
Sierpień 2017 - setki polskich harcerzy z całego świata pojawią się na ulicach Montrealu i Ottawy 

Tego lata las w skautowym „Camp Tamaracouta, Quebec” na północ od Montrealu zaroi się młodymi Polakami z 

całego świata. Odbędzie się tam IX Światowy Zlot ZHP poza granicami kraju. Jest to organizacja, która od czasów  

II wojny światowej skupia młodych Polaków na całym świecie. Kultywując tradycje przedwojennego harcerstwa, 

korzysta z najnowszych osiągnięć techniki, aby kontynuować wychowanie nowych pokoleń Polaków w duchu 

poszanowania polskości i przywiązania do tradycyjnego wychowania harcerskiego. Wiele się zmieniło na 

przestrzeni lat, ale niezmiennie co 6-7 lat polscy harcerze z całego świata spotykają się za zlocie. 

W zlotach biorą udział jednostki harcerskie z Kanady, USA, Australli, Argentyny, Wielkiej Brytanii i Francji,  

zaproszeni jako goście harcerze z Polski (ZHP i ZHR) oraz jednostki harcerstwa polskiego działające na Białorusi, 

Ukrainie, Litwie i Kazachstanie. 

Po raz pierwszy w historii Quebec-u przyjedzie do nas ponad 2 tysiące młodych Polaków, aby w naszych 

kanadyjskich lasach spędzić dwa tygodnie wypełnione śpiewem, spotkaniami i doskonaleniem technik harcerskich. 

Planowane są dwie wycieczki w trakcie zlotu, tak więc ulice Ottawy i Montrealu wypełnią się polskimi harcerzami 

poznającymi piękno, kulturę i gościnność Kanady. 

Historia zlotów jest tak stara, jak sam skauting. Po raz pierwszy polscy harcerze brali udział w zlocie (jamboree) 

skautów światowych jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W 1913 odbył się zlot skautów z 

całego świata w Birmingham w Wielkiej Brytanii, gdzie wśród 30 000 uczestników znalazła się 56-osobowa grupa 

harcerzy z Polski obozująca pod biało-czerwoną flagą. Największym przed II wojną światową, przedwojennym 

zlotem był Jubileuszowy Zlot ZHP w Spale w roku 1935 gromadzący ponad 25 tysięcy harcerek i delegacje 

harcerstwa polskiego z zagranicy oraz zagranicznych organizacji skautowych. 

Światowe zloty ZHP poza granicami kraju rozpoczęły się w 1969 roku pod Monte-Casino w 25-tą rocznicę bitwy. 

Szczytowym momentem Zlotu był przemarsz jednostek wojskowych i harcerskich z klasztoru na cmentarz żołnierzy 

polskich poległych w bitwie o Monte Cassino i uroczyste przejęcie sztandarów z rąk kombatantów przez harcerzy i 

harcerki. Harcerstwo zaciągnęło wartę przy grobach poległych za Polskę żołnierzy. 

Następnie odbyły się: 

II Światowy Zlot w 1976r na kanadyjskich Kaszubach  

III Światowy Zlot w 1982r. w belgijskiej miejscowości Comblain-la-Tour 

IV Światowy Zlot w 1988r, w miejscowości Rising Sun w Stanach Zjednoczonych  

V Światowy Zlot ZHP w 1994r. w starych lasach Robin Hood’a w Clumber Park, Anglia.  

VI Światowy Zlot ZHP w 2000r. odbył się w Acton, Ontario, Kanada  

VII Światowy Zlot ZHP w 2006r odbył się w Whiteford, Maryland, Stany Zjednoczone  

VIII Światowy Zlot ZHP w 2010r odbył się w Zegrzu pod Warszawą w Polsce. Jubileuszowy Zlot z okazji stulecia 

Harcerstwa odbył się pod nazwą „Twierdza”.  

 

Ponieważ zloty odbywają się co 6-7 lat, większość młodzieży harcerskiej może brać w nich udział tylko raz w życiu, 

kiedy mają 12-18 lat. Tym razem to spotkanie będzie miało miejsce na naszym podwórku, mamy więc unikalną 

okazję, żeby jak największa liczba harcerek i harcerzy z Montrealu spotkała się ze swymi rówieśnikami z całego 

świata. Niemniej jednak koszt zlotu jest sporą barierą, zwłaszcza dla rodzin, które mają więcej niż jedno dziecko w 

harcerstwie. Wynosi on od $ 950 do $ 1350. Montrealskie Koło Przyjaciół Harcerstwa oraz instruktorzy 

montrealskich hufców „Ogniwo” i „Orlęta” organizują akcje zarobkowe i zbieranie funduszy, aby obniżyć ten koszt. 

Cała Polonia jest proszona o poparcie tych akcji, aby umożliwić naszym harcerzom przeżycie tej wspaniałej 

przygody. 
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