
 

IX Światowy Zlot ZHP 

 Dzień montrealski - INO czyli Impreza Na Orientację 

 

Od 29 lipca do 12 sierpnia br w ośrodku skautów kanadyjskich w Tamarakuta niedaleko Mille-Iles (60 km 

od Montrealu) odbędzie się IX Swiatowy Zlot Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju.  

Przybędą na to wielkie harcerskie święto polskie drużyny z Australi, Białorusi, Francji, Kanady, Litwy, Polski, 

Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii.  

W ramach zlotu w środę 9 sierpnia blisko 900 młodszych harcerek i harcerzy pojawi się na ulicach 

Montrealu, aby z mapą w ręku przeżyć INO czyli Imprezę Na Orientację. Impreza na Orientację  ma na celu 

wykształcenie w uczestnikach umiejętności czytania i przemieszczania się z mapą, w tym przypadku po 

Montrealu. Każdy patrol dostanie mapę z trasą i książczkę ze wskazówkami jakie zadanie ma być 

wykonane. Na trasie będą rozstawione punkty kontrolne, gdzie każdy zastęp harcerek i harcerzy biorących 

udział w biegu, musi się zameldować i wykonać zadania etapowe. Harcerki i harcerze  będą musieli przejść 

wyznaczoną w różnych dzielnicach Montrealu trasę edukacyjną z pomocą dostarczonych im map i broszur 

zawierających instrukcje. Ich zadaniem będzie pieszo lub metrem dotrzeć do jak największej ilości stacji 

etapowych. Podczas trwania tej gry, na stacjach będą prowadzone przez instruktorki i instruktorów 

warsztaty tematyczne. Planuje się zorganizowanie ponad 25 wielotematycznych stacji etapowych. Biorąca 

udział w biegu młodzież, będzie mogła zapoznać się i wykonać zadania związane z różnymi tematami jak 

ochrona środowiska, tradycje, kultura, praca zespołowa, wyczyny sportowe, wartości moralne itp.  

Dzień zakończy się podsumowaniem na wielkim tradycyjnym harcerskim kominku, które odbędzie się na 

terenie Montrealu po zakończeniu gry. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy całą Polonię na ten harcerski 

kominek – szczegóły będą podane wkrótce! 

Harcerska Impreza Na Orientację to znacznie więcej niż „amazing race”! Nasza INO jest ogromnym 

przedsięwzięciem, które jak wszystko w harcerstwie jest organizowane przez wolontariuszy i wymaga od 

jego organizatorów wielkiego nakładu pracy. Główną organizatorką gry jest druhna Agatha Czyżykiewicz, 

która wraz z instruktorkami i instruktorami z montrealskich hufców „Ogniwo” i „Orlęta” już od kilku 

miesięcy tworzy założenia programowe oraz kieruje grupą poszukującą sponsorów.  

Założeniem gry jest zaprezentowanie harcerzom z całego świata osiągnięć montrealskiej Polonii, śladów 

naszej działalności i obecności w Montrealu. 

Dziękujemy organizacjom polonijnym i osobom, które już teraz bardzo życzliwie odniosły się do naszego 

projektu i zaofiarowały pomoc w organizacji punktów gry.  Liczymy na współpracę całej polonijnej 

społeczności montrealskiej. 

 

Czuwaj ! 

Cezary Stawski harcmistrz  

zastępca Komendanta Chorągwi Harcerzy na Wschodnią Kanadę 

cstawski@zhpkanada.org 


