
JAMBOREE 
  
OGÓLNE INFORMACJE: 

• Jamboree, Jambo – termin odnoszący się do międzynarodowych zlotów skautowych.  
• Pierwszy Jamboree World Scout odbył się w Londynie w 1920 roku z 8 000 harcerzy z 27 

krajów pod kierunkiem Roberta Baden-Powella. Od tego czasu jamborees organizowane 
są co cztery lata.  

• Natomiast na pierwszy międzynarodowy zlot skautów w roku 1913, w Birmingham 
pojawiają się Polscy skauci. Jest to o tyle ciekawe, że Polska jako kraj w tym momencie nie 
istniała, a polskie ziemie znajdowały się pod zaborami. 56-cio osobowa grupa polskich 
skautów przyjechała na to Jamboree pod dowództwem Andrzeja Małkowskiego, dumnie 
dzierżąc amarantową flagą z Białym Orłem. 

  
CIEKAWOSTKI: 

• Jamboree wygląda trochę jak ogromny, międzynarodowy camping, w którym każda kultura 
stara się być zauważona 

• Na zlotach panuje przyjazna atmosfera i działa pozytywna energia, idąc przez główną aleję 
można minąć zarówno Chińczyka, jak i Meksykanina, który z uśmiechem na twarzy 
przybije piątkę 

• Mimo tak wielu widocznych różnic w sposobie ubierania się i zachowaniach, odnosi się 
wrażenie, że wszyscy ludzie tworzą jedną i tą samą ideę 

• Jamboree ma nie tylko wszystkim ludziom służyć jako świetna zabawa, ale także 
realizować trzy założenia, wybrane spośród wielu zagadnień, którymi zajmuje się skauting 

• ZHP przyjechało na XXIII Jamboree na rowerach, pokonali trasę Polska - Japonia. Ta 
przygoda spodobała im się na tyle, że pod koniec maja 2017 r wystartowali z Gdańska, aby 
po 2,5 roku jazdy dojechać na Jamboree w Zachodniej Wirginii w USA a następnie wrócić 
do Polski (przebyli blisko 40 tys. km, 37 etapów, kilkadziesiąt krajów i republik rosyjskich na 
czterech kontynentach) ---- BIKE JAMBOREE 

• W czasie tej podróży ochotnicy odwiedzili również nasze progi i zorganizowali nawet 
nocleg w wareckiej harcówce 

  

INNE WYDARZENIA: 

Oprócz World Scout Jamboree, World Scout Jamboree On The Air (JOTA) i World Scout 
Jamboree On The Internet (JOTI) odbywają się o tej samej porze każdego roku . JOTA i JOTI są 
również nazywane „Jamboree of Communication” (JoCom).  

JAMBOREE NA CHMURACH: 
Jamboree na Air (JOTA) jest światowym spotkanie harcerzy z pomocą amatorskich radiowych 
stacji. Odbywa się w trzeci pełny weekend października od 1958 roku. Wraz z JOTI jest to 
największa regularnie organizowana impreza harcerska , w której bierze udział ponad 750 000 
uczestników.  
  
JAMBOREE W INTERNECIE: 
Jamboree w Internecie (JOTI) to międzynarodowy Scout Jamboree 
w Internecie. Po JOTA harcerze z całego świata spotkają się w ten 
weekend, aby porozmawiać przez Internet. Używają różnych 
technik. W wielu miejscach harcerze spotykają się nie tylko 
wirtualnie, ale także podczas wydarzeń JOTA-JOTI, które są 
organizowane przez odpowiednie organizacje harcerskie. Kontakty 
nawiązane podczas JOTI są często utrzymywane przez lata później. 
JOTI jest wydarzeniem WOSM od 1996 roku. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Amateurfunkdienst
https://de.wikipedia.org/wiki/Internet
https://de.wikipedia.org/wiki/Chat
https://de.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement
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