
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
HUFIEC PRAGA POŁUDNIE

NAMIESTNICTWO DRUŻYN NIEPRZETARTEGO SZLAKU

Przegląd  działalności

artystycznej  Środowisk 

,,Nieprzetartego  Szlaku”

CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP

i  nie  tylko

2017

BO WSZYSCY HARCERZE 
TO JEDNA RODZINA ...



Warszawa, dnia 27 stycznia 2017r.

Szanowni Państwo,
Druhny i Druhowie,

Przekazujemy regulamin Przeglądu  Działalności Artystycznej  Środowisk 
,,Nieprzetartego Szlaku”. Do udziału w nim zapraszamy również zuchy 
i harcerzy naszego hufca. 
Tradycyjnie Przegląd ma formułę otwartą dla wszystkich, również 
niezrzeszonych w ZHP. 

Tematyką Przeglądu 2017 jest 50 lecie nadania imienia Bohaterów Warszawy 
Chorągwi Stołecznej ZHP.

Przegląd ma przybliżyć uczestnikom historię i bohaterstwo ludzi związanych 
z Warszawą.

Zapraszamy do wzięcia udziału w proponowanych konkursach. 

Finał Przeglądu odbędzie się w czerwcu, o czym poinformujemy w 
oddzielnym zaproszeniu.

     Łączę serdeczne pozdrowienia

   

   
   Czuwaj ! 
   hm. Adam Sikoń

Namiestnik Drużyn Nieprzetartego Szlaku
Hufca Warszawa Praga Południe
Szef Referatu Drużyn Nieprzetartego Szlaku
Chorągwi Stołecznej ZHP
tel. 602 575 686

TERMINARZ PRZEGLĄDU

- Rozpoczęcie Przeglądu - luty 2017r.

- Zgłoszenia do udziału w konkursie:
  - tańca, pląsów, teatrzyków i skeczy,
  - muzycznym,
  - wokalnym,
 w terminie do dnia 22 kwietnia 2017r. do 
 dh hm. Adam Sikoń
 e-mail: adam-sikon@o2.pl 
 tel. 602 575 686 w godzinach 17.oo-20.oo

- Przegląd Artystyczny w/w konkurencji - 25 kwietnia 2017r.
godz. 15.00 Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2

- Składanie prac do konkursów:
  - plastyczny,
  - podarunek dla Przyjaciela,
  - historia i tradycje mojej drużyny,
  - fotograficzny,
  - „jak nas widzą tak nas piszą” - KONKURS 
OBOWIĄZKOWY dla drużyn

 w dniu 24 kwietnia 2017r., w godzinach 15.oo-17.oo do
 dh. hm. Pawła Ogrodowskiego, phm. Janiny Kamody, dh. 
phm. Joanny Kotulskiej
 Zespół Szkół nr 91 ul. Weterynaryjna 3 - 425 WDH

- Ocena prac w dniu 24 kwietnia 2017r. godz. 17.oo, w miejscu
 składania prac,

- Finał Przeglądu - rozdanie nagród - czerwiec 2017r. 

WSZYSTKIE PRACE KONKURSOWE POZOSTAJĄ U 
ORGANIZATORA I ZOSTANĄ WYKORZYSTANE JAKO 

FORMA PODZIĘKOWANIA SPONSOROM.



KONKURS WOKALNY - zespoły i soliści

 
Miejsce: 

Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2

Termin: 
25 kwietnia 2017 
godz. 15.00  – wtorek.

Odpowiedzialny: 
dh hm. Paweł Ogrodowski.

Zasady uczestnictwa:
Każda drużyna harcerska i gromada zuchowa, środowisko niezrzeszone 
wykonuje dwie piosenki, w tym jedna harcerską, a  druga związana z 
Powstaniem Warszawskim. 
 
Do udziału w konkursie zapraszamy solistów i zespoły.

Zasady oceny:
Jury złożone z przedstawicieli środowisk dokona oceny:
 -ruch sceniczny,
 -ogólne wrażenie artystyczne.

Uwagi organizacyjne:
udział w konkursie należy zgłosić do dnia 22 kwietnia br. do 
dh. hm. Adama Sikonia w godzinach 17.00 - 21.00 
tel. 602 575 686  z podaniem przewidywanego czasu występu. 

Organizator zapewnia możliwość odtworzenia podkładów muzycznych z 
kaset magnetofonowych lub płyt kompaktowych.
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Pałacyk Michla, Żytnia, Wola,
bronią jej chłopcy od „Parasola”,
choć na „tygrysy(1)” mają visy(2) —
to warszawiaki, fajne chłopaki — są!

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch,
pręż swój młody duch, pracując za dwóch!
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch,
pręż swój młody duch, jak stal!

Każdy chłopaczek chce być ranny...
sanitariuszki — morowe panny,
i gdy cię kula trafi jaka,
poprosisz pannę — da ci buziaka — hej!

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...

