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Maszerują więc przez Polskę zastępy i drużyny 
harcerskie: opalona, roześmiana młodzież, 
dziewczęta w szarych, chłopcy w mundurach khaki. 
Za tymi kolumnami dziarskiej młodzieży biegną 
często grupki malców. Podziwiają różnokolorowe 
naszywki na rękawach mundurów druhów, próbują 
naśladować ich marszowy krok, niosą na 
ramionach patyki mające wyobrażać proporczyki 
zastępów. I marzą o dniu, kiedy i oni „pójdą do 
harcerzy”. 
 



Ale nie każdy może mieć takie nadzieje. Oto w oknie 
sierocińca widać główki tłoczących się tam dzieci. 
Patrzą na maszerującą kolumnę swoich rówieśników, 
od których tylko pozornie oddziela ich jedynie szyba. 
Młodzież głucha daremnie stara się z ruchu warg 
zrozumieć, jaką to piosenkę śpiewają harcerze, a dzieci 
kalekie, podpierając się kulami próbują, czy 
potrafiłyby zrobić choć dwa kroki w rytm harcerskiego 
marszu. I każde z tych dzieci skrzywdzonych przez los 
uświadamia sobie, że cały ten tajemniczy świat 
wycieczek, podchodów, obozów, ognisk i nocnych wart 
jest przed nimi zamknięty na zawsze. Wszak to świat 
młodzieży zdrowej i silnej, żyjącej w normalnych 
warunkach, w rodzinnych domach. Gdzieżby więc 
mogli tacy jak oni …. 
 
Pół  wieku na „Nieprzetartym Szlaku” 1958-2008 pod red. Z. Sułek,  J.  Wojtyczy 



1958r. 



 
Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego 
hm. Zofia Zakrzewska na prośbę Ministra 
Zdrowia Jerzego Sztachelskiego wyraża zgodę 
na zorganizowanie kursu dla wychowawców  
z sanatoriów, którego celem ma być nauczenie 
ich nowych form  zajęć z dziećmi.  
Dh. Naczelniczka powierza  prowadzenie 
kursu hm. Marii Łyczko. 



Dh. Maria z domu Birnbaum, 
urodziła się 14.08.1923r.  
w Skawinie.  

Pochodziła z rodziny 
inteligenckiej. Ukończyła 
Liceum Administracyjno  - 
Handlowe  w Krakowie. 

hm. Maria Łyczko 
1923-2004 



Podczas wojny, w 1941r. podjęła pracę  
w niemieckim przedsiębiorstwie 
budowlanym, jednocześnie ukończyła roczny 
kurs dla wychowawców przedszkoli. 
W roku szkolnym 1943/44 pracowała  
w przedszkolu przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej, będąc kierownikiem  
i nauczycielem. 
W 1946 r. zdała egzamin końcowy  
w Seminarium dla Wychowawczyń 
Przedszkoli. W latach 1946-1951 pracowała 
na stanowisku wychowawczyni i kierownika 
placówek przedszkolnych. 
W 1946r. Podjęła studia w zakresie 
pedagogiki i psychologii na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
 
 



Działalność harcerska 
 

W 1936r. wstąpiła do III Krakowskiej 
Drużyny Harcerskiej. W 1939r. założyła 
podziemną drużynę harcerską, 
kontynuując pracę III KDH.  
 
Podczas wojny pełniła służbę łączniczki, 
przybierając pseudonim „Szara” . Była 
żołnierzem Armii Krajowej  
w Zgrupowaniu „Żelbet” ZWZ-AK. 
 
Po wojnie natychmiast włączyła się  
w działalność harcerską Małopolski.  
 
W służbie harcerskiej pełniła różne 
funkcje. Była m.in. hufcową I Hufca 
Harcerek, a także kierowniczką Wydziału 
Krakowskiej Chorągwi Harcerstwa.  
W latach 1964-1968 należała do Rady 
Naczelnej ZHP, a w latach 1990-1993 była 
jego wiceprzewodniczącą. 
 



Powstanie „Nieprzetartego Szlaku” 
 
Dh. Maria Łyczko przyjęła na siebie funkcję komendanta  
i organizatora wcześniej wspomnianego już kursu. Na miejsce 
kursu wybrano Dom Wycieczkowy „Turbacz” w Rabce.  



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 zadań kursu 

była całodzienna 
wyprawa na szczyt 
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, aby 
Komendantce kursu złożyć meldunek o wykonanym zadaniu. 
Podczas tego spotkania ktoś wypowiedział trafne słowa: 
„Była to dla nas niezwykła wyprawa, podczas której przypadło 
nam przecierać ten trudny do przebycia nieprzetarty szlak” 



Uczestnicy I kursu na szczycie 
Lubonia. 

Uczestnicy  I kursu na 
wycieczce w Tatrach. 



Termin „Nieprzetarty Szlak” stopniowo nabierał symbolicznego 
znaczenia. 
 
Symbolika bieli śniegu , która kojarzyła się kursantom z bielą 
ścian sal szpitalnych i sanatoryjnych, z bielą pościeli  
i fartuchów lekarzy i pielęgniarek, samotnością i bólem małych 
pacjentów nawiązywała do wysiłku i walki, jaki trzeba nieraz 
podjąć , po to aby uzyskać pozwolenie prowadzenia drużyny 
harcerskiej w placówkach leczniczo – wychowawczych 
skupiających dzieci niepełnosprawne.  



