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Zlot Chorągwi Podkarpackiej ZHP 

Program i zasady uczestnictwa  

 

 

Kto:       Zuchy, harcerze i wędrownicy z Chorągwi Podkarpackiej ZHP. Uczestnicy między 7 a 21 rokiem 

życia, członkowie Drużyny Sztabowej, pełnoletni uczestnicy konferencji oraz instruktorzy 

w drużynowych.  

Gdzie:  Stanica Harcerska Hufca ZHP Tarnobrzeg w Olchowcu 

Kiedy:  13-18 sierpnia 2017 r.  

 

Termin   
13-18.08.2017r.   

 

Miejsce 
„Spotkamy się znów” w Bieszczadach, żeby przetrzeć nowe szlaki. Stanica Harcerska Hufca Tarnobrzeg 

w Olchowcu to doskonały punkt wypadowy w góry i…  na wodę, a w pogodne noce z grzbietu połoniny nad 

obozem i do nieba wydaje się niedaleko. Do harcerskiej przygody nad Soliną zachęca kilka historycznych 

okoliczności.   

W tym roku obchodzimy 100-lecie wychowania wodnego w ZHP, którego początek zawdzięczamy 

Mariuszowi Zaruskiemu. Świętujemy 150-lecie urodzin generała, pioniera polskiego żeglarstwa, 

ukochanego przez harcerzy kapitana Zawiszy Czarnego. Uczestnicy zlotu będą mogli poznać kilka sposobów 

na wychowanie wodne w KAŻDEJ, nie tylko specjalnościowej drużynie, posmakować czaru Solińskiego 

Zalewu z wody i z turystycznego szlaku. Czy wiecie, że Wojciech Gąsowski zaśpiewał po raz pierwszy  

o „flotyllach  chmur płynących znad bieszczadzkich lasów” dokładnie 50 lat temu? Życzmy sobie i my na ten zlot  

pomyślnych wiatrów i stopy wody pod kilem.  
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Uczestnicy 
 Aby wziąć udział w Zlocie Chorągwi Podkarpackiej ZHP w Olchowcu jako uczestnik, trzeba być 

członkiem gromady zuchowej, drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej lub wędrowniczej. Ponadto należy 

skompletować zastęp zlotowy, a najlepiej całą drużynę zlotową. Zastęp musi składać się z 7 członków ZHP 

z jednej grupy wiekowej oraz z przypisanego do nich zastępowego. Dwa zastępy utworzą drużynę zlotową. 

Najlepiej byłoby, gdyby drużyna łączyła zastępy z jednego hufca, jednak nie jest to konieczne,  tworzenie 

międzyhufcowych drużyn sprzyja większej integracji. Drużynowi i zastępowi mieszkają w tych samych 

podobozach co uczestnicy, aby pomagać drużynom i zastępom we wszystkich codziennych zajęciach.  

Zuchy ze względu na swoją specyfikę będą pracowały systemem gromad, na odrębnych zasadach 

uczestnictwa. 

UWAGA!: Zarówno zastępy jak i drużyny muszą się składać z członków  

rekrutowanych w ramach jednej grupy wiekowej  

(np. z samych harcerzy lub samych wędrowników,  

jedyną osobą spoza grupy wiekowej może być „starszy brat”, czyli zastępowy). 

 

Drużynowi i zastępowi 
 Młodzi uczestnicy potrzebują wsparcia dorosłych, dlatego każda drużyna musi mieć jednego 

dorosłego instruktora, który będzie pełnił rolę jednego z dwóch zastępowych, i zarazem drużynowego. 

Drugi zastępowy nie musi być pełnoletni. Wystarczy że zna się z harcerzami z danego środowiska i pełni 

funkcję zastępowego, przybocznego lub drużynowego w trakcie roku harcerskiego. Instruktor podpisze 

umowę wolontariacką o opiekę nad członkami drużyny, i będzie razem z drugim zastępowym uczestniczył 

we wszystkich zajęciach, razem z zastępami.   

UWAGA!: Drużynę zlotową tworzą 2 zastępy składające się z 7 harcerzy  

oraz 2 zastępowych, spośród których jeden, pełni także funkcję drużynowego.  
 Drużynowi i zastępowi mieszkają w podobozach z uczestnikami,  

i razem z nimi uczestniczą we wszystkich zajęciach programowych.  
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Warunki kwalifikacji zastępów i drużyn 
Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest utworzenie 

zastępów i drużyn zlotowych.  

