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Plan konferencji

Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej:

1. Jak dotychczas wyglądał Festiwal?
2. Co udało nam się osiągnąć do połowy marca?
3. Jakie elementy zostaną wyłączone w związku z trwającą pandemią?
4. Propozycje na 47. MHFKMS
5. Festiwalowa integracja
6. Największy Zespół Rockowy 2020
7. Wsparcie finansowe

Działania Chorągwi:

1. Praca ZHP w czasie pandemii
2. Wiosenne odmrażanie harcerstwa
3. Harcerska Akcja Letnia 2020

Czas na pytania
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Jak dotychczas wyglądał Festiwal?

 Koncerty w Amfiteatrze Kadzielnia:
• Koncert Gospodarze – Gościom
• Koncert Galowy Laureatów

 Koncerty na Rynku oraz wydarzenia 
towarzyszące

 Przeglądy konkursowe
 Warsztaty artystyczne
 Miasteczko harcerskie
 Obszar organizacyjny (m.in. 

zakwaterowanie i wyżywienie 
uczestników)



Co udało nam się osiągnąć do połowy marca?

Do momentu ogłoszenia pandemii COVID-19 przygotowania do Festiwalu
przebiegały bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem. Prowadzone były
rozmowy i końcowe ustalenia z partnerami Festiwalu w zakresie
organizacji przeglądów, koncertów, zakwaterowania i wyżywienia
uczestników oraz przygotowania wydarzeń towarzyszących.
Ustalona została kadra artystyczna Festiwalu - instruktorzy i konsultanci.
Prowadzone były stałe działania promocyjne.

Działania naborowe prowadzone w okresie od stycznia do marca
przyniosły wymierne efekty w postaci blisko 400 uczestników
zgłoszonych do udziału w Festiwalu - solistów, duetów, grup wokalnych
jak i zespołów tanecznych z Polski, Kanady, Ukrainy i Armenii.



Elementy, które zostaną wyłączone w związku z trwającą pandemią

W związku z pandemią COVID-19 nie wszystkie wydarzenia, które
na stałe wpisały się w obraz naszego Festiwalu uda się
zorganizować.

Na 47. Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej na pewno nie odbędą się:



Koncerty na Kadzielni



Koncerty na Rynku



Przeglądy konkursowe



Pakiet pobytowy
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PROPOZYCJE NA 
47. MIĘDZYNARODOWY HARCERSKI FESTIWAL 

KULTURY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ



Warsztaty artystyczne



Warsztaty artystyczne – obszar 1

„Wiatraczek Świętokrzyski”



Warsztaty artystyczne – obszar 2

„Wiatraczek w podróży po Polsce”



Warsztaty artystyczne – obszar 3

„Wiatraczek na świecie”



Festiwalowa integracja

Wspólna choreografia i piosenka na Festiwalu



Festiwalowa integracja

Wiatraczek TV



Największy Zespół Rockowy

2 MOŻLIWE WARIANTY?



Wsparcie finansowe



Bieżąca działalność harcerska



Praca w trakcie epidemii

• #zostańwdomu – działalność programowa skierowana do osób
niepełnoletnich została przeniesiona do sieci. Nasi podopieczni
spotykali się na wirtualnych zbiórkach, grach. Została opracowana
specjalna sprawność związana z kwarantanną.

• #harcerskasłużba – osoby pełnoletnie chętnie ruszyły na pomoc
potrzebującym: robiliśmy zakupy dla seniorów, pomagaliśmy
w codziennych sprawunkach, a także szyliśmy maseczki.



#zostańwdomu



#harcerskasłużba



Wiosenne odmrażanie harcerstwa

Wraca praca jednostek:

Od 22 maja:
• mogą odbywać się spotkania kadry oraz formy szkoleniowe bez

noclegu (w grupach max. 10 osobowych)

Od 25 maja:
• istnieje możliwość organizacji zbiórki zastępów i drużyn (w

grupach max. 10 osobowych)

Od 1 czerwca:
• mogą odbywać się zbiórki zastępów i drużyn (w grupach max. 20

osobowych)
• można organizować spotkania dla kadry (w grupach max. 20

osobowych)
• istnieje możliwość organizacji form szkoleniowych dla kadry 16+

(w grupach max. 20 osobowych)



Wiosenne odmrażanie harcerstwa
Nie ma jeszcze możliwości organizacji normalnych wyjazdowych form 

z noclegiem dla zuchów i harcerzy. 

Są jednak drużyny, które stosują niestandardowe rozwiązania:
Przykładem jest 75 Kielecka Drużyna Harcerska im. Ks. Piotra Ściegiennego z Bilczy 

i biwak „Oddzielnie, a jednak razem!”



Wiosenne odmrażanie harcerstwa

Organizowane są także wydarzenia 
dla grup liczących więcej niż 20 osób.

Te odbywają się jednak „online”.



Harcerska Wiosna Kulturalna

 Harcerska Wiosna Kulturalna 
27-28.05.2020 r.

• w przeglądzie wzięło udział 77 
podmiotów artystycznych

• wystąpiło ponad 100 osób
• uczestnicy prezentowali się w 15 

konkursowych kategoriach



#ŚwiętuchOnline

 #ŚwiętuchOnline
4-7.06.2020 r.

• Wyzwanie wciąż trwa, ale 
jest już zarejestrowanych 95 
uczestników

• Od czwartku przeszli już 
łącznie prawie 500 km



Harcerska Akcja Letnia 2020

Trwają prace nad stworzeniem oferty obozowych 
i nieobozowych akcji letnich dla środowisk harcerskich.



Media społecznościowe

• Strona internetowa: 
www.wiatraczek.pl i www.kielecka.zhp.pl

• Facebook: 
www.facebook.com/HFKMS/ i www.facebook.com/ChKieleckaZHP/

• Instagram: 
www.instagram.com/kielecka_zhp/

http://www.wiatraczek.pl/
http://www.kielecka.zhp.pl/
http://www.facebook.com/HFKMS/
http://www.facebook.com/ChKieleckaZHP/
https://www.instagram.com/kielecka_zhp/


Pytania



Dziękujemy za uwagę! 


