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Poczàtek sierpnia Anno Domini 2013 skrywa∏
za sobà szczególnie wa˝ne wydarzenie dla harcerzy
z ca∏ej Polski. To czas wspólnego prze˝ywania stuletnich
urodzin b∏. ks. Wincentego Frelichowskiego - patrona
harcerstwa. Z tej okazji na terenie poligonu wojsko-
wego w Toruniu w dniach 6-12 sierpnia br. odby∏ si´
Mi´dzynarodowy Zlot Harcerzy i Skautów Wicek
2013, zrzeszajàcy zarówno harcerki i harcerzy z Polski,
jak i skautów z ca∏ego Êwiata, mi´dzy innymi: Argenty-
ny, USA, Ukrainy, Czech, Litwy czy Brazylii - razem po-
nad dwa tysiàce m∏odych ludzi. Zlot zorganizowany
zosta∏ przez Choràgiew Kujawsko-Pomorskà ZHP
wraz z Okr´giem Kujawsko-Pomorskim ZHR, w tym
przy znacznym udziale harcerzy z Ciechocinka, którzy
zaprojektowali i wykonali g∏ównà bram´ zlotowà, przy-
gotowywali codzienne wideorealacje i zdj´cia czy pro-
wadzili biuro zlotu.

W trakcie pobytu harcerze mieli mo˝liwoÊç uczest-
nictwa w wielu warsztatach i zaj´ciach programowych,
na przyk∏ad warsztatach dziennikarskich, telewizyjnych
czy radiowych prowadzonych w Wy˝szej Szkole Kultury
Spo∏ecznej i Medialnej, rekonstrukcjach historycznych
z uzbrojeniem z czasów II Wojny Âwiatowej po∏àczo-
nych ze zwiedzaniem Twierdzy Toruƒ i bydgoskiego
Exploseum, zaj´ciach ze szko∏y przetrwania, sztuki
kamufla˝u, maszyn szyfrujàcych, metod poszukiwania
wody czy rozpalania ognisk w najtrudniejszych warun-
kach. Dla m∏odych naukowców przygotowane zosta∏y
specjalne zaj´cia fizyczne i biologiczne, np. z izolacji
DNA czy budowy w∏asnego elektroskopu. Dla pasjona-
tów historii szczególnie ciekawe by∏y warsztaty kultury
sarmackiej i Êredniowiecznej. Na zamku w Radzyniu
Che∏miƒskim harcerze przebrani w odpowiednie stroje
mogli poznaç dawne taƒce, posiàÊç sztuk´ lepienia
garnków, w∏adania uzbrojeniem czy strzelania z armaty.
Uczestnicy mogli wybieraç równie˝ z szerokiego wa-
chlarzu zaj´ç sportowych i rekreacyjnych, w tym np.
nurkowania, ˝eglowania, sp∏ywu kajakowego rzekà

Brdà, wyÊcigów smoczych ∏odzi, wakeboardingu, malo-
wania rowerów, biegów prze∏ajowych, turniejów spor-
towych na stadionie Zawiszy czy rowerowych i pieszych
wycieczek. Do dyspozycji w Parku LeÊnym w MyÊl´cin-
ku by∏y równie˝ regaty ˝aglówek, park linowy, Go-
now, latawce, czy baseball. Uczestnicy bawili si´ Êwiet-
nie, przy okazji uczàc si´ wspó∏pracy, zdobywajàc
nowe umiej´tnoÊci oraz hartujàc ducha walki. Ciecho-
ciƒska firma COMEA zapewni∏a pe∏ne wsparcie infor-
matyczne Zlotu, mi´dzy innymi projektujàc system
rejestracji zaj´ç, dzi´ki któremu ka˝da dru˝yna mog∏a
dowolnie zaplanowaç dzieƒ i wybraç z tak szerokiego
wachlarzu zaj´ç te, które jà najbardziej interesujà.

W Êrod´ 7 sierpnia baz´ harcerzy odwiedzi∏ Pre-
zydent RP Bronis∏aw Komorowski wraz z ma∏˝onkà.
Na apelu rozpoczynajàcym pozdrowi∏ zgromadzonych
i podkreÊli∏, jak wa˝ne sà w dzisiejszym Êwiecie brater-
stwo, przyjaêƒ i wspó∏praca: To nie jest takie ∏atwe,
ale absolutnie konieczne, by w praktyce ˝ycia harcer-
skiego udowodniç Êwiatu, ˝e w harcerzu innej orga-
nizacji mo˝na zobaczyç brata.

Nast´pnie Prezydent odwiedzi∏ gniazda, czyli pod-
obozy druhów i druhenek, usiad∏ przy wspólnym po-
si∏ku, a tak˝e wr´czy∏ nagrody zwiàzane z konkursem
astronomicznym o Miko∏aju Koperniku. Prezydent
zwróci∏ tak˝e szczególnà uwag´ na niecodziennà bram´
g∏ównà, b´dàcà jednym z symboli zlotu, wykonanà
przez ciechociƒskich harcerzy: t´˝ni´ o d∏ugoÊci 16
metrów oraz prawie 10-metrowej wysokoÊci, z kondy-
gnacjà, umo˝liwiajàcà wejÊcie na gór´, po której z tar-
niny sp∏ywa∏a uzdrawiajàca solanka, dodajàc odrobin´
ch∏odu w upalne dni obozowiska.

Zlot zwieƒczy∏a uroczysta Msza Âwi´ta oraz gra
miejska, która odby∏a si´ w Toruniu. Tu˝ po niej mia∏
miejsce apel koƒczàcy to niezwyk∏e wydarzenie. Relacj´
filmowà przygotowanà przez „Harcerskie Studio ¸oÊ”
z Ciechocinka mo˝na obejrzeç w serwisie Youtube
na kanale „losstudio”. Wydarzenie zosta∏o wspó∏finan-
sowane z bud˝etu Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska
w Toruniu oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.
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