Uczestnikiem Zlotu może zostać harcerka/harcerz, 

który:  

 jest członkiem ZHP i należy do gromady lub 

drużyny 

 jest członkiem zastępu stworzonego przez 

Zastępowego Zlotowego 

 jest wpisany do systemu Ewidencji ZHP  

 opłaci wpisowe na zlot w ustalonym 

terminie. 

Zastępowym może zostać harcerka/harcerz, który:  

 posiada co najmniej stopień 

Tropicielki/Wywiadowcy 

 w pracy śródrocznej jest zastępowym, 

przybocznym lub drużynowym harcerzy,  

których zabiera na zlot 

 porozumiał się z drugim zastępowym, 

z którym utworzy drużynę zlotową 

 jest wpisany do systemu Ewidencji ZHP  

 opłaci wpisowe w ustalonym terminie 

 posiada zgodę swojego komendanta hufca 

na udział w zlocie i zorganizowanie zastępu 

zlotowego. 

Drużynowym może zostać instruktorka/instruktor, 

który:  

 jest urodzony przed 13.08.1999r. 

 posiada co najmniej stopień przewodnika 

lub uprawnienia wychowawcy wypoczynku 

 razem z drugim zastępowym utworzy 

drużynę zlotową 

 jest wpisany do systemu Ewidencji ZHP 

 podpisze umowę z Komedą Zlotu na 

przygotowanie drużyny i opiekę nad 

harcerzami 

 opłaci wpisowe w ustalonym terminie 

 posiada zgodę swojego komendanta hufca 

na udział w zlocie i zorganizowanie zastępu 

zlotowego oraz poprowadzenie drużyny 

zlotowej. 
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Członek Drużyny Sztabowej (DS)  
Na potrzeby obsługi Zlotu Chorągwi Podkarpackiej ZHP w Olchowcu zaplanowano udział około 80 członków 

DS. Praca tej grupy podczas imprezy obejmuje wszystkie działania niezbędne do funkcjonowania całego 

zlotu (zarówno pod względem organizacyjnym, jak i programowym) tak, aby zapewnić uczestnikom 

niezapomnianą i fantastyczną przygodę. 

 Osoby w DS muszą być gotowe do podjęcia każdego zadania, potrzebnego do przygotowania Zlotu, 

rzecz jasna na miarę swoich możliwości. Członek DS przybywa na teren zlotu 10 sierpnia, a wyjechać może 

najwcześniej 20 sierpnia. 

Członkami DS mogą zostać wędrowniczki, wędrownicy, instruktorki lub instruktorzy,  

którzy powinni:  

 być członkiem ZHP 

 mieć skończone 16 lat przed rozpoczęciem zlotu  

(czyli być urodzonym 13.08.2001r. lub wcześniej) 

 mieć doświadczenie w realizacji zajęć programowych z różnymi grupami metodycznymi, mieć za 

sobą udział w przynajmniej jednej kwaterce obozowej lub posiadać rekomendację kierownika 

chorągwianego referatu metodycznego lub specjalności albo kwatermistrza zlotu. 

 

Zgłoszenia 
Uczestnicy zlotu są zobowiązani do wypełniania Karty uczestnika, takiej jak dla obozu. Następnie uczestnicy 

przekazują swoje karty do zastępowych, a ci drużynowemu. Drużynowi mają za zadanie wypełnić formularz 

elektroniczny wykorzystując dane z kart uczestników. Muszą to zrobić do 15.05.2017r., czyli do dnia 

zamknięcia rekrutacji zastępów na zlot.  

Wzór karty i formularza elektronicznego udostępniony zostanie na stronie chorągwi.  
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Zadanie przedzlotowe 
Podstawowym zadaniem przedzlotowym jest przygotowanie odpowiedniego ekwipunku obozowego 

i turystycznego – indywidualnego (buty na wędrówkę, gumiaki, ciepła odzież i ciepły śpiwór), zastępowego 

(kompas, mapa, garnek/kociołek) i drużynowego (namioty, karimaty w przypadku druzyn SH i W). 