Z tyłu za linią dekowniki,
intendentura, różne umrzyki,
gotują zupę, czarną kawę —
i tym sposobem walczą za sprawę — hej!

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...

Za to dowództwo jest morowe,
bo w pierwszej linii nadstawia głowę,
a najmorowszy z przełożonych,
to jest nasz „Miecio”(3) w kółko golony — hej!

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...

Wiara się bije, wiara śpiewa,
szkopy się złoszczą, krew ich zalewa,
różnych sposobów się imają,
co chwila „szafę”(4) nam posuwają — hej!

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...

Lecz na nic „szafa” i granaty,
za każdym razem dostają baty
i co dzień się przybliża chwila,
że zwyciężymy! I do cywila — hej!

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...

PAŁACYK MICHLA



KONKURS TAŃCA, PLĄSÓW, TEATRZYKÓW 
                                            i 
                                    SKECZY

„Warszawscy harcerze”

Miejsce: 

Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2

Termin: 
25 kwietnia 2017 godz. 15.00 – wtorek.

Odpowiedzialny: 
dh hm. Paweł Ogrodowski.

Zasady uczestnictwa:
Każda grupa uczestnicząca w konkursie dysponuje limitem czasu:
taniec do 4 minut, pląs do 3 minut, teatrzyk do 8 minut, skecz do 3 minut.

Zasady oceny:
Jury złożone z przedstawicieli środowisk dokona oceny: 
 -dobór i znajomość tekstu,
 -ruch sceniczny,
 -ogólne wrażenie artystyczne.

Uwagi organizacyjne:
udział w konkursie należy zgłosić 
do dnia 22 kwietnia br. 
do dh. hm. Adama Sikonia 
w godzinach 17.00 - 21.00 
Tel. 602 575 686

Organizator zapewnia możliwość 
odtworzenia podkładów muzycznych 
z kaset magnetofonowych lub 
płyt kompaktowych.
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KILKA PRZYKŁADOWYCH 
OKRZYKÓW HARCERSKICH

Jak było? kaczo !
Jak było? byczo !
Jak było? Kaczo, byczo i indyczo!

Braawo, braawo, brawissimo,
Braawo, braawo, brawissimo,
Brawo, brawissimo,
Brawo, brawissmo,
Braawo, braawo, brawissimo,
Ho, ho.

Jutro damy im kompotu
I pojadą do Sopotu!

Po du!
Po du!
Po dużej czekoladzie!

Do ni!      
Do ni!       
Donice im z kwiatami!

B-r-a-w-o!
Brawo, brawo, brawo!
 
Ale fe!
Ale fe! 
Fenomenalne fantastyczne i genialne!

Niech was szlag! 
Niech was szlag! 
Niech was szlak harcerski prowadzi!
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KONKURS MUZYCZNY
 

Miejsce: 

Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2

Termin: 
25 kwietnia 2017 godz. 15.00 – wtorek.

Odpowiedzialny: 
dh hm. Paweł Ogrodowski.

Zasady uczestnictwa:
Każde środowisko uczestniczące w konkursie zgłasza maksymalnie dwa 
utwory muzyczne. Jeden o tematyce harcerskiej, drugi o tematyce 
Powstania Warszawskiego.

Zasady oceny:
Jury złożone z przedstawicieli środowisk dokona oceny wykonania 
zaprezentowanych utworów 

 
Uwagi organizacyjne:
udział w konkursie należy zgłosić do dnia 22 kwietnia br. 
do dh. hm. Adama Sikonia w godzinach 17.00 - 21.00 tel. 602 575 686  z 
podaniem tytułów utworów muzycznych oraz przewidywanego czasu 

        BO WSZYSCY HARCERZE 

     TO JEDNA RODZINA

Wieczorem, wieczorem / 2x C a (G e) 
Gdy ogniska płoną już F G (C D) 
Wieczorem, wieczorem / 2x 
Płoną ognie naszych dusz. 

 
Bo wszyscy harcerze to jedna rodzina, 
Starszy, czy młodszy, chłopak, czy dziewczyna. 

Wieczorem, wieczorem / 2x 
Gdy na warcie stoisz ty 
Wieczorem, wieczorem / 2x 
Wspomnijmy nasze sny. 

Wieczorem, wieczorem 
Łączy się nasz wspólny krąg 
Przyjaciół / x2, harcerzy / x2 
Powiązany węzłem rąk.
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KONKURS PLASTYCZNY
„Warszawa”

Miejsce: 
425 WDH

Termin: 
24 kwietnia 2017 godz. 15.00 - 17.00 – poniedziałek.

Odpowiedzialny: 
dh phm. Janusz Cedro.

Zasady uczestnictwa:
 ilość prac – nieograniczona, techniki dowolne,
 prace mogą być wykonane indywidualnie i zespołowo.
 Tematyka prac musi być związana z hasłem Przeglądu.

