Zał. 1 do Uchwały Nr 1/2019 Komendy Hufca ZHP Sokółka
z dnia 24 września 2019r. w sprawie przyjęcia do realizacji
„Programu pracy Hufca ZHP Sokółka im. hm. Witolda Biziuka na okres wrzesień 2019 – grudzień 2020”

„Naszą misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym
rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawianie wyzwań”
Statut ZHP, Rozdział 2. § 3.

Program pracy Hufca ZHP Sokółka im. hm. Witolda Biziuka

1. Charakterystyka hufca:
Siedziba:

Historia ZHP na terenie
działania hufca:

Bohater hufca:

Biuro Komendy Hufca ZHP Sokółka mieści się w budynku przy ul. Grodzieńskiej 47 w Sokółce.
Właścicielem budynku jest Parafia pw. Św. Antoniego w Sokółce.
Początki harcerstwa w Sokółce sięgają roku 1927. Wtedy to powstały pierwsze druŜyny: męska im.
Tadeusza Kościuszki i Ŝeńska im. Emilii Plater. DruŜynowym druŜyny męskiej został dh. Witold
Biziuk. Za jego sprawą zaczęły powstawać druŜyny w powiecie sokólskim (w Dąbrowie, Kamionce
Starej, Wierzchlesiu, Szudziałowie, Suchowoli, Janowie, Korycinie, Kuźnicy, Nowym Dworze,
RóŜanymstoku). Pierwsze Przyrzeczenie Harcerskie w Sokółce harcerze złoŜyli w 1928 roku.
Uroczystość ta odbyła się przy Pomniku Wolności. Od tego czasu harcerstwo stało się niezwykle
popularne. W 1932r. kiedy druŜyn było ponad 30, władze ZHP utworzyły odrębny Hufiec Sokólski, a
jego hufcowym mianowały dh. Witolda Biziuka. Zajął się on koordynacją pracy wszystkich druŜyn
hufca , szczególnie zaś realizacją ustaleń Głównej Kwatery ZHP, dotyczących przygotowań do
Jubileuszu Związku w 1935 roku. Dh. Biziuk brał udział w jubileuszowym Zlocie Harcerstwa w
Spale. Wybuch II wojny światowej w 1939r. zmobilizował sokólskich harcerzy do działalności w
grupach sanitarnych. Pomoc rannym Ŝołnierzom, posługa szpitalna, a nawet grzebanie, poległych
Ŝołnierzy, to tylko niektóre czynności, jakie harcerze wykonywali w czasie okupacji. Po wojnie
naleŜało odtworzyć dawne struktury organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego. Stąd juŜ na
początku roku szkolnego 1945/46 powstała w sokólskim gimnazjum druŜyna harcerzy im. Księcia
Józefa Poniatowskiego. Ilość utworzonych druŜyn harcerskich w 1945r. była juŜ tak znaczna, Ŝe
władze ZHP reaktywowały przedwojenny Hufiec w Sokółce. Hufcowym ponownie został druh Witold
Biziuk. Do lat osiemdziesiątych harcerstwo próbowano podporządkować panującej wówczas
socjalistycznej ideologii. Harcerstwo zachowało jednak swą toŜsamość. SłuŜyło i nadal słuŜy
społeczeństwu. Stara się pokazać młodym ludziom niełatwą, jednak dającą wiele radości i
satysfakcji drogę Ŝycia.
W misji tej mają swój niezaprzeczalny udział mają kolejni, po hm. Witoldzie Biziuku, komendanci
hufców, w tym miedzy innymi: dh. Jerzy Wierzbicki, dh. Halina Wiesławska, dh. Jerzy Maliszewski,
dh. Jerzy Gimier, dh. Sławek Kuczyński, dh. Czesław Mosiej, dh. Adam Kowalczuk, dh. Wojciech
Pietraszewski. Od 20 listopada 2015r. funkcje komendanta Hufca ZHP Sokółka sprawuje phm. Edyta
Wilkiel
hm. Witold Biziuk - urodził się 4 stycznia 1902 r. w Sokółce. Ojciec Lucjan posiadał gospodarstwo
rolne, ponadto był zaangaŜowanym społecznikiem. Matka Malwina z domu Słowińska zajmowała się
wychowaniem siedmiorga dzieci (5-ciu synów i 2-óch córek). Witold był najstarszym z rodzeństwa.
Ojciec postanowił kształcić syna, co było wielkim wyrzeczeniem dla całej rodziny. W roku 1912
rozpoczął naukę w szkole rosyjskiej. W latach I wojny światowej uczył się prywatnie u pani Ireny
KieŜel. W 1919 roku zdał egzamin do Seminarium Nauczycielskiego w Białymstoku. Tam teŜ wstąpił
do 4 Białostockiej DruŜyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego. W dniu 11.03.1923 dh. Witold podczas
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uroczystej ceremonii szkolnej złoŜył Przyrzeczenie Harcerskie na sztandar druŜyny.
Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego dh. Witold otrzymał posadę nauczyciela, a po roku
kierownika siedmioklasowej Szkoły Powszechnej w Czarnej Wsi – Stacja (dziś Czarna Białostocka).
W szkole utworzył druŜynę harcerską im. Tadeusza Kościuszki, zostając jej druŜynowym. W dwa
lata później otrzymał przeniesienie do swego rodzinnego miasta, do Szkoły Powszechnej nr 1. Tam