Drugim zadaniem wynikajacym z ramowego programu zlotu jest przygotowanie zbiórki drużyny (do 

2 godzin), prezentującej umiejętności, zainteresowania i obrzędy własnego środowiska oraz zapewnienie 

na niej gościnnej atmosfery dla drużyny, która otrzyma na tę zbiórkę zaproszenie. 

Trzecie zadanie, łączące się z drugim, to ręcznie wykonana kronika podstawowej jednostki: zastępu, 

drużyny.  Kroniki wezmą udział w konkursie, zamkniętym 5 czerwca, czyli 3 tygodnie przed rozpoczęciem 

wakacji. Najciekawsze otrzymają nagrody i zostaną pokazane na wystawie zlotowej, odpowiednio 

zabezpieczone.  

Kwintesencją skautowego stylu bycia jest posiadanie proporca, dlatego wzorem ubiegłorocznego Złazu 

Funkcyjnych prosimy zastępy o ich przywiezienie. 

Zadanie zespołowe i indywidualne (dla dowolnych zespołów, nie większych niż drużyna) to przygotowanie 

reprezentacji lub reprezentanta na Festiwal Talentów. W celu zgłoszenia udziału w festiwalu należy 

przygotować i wysłać do 5 czerwca na adres: podkarpacka@zhp.pl linku do 3 minutowego filmiku 

prezentującego talent. Spośród zgłoszeń JURY wybierze uczestników pokazu, którzy wezmą udział  

w Zlotowym Koncercie –  wieczorem 15 sierpnia, na zakończenie dnia odwiedzin.  
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Program zlotu 
Program Zlotu odnosi się do hasła „WODA, GÓRY, POLANA”, co oznacza nasze miejsca aktywności: zajęcia 

na wodzie i związane z wodniactwem, wyjście na trasę i na szlak turystyczny oraz obozownictwo na leśnej 

polanie. Pionierka, zdobnictwo obozowe i obrzędowość będą związane z wychowaniem wodnym w ZHP. 

Zapraszamy na POKŁAD. 

Planujemy 4 pełne dni zajęć programowych, a więc o jeden dzień więcej niż na pierwszym zlocie chorągwi. 

Trzy dni programowe są dla drużyny zlotowej ruchomymi cegiełkami, to znaczy, że w przydziale zajęć 

obowiązuje zasada rotacji sprawdzona na wielu imprezach. Aby był atrakcyjny dla wszystkich uczestników - 

program zostanie przeprowadzony w grupach metodycznych. 

Chcemy wzmocnić znaną, a może zaniedbywaną w dzisiejszym skomputeryzowanym świecie starą formę 

pracy jaką jest rajd, zainspirować do poszukiwań we własnych środowiskach pokazując różnorodne 

pomysły na pole służby, podać umiejętności i fachową wiedzę związaną z żeglarstwem i turystyką wodną 

do stosowania w drużynach.  Wiele miejsca zajmie obrzędowość. Źródłem obrzędowości drużyny „lądowej” 

są zwyczaje rycerskie, kresowe… w drużynie wodnej dodatkowo jest to etykieta żeglarska, która uczy 

szacunku, karności, kształtuje charakter, bez którego przetrwanie „na morzu” jest niemożliwe. Chcemy 

zwrócić uwagę wychowawcy na to, jak żeglarstwo kształtuje GOTOWOŚĆ.  

Motto zlotu zaczerpnięte z lirycznego przeboju „Zielone wzgórza nad Soliną i zapomnianych ścieżek ślad…” 

ma wprowadzić uczestników w estetykę nieprzystających do siebie światów: wody i gór,  

których szlaki  stanowią WYZWANIE. 
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Program dzienny 

 

15. sierpnia to dzień świąteczny. Dlatego w tym dniu program będzie jednakowy dla całego zlotu.  

Podczas mszy polowej poświęcimy zebrane przez drużyny wg. etnobotanicznego przewodnika zioła. 

Świętowanie to w polskiej tradycji odwiedziny u rodziny i przyjaciół – tak będzie na zlocie w Olchowcu.  

Potrzeba odwiedzania się i poznawania miedzy drużynami, wypływa od samych harcerzy.  

Każda drużyna zlotowa przygotuje autorską dwugodzinną zbiórkę, na którą zostanie do niej zaproszona 

drużyna z tej samej  grupy metodycznej, ale odległego hufca. Każda z drużyn wystąpi w roli odwiedzanego 

i odwiedzającego. Temat zbiórki określają uczestnicy zgodnie ze swoimi zamiłowaniami, obowiązkowe jest  

zawarcie w jej przebiegu obrzędowości drużyny. 

