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WYPRAWA  PAMIĘCI
udział polskich harcerzy  w 72. rocznicy

wyzwolenia obozów systemu 
Mauthausen-Gusen  

W  skład  systemu  obozów
Mauthausen-Gusen wchodziło 47
obozów  na  terenie  obecnej
Austrii.  Największe  z nich  to
Gusen,  Mauthausen  oraz
Ebensee. Według historyków we
wszystkich  obozach  więzionych

było między 190 tys. a 335tys. osób, z czego Polacy stanowili
25%  wszystkich  więźniów  i  byli  najliczniejszą  grupą
narodowościową. 

Czterdziestopięcioosobowa delegacja ZHP, 4 maja, swój
pobyt  w  Austrii  rozpoczęła  od  spotkania  z  młodzieżą  w  St.
Georgen biorącej udział w obchodach w Mauthausen i Gusen,
organizowanych  przez  burmistrza  tego  miasta.  Nastąpienie
harcerze  wzięli  udział  w  uroczystościach  w Spital  am Pyhrn,
przy  tablicy  poświęconej  polskim  dzieciom  odebranym
pracownikom przymusowym zmarłym w Domu Dziecka w tym
mieście. 

6  maja  harcerze  wraz  z  byłymi  więźniami
KL Mauthausen-Gusen, Ambasadorem, przedstawicielami władz
krajowych,  wzięli  udział  w złożeniu wieńców pod pomnikiem
upamiętniającym  polskie  ofiary  KL  Ebensee.  Po  południu
odbyły  się  międzynarodowe  uroczystości  pod  pomnikiem  ku
czci ofiar obozu koncentracyjnego w Gusen. 

W niedzielę  7  maja  odbyły  się  uroczystości
pod Pomnikiem  Polskim  na terenie  byłego  obozu
koncentracyjnego  w Mauthausen,  połączona  z mszą  świętą
za pomordowanych  sprawowaną  przez naczelnego  kapelana
ZHP hm. Wojciecha Jurkowskiego. Po uroczystej mszy świętej
na placu  apelowym na terenie  byłego  obozu koncentracyjnego
w Mauthausen  odbyły  się  centralne  uroczystości  z udziałem
Prezydenta  Austrii  oraz reprezentanci  Polski   Pani  Magdalena
Gawin  z Ministerstwa  Kultury  i Dziedzictwa  Narodowego,
Ambasador  RP,  posłowie,  zastępca  naczelnika  hm.  Krzysztof
Budziński,  naczelny  kapelan  ZHP  hm.  Wojciech  Jurkowski,
przedstawiciel  Rady  Naczelnej  hm.  Tomasz  Fliszkiewicz,
którzy w asyście  wojskowej  i harcerskiej  złożyli  hołd
ofiarom obozów systemu Mauthausen-Gusen. 

Uroczystości  rocznicowe  w Mauthausen  mają  nieco
innych  charakter  od tych,  które  obserwujemy  w miejscach
pamięci  ofiar  II  wojny  światowej  w naszym  kraju.  Podczas
obchodów nie zabrakło muzyki,  śpiewu i  radości,  która miała
ukazać  zwycięstwo życia nad śmiercią  pewność, że tak straszny
akt  zagłady,  skierowany  przez jeden  naród  przeciwko  innym,
nigdy nie będzie miał powtórnie miejsca.

WŁADZE WOSM W POLSCE 

Wizyta  przewodniczącego  regionu  europejskiego
WOSM w Polsce  składała  się  z  dwóch  części.  Najpierw
Kevin  Camilleri był  w  Warszawie,  gdzie  uczestniczył
w obchodach  uchwalenia  Konstytucji  3 Maja  na  Placu
Zamkowym  oraz  w  przyjęciu  w Pałacu  Prezydenckim.
Prezydent  RP  Andrzej  Duda  zapewnił  szefa  skautingu
europejskiego o poparciu kandydatury ZHP do organizacji
Jamboree 2023. Gościowi towarzyszyli zastępca naczelnika
ZHP hm. Krzysztof Budziński i szefowa międzynarodowej
grupy  kontaktowej  Zespołu  Projektu  Jamboree  phm.
Agnieszka Siłuszek.  Wieczorem podczas kolacji  do grupy
dołączył szef kształcenia, hm. Jacek Smura, który opowie-
dział o zmianach w kształceniu i pracy z kadrą w ZHP – co
wywołało duże zainteresowanie gościa. 

