15 pomysłów
na
15. Jamboree na Szlaku

Propozycja programowa
z okazji
15. Jamboree On The Trail

Wędrują ludzie z plecakiem uśmiechu
Z balastem smutku i oddechu
I nie chcą spocząć choć na chwilę
Bo tak się boją, że coś ich ominie!

Słowem wstępu…
Już od 15 lat, w każdą drugą sobotę maja, skauci na całym świecie, niezależnie od
wieku czy miejsca zamieszkania, wyruszają na szlak, aby lepiej poznać otaczający
ich świat, mocniej związać się więzami przyjaźni i poczuć łączność z innymi skautami
na całym świecie.
W Jamboree On The Trail, czyli Jamboree na Szlaku nie chodzi o bicie rekordów czy
prześciganie się. W trakcie wielkiego dnia wspólnej skautowej wędrówki każdy sam
decyduje o tym dokąd, jak daleko, z kim i w jaki sposób się udaje. To możliwości,
zainteresowania i wyobraźnia uczestników wyznacza ramy odbywanej przez nich
wyprawy. Wszystkim, którzy tego dnia wyruszają na szlak przyświeca wspólny cel:
wędrówka przez skauting ku lepszej przyszłości.
Aby wziąć udział w JOTT nie musicie się nigdzie zgłaszać, wypełniać formularzy czy
planować ogromnej wyprawy. Wystarczy, że tego dnia po prostu ruszycie na szlak,
a tym samym weźmiecie udział w tej wielkiej symbolicznej wędrówce.
Oddaję w Wasze ręce dokument, który, choć szumnie nazwany „propozycją
programową”, jest jedynie zbiorem kilku pomysłów na to, jak możecie wraz
z Waszymi drużynami wziąć udział w JOTT nie ruszając się zbyt daleko od domu.
Zachęcam Was do korzystania z nich w przedstawionej formie, do ich modyfikowania
i tworzenia własnych projektów wędrówek, a także do podzielenia się z innymi
Waszymi doświadczeniami – relacje z Waszych wypraw nadsyłajcie na adres
zagranica@wola.zhp.pl

Do zobaczenia na szlaku 12. maja!

phm. Agnieszka Pietrzak HR
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Propozycja 1: Obywatele Europy
Odwiedzić Ateny, Londyn, Lizbonę, Rzym i Paryż w ciągu jednego dnia? Nic
prostszego, jeśli tylko wiecie, gdzie szukać! Spójrzcie na mapę Warszawy.
Spacerując uliczkami Saskiej Kępy możecie poczuć się jak prawdziwi obywatele
Europy. Swoją symboliczną podróż rozpocznijcie na przykład na ulicy Ateńskiej, aby
po chwili przenieść się w zupełnie inny region naszego kontynentu — na Brukselską,
Berneńską lub Rzymską, a potem dalej — może wprost do siedziby Króla Ludwika
XIV na Wersalską? Podróżujcie po całej Europie nie ruszając się z Waszego
rodzinnego miasta. Aby nadać swojej wędrówce walor edukacyjny, możecie
urozmaicić ją o dodatkowe elementy: prezentację zdjęć miejsc charakterystycznych
dla danego miasta lub państwa albo zadania związane typowo z daną społecznością.
Może Wasza wędrówka stanie się doskonałym wprowadzeniem do zbiórki
o różnorodności albo rozmowy o stereotypach?

Propozycja 2: Z biegiem rzeki
Żoliborz i Wilanów czy Targówek i Praga? Wisła, królowa polskich rzek, dzieli nasze
miasto na dwie części. Dobrze znamy naszą stronę, wiemy też co nieco o tym, jak
jest po drugiej. A co wiemy o samej granicy? Warszawski odcinek Wisły ma długość
28 kilometrów i tworzy idealną trasę do przebycia w ramach Jamboree na Szlaku!
Zastanówcie się więc, czy wolicie spacerować prawym czy lewym brzegiem rzeki,
zdecydujcie czy kierujecie się z północnego zachodu na południowy wschód, czy
odwrotnie i ruszajcie w drogę!