Dzień zakończy Festiwal Talentów i Zlotowy Koncert. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie wodne w ZHP święci swoje stulecie, a PZŻ ogłosił rok 2017 - rokiem Mariusza Zaruskiego. 

W dniu wodnym drużyna zlotowa będzie miała okazję uczestniczyć w przynajmniej jednych zajęciach „na 

wodzie” - na przygotowanych przez instruktorów specjalności żeglarskiej naszej chorągwi jednostkach 

pływających, oraz w maksymalnie trzech zbiórkach „nad wodą”. Tematyka? Bardzo różnorodna – od 

nawigacji, meteorologii i etykiety żeglarskiej po szanty, tańce marynarskie i zabawy w … piratów. 

Uczestnicy poznają i jeśli tyko zechcą zdobędą sprawności PODSTAWOWE, ŻEGLARSKIE, KAJAKOWE, 

WIOŚLARSKIE, RATOWNICZE  na poziomie JUNGA, oraz wykonają wybrane zadania na poziomie KADET. 

 

Program wieczorny 

Oprócz zajęć przeprowadzonych w blokach programowych, realizacji celu zlotu posłużą kawiarenki:  

Mostek Kapitański, tawerna, bosmanka. Wieczory wypełniamy spotkaniami tematycznymi, dopasowanymi  

do poziomu metodycznego uczestników: obrzędowy (ognisko), filmowy (ludzie wody i Bieszczadów), 

tradycyjno - harcerski (Sejmik Wędrowników, Zuchowy Bal Kapitański, SH Śpiewogranie, Harc Gra 

Bieszczadzkie Puzzle), wieczór drużynowego (w kawiarenkach i pod gwiazdami). 

 

 Każdy z obozów zlotowych 

wyruszy z prowiantem na 

własną całodniową trasę.  

Trasy będą zróżnicowane, 

przystosowane do poziomu 

zaawansowania uczestników, 

o trzech stopniach trudności. 

Ważną i wartą pielęgnowania zasadą 

harcerskiego wychowania jest uczenie pracy, 

udzielania pomocy własnymi rękami.  

Służba była i powinna  pozostać żywa 

podczas bieszczadzkiego obozowania.  

Dzień służby polegał będzie na udaniu się 

na niedaleką wyprawę we wskazane miejsce 

i wykonaniu przez drużynę zadań według 

udzielonych wskazówek. 
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Harmonogram programu 
Program organizacyjnie dzieli się na 5 części: 

 dzień przyjazdu z czasem na rejestrację, zakwaterowanie (zaokrętowanie) i wieczorne ogniobranie 

 3 dni zajęć w blokach programowych, kiedy każda grupa metodyczna przejdzie cykl programowy 

w wymiennej kolejności – zajęcia w tych blokach programowych odbędą się poza terenem zlotu 

 Dzień Świętowania – dzień z polową mszą świętą, odwiedzinami drużyn i Festiwalem Talentów 

 program wieczorny – 4 oferty zajęć dla grup metodycznych oraz zajęcia do wyboru 

 dzień wyjazdu z uroczystym apelem i czasem na uprzątnięcie terenu (klar pokładowy) 

 

Harmonogram bloków programowych wygląda następująco: 

 

dzień 1. 

bloków 

programowych 

14 sierpnia 2017r 

Dzień 

Świętowania 

15 sierpnia 2017r 

dzień 2. 

bloków 

programowych 

16 sierpnia 2017r 

dzień 3. 

bloków programowych 

17 sierpnia 2017r 

Zuchy Majsterka Odwiedziny Wycieczka Woda 

Harcerze Wędrówka Odwiedziny Woda Służba 

Harcerze 

starsi 
Woda Odwiedziny Służba  Wędrówka 

Wędrownicy Służba Odwiedziny Wędrówka Woda 

 

Bloki programowe będą trwały w godzinach 9:00 – 16:00. Od 12:00 do 13:00 zaplanowana jest przerwa na 

drugie śniadanie. Do przerwy uczestnicy wezmą udział w 2 aktywnościach, i analogicznie po południu. 

