KRONIKA PRZYSZŁOŚCI
Nr.1
Sobota 29go Lipca 2017
Prawie 1,300 harcerzy i harcerek
przyjechało z Australii, Austrii,
Białorusi, Irlandii, Kanady, Litwy,
Polski (ZHR), Stanów Zjednoczonych,
Ukrainy i Wielkiej Brytanii na IX
Światowy Zlot.

„Kaszubskie Noce”

Jesteśmy już na
Zlocie i dużo już
przeżyliśmy...
Niedziela 30go Lipca 2017
Sznurek, drewno i duch harcerski
budują Zlot

♫♫

Dh. hm.Zbyszek Kowalczyk – autor
piosenki „Kaszubskie Noce” dopisał
nową zwrotkę....śpiewajmy razem....

„W blasku ogniska złączone ręce
Naszym zwyczajem otwarty krąg,
Miejsce to czeka na druhne, druha
Co już nie z nami lub daleko stąd”

Rozpoczęcie Zlotu i Wspólne Ognisko

„Nasza praca musi być
zwrócona ku przyszłości,
chciejmy zdobywać wiedzę
i umiejętności, pracować
nad charakterem, uczyć
się współpracy z innymi,
abyśmy się stawali takimi
ludźmi, jakich potrzebuje
świat dzisiaj i jutro.”Przewodniczący ZHP, hm.
Robert Rospędzihowski.

„Życzę Wam abyście z tego
Zlotu wyjechali ubogaceni
wiarą i świadomością, jak to
wspaniale jest służyć
harcerskim ideałom. Można
nawet zostać świętym. Nasz
patron bł. ks. phm. Stefan
Wincenty Frelichowski jest
tego najpiękniejszym
przykładem i dowodem,” – ks.
inf. hm. Stanisław
Świerczyński, Naczelny
Kapelan.

Obchodziliśmy również
150. rocznicę powstania
Kanady

31go Lipca 2017
W poniedziałek cały
Zlot wyjechał na
wycieczkę do Ottawy.







Parlament Kanadyjski
Muzeum Historii
Muzeum Wojskowe
Byward Market
Vincent Massey Park

Delegacja komendy Zlotu
i władz Naczelnych
pojechała do ambasady
Rzeczypospolitej
Polskiej i spotkała się
z panem Łukaszem
Weremiukiem, Chargé
d’Affaires a.i.

Wieczorem cały Zlot
spotkał się w parku
Vincent Massey na
kolacji i wspólnym
ognisku gdzie
dołączył do nas
p. Łukasz Weremiuk.

Kącik Wędrowniczy

Ogłoszenia
Prosimy o artykuły i zdjęcia. Proszę
zgłosić się do budynku administracji.

Kanadyjski Premier, Justin Trudeau,
uwielbia „selfies.” Na naszym Zlocie
szukamy najwspanialszych „selfies” z
druhem Przewodniczącym a.k.a. nasz
Trudeau! Proszę przyjść z telefonem
lub aparatem do redakcji.
Przygotowujemy się na pięciodniową
wędrówkę do Parc national du MontTremblant. Opowiemy gdy wrócą...

Sklepik
Sklepik jest czynny w każdy dzień
między 9:00-12:30, 14:00-17:30, 19:0020:00. Piękne zlotowe pamiątki są po
dostępnych cenach. Sklepik znajduje
się za budynkiem Ekologii. Tam też
jest bankomat.

Reklama: Dri-fit koszulki z długimi
rękawami za $18! Freezies za 50
centów!
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Druhna Alicia Rospędzihowska, hm.
Druh Michael Chachura, pwd.
Proszę odwiedzić naszą strone Zlotową
na: www.zlot2017.ca

