
Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Harcerek w Kanadzie 

Hufiec Młody Bór 
Informator 

Weekend Pionierki „Węzeł Przyjaźni VI” w Camp Woods – Sylvan Lake, AB 
 
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		
NW,	Calgary,	AB	T3G	3L2 
  
Wyjazd/powrót: Miejsce oraz czas wyjazdu i powrotu będą ustalone w każdy mieście osobne w 
najbliższym czasie. Ci którzy będą jechali zostaną poinformowani. Może być za to dodatkowa opłata.  

Kto: Harcerki i harcerze 
 

Nocleg: W ogrzewanym budynku na terenie „Camp Woods” na jeziorem Sylvan Lake, AB. 
 
Po więcej informacji prosimy o kontakt:  
Druhny Agaty Starczyk – 403-403-560-2018 lub wysłać email – hufcowa@mlodybor.zhpkanada.org  
Druha Krzysztofa Hanuli – 780-934-7010 lub wysłać email – hufcowy@pomorze.zhpkanada.org  
 
Program i cel: W roku 2010 nasze referaty zorganizowały biwak „Węzeł przyjaźni I” aby przygotować 
nasze harcerki na Zlot 100-lecia w Polsce.  W rezultacie uczestniczki z Kanady wygrały większość 
pierwszych miejsc (najlepsza brama, najlepsza kaplica, najlepsza pionierka namiotowa, najlepsza 
pionierka obozowa). Na Światowym Zlocie w 2017 roku było podobnie. Program był do tej pory oparty 
na pionierce i terenoznawstwie i był prowadzony przez doświadczone instruktorki oraz specjalistów z 
CFB Petawawa. Tu w Albercie będzie to szósty z kolei biwak tego rodzaju. Będzie rozmaity program 
typowo harcerskie np. ogniska, musztra, gry i ćwiczenia terenowy i zajęcia będą pod skoncentrowane 
nad przygotowaniem do akcji letniej.  
 
Prośba o pomoc: Poszukujemy 2-3 rodziców chętnych, aby nam przez weekend gotować. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Druhną Agatą Starczyk. Z tym wiąże się kupno prowiantu i 
przygotowanie 4 posiłków dziennie. Nocleg w budynku z młodzieżą.  

 
Co wziąć: Mam 

Pakować się TYLKO w plecaki i torby żeglarskie/sportowe. WALIZKI I WORKI PLASTIKOWE 
WZBRONIONE!!    
Ciepły śpiwór, koc, poduszka   



Przybory toaletowe, wet naps, ręcznik   
MUNDUR: Harcerki - pełen mundur, chusta/krajka, czarne rajstopy (harcerki) i skarpety, czarne 
mundurowe buty 
Harcerze – koszula i spodnie mundurowe (NIE DŻINSY), chusta, skarpety, rogatywka (w miarę 
posiadania), czarne buty   
OBOZÓWKA (harcerki/wędrowniczki): dżinsy, biała koszulka z kołnierzem, szara lub granatowa 
bluza (bez napisów) ***  
Kurtka (ciepła dopasowana do pogody)    
Czapka, szalik, rękawiczki   
2 pary długich spodni   
Sweter lub bluza   
3 pary skarpet, bielizna, piżama   
2 podkoszulki   
1-2 bluzki z długim rękawem   
2 pary wygodnych butów   
Aparat   
Reklamówka na pranie   
Scyzoryk, 10m sznura (brązowy do pionierki-Z Dollarama)!!!! Mała siekierka (w miarę posiadania)  
Śpiewnik, latarka, notes i długopis   
*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.  
*** ABSOLUTNIE WZBRONIONE: sprzęt muzyczny, komórki, makijaż i „junk food”. Uczestniczki/uczest-
nicy biorą tylko aparaty, wodę i kanapkę na drogę, reszta będzie SKONFISKOWANA!!  
*** Obozówka obowiązuje podczas gdy nie jesteśmy w mundurze. 
 