zorganizował dwie druŜyny: męską im. Tadeusza Kościuszki i Ŝeńską im. Emilii Plater. Dzięki jego
staraniom utworzono druŜyny w Dąbrowie, Kamionce Starej, Wierzchlesiu, Szudziałowie,
Suchowoli, Janowie, Korycinie, Nowym Dworze, RóŜanymstoku.
W 1928 r. odbył kurs podharcmistrzowski w Radłowie koło Gdyni, po którym jako instruktor
harcerski, naleŜał do kadry kierowniczej kaŜdego obozu, w którym uczestniczył. Brał równieŜ
udział w II Zlocie ZHP w Poznaniu 1929r. i Srebrnojubileuszowym Zlocie Harcerstwa w Spale 1935r.
Uczestniczył w Walnym Zjeździe ZHP w Wilnie 1934 r. i tegoŜ roku w Zlocie Starszyzny Harcerskiej
na Huculszczyźnie.
Do niezapomnianych przeŜyć naleŜało pierwsze Przyrzeczenie Harcerskie w 1928r. Ta uroczystość
odbyła się bowiem przy Pomniku Wolności, upamiętniającym poległych za Ojczyznę w 1920 roku i
skupiała nie tylko harcerzy z Sokółki, Dąbrowy i Kamionki Starej, ale takŜe wszystkich notabli
miasta.
Rok 1930 w Ŝyciorysie dh. Biziuka zaznaczył się dwoma waŜnymi faktami. 4 marca zawarł związek
małŜeński z Izabelą Popławską, z którą potem miał syna. 1 września rozpoczął w Poznaniu WyŜszy
Kurs Nauczycielski z gimnastyki i sportu. Po powrocie z Poznania, obok etatu nauczyciela otrzymał
równieŜ angaŜ na instruktora wychowania fizycznego w Inspektoracie Szkolnym w Sokółce. Miało to
wpływ na wychowanie młodzieŜy szkolnej nie tylko na wzorach Scautingu, ale równieŜ wyrabianiu
tęŜyzny fizycznej.
W 1932 r., kiedy druŜyn tych było ponad 30, władze ZHP utworzyły odrębny Hufiec Sokolski, a jego
hufcowym mianowały phm. Witolda Biziuka. Nowa zaszczytna nominacja wymagała znacznie
dłuŜszego czasu pracy, która w harcerstwie była zajęciem społecznym, bez wynagrodzenia
finansowego.
W okresie władzy sowieckiej Witold Biziuk uczył w polskiej Niepełnej Dziesięciolatce w Sokółce. W
czasie okupacji niemieckiej prowadził warsztat szklarski i w powiązaniu z Organizacją Tajnego
Nauczania Okręgu Białostockiego, pełnił funkcję inspektora szkolnego w powiecie sokolskim. Sam
teŜ zajmował się tajnym nauczaniem. Obok podziemnej pracy dydaktycznej druh Witold związał
się z ruchem oporu Armii Krajowej, gdzie posługiwał się pseudonimem „Harcerz”.
Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej Białostocczyzny w sierpniu 1944r. Witold Biziuk wybrany
został przez Radę Miejską burmistrzem miasta Sokółki. Zaczął organizować: Spółdzielczość,
Ochotniczą StraŜ PoŜarną. Dzięki jego staraniom zorganizowano orkiestrę straŜacką, która przez
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dziesiątki lat istniała. Burmistrzem był zaledwie do końca sierpnia. Od września objął posadę
nauczyciela wychowania fizycznego w tamtejszym Gimnazjum później Liceum Ogólnokształcącym.
To umoŜliwiło powrócić do pracy w harcerstwie, tu załoŜył druŜynę harcerską im. Księcia Józefa
Poniatowskiego.
Władze ZHP reaktywowały przedwojenny hufiec Sokółce. Na Hufcowego powołano phm. Witolda
Biziuka, który funkcję tę pełnił do 11.01.1949r. tj. kiedy został rozkazem komendanta Chorągwi
Białostockiej zwolniony „ze względów słuŜbowych”. Spowodowane to było, nie dostosowaniem się
do zmian ustrojowych w Polsce, której władze nie tolerowały ani ideologii, ani metodyki
harcerstwa przedwojennego. On jednak trwał u podstaw skautingu i harcerstwa polskiego,
wycofanie z działalności nastąpiło w tym samym czasie, kiedy decyzją władz PRL zlikwidowano
Związek Harcerstwa Polskiego.
Po Zjeździe ZHP w Łodzi wśród instruktorów powracających do czynnej słuŜby znalazł się równieŜ
druh Witold. Włączył się do pracy Komendy Hufca jako kierownik Zespołu Kształcenia
DruŜynowych. Jeszcze w latach 70-tych i na początku lat 80-tych pełnił funkcje w Komisjach
Rewizyjnych Hufca Sokólskiego i Chorągwi Białostockiej. Mając 80 lat, pełnił po raz trzeci przez
dwa lata, funkcję komendanta Hufca ZHP w Sokółce. W wieku 86 lat, po raz ostatni uczestniczył w
Zlocie ZHP „Grunwald 88”.
Odszedł na wieczną wartę 26 sierpnia 1992 roku w Sokółce.
Hufiec ZHP Sokółka w 2005r. otrzymał im. hm. Witolda Biziuka oraz sztandar.
Liczebność hufca:

Hufiec liczy 325 osób (wg stanu ewidencji na dzień 01.09.2019r.)

Obszar działania hufca:

Powiat sokólski i powiat augustowski (gm. Lipsk).
Obecne władze zostały wybrane na Zjeździe Zwykłym Hufca 20 listopada 2015r.

