NRA wsparła 24. Światowe Skautowe Jamboree
Naczelna Rada Adwokacka wspierała Związek Harcerstwa Polskiego w organizacji 24.
Światowych Skautowych Jamboree, które odbyły się 22 lipca – 2 sierpnia 2019 r. w
Zachodniej Virginii w Stanach Zjednoczonych.
Jest to największa impreza światowego ruchu Skautowego odbywająca się co cztery lata.
W międzynarodowym zlocie skautowym brało udział 45 000 skautów ze 167 państw świata.
Kontyngent polskich harcerzy liczył 425 osób. Wyjazd harcerzy organizowała Komenda Kontyngentu
Związku Harcerstwa Polskiego pod kierunkiem hm Agnieszki Pospiszyl. Przygotowania do wyjazdu
polskiego kontyngentu trwały prawie dwa lata.
Od czerwca 2019 r. Naczelna Rada Adwokacka była oficjalnym partnerem Związku Harcerstwa
Polskiego, wspierającym organizację 24. Jamboree w zakresie pomocy prawnej
na mocy
porozumienia zawartego pomiędzy NRA a ZHP.
Zgodnie z porozumieniem, Naczelna Rada Adwokacka wspierała Polski Kontyngent w zakresie
udzielania bieżących porad i konsultacji prawnych, dotyczących m.in. warunków umowy
uczestnictwa małoletnich harcerzy i patrolowych, umów sponsorskich zawieranych przez ZHP, czy
formalności wizowych. Udzielane były także odpowiedzi na pytania rodziców, kadry oraz instytucji
współodpowiedzialnych za organizację wyjazdu harcerzy, w zakres porozumienia wchodziła także
pomoc prawna w sytuacjach doraźnych już w trakcie Jamboree.
Organizacją pomocy prawnej dla Polskiego Kontyngentu zajmował się adwokat Bartosz Grohman członek Naczelnej Rady Adwokackiej i jednocześnie osoba odpowiedzialna za realizację porozumienia
ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Adw. Bartosz Grohman był też zarazem jednym z patrolowych
Polskiego Kontyngentu ZHP.
Światowe Jamboree Skautowe jest największym regularnie odbywającym się zlotem organizowanym
przez Światową Organizację Ruchu Skautowego. Ma ono charakter edukacyjny i przyczynia się
do szerzenia idei braterstwa i budowania porozumienia pomiędzy narodami. Uczestnikami zlotu
mogą być członkowie organizacji skautowych należących do Światowej Organizacji Ruchu
Skautowego, którzy mają 14-17 lat, zatem można wziąć w nim udział tylko raz w życiu. Następne
Jamboree odbędzie się w 2023 roku w Korei Południowej.
Dla uczestników udział w 24. Jamboree był niesamowitym przeżyciem, które zostanie w ich pamięci
na zawsze. Możliwość spotkania przedstawicieli różnych kultur i codzienna współpraca ze skautami
z wielu państw to unikalne doświadczenie dla harcerek i harcerzy.
Impreza została zorganizowana z ogromnym rozmachem. Prezentacje na ceremonii powitalnej
poświęcone były wkładowi światowego ruchu skautowego w ochronę środowiska, harcerze mogli też
podziwiać paradę dronów.
Z kolei w trakcie ceremonii zakończenia Jamboree, do zebranych skautów przemówił były Sekretarz
Generalny ONZ Ban Ki Mun, który powiedział: „Teraz Wasza kolej, aby zmienić ten świat i zostawić
go lepszym. Jestem gotowy, aby iść z Wami to robić”.
Zgodnie z hasłem zlotu „Unlock A New World”, harcerki i harcerze podczas Jamboree otwierali się
na nowy świat – poznawali inne kultury i języki. Brali udział w aktywizujących zajęciach ze skautami z
wielu krajów. Ze względu na umiejscowienie zlotu, na uczestników Jamboree czekało również wiele
aktywności sportowych. Zajęcia podzielone były na modułowe bloki poranne i popołudniowe, dzieki
czemu każdy skaut miał możliwość uczestniczenia we wszystkich zajęciach tematycznych.
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W trakcie Jamboree adwokat Bartosz Grohman pełnił dyżur porad prawnych dla uczestników i
Komendy Kontyngentu Polskiego. Informacja o partnerstwie NRA była też na stałe zamieszczona w
polskim namiocie zlotowym. Harcerze, którzy odwiedzali polski namiot, mogli też porozmawiać o
tym, na czym polega praca adwokata i przymierzyć togę.
W dniu 1 sierpnia, o godzinie „W”, która w Zachodniej Virginii przyypadła na godzinę 11.00 czasu
lokalnego, Polski Kontyngent zorganizował uroczysty apel poświęcony pamięci ofiar Powstania
Warszawskiego. Było uroczyste wciągnięcie polskiej flagi na maszt, śpiewanie Hymnu i minuta ciszy.
Harcerze tłumaczyli też swoim zagranicznym kolegom czym było Powstanie Warszawskie oraz jaki w
nim udział mieli polscy harcerze. Z kolei adwokat Bartosz Grohman w rozmowach z patrolowymi
drużyn zagranicznych wspominał o powstańczych ofiarach wśród polskich adwokatów i aplikantów.
Udział harcerzy był głośno komentowany w mediach ogólnopolskich (TVP, TVP Polonia), mediach
społecznościowych i na antenie TVP Katowice, która sprawowała patronat medialny nad Polskim
Kontyngentem na Jamboree. Wiele osób śledziło relację z Jamboree za pośrednictwem mediów
społecznościowych. Średnia liczba wyświetleń postów (według statystyk ZHP) w trakcie Jamboree
sięgała 14.000 osób. Z kolei zasięg ilościowy postów - 37.000 użytkowników. Na facebooku
umieszczano bieżące informacje dotyczące przebiegu Jamboree, w tym roli Naczelnej Rady
Adwokackiej.
Partnerem strategicznym wyjazdu ZHP na Jamboree 2019 były Polski Koncern Naftowy PKN ORLEN i
ENERGA SA, a patronat honorowy nad wyjazdem objął Premier RP Mateusz Morawiecki.
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