Podstawową grupą zadaniową jest drużyna, czyli szesnastka. Drużyny otrzymają konkretny przydział zajęć 

w formie biletów i informatorów zlotowych. Zajęcia wieczorne, czyli ogniska, spotkania, gry i przesłuchania 

festiwalowe będą odbywały się w obozach zlotowych i środowiskach.  

 

Goście na zlocie 
Dla instruktorów, seniorów i gości, którzy zechcą 

odwiedzić zlot przewidujemy udział w specjalnym 

programie w ciągu jednego dnia - 15 sierpnia 

2017r. W programie wizyty jest wycieczka po 

terenie zlotu, wystawach i miejscach progra-

mowych oraz udział w konferencji instruktorskiej. 

Gościom zapewniamy obiad i zlotową pamiątkę, 

w formie plakietki lub chusty. Składka zadaniowa 

dla gości zlotu wynosi 20 zł i płatna jest, najpóźniej 

do 1 sierpnia 2017r. razem z II ratą składki 

zastępów, za pośrednictwem konta właściwego 

hufca.  
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Warunki zakwaterowania 
Uczestnicy zakwaterowani będą w obozach drużyn zlotowych. Obozy drużyn zaś będą zgrupowane 

w gniazdach metodycznych. Osobny obóz zorganizowany będzie dla członków DS i komendy. Chcemy, aby 

w każdym gnieździe metodycznym znajdował się krąg ogniskowy, maszt, komenda, świetlica, magazyn, 

tablica ogłoszeń, punkt p.poż., kosze na śmieci i toi-toiki. Podobnie zorganizujemy obóz sztabowy.  

Zuchy i harcerze 

zamieszkają w dużych namiotach typu „10” po 7 

osób gwarantowanych przez organizatora.  

5 namiotów tworzy obóz drużyny. 

Harcerze starsi, wędrownicy i Drużyna Sztabowa 

zamieszkają w małych namiotach turystycznych 

zapewnionych sobie prywatnie przez 

uczestników. Zbudują obóz z 8 – 12 namiotów. 

Ekwipunek zastępu  
Poniższy ekwipunek zastęp zabiera we własnym zakresie:  

 menażki i sztućce osobiste  

 otwieracz do konserw  

 garnek 5l  

 chochelkę 

 latarka, zapałki, kompas  

 apteczkę 

 duży nóż kuchenny wygodny do przygotowywania posiłków        •   gumowce 

 harcerze starsi i wędrownicy - namioty, karimaty i koce  

 zastępy starszoharcerskie i wędrownicze - mapa Bieszczadów  

z oznaczonymi szlakami turystycznymi. 

Poniższy ekwipunek zastęp otrzymuje, podczas rejestracji od sztabu:  

 namiot, kanadyjki, materace, koce - wszyscy poza harcerzami starszymi, wędrownikami i DS 

 informator zlotowy zawierający mapę terenu zlotu i miejsc programowych  

 plakietki i chusty zlotowe  

Każdy z obozów otrzyma 

zadaszenie, które posłuży 

również do zabezpieczenia 

„odwiedzinowej” zbiórki.  

Drużynowi zamieszkają 

w namiotach dla 

dorosłych, w tym samym 

podobozie co uczestnicy. 
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Wyżywienie  
Całość wyżywienia będzie zapewniała dwa rodzaje diet: dietę regularną i dietę wegetariańską (wydawaną 

zgodnie z wcześniejszym zgłoszeniem). Uczestnicy będą żywieni zbiorowo tylko podczas obiadokolacji. 

Będzie ona przygotowana przez zespół kuchenny i wydawana w 2-3 turach, w godzinach 16:00 – 18:30.  

Bezpośrednio po obiadokolacji zastępy będą odbierać prowiant na kolację, natomiast rano po pobudce 

odbiorą prowiant na śniadanie i drugie śniadanie.  

Prowiant na śniadania i kolacje będzie wydawany w takich ilościach, aby mógł być spożyty w tym samym 

dniu i nie wymagał dodatkowego magazynowania przez zastęp. Dlatego zastępy odbierając prowiant na 

kolację, w pierwszej kolejności sprawdzą, ile prowiantu pozostało w zastępie po śniadaniu. Śniadania 

i kolacje uczestnicy będą przygotowywać sobie we własnym zakresie, z otrzymanego prowiantu i wrzątku. 