Propozycja 3: Nocna piosenka o mieście
Kiedy w biurowcach gasną światła, cichnie miejski gwar, a ulice pustoszeją, naszym
oczom ukazuje się nowe, nieznane miasto — nocna Warszawa. Wybierzcie się na
wędrówkę, aby to, co doskonale znacie, zobaczyć w innym świetle — centrum
z górującym nad miastem oświetlonym Pałacem Kultury i Nauki, Trakt Królewski,
stołeczne ulice. Nie zapomnijcie też przejść się nad Wisłę, aby przekonać się, jak
imponująco prezentują się nocą warszawskie mosty.

Propozycja 4: Jak w filmie
Jeśli jesteście pasjonatami polskiego kina i zdarzyło Wam się zastanawiać, gdzie
znajduje się miejsce pokazane w filmie lub serialu, lub też gdzie mieszkali, jedli czy
bawili się bohaterowie Waszych ulubionych obrazów — sprawdźcie to! Najpierw
odpowiednio przygotujcie się do wyprawy — zastanówcie się, który gatunek filmowy,
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reżyser czy okres z historii kina najbardziej Was interesuje, poszukajcie informacji
w książkach lub Internecie i w drogę! Sprawdźcie czy pokazane w filmach miejsca
w ogóle istniały i jak wyglądają dziś. Na jeden dzień przenieście się do świata
dziesiątej muzy. Swoimi odkryciami i spostrzeżeniami możecie podzielić się z innymi
przygotowując prezentację lub krótki filmik.

Propozycja 5: Z lotu ptaka
Kto z nas nie marzył nigdy o tym, żeby choć na chwilę oderwać się od ziemi, wznieść
ponad dachy domów i oglądać świat z góry? Spełnijcie swoje marzenia w ramach
JOTT i tego jednego dnia spójrzcie na wszystkie Wasze codzienne sprawy z zupełnie
innej perspektywy. W Warszawie znajduje się siedem punktów widokowych,
z których można podziwiać panoramę Warszawy: taras widokowy „XXX-tka” na 30.
piętrze Pałacu Kultury i Nauki, dzwonnica kościoła św. Anny, Gnojna Góra na Starym
Mieście, ogrody na dachach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy
Dobrej, wieża w Muzeum Powstania Warszawskiego, Górka Szczęśliwicka oraz
Kopiec Powstania Warszawskiego przy ulicy Bartyckiej. Dodatkowo, od 12. maja,
a więc od dnia JOTT, każdy będzie mógł zobaczyć Warszawę z wysokości 150
metrów dzięki usytuowanemu nad Wisłą balonowi z platformą widokową. Możecie
wybrać te punkty widokowe, które najbardziej Wam odpowiadają albo zdobyć je
wszystkie – decyzja należy do Was.

Propozycja 6: Wędrówka na miarę XXI wieku
Czy organizacja z ponad stuletnią tradycją może być nowoczesna? Czy zwykła
wędrówka może przerodzić się w wielką przygodę? Czy harcerze mogą robić to, co
jest modne? Oczywiście, że TAK! W ostatnich latach coraz większą popularność
zdobywają gry terenowe z wykorzystaniem nawigacji GPS, czyli geocaching. Zasady
są proste: uczestnicy muszą znaleźć ukryte w konkretnych miejscach skrzynki. O ich
lokalizacji dowiadują się dzięki współrzędnym geograficznym wprowadzonym przez
organizatora lub innego uczestnika zabawy w serwisie geocachingowym. Chcecie się
przekonać jak to działa? Spróbujcie sami, a aby dowiedzieć się więcej na stronę
http://opencaching.pl/ lub http://www.geocaching.pl/.

