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NIEPRZETARTY SZLAK 

 
 

 Nieprzetarty Szlak to działalność Związku Harcerstwa 
Polskiego na rzecz osób niepełnosprawnych.  
 Mianem tym  nazywane  są  drużyny  działające w 
placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, 
wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach 
terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej.  
 



GEN. R. BADEN POWELL O NIEPEŁNOSPRAWNYCH SKAUTACH 

 Już twórca SKAUTINGU zauważył potrzebę zajęcia się dziećmi i 
młodzieżą specjalnej troski: 
 
„Dzięki Skautingowi pewna ilość kalek, głuchych, niemych i ślepych 
chłopców osiąga lepsze zdrowie, trochę szczęścia i nadziei. Większość z 
tych chłopców nie może przerabiać zwykłych ćwiczeń skautowych, 
dostarcza się więc im specjalnych lub tylko zmodyfikowanych ćwiczeń. 
Z wieloma z nich niełatwo jest postępować; wymagają daleko więcej 
cierpliwości i indywidualnej uwagi, niż zwyczajni chłopcy. Wynik jednak 
wart jest tego.(…) Cudowną rzeczą u tych chłopców jest ich zapał i 
gorliwość, jakie wkładają do swej pracy w Skautingu.(…)  
Skauting pomaga im w uczestniczeniu w światowym braterstwie, dając im 
jakąś pracę i pewne określone cele, a zarazem możność uświadomienia 
sobie i pokazania innym, że mogą coś – i to  nieraz coś trudnego –zrobić 
dla siebie samych.” 
                                        „WSKAZÓWKI DLA SKAUTMISTRZÓW” 



HISTORIA NIEPRZETARTEGO SZLAKU  
TRWA JUŻ PRAWIE 60 LAT 

• W 1958 roku Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego hm. Zofia Zakrzewska na 
prośbę Ministra Zdrowia Jerzego Sztachelskiego, który widział potrzebę niesienia 
pomocy dzieciom chorym, wyraziła zgodę na zorganizowanie kursu dla 
wychowawców z sanatoriów, którego celem miało  być nauczenie ich nowych form  
zajęć z dziećmi 

• Dh. Naczelniczka powierzyła  prowadzenie kursu hm. Marii Łyczko. 
 
 
 



POWSTANIE „NIEPRZETARTEGO SZLAKU” 
 

Dh. Maria Łyczko przyjęła na siebie funkcję 
Komendanta i organizatora kursu. Na jego 

miejsce wybrano Dom Wycieczkowy 
„TURBACZ” w Rabce - Zdroju 

 



• Pierwszy kurs odbył się w dniach od 16 lutego do 10 marca 1958r. Dał on początek 
wieloletniej, systematycznej pracy  w zakresie kształcenia nie tylko kadr wychowawców, ale 
prawdziwych harcerskich instruktorów dla potrzeb nowo powoływanych drużyn harcerskich 
w różnego rodzaju placówkach specjalnych, rozsianych po terenie całej Polski. 

• Jednym z kursowych zadań było zdobycie szczytu Lubonia Wielkiego. Należało  go zdobyć 
w niezwykle trudnych warunkach zimowych, pokonując zbocza pokryte grubą  warstwą 
zamrożonego i ciągle sypiącego śniegu, i w dodatku … z pełnym obciążeniem biwakowym.  

   Po powrocie uczestnicy zebrali się przy kominku i Komendantce kursu składali meldunek                
o  wykonanym zadaniu. 
   Podczas tego spotkania jeden z uczestników wypowiedział trafne słowa: 
• „Była to dla nas niezwykła wyprawa, podczas której przypadło nam przecierać ten trudny do 

przebycia nieprzetarty szlak”. 
 
 
 



NIEPRZETARTY SZLAK 

• Nowa nazwa szybko się przyjęła i zaczęły pojawiać się drużyny harcerskie 
Nieprzetartego Szlaku. 

• W 2013 roku bardzo uroczyście obchodzono JUBILEUSZ 55- lecia, a niebawem 
czeka nas WIELKI  JUBILEUSZ 60 – lecia NIEPRZETARTEGO SZLAKU!!! 

• Obecnie mianem NIEPRZETARTY SZLAK określa się: 
   działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób niepełnosprawnych.  
  Nieprzetarty  Szlak skupia  dzieci i młodzież od 6 roku życia do ..., bez 
względu na rodzaj  i stopień niepełnosprawności. Niepełnosprawne zuchy i 
harcerze to dziś prawie 10000 osób wspieranych w rozwoju przez 
wykorzystanie metody harcerskiej.     

 



JAKI JEST NIEPRZETARTY SZLAK 

Drużyny Nieprzetartego Szlaku: 
• Działają  w Polsce od prawie 60 lat. 
• Są mniej liczne od drużyn tradycyjnych. 
• Pracują wg zindywidualizowanych programów dostosowanych do potrzeb i możliwości harcerzy. 
• Nie płacą składek członkowskich. 
  