Podczas  weekendu w dniach 6-7 maja  w Gdańsku
obradował  komitet  sterujący  Europejskiego  Komitetu
Skautowego  w pełnym  składzie,  czyli  przewodniczący
Kevin  Camilleri,  wiceprzewodniczący  Lars  Kramm
oraz dyrektor regionu David McKee.  Komitet ten spotyka
się  2  lub  3  razy  w  roku  i  decyduje  wówczas
o najważniejszych kierunkach pracy.  Gdańsk jako miejsce
obrad  komitetu  nie  został  wybrany przypadkowo,  jest  to
bowiem  miejsce  przyszłych  wydarzeń  harcerskich
i skautowych. Po pracowitym dniu spędzonym we własnym
gronie goście przyjęli zaproszenie ZHP na kolację, w której
uczestniczyły  przedstawicielki  komendy  Chorągwi
Gdańskiej  –  zastępczyni  komendanta  ds. programu  hm.
Agnieszka  Święcicka,  członkini  komendy ds. hufców hm.
Alina Cyrzon i rzeczniczka prasowa, pełniąca jednocześnie
funkcję   szefowej  promocji  w Zespole  Projektu Jamboree,
phm. Marta Bednarska, jak również koordynatorka wizyty
phm. Agnieszka Siłuszek.

W niedzielne  przedpołudnie  szefowa  grupy
zagospodarowania  terenu Zespołu  Projektu  Jamboree  hm.
Aleksandra  Kacprowicz  oprowadziła  gości  po przyszłych
terenach  jamborowych  –  wyspie  Sobieszewskiej,
nadmorskiej  plaży  i  Centrum  Wystawienniczo-
Kongresowym  AmberExpo,  w którym  zaplanowano
centrum rejestracyjne.



40 OGÓLNOPOLSKI  RAJD „WISŁA”

W dniach 19-21 maja na Mazowszu spotkało się  946
zuchów,  harcerzy  i  instruktorów  z całej  Polski,  by  wspólnie
uczestniczyć w 40 Rajdzie „Wisła”.  

Uczestnicy rajdu mogli wybrać po jednej z ośmiu  tras.
Każda  z  nich  była  zróżnicowana  pod  względem  stopnia
trudności,  a  także  tematyki.  Dla  najmłodszych  były
przeznaczone  trasy:„Z biegiem  Wisły”  i  „Na  słowiańskim
szlaku”. „Apokalipsa 2040” oraz „Ciuchcią do Wisły” to trasy,
które  były  do  wyboru  dla  harcerzy.   Harcerze  starsi  mogli
podążać: „Szlakiem mazowieckich tajemnic”, „ Trasą  sekretów
mazowieckiej przeszłości”, a także trasą zwaną  „Cud nad Wisłą
–  nie prawdziwa  historia”.  Nie  zabrakło  również  trasy  dla
instruktorów,  która  nosiła  tytuł:  „  Pod  Prąd”.   Na wszystkich
trasach  wyznaczone  były  punkty,  które  sprawdzały  harcerską
i turystyczną  wiedzę  i umiejętności,  ucząc  poprzez  zabawę
i bawiąc poprzez naukę.

