
REGULAMIN I WIECZORU POEZJI I POEZJI 

ŚPIEWANEJ DLA HARCERZY 
 

„Jestem od dawna zainteresowana poezją, słowem pięknym. W swoim życiu 

uczestniczyłam w wielu konkursach recytatorskich i grałam w wielu spektaklach. 

Poprzez mówienie na scenie zawsze chciałam trafić do ludzi i przekazać im coś, na co 

wcześniej być może nie zwracali uwagi. Moim marzeniem było zorganizowanie 

wydarzenia, podczas którego to harcerze i harcerki będą mogli poprzez poezję 

powiedzieć sobie coś, co zauważyli, gdy obserwowali świat; coś, co od dawna ich 

boli; coś, co zawsze ich cieszyło – po prostu COŚ sobie powiedzieć. Bo słowa 

odróżniają nas od innych stworzeń, słowami możemy zmaterializować nasze myśli.” 

~~ drużynowa 3 BDH „Rota” im. M. Konopnickiej 

 
ORGANIZATOR: dh Julia Winnicka 

KONTAKT: juliawinnicka3@gmail.com, tel. 666 913 259 

DATA: 18.11.2017 

GODZINY: 18.00-20.00 

MIEJSCE: I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, Klub Szkolny 

CELE: 

→ spotkanie harcerzy z całego Hufca Białystok przy herbacie, ciastkach i świecach pod kocami w 

miłej, rodzinnej atmosferze; podczas którego harcerze solo, w duetach lub w większych grupach 

będą wychodzić na scenę i prezentować wiersze, fragmenty prozy oraz piosenki 

→ propagowanie utworów słynnych artystów związanych z harcerstwem, scoutingiem, 

wędrowaniem, przyrodą, biwakowaniem, przygodą , patriotyzmem, wojną, wiarą 

→ rozwijanie w harcerzach zainteresowania sztuką i ich własną historią – historią Polski, Związku 

Harcerstwa Polskiego, Szarych Szeregów 

→ poruszenie istotnych dla harcerzy tematów 

→ umożliwienie harcerzom zaprezentowania ich twórczości własnej – wierszy, opowiadań, 

piosenek 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1) Wiek - W Wieczorze Poezji Harcerskiej mogą wziąć udział harcerze, harcerze starsi i 

wędrownicy. Bardzo mile widziani są starsi drużynowi, instruktorzy. Wieczór ma formę 

otwartą – przyjść może każdy, kto chce COŚ powiedzieć, albo posłuchać jak inni COŚ 

mówią. 

2) Liczba występujących – występować można solo, w duecie, lub w większych grupach. 

Wystąpić może nawet cała drużyna. 

3) Repertuar – każdy kto się zgłasza powinien przygotować jeden utwór spełniający poniższe 

warunki: 

* utwór może być wierszem, fragmentem prozy z książki, gawędą, piosenką artystyczną, wierszem 

z doborem muzyki – dozwolona jest twórczość własna 

* utwór powinien nawiązywać tematyką do harcerstwa, scoutingu, wędrowania, przyrody, 

biwakowania, przygody , patriotyzmu, wojny, przyjaźni, wiary itp. 

* utwór nie powinien być dłuższy niż 5 minut 

* utwór nie powinien zawierać słów wulgarnych 

4) Zgłoszenia – zgłoszenia odbywają się drogą mailową na adres podany powyżej do dnia 29  

października 2017 do godziny 23.00. W zgłoszeniu powinny się znaleźć: imię i nazwisko 

wykonawcy/wykonawców w przypadku wystąpień do kilku osób lub nazwa 

zastępu/drużyny, przewidywany czas wystąpienia, forma wystąpienia(wiersz, proza, 

piosenka), tytuł utworu i autor, telefon kontaktowy 

mailto:juliawinnicka3@gmail.com


W przypadku bardzo dużego zainteresowania wydarzeniem decydować będzie kolejność 

zgłoszeń. O przyjęciu zgłoszenia uczestnicy będą informowani telefonicznie. 

5) Wstęp na Wieczór kosztuje 3 zł za osobę, opłata będzie pobierana przy wejściu. 

WIDOWNIA: Każdy, kto chce przyjść jako widownia, po prostu posłuchać jest bardzo mile 

widziany :) 

NAGRODY: 

Wieczór ma formę luźną, dlatego nie będzie Jury ani miejsc na podium, jednak będą przydzielane 

nagrody Złotego Słowa za wiersz lub fragment prozy, który najbardziej poruszy widownię lub 

Złotej Nuty za piosenkę, która najbardziej przypadnie do gustu właśnie widowni. Głosowanie 

odbędzie się po wszystkich wystąpieniach. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

→ Na miejscu na uczestników będzie czekać darmowy słodki poczęstunek: herbata, kawa, ciastka i 

ciasta. Każdy proszony jest o zabranie z domu swojego ulubionego kubka. 

→ Obowiązkowym elementem podczas wieczoru jest posiadanie swojego ulubionego koca oraz 

fajnych skarpet. 

→ Inspiracja do poszukiwania repertuaru: 

 

wiersze, proza → 

1) www.harcerz.eu/dzialmetodyczny – artykuł: „wiersze(nie koniecznie naszego autorstwa)” 

2) Walter Hansen „Wilk, który nigdy nie śpi” 

3) Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”, „Zośka i Parasol”, „Antek Cwaniak. Książka 

o zuchach” 

4) Seweryna Szmaglewska „Czarne stopy” 

5) Andrzej Grzywka „Gawędy przy ognisku” 

6) Aimée Degallier-Martin „Księga jaszczurki” 

7) Ewa Grodecka „Rzeka” 

8) Halina Rudnicka „Szeryf w spódnicy” 

9) Bolesław Mrówczyński „Leśna drużyna” 

10) Stanisław Jastrzębski „Zaczęło się pod Arsenałem” 

11) Tadeusz Bujnicki, Henryk Markiewicz i inni... „Nowela, opowiadanie, gawęda. Interpretacje 

małych form narracyjnych” 

12) Stefan Mirowski „Styl życia” 

13) Stanisław Broniewski „To nie takie proste. Moje życie.” 

14) Danuta Kaczyńska „Dziewczęta z „Parasola”” 

15) Anna Herbich „Dziewczyny z Powstania” 

16) Barbara Wachowicz „Bohaterki Powstańczej Warszawy” 

17)  Henryk Jerzy Chmielewski „Tytus, Romek i A'Tomek. Księga I. Tytus harcerzem” 

18) Danuta Kaczyńska „Byli żołnierzami "Parasola"” 

19) twórczość Jana Pawła II 

20) twórczość Tadeusza Borowskiego, Tadeusza Różewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

Marii Konopnickiej, Wisławy Szymborskiej związana z wojną 

http://www.harcerz.eu/dzialmetodyczny

