
  

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 181/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. 
w sprawie Zlotu ZHP „Gdańsk 2018”  

 
 

„Starajcie się poprzez zlot zobaczyć, zrozumieć lepiej, pokochać 
głębiej ten nasz Ruch przed ćwierćwieczem powołany przez ludzi z 

różnych środowisk i różnych poglądów dla zgodnej służby Polsce. Z 
ognisk zlotowych weźcie żar zapału na Waszą wytrwałą służbę, w 

której prowadzić macie dalej, rozwijać i ulepszać to, co Wasi 
poprzednicy harcerscy rozpoczęli. Oczy Was niech prowadzą od 

obozu do obozu, od namiotu do namiotu, gorące serca niech łączą 
przyjaźnie na życie całe.  

Wszystko, co nasze Polsce oddamy!” 
 

(Przewodnik po Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa, Spała 1935 r.) 
 
 
Harcerska sztafeta pokoleń z I Narodowego Zlotu Harcerzy w Warszawie, przez Poznań, legendarną Spałę, 
Kraków, Grunwald, Pająk, Zegrze, Gniezno, Kielce i ponownie Kraków, prowadzi nas wśród aktualnych 
wyzwań naszego Ruchu, znacząc kamienie milowe historii Związku Harcerstwa Polskiego – historii 
nierozerwalnie związanej z losami Polski.  
 
Wykonując Uchwałę XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie 
wzmocnienia działalności programowej drużyn i gromad, zwołujemy Zlot Związku Harcerstwa Polskiego, 
który odbędzie się w dniach 6–16 sierpnia 2018 r. w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej.  
 
Adresowany do zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników program wychowawczy zlotu wyznaczą 
podsumowywane na nim kierunki programowe: harcerstwo w ruchu, aktywność społeczna, ciekawość świata, 
sprawności na całe życie, braterstwo i radosny patriotyzm.  
 
Zlot stanie się dla całej naszej wspólnoty świętem stulecia zjednoczenia organizacji harcerskich, działających 
we wszystkich zaborach w jeden Związek Harcerstwa Polskiego.  
 
Gdańsk będzie miejscem spotkania harcerzy – przyszłych liderów społeczeństwa, zmieniających świat na 
lepsze. Spotkanie to przebiegnie pod hasłem „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!”, inspirując młodych 
ludzi do aktywnego wcielania w życie harcerskich ideałów braterstwa, pracy nad sobą i służby. 
 
Przygotowanie zlotu Główna Kwatera ZHP powierza komendzie zlotu, zobowiązując chorągwie ZHP do 
organizacji udziału ich reprezentacji i zachęcając każdy hufiec Związku do wystawienia przynajmniej jednej 
drużyny zlotowej.  
 
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, potwierdzając rozpoczęcie okresu przygotowań do 
zlotu, związanych z realizacją Uchwały Rady Ministrów 81/2014 z dnia 20 maja 2014 r., Uchwały Rady 
Miasta Gdańska nr IV/12/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz Umowy Ramowej zawartej przez ZHP z Miastem 
Gdańskiem w dniu 23 czerwca 2015 r. 
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