Władze hufca:

Komenda Hufca:
phm. Edyta Wilkiel – Komendant Hufca
phm. Wojciech Dzienisowicz – Z-ca Komendanta ds. organizacyjnych
pwd. Renata Stelmaszek – Z-ca Komendanta ds. programowych
hm. Wojciech Pietraszewski – Skarbnik Hufca
hm. Bogumił Dziedziul – Członek Komendy (odpowiedzialny za kształcenie)
hm. Leszek Zaniewski – Członek Komendy
Komisja Rewizyjna Hufca:
phm. Janusz Bielawski – przewodniczący
phm. Krzysztof Dzienis – członek
wakat - członek
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Sąd Harcerski – brak
W hufcu pracują następujące komisje oraz zespoły:
Komisja Stopni Instruktorskich:
hm. Robert Grzesik – przewodniczący
hm. Wojciech Pietraszewski – członek
phm. Mariusz Piktel – członek
Kapituła Stopni Harcerskich:
phm. Mariusz Piktel – przewodniczący
phm. Anna Andrzejewska – członek
phm. Wojciech Dzienisowicz – członek
pwd. Mateusz Ignatowicz – członek
Dąbrowska Kapituła Stopni Harcerskich:
hm. Jolanta Konstańczuk – przewodnicząca
pwd. Agata Kamlińska – członek
pwd. Łukasz Grajewski – członek
pwd. Justyna Samojło – członek
pwd. Paweł Konstańczuk – członek
Komisje, Kapituły, Zespoły,
Kluby, Kręgi, Namiestnictwa, Namiestnictwo Wędrownicze „Brzask”:
druŜyny, gromady:
phm. Łukasz Kojta– namiestnik
pwd. Justyna Samojło – członek Rady Namiestnictwa
pwd. Agata Kamlińska – członek Rady Namiestnictwa
pwd. Aleksandra Mackiewicz – członek Rady Namiestnictwa
pwd. Paweł Januszkiewicz - członek Rady Namiestnictwa
Zespół ds. Wychowania Duchowego:
wakat – szef zespołu
wakat – z-ca szefa zespołu
pwd. Agata Ignatowicz – członek
dh. ks. Tomasz Kiercel – członek
Zespół ds. Promocji i Informacji:
phm. Wojciech Dzienisowicz – szef zespołu
hm. BoŜena Zaniewska – członek
hm. Leszek Zaniewski – członek
Zespół Kwatermistrzowski:
pwd. Klaudia Bienasz – szef zespołu
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Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej:
hm. Łukasz Kojta – szef zespołu
hm. ElŜbieta Bielawska
hm. Jolanta Konstańczuk
hm. BoŜena Zaniewska
W hufcu działają równieŜ:
Krąg Starszyzny Harcerskiej „PISTON”- przewodniczący phm. Wojciech Dzienisowicz;
Krąg instruktorski- komendantka pwd. Monika Baranowska.
W skład hufca wchodzą następujące gromady i druŜyny:
Liczba gromad zuchowych – 4
1 Gromada Zuchowa „Waleczne Misie”- druŜynowa dh. Anna Jarosz;
7 Kresowa Gromada Zuchowa na próbie „Świetliki” – druŜynowa pwd. Karolina Wysocka;
17 Gromada Zuchowa „Krasnoludkowy Ród”- druŜynowa phm. Teresa Rutkowska;
32 Gromada Zuchowa „Wilczki”- druŜynowa dh. Julia Kondrat.
Liczba druŜyn harcerskich (wielopoziomowych, wędrowniczych, starszoharcerskich) – 9
1 Sokólska DruŜyna Harcerska „Atma” im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”- druŜynowa pwd.
Aleksandra Mackiewicz;
1 Dąbrowska DruŜyna Harcerska „Gladius”- druŜynowy dh. Jakub Świetlicki;
2 Dąbrowska DruŜyna Wędrownicza Harcerskiej SłuŜby Granicznej „Astat” im. Korpusu Ochrony
Pogranicza – druŜynowa hm. Jolanta Konstańczuk;
4 Nowodworska DruŜyna Harcerskiej SłuŜby Granicznej „Złote Lwy” – druŜynowy phm. Janusz
Bielawski;
5 Sidrzańska DruŜyna Harcerska „Trawersi”- druŜynowa pwd. Anna Harasim;
6 Lipska DruŜyna Harcerskiej SłuŜby Granicznej „śubry”- druŜynowa hm. ElŜbieta Bielawska;
7 Kresowa DruŜyna Harcerska – druŜynowa dh. Natalia Walko;
32 Sokólska DruŜyna Harcerska „Rudy” im. Jana Bytnara – druŜynowy pwd. Paweł Januszkiewicz;
DruŜyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Sokółce – druŜynowa pwd. Monika Mróz.
Baza harcerska „Kamionek” w Kamiennej Nowej, 16-200 Dąbrowa Białostocka

Baza hufca:

