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Poznajmy się....
Służba Zdrowia

Zuchy – „Bohaterowie Przyszłości”
Mamy 38 zuchów na
kolonii. Każdy z
nas postanowił, co
chce zrobić dla
ochrony środowiska.
Wybraliśmy nazwę i
symbol, który
pomoże nam zmienić
się w prawdziwego
bohatera, który
stawi czoła wyzwaniom światowym. Mamy więc
wsród nas obronców lasu, zwierząt, morza,
drzew i czystej wody.
Każdy z nas ma też swoje specjalne ubranie i
tarczę, na której zbiera punkty za postawę,
odwagę, czystość, punktualność, życzliwość,
dobre uczynki,polskość i pogodność. Ma też
pelerynę z własnym „logo”, które dodaje mu
specjalną siłę.
Zuchy odwiedziły już Ottawe oraz centrum
recyklingu ‘Tottu’w Montrealu. Przed końcem
Zlotu odwiedzimy również ‘Bio Dome’ i
‘Insectarium’ w Montrealu.
Zuchami opiekuje się międzynarodowa kadra w
składzie:
Dh Jarek Grządka –
Komendant – Kanada,
Dhna Krysia
Dutkowska –
Australia,
Dhna Kara Morgan –
Kanada,
Dhna Beata
Szczepanik –
Kanada,
Dh Leszek Indyk –
Wielka Brytania,
Dh Waldek Stachnik – U.S.A.,
Dh Wojtek Las – U.S.A.,
Dh Mateusz Dyra – Kanada
Oraz opiekunki p. Joanna Molenda i p. Małgosia
Adamczyk z Kanady.

„Lubię kolonię bo możemy chodzić
na wycieczki”
Ruby Dutkowska

Poznajmy naszą
Służbę Zdrowia która
dba o nasze zdrowie:
Valerie Rzepka,
Lilla Richardson,
Karol Nega,Diane
Pona, Rob Wagner,
Krysia Grobelna,
Damian Orłowski i
Agnieszka Pona.

Ojcowie Kapelani
Paweł Ratajczak
Robert Mogiełka
Paweł Nyrek dbają o
duszpasterstwo
obozowe i o
formację duchową.

Bycie kapelanem
na Zlocie jest
jak „... olej
spływający po
brodzie Aarona”
Psalm 133. ks.hm. Robert Mogiełka
Druhna Komendantka odwiedza Zlot harcerzy
‘Nasz Świat’

Kącik Wędrowniczy
Na pierwszy Zlot Wedrowniczy „Krąg
Ognia” na Światowym Zlocie przyjechało
około 400 uczestników. Pierwsze momenty naszej
wędrówki w Parc national du Mont-Tremblant.

Gra organizowana przez harcerki z
Australii
Paweł Edmund Strzelecki
(1797-1873), polski
odkrywca, podróżnik,
geolog, badawca i geograf.
Harcerki brały udział w
grze by uczcić przygody
Strzeleckiego –
„Nie Przetarte Ścieżki”.
10 grup harcerek miało pięć
różnych zajęć po pół godziny
każde.Na ogniskach poznalismy
piosenkę harcerek z Australii
napisaną przez Druhnę Elę
Chylewską, której refren brzmi:
„Szlakiem przyszłości, szlakiem
przyszłości na szczyty marzeń
wyruszaj wnet. Nowe scieżki
odkrywaj i w garść chwytaj każdy
dzień. Zostaw świat trochę lepszy niż jest.”

W czwartek harcerze
mieli olympiadę.
Wystawa Zlotowa
Wystawa Zlotowa
przygotowana przez druha
hm. Krzysztofa
Dutkowskiego z Australii.

Najlepszy‘Selfie’ z druhem Przewodniczącym!

Prosimy o artykuły i zdjęcia przynosić do budynku
administracji.
Zdjęcia są dostępne na blogu zlotowym
www.zlot2017.ca/blog
Zachęcamy, aby każdy
obejrzał.

„Trudno iść naprzód gdy
nie znamy naszych
korzeni.” Hm. Krzysztof
Dutkowski
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