


Warszawa, dnia 23 stycznia 2018r.

Szanowni Państwo,
Druhny i Druhowie,

Już po raz 35  mam przyjemność ogłosić rozpoczęcie „Przeglądu działalności 
artystycznej Środowisk Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Stołecznej ZHP oraz ich 
przyjaciół”. W prezentowanej broszurce przedstawiamy regulamin Przeglądu 
działalności artystycznej, obowiązujący w 2018 roku. 
Rok 2018 jest rokiem szczególnym zarówno dla Polski jak i dla zuchów, harcerek 
i harcerzy z drużyn Nieprzetartego Szlaku Związku Harcerstwa Polskiego. W tym 
roku obchodzimy 100lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 
60lecie powstania w szeregach Związku Harcerstwa Polskiego drużyn 
Nieprzetartego Szlaku. W nawiązaniu do tych historycznych wydarzeń 
tegoroczny przegląd artystyczny będzie przebiegał pod hasłem:
         „60 lat Nieprzetartego Szlaku w 100-leciu Niepodległej Polski”
Udział w Przeglądzie działalności artystycznej NS ma za zadanie zapoznać 
zuchy, harcerki i harcerzy z NS oraz uczniów z zaprzyjaźnionych szkół, świetlic i 
ognisk środowiskowych, domów kultury z ważnymi wydarzeniami związanymi z 
niepodległością Polski oraz z 60leciem działalności drużyn Nieprzetartego 
Szlaku. Mam nadzieję, że udział w Przeglądzie zaowocuje trwałymi elementami 
w dokumentacji naszej działalności, rozszerzeniem zdobnictwa i elementów 
symboliki NS.
Finał Przeglądu odbędzie się w czerwcu br., o czym poinformujemy w 
oddzielnym zaproszeniu.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w proponowanych 
konkursach.
                                    Z harcerskim pozdrowieniem

                      Czuwaj ! 
            
                      hm. Adam Sikoń

                         Szef Referatu Drużyn 
                         Nieprzetartego Szlaku
                         Chorągwi Stołecznej ZHP
                         tel. 602 575 686

TERMINARZ PRZEGLĄDU

- Rozpoczęcie Przeglądu - luty 2018r.

- Zgłoszenia do udziału w konkursie:
  - tańca, pląsów, teatrzyków i skeczy,
  - muzyczno - instrumentalnym,
  - wokalnym,
w terminie do dnia 23 kwietnia 2018r. do dh hm. Adam Sikoń
 e-mail: adam-sikon@o2.pl     tel. 602 575 686

- Przegląd Artystyczny w/w konkurencji - 24 kwietnia 2018r.
godz. 15.00 Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2

- Składanie prac do konkursów:
  - plastyczny,
  - plakat,
  - podarunek dla Przyjaciela,
  - historia i tradycje mojej drużyny,
  - fotograficzny,
  - przegląd kronik i stron www,
  - projekt na znaczek - 60lecie NS,
  - projekt proporca Namiestnictwa NS,
  - drzewce do proporca Namiestnictwa NS,
 w dniu 23 kwietnia 2018r., w godzinach 15.oo-17.oo do
 osób odpowiedzialnych wg regulaminu
 425WDH, Szkoła Podstawowa nr 240 ul. Weterynaryjna 3

- Ocena prac w dniu 23 kwietnia 2018r. godz. 17.oo, 425 WDH

- Finał Przeglądu - rozdanie nagród - czerwiec 2018r. 

WSZYSTKIE PRACE KONKURSOWE POZOSTAJĄ U 
ORGANIZATORA I ZOSTANĄ WYKORZYSTANE JAKO 

FORMA PODZIĘKOWANIA SPONSOROM.
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HYMN ZHP
 
Wszystko co nasze Polsce 
oddamy
W niej tylko życie, więc idziem 
żyć
Świty się bielą, otwórzmy bramy
Rozkaz wydany: „Wstań w 
słońce idź!”