Lokalizacja bazy:
Baza połoŜona jest w miejscowości Kamienna Nowa, w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego
(woj. podlaskie). 800 metrów od bazy znajduje się kąpielisko na Biebrzy. Zaopatrzenie w Dąbrowie
Białostockiej (13 km od bazy).
Dojazd do bazy:
Samochodem z Dąbrowy Białostockiej przez miejscowości: Małyszówka, Osmołowszczyzna, Stara
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Kamienna. Pociągiem relacji Białystok – Suwałki przez Sokółkę (stąd jako osobowy). Stacja
docelowa Ostrowie Biebrzańskie.
Walory regionu:
Baza połoŜona jest z dala od obiektów wielkomiejskich i przemysłowych, w oazie ciszy i spokoju, w
zakątku gdzie przyroda jest jeszcze nieskaŜona ”produktami cywilizacji”. Znakomite połoŜenie
bazy umoŜliwia obserwowanie w jej bezpośredniej bliskości wspaniałego świata zwierząt i roślin
Biebrzańskiego Parku Narodowego. Są tu wspaniałe miejsca do pieszych wędrówek (m.in. bunkry z
okresu II wojny). W Augustowie moŜna popływać statkiem po jeziorach. Autokarami moŜna
pojechać do Kruszynian i Bohonik (jedyne w Polsce zabytkowe meczety tatarskie), do Stańczyk,
gdzie znajdują się potęŜne, zabytkowe wiadukty kolejowe, do Osowca – zabytkowa twierdza
obronna, do GierłoŜy – bunkier Hitlera.
Standard bazy:
Baza posiada ok. 100 miejsc noclegowych w namiotach (łóŜko, materac, koce). Pawilon kuchenno –
sanitarny wygodny w pracy i obsłudze. Glazura i terakota ułatwia utrzymanie czystości. Pawilon
posiada 2 pomieszczenia socjalne, stołówko – świetlicę o powierzchni 120 m2, umywalnie dla
dziewcząt i chłopców z ciepłą wodą i natryskami oraz pomieszczenie z toaletami dla dziewcząt i
chłopców. Baza posiada boisko do piłki noŜnej, siatkówki i badmintona.

Majątek hufca:

Sojusznicy hufca:

Więcej o bazie:
https://www.facebook.com/groups/431658740192490/
Majątek hufca jest zgodny z zapisami w ksiąŜce inwentarzowej.
Stanowi go m.in. wyposaŜenie biura komendy hufca, baza wraz z budynkami gospodarczymi i ich
wyposaŜeniem oraz sprzęt biwakowy – namioty, kanadyjki, koce.
Ponadto hufiec posiada eksponaty o wartości historycznej, w tym m.in.:
- sztandar hufca – szt. 2;
- sztandar AK – szt. 1;
- sztandar historyczny – szt. 1;
- kroniki – szt. 4.
Hufiec ZHP Sokółka skutecznie zabiega o pozyskanie w swoim środowisku przychylności dla
harcerstwa i zachęca do pomocy lokalne podmioty zewnętrzne, czyli sojuszników, bez których
wsparcia finansowego i pozafinansowego hufiec miałby trudności w prowadzeniu skutecznej pracy
wychowawczej. Wśród sojuszników Hufca ZHP Sokółka znalazły się lokalne władze, prywatni
przedsiębiorcy, szkoły, media w tym m.in.:
- Urząd Miejski w Sokółce,
- Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej,
- Urząd Miejski w Lipsku,
- Urząd Gminy w Nowym Dworze,
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- Urząd Gminy w Kuźnicy,
- Urząd Gminy w Sidrze,
- Sokólski Ośrodek Kultury i Kino „Sokół”,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sokółce,
- Zespół Szkół w Sokółce,
- Zespół Szkół w Kuźnicy,
- Zespół Szkół w Lipsku,
- Parafia pw. Św. Antoniego w Sokółce,
- StraŜ Graniczna,
- Urząd Marszałkowski w Białymstoku,
- Starostwo Powiatowe w Sokółce,
- Starostwo Powiatowe w Augustowie,
- Lokalne media: www.isokolka.eu, www.sokolka.tv, tvk-net.pl, Kurier Poranny, Nowiny Sokólskie,
- Firma HIGH Power – Pan Mariusz Bienasz,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Sokółce,
- Sklep Harcerski w Białymstoku,
- „Jaskółka Sp. z o. o.” w Sokółce,
- Firma Steeler Marcin Piasecki,
- Apteka Mellisa s.c. A. Piasecka, S. Piasecki,
- Firma Biuro-Serwis Marcin Dylewski,
- FHU Sklep Sportowy Zbigniew Horczak.
Ponadto Hufiec ZHP Sokółka moŜe zawsze liczyć na wsparcie rodziców harcerzy a takŜe na
wsparcie merytoryczne i wszelką pomoc ze strony Komendy Chorągwi Białostockiej ZHP.
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2. Liczebność poszczególnych gromad i druŜyn (stan na 01.09.2019r.):
Lp.

Liczba osób
w jednostce

Gromada/druŜyna

1.

1 Gromada Zuchowa „Waleczne Misie”

16

2.

7 Kresowa Gromada Zuchowa na próbie „Świetliki”

15

3.

17 Gromada Zuchowa „Krasnoludkowy Ród”

12

4.

32 Gromada Zuchowa „Wilczki”

15

5.

1 Sokólska DruŜyna Harcerska „Atma” im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki

19

6.

1 Dąbrowska DruŜyna Harcerska „Gladius”

44

7.

2 Dąbrowska DruŜyna Wędrownicza Harcerskiej SłuŜby Granicznej „Astat” im. Korpusu Ochrony Pogranicza

8

8.

4 Nowodworska DruŜyna Harcerskiej SłuŜby Granicznej „Złote Lwy”

26

9.

5 Sidrzańska DruŜyna Harcerska „Trawersi”

24

10.

6 Lipska DruŜyna Harcerskiej SłuŜby Granicznej „śubry”

47

11.

7 Kresowa DruŜyna Harcerska

26

12.

32 Sokólska DruŜyna Harcerska „Rudy” im. Jana Bytnara

28

13.

DruŜyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku na próbie działająca przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Sokółce

8

Instruktorzy z przynaleŜnością do hufca:

37
Razem:

325
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3. Charakterystyka środowiska, w którym działa hufiec:
Jednostki Hufca ZHP Sokółka działają w następujących miejscowościach: Sokółka, Sidra, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Korycin,
Kuźnica i Lipsk. Są to głównie tereny gmin miejskich i miejsko-wiejskich.

4. Analiza SWOT:
MOCNE STRONY
 sprawne zarządzania hufcem,
 bardzo dobra kondycja finansowa hufca,
 hufiec posiada w gronie instruktorów specjalistów wielu
branŜy,
 dobra praca Komisji Stopni Instruktorskich i Hufcowego
Zespołu Kadry Kształcącej,
 organizowanie kursów i szkoleń (kurs przewodnikowski),
 siedziba komendy hufca, która słuŜy równieŜ spotkania
harcerskie i instruktorskie,
 dobre reprezentowanie hufca we władzach chorągwianych i
lokalnych,
 potrafimy pozyskiwać sojuszników w lokalnym środowisku
(m.in. UM, SG),
 dobry kontakt z prasą i lokalną telewizją,
 coraz więcej jednostek uczestniczy z sukcesami w
przedsięwzięciach ogólnopolskich.

SŁABE STRONY
 małe zaangaŜowanie części kadry instruktorskiej w
działania podejmowane na poziomie hufca,
 brak konsekwencji w realizacji planu pracy przez
niektóre jednostki działające w hufcu,
 brak namiestników metodycznych,
 brak pracy ze stopniami, nieefektywnie prowadzona
próba harcerza,
 brak świadomości części druŜynowych co do celowości
działań i wymaganych dokumentów,
 realizacja HAL i HAZ w stopniu niewystarczającym,
 niewystarczająca ilość szkoleń metodycznych i
warsztatowych,
 słabe zaangaŜowanie druŜyn w pracę hufca,
 brak świadomości wśród druŜynowych o obowiązku
wychowywania następcy,
 luki pokoleniowe (nie ma ciągłości wiekowej)
 powoływanie na funkcje bez przeszkolenia,
 druŜyny w niewielkim stopniu wykorzystują w pracy
instrumenty metodyczne i propozycje programowe KCh i
GK ZHP.,
 w hufcu w minimalnym stopniu jest stosowane
motywowanie kadry instruktorskiej,
 słabe zaangaŜowanie druŜyn w akcję 1%.
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SZANSE

ZAGROśENIA

 współpraca z ChZKK,
 członkowie hufca (kadra instruktorska i funkcyjni druŜyn)
mogą uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach na szczeblu
chorągwi,
 uczestniczenie w otwartych konkursach ofert na realizację
zadań publicznych,
 udział w ogólnopolskich konkursach grantowych dzięki
współpracy z lokalnymi podmiotami,
 zaangaŜowanie rodziców w pracę gromad zuchowych, druŜyn
harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych,
 hufiec posiada bazę harcerską „Kamionek”, którą moŜna
wykorzystać do organizacji działań programowych,
 większe przychody z bazy spowodowane jej optymalnym
wykorzystaniem podczas HAL w wyniku przeprowadzonego w
2019 roku remontu,
 coraz większa świadomość rodziców dotycząca znaczenia
wsparcia wychowania ideałami harcerstwa oraz kształtowania
umiejętności takich jak zaradność, współdziałanie, przyjaźń,
słowność,
 funkcjonowanie zespołów i kapituł w hufcu i ich potencjał.

 odpływ młodej kadry na studia do większych
miejscowości poza obszar działania Hufca,
 duŜa konkurencyjność zajęć pozalekcyjnych,
 nieregularnie odbywające się zbiórki druŜyn, zastępów są
głównym powodem problemów w jednostkach a w
konsekwencji przyczyną rozpadu jednostek,
 nieuregulowane sprawy gruntu działki, na którym
znajduje się baza harcerska „Kamionek".

5. Cele do osiągnięcia:
Cele
Wspólne tworzenie planu pracy
Hufca
Podniesienie jakości planów
pracy druŜyn.

Profesjonalne ukształtowanie
wizerunku hufca wewnątrz

Zadania
 Opracowanie harmonogramu przedsięwzięć
programowych Hufca w porozumieniu z
druŜynowymi.
 Nagroda w IV edycji konkursu na najlepiej
napisany plan pracy (ocena planu i jego
realizacji – wyniki konkursu zostaną ogłoszone
podczas zlotu hufca 2020).

 Hufiec czynnie będzie brał udział w
uroczystościach państwowych/ patriotycznych

Zamierzenia
 DruŜynowi czynnie włączą się w pracę nad
programem Hufca.
 Harcerze będą mogli brać udział w
konsultacjach dotyczących planów pracy druŜyn
(m.in. z Z-cą komendanta ds. programowych).
 Harcerze będą potrafili stworzyć poprawny plan
pracy druŜyny.
 Harcerstwo będzie postrzegane jako organizacja
przede wszystkim wychowawcza.
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organizacji i poza nią.

w środowisku lokalnym – poczet sztandarowy,
delegacja hufca.
 Udział w imprezach/wydarzeniach
adresowanych do lokalnych społeczności.
 Udział i pomoc w akcjach charytatywnych.
 Odpowiednie działania prowadzone przez
Zespół ds. Promocji i Informacji Hufca.

Efektywne wykorzystanie
inicjatyw ogólnopolskich i
lokalnych

 DruŜynowi będą informowani o inicjatywach
hufcowych, chorągwianych i ogólnopolskich

Wykształcona kadra instruktorska

 Opracowanie Planu Kształcenia Hufca
zawierającego ofertę szkoleniową hufca,
chorągwi i GK.
 Zorganizowanie m.in. szkolenia z pierwszej
pomocy i kursu przewodnikowskiego

Podjęcie działań w celu
integrowania środowiska
instruktorskiego tak aby kaŜdy
czuł się współodpowiedzialny za
działanie Hufca
Wypracowanie standardów pracy
/ korespondencji z druŜynowymi;

 Motywowanie instruktorów.
 Organizowanie regularnych spotkań i
integrowanie środowiska instruktorskiego.

