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IX SWIATOWY ZLOT „SZLAK PRZYSZŁOŚCI” 
 

14 marca, 2017r. 

Komunikat Programowy #1 

Nazwa Zlotu: “Szlak Przyszłości” 

Hasło:  Zostawmy świat troszkę lepszym! 

Uzasadnienie i Założenia: 

Planując IX Światowy Zlot Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju – pierwszy w 

“drugim stuleciu” harcerstwa polskiego – kierowaliśmy się myślą że musi on być zdecydowanie 

nastawiony na przyszłość, patrzący w przόd.  Owszem, żeby wiedzieć w jakim kierunku  iść, trzeba 

rozumieć skąd się przyszło, niemniej nacisk postanowiliśmy położyć na to, co będzie.  Mamy silną 

postawę zakorzenioną w naszej historii, naszej wspόlnej polskiej i harcerskiej tradycji.  Chcemy z 

radością celebrować nasz dorobek - czym i kim jesteśmy w 2017 roku - myśląc o tym, co możemy wnieść 

do przyszłości świata ktόry wydaje się być zagrożony z tak wielu stron.   

Jako harcerki i harcerze jesteśmy wspόłodpowiedzialni za przyszłość: przyszłość naszego ruchu i naszej 

organizacji, ale rόwnież za przyszłość szerszego świata, łącznie ze środowiskiem ktόre nas otacza, 

społeczeństwem w ktόrym żyjemy i wartościami ktόre zachowujemy.  Szlak Przyszłości to droga na ktόrej 

każdy z nas indywidualnie, oraz wspόlnie z innymi ktόrzy nią podrόżują, dokłada swoją cząstkę do 

stworzenia lepszego jutra na rόżnych płaszczyznach: środowisko, czyli otoczenie, przyroda, ekologia; 

społeczeństwo, czyli “bliźni” w najszerszym tego słowa znaczeniu;  oraz wartości, czyli wiara i etyka.  

Hasło zlotu nawiązuje do wyzwania zadanego przez Lorda Baden-Powell w liście pożegnalnym do 

skautόw:  “Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym niż go zastaliście,” napisał twόrca 

skautingu w 1941r.  Wyzwanie to jest tak samo aktualne i trafne dzisiaj. 

Na Zlocie, wprowadzimy w życie nasze hasło stosując następujące założenia: 

 Chronimy środowisko przez szanowanie otoczenia, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, i 
utrzymywanie elementόw przyrodniczych w stanie właściwym.   

 Szanujemy drugiego człowieka, okazując mu życzliwość i uśmiech oraz wyciągnięcie pomocnej 
dłoni - na zlocie i poza jego bramą. 

 Rozwijamy i pielęgnujemy wartości zawarte w ideologii harcerskiej poprzez zajęcia programowe 
oraz przykład, jakim świecimy w szerszym społeczeństwie.   

 

“Szlak Przyszłości” to wielka przygoda, ktόra zjednoczy nas wszystkich na wspόlnej drodze ku lepszemu 

światu.   



Program Całości Zlotu 

1. Otwarcie Zlotu:   

Oficjalne Otwarcie Zlotu odbędzie się w niedzielę 30 lipca, począwszy ok. godz. 16:00. Odprawiona 

zostanie uroczysta Msza Św. z udziałem wszystkich uczestnikόw Zlotu oraz zaproszonych gości, po czym 

nastąpią obrzędy otwarcia:  Apel całości z Raportem, wniesienie flag na maszty na Placu Głόwnym, 

krόtkie przemόwienia.  Kolejnie, uczestnicy Zlotu wezmą udział w spotkaniu z zajęciem zapoznawczym.  

Wieczorem odbędzie się pierwsze ognisko całości Zlotu. 

 

2. Zamknięcie Zlotu:   

Oficjalne Zamknięcie Zlotu nastąpi w piątek 11 sierpnia, począwszy ok. godz. 16:00.  Odprawiona 

zostanie uroczysta Msza Św. z udziałem wszystkich uczestnikόw Zlotu, poczym nastąpią obrzędy 

zamknięcia:  Apel całości z Raportem, opuszczenie flag na Placu Głόwnym, podziękowania.  Uczestnicy 

Zlotu wezmą udział w spotkaniu pożegnalnym, po czym odbędzie się ostatnie (krόtkie) ognisko całości 

zlotu, z ktόrego poszczegόlne zloty przejdą na swoje wewnętrzne obrzędy zakończeniowe. 

 

3. Ogniska Zlotowe:   

Ogniska całego zlotu to niepowtarzalna okazja dla uczestnikόw Zlotu aby zjednoczyć się piosenką 

harcerską, a rόwnież przedstawić tradycje swoich terenόw.  Ognisk całego zlotu będzie trzy:  w dniu 

otwarcia Zlotu, w “środkową” sobotę, z udziałem gości i rodzicόw, oraz w dniu zamknięcia zlotu.  

Tematyka ognisk zostanie ogłoszona w kolejnym komunikacie.  Każdy Okręg proszony jest o 

przygotowanie okrzyku ktόrym się “przedstawi” podczas pierwszego ogniska zlotowego.  Kolejne 

zadania/prośby w następnym komunikacie. 

 

4. “Dzień Gości” na Zlocie:   

Zapraszamy rodzicόw, przyjaciόł harcerstwa oraz gości na teren zlotu podczas środkowego weekendu 

zlotu o następujących porach (podane godziny mogą ulec zmianie): 

Sobota 5-go sierpnia: od 18:30 przyjazd gości na teren 

   20:00 Ognisko Zlotu  (Wstęp ograniczony do Placu Głόwnego i wyznaczonych  

    przez Komendę punktόw.  Nie ma w sobotę odwiedzin obozόw.) 

Niedziela 6-go sierpnia: od 9:30 przyjazd gości na teren   

   10:00  Msza Św., defilada na Placu Głόwnym   

   11:30    Zwiedzanie terenu i obozόw 

   13:30     Kiermasz Zlotowy na Placu Głόwnym 

   16:00 Goście opuszczają teren zlotu 

 

 



5. Wycieczka Zlotu do Ottawy:   
 

W planie jest wycieczka autobusowa całości Zlotu do Ottawy, miasta stołecznego Kanady, w 

poniedziałek 31 lipca.  W 2017 roku, Kanada obchodzi 150 rocznicę swojego istnienia.  Podczas wycieczki 

zwiedzimy Ottawę i będziemy mieli okazję zapoznać się z historią Kanady. 

 

Czuwaj! 

 

Krystyna Reitmeier, hm. 

Komendantka Zlotu 

komendantka@zlot2017.ca  
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