Propozycja 7: Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać
Wszyscy kochamy przyrodę: nie depczemy trawników, segregujemy śmieci, czasem
zdarzy nam się nawet zasadzić jakąś roślinę. Ale czy na pewno staramy się
pogłębiać naszą wiedzę na temat otaczającego nas świata roślin i zwierząt?
Wykorzystajcie JOTT jako okazję do pracy z szóstym punktem Prawa Harcerskiego.
Nadajcie swojej wędrówce charakter edukacyjny i wyruszcie na szlak jedną
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z wytyczonych ścieżek dydatktycznych. Tylko na terenie Kampinoskiego Parku
Narodowego takich ścieżek jest siedem. Najkrótsza ma niespełna kilometr,
najdłuższa – blisko 4,5 km. Na każdej znadziecie przystanki z tablicami
informacyjnymi i poglądowymi, miejsca do obserwacji wybranych obiektów i punkty
widokowe. Wybierzcie jedną z tras i 12. maja naprawdę poczujcie się częścią świata
przyrody.

Propozycja 8: Wspomnień czar
Jak dobrze znasz innych członków swojej drużyny? Niektórych pewnie doskonale,
innych nieco słabiej. Z okazji JOTT zacieśnijcie łączące Was więzi ruszając wspólnie
w sentymentalną podróż do przeszłości. Niech każdy z Was wybierze jedno miejsce,
które jest mu szczególnie bliskie, z którym wiążą się jakieś szczególne wspomnienia
z jego życia. Z wybranych miejsc ułóżcie trasę i pokonajcie ją wspólnie, w każdym
miejscu zatrzymując się na chwilę, aby poznać łączącą się z nim historię.

Propozycja 9: Na harcerskiej ścieżce
W dniu JOTT na szlak wyruszają skauci na całym świecie i harcerze w całej Polsce.
Tego dnia szczególnie warto zastanowić się nad wartościami, które nas łączą
i sprawiają, że możemy czuć się częścią wielkiej harcerskiej rodziny. Aby jak najlepiej
poczuć nastrój harcerstwa, wybierzcie się w podróż po miejscach dla nas wszystkich
najważniejszych. Wasz wybór może paść na miejsca historyczne, jak dom Rudego
przy Alei Niepodległości, Arsenał, głaz pamięci harcerzy w Legionowie czy Muzeum
Harcerstwa. Możecie też wybrać się w drogę po miejscach ważnych dla harcerzy
dziś – może wędrówka z okazji JOTT będzie niepowtarzalną okazją, aby w ciągu
jednego dnia odwiedzić stanicę Waszego hufca, chorągwi czy Głównej Kwatery
i przekonać się, że harcerska droga nie kończy się w momencie otrzymania
granatowego sznura.

Propozycja 10: Wędrowanie to znacznie więcej…
A gdyby tak spojrzeć na wędrówkę nieco inaczej, szerzej, wychodząc poza
tradycyjne ramy? W końcu „wędrowanie to znacznie więcej niż przemierzanie
kilometrów”. Wędrówka może mieć nie tylko charakter fizyczny, ale również
intelektualny czy duchowy. W trakcie Waszej wyprawy z okazji JOTT możecie
połączyć przynajmniej dwa z trzech wspomnianych wyżej rodzajów wędrówki.
Wybierzcie się na spacer po Waszej najbliższej okolicy, dzielnicy czy mieście
i z napotkanymi po drodze ludźmi przeprowadźcie wywiad na wybrany przez siebie
temat. Może chcielibyście przekonać się, jak inni postrzegają dziś harcerzy? Jak
widzą dzisiejszą młodzież? A może interesuje Was to, co mieszkańcy Waszej
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dzielnicy lubią w niej najbardziej, a co by zmienili? Dowiedzcie się jak najwięcej na
interesujący Was temat. Zdobyty materiał z pewnością posłuży Wam za doskonały
punkt wyjścia do dyskusji, a może nawet zmotywuje Was do pracy nad sobą lub
pomoże odnaleźć kierunek dalszej służby.

Propozycja 11: Cała Polska biega z mapą
Jeśli nie macie czasu, aby samodzielnie przygotować jakieś przedsięwzięcie
w ramach JOTT, zapraszamy Was do udziału w akcji zorganizowanej w dniu JOTT
w kilkunastu miastach Polski. Celem inicjatywy „Cała Poska biega z mapą”, czyli
wielkiego biegu na orientację jest zachęcenie ludzi w całej Polsce do aktywnego
spędzania wolnego czasu i lepszego poznania swojego miasta. Warszawski bieg
odbędzie się 12. maja i rozpocznie się punktualnie o 11:00 w Parku Agrykola.

Propozycja 12: W podróż na jednośladzie
Czy w trakcie JOTT można wędrować wyłącznie pieszo? Absolutnie nie! Jeśli nie
lubicie chodzić albo macie ochotę zrobić coś innego — z okazji Jamboree wybierzcie
się na wycieczkę rowerową. Możecie po prostu jechać przed siebie albo obrać
konkretną trasę. W obrębie Warszawy i okolic do Waszej dyspozycji jest blisko 275
kilometrów szlaków i ścieżek rowerowych. Na szczególną uwagę zasługują ściśle
wytyczone szlaki prowadzące po urokliwych miejscach na obrzeżach miasta jak
Kampinoski Szlak Rowerowy, Szlak Lasów Wawerskich czy Szlak Żerań-Zalew
Zegrzyński.

Propozycja 13: …i płynie się dalej!
To, że do Waszej wędrówki możecie wykorzystać coś więcej niż własne stopy – już
wiemy. Ale idźmy, a w zasadzie płyńmy dalej – Wasza wędrówka nie musi się
odbywać na lądzie. Za trasę swojej wędrówki obierzcie szlak wodny – w jednej
z warszawskich wypożyczalni sprzętu wodnego wypożyczcie kajak i przepłyńcie
Wisłę, Kanał Żerański lub popływajcie po Jeziorze Zegrzyńskim.

Propozycja 14: Wielobój
Załóżmy, że z okazji JOTT chcecie pokonać trasę o długości półmaratonu, czyli
dokładnie 21 kilometrów i 97,5 metrów. Nuda? Nie, jeśli dołożycie do tego jeszcze
jeden warunek: obrany dystans musicie pokonać przynajmniej pięcioma różnymi
sposobami. Nie możecie więc po prostu przejść 21 kilometrów. Ale możecie 10
kilometrów przejechać rowerem, pięć przejść, cztery przejechać na łyżwach na
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sztucznym lodowisku, kilometr przepłynąć na basenie, a jeszcze jeden pokonać
wspinając się na ściance. Ten pomysł będzie wymagał od Was nie tylko
pomysłowości, ale i bardzo dobrej kondycji fizycznej, ale miłośnikom wysiłku
z pewnością przypadnie do gustu.

Propozycja 15: Wsiąść do pociągu byle jakiego
Jeśli wszystkie powyższe propozycje wydają Wam się zbyt proste lub zbyt mało
ekscytujące, zróbcie coś zupełnie na przekór. Nie planujcie swojej wędrówki. Po
prostu ją rozpocznijcie. Spotkajcie się na dworcu PKS, zobaczcie dokąd odjeżdża
najbliższy autobus, kupcie bilety i… w drogę! Nieważne dokąd pojedziecie. Ważne,
że pojedziecie tam razem, całym zastępem lub drużyną, spędzicie wspólnie czas
i przeżyjecie przygodę. Niezależnie od tego, dokąd zaprowadzi Was ta
niezaplanowana wędrówka, na pewno będzie dla Was okazją do dobrej zabawy,
zrobienia czegoś, czego nie robicie na co dzień, wyjścia w świat. Gdziekolwiek
dotrzecie, na pewno będzie to wędrówka godna JOTT. Bo w końcu nie cel podróży
jest najważniejszy, ale sama droga. A ta z pewnością będzie niezapomniana.
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