 Komunikowanie się za pośrednictwem poczty
elektronicznej, drogą smsową, za
pośrednictwem grupy zamkniętej na
Facebooku.
 Oficjalne przesyłanie rozkazów, uchwał, planu
pracy, planu kształcenia drogą elektroniczną.
 BieŜąca aktualizacja szablonów dokumentów
niezbędnych do organizacji rajdów i biwaków.

 W lokalnych mediach będą relacjonowane
przedsięwzięcia hufca.
 W Internecie będą zawsze aktualne serwisy o
pracy/działaniach hufca – strona internetowa i
Facebook hufca.
 Harcerze swoim zachowaniem i regulaminowym
umundurowaniem będą godnie reprezentowali
hufiec oraz wartości harcerskie.
 Środowisko będzie widziało w nas wiarygodnego
partnera w działaniu i organizację angaŜującą
się w wydarzenia lokalne.
 Harcerze będą mieli większą wiedzę na temat
inicjatyw i programów ogólnozwiązkowych.
 Harcerze będą korzystali z programów
centralnych.
 Środowisko hufca będzie miało wiedzę na temat
chorągwianych propozycji programowych.
 Harcerze będą mogli korzystać z Planu
Kształcenia Hufca.
 Harcerze będą informowani o szkoleniach i
kursach ogólnopolskich jak i lokalnych.
 Kadra instruktorska będzie posiadała wiedzę i
odpowiednie przeszkolenie do sprawowania
swoich funkcji.
 Instruktorzy będą czynnie uczestniczyli w pracy
Hufca.
 Instruktorzy będą brali udział w organizowanych
spotkaniach instruktorskich.
 DruŜynowi będą wiedzieli o wszystkim co się
dzieje w Hufcu.
 DruŜynowi będą potrafili poprawnie wypełnić
dokumenty niezbędne do zatwierdzenia i
rozliczenia rajdu i biwaku w Komendzie Hufca.
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6. Harmonogram przedsięwzięć programowych w okresie wrzesień 2019 – grudzień
2020:
M-C

DATA/ew.MIEJSCE
14.09.2019
21.09.2019 Sokółka

21.09.2019 Sokółka
W
R
Z
E
S
I
E
Ń

20-22.09.2019 Sokółka

22.09.2019 Sokółka

P
A
Ź
D
Z
I
E
R
N
I
K

L

RODZAJ DZIAŁANIA/PRZEDSIĘWZIĘCIA

UCZESTNICY

Konkurs na „Najlepszy plan pracy jednostki” –
wszyscy
edycja IV (ogłoszenie wyników podczas zlotu)
druŜynowi, przyboczni,
Zbiórka druŜynowych
szefowe zespołów i innych
jednostek hufca
kandydaci do otwarcia i
Spotkanie Komisji Stopni Instruktorskich
zamknięcia prób wraz z
opiekunami
VI Sztafeta Niepodległości i Obchody 99
rocznicy Bitwy Niemeńskiej - msza św.,
przemarsz i udział w uroczystości pod
wszyscy
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Sokółce
Udział w uroczystym odsłonięciu TABLIC
UPAMIĘTNIAJĄCYCH OSOBY, MAJĄCE
SZCZEGÓLNY WKŁAD W HISTORIĘ SOKÓŁKI, w
wszyscy
tym równieŜ patrona Hufca ZHP Sokółka druha
hm. Witolda Biziuka

ODPOWIEDZIALNY ZESPÓŁ,
ŚRODOWISKO/OSOBA
Z-ca Komendant ds.
programowych, KH
Komendant Hufca

KSI

KH i druŜynowi

KH i druŜynowi

28.09.2019 Sokółka

Udział w procesji róŜańcowej do KrzyŜa
Jubileuszowego – słuŜba porządkowa

wszyscy

KH i druŜynowi

06.10.2019 Sokółka

Udział w obchodach XI rocznicy Wydarzenia
Eucharystycznego (VIII rocznica przeniesienia
Cząstki Ciała Pańskiego) – biała słuŜba w
Parafii pw. Św. Antoniego w Sokółce podczas
Archidiecezjalnego Dnia Eucharystii

wszyscy

KH i druŜynowi

26.10.2019 Sokółka

Spotkanie Komisji Stopni Instruktorskich

26.10.2019 Sokółka

Spotkanie Hufcowej Kapituły Stopni
Harcerskich

09.11.2019 Sokółka

Zjazd Zwykły Hufca

kandydaci do otwarcia i
KSI
zamknięcia prób wraz z
opiekunami
kandydaci do otwarcia i
KSH
zamknięcia prób wraz z
opiekunami
instruktorzy i harcerze
KH
pełniący funkcje instruktorskie
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I
S
T
O
P
A
D

G
R
U
D
Z
I
E
Ń

S
T
Y
C
Z
E
Ń

kandydaci do otwarcia i
zamknięcia prób wraz z
opiekunami
kandydaci do otwarcia i
zamknięcia prób wraz z
opiekunami

