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Skautowa sztafeta dookoła świata.  

z Bike Jamboree przez Lubelszczyznę w dniach 4 – 7 czerwca 2017 r. 

 

Sztafeta na teren województwa Lubelskiego wjedzie 4 czerwca przekraczając rzekę Bug w 
miejscowości Gnojnie. Zwiedzając najciekawsze zakątki województwa przejedzie przez Konstantynów, 
Leśną Podlaską, Międzyrzec Podlaski, Szaniawy Poniaty i dotrze do Ławek k. Łukowa. 

W niedzielę 4 czerwca zapraszamy na Rodzinny Piknik, który odbędzie się Parku Rozrywki „Raj-Park” 
w Ławkach gm. Łuków. Dla uczestników przewidziana jest masa atrakcji: dmuchane zjeżdżalnie, kule 
wodne, konkursy i zabawy dla całej rodziny.  

Przez kolejne dni sztafeta przejedzie przez Radzyń Podlaski, Parczew, Urszulin, Włodawę, Sławatycze, 
Kodeń i w środę 7 czerwca w Terespