
Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Harcerek w Kanadzie 

Hufiec Młody Bór 
Informator 

Weekend Pionierki „Węzeł Przyjaźni VI” w Górach Skalistych, Alberta 
Dokładna trasa dopiero będzie ustalana w najbliższym czasie 

 
Kiedy: od piątku 17go maja do poniedziałku 20go maja, 2019.  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. 
 
Koszt: $120.00 - czeki prosimy wystawić na „PSA ZHP Akcja Letnia Alberta”. Zgłoszenia i opłaty 
(WYŁĄCZNIE przez e-transfer lub czek) będą przyjmowane TYLKO do 1go maja 2019.  Bez opłaty nie 
przyjmujemy uczestników na biwak.  
E-transfer należy przesłać na konto skarbniczka@mlodybor.zhpkanada.org. Hasło CZUWAJ. Czeki 
można przekazać Szczepowym lub wysłać na adres: Skarbniczka Młody Bór - 42 Hawkdale Circle 
N.W., Calgary, AB T3G 3L2 
  
Wyjazd/powrót: Miejsce oraz czas wyjazdu i powrotu będą ustalone osobno w każdy mieście w 
najbliższym czasie. Ci którzy będą jechali zostaną poinformowani. Może być za to dodatkowa opłata.  

Kto: Wędrowniczki i wędrownicy 
 

Nocleg: 4-osobowe namioty 
 
Po więcej informacji prosimy o kontakt:  
Druhna Iwona Zalewska – (780) 863-1705 lub beskidy@mlodybor.zhpkanada.org 
Druhna Anna Piotrowski – (647) 390-3070 lub wedrowniczki@harcerki.zhpkanada.org  
 
Program i cel:   
 
Wędrownicy i wędrowniczki jadący na ten biwak będą szli z plecakiem rozmaitą trasą górską, ok 8-10 
km dziennie. Poza tym, zajęcia przewidywane na biwak to: praca na stopniami/naramiennikiem 
wędrowniczym, pionierka, musztra, śpiew i obozowania. Namioty, w których będziemy spać będą 
dokładnie te, które używamy ostatnio na obozach.   
 
W tym roku mam zaszczyt gościć Referentkę Wędrowniczek z Chorągwi Harcerek, który przygotuje i 
przeprowadzi program.   
 
Zapraszamy! 
 
 
 
 
 



Lista Ekwipunku: 
 
Wspólny sprzęt i prowiant będzie rozdzielony pomiędzy członkami każdego patrolu, tak  aby spakować 
do plecaków na drogę.  
 
☐ Mundur: 

☐ Pełny mundur harcerski, wraz z nakryciem głowy według regulaminu Chorągwi 
☐ Buty mundurowe (polowe – NIE „LAKIERKI”; wygodne, to długiego marszu); pionierki mogą 
służyć w tym celu, pod warunkiem, że są odpowiedniego koloru (np. czarne, brązowe, szare; 
nie odblaskowe) 

 
☐ Obuwie: 

☐ Pionierki – czyli wygodne, dobrze wychodzone buty na biwak. Będziemy dużo chodzić, więc 
należy mieć buty praktyczne na warunki leśne oraz miejskie. 
☐ Lżejsze buty na zmianę, typu tenisówki  
☐ Klapki lub sandały sportowe do kąpieli 

 
☐ Spanie:  

☐ Śpiwór - Lekki i mały. Nocami temperatura może spaść poniżej 10 C°, więc proponujemy 
śpiwór na 0 C°. 
☐ Może się przydać ciepła wkładka na zimniejsze noce 
☐ Materac - Lekki i mały, izolowany, aby zachować ciepło; łatwy do niesienia, nadmuchania i 
złożenia  
☐ Poduszka (w miarę upodobania) 
 

☐ Filtr do wody:  
- W sytuacjach, gdzie nie będzie dostępu do wody z kranu, ważne będzie oczyszczenie wody 

z bakterii.  Grupy będą potrzebowały filtry, aby zapewnić wodę pitną – prosimy 
uczestników, aby mieli własne filtry lub jeden na 2-3 osoby 

 
☐ Przybory do jedzenia:  

☐ Menażki METALOWA, odpowiednia do gotowania na ogniu i palniku gazowym  
☐ Niezbędnik (sztućce) 
☐ Ścierka i przybory do mycia naczyń, płyn do naczyń (100% „biodegradable”)   

 
☐ Butelki na wodę: 

- Minimum pojemność 2L, lecz polecamy 4L, mając na uwadze, że woda waży ok. 1kg/L 
 
☐ Ubranie: 

☐ Koszulki z długim i krótkim rękawem. Proponujemy praktyczny system warstw. 
☐ Ciepła bluza lub sweter  
☐ Bielizna, koszulki, itd. 
☐ Kurtka jednocześnie przeciwdeszczowa i na wiatr  



☐ Długie spodnie (nie dżinsy); dżinsy można spakować, lecz nie nadają się na wycieczki. 
Wędrowniczki mogą nosić dżinsy do obozówki. 
☐ Ciepłe ubrania na noc i chłodniejsze dni 
☐ Czapka na słońce 
☐ Strój kąpielowy  
☐ Ciepłe skarpety 

 
☐ Inne – Osobiste: 
 

☐ Duży plecak wycieczkowy 
☐ Torba do przechowania pozostałego ekwipunku 
☐ Mały plecak dzienny 
☐ Ręcznik  
☐ Przybory osobiste (szczoteczka i pasta do zębów, mały ręcznik, lusterko, mydło do włosów i 
ciała – 100% biodegradacyjny, itp.) 
☐ Chusteczki nawilżone („baby wipes”) 
☐ Chusteczki higieniczne („Kleenex”) 
☐ Okulary słoneczne 
☐ Przybory do szycia 
☐ Apteczka osobista 
☐ Spray na owady 
☐ Krem przeciwsłoneczny 
☐ Okulary słoneczne 
☐ Lekarstwa osobiste 
☐ Worek na brudną bieliznę 
☐ Proszek do prania (100% biodegradacyjny) 
 

☐ Inne - Harcerskie 
 

☐ Długopis, notes, książka, aparat itp. 
☐ Wędrowniczki – dzienniczek wędrowniczy 
☐ Aparat, dodatkowe baterie (nie komórka) 
☐ Latarka, dodatkowe baterie  
☐ GPS (w miarę posiadania) 
☐ Gwizdek 
☐ Zegarek na rękę 
☐ Zapałki 
☐ Narzędzie wielofunkcyjne m.in. z małym nożem i otwieraczem do puszek 
☐ 1-2 torby nieprzemakalne na przechowywanie jedzenia  
☐ 25 m sznura do przewieszenia ubrań i przymocowania worków z jedzeniem i menażką 

 
 



Uwaga odnośnie sprzętu elektronicznego: 
 
Rozumiemy, że telefony będą czasami jedynym sposobem komunikacji, ale prosimy brać pod uwagę, 
że nie będzie, gdzie ich ładować podczas biwaku, i nie będą one dozwalane podczas zajęć.  Do robienia 
zdjęć najlepiej zabrać aparat na baterie.   
 
Sprzęt dostarczony: 
 
Każdy/a uczestnik/czka, patrol lub grupa wycieczkowa otrzyma zbiór ekwipunku, za który będzie 
odpowiedzialna/y i który będzie do oddania na końcu wycieczki. 
 

- worki na śmieci 
- papier toaletowy 
- prowiant 
- namiot 
- palnik i gaz 
- siekiera  

- piła 
- łopata 
- duża apteczka wycieczkowa 
- radio 
- tropiki 

 
 
*Lekarstwa przepisane przez lekarza - prosimy dać znać przed wyjazdem ze dziecko coś zażywa. 
** Prosimy nie brać nowych/drogich ubrań, to jest weekend praktyczny w terenie.  
 