UWAGA !
Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem wykonawcy, numerem 
drużyny, szczepu,  placówki, szkoły, środowiska  oraz 
kategorią KONKURS PLASTYCZNY. Warunkiem przyjęcia prac jest 
dołączenie wykazu zgodnego z załączonym wzorem.

Zasady oceny:
Jury złożone z przedstawicieli środowisk dokona oceny 
przedstawionych prac, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności prac z 
tematem konkursu.  

Uwagi organizacyjne:
Prace na Konkurs prosimy składać 
W dniu 24 kwietnia 2017 roku 
w godzinach 15.00 - 17.00  
425 WDH

PLAKAT  
„Mały Powstaniec”

Miejsce: 
425 WDH

Termin: 
24 kwietnia 2017 
godz. 15.00 - 17.00

Odpowiedzialny: 
dh. phm. Janusz Cedro

Zasady uczestnictwa:
Plakat wielkości A1

Prace mogą być wykonane 
indywidualnie oraz zespołowo.
Prace muszą być podpisane 
imieniem i nazwiskiem, 
numerem drużyny, szczepu,  
placówki, szkoły, środowiska  
oraz kategorią 
KONKURS PLAKAT

Uwagi organizacyjne:
Prace na Konkurs prosimy składać 
W dniu 24 kwietnia 2017 roku 
w godzinach 15.00 - 17.00  
 425 WDH
Zespół Szkół nr 91
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KONKURS
„Jak nas widzą tak nas piszą.”
KONKURS OBOWIĄZKOWY DLA DRUŻYN

Miejsce: 
425 WDH

Termin: 
22 maja 2017  – poniedziałek.

Odpowiedzialny: 
dh. hm. Adam Sikoń

Zasady uczestnictwa:
- każda drużyna wykonuje 3 karty do kroniki Namiestnictwa,
- aktualizacja informacji o środowisku na stronę 
www.nieprzetartyszlak.waw.pl
- aktualizacja tablicy drużyny wchodzącej w skład wystawy „Nieprzetarty 
Szlak Praga Południe”

Uwagi organizacyjne:
Prace na Konkurs prosimy składać 
W dniu 22 maja 2017 roku 

KONKURS PODARUNEK DLA PRZYJACIELA

Miejsce: 
425 WDH

Termin: 
24 kwietnia 2017 godz. 15.00 - 17.00 – poniedziałek.

Odpowiedzialny: 
dh hm. Bartłomiej Kukliński

Zasady uczestnictwa:
 technika dowolna,
 ilość prac – nieograniczona (minimum 4 prace ze środowiska),
 prace mogą być wykonane indywidualnie i zespołowo.

UWAGA !
Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem wykonawcy, numerem 
drużyny, szczepu,  placówki, szkoły, środowiska  oraz 
kategorią KONKURS PODARUNEK DLA PRZYJACIELA

Zasady oceny:
Jury złożone z przedstawicieli środowisk dokona oceny 
przedstawionych prac. 

Uwagi organizacyjne:
Prace na Konkurs prosimy składać 
W dniu 24 kwietnia 2017 roku 
w godzinach 15.00 - 17.00  
425 WDH
Zespół Szkół nr 91
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KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Harcerskie miejsca pamięci w Warszawie”

Miejsce: 
425 WDH

Termin: 24 kwietnia 2017 godz. 15.00 - 17.00 – poniedziałek.

Odpowiedzialny oraz dodatkowe informacje: 
dh hm. Bartłomiej Kukliński
kuklin@akdil.pl

Zdjęcia formatu A4 na brystolu A1/B1 z tytułem i opisem poszczególnych 
miejsc pokazanych na fotografiach. Dodatkowo wykorzystane zdjęcia 
muszą być przekazane w postaci elektronicznej na płycie CD wraz ze 
zgoda na ich wykorzystanie - Prawa Autorskie.

Prace muszą być oznaczone numerem środowiska lub placówki.

Zasady oceny:
Jury złożone z przedstawicieli 
środowisk dokona oceny 
przedstawionych prac. 

Uwagi organizacyjne:
Prace na Konkurs prosimy składać 
w dniu 24 kwietnia 2017 roku 
w godzinach 15.00 - 17.00  
425 WDH

KONKURS 
„Historia i tradycje mojej drużyny”

Miejsce: 
425 WDH

Termin: 24 kwietnia 2017 godz. 15.00 - 17.00 – poniedziałek.

Odpowiedzialny: 
dh hm. Adam Sikoń

Zasady uczestnictwa:
 informacja o środowisku udokumentowane w Kronice Drużyny
 - historia
 - tradycje
 - życie drużyny

Uwagi organizacyjne:
Prace na Konkurs prosimy składać 
w dniu 24 kwietnia 2017 roku 
w godzinach 15.00 - 17.00  
do dh. dh. phm. Janina Kamoda,
phm. Joanna Kotulska
izba harcerska 425 WDH
Zespół Szkół nr 91


