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ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO działający poza granicami Kraju 

IX ŚWIATOWY ZLOT 2017  „SZLAK PRZYSZŁOŚCI” 
 

                         
      

Komunikat dla zainteresowanych Zlotem Wędrowniczym 
 
     Komunikat  nr. 1  
 

Bo do nas młodych włóczęgów           
Cały należy szeroki świat    - Choć Biedy Dwie       

 
Już wiemy, że jest duże zainteresowanie  zlotem wędrowniczym podczas IX Światowego Zlotu w 
Kanadzie! Plany są w toku i komitet organizacyjny rozpatruje bardzo bogaty program.Tym komunikatem 
chcemy  poinformować i zachęcić do udziału w zlocie. Czekają Was gęste lasy, szerokie jeziora, ścieżki 
nieznane, ...Przeżycie  Niepowtażalne.   
 
Biwaki i Wyprawy 
 
Planujemy między innymi: 

 Dwa biwaki wędrowne –  
o Jeden dłuższy z co najmniej trzema noclegami 
o Jeden krótszy z co najmniej dwoma noclegami 

 Jeden biwak z wizytą do historycznie ważnego miasta kanadyjskiego 
(Quebec City, QC lub Kingston, ON) 

 
Możliwości programowe są częściowo zależne od ilości uczestników, więc bardzo prosimy aby przesłać 
wstępne zgłoszenia w terminie! 
 
Sprzęt 
 
Uczestnicy będą odpowiedzialni za ekwipunek osobisty (lista będzie podana w późniejszym terminie), 
lecz sprzęt wspólny i specjalistyczny typu namioty, palniki, benzyna, itp. będzie załatwiony przez Zlot.  
 
Doświadczenie i sprawność fizyczna 
 
Biwaki wędrowne są zaplanowane tak, aby każda fizycznie sprawna i zdrowa osoba mogła sobie 
poradzić. 
 



Niektórzy się zastanawiają, czy będą w stanie się odpowiednio przygotować do biwaków w terenie z 
plecakiem, lub czy będą potrafili przejść wyznaczone trasy.  Zależy nam na tym, żeby uczestnicy miele za 
sobą trochę doświadczenia.    
 
Aby się przygotować, nadal radzimy uczestnictwo w dłuższych wędrowkach i biwakach z ciężkim lecz 
wygodnym plecakiem.  Należy także wyrobić swoje buty trekingowe wystarczająco wcześnie, i poznać 
jak najlepiej swoje możliwości. 
 
W przypadku jakich kolwiek obaw zdrowotnych, proszę się do mnie zgłosić.  Poza tym, małe 
dolegliwości, czy brak dużego doświadczenia nadłuższych biwakach nie powinno nikogo wstrzymywać od 
uczestnictwa. 
 
Jeżeli są pytania lub wątpliwości proszę się ze mną skontaktować wedro@zlot2017.ca  lub kierować do 
witryny zlotowej: http://zlot2017.ca 
 
Program, Drużyny i Patrole na Zlocie:  
 
Wędrowniczki/cy przyjeżdżają na Zlot razem z wyprawą swojej Chorągwi/Okręgu.  Zlot Wędrowniczy 
będzie miał stałe miejsce na terenie Tamaracouta Scout Reserve („base camp”) gdzie rozpocznie się 
program. 
 
Zlot nie jest w pełni koedukacyjny –  wędrownicy/ki będą podzieleni na obozy zlotowe w/g swojej 
Organizacji (Harcerek i Harcerzy).  Podział i kadra każdego obozu będą podane do wiadomości przed 
przyjazdem na Zlot.  
 
Program Zlotu Wędrowniczego obejmuje osobne elementy dla poszczególnych Organizacji, oraz 
elementy wspólnych zajęc pomiędzy obozami wędrowników i wędrowniczek. 
 
Patrole składające się z czterech (4) wędrowników lub wędrowniczek będą stworzone na Zlocie.  Myśl 
jest aby patrole były międzynarodowe aby grono wędrownicze z każdej Organizacji mogło się lepiej 
zapoznać poprzez zajęcia patrolowe/obozowe. 
 
Wędrowki/Biwaki będą wykonane w grupach patrolowych po 4-6 patroli ( 2-3 patroli wędrowniczek plus 
2-3 patroli wędrowników oraz kadra z obu Organizacji).  Grupy patrolowe będą się zmieniały na każde 
zajęcie/wycieczkę/biwak aby umożliwić jak największą liczbę spotkań wszystkich uczestników zlotu 
podczas wspólnych zajęc. 
 
Zgłoszenia Kadry Instruktorskiej 
 
Chcemy stworzyć międzynarodową kadrę instruktorską dla Zlotu Wędrowniczego.  Kadra powinna się 
zgłosić  używająć elektroniczną rejestrację na Zlot, a rόwnocześnie  zgłaszając swoje zainteresowanie do 
mnie przez email: wedro@zlot2017.ca 
 
 
Wymagania Kadry:  
Potrzebnych będzie przynajmniej 25 instruktorek/ów w wieku 25+, oraz 15 instruktorek/ów w 

wieku 21+ (minimum wiek musi być z dniem 31-go grudnia 2016). Instruktorki/rzy będą 

przydzieleni do grup patrolowych i będą odpowiedzialni za 3-4 patrole podczas Zlotu. Będzie też 
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potrzebna kadra w rolach wspierających przy terenie zlotu (“base camp”). 

 

 
Kwalifikacje Instruktorskie:  
Instruktor/ka musi być w dobrej kondycji, fizycznie sprawny/a, aby mógł/a brać udział w biwakach 
Zlotowych. Trasa pokonywana będzie około 15km dziennie na trasach “Appalachian Highlands”.  Biwaki 
będą 3-4 dniowe i nie będzie po drodze możliwości zawrotu ani dostępu samochodowego. Instruktor/ka 
powinien/na mieć kwalifikacje pierwszej pomocy, doświadczenie w pracy wędrowniczej, oraz 
doświadczenie w poprzednich złazach lub obozach wędrownych (5+ dni). 
 
Czuwaj! 
 

 
 
Michał Sokolski, hm. 
Komendant  Zlotu Wędrowniczego, Zlot 2017 


