


Wszystko zaczęło sie  16 lutego 1958 r.  

W  tym dniu w Rabce, dzięki ówczesnej  naczelnik 

ZHP hm. Marii Łyczko, rozpoczął  się dla nauczycieli 

i wychowawców kurs przygotowujący  

do organizowania  

drużyn harcerskich  

dla dzieci i młodzieży  

specjalnej troski.    

 



 
 
 
Powstanie Nieprzetartego Szlaku zmieniło oblicze harcerstwa. 

Do Związku Harcerstwa Polskiego mogły wstąpić wszystkie 
dzieci – także te, które nie chodziły do masowych  szkół, 
dzieci, które wcześniej nie miały szans być zuchami, 
harcerkami i harcerzami… 
 
Nieprzetarty szlak - to lek.   
To możliwość zdobycia nowych umiejętności.  
To znakomita socjalizacja każdego dziecka.  
To wielka przygoda, którą można przeżyć z rówieśnikami 
  -  niezależnie od rodzaju niepełnosprawności.  
 



„ Bratnie słowo sobie dajem 

Że pomagać będziem wzajem 

Druh druhowi, druhnie druh … ” 



„Witaminki na start” �-  festiwal piosenki harcerskiej, który co roku 

organizowany jest przez hufiec krotoszyński 

 



Zloty Drużyn Nieprzetartego Szlaku Południowej 
Wielkopolski  -  imprezy 3-dniowe urozmaicone wieloma 
zabawami, grami terenowymi,  wspólnym nocnym 
drużynowym biegiem sprawnościowym, ogniskiem; 
dodatkową atrakcją na tych zlotach jest spanie w namiotach. 
Podczas tych zlotów nawiązują się nowe znajomości oraz ci, 
którzy mieli okazję poznać się wcześniej nie ukrywają 
zadowolenia z możliwości spędzenia kilku dni z osobami z 
innych drużyn harcerskich, często z odległych stron. Każdy 
zlot kończy się apelem, podczas którego drużyny wymieniają 
się drobnymi upominkami i słowami piosenki:  
"Przy innym ogniu, w inną noc do zobaczenia znów". 

 
 













„Cztery pory roku" - ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające 

osoby z niepełnosprawnością zorganizowane w Załęczu Wielkim  

dla drużyn Nieprzetartego Szlaku to doskonała okazja do zabawy  

i poznania wielu ciekawych miejsc. 





 17 października 2018 r. po raz drugi wzięliśmy udział w akcji 

ekologicznej "DĘBY ZAMIAST ŚMIECI" zorganizowanej na 

terenie Ostoi Konika Polskiego w Miliczu. Głównym celem akcji 

było wysprzątanie terenu Ostoi oraz szlaków do niej prowadzących  

z pozostawionych tam odpadów, a następnie posadzenie 

symbolicznych drzew, które od tej pory będą stały na straży 

porządku. Były konkursy tematyczne, leśne prelekcje, przejażdżki 

bryczkami, a także plenerowy posiłek.  
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