstwa na Białostoczczyźnie, 

- Budowanie wspólnoty harcerskiej Hufca 

- Zapoznanie i praca drużyn i gromad z Bohaterem Hufca hm. Stanisławem Moniuszko 

- Kształtowanie umiejętności współpracy zespołów hufca,  

 

 

ZAMIERZENIA: 

 

-  Hufiec działać będzie w oparciu o dobrze przygotowany program hufca uwzględniający potrzeby wszystkich grup wiekowych, a 

także środowisk harcerskich, 

- Harcerze poznają postać bohatera Hufca hm. Stanisława Moniuszkę,  

- Uczcimy 100 Rocznicę Harcerstwa na Białostocczyźnie poprzez organizacje różnorodnych inicjatyw programowych, 

- wspólne przygotowanie różnorodnych inicjatyw programowych przez zespoły hufca 

 



HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH HUFCA BIAŁYSTOK 

w roku harcerskim 2013/ 2014 
 

MIESIĄC DATA, GODZINA, 

MIEJSCE 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 

DZIAŁENIE 

OPIS DZIAŁANIA UCZESTNICY 

KTO? 

OSOBA/GRUPA 
ODPOWIEDZIALNA 

WRZESIEŃ  

2013 

1 września 74. Rocznicy Wybuchu II Wojny 

Światowej 

- święto patriotyczne reprezentacja 

Hufca 

Komenda Hufca 

 

4 września 

 

Spotkanie drużynowych - bieżące sprawy hufca programowe, 

organizacyjne, ewidencja, ZLOT HUFCA 

ZHP Białystok 

drużynowi  i 

przyboczni 

Komenda Hufca 

5-6 września XIII Międzynarodowy Marsz Żywej 

Pamięci Polskiego Sybiru w 

Białymstoku 

- marsz poświęcony pamięci 

wysiedlonych na Sybir 

W 2013 Związek Sybiraków obchodzi 85 –

lecie powstanie i 25 –lecie 

reaktywowania (reaktywowany w 1988r ) 

Reprezentacja 

hufca 

KH i KCH 

7 września Pielgrzymka do Krypna Kościelnego - piesza jednodniowa pielgrzymka do 

Krypna (około 38 km) 

Wszyscy chętni Duszpasterstwo 

9 września Posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni 

Instruktorskich 

- otwarcia i zamknięcia prób 

instruktorskich na stopień przewodnika i 

podharcmistrza 

Próbanci i 

opiekunowie 

KSI 

13-14-15 

września 

Supraśl Bulwary 

im. Wiktora 

Wołkowa 

Zlot Hufca ZHP Białystok 

„Po 100kroć harcerstwo” 

- zlot z okazji 100 Rocznicy harcerstwa na 

Białostocczyźnie 

- bloki programowe, ognisko harcerskie z 

wnuczką Małkowskiej,  

- Jarmark Drużyn w Supraślu oraz koncert 

„Wołosatek”,  

- apel na 100-lecie,  

- wystawa harcerska z okazji 100-lecia i 

80- lecia Drużyny Supraskie w CKiR  

Galeria Zmienna 

 

wszyscy Komenda Zlotu 



PAŹDZIERNIK 

2013 

7 października Posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni 

Instruktorskich 

- otwarcia i zamknięcia prób 

instruktorskich na stopień przewodnika i 

podharcmistrza 

Próbanci i 

opiekunowie 

KSI 

11 -13 

października 

Miejsce: Ateny 

Sejmik Instruktorski - budowanie wspólnoty instruktorskiej 

- doskonalenie umiejętności, 

- podnoszenie wiedzy 

Instruktorzy, 

drużynowi, 

przyboczni 

ZKK 

phm. U. Walesiuk i 

phm. K. Janicka 

13 października XIII Dzień Papieski – Jan Paweł II – 

Papież Dialogu 

 

- zbiórka pieniędzy dla zdolnej ubogiej 

młodzieży 

chętne drużyny Komenda 

Chorągwi 

19 października Olimpijka Zuchowa - olimpijka zuchowa sprawdzająca 

sprawność fizyczną i umiejętność gry pair 

play 

Gromady 

zuchowe 

Namiestnictwo 

Zuchowe 

21 października Posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni 

Instruktorskich 

- otwarcia i zamknięcia prób 

instruktorskich na stopień przewodnika i 

podharcmistrza 

Próbanci i 

opiekunowie 

KSI 

23 października Spotkanie komendantów szczepów - sprawy organizacyjne i programowe w 

nowym roku 

 

Komendanci i 

zastępcy 

Komenda Hufca 

Agata Pietryszyk 

II połowa 

października 

„Warsztaty zuchowe o maksi 

sprawach” 