16.11.2019 Sokółka

Spotkanie Komisji Stopni Instruktorskich

16.11.2019 Sokółka

Spotkanie Hufcowej Kapituły Stopni
Harcerskich

11.11.2019

Udział w obchodach 101. rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości

wszyscy w swoich
środowiskach

KH, druŜynowi

II poł. listopada 2019

Posiedzenie Komendy Hufca

członkowie KH

Komendant Hufca, KH

29-30.11.2019 Kuźnica

Andrzejki Hufcowe

wszyscy

7 KDH

kandydaci do otwarcia i
zamknięcia prób wraz z
opiekunami
kandydaci do otwarcia i
zamknięcia prób wraz z
opiekunami

KSI

KSH

07.12.2019 Sokółka

Spotkanie Komisji Stopni Instruktorskich

07.12.2019 Sokółka

Spotkanie Hufcowej Kapituły Stopni
Harcerskich

14.12.2019 Sokółka

Instruktorskie spotkanie opłatkowe

instruktorzy

Komendant Hufca, KH

II poł. grudnia 2019

Betlejemskie Światło Pokoju

wszyscy w swoich
środowiskach

Komendant Hufca, KH i
druŜynowi

II poł. grudnia 2019
Kuźnica

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju na
Białoruś – przejście graniczne w Kuźnicy
(udział w wydarzeniu organizowanym przez
KCh)

wszyscy chętni

Komendant Hufca, KH i
druŜynowi

11.01.2020 Sokółka

Zbiórka druŜynowych

styczeń 2020 Sokółka

Spotkanie Komisji Stopni Instruktorskich

styczeń 2020 Sokółka

Spotkanie Hufcowej Kapituły Stopni
Harcerskich

druŜynowi, przyboczni,
szefowe zespołów i innych
jednostek hufca
kandydaci do otwarcia i
zamknięcia prób wraz z
opiekunami
kandydaci do otwarcia i
zamknięcia prób wraz z
opiekunami

KSI

KSH

Komendant Hufca

KSI

KSH
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FERIE

L
U
T
Y

M
A
R
Z
E
C

K
W
I
E
C
I
E
Ń

- HARCERSKA AKCJA ZIMOWA 2020
20.01-02.02.2020

17.01-22.01.2020 Janów

Zimowisko hufcowe

wszyscy chętni

KI

01.02.2020 Nowy Dwór

V Hufcowy Turniej Strzelecki – „Tarcza”

HS , wędrownicy, instruktorzy

4 NDHSG „Złote Lwy”

luty 2020 Sokółka

Spotkanie Komisji Stopni Instruktorskich

luty 2020 Sokółka

Spotkanie Hufcowej Kapituły Stopni
Harcerskich

22.02.2020

Hufcowy Dzień Myśli Braterskiej

01.03.2020

Udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci wszyscy w swoich
śołnierzy Wyklętych
środowiskach

marzec 2020 Sokółka

Spotkanie Komisji Stopni Instruktorskich

marzec 2020 Sokółka

Spotkanie Hufcowej Kapituły Stopni
Harcerskich

21.03.2020 Sokółka

Zbiórka druŜynowych

27-28.03.2020

Rajd XVII Hufcowe Techniki Harcerskie

I poł. kwietnia 2020

Udział w Drodze KrzyŜowej ulicami miasta

kwiecień 2020 Sokółka

Spotkanie Komisji Stopni Instruktorskich

kwiecień 2020 Sokółka

Spotkanie Hufcowej Kapituły Stopni
Harcerskich

kandydaci do otwarcia i
zamknięcia prób wraz z
opiekunami
kandydaci do otwarcia i
zamknięcia prób wraz z
opiekunami
wszyscy

kandydaci do otwarcia i
zamknięcia prób wraz z
opiekunami
kandydaci do otwarcia i
zamknięcia prób wraz z
opiekunami
druŜynowi, przyboczni,
szefowe zespołów i innych
jednostek hufca
harcerze starsi, wędrownicy,
instruktorzy
wszyscy w swoich
środowiskach
kandydaci do otwarcia i
zamknięcia prób wraz z
opiekunami
kandydaci do otwarcia i
zamknięcia prób wraz z
opiekunami

KSI

KSH
1 DDH „Gladius” i
przyjaciele
KH, druŜynowi
KSI

KSH

Komendant Hufca

1 SDH „Atma”
KH, druŜynowi
KSI

KSH
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18.04.2020 Sokółka

Posiedzenie Komendy Hufca

członkowie KH

Komendant Hufca, KH

II poł. kwietnia 2020

Hufcowa Gra Terenowa

harcerze starsi, wędrownicy,
instruktorzy

7 KDH i 32 SDH „Rudy”

02.05.2020 Sokółka
03.05.2020 Sokółka

M
A
J

C
Z
E
R
W
I
E
C

wszyscy w swoich
środowiskach
wszyscy w swoich
środowiskach
druŜynowi, przyboczni,
szefowe zespołów i innych
jednostek hufca
kandydaci do otwarcia i
zamknięcia prób wraz z
opiekunami
kandydaci do otwarcia i
zamknięcia prób wraz z
opiekunami

KH, druŜynowi
KH, druŜynowi

09.05.2020 Sokółka

Zbiórka druŜynowych

maj 2020 Sokółka

Spotkanie Komisji Stopni Instruktorskich

maj 2020 Sokółka

Spotkanie Hufcowej Kapituły Stopni
Harcerskich

II poł. maja 2020 Sokółka

Hufcowy Sprawnościowy Wielobój Zuchowy

gromady zuchowe

KH i KSH „PISTON”

16.05.2020 Sokółka

Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i
Zuchowej

wszyscy

1 SDH „Atma”

I poł. czerwca 2020
Kamienna Nowa

Zlot Hufca ZHP Sokółka

wszyscy

KH, sztab zlotu

11.06.2020

Udział w procesji BoŜego Ciała – biała słuŜba,
słuŜba porządkowa

wszyscy w swoich
środowiskach

druŜyny w swoich parafiach

WAKACJE

LIPIEC
–
SIERPIEŃ

Udział w uroczystościach z okazji Dnia Flagi
Rzeczpospolitej Polskiej.
Udział w obchodach Święta Konstytucji 3
Maja.