Prócz  zabawy  podczas  gry  terenowej  na  wszystkich
uczestników rajdu czekało jeszcze mnóstwo innych atrakcji. Po
zameldowaniu  ukończenia  trasy wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe  koszulki,  w których  udali  się  na  koncert  zespołu
Bayer  Full.  Podczas  ogniobrania  połączonego  z  montażem
słowno-muzycznym  nawiązano  do  roku  Wisły.  Uczestnicy
każdej  trasy  czytali  o  ośmiu  siostrach,  które  zmieniły  się  w
dopływy  rzeki,  spotkały  matkę  i  na  zawsze  zostały  na
mazowieckiej  ziemi.  Na  zakończenie  sobotniego  dnia
uczestników czekała niespodzianka w postaci pokazów laserów.
Podczas apelu na zakończenie rajdu, zostały wręczone nagrody
i puchary dla zwycięskich patroli. 

Wszyscy uczestnicy rajdu z uśmiechem na twarzy będą
go wspominać przez wiele lat.
A Ty, chciałbyś/ chciałabyś przeżyć taką przygodę i wybrać

się rajd „Wisły” ze swoją drużyną ? 
Do dzieła 41 Ogólnopolski Rajd „Wisły” już za 

rok!

BIKE JAMBOREE
35tysięcy kilometrów, 21 krajów, dwuletnia

podróż dookoła świata rowerem 

Dwa głowne cele Bike Jambree to  przystanek  podczas
Światowej  Konferencji  Skautowej  w Baku,  gdzie
dowiemy  się  czy Polska,  czy Korea  otrzymają  prawo
organizacji  Światowego  Jamboree  Skautowego  w 2023
roku  oraz   w Wirginii  Zachodniej,  gdzie  w roku  2019
odbędzie się najbliższe Światowe Jamboree Skautowe. 

W 2015  roku,  po raz  pierwszy  Bike  Jamboree
ruszyło z Polski  sztafetą na Światowe Jamboree Skautowe
do Japonii.  Tym  razem  wyruszy  do Wirginii  Zachodniej
w Stanach Zjednoczonych. Jednak teraz  uczestnicy wrócą
także  na rowerach,  jadąc  tym  samym  dookoła  świata
z Gdańska  do Gdańska,  pokonując  35  tysięcy kilometrów
podzielonych na 34 etapy, odwiedzając 21 pięknych krajów
półkuli północnej. 

Sztafeta  to nie  wyczyn  sportowy  i pokonywanie
rekordów. Celem wydarzenia jest promocja Polski, Gdańska
i skautingu jako ciekawego ruch społecznego angażującego
młodych,  ambitnych i nietuzinkowych ludzi.  –  Wierzymy,
że kolejne, 25. Światowe Jamboree Skautowe w roku 2023,
odbędzie  się  na Wyspie  Sobieszewskiej  i chcemy  pomóc
w tym, by właśnie tak się stało. Dlatego start i metę sztafety
zaplanowaliśmy w Gdańsku  –  wyjaśnia  Anna Śledzińska
z Fundacji Bike Jamboree.   

Pierwszy etap sztafety ma charakter otwarty. Każdy
może  dołączyć  do sztafety.  Wieczorami  planowane  są
spotkania  z harcerzami  i mieszkańcami.  Sztafeta  jedzie
z Gdańska  na wschód  przez województwo  warmińsko-
mazurskie,  podlaskie  i lubelskie.  Przed samym  wyjazdem
za granicę, 4 czerwca odbył się rodzinny piknik rowerowy
w Łukowie. 

Dołącz do Bike Jamboree!
Zapraszamy  do wspólnego  tworzenia  i przeżywania
przygody  z perspektywy  rowerowego  siodełka!  Prosimy
poinformuj  nas,  że chcesz  się  z nami  spotkać
wypełniając formularz. 

https://goo.gl/forms/MZXuFVOZp8xzncit2


20 SŁUŻBA NA LEDNICY 

W  dniach  2-4  czerwca,   blisko  700  harcerzy
i harcerek z całej Polski pełniło Harcerską Służbę Lednicką
na  Polach  Lednickich.   Służba  porządkowa,  służba
medyczna oraz służba liturgiczno-reprezentacyjna to były
trzy sektory, w których harcerze mogli pełnić służbę. 