 Drużynowi i 

przyboczni gz 

Namiestnictwo 

Zuchowe 

II połowa 

października 
REKRUTACJA NA HUFCOWY KURS PRZEWODNIKOWSKI Osoby w wieku 

16-18, mające 

przyrzeczenie 

harcerskie 

ZKK 

LISTOPAD 

2013 

4 listopada Posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni 

Instruktorskich 

- otwarcia i zamknięcia prób 

instruktorskich na stopień przewodnika i 

podharcmistrza 

Próbanci i 

opiekunowie 

KSI 

5 listopada 

 

Spotkanie drużynowych - bieżące sprawy hufca programowe, 

organizacyjne, podsumowanie 100 –lecia 

gala, podanie biwaków i zimowisk 

drużynowi  i 

przyboczni 

Komenda Hufca 

11 listopada 

Rynek 

Kościuszki 

 

95.  Rocznica Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę 

- narodowe święto – Msza Święta w 

Kościele Farnym i uroczystości pod 

pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego 

- harcerze mają darmową komunikacje 

miejską 

wszyscy Komenda Hufca 



18 listopada Posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni 

Instruktorskich 

- otwarcia i zamknięcia prób 

instruktorskich na stopień przewodnika i 

podharcmistrza 

Próbanci i 

opiekunowie 

KSI 

I połowa 

listopada 

Warsztaty plastyczne  Funkcyjni 

gromad 

Namiestnictwo 

Zuchowe 

Joanna Tomaszuk 

II połowa 

listopada 

Warsztaty dla opiekunów prób 

instruktorskich 

- regulamin KSI ważny od 1 września 

2011r. 

- rola opiekuna, jak pracować z 

podopiecznym 

- cel próby instruktorskiej, jak ułożyć 

dobrą próbę 

phm i z otwarta 

próbą phm 

KSI 

hm. Agnieszka 

Brzozowska 

II połowa 

listopada 

Inauguracja Kursu 

Przewodnikowskiego 

- zgodnie z programem kursu Uczestnicy kursu ZKK 

hm. M. Zapolska 

23 listopada Festiwal Harcerski 

Jesienne Spotkanie z Piosenką 

PT.  

- prezentacja umiejętności wokalnych 

drużyn i solistów 

 

 

Drużyny i 

gromady 

3 SzDHiZ „Słońce” 

GRUDZIEŃ 

2013 

2 grudnia Posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni 

Instruktorskich 

- otwarcia i zamknięcia prób 

instruktorskich na stopień przewodnika i 

podharcmistrza 

Próbanci i 

opiekunowie 

KSI 

7-8 grudnia II Mikołajkowy Rajd Rad Drużyn - współzawodnictwo rad drużyn 

- integracja środowisk harcerskich 

- zajęcia doskonalące, warsztaty 

Rady drużyn Zespół 

Programowy 

pwd. Ewelina 

Baranowska 

I połowa 

grudnia 

Szkolenie kadry przed Harcerska 

Akcja Zimową 2014 

- zasady organizacji biwaków i zimowisk 

podczas Harcerskiej Akcji Zimowej 

- dokumentacja 

- bezpieczeństwo podczas wyjazdów 

Kadra HAZ 

ZKK i 

Hufcowa Komisja 

Rewizyjna 

I połowa 

grudnia 

Konkurs na kartkę świąteczną - konkurs na najładniejszą, najbardziej 

świąteczną, oryginalną kartkę 

świąteczną. 

Regulamin na stronie hufca. 

zuchy Namiestnictwo 

Zuchowe 

Marta Słoma 

9 grudnia Konkurs na potrawę Wigilijną - konkurs na najsmaczniejszą, tradycyjną 

potrawę wigilijną, regulamin będzie 

dostępny na stronie hufca 

harcerze Namiestnictwo 

Harcerskie 

„Przystań” 



13 grudnia 32. Rocznica Wprowadzenia Stanu 

Wojennego 

stan nadzwyczajny wprowadzony 13 

grudnia 1981r. na terenie całej Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej na mocy Rady 

Państwa. 

reprezentacja Komenda Hufca 

14 grudnia XIII Festiwal Kolęd i Pastorałek - wspólne śpiewanie kolęd wszyscy 19 BGZ, SP 47 

15 grudnia 

 

Aula UwB 

 

Charytatywny Koncert Kolęd Chóru 

Uniwersytetu w Białymstoku wraz z 

Komendą Hufca 

- koncert 

- jarmark z ozdobami świątecznymi, 

świątecznymi przysmakami 

wszyscy Komenda Hufca 

Namiestnictwo 

Zuchowe 

21 grudnia  

godzina 16:00 

Wieczór Wigilijny Hufca - podzielenie się opłatkiem, życzenia 

świąteczne, 

Drużynowi, 

przyboczni, 

instruktorzy 

KH 

Duszpasterstwo 

KI AWSD,  

31 SzDHiZ 

Pwd. Kamila Pług 

23 grudnia 

Pałac 

Branickich 

Betlejemskie Światło Pokoju - przekazanie światła mieszkańcom 

Białegostoku,  życzenia, opłatek 

wszyscy KH, Kapelan, KCH 

STYCZEŃ  

2014 

13 stycznia Posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni 

Instruktorskich 

- otwarcia i zamknięcia prób 

instruktorskich na stopień przewodnika i 

podharcmistrza 

Próbanci i 

opiekunowie 

KSI 

14 stycznia 

 

