zjechali się z Kanady, Stanów Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii i Australii.

KRONIKA PRZYSZŁOŚCI
Nr.3
Poznajmy się....
ZLOT OPH

„Oaza Przyjaźni”

Zlot Organizacji Przyjaciół Harcerstwa – OPH,
nosi nazwę „Oaza Przyjaźni”.Czlonkowie Kół

Nasze hasło
obozowe to
słowa św.
Jana Pawla
II, „Załóż
wygodne buty,
bo masz do
przejścia
całe życie.”
Towarzyszy
nam to hasło
w naszej
pracy
wspierania harcerstwa, aby na „Szlaku
Przyszłości” nie ustało lecz trwało.

„Harcerstwo ma Talent”
Droga runda już się zaczęła!
Finaliści
Bonawista i O
Kosmos Mas
Carpe Diem i To
Tatou Ao
Johati Torsas i
Watashitachi No
Sekai
Siła Młodośći i
ჩ ვ ე ნ ი ს ა მ ყ ა რო
Wega i Heimurinn
Okkar
Orła Perć i Ahki
Nuki

Konkurs Projektów Inżynierskich
W poniedziałek odbył się konkurs
projektów inżynierskich na Zlocie Harcerzy.

REKLAMA
Czy ktoś
inny robił
zakupy na
Zlocie
przez
“Amazon” ?!

Dzień Gości
Przyjechało do nas na sobotę i niedzielę ponad tysiąc gości. W sobotę
mieliśmy ognisko zlotowe a w niedzielę była Msza święta, raport, defilada i
kiermasz Zlotowy. Harcerze i harcerki mieli okazję spróbować ‘vegemite’ z
Australii, ‘lemonade’ z USA i cukierki z Wielkej Brytanii.

Wyścigi konne „Royal Ascot”
i pokaz kapeluszy

Druh Przewodniczący z
druhną Komendantką Zlotu
i Ministrem Wojciechem
Kolarskim. Minister
odczytał list prezydenta
Dudy, skierowany do
uczestników i
organizatorów Zlotu.

Kącik Wędrowniczy
Wędrówka w Parc national du MontTremblant.

Najtrudniejszą częścią wędrówki
była lekcja malowania brwi u
wędrowniczek. Deszcz padał i
składaliśmy namioty a modelki
nadal się upiększały!
Agata Pokora, Patrolowa

We wtorek wędrownicy wyruszają do Quebec City
na następną wędrówkę.

Druh Phillip Ziółkowski i druh Richard
Pawełkiewicz wspominali jak po wędrówce ich
grupa zatrzymała się w schronisku. Tam była
łódka beż wioseł. Wędrownicy wzięli łopaty i
wypłynęli. Wtem zauważyli, że łódka jest
dziurawa i użyli worka z „beef jerky” do
wylewania wody ze środka.

Najlepszy‘Selfie’ z druhem
Przewodniczącym!

Harcerskie Porady....Druhny Weroniki
Druhno Weroniko,
Zobaczyłam przystojnego harcerza z innego
kraju na rozpoczęciu Zlotu. On mi się bardzo
podobał, ale, wcale ze mną nie rozmawia. Jak
mam zachęćic jego do rozmowy?
Czuwaj,
Zakochana Druhna

Ile małżeństw
można umieścić w
jednym selfie!

Droga Druhno,
Radzę ci zrobić w tył zwrot i pomaszerować
szybko w odwrotnym kierunku. Jeśli jednak tak
bardzo go lubisz, to czytaj dalej...
Czasami jest trudo poznawać nowych
ludzi, a szczególnie jeśli są z innego kraju.
Radzę tobie zaprzyjaźnić się z nim takim
sposobem jak zaproszenie go do tanca „Zielony
Walczyk.” Takim sposobem będziesz miała okazję
się przedstawić. Najważniejsze jest to zebyś
zawsze była sobą.
Czuwaj,
Druhna Weronika

Ogłoszenia
Powiedzcie
“cheese(ser)”
druhowie!

Poszukiwano: Harcerza blondyna widziano w
poniedziałek o 2:10 rano na terenie harcerek.
Wiemy, że był ubrany w białą bluzę z napisem
„30 Deep.” Przeciętego wzrostu. Proszę się
zgłosić z informacją do redakcji. JEST
NAGRODA: Spotkanie z 21 harcerkami z obozu
„Deneb” USA.
Słyszano na radiu:„Wyjęto śledzie dla ważnych
gości z lodówki.”
Odpowiedz:„Fantastycznie! Bo nam brakuje
czterech do namiotu!”

Szukamy: Fryzjera
męskiego. O
umiejętnościach tak jak
na zdjęciu. Proszę się
zgłosić do redakcji.

Ale fajne
uśmiechy!

Zdjęcia są dostępne na
blogu zlotowym
www.zlot2017.ca/blog
Redakcja
A. Rospędzihowska, hm
M. Chachura, pwd.