W piątek uczestnicy powoli przybywali na miejsce. Był
to dzień  na poznanie  innych  uczestników,  na udział  we mszy
świętej  odprawionej  przez ks. hm.  Waldemara  Piątka
w koncelebrze  z ks.  hm.  Wojciechem Jurkowskim (naczelnym
kapelanem ZHP). Po mszy świętej odbyło się wspólne ognisko,
które,  jak  zawsze,  rozpalili  wspólnie  instruktorzy,
którzy pierwszy raz podjęli się tej największej regularnej służby
ZHP.

Najbardziej  wymagająca  dla  uczestników  HSL  była
sobota,  dzień  rozpoczęty  bardzo  wcześnie,  a zakończony
przejściem  reprezentacji  Związku  Harcerstwa  Polskiego
przez Bramę  III  Tysiąclecia.  W ciągu  dnia  intensywnej  pracy
harcerze ZHP między innymi zapewniali drożność dróg między
sektorami,  dbali  o zapewnienie  pomocy  medycznej  wewnątrz
sektorów  oraz pełnili  wartę  honorową  przy  relikwiach
św. Wojciecha.

Hasło  przewodnie  tegorocznego  Ogólnopolskiego
Spotkania  Młodych  na Polach  Lednickich brzmiało  „Idź
i kochaj”.  Służba,  braterstwo,  wyzwanie,  odpowiedzialność,
niezapomniana  przygoda  –  tym  wszystkim  jest  dla  harcerzy
pobyt na Polach Lednickich.
Liczba  ludzi  uczestniczących  w Lednickich  Spotkaniach
 każdego roku wzrasta! Nas – harcerzy, potrzeba coraz więcej,
aby  zapewnić  bezpieczeństwo  i możliwość  uczestnictwa
w spotkaniu wszystkim chętnym.
Już dziś pomyśl o kolejnym XXII Ogólnopolskim Spotkaniu

Młodych na Polach Lednickich, które odbędzie się 1-3
czerwca 2018 r., a tym samym o Harcerskiej Służbie

„Lednica 2018”.
Informacje  dotyczące  Harcerskiej  Służby  Lednica  można
znaleźć na     stronie internetowej Lednicy.

ZHP PORAZ DZIESIĄTY NA INTERCAMPIE 

Warendorf w Niemczech to miejsce gdzie odbył
się 50. międzynarodowy zlot InterCamp.  Trwał on od
2 do 5 czerwca, więc zaledwie trzy dni, jednak był to
bardzo intensywny czas dla wszystkich uczestników. 

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział   3218
skautów  z  11  krajów.  ZHP  poraz  10  uczestniczyło
w InterCampie.  Polskich  harcerzy  i harcerek,
reprezentujących  12 chorągwi,  było  aż  550.

Program  w  sobotę  rozpoczął  się  od
ceremonii otwarcia w pobliskkim parku, podczas
której zostały wciągnięcie na maszty flagi krajów
uczestniczących  w  zlocie.  Po  ceremonii  nastąpił
podział  na  międzynarodowe  patrole.  Na
uczestników  czekały  różnorodne  gry  oraz  foto
hike,  który  polegał  na  odnalezieniu  miejsc
uwiecznionych na fotografiach..Wieczorem przed
sceną nastąpiło podsumowanie rywalizacji patroli. 

W niedzielę  uczestnicy  udali  się  na  15km
wędrówkę,  na  której  czekało  5  punktów
programowych.  Po  południu  odbył  się  Food
Festival a  wieczorem koncert. Atsmofera na razie
była  świetna!  Wszędzie  było  słychać  gwar
rozmów,  śmiech  radosnych  uczestników.  Nie
zabrakło wymian wymian plakietkami i chustami. 