  Harcerze Drużyn NS: 
• Wiernie służą BOGU, OJCZYŹNIE i BLIŹNIM. 
• Spotykają się na corocznych ZLOTACH, BIWAKACH i RAJDACH. 
• Nigdy się nie poddają  i z uśmiechem przezwyciężają wszelkie trudności. 
• Są zawsze życzliwi, prawdomówni i chętni do niesienia pomocy innym. Kochają LUDZI i PRZYRODĘ. 

 



POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOT. GROMAD/ 
DRUŻYN NIEPRZETARTEGO SZLAKU (Z INSTRUKCJI) 

 • Celami pracy w gromadzie/drużynie NS są: 
• zwiększanie samodzielności członków, 
• integracja członków ze środowiskiem lokalnym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
• pobudzanie zainteresowań członków, 
• socjalizacja członków i zapobieganie patologiom poprzez proponowanie ciekawych form spędzania czasu 

wolnego, 
• pedagogizacja środowiska rodzinnego członków, 
• nauka poprzez zabawę, działanie i pracę, 
• współodpowiedzialność za członków jednostki, 
• wdrażanie członków na miarę ich możliwości do pracy, pomagania innym, 
• indywidualizacja oddziaływań dostosowana do potrzeb i możliwości członków, 
• wieloprofilowe wsparcie procesu rewalidacji zapobiegające pogłębianiu się istniejących dysfunkcji 

rozwojowych, 
• współdziałanie z osobami pełnosprawnymi (edukacja włączająca). 



NAMIESTNICTWO DRUŻYN NS – HUFIEC ZHP RZESZÓW 

W naszym HUFCU w listopadzie 2015 roku powstało NAMIESTNICTWO DRUŻYN NS. 
 
W jego skład wchodzą drużyny: 
 
• 6 DRUŻYNA HARCERSKA  NS „SŁONECZNIKI” działająca przy Zespole  
    Szkół Specjalnych w Rzeszowie 
• 7 DRUŻYNA HARCERSKA NS „SILVA” działająca przy Ośrodku Rehabilitacyjno –  
    Edukacyjno – Wychowawczym w Rzeszowie i Hermanowej 
• 17 DRUŻYNA HARCERSKA NS „KORNELE” działająca przy Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Mrowli 

 
 



WSPÓLNE DZIAŁANIA NASZYCH DRUŻYN 

• Drużyny Nieprzetartego Szlaku Hufca ZHP Rzeszów spotykają się na rożnych harcerskich 
imprezach: 

 
• I ZLOT DRUŻYN NS HUFCA RZESZÓW w Czerwonkach 
• II ZLOT DRUŻYN NS HUFCA RZESZÓW: „Poznajemy naszą historię”  w ZSS w 

Rzeszowie 
• III ZLOT DRUŻYN NS HUFCA RZESZÓW: „Poznajemy bohatera naszego Hufca”w ZSS 

w Rzeszowie 
• Ogólnopolskie Biwaki Drużyn NS w Mielcu 
• Przyrzeczenie Harcerskie  
 



 
 
 
 
 

6 RZESZOWSKA  
DRUŻYNA HARCERSKA 

NIEPRZETARTEGO SZLAKU 
„SŁONECZNIKI” 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

SYMBOL NASZEJ 
DRUŻYNY 

 
 
 
 

PODOBNIE JAK TE 
KWIATY CHCEMY 
NIEŚĆ LUDZIOM 

RADOŚĆ I SŁOŃCE. 
 
 



MIEJSCE NASZYCH ZBIÓREK – ZESPÓŁ SZKÓŁ  
IM. UNICEF W RZESZOWIE 



6 RW DH NS „SŁONECZNIKI” – TO DRUŻYNA NASZA,  
TO DRUŻYNA TA  

Nasza drużyna działa już 6 rok. Możemy więc pochwalić się już swoimi 
osiągnięciami: 
• Przez szeregi naszej drużyny przeszło wiele druhenek i druhów.  
• Działamy w 2 zastępach: żeńskim i męskim. 
• Mamy swoją piosenkę i przytulną harcówkę z 34 Rw DH. 
• Własnoręcznie ozdobiliśmy swoje chusty i wykonaliśmy harcerskie pierścienie. 
• Mamy KRONIKĘ i własny ŚPIEWNIK. 
• Nawiązaliśmy współpracę z innymi drużynami Nieprzetartego Szlaku. 
• Mamy przyjaciół w naszym Hufcu: 34 Rw DH, 5 DSH, 51 Rw DH. 

 
 



BIERZEMY UDZIAŁ W WIELU HARCERSKICH  
AKCJACH I IMPREZACH 



ORGANIZUJEMY ZLOTY DRUŻYN NS HUFCA RZESZÓW 



JEŹDZIMY NA BIWAKI DRUŻYN NS  
DO MIELCA 

•                                                                                          
 
 
 
 
 

•                                                                              

                                                                                         
 
 
 
 
 

                                                                             



JEŹDZIMY NA WYCIECZKI 



DOŁĄCZ DO NIEPRZETARTEGO SZLAKU 

 
 

• Przeżyj niesamowitą 
•  HARCERSKĄ PRZYGODĘ 

•  na wciąż 
• NIEPRZETARTYM SZLAKU! 

•  Zapraszamy Cię  
• do pracy w naszym  

• NAMIESTNICTWIE  
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