01.08.2020 Sokółka

Komendant Hufca

KSI

KSH

- HARCERSKA AKCJA LETNIA 2020

„Znicze Pamięci” – udział w wieczornych
uroczystościach na placu przed Kinem „Sokół”
wszyscy
zorganizowanych w rocznice wybuchu
Powstania Warszawskiego

KH, druŜynowi
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W
R
Z
E
S
I
E
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P
A
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D
Z
I
E
R
N
I
K

L
I
S
T
O
P
A
D

15.08.2020

Udział w obchodach 100. rocznicy Bitwy
Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego

wszyscy w swoich
środowiskach

KH, druŜynowi

I poł. września 2020
Sokółka

Zbiórka druŜynowych

druŜynowi, przyboczni,
szefowe zespołów i innych
jednostek hufca

Komendant Hufca

Konkurs na „Najlepszy plan pracy jednostki” –
wszyscy
edycja V (ogłoszenie wyników podczas zlotu)
Obchody 100 rocznicy Bitwy Niemeńskiej II poł. września 2020
wszyscy
udział w uroczystościach organizowanych w
Sokółce
harcerze, wędrownicy,
II poł. września 2020 Lipsk IV Rajd „Śladami oddziału Hubala”
instruktorzy
II poł. września 2020
Udział w procesji róŜańcowej do KrzyŜa
wszyscy
Sokółka
Jubileuszowego – słuŜba porządkowa
Udział w obchodach IX rocznicy przeniesienia
I poł. października 2020
Cząstki Ciała Pańskiego – biała słuŜba w Parafii wszyscy
Sokółka
pw. Św. Antoniego w Sokółce
kandydaci do otwarcia i
I poł. października 2020
Spotkanie Komisji Stopni Instruktorskich
zamknięcia prób wraz z
Sokółka
opiekunami
kandydaci do otwarcia i
I poł. października 2020
Spotkanie Hufcowej Kapituły Stopni
zamknięcia prób wraz z
Sokółka
Harcerskich
opiekunami
kandydaci do otwarcia i
I poł. listopada 2020
Spotkanie Komisji Stopni Instruktorskich
zamknięcia prób wraz z
Sokółka
opiekunami
kandydaci do otwarcia i
I poł. listopada 2020
Spotkanie Hufcowej Kapituły Stopni
zamknięcia prób wraz z
Sokółka
Harcerskich
opiekunami
I poł. września 2020

Z-ca Komendant ds.
programowych, KH
KH i druŜynowi
6 LDHSG „śubry”
KH i druŜynowi
KH i druŜynowi

KSI

KSH

KSI

KSH

11.11.2020

Udział w obchodach 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości

wszyscy w swoich
środowiskach

KH, druŜynowi

II poł. listopada 2020

Posiedzenie Komendy Hufca

członkowie KH

Komendant Hufca, KH
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I poł. grudnia 2020 Sokółka Zbiórka druŜynowych

I poł. grudnia 2020 Sokółka Spotkanie Komisji Stopni Instruktorskich

G
R
U
D
Z
I
E
Ń

druŜynowi, przyboczni,
szefowe zespołów i innych
jednostek hufca
kandydaci do otwarcia i
zamknięcia prób wraz z
opiekunami
kandydaci do otwarcia i
zamknięcia prób wraz z
opiekunami

Komendant Hufca

KSI

I poł. grudnia 2020 Sokółka

Spotkanie Hufcowej Kapituły Stopni
Harcerskich

13.12.2020 Sokółka

Instruktorskie spotkanie opłatkowe

instruktorzy

KH i KI

II poł. grudnia 2020

Betlejemskie Światło Pokoju

wszyscy w swoich
środowiskach

KH i druŜynowi

II poł. grudnia 2020
Kuźnica

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju na
Białoruś – przejście graniczne w Kuźnicy
wszyscy chętni
(udział w wydarzeniu organizowanym przez
KCh)

KSH

KH i druŜynowi

Godziny otwarcia Biura Komendy Hufca: poniedziałek – środa 10.00-15.00
DyŜury Komendanta Hufca: po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.
Posiedzenia HKSI rozpoczynają się o godzinie 17, natomiast posiedzenia HKSH o godzinie 14.
Dodatkowo, co najmniej raz na kwartał, odbędzie się spotkanie Dąbrowskiej Kapituły Stopni Harcerskich.
Planowane są alarmowe zbiórki druŜynowych, zwoływane przez Komendanta Hufca w miarę potrzeb i zaistniałych nieprzewidzianych
okoliczności.
Istnieje równieŜ moŜliwość realizacji innych inicjatyw programowych (nieujętych w planie) – ich realizacja jest moŜliwa po spełnieniu
dwóch warunków - akceptacji Komendanta i braku kolizji z terminami inicjatyw ujętych w niniejszym planie.
Integralną częścią programu pracy hufca jest plan kształcenia hufca, obejmujący propozycje kształcenia na szczeblu ogólnopolskim,
chorągwianym i hufcowym, stanowiący odrębny dokument opracowywany na dany rok kalendarzowy.

Niniejszy Program pracy Hufca ZHP Sokółka został zaakceptowany przez Komendanta i członków Komendy
na posiedzeniu dnia 24.09.2019r.

