Harmonogram
Nazwa programu: „100 – lecie Harcerstwa na Kujawach i Pomorzu”

Program składa się z 9 elementów:
1. Nazwa programu: „Skauci i harcerze w Powstaniu Wielkopolskim na Kujawach i
Pomorzu”
Celem projektu jest
uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
oraz kultywowanie i upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP
w szczególności dotyczących „Powstania Wielkopolskiego na terenie Pomorza i Kujaw”.
Projekt ma charakter otwarty – przeprowadzony zostanie przez harcerzy oraz młodzieży
z innych środowisk, tj.: do udziału zostaną zaproszone harcerki i harcerze ZHR jak również
przedstawiciele innych organizacji oraz środowisk młodzieżowych z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego, a także młodzież gimnazjalna i licealna oraz dzieci nie będące
zrzeszone w żadnych organizacjach.
W ramach programu „Skauci i harcerze w Powstaniu Wielkopolskim na Kujawach
i Pomorzu” realizowane będą zajęcia z zakresu edukacji historycznej dotyczące walk
Powstania Wielkopolskiego na Kujawach i Pomorzu w formie żywych lekcji historii
prowadzonych przez członków Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Harcerskich Grup
Rekonstrukcji Historycznych, historyków, przedstawicieli stowarzyszeń kombatanckich oraz
pasjonatów historii, forma: wykłady, prelekcje, panele dyskusyjne, zajęcia praktyczne.
Zajęcia edukacyjne w formie „żywych lekcji historii – historia, uzbrojenie, mundury”,
przeprowadzone będą wraz z pokazami filmów i zdjęć dokumentujących historię Powstania
Wielkopolskiego na Kujawach i Pomorzu.
Dla uatrakcyjnienia zajęć i wyjścia poza typowe schematy, znane młodzieży ze szkoły
i udziału w uroczystościach patriotycznych, w ramach zajęć edukacyjnych realizowany
będzie program szkolenia ochotników poprzez udział w następujących zajęciach
(w zależności od faktycznych potrzeb poszczególnych środowisk przewidujemy podział
wiekowy uczestników zajęć na 2 grupy wiekowe: I.10-15 lat, II. 16-19 lat): zajęcia
sprawnościowe, musztra z bronią, strzelectwo, pokazy walk, obsługa historycznej broni oraz
dla chętnych możliwość udziału w samej rekonstrukcji jako jej uczestnicy.
Termin: realizacji projektu 30.05.2018r. - 10.01.2019r.
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Miejsce:
1) Murowaniec gmina Białe – Błota: (Parafia p.w. Świętego Rafała Kalinowskiego
w Murowańcu, ul. Św. Rafała Kalinowskiego 2,86-005 Murowaniec - 30.09.2018r.
Zajęcia i rekonstrukcja dla dzieci z parafii oraz mieszkańców Murowańca.
2) Bydgoszcz: Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego „COLLEGIUM SALESIANUM”
w Bydgoszczy ul. Pod Reglami - 9.11.2018r. – Zajęcia i rekonstrukcja dla uczniów
Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego oraz mieszkańców Fordonu.
3) Włocławek: Stary Rynek (Parafia Św. Jana Chrzciciela ul. Św. Jana 3, 87-800
Włocławek) – 11.11.2018r. – Zajęcia i rekonstrukcja dla uczniów Szkoły Katolickiej oraz
mieszkańców Włocławka.
4) Inowrocław: (Parafia pw. Najświętszej Marii Panny ul. bpa. Antoniego Laubitza 9, 88-100
Inowrocław) – 5.01.2019r. – Zajęcia i rekonstrukcja dla uczniów Szkoły Katolickiej
w Inowrocławiu oraz mieszkańców Inowrocławia.
5) 27.12.2018r. - Udział delegacji Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z Kujaw i Pomorza
w obchodach 100 - lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu (uroczyste
obchody, gra miejska, inscenizacje historyczne) - 40 harcerzy.

Pozostałe
2. Harcerze w oddziałach Żołnierzy Wyklętych na Pomorzu i Kujawach 1.03.2018r. –
Kolegium Salezjańskie ul. Chopina 24, Aleksandrów Kujawski 87-700.
Zajęcia edukacyjne w formie „żywych lekcji historii – historia, uzbrojenie, mundury”,
przeprowadzone będą wraz z pokazami filmów i zdjęć dokumentujących historię
Podziemia Niepodległościowego jak i walki żołnierzy tegoż Podziemia na terenie Kujaw i
Pomorza. Filmy i zdjęcia pokazywane będą na ekranach i rzutnikach stacjonarnych
Następnie przeprowadzone będą inscenizacje zdobycia poszczególnych obiektów
zajmowanych przez okupantów, w przypadku inscenizacji okresu powojennego
posterunków milicji obywatelskiej i NKWD.
Każde z zajęć (łącznie 6) trwać będzie co najmniej 6 godz.
Przewiduje się w ramach jednego spotkania:
1) 1 godz. prelekcji, wykładu historycznego i panelu dyskusyjnego,
2) 1 godz. prelekcji oraz dyskusji z przedstawicielem kombatantów lub członkiem
stowarzyszenia kombatantów,
3) 1/2 godz. wspólny posiłek organizatorów i uczestników,
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4) 1,5 godz. prezentacji grupy rekonstrukcyjnych wraz z zajęciami tzw. szkolenia
poborowych (musztra, pokazy historycznej broni, charakterystyka oddziału, mundury)
5) ½ godz. krótka inscenizacja walk,
6) 1,5 godz. pokaz zdjęć oraz filmy o Armii Krajowej, NSZ i Żołnierzach Wyklętych.
W ramach zajęć edukacyjnych realizowany będzie program szkolenia poborowych poprzez
udział w następujących zajęciach (w zależności od faktycznych potrzeb poszczególnych
środowisk przewidujemy podział wiekowy uczestników zajęć na 3 grupy wiekowe: I.12-16 lat,
II. 16-19 lat, III., od 19 lat): zajęcia sprawnościowe, musztra z bronią, strzelectwo, pokazy
walk, obsługa historycznej broni.