W  poniedziałek  rano
odbyła  się  ceremonia
zamknięcia,  po  której
zrobiono wspólne zdjęcia
i udano  się  w  drogę
powrotną. 

Wpisowe na tegoroczny Zlot to zaledwie
145zł, za rok będzie podobnie. Dlatego pomyśl

czy nie chciałbyś/chciałabyś  wziąc udział w tym
wyjątkowym zlocie za rok, a dokładnie: 18-21

maja 2018, Belgia, Sint-Truiden.
(http://intercamp.zhp.pl/)

http://www.lednica.zhp.pl/


ODZNAKA PREZYDENTA DLA 11-
LETNIEJ HARCERKI

12 czerwca w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej
Duda przyznawała odznaki „Bohaterów czasu pokoju”. Antonina
Martuszewska  z Hufca  Elbląg  postała  wyróżniona  i  jako
pierwsza, przed innymi odznaczonymi-dorosłymi- otrzmała tytuł
„Bohatera czasu pokoju”.

Dzieki nauce pierwszej pomocy na obozie harcerskim 11
letnia  Tosia  uratowała  życie  swojej  rodzinie.   „24  marca
na drodze  nr 22  za Malborkiem  doszło  do wypadku
samochodowego.  Samochód  zjechał  z drogi  do rowu,
koziołkował i uderzył w drzewo. Prawą stroną opierał się o nie,
a lewą wbity był  w ziemię. Poszkodowana została mama Tosi,
kierująca  pojazdem,  jedenastoletnia  Tosia  i troje  rodzeństwa
w wieku  13,  4  i 1  roku.   Tosia  najpierw  udzieliła  pierwszej
pomocy siostrze, ponieważ była ona nieprzytomna. Sprawdzała
jej  oddech.  Ułożyła  i podtrzymywała  ją  tak,  żeby siostra  się
nie dusiła.  Po przybyciu  strażaków  współpracowała  z nimi,
by przenieść  nieprzytomną  i rannego  braciszka  w bezpieczne
miejsce.  Czteroletniego brata  wydostała  z wraku.  Informowała
ratowników i rodzinę o istotnych szczegółach. Pod nieobecność
matki  opiekowała  się  rodzeństwem,  uspokajała  je,  okrywała
ciepłymi  ubraniami.  Pozostała  z nimi  bez rodziców  także
w karetce,  aż  do przyjazdu  do szpitala.  „-  taką  informacje  na
swojej  stronie internetowej podała Szkoła do której  uczęszcza
Tosia.

Wielkie brawa i wyrazy uznania dla Tosi, która
wykazała się wiedzą w udzielaniu pomocy, ale przede

wszystkim opanowała emocje i zachowała zimna krew.
Kto z nas by tak postąpił ?

ZLOT DRUŻYNOWYCH I
PRZYBOCZNYCH W POGORZELICY 

W dniach 14 – 18 czerwca w Pogorzelicy odbył się Zlot
Drużynowych  i Przybocznych  Chorągwi  Zachodniopomorskiej
ZHP „Azymut”. 

Podczas  5  dni  fantastycznej  zabawy  uczestnicy
wyznaczyli  “Azymut”  którym należy  podążać  w swoim
działaniu  i rozwoju. Zlot  był spotkaniem kadry wychowawczej
ZHP,  którego celem  było  budowanie  wspólnoty  chorągwianej
oraz stworzenie  warunków  do wymiany  doświadczeń  między
drużynowymi  i przybocznymi  wszystkich  hufców  Chorągwi
Zachodniopomorskiej ZHP.

Zlot  zapewnił  uczestnikom  możliwość  poszerzenia

wiedzy  z zakresu  wybranej  metodyki  oraz specjalności
harcerskich – program dostosowany był  do metodyki jaką
uczestnicy  pracują  na co  dzień  w jednostce  lub  w której
chcieliby rozwijać swoje umiejętności. Całość programowa
została  oparta  o specjalności  harcerskie,  dzięki  temu
uczestnicy Zlotu otrzymają wachlarz form pracy i program
dostosowany  do aktualnych  potrzeb  ZHP.

