
 

Związek Harcerstwa Polskiego  
Chorągiew Harcerzy w Wielkiej Brytanii   

Złaz Wędrowników „Młody Las”  XLVIII   

www.zlazmlodylas.com 

 

18 stycznia 2020r 

Złaz „Młody Las” to tradycyjne spotkanie wędrowników w Wielkiej Brytanii. przyjeżdżają 

wędrownicy, elita harcerska, z całej Chorągwi aby zdobyć pagon lub szczebel wędrowniczy - i 

aby spędzić czas w wędrowniczym gronie. Jest to okazja dowiedzieć się co to znaczy być 

wędrownikiem, spotkać się z kolegami i poznać nowych z różnych części kraju. 

Złaz Wędrowniczy jest zasadniczo dla harcerzy i wędrowników w wieku od 15 do 21 lat. 

Starsi wędrownicy na funkcjach harcerskich mogą brać udział w złazie po porozumieniu się z 

komendantem złazu oraz swoim Hufcowym. Mogą uczestniczyć Harcerze, którzy do dnia 

rozpoczęcia Złazu, skończyli 14 lat i 6 miesięcy jeśli drużynowy uważa że są gotowi. Więcej 

informacji o złazie na stronie www.zlazmlodylas.com 

 

TERMIN: Od wtorku 14 kwietnia do soboty 18 kwietnia 2020r.   

Przyjazd od godziny 12:00.  

Rozpoczęcie punktualnie o 13:30.   

Zakończenie o 12:30.  

MIEJSCE: Stanica St Briavels, Polish Scouts House, GL15 6RS 

Miejsca 'pod dachem' są ograniczone. Tylko pierwsi 35 uczestników którzy sie  

zgłoszą będą mieli zagwarantowane miejsca w stanicy.  

KOSZT BEZ PRZYJAZDU    

Naramiennik/Brązowa szyszka:  £70.00 

  Srebrena/Złota szyszka:   £60.00 

Opłate złaz należy przysłać przelewem. Dane bankowe będą wysłane osobno wędrownikom 

po otrzymaniu zgłoszenia. 

http://www.zlazmlodylas.com/
http://www.zlazmlodylas.com/


 

ZGŁOSZENIA:   Zgłoszenie musi mieć podpis rodzica/opiekuna (lub wędrownika jeśli ma 

powyżej 18 lat). Aby gwarantować miejsce na złazie, zgłoszenia oraz karta 

zdrowia muszą być otrzymane do dnia 10go marca 2020r. Zgłoszenia należy 

przesłać emailem lub pocztą na adres druha sekretarza (a oryginał trzeba 

przywieźć ze sobą): 

Sekretarz Złazu 

Pwd Piotr Nykiel    piotrnj12@gmail.com  

47 Beechfield Rd London N4 1PD  

Także należy telefonicznie lub e-mailem zawiadomić swojego hufcowego. 

SPÓŹNIONE ZGŁOSZENIA:  Należy zgłaszać się SMS-em do komendanta złazu 07578705180 

oraz mailem do sekretarza złazu. W takim wypadku opłatę w wysokości £75.00 (gotówką) 

należy przywieźć na Złaz.   

 

Czuwaj!! 

Pwd Michał Grabowiecki  Phm Janek Lasocki „Ułan” 
Arcy-włóczęga       Arcy-włóczęga   
Komendant Złazu       Referent Wędrowników w Wielkiej Brytanii  

TmmichalG38@gmail.com  jan_lasocki@hotmail.com  
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DODATKOWE INFORMACJE  

PROGRAM: Próby na Naramiennik Wędrowniczy, Brązową, Srebrną i Złotą szyszkę.  

Zajęcia i ćwiczenia wędrownicze, sejmik wędrowniczy, dyskusje, ogniska i 

wtajemniczenie.   

TRASY:  Próba na Naramiennik - tylko pieszo.   

  Próba na Brązową i Srebrną szyszkę - pieszo lub rowerem. 

Próba na Złotą szyszkę - tylko pieszo.   