W 1959r. Główna Kwatera Harcerstwa  Rozkazem z 15 
czerwca zatwierdziła „Regulamin Drużyny 
Nieprzetartego Szlaku”. W skład drużyny weszli 
uczestnicy I i II kursu organizowanego w Rabce. 

hm. Maria Łyczko w latach 1958-1985 
prowadziła 65 kursów  instruktorskich I i II 
stopnia. Wychowała ok. 2500 instruktorów 
Nieprzetartego Szlaku.  



W 1960 r. Główna Kwatera zorganizowała w Warszawie konferencję – 
spotkanie instruktorów , uczestników 5 kursów w Rabce. Od tego momentu 
w całym kraju  powstają liczne drużyny harcerskie i zuchowe. 

1 marca 1961r. Główna Kwatera rozkazem nr 5 powołała 
Sztab drużyn przy Zakładach Specjalnych „Nieprzetarty 
Szlak” w składzie: 
Szef sztabu – hm. Maria Łyczko 
Z-ca sztabu – hm. Stanisław Miroszewski 
Członkowie: pwd. Danuta Bobek, pwd. Zdzisław Łyczko, 
phm. Helena Wagnerowa, dr Mieczysław  Marcinkowski, 
dr Danuta Sadkowska 
Siedzibą sztabu zostaje Kraków. 

W latach 1960 – 1961 w 19 ówczesnych 
Chorągwiach powołano Referaty Drużyn przy  
Zakładach  Specjalnych „Nieprzetarty  Szlak”. 
Powstają one także w hufcach. 



W dniach 16-19.06.1968r. w Krakowie  z okazji X –lecia 
Nieprzetartego Szlaku odbyła się Krajowa Konferencja instruktorów. 
Wzięło w niej 315 osób. 
 
Tam po raz pierwszy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkową 
odznakę „Słoneczko”, którą później GK ZHP zatwierdziła, jako 
odznakę instruktorów „Nieprzetartego Szlaku”. 

„Słoneczko” – metalowa, emaliowana 
Odznaka instruktorów  NS ustanowiona po 
raz pierwszy w 1968r. Wykonana została wg 
projektu artysty plastyka Janusza 
Trzebiatowskiego  z Krakowa. Przedstawia 
promieniste słońce na białym tle i złoty 
napis „ZHP – Nieprzetarty Szlak”. 
Symbolizuje uśmiech i radość niesioną 
dzieciom.   



W 1986r. dh. Maria  Łyczko 
przechodzi na emeryturę. 
Wydział NS zostaje 
przeniesiony z Krakowa do 
budynku GK ZHP  
w Warszawie przy ul. 
Konopnickiej 6. 
Kierownictwo wydziału 
przejmuje hm PL Bolesław 
Majewski 



 
 
Rok 2002 był rokiem przełomowym dla 
Wydziału NS. 10 stycznia 2002 r. Wydział 
zostaje rozwiązany ( powołany 1.02.1972 r.). 
W tym samym roku powołany został Zespół 
Nieprzetartego Szlaku w ramach Wydziału 
Programowego GK. Na kierowniczkę 
Zespołu zostaje mianowana hm. Dorota 
Kołakowska. 
 
 
 
 



 
 
45 –lecie  
„Nieprzetartego 
Szlaku”  było ostatnią 
imprezą , w której 
uczestniczyła   
dh. Maria Łyczko. 
Uroczystości odbyły się  
w dniach 19-23.09. 
2003r.  w Warszawie.  







Dh. Maria Łyczko  
zmarła 22 czerwca 2004r.   
Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się 
28 czerwca 2004r. na 
cmentarzu  
Salwatorskim. 

Za swoją działalność wojskową okresu wojennego oraz ofiarną pracę zawodową  
i społeczną na niwie harcerskiej , za pracę na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej 
troski odznaczona została m.in.: Orderem Uśmiechu, Krzyżem Oficerskim  
i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska 
Polskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem i Krzyżem  
„Za zasługi dla ZHP” z „Rozetą –Mieczami”, Złotym Medalem Towarzystwa do Walki  
z Kalectwem i innymi.  



Uroczystości 50-lecia „Nieprzetartego Szlaku”  odbyły się  
w Krakowie  w dniach 26-28 września 2008r. Na Ogólnopolski 
Zlot Instruktorów przybyło około  120 osób – przedstawicieli 
wszystkich chorągwi.  







Jaki jest dorobek drużyn „Nieprzetartego 
Szlaku”? 

W jubileuszowym roku półwiecza „NS" działało 501 drużyn 
skupiających 9209 dzieci i młodzieży, w tym: 1586 zuchów, 
3861 harcerek i harcerzy, 777 harcerek i harcerzy starszych, 
524 wędrowników, 2330 członków drużyn wielopoziomowych. 



Korzyści płynące  z pracy metodą harcerską wśród  
osób niepełnosprawnych 

Harcerski system wychowawczy wpływa na wszechstronne kształtowanie 
osobowości wszystkich jego członków, także niepełnosprawnych: 
 
• umożliwia kompensowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji 
• pozwala im uczestniczyć w życiu społecznym  
• włącza osoby niepełnosprawne w różne formy aktywności z obszaru 
kultury, turystyki, sportu, rekreacji 
• ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych 
• przynosi nastrój radości, buduje poczucie własnej wartości, przydatności 
• umożliwia realizację najważniejszych potrzeb człowieka – 
bezpieczeństwa, przynależności, uznania, kontaktów społecznych, 
samorealizacji 
•  uczy także pełnienia w sposób odpowiedzialny wyznaczonych ról 
i funkcji społecznych 
• przygotowuje do życia, usamodzielnia oraz pozytywnie wpływa na rozwój 
człowieka niepełnosprawnego  
• wspiera jego proces rewalidacji i doskonalenia 
• uczy się współdziałania z innymi 
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Opracowała phm. Edyta  Dolecka 
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