Drugie śniadanie będzie tak przygotowane, aby uczestnicy mogli je zjeść, w przerwie podczas zajęć 

głównych bez konieczności wracania na teren zlotu. Wszystkie posiłki i prowiant wydawany będzie 

w określonych godzinach.  Członkowie DS. oraz zuchy będą mieli przygotowywane przez kuchnię wszystkie 

posiłki, również śniadania i kolacje.  

Terminarz 
15.05.2017r.  – zamknięcie rekrutacji zastępów na zlot i wpłata I raty składki zadaniowej od zastępów 

5.06.2017r.  – termin złożenia do biura chorągwi plakatów stanowiących zadanie przedzlotowe oraz 

termin nadesłania filmików na Festiwal Talentów  

15.06.2017r.  – zamknięcie rekrutacji członków DS i wpłata składki zadaniowej od członków DS.  

1.08.2017r.  – wpłata II raty składki zadaniowej od zastępów oraz od gości zlotowych    

10.08.2017r.  – DS dociera na miejsce zlotu 

13–18.08.2017r. – Zlot Chorągwi Podkarpackiej ZHP w Olchowcu 

20.08.2017r.  – DS opuszcza teren zlotu 
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Składka zadaniowa 
Terminarz wpłat zastępów:  

I rata:      30 zł od osoby do 15 maja 2017r. 

II rata:     100 zł od osoby do 1 sierpnia 2017r.  

Łączna suma rat w ramach składki zadaniowej 

wynosi 130 zł. Pierwsza rata jest traktowana jako 

rezerwacja miejsca i jest bezzwrotna. 

Terminarz wpłat DS: 

Jednorazowa wpłata:  

30 zł od osoby do 15 czerwca 2017r.  

Terminarz wpłat dla Gości: 

Jednorazowa wpłata:  

20 zł od osoby do 1 sierpnia 2017r. 

 

Zastępy pozyskują środki finansowe na pokrycie składki zadaniowej w ramach hufca, ewidencjonują środki 

w dokumentacji finansowej swojego, macierzystego hufca. Środki na składkę mogą pochodzić zarówno 

z wpłat rodziców, jak i z akcji zarobkowych, darowizn, od sponsorów. Pieniądze zgromadzone przez zastęp 

w hufcu przelewane są w ratach za cały zastęp (lub kilka zastępów) na konto Chorągwi Podkarpackiej ZHP 

o numerze 21 1240 2614 1111 0010 6755 6020. Chorągiew wystawi hufcowi notę księgową. Również każdy 

pojedynczy uczestnik Zlotu będzie w ten sposób mógł otrzymać fakturę wystawioną przez hufiec w kwocie 

wpłaconej przez rodzica składki.  

 

Składka zadaniowa pokrywa koszt zakwaterowania na zlocie, ubezpieczenia, całodziennego wyżywienia, 

programu zlotowego wraz z wynagrodzeniem dla specjalistów, pamiątkową plakietkę lub chustę zlotową.   

Pierwszym posiłkiem na zlocie będzie obiadokolacja w postaci jednego dania, wieczorem w niedzielę 

13.08.2017r., a ostatnim prowiant na drogę powrotną w dniu 18.08.2017r.  

Harmonogram transportu na zlot dla najdalszych hufców zostanie ustalony z komendantami hufców 

i podany do wiadomości do dnia 1.08.2017r.  

Członkowie DS mają zapewnione wszystkie wymienione wyżej  elementy w okresie 10-20.08.2017r.  

 

 

Serdeczne wyrazy podziękowania dla  

Hufca ZHP im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Tarnobrzegu  

za przyjęcie Zlotu Chorągwi Podkarpackiej ZHP na swojej bazie obozowej w Olchowcu 

oraz Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pana Grzegorza Kiełba 

za przychylność i udostępnienie terenu stanicy. 

 

 

Broszurę „Program i zasady uczestnictwa  

Zlotu Chorągwi Podkarpackiej ZHP” został opracowany 

przez Komendę Chorągwi Podkarpackiej ZHP 

przy wsparciu Zespołu Programowego Chorągwi. 

Fotografie pochodzą m. in. z zasobów Komendy 

Chorągwi Podkarpackiej ZHP. Autorzy zdjęć: 

Bartłomiej Maryniak, Krzysztof Ryndak, Agnieszka 

Bernacka, Piotr Lidwin, Wiesław Gołąbek i inni.  
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