Ramię pręż, słabość krusz,
Ducha tęż ojczyźnie miłej służ!
Na jej zew w bój czy w trud
Pójdzie rad harcerzy polskich 
ród
Harcerzy polskich ród
Harcerzy polskich ród

PIECHOTA

Nie noszą lampasów i szary ich 
strój,
Nie noszą ni srebra, ni złota,
Lecz w pierwszym szeregu 
podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują,
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewa salutują,
Bo za naszą Polskę idą w bój!

Idą, a w słońcu kołysze się stal,
Dziewczęta zerkają zza płota,
A oczy ich dumnie utkwione są 
w dal,
Piechota, ta szara piechota!

Maszerują.....

Nie grają im surmy, nie huczy 
im róg,
A śmierć im pod stopy się miota,
Lecz w pierwszym szeregu 
podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.

Maszerują ......

O MÓJ ROZMARYNIE

O mój rozmarynie, rozwijaj się
O mój rozmarynie rozwijaj się
Pójdę do dziewczyny, pójdę do 
jedynej
Zapytam się.

A jak mi odpowie: nie kocham 
cię,
A jak mi odpowie nie kocham 
cię,
Ułani werbują, strzelcy 
maszerują
Zaciągnę się.

Dadzą mi konika cisawego
Dadzą mi konika cisawego
I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę
Do boku mego.

Dadzą mi kabacik z wyłogami
Dadzą mi kabacik z wyłogami
I czarne buciki i czarne buciki
Z ostrogami

Dadzą mi manierkę z 
gorzałczyną
Dadzą mi manierkę z 
gorzałczyną
Ażebym nie tęsknił, ażebym nie 
tęsknił
Za dziewczyną.

Pójdziemy z okopów na bagnety,
Pójdziemy z okopów na bagnety,
Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie 
ucałuje,
Ale nie ty.

HYMN POLSKI
 
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem 
Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...
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Daj, druhno, dzieciom miłość swą,
bo taka jest potrzeba.
Podaj na dłoni serce swe,
jak dajesz kromkę chleba.

Bo nieprzetarty jest nasz szlak
w harcerskim twardym znoju.
Potrzeba nam gorących serc.
Potrzeba nam pokoju.

Na nieprzetarty wejdziem szlak,
pójdziemy nim do końca,
by wszystkim dzieciom radość dać,
prowadzić je do słońca.

Daj, druhu, dzieciom uśmiech swój,
bo śmiać się wszystkim trzeba.
Podaj na dłoni radość swą,
jak dajesz kromkę chleba.

Bo nieprzetarty…

Harcerski mocno zwiążmy krąg,
taka jest dziś potrzeba.
Braterskich uczuć nigdy dość,
jak powszedniego chleba.

Bo nieprzetarty

NIEPRZETARTY SZLAK

dh. hm. Danuta Rosner

KONKURS OKRZYKÓW HARCERSKICH

 
Miejsce

Centrum Promocji Kultury 
ul. Podskarbińska 2

Termin
24 kwietnia 2018 
godz. 15.00  – wtorek.

Odpowiedzialny
dh hm. Adam Sikoń

Zasady uczestnictwa
Każda drużyna harcerska i gromada zuchowa, środowisko niezrzeszone 
podczas Przeglądu inicjuje okrzyki harcerskie chwalące lub ganiące 
występujących.
 

Zasady oceny
Jury złożone z przedstawicieli środowisk dokona oceny:
 - pomysłowości i oryginalności,
 - umiejętności „porwania tłumu”.
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PRZEGLĄD KRONIK I STRON INTERNETOWYCH
DRUŻYN I ŚRODOWISK
 

 
Miejsce

425 WDH

Termin
23 kwietnia 2018 
godz. 17.00  – poniedziałek.

Odpowiedzialny
dh phm. Tamara Uliasz

Zasady uczestnictwa
Każda drużyna harcerska i gromada zuchowa, środowisko prezentuje 
prowadzoną na bieżąco kronikę oraz stronę internetową.
Stronę internetową można zaprezentować na komputerze lub w postaci 
zrzutów ekranu
 

Zasady oceny
Jury złożone z przedstawicieli środowisk dokona oceny:
 - zawartości merytorycznej,
 - wrażenia estetycznego.

Uwagi organizacyjne
kroniki prosimy udostępnić do wglądu w dniu 23 kwietnia 2018r.
w godzinach 15.00 - 17.00 dh. phm. Tamarze Uliasz 
w Szkole Podstawowej nr 240
ul. Weterynaryjna 3

KONKURS WOKALNY 
- zespoły i soliści -

 
Miejsce 

Centrum Promocji Kultury 
ul. Podskarbińska 2

Termin
24 kwietnia 2018 
godz. 15.00  – wtorek.

Odpowiedzialny
dh hm. Adam Sikoń

Zasady uczestnictwa
Każda drużyna harcerska i gromada zuchowa, środowisko niezrzeszone 
wykonuje dwie piosenki, w tym jedną harcerską, a  drugą związaną ze 
100leciem Niepodległości Polski.
 
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 21 kwietnia br. 
do dh. hm. Adama Sikonia  
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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KONKURS TAŃCA, PLĄSÓW, TEATRZYKÓW I SKECZY
 

Miejsce

Centrum Promocji Kultury 
ul. Podskarbińska 2

Termin
24 kwietnia 2017 
godz. 15.00 – wtorek.

Odpowiedzialny
dh hm. Paweł Ogrodowski.

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

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 21 kwietnia br. 
do dh. hm. Adama Sikonia tel. 602 575 686.

Organizator zapewnia możliwość odtworzenia podkładów muzycznych z kaset 
magnetofonowych lub płyt kompaktowych.kompaktowych. 

KONKURS „Projekt znaczka z okazji 60lecia NS”

 
Miejsce

425WDH

Termin
23 kwietnia 2018 
godz. 17.00  – poniedziałek

Odpowiedzialny 
dh hm. Paweł Ogrodowski

Zasady uczestnictwa
Drużyna / środowisko wykonuje projekt graficzny znaczka okolicznościowego 
„60lecie NS”
Znaczek ma mieć średnicę 54 mm. 
Projekt prosimy dostarczyć w postaci elektronicznej - plik .pdf za pomocą 
poczty elektronicznej na adres: kuklin@akdil.pl

Uwagi organizacyjne
Projekty prosimy przesłać do dnia 10 kwietnia.

I BL RŚ AY TM E RSŃ KEI IEZ JD

2017

54 mm
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KONKURS MAJSTERKI
Drzewce do proporca Namiestnictwa NS

Miejsce

425 WDH

Termin
23 kwietnia 2018 
godz. 17.00 – poniedziałek.

Odpowiedzialny
dh hm. Paweł Ogrodowski.

Zasady uczestnictwa
Drużyna / środowisko wykonuje jeden egzemplarz drzewca o wymiarach:
- długość 2 m.
- średnica 4 - 7 cm.

UWAGA !
Prace muszą mieć dołączoną metryczkę z informacją o wykonawcy:
- drużyna / szczep / placówka
- imię i nazwisko wykonawcy
- KONKURS MAJSTERKI
 
Uwagi organizacyjne
Prace prosimy dostarczyć 
w dniu 23 kwietnia 2018 r.
w godzinach 15.00 - 17.00
w Szkole Podstawowej nr 240
ul. Weterynaryjna 3

KONKURS MUZYCZNO - INSTRUMENTALNY
- zespoły i soliści -

 
Miejsce

Centrum Promocji Kultury 
ul. Podskarbińska 2

Termin
24 kwietnia 2018 
godz. 15.00  – wtorek.

Odpowiedzialny
dh hm. Adam Sikoń

Zasady uczestnictwa
Każda drużyna harcerska i gromada zuchowa, środowisko wykonuje 
maksymalnie dwa utwory. Jeden o tematyce harcerskiej, a  drugi związany ze 
100leciem Niepodległości Polski.
 

Zasady oceny
Jury złożone z przedstawicieli środowisk dokona oceny wykonania utworów.

