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Załącznik nr. 1 

 

Założenie Wychowawcze 

 

Zainspirowane tematem Zlotu Głównego „Szlak Przyszłości”, wybrałyśmy nazwę „Nieprzetarte 

Ścieżki”. Idea stojąca za tą nazwą to przede wszystkim poryw do akcji, to  zachęcenie harcerek i 

instruktorek, żeby były tymi  które odkrywają nowe, nie przetarte ścieżki, oraz wyznaczają kierunek 

działania innym. Za myśl przewodnią przyjmujemy to, że każda z nas jest kapitanem swojego życia i 

tylko od nas zależy jaki Świat sobie zbudujemy i jaki pozostawimy w dziedzictwie następnym 

pokoleniom. 

Dodatkową inspiracją do działania i do naszego credo są słowa Papieża Franciszka, wypowiedziane na 

spotkaniu z młodzieżą w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku: 

 

“Przyjaciele, Jezus jest Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze „poza”. Jezus nie jest Panem 

komfortu, bezpieczeństwa i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba 

zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o 

jakich ci się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś, po drogach, które mogą otworzyć 

nowe horyzonty, nadających się do zarażania radością, tą radością, która rodzi się z miłości 

Boga, radością, która pozostawia w twoim sercu każdy gest, każdą postawę miłosierdzia.” 

 

Świat zmienia się dookoła nas prężnym rytmem. Chcemy aby każda z nas zatrzymała się na chwile, 

odetchnęła pięknem świata, zauważyła bliźniego i zastanowiła się jaką rolę pragnie odegrać w tym 

świecie, który potrzebuje tak wiele dobra, życzliwości i poświęcenia. Chcemy aby każda z nas 

zastanowiła się nad tym co chciałaby osiągnąć i jak to zrobić aby pozostawić świat po sobie trochę 

lepszym. 

 

Podczas zlotu każda z nas poprzez zajęcia, gry, spotkania i prace będzie wyrabiać  pewność siebie, 

zaradność, samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania. Będzie miała okazję poznać i 

współpracować z innymi harcerkami przez konkursy, apele, modlitwę, harce, gry i ogniska zlotowe. 
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Program zlotu jest oparty na systemie zastępowym, dzięki któremu będziemy miały okazję wyrabiać 

cechy przywódcze, wspólne osiąganie celów, planowanie i rozwiązywanie zadań. 

 

Harcerstwo to szkoła życia. Uczestnicząc w zlocie, rozpalając ognisko, rozbijając namiot, czy 

uczestnicząc w grach terenowych zdobywamy bezcenne umiejętności, które używamy w naszym 

codziennym życiu. Harcerstwo rozwija w nas pasję do działania i aktywności. 

Następujące dewizy życiowe przypominają o naszych osiągnięciach, ale także inspirują i zachęcają 

do dalszego czynu. Słowa te będą echem naszego zlotu “Nieprzetarte Ścieżki”: 
 

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!  
 

Hasło 

 

Chwytaj Dzień!  Bądź gotowa na wyzwania! 

 

Każde przeżycie, każda napotkana osoba, każde doświadczenie czyni nas silniejszą, mądrzejszą i 

bardziej stanowczą, należy być otwartą i gotową na wyzwania. Kierujemy się słowami ujętymi w 

Przyrzeczeniu Harcerskim, na Prawie Harcerskim i symbolami w krzyżu Harcerskim, które nadają 

kierunek naszym czynom i które nas wszystkie jednakowo wzbudzają do działania. 

 
Czuwaj!  
 

 

Danusia Sokolska, hm.  

Komendantka Zlotu Harcerek 

 


