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Zakwaterowanie na bazie Zlotu w I LO w Zielonej Górze   godz. 17:50 – 18:20 

Uczestnicy śpią wraz z opiekunami w salach lekcyjnych (sala wieloosobowa po jednej drużynie w jednej 
sali); organizatorzy zapewniają po 3 materace zwijane typu wojskowego dla 4 osób, lub materac 
gimnastyczny w ilości dwa na trzy osoby. W szkole są toalety i umywalki na korytarzach. 

 

Uroczysty apel na rozpoczęcie Zlotu      godz. 18:45 – 18:55 

Apel  

Nocne zwiedzanie odcinka szlaku kolei szprotawskiej   godz. 19:00 – 20:30 

Ognisko         godz. 20:35 – 23:00 

W ramach kolacji uczestnicy otrzymują pieczywo i kiełbaski oraz zimne napoje, które przygotowują 
samodzielnie (kiełbaski pieką na ognisku), organizator dostarcza widelce (kijki) do smażenia. Herbatę 
uczestnicy przygotowują samodzielnie, organizator zapewnia czajniki elektryczne. Uwaga: uczestnicy muszą 
mieć własne sztućce, talerze, kubki itd. Organizator nie zapewnia naczyń, tacek, widelców itd. 
 
Zamiast tradycyjnej dyskoteki organizator zachęca i zaprasza do wspólnych pląsów przy ognisku i 
wspólnego śpiewania; w przypadku brzydkiej pogody lub takiego życzenia – zamiennie dyskoteka pod 
dachem 

 
Elementy zabawy przy ognisku: 

 
1. Kolacja (kiełbaski) 
2. Gawęda zaproszonego gościa. 
3. Wspólne pląsy (bez muzyki ze źródeł elektronicznych). Każda drużyna przygotuje 2 tańce zbiorowe do 

wspólnych pląsów i ma za zadanie skutecznie zaprosić do nich pozostałe drużyny. 
4. Krótka (do 5 minut) gawęda każdej z drużyn na temat tego co ciekawego zdarzyło się w Waszym kole 

turystycznym / drużynie harcerskiej od zeszłego roku, czyli poprzedniego Zlotu. 
5. Wspólne śpiewanie (bez muzyki ze źródeł elektronicznych). Każda drużyna przygotuje 2 - 3 piosenki z 

krótkim, łatwo zapamiętywanym tekstem refrenu  do wspólnego śpiewania i ma za zadanie skutecznie 
zaprosić do niego pozostałe drużyny (te maja przynajmniej razem śpiewać łatwy refren) 

6. Wspólne śpiewanie kilku piosenek. 
 

Toaleta, nocleg        od godz. 23:00  
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Pobudka, toaleta, śniadanie       godz. 6:30 – 7:50 

Szkoła dysponuje kilkoma umywalkami w pomieszczeniach na korytarzach. 
Uczestnicy przygotowują samodzielnie posiłek, z własnego prowiantu. Kto zdąży – napije się ciepłej herbaty. 

 

Apel organizacyjny        godz.8:00 – 8:10 

Wyprawa autokarowa na zwiedzanie parowozu i Dzień Archeologa  godz. 8:15 – 13:00 

Najpierw wszyscy pojadą do Czerwieńska, gdzie po parowozie oprowadzi dawny maszynista. 
Następnie wszyscy pojadą na dzień zabaw i gier do muzeum archeologicznego w Świdnicy, ognisko z kiełbaską. 

 

Bieg patrolowy po okolicy Parku Kolei Szprotawskiej   godz. 13:40 – 14:15 

Drużyny otrzymują mapę z zaznaczonym terenem w rejonie Parku Kolei Szproatwskiej. Uczestnicy muszą na swoim 
terenie przeprowadzić wywiad z osobami prowadzącymi punkty usługowe i sprzedaży oraz z klientami / mieszkańcami 
dotyczący tego czy ktoś pamięta cokolwiek z tego jak działały tutaj bocznice fabryczne i fabryki. Czy bawili się na 
torowiskach ? Czy słyszeli coś o powstaniu Parku Kolei Szprotawskiej, muzeum kolei powiatowych ? Czy wiedzą co to 
za wagon stoi pod semaforem ? Czy elementy kolejowe w okolicy im się podobają ? Drużyny muszą słuchając opowieści 
oraz zadając pytania przygotować się do zdania relacji (podczas zakończenia Zlotu) z tego czego się dowiedziały. 

 

Obiad (ziemniaki, kotlet, surówki, kompot)     godz. 15:00 – 16:00 
 

Konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Miasta   godz. 16:10 – 16:50 

Tematem konferencji będzie to jak zabytki i tradycje kolejowe Zielonej Góry mogą wpływać na życie mieszkańców, 
ich edukację, kulturę. Drugim zagadnieniem będzie transport i komunikacja w mieście, ich rola dla rozwoju i 
mieszkańców (turystyka, gospodarka, życie mieszkańców). Proszę przygotować odpowiednie pytania. 

 

Przygotowanie prezentacji z biegu patrolowego i konferencji z Wójtem godz. 17:00 – 18:00 

Drużyny muszą wyznaczyć dzieci, które zaprezentują lub przeczytają (3-5 minut) podczas Zakończenia relację z biegu 
patrolowego i konferencji z Prezydentem. Drużyny wspólnie spiszą taką prezentację (relację), wybierając z tego co dzieci 
ustaliły, to co wg nich jest najciekawsze, najbardziej odkrywcze a czego dowiedziały się o kolei szprotawskiej, życiu 
mieszkańców  i o samej Zielonej Górze. 
 

Zwijanie bazy, porządkowanie sal      godz. 18:00 – 18:40 
 

Zakończenie Zlotu        godz. 18:45 – 19:20 

Spotkanie z Prezydentem. Wysłuchamy też opowieści każdej z drużyn o tym, czego ciekawego dowiedziały się 
podczas biegu patrolowego (opowieść do 3 - 5 minut). Wręczenie dyplomów i pamiątek. 

 

Wyjazd do domu          godz. 19:30 
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