WYMAGANIA: Aby zdobyć szczebel wędrowniczy, razem z odbytą próbą wędrownicy muszą 

także posiadać odpowiednią ilość sprawności III szczebla oraz dodatkowe 

wymagania, to znaczy: 

    Brązowa szyszka: 1 sprawność wędrownicza   

Srebrna szyszka: 3 sprawności wędrownicze + obóz wędrowny (min 5-

dniowy)  

Złota szyszka: 5 sprawności wędrownicze + obóz wędrowny (min 5- dniowy) i 

wyprawa zagraniczna (min 7-dniowa) LOGI Z OBOZU I WYPRAWY 

ZAGRANICZNEJ MUSZĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE PRZED ZŁAZEM.  

UWAGI:   Otwarte próby na sprawności III szczebla, które są prawie skończone,    

można dokończyć podczas złazu przy wcześniejszej umowie z  komendantem 

lub programowym. Należy podać informacje w zgłoszeniu.  

Oczekujemy aby patrole na Srebrną i Złotą szyszkę zaplanowały własne trasy 

według Regulaminu Szczebli Wędrowniczych:  Srebrna szyszka: pieszo - około 

45 mil, rowerem - około 170 mil, z dwoma noclegami. Złota szyszka: pieszo - 

około 65 mil z trzema noclegami. Trasa musi mieć jeden etap dłuższy około 25 

mil, oraz jeden etap w terenie trudnym, dzikim, np. górzystym. (te dwa etapy 

muszą się odbyć w innych dniach).   

Patrole na Srebrną i Złotą szyszkę powinne się jak najprędzej skontaktować z druhami 

programowymi przynajmniej do  14 Lutego 

 Hm. Michał Nalewajko — mikenalewajko@gmail.com / 02085709524   

Pwd. Filip Nykiel – namharcwaw@gmail.com  / 07443510160 
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SPRZĘT  

 

Złaz zapewnia prowiant na cały okres złazu.  Złaz nie zapewnia sprzętu dla uczestników!!!. 

Proszę zapoznać się z wymienioną listą i zapewnić że każdy uczestnik będzie posiadał 

wymieniony sprzęt. Z powodów bezpieczeństwa, brak sprzętu może spowodować zakaz 

brania udział w próbie na szczebel i uczestnik będzie musiał zostać na terenie w dniu 

wymarszu. 

 

Osobisty:  Mundur zimowy: rogatywka z lilijką, chusta ze skówką, koszula mundurowa z 

odznakami, pas harcerski, długie spodnie mundurowe, skarpety mundurowe, 

czarne pół buty lub buty do marszu.  

Buty do marszu, kurtka nieprzemakalna, śpiwór, karimata/materac polowy, 

plecak, strój sportowy, przybory do jedzenia i mycia, 2 litrowa butelka wody, 

gwizdek, kompas (typ silva), śpiewnik, pióro, ołówek i „log” (log to mały notes 

z twarda okładką — ‘hardback’). 

Na każdy patrol: Namiot, palnik i zapasowe paliwo, menażki, manierka, kompas, latarka, 

zapałki i mapa terenu.  Każdy uczestnik który nie ma ustalonego patrolu przed złazem musi 

przywieź cały wymieniony sprzęt ze sobą.  

Mapa O.S. 1:25,000 Nr 14 Outdoor Leisure „Wye Valley & Forest of Dean” Albo: 

Mapa O.S. 1:50,000 Nr 162, "Gloucester & Forest of Dean"                                         

Druh Komendant mocno poleca skale 1:25,000!  

Patrole na Srebrną/Złotą szyszkę muszą mieć własne dodatkowe mapy na trasy 

zaplanowane przez siebie. Każdy Patrol na Srebrną/Złotą szyszkę musi kupić własny 

prowiant. (koszt prowiantu będzie zwrócony jak patrol dojdzie na Złaz i kwity 

zostaną przedstawione).  

Na Srebrną/Złotą szyszkę budżet na wyżywienie/prowiant jest £5.00 na dzień od 

osoby. 

NIE MOŻEMY ZWROCIĆ KOSZTU PROWIANTU BEZ KWITÓW. 

TRASY ROWEROWE: Przywieźć własny rower typu "Mountain Bike" ze światłami. 

Zamiast plecaka można używać "panniers".  

LOGI:  Każdy wędrownik musi posiadać log, to znaczy, zeszyt z twardą okładką który się 

łatwo mieści do kieszeni. Pamiętajcie, druhowie: kartka papieru nie jest logiem!! 

 


