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Bonjour, Montreal! W środę Zlot harcerzy i harcerek
brał udział w wielkiej grze dookoła Montrealu.
Harcerze i harcerki byli podzieleni na mieszane grupy,
które dostały swoje trasy i punkty do zwiedzania w
Montrealu. Uczestnicy mieli szansę porozmawiać z
rodowitym Kanadyjczykiem, pooglądać film o powstaniu
Montrealu i różne zadania do wykonania na stacjach.

Kadra Ratownicza
Nad pięknym jeziorem o
nasze bezpieczeństwo
zadbała kadra ratownicza:
Karolina Galant, phm.
Karolina Chrzan
Michał Rychter
Bart Kowal
Matthew Pomirski
“Najlepszą nagrodą dla nas
podczas Zlotu był uśmiech
na twarzach harcerzy i
harcerek, gdy przychodzili
pływać, grać w siatkówkę i
żaglować na jeziorze.
Bardzo lubiłam też używać
megafon.”

Olimpiada Harcerzy
Piłka nożna, bieganie i pływanie.
Harcerze ze Zlotu „Nasz Świat” mieli
Olimpiadę we wtorek. Harcerze mogli
wybrać, w jakich zajęciach chcieli
uczestniczyć.

Zapach Mamy
„Kiedy myślę o zapachu Mamy, to przypomina mi się
ciepła herbatka rano w zimie - jak gorący koc, który
Cię tuli. Myślę o kwiatach, które kwitną w ogrodzie.
Myślę o zapachu kawy, który przypomina mi Mamę. Kiedy
myślę o zapachu Mamy, to czuje się bezpiecznie.”
Zastęp Ster, Obóz Złoty Horyzont
Na zdjęciu: druhna Komendantka Obozu Harcerek bawi
się ,naszym’światem.

„Nieoficjalne” zdjęcia Zlotu

Kącik Wędrowniczy
Pierwsze wspomnienia z wycieczki do
Quebec City.
Gościła nas parafia św. Patryka, gdzie
odprawił Mszę świetą ks. Kapelan z
proboszczem tej parafii. Po Mszy
świętej był ‘barbecue’ przygotowany
przez parafię.
Po ‘barbecue’ Zlot wędrowniczy
przeszedł do Quebec High School, gdzie
odbyło ognisko. Wędrownicy rozbili
namioty na boisku szkolnym. Ranem
kolejnego dnia wędrownicy zwiedzili
Quebec City.

List dh Kierwonika do Zlotowych
Gwiazd Rocka
„Drogie druhny i reszto Zlotu.
Moim najlepszym wspomnieniem tego
Zlotu będzie obrazek, gdy dwie
harcerki, na drodze tuż obok komendy
Zlotu grały „air guitar” używając
znaku „stop” i tańcząc jak szalone.
Naprawdę jesteście „Rock Stars” i będę
zawsze wdzięczny za ten moment.
Dziękuję.
Do wszystkich … pamiętajcie dbać o
siebie i o innych.
Czuwaj,
Druh hm. Kierownik „Get off my road!”

Po pasowaniu
Zucha – Izabeli
Indyk

Nareszcie wrócił
mój plecak

Jestem Dziadkiem!
Gratulacje dla druha
Wieśka
Turzańskiego,
który po raz pierwszy
został dziadkiem!

Obchodzimy naszą rocznice
ślubu: 30 lat i 31 lat

Druhny i druhny:
Gorzkowscy
Ozimkowscy

Najlepsze‘Selfie’ z druhem
Przewodniczącym!

Harcerskie Porady....Druhny

Weroniki
„Druhno Weroniko,
Przedwczoraj
znalazłem
się
w
nieciekawej
sytuacji...
Szedłem
o
nieodpowiedniej porze, w nocy, na teren
Zlotu Harcerek. Przyrzekam, że miałem
powody, ale doszło nieporozumienia z
nocną wartą harcerek i musiałem zwiać!
Mam nadzieje, że to się nie powtórzy,
ale co mam powiedzieć, jeśli znowu będę
złapany przez wartę?
Czuwaj.... Kombinujący harcerz!”

Harcerski „Baywatch”

Redakcja
Drogi Harcerzu,
Lepiej nie chodż sam po nocach, bo to
niebezpiecznie i nie wypada, ale jeśli
potrzebujesz kilka wymówek to mam
pomysły:

A.
M.
A.
A.

Rospędzihowska, hm.
Chachura, pwd.
Lewczuk, pwd.
Niemkiewicz, hm.

„Zgubiłem się po drodze do latryny!!!”
„Śniło mi się, że byłem na terenie
harcerek i nagle obudziłem się. Chyba
chodzę w śnie.”
„Uważaj! Groźny niedźwiedź!”
Czuwaj, Druhna Weronika

Zdjęcia są dostępne na blogu zlotowym:
www.zlot2017.ca/blog