„Tuba Dei” - 27-29.04.2018r. Gra historyczna w mieście Toruniu dla harcerek i
harcerzy ZHR
Toruński Rajd Tuba Dei to wydarzenie organizowane od 2007 r. przez harcerki i harcerzy
z Toruńskiego Środowiska ZHR (przede wszystkim Toruńskiego Hufca Zuchów i Harcerek
„Katarzynki”. Celem głównym rajdu jest pokazanie uczestnikom Torunia jak i przybliżenie
najważniejszych, zwykle historycznych, wydarzeń jego dziejów. Uczestnicy drużyn z całej
Polski, przybywają do Torunia zastępami i biorą udział w rywalizacji o zdobycie nagrody
głównej wręczanej na koniec rajdu.
Każda edycja rajdu jest oparta na motywie przewodnim związanym z Toruniem. W roku
2018, w rajdzie weźmie udział 130 osób, które wcielą się w studentów szkoły Collegium
Copernicorum i będzie próbowało uzyskać dyplom na kierunku kopernikoznawstwo. Tuba
Dei 2018 skupi się przede wszystkim na życiu i dokonaniach Mikołaja Kopernika. Uczestnicy
wezmą udział w wielkiej grze historycznej, która będzie fabularnie odzwierciedlała studia
dotyczące dziedzin życia astronoma. Podczas biegu, harcerze będą wykonywali zadania
wymagające wspólnego działania, pomysłowości, zręczności i dobrej organizacji. Jako
zwieńczenie rajdu, odbędzie się wielki bal kopernikański, na którym wręczone zostaną
dyplomy dla każdego studenta. Wyłonienie zwycięskiego patrolu i przekazanie nagród będzie
miało miejsce już ostatniego dnia podczas uroczystego apelu harcerskiego kończącego rajd
na Rynku Staromiejskim.
3.

HARCCAP - 14.04.2018r. Ogólnopolskie zawody sportowe ZHR w sportach
zespołowych i indywidualnych w Ciechocinku.
HarcCup 2018 to wydarzenie sportowe kierowane do harcerzy i harcerek z Okręgu
Kujawsko-Pomorskiego ZHR jak i pozostałych członków organizacji. Podczas tego
wydarzenia zostaną zorganizowane zawody sportowe w pięciu konkurencjach takich jak
pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, biegi na dystansie 5 km oraz piłka koszykowa.
Głównym celem projektu jest pobudzenie dzieci i młodzieży do zdrowego trybu życia poprzez
aktywność fizyczną. Zwycięscy w poszczególnych konkurencjach otrzymają nagrody
rzeczowe oraz puchary.
4.
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Korzyści które wypływają z przeprowadzenia projektu pokrywają się z celami jakie założył
sobie organizator tj.:
 Stworzenie pozytywnego wizerunku harcerzy jako ludzi aktywnych.
 Kształtowanie postawy kulturalnego widza sportowego, zdrowej rywalizacji
i współdziałania z zastosowaniem zasady "fair - play".
 Propagowanie zdrowego stylu życia.
 Poprawienie tężyzny fizycznej.
 Naukę pracy w grupie poprzez branie udziału w kategoriach grupowych, gdzie wymagany
jest kontakt z rówieśnikami
5.

6.
7.
8.
9.

Zawody Strzeleckie połączone z historią broni palnej oraz uzbrojeniem żołnierzy
„Niepodległej - 1918” – 21.04.2018r. - Bydgoszcz – Obiekty strzelnicy sportowej Klubu
Sportowego „ZAWISZA BYDGOSZCZ”, ul. Gdańska 163 oraz Muzeum Wojska
Polskiego w Bydgoszczy.
Stworzenie harcerskiego portalu historycznego pn.: Harcerki i harcerze Bydgoszcz
1917-1991 (zdjęcia, filmy, dokumenty)
Stworzenie harcerskiej strony internetowej - Historia Harcerstwa Niepokornego - Toruń
(zdjęcia, filmy, dokumenty)
Rozbudowa obiektu przy ulicy Terasy 2 w Bydgoszczy w ramach RPO Województwa
Kujawsko-Pomorskiego podziałanie 6.4.1 (Gminny Program Rewitalizacji).
Remont i prace adaptacyjne w budynku wskazanym na siedzibę Toruńskiego Hufca
Harcerek „Katarzynki” w Toruniu.

Czuwaj

Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR
Witold Szady
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