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ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

IX ŚWIATOWY ZLOT 2017, KANADA   
 

 
                 

ZLOT HARCEREK - Nieprzetarte Ścieżki 

 

                                                                                 9-go marca  2017 

KOMUNIKAT nr.2 

 
Nałóż buty i odkryj nowe ścieżki.  

Bądź gotowa na wyzwania.  

Witaj poranną mgłę z entuzjazmem.  

Wspinaj się na każdą górę by zdobyć szczyt ideałów.  

Zostaw po sobie ślad, dbając o jutro.  

Chwytaj każdy dzień…   Bo jesteś Harcerką!  
 

 

Założenia Wychowawcze i Haslo Zlotu 

Szczegóły są podane w dokumencie “Załącznik nr. 1”. 

Program Zlotu Harcerek 

Większość zajęć będzie prowadzone Systemem Zastępowym. O ile jest to możliwe harcerki powinny 

przyjechać na zlot przydzielone do sześcio-osobowych zastępów. Idealne obozy powinny mieć po cztery 

zastępy. Każdy zastęp będzie miał przydzielony swój namiot. Zastępami, harcerki będą brały udział w 

zajęciach wewnątrz obozu, zajęciach całości zlotu, zajęciach ze zlotem harcerzy oraz w różnego rodzaju 

konkursach.  

Codzienne konkursy będą podzielone na trzy kategorie:  

a) konkursy wielkie   

b) konkursy codzienne  

c) konkursy sportowe  
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Tematy konkursów codziennych będą pokrywać: technikę harcerską (pionierka, łączność, pierwsza 

pomoc, itp), śpiew, wiadomości harcerskie, historię harcerstwa, wiadomości z wymagań na stopnie, 

musztrę, itp.  Szczegóły znajdziecie w dokumencie: “Załącznik nr. 2”. 

Ogniska Zlotu Harcerek 

W programie planowane są dwa ogniska Zlotu Harcerek, na które proszę przygotować:  

 Piosenka Chorągwi: Aby móc zrozumieć gdzie “ścieżka przyszłości” nas prowadzi, każda z nas 

musi wiedzieć skąd przyszła - czyli znać początki swojej Chorągwi. Piosenka może przedstawiać 

początki Chorągwi lub działalność harcerstwa na waszym terenie. Chodzi o to, aby 

zaprezentować działalność swojej Chorągwi: np. specyficzny styl obozowania, lub jakieś 

wydarzenie z historii Chorągwi. Piosenka może być z humorem. Melodia może być oryginalna 

lub już znana. Przygotowaną przez Was piosenkę przedstawicie na pierwszym ognisku. 

 Okrzyk Obozu: Każdy obóz przygotowuje okrzyk obozu, który przedstawi na jednym z naszych 

ognisk. Okrzyk ma być krótki i energiczny. Wszystkie uczestniczki obozu powinny brać w nim 

udział. 

Nazwa Obozu   

Każda komendantka obozu powinna zgłosić nazwę swojego obozu do 1go kwietnia, 2017. Nazwa 

obozu powinna być związana z tematem i nazwą zlotu harcerek (“Nieprzetarte Ścieżki”) lub mieć coś 

wspólnego z naszym hasłem “Chwytaj Dzień - Bądź Gotowa na Wyzwania” lub z założeniem “Bo 

jestem Harcerką”. Nazwy muszą być zatwierdzone przez Komendantkę Zlotu Harcerek. 

Godło Obozu  

Każdy obóz przygotowuje własne godło.  Godło ma symbolizować nazwę obozu, być zrobione z 

naturalnych surowców, w rozmiarze: 30cm x 40cm. Godło należy umieścić na bramie obozu.  

Patronka Obozu  

Każdy obóz ma wybrać patronkę spośród słynnych kobiet z ich krajów, które już odkryły i przeszły 

swoje ‘Nieprzetarte Ścieżki’. Należy wybrać kobietę, której cechy charakteru obóz będzie starał się 

naśladować. Patronki mogą być Polskiego pochodzenia, ale nie muszą.   Prosimy - by komenda obozu 

zwróciła szczególną uwagę na cechy charakteru i specjalizację tej osoby i dopasowała ten wybór do 

założenia wychowawczego obozu. Biografia patronki i  wytłumaczenie wyboru tej kobiety powinny być 

odpowiednie do wieku harcerek i mieścić się na jednej stronie kartki o wymiarach 8" x 10" (20cm x 

25cm). Na osobnej kartce należy przesłać zdjęcie patronki o wymiarach 8”x10” (20 cm x 25 cm).  

Prosimy wysłać elektroniczną wersję do 15go maja na adres: harcerki@zlot2017.ca.  

Biografia i zdjęcie Patronki będą użyte w zajęciu Zlotu Harcerek. Szczegóły będą podane 

w  późniejszym czasie.   