Uczestników na zlocie odwiedziła druhna Naczelnik
hm. Małgorzata Sinica.

STRATEGIA NA LATA 2018-2025
24-25 czerwca w Warszawie odbyła się Konferencja

Strategiczna, w której udział wzięło ponad 50 instruktorów
z całej Polski. Podczas dwudniowego spotkania dyskutowali
oni  o kierunkach,  w których  nasza organizacja  będzie  się
rozwijać w latach 2018-2025. 

Zespół ds. Strategii  ZHP – organizator konferencji
wspólnie z uczestnikami zastanawiał się, w jakim kierunku
organizacja chce się rozwijać,  jakie cele chce realizować.
Całość  rozpoczęła  się  prezentacją  “Od  Misji  do Wizji”,
podczas której uczestnikom konferencji  przybliżony został
temat  planowania  strategicznego  oraz propozycja  ram dla
nowej Strategii Rozwoju ZHP, opartej na trzech obszarach.
Popołudniowa  część  poświęcona  była  pierwszemu
obszarowi “Skutecznie wychowawczo”, który dotyka spraw
najbardziej  istotnych  –  metody  harcerskiej  i naszych
wartości.  Każdy  z paneli  poprzedzony  był  prezentacją
zwięźle  ukazującą  dostępne  dane  dotyczącego  danego
obszaru,  pochodzące z Arkuszy Analizy Hufca,  Ewidencji
ZHP,  Badania  drużynowego  oraz innych  badań
prowadzonych przez Harcerski Instytut Badawczy. Po takim
wprowadzeniu  uczestnicy  dyskutowali  w mniejszych
grupach o tym,  jakie  najważniejsze cele  strategiczne ZHP
powinien  sobie  postawić  w danym  obszarze.  Niedziela
rozpoczęła  się  panelem  “Sprawni  w działaniu”,
który dotykał  drugiego obszaru  strategii,  skupiającego  się
na zarządzaniu  organizacją  oraz kulturze  organizacyjnej.
“Odpowiedzialni społecznie” to obszar, o którym uczestnicy
rozmawiali  w ostatniej  kolejności,  a skupiony
na wychowaniu człowieka, działań na rzecz społeczeństwa
i rzecznictwa  w wybranych  tematach.  Wypracowane
wnioski  zostaną  wykorzystane  w dalszych  pracach
nad nową strategią, która ma zostać przyjęta na 40. Zjeździe
ZHP.  Więcej  informacji  na   stronę  internetową  nowej
Strategii 

CZERWIEC- IDEALNY CZAS BY
ZAPLANOWAĆ SYLWESTRA !

Zespół  pols  ko-niemiecki  organizuje  imprezę  dla
pełnoletnich  przybocznych,  drużynowych,  szczepowych,
członków komend szczepów odpowiedzialnych za program

z Polski i Niemiec 

Celem przedsięwzięcia  jest
umożliwienie  spotkania
ze skautami  z kraju  sąsiada.
Będzie  to okazja,  by poznać
organizacje,  zwroty
grzecznościowe  i skautowe

https://zhp.pl/strategia2025/
https://zhp.pl/strategia2025/


po niemiecku,  nauczyć  się  piosenek,  przygotować  się
pod względem  kulturowym  i organizacyjnym  do współpracy
międzynarodowej.

Nawiązane  kontakty  będzie  można  pogłębić  w trakcie
warsztatów  i projektu  realizowanego  w mieszanych  grupach.
Nie zabraknie  zajęć  na świeżym  powietrzu,  wykorzystujących
lokalizację  schroniska  Głodówka.  A na  koniec  oczywiście
zabawa sylwestrowa!