Spotkanie drużynowych - bieżące sprawy hufca programowe, 

organizacyjne, HAZ! 

drużynowi  i 

przyboczni 

Komenda Hufca 

15 stycznia Spotkanie komendantów szczepów - sprawy organizacyjne i programowe Komendanci i 

zastępcy 

Komenda Hufca 

Agata Pietryszyk 

25 stycznia 108. Rocznica urodzin hm. 

Stanisława Moniuszki – bohatera 

hufca 

- zbiórki drużyn, środowisk harcerskich Drużyny i 

gromady 

Drużynowi 

 

27 stycznia – 

9 lutego 

 

HARCERSKA AKCJA ZIMOWA 2014 R. 

Udział drużyn w zimowiskach oraz biwakach zimowych, organizacja różnorodnych forma aktywnego spędzania czasu 

wolnego. 

 

LUTY 2-7 luty Zimowisko Kursu 

Przewodnikowskiego 
- zgodnie z programem kursu Uczestnicy kursu 

hm. Marta 

Zapolska 

10 luty Posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni - otwarcia i zamknięcia prób Próbanci i KSI 



2014 Instruktorskich instruktorskich na stopień przewodnika i 

podharcmistrza 

opiekunowie 

15 lutego Karnawałowy Bal Zuchowy - bal karnawałowy zuchowy, gry i 

zabawy 

Gromady 

zuchowe 

Namiestnictwo 

Zuchowe 

M. Gryncewicz 

O. Michniewicz 

15 luty 

 

godzina 18:00 

Bal Instruktorski - tworzenie wspólnoty instruktorskiej 

- promowanie aktywnej formy 

odpoczynku 

- dobra zabawa w gronie funkcyjnych 

Instruktorzy, 

drużynowi i 

przyboczni 

7 SzDHiZ 

19 lutego 95. Rocznica Wyzwolenia 

Białegostoku 

- rocznica wyzwolenia miasta spod 

okupacji niemieckiej 

reprezentacja 

hufca 

Komenda Hufca 

23 luty 

 

Dzień Myśli Braterskiej – wieczornica 

oraz 

Gala z okazji 100–lecia Harcerstwa 

na Białostocczyźnie 

 

- 156. Rocznica urodzin twórcy skautingu 

Roberta Baden - Powella 

- Msza Święta 

- podsumowanie programu Harcerski 

Biały100k 

- wręczenie nagród i odznaczeń 

instruktorom Hufca 

Instruktorzy, 

drużynowi i 

przyboczni, 

Funkcyjni drużyn, 

zaproszeni 

goście 

KH, ZP 

Duszpasterstwo 

Karolina 

Kunikowska 

4 SzDHiZ  

MARZEC 

2014 

1 marca XVI Rajd Śladami Powstańców 

Styczniowych 1863 r. 

- współzawodnictwo drużyn 

- integracja środowisk harcerskich 

chorągwi 

- promowanie aktywnego wypoczynku 

- promowanie Puszczy Knyszyńskiej 

 

Drużyny 

harcerskie i 

gromady 

Komenda Hufca i 

Komenda 

Chorągwi 

3 marca Posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni 

Instruktorskich 

- otwarcia i zamknięcia prób 

instruktorskich na stopień przewodnika i 

podharcmistrza 

 

Próbanci i 

opiekunowie 

KSI 

I połowa marca 
Biwak zaliczeniowy 

KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO 
- zgodnie z programem kursu uczestnicy kursu 

ZKK  

kadra kursu 

 

10 marca 

 

Spotkanie drużynowych - bieżące sprawy hufca programowe, 

organizacyjne, ewidencja, HAL 

przygotowania baz 

drużynowi  i 

przyboczni 

Komenda Hufca 



II połowa marca 
Warsztaty „Jak pracować z kadrą 

drużyn?” 

- relacje w grupie 

- działanie rady drużyny 

Drużynowi i 

przyboczni 

ZKK 

pwd. E. 

Zadykowicz 

II połowa marca Kurs pierwszej pomocy - 15 godzinny kurs pierwszej pomocy 

organizowany dla osób z otwartą próbą 

przewodnikowską 

Wędrownicy z 

otwartym pwd. 