 

 

 

mailto:harcerki@zlot2017.ca
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Pionierka Obozu 

Obozy będą odpowiedzialne za wybudowanie własnych pryczy, bramy obozu z wartówka, Kapliczki, 

tablicy rozkazów, ustawienie dostarczonej kuchni polowej oraz puszczańskiego zadaszenia za pomocą 

tarpy. Drewno na pionierkę obozu będzie dostarczone. Każdy obóz dostanie odpowiedni sprzęt do 

budowy. Należy przywieźć własne rękawiczki robocze.     

Kapliczka Obozu  

Rok 2017 jest rokiem trzechsetnej (300) rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 

Królowej Polski. Z tej okazji każdy obóz przygotuje swoją kapliczkę obozową z Jej obrazem. Ta 

kapliczka powinna służyć, jako miejsce porannej i wieczornej modlitwy. Kapliczka może być 

zawieszona na drzewie lub może być wolnostojąca. Figurować ma na niej obraz Matki Boskiej 

Częstochowskiej.    

Tablica rozkazów 

Regulamin obozu, rozkład dnia, punktacja zastępów i rozkazy Komendantki Obozu powinny być 

umieszczone na tablicy rozkazów. Tablica powinna być umieszczona na placu głównym każdego 

obozu.   

Hasła dnia 

W przygotowaniu są hasła dnia Zlotu Harcerek, na których będzie można opierać codzienną pracę nad 

sobą. Szczegóły będą przekazane w późniejszym terminie. 

Proporce   

Proporzec Obozu: Każda komendantka jest odpowiedzialna za przywiezienie na zlot proporca obozu. 

Proporzec powinien być trójkątny o wierzchołku lekko zaokrąglonym. Podstawa trójkąta 45 cm, 

wysokość 60 cm. Podstawa trójkąta będzie przyczepiona do drzewca, więc trzeba przygotować tasiemki, 

którymi będzie ona przywiązana. Kolor proporca należy dostosować do tematu obozu lub wyprawy 

Chorągwi.  Proporce powinny być w pełni wyhaftowane ręcznie. 

Z jednej strony proporca należy przedstawić nazwę obozu, godło, nazwę Chorągwi w zależności od 

składu obozu. Jeżeli obóz składa się z dwóch lub trzech Chorągwi, to wszystkie powinny figurować na 

proporcu.   

Z drugiej strony proporca należy przedstawić:  Zlot Harcerek “Nieprzetarte Ścieżki”, IX Światowy Zlot 

2017, Tamaracouta, Kanada. Proporce należy przygotować przed przyjazdem na Zlot.  

Obozy przychodzą na Otwarcie Zlotu ze swoimi proporcami.  Komendantka jest odpowiedzialna za 

obecność proporca obozu na każdym zajęciu poza terenem obozu.  Np. na otwarcie Zlotu, na ogniskach, 

na zajęciach między-obozowych, itp.    

  

 

 



4 
 

Proporczyk Zastępu: Każda komendantka obozu jest odpowiedzialna za przywiezienie wystarczająco 

materiałów, aby każdy zastęp mógł zrobić proporczyk zastępu na zlocie. Wymagane jest, aby każda 

harcerka wykonała część proporczyka. Ma to być praca ręczna.   

Podstawa trójkąta 25 cm., wysokość 40cm., wierzchołek lekko zaokrąglony.  Z jednej strony 

proporczyka należy umieścić nazwę zastępu, godło, nazwę obozu, a z drugiej strony:  Zlot Harcerek 

“Nieprzetarte Ścieżki”, IX Światowy Zlot 2017, Tamaracouta, Kanada. 

Zastęp jest odpowiedzialny za obecność proporczyka na każdym zlotowym zajęciu. Wszystkie zastępy 

przynoszą swoje proporczyki na pierwsze ognisko Zlotu Harcerek (wtorek 1-go sierpnia).  

Obóz Instruktorek 

Obóz będzie samodzielny i będzie prowadził własną gospodarkę. Instruktorki będą obozowały pod 

namiotami. Obóz instruktorek jest odpowiedzialny za wybudowanie własnej bramy obozu, kuchni 

polowej, kapliczki, tablicy rozkazów itp. Komendantka przygotowuje proporzec obozu, (zobacz 

powyższe wymagania), tak, aby był gotowy na rozpoczęcie zlotu harcerek.  

Przypominamy, że obóz instruktorek odgrywać będzie bardzo ważną rolę w przeprowadzaniu programu 

zlotu harcerek. Instruktorki będą odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów codziennych i 

sportowych, oraz za punktacje drużyn. Obóz Instruktorek będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie 

50-ciu stacji konkursowych. Konkursy codzienne będą odbywać się od godz. 09:30-12:30 na terenie 

Zlotu.   

 

Czuwaj! 

 

Danusia Sokolska, hm.  

Komendantka Zlotu Harcerek 