Od uczestników będzie wymagane ukończonych 18 lat,
pełnienie  funkcji  instruktorskiej  w ZHP,  posługiwanie  się
językiem  angielskim  lub  niemieckim.  Zajęcia  prowadzone
przez organizatora  będą tłumaczone na polski,  natomiast  praca
w mieszanych  grupach  będzie  wymagała  od uczestników
umiejętności porozumienia się w języku obcym.

Możecie  już  rezerwować  termin  27.12.2017-01.01.2018.
Wyczekujcie po wakacjach kolejnych informacji!

LUBISZ JEŹDZIĆ ROWEREM ? TO
POMAGAJ !

Projekt “Harcerska Strefa Relaksu” przeszedł do II etap
konkursu  odLOTTOwa  jazda  z OSHEE.  Etap  ten  polega
na przejechaniu  jak  największej  ilości  kilometrów  w terminie
od 3 lipca 00:00:01 do 15 września 23:59:59. W konkursie liczą
się tylko kilometry przejechane na terenie Polski.

Co trzeba zrobić, aby dołączyć do drużyny? 

•zainstalować aplikację endomondo na swoim telefonie,

•wejść  na stronę  internetową i  dołączyć  do drużyny:
Związek  Harcerstwa  Polskiego  Chorągiew  Łódzka
Hufiec  Pabianice.  Po dołączeniu  do drużyny  każdy
przejechany  kilometr  przy  włączonej  aplikacji
automatycznie naliczany jest na konto projektu.

Skorzystaj  z instrukcji   przygotowanej  przez instruktora  Hufca
ZHP Pabianice.
Projektu  “Harcerska  Strefa  Relaksu”  –  czyli  budowa
infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej  na terenie  Ośrodka
Harcerskiego w Małeczu obejmuje:

•basen zewnętrzny,

•4 wiaty programowe,

•boisko do piłki nożnej,

•boisko do piłki siatkowej.
Dołącz do wydarzenia   na portalu facebook.

ŚWIATOWY MOOT SKAUTOWY W
ISLANDII 

Ponad 100 harcerzy i harcerek z całej Polski bierze
udział  w 15.  Światowym  MOOT  Skautowym,
który rozpocznie  się  25  lipca  i potrwa  do 2  sierpnia
na Islandii. W tegorocznym zlocie uczestniczy blisko 5 000
skautów z ponad 100 krajów.

Dziś  (24.07.2017)  o 16:00  polska  reprezentacja
na World  Scout  MOOT  2017  spotka  się  w Ambasadzie
Polski  w Reykjaviku.  A już  jutro  o poranku  odbędzie  się
uroczysta  ceremonia  otwarcia  zlotu.  Pierwszy  dzień
uczestnicy  spędzą  ze swoimi  patrolami  na zwiedzaniu
Reykjaviku,  pod koniec  dnia  przemieszczą  się  do jednego
z dziesięciu punktów startowych na kolejne 4 dni wyprawy.
To będzie  wielka  przygoda  w pięknej  scenerii  Islandii.
Pełne cztery dni wędrówki, których stopień intensywności
oraz program  (m.in. natura  i środowisko,  aktywności
na świeżym powietrzu, działania lokalne)  każdy uczestnik
wybrał sam. Ostatnie dni zlotu, wszyscy uczestnicy spędzą
w centrum skautowym w Ulfljotsvatn.

Światowy  Moot  Skautowy  to zlot  wędrowników
i młodych  instruktorów  z całego  świata.  Wydarzenie
odbywa  się  co  4  lata  i jest  odpowiednikiem Światowego
Jamboree Skautowego dla osób w wieku 18-25 lat.

Więcej  informacji  znaleźć  można  na   stronie
internetowej i fanpage   na facebooku polskiej reprezentacji.

https://www.facebook.com/moot2017polska
http://moot2017.zhp.pl/
http://moot2017.zhp.pl/
https://www.facebook.com/events/801061726725513/?active_tab=discussion
http://diamir.pl/endomondo.pdf
https://www.endomondo.com/challenges/33637139