Namiestnictwo 

harcerskie 

„Przystań” 

KWIECIEŃ 

2014 

2 kwietnia 9. Rocznica Śmierci Papieża 

Jana Pawła II 

- Msza Św. W Kościele Ojca Pio, przemarsz 

z mieszkańcami na Krywlany 

Reprezentacja 

hufca 

Komenda Hufca 

7 kwietnia Posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni 

Instruktorskich 

- otwarcia i zamknięcia prób 

instruktorskich na stopień przewodnika i 

podharcmistrza 

Próbanci i 

opiekunowie 

KSI 

II połowa 

kwietnia 

4. Rajd Świętego Jerzego – turniej 

zastępów. 

- przybliżenie biografii Św. Jerzego – 

patrona harcerzy 

- Msza Św. 

- rajd po Białymstoku 

 

Drużyny 

harcerskie i 

gromady 

33 BSzDHiZ 

kwiecień - maj Warsztaty dla przybocznych - według planu warsztatów Drużynowi i 

przyboczni 

ZKK 

pwd. U. Cimoch 

pwd. Ewelina 

Baranowska 

MAJ 

2014 

2 maja Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej - uroczystości na Rynku Kościuszki Reprezentacja 

hufca 

Komenda Hufca 

3 maja Obchody 223. Rocznicy 

Uchwalenia Konstytucji 

-  święto narodowe 

- rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

Była to pierwsza w Europie uchwalona 

konstytucja w 1791 roku. 

wszyscy Komenda Hufca 

5 maja Posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni 

Instruktorskich 

- otwarcia i zamknięcia prób 

instruktorskich na stopień przewodnika i 

podharcmistrza 

Próbanci i 

opiekunowie 

KSI 

10 -11 maja 

Rynek 

Kościuszki 

Dzień Munduru 

Gra miejska 
- miejski dzień munduru chętni Justyna Łęgowska 

12 maja Konkurs fotograficzny pt. „W 

Służbie” 

- konkurs fotograficzny mający na celu 

ukazanie harcerskiej służby 

harcerze Namiestnictwo 

harcerskie 

„Przystań” 



12 maja 

 

Spotkanie drużynowych - bieżące sprawy hufca programowe, 

organizacyjne, HAL 

drużynowi  i 

przyboczni 

Komenda Hufca 

 

14 maja Spotkanie komendantów szczepów - sprawy organizacyjne i programowe Komendanci i 

zastępcy 

Komenda Hufca 

Agata Pietryszyk 

24 maja 
Zbiórka polowa w Kleosinie 

Hufca ZHP Białystok 

- apel inauguracyjny 

- bloki programowe 

- harcerskie ognisko 

wszyscy 

 

Komenda Zbiórki 

Polowej 

 

 

maj/ czerwiec Wędrowniczy kurs pierwszej 

pomocy 

- kurs udzielania pierwszej pomocy wędrownicy Arek Plewkiewicz 

CZERWIEC  

2014 

1 czerwca Dzień Dziecka - uczczenie dnia dziecka w drużynach wszyscy 

 

Środowiska 

harcerskie 

2 czerwca Posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni 

Instruktorskich 

- otwarcia i zamknięcia prób 

instruktorskich na stopień przewodnika i 

podharcmistrza 

Próbanci i 

opiekunowie 

KSI 

7 czerwca Wielka Gala Zuchowa - podsumowanie roku harcerskiego Gromady 

zuchowe 

Namiestnictwo 

Zuchowe 

19 czerwca Boże Ciało - harcerska biała służba, Msza Św. Z 

procesją 

-  służba medyczna i porządkowa 

wszyscy Komenda Hufca 

20-21-22 

czerwca 

34. Piesza Pielgrzymka 

Różanostocka 

- promowanie aktywnej formy 

wypoczynku- 

- podziękowanie za cały rok szkolny i 

harcerski 

Wszyscy chętni Kapelan Hufca 

Duszpasterstwo 

LIPIEC I 

SIERPIEŃ 

2014 

HARCERSKA AKCJA LETNIA 2014 

Harcerze Hufca ZHP Białystok spędzają czas na biwakach i obozach podsumowujących na rok harcerski. 

Borki i Stańczyki 2014 r. 

1 sierpnia Obchody 70. Rocznicy Powstania 

Warszawskiego 

- święto narodowe Reprezentacja 

środowisk 

harcerskich 

Komenda Hufca 

15 sierpnia Święto Wojska Polskiego  Reprezentacja 

środowisk 

harcerskich 

Komenda Hufca 



 

Propozycje centralne, ogólnozwiązkowe: 

Dodatkowo, na stronie Wydziału Programowego GK ( WWW.program.zhp.pl) dostępne są informacje, 

dotyczące przedsięwzięć programowych ( rajdy, złazy, gry, zawody, konkursy) organizowanych przez 

środowiska harcerskie z całego kraju. 
 

http://www.program.zhp.pl/

