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WSTĘP 

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją, której misją jest wychowanie 

młodego człowieka, czyli wspieranie jego rozwoju na wszystkich płaszczyznach. Są to 

płaszczyzny: fizyczna, społeczna, emocjonalna, intelektualna i duchowa. W duchu 

odpowiedzialności za realizację tejże misji kadra instruktorska dba o własny rozwój, aby 

dzieci i młodzież, która została jej powierzona również mogła się rozwijać i dojrzewać 

równomiernie we wszystkich wyżej wymienionych płaszczyznach swojej osobowości. W 

związku z tym został powołany rozkazem komendy Hufca ZHP Kolno 2/2016 z 

dn.10.02.2016r. Zespół Wychowania Duchowego (ZWD). 

ROZDZIAŁ 1 

Cele i zadania Zespołu Wychowania Duchowego. 

Zgodnie z zapisami Statutu ZHP rozdz. 2 $3 pkt. 3 i pkt. 4 podstawą wychowania 

duchowego są normy moralne i etyczne wywodzące się z chrześcijaństwa przy 

poszanowaniu prawa do wyboru systemu wartości duchowych przez członków ZHP. W  

warunkach środowiska kolneńskiego wychowanie duchowe najczęściej przybiera formę 

wychowania religijnego związanego z praktykami religijnymi. Zabezpieczając i 

umożliwiając realizację powyższych zapisów ZWD opracował program wychowania 

duchowego, czyli formacji duchowej zawierający stałe elementy tej formacji jak również 

propozycję wynikające z określonego czasu i wyzwań sytuacji bieżącej.  

Program ten winien być uaktualniany każdego roku zwłaszcza w części 

dotyczącej bieżących potrzeb i sytuacji. Ma on zapewnić realizację założeń zawartych w 

$5 pkt. 3 Statutu ZHP, czyli rozwijać i umacniać postawę służby, braterstwa i pracy nad 

sobą. ZWD będzie czuwał nad realizacją programu a także zapewniał współpracę z 

Kościołem Katolickim zgodnie z $7 pkt. 1 Statutu ZHP. A zwłaszcza z parafiami Św. 

Anny i Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie oraz innymi parafiami dekanatu 

kolneńskiego. Do zadań ZWD należy organizowanie udziału środowiska Hufca ZHP 

Kolno w uroczystościach patriotyczno-religijnych a także posługa w zakresie potrzeb 

duchowych i religijnych zuchów, harcerz i instruktorów hufca. 

 

ROZDZIAŁ 2 

Program wychowania duchowego. Cele, zadania, formy pracy. 

Program skierowany jest przede wszystkim do instruktorów Hufca ZHP Kolno i 

stanowi pewne wytyczne zapewniające rozwój w sferze duchowej kadry i harcerzy. 



Udział i współpraca kadry instruktorskiej zapewni oczekiwane i dobre efekty na drodze 

życia duchowego powierzonej im młodzieży. Odpowiedzialność za realizację programu 

spoczywa na ZWD oraz komendzie hufca i drużynowych. 

1. Program wychowania duchowego ma na celu: 

- Rozwój życia duchowego środowiska Hufca ZHP Kolno 

-Znajomość i pogłębienie życia religijnego 

- Zaznajomienie z chrześcijańskim dziedzictwem ziemi kolneńskiej  

- Otwarcie się i poznanie innych wyznań chrześcijańskich naszego regionu oraz 

propagowanie postawy ekumenicznej. 

- Poznanie podstaw innych religii i ich historii w naszym regionie 

- Wspieranie rozwoju ducha patriotycznego 

2. Realizacja celów 

2.1 Zadania stałej formacji duchowej: 

- Harcerska Msza św. na rozpoczęcie nowego roku pracy w hufcu - wrzesień ( czynny 

udział w liturgii) 

- Udział w uroczystościach religijno-patriotycznych z okazji Święta Niepodległości - 11 

listopada (asysta honorowa) 

-Betlejemskie Światło Pokoju w obu parafiach kolneńskich - grudzień (przygotowanie i 

obstawa liturgiczna Mszy św. z obrzędem przekazania BŚP, przygotowanie 

okolicznościowej dekoracji) 

-Dzień Myśli Braterskiej - 22 luty (Uroczysta Msza św., aktywny udział w liturgii) 

- Pomoc w organizacji „Biegu żołnierzy wyklętych” organizowanego przez władze 

samorządowe - przełom lutego - marca 

- Udział w uroczystościach religijno–patriotycznych z okazji „urodzin Marszałka” – 

marzec (Msza św. i warty honorowe). 



- Harcerska Droga Krzyżowa w parafii Św. Anny - w wybrany piątek okresu Wielkiego 

Postu. (poprowadzenie śpiewów i rozważań, przygotowanie okolicznościowej dekoracji) 

- Udział w drodze krzyżowej ulicami miasta w Wielki Piątek (asysta z pochodniami i 

niesienie krzyża) 

- Udział w uroczystościach z okazji święta Konstytucji 3 maja (asysta honorowa w czasie 

Mszy św, i składaniu kwiatów pod pomnikiem) 

- Brunoniada - związana z osobą Św. Brunona w Koźle. Rajd lub pielgrzymka na „Górę 

Śmierciową” i modlitwa oraz poznanie historii chrystianizacji naszego regionu. 

- Zapewnienie opieki duchowej i duszpasterskiej w czasie trwania HAL i HAZ na terenie 

działalności Hufca ZHP Kolno (możliwość aktywnego udziału w Mszy św. niedzielnej i 

świątecznej)  

2.2 Zadania bieżące w roku 2016-2017 

- Udział w obchodach 1050 rocznicy chrztu Polski - 5 czerwca 2016 w Koźle. (udział w 

przygotowaniu i zabezpieczeniu uroczystości a także warta honorowa) 

- Udział w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016 w wymiarze lokalnym. Pomoc w 

przygotowaniu i przyjęciu goszczącej u nas młodzieży z Łotwy. Opieka i pomoc w 

realizacji punktów programu pobytu młodych oraz współpraca ze stroną kościelną -      

20 - 25 lipca 2016 

- Możliwość zdobycia odznaki służby związanej z ŚDM Kraków 2016 lipiec - sierpień 

2016 

- Wycieczka Harcerzy do Tykocina, Sokółki, Bohonik i Białegostoku - wrzesień 2016. 

zapoznanie się z innymi religiami, różnymi kulturami Podlasia i zwiedzanie świątyń: 

katolickich, prawosławnych, muzułmańskich i judaistycznych. 
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