
IV edycja Harcerskiego Festiwalu Piosenki „Wiosenne 
Czarowanie” już wkrótce!

W tym roku gramy pod hasłem „Kocham Bieszczady”!

3 dni świetnej zabawy, braterskiej atmosfery i niezapomnianych 
wspomnień!

Festiwal odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia w Legionowie.

Nasz festiwal to pełne radości i dobrej zabawy spotkanie śpiewających gromad zuchowych, drużyn 
harcerskich, zespołów oraz osób niezrzeszonych. Ideą przewodnią festiwalu jest propagowanie 
piosenki harcerskiej oraz turystycznej. Impreza nasza jest młoda wiekiem, ale bogata w 
doświadczenie ponieważ oprócz młodej kadry instruktorskiej współorganizują ją bywalcy Festiwalu 
Operacji Bieszczady 40 w Wołosatem, uczestnicy Nocnego Maratonu Piosenki oraz twórcy Festiwalu 
Hufca ZHP Legionowo „Rykowisko”. 

Dzień I – 19 kwietnia 2013 roku

• Występy gromad zuchowych oraz dzieci niezrzeszonych w wieku zuchowym oraz 
przedszkolnym. 

• Po konkursie koncert niespodzianka.

Dzień II – 20 kwietnia 2013 roku

• Konkurs dla drużyn harcerskich oraz zespołów startujących w kategorii open. 
• Po konkursie koncert zespołu „Na Bani”
• Wieczorem harcerskie świeczkowisko oraz Nocny Maraton Piosenki

Dzień III – 21 kwietnia 2013 roku
• Msza Święta prowadzona przez biskupa Marka Solarczyka.
• Koncert zespołu „Dom o Zielonych Progach”
• Koncert Galowy i wręczenie nagród laureatom.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 5 kwietnia.

Specjalnie dla Was na Festiwalu zagrają dwa niepowtarzalne zespoły:

Na Bani – ich pierwsze piosenki bazowały na poezji Jerzego Harasymowicza, dziś tworzą własne. 
Wykonywane utwory ciężko przypisać do jednego gatunku muzycznego, co stanowi o ich 
atrakcyjności. Chyba najbardziej znanymi piosenkami w środowisku harcerskim są „Wędrujemy” 
i „Poezja”. Współtworzyli popularne przedsięwzięcie muzyczno-poetyckie „W górach jest wszystko, co 
kocham”.

Dom o Zielonych Progach -śmiało można o nich powiedzieć kontynuatorzy sceny muzyczno-
poetyckiej. Świeżość ich aranżacji muzycznych i niepowtarzalność tekstów sprawia, że ich utwory 
usłyszymy na szlaku, w schronisku czy przy ognisku. Współtwórcy projektu „W górach jest wszystko 
co kocham” i do dnia dzisiejszego mocno z nim związani.

Z harcerskim pozdrowieniem czuwaj!
Sztab Festiwalu