Uwagi organizacyjne
Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 21 kwietnia br. do 
dh. hm. Adama Sikonia  
tel. 602 575 686  z podaniem tytułów utworów oraz przewidywanego czasu 
występu. 
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KONKURS PLASTYCZNY
„Moje najpiękniejsze harcerskie wspomnienia”

Miejsce
425 WDH

Termin
23 kwietnia 2018 godz. 15.00 - 17.00 – poniedziałek.

Odpowiedzialny
dh phm. Tamara Uliasz.

Zasady uczestnictwa
- ilość prac – nieograniczona, techniki dowolne,
- prace mogą być wykonane indywidualnie i zespołowo, 
- w zespole może być do 5 osób.
 

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 pac.

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 23 kwietnia 2018 roku 
w godzinach 15.00 - 17.00
w Szkole Podstawowej nr 240
ul. Weterynaryjna 3

KONKURS SPECJALNY 
„Projekt proporca Namiestnictwa NS”

Miejsce

425WDH

Termin
23 kwietnia 2018 
godz. 17.00  – poniedziałek

Odpowiedzialny
dh hm. Paweł Ogrodowski

Zasady uczestnictwa
Drużyna / środowisko wykonuje projekt graficzny proporca o wymiarach:
- podstawa 25 cm.
- długość boków 40 cm.

Uwagi organizacyjne
Wydruk projektu - A4 prosimy złożyć
w dniu 23 kwietnia 2018 roku 
w godzinach 15.00 - 17.00
do dh. dh. 
phm. Janiny Kamody, phm. Joanny Kotulskiej
425 WDH

Ogólne zasady
PRZYKŁAD proporca zastępu
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KONKURS „Historia i tradycje mojej drużyny”

Miejsce
425 WDH

Termin
23 kwietnia 2018 godz. 15.00 - 17.00 – poniedziałek.

Odpowiedzialny
dh hm. Adam Sikoń

Zasady uczestnictwa
Każda drużyna / każde środowisko przygotowuje dwie tablice:
- pierwsza ma przedstawiać historię drużyny / środowiska,
- druga ma być poświęcona tematowi, uzgodnionemu z osobą odpowiedzialną
   za konkurs
 

Uwagi organizacyjne
Prace na Konkurs prosimy składać
w dniu 23 kwietnia 2018 roku 
w godzinach 15.00 - 17.00
w Szkole Podstawowej nr 240
ul. Weterynaryjna 3

KONKURS PODARUNEK DLA PRZYJACIELA

Miejsce
425 WDH

Termin
23 kwietnia 2018 godz. 15.00 - 17.00 – poniedziałek.

Odpowiedzialny
dh hm. Paweł Ogrodowski

Zasady uczestnictwa
- technika dowolna,
- ilość prac – nieograniczona (minimum 4 prace ze środowiska),
- prace mogą być wykonane indywidualnie i zespołowo,
- w zespole może być do 5 osób.

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 23 kwietnia 2018 roku 
w godzinach 15.00 - 17.00
w Szkole Podstawowej nr 240
ul. Weterynaryjna 3
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KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Spacer po NIEPODLEGŁEJ POLSCE”

Miejsce
425 WDH

Termin
23 kwietnia 2018 
godz. 15.00 - 17.00 – poniedziałek.

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

Zasady uczestnictwa
- zdjęcia - format A5 z dołączonym tytułem i opisem poszczególnych miejsc  
  pokazanych na fotografiach. 
- komplet należy przekazać w papierowej teczce opatrzonej numerem / nazwą
  środowiska.
- dodatkowo zdjęcia muszą być przekazane w postaci elektronicznej na
  powyższy adres e-mail wraz ze zgodą na ich wykorzystanie - wymóg Prawa
  Autorskiego.

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

Uwagi organizacyjne
Prace na Konkurs prosimy składać
w dniu 23 kwietnia 2018 roku 
w godzinach 15.00 - 17.00
do dh. dh. 
phm. Janiny Kamody, phm. Joanny Kotulskiej
425 WDH

PLAKAT  
„60 lat NS w 100leciu NIEPODLEGŁEJ POLSKI”


