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IX Światowy Zlot „Szlak Przyszłości” odbędzie się pod hasłem „Zostawmy świat troszkę
lepszym!”, które nawiązuje do wyzwania zadanego przez Roberta Baden-Powella w liście
pożegnalnym do skautów na całym świecie. Patrzmy więc do przodu i budujmy lepszy świat –
twórzmy każdego dnia naszą wspólną wielką przygodę. „Szlak Przyszłości” to nasze harcerskie
scieżki, które prowadzą nas indywidualnie i wspólnie do szczęścia i nieprzeciętności.
Te scieżki prowadzą ciebie druhu przez nasz świat. „Nasz”, bowiem w klubie wielkiej przygody,
zawsze znajdziesz pomocną dłoń ku tworzeniu lepszej przyszłości. „Nasz”, bowiem razem
budujemy świat i nie czekamy by ktoś za nas to zrobił. A ten świat, to nasz świat fizyczny,
duchowy, emocjonalny, intelektualny i społeczny - harcerski i codzienny - splecione w jeden
zintegrowany Świat.
Dlatego Zlot Harcerzy odbędzie pod nazwą „Nasz Świat” i pod hasłem „Troska o nasz wspólny
dom”, które pochodzi od wyzwania zadanego przez papieża Franciszka w jego drugiej encyklice
o ochronie naszego środowiska. Prosimy się kierować poniższymi wskazówkami podczas
przygotowań na Zlot Harcerzy „Nasz Świat”.
Nasz Świat to nasze fizyczne środowisko – czyli potrzeba chronienia przyrody i równowagi
ekologicznej. Każdy uczestnik zlotu powinien się codziennie pytać „Co ja zrobiłem, żeby służyć
przyrodzie? Co mogę jutro poprawić?”
Nasz świat to nasze wędrówki duchowe – czyli wzbogacanie swojej służby Bogu. Każdy
uczestnik zlotu powinien codziennie móc znaleźć czas by myślami i konkretnymi czynami
posunąć się do przodu w swojej wierze.
Nasz Świat to rodzina harcerska – czyli dbanie o nasz ideowy dom i działanie ruchu
harcerskiego. Każdy członek komendy powinien myśleć o tym „Co ja robię by pomóc w rozwoju
harcerstwa? Co ja robię by pomóc mojej drużynie troszczyć się o ten wspólny dom?” Każdy
uczestnik zlotu powinień „budować mosty” z innymi uczestnikami zlotu by wzmocnić więzi z
różnymi członkami naszej światowej rodziny harcerskiej.
Nasz Świat to nasze stosunki z rodziną, przyjacielami i społeczeństwem. To nasze więzi
emocjonalne, ale też nasze otwarcie na głębsze poznanie drugiej osoby. Każdy członek zlotu
powinien być przykładem dobrego przyjaciela i dobrego wodza dla członków swojego i innych
obozów zlotowych, kadry instruktorkiej, zlotowej pomocy cywilnej i lokalnych mieszkańców
zwiedzanych miast. Zwiększajmy działalność pomocnej dłoni naszego klubu wielkiej przygody.
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