Rajd Arsenał w tym roku pod hasłem „Widzieć więcej”
„Na Rajdzie Arsenał chcielibyśmy wspólnie z Wami zastanowić się jak harcerstwo może sprawić
aby różnice stanowiły o sile, a nie o słabości naszego otoczenia. Jak odnaleźć bliźniego w
każdym, i co to w zasadzie znaczy? Jaka jest nasza rola w świecie tak różnorodnym? W jaki
sposób działać tak, aby uczynić świat trochę lepszym?
Chcemy zaprosić Was do wspólnych rozważań o braterstwie i o tym, co w dzisiejszych czasach
ta podstawowa dla nas wartość oznacza w praktyce.”
Piszą organizatorzy na swojej stronie.
Koszt: Koszty poznamy 10 stycznia(zostaną opublikowane na stronie rajdu
Termin: 18-20.03. 2016r
Zgłoszenia do 25.01.2016r
W ramach 46. Rajdu Arsenał „Widzieć więcej” serdecznie zapraszamy:
Harcerzy starszych i Wędrowników jak co roku na trzydniowy rajd (18-20.03), w którego skład
wchodzą:
Harcerzy z Hufca Warszawa - Mokotów zapraszamy na grę sobotnią,
Zuchy z Chorągwi Stołecznej zapraszamy na grę sobotnią.
Warszawiaków zapraszamy na niedzielne uroczystości.

Zapisy dla HS i W startują 1 lutego. O zapisach dla zuchów i harcerzy jeszcze nie pisali (ale
jeszcze mają czas) http://2016.arsenal.zhp.pl/

Rajd Kopernikański
Rajd organizowany jest przez harcerzy z Torunia.
Dla każdego coś ciekawego-Trasy od zucha do instruktora.
Zuchy: „U ujścia rzeki Wisły mieszkał wodnik Kaszczorek. Był zły i zachłanny. Kiedy pewnej
nocy księżyc postanowił napić się wody z rzeki podstępny wodnik złapał go w swoje sieci
i uwięził na dnie rzeki. Nad Toruniem zapanowały ciemności. Mieszkańcy żyli w ciągłym

strachu, gdyż ciemności sprzyjały licznym kradzieżom.” Co stanie się dalej i jakie przygody
czekają dzielne zuchy dowiecie się tylko uczestnicząc w rajdzie.
Harcerze: Jest na świecie wiele tajemnic, wiele zostaje nieodkrytych, zapomnianych,
pominiętych. W pojedynkę zawsze trudniej i ciężej dojść do celu, odkryć skarb. Wspólnymi
siłami podejmijmy wyzwanie odkrycia tajemnicy pewnej toruńskiej rodziny. Nic tak nie
pomaga w rozwiązywaniu zagadek, jak nocna przechadzka…
Harcerze Starsi: To zły czas dla każdego z nas… Trzęsienia ziemi, tsunami, erupcje wulkanów,
meteoryty spadające blisko Ziemi – to tylko część z katastrof, jakie nas czekają… Czy właśnie
takiego końca świata chcemy? W tym wszystkim jest pewne ziarno niezgody… Wszystko
dzieje się na raz? Przyroda aż tak bardzo wariuje i dostarcza światu tylu niespodzianek? A
może kierują nią jakieś siły, które pragną zniszczyć naszą planetę? Naszym zdaniem nic nie
dzieje się przez przypadek! Cała tajemnica to… bogowie olimpijscy! Tak! Oni nadal czuwają!
Wędrownicy: Wędrowniku! Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać własny
potencjał. By w pełni go spożytkować potrzebujesz czasu, na którego niedomiar często
narzekasz. Zatrzymaj się! Pomyśl! Co jesteś w stanie zrobić by otrzymać od losu 40
dodatkowych godzin życia? Czy wykorzystałbyś w pełni każdą sekundę? Stawił czoła
największemu wyzwaniu? Podjął wyłącznie słuszne decyzje? Kwerenda to nie tylko
możliwość odnalezienia odpowiedzi na te wszystkie pytania, ale przede wszystkim przełom,
podczas którego weźmiesz sprawy w swoje ręce! Zacznij działać! Podejmij ryzyko!
Wykorzystaj tę szansę z myślą o Twoim jutrze.
Instruktorzy: Wyobraź sobie siebie jako małe dziecko. Tabula rasa. Chłoniesz wszystko
dookoła. Świat oddziałuje na Ciebie, porusza Tobą. Dorastasz. Coraz więcej rzeczy
przyjmujesz lub odrzucasz od otoczenia. Świat ma różne barwy. Im jesteś starszy tym więcej
światełek się pojawia. W końcu zostajesz instruktorem. Co się dzieje ze światłami? Czym one
są? Jak świat wpływa na nas? A jak MY, jako instruktorzy możemy poruszyć świat(ł)em za
pomocą naszych doświadczeń, wiedzy i pasji? O tym spróbujemy dowiedzieć się już wkrótce!
Zgłoszenia: przez stronę internetowąhttp://kopernikanski.zhp.pl/zgloszenia/
Termin: 19-21.02.2016
Koszt 45zl

Warsztaty INSPIRADA
Termin 16 stycznia 2016 w Warszawie
Zainspiruj się programem w ZHP! Wydział Inspiracji i Poradnictwa oraz Centralna Szkoła
instruktorska zaprasza na warsztaty inspiracji programowych INSPiRADA, których celem jest
przybliżenie najważniejszych aspektów pracy z programem w ZHP. (zapisy były do wczoraj
5.01 ale może da się jeszcze dołączyć) http://zhp.pl/2015/zainspiruj-sie-programem/

Do 7lutego można przesyłać prace w Konkursie z Dziadkiem i Babica wydaje się ciekawe są
3 kategorie „Marzenie” „Gra z dzieciństwa” „Piosenka” wszystkie szczegóły można znaleźć na
fbhttps://www.facebook.com/events/1151145751577191/

Stołeczna oczywiście proponuje swój zlot
termin: 26-29 maja 2016
miejsce: Polewicz koło Garwolina
koszt: od 140 do 160 zł w zależności od terminu dokonania wpłaty:
140 zł, jeśli zaliczka (50 zł) wpłynie na wskazane konto do końca grudnia 2015;
150 zł, jeśli zaliczka (50 zł) wpłynie na wskazane konto do końca lutego 2016;
160 zł, jeśli zapłacisz do końca kwietnia (całość kwoty).
http://stoleczna.zhp.pl/602-zglos-sie-na-zlot-choragwi-2016

Turniej zastępów trwa nowe zadania nowe możliwości

http://turniej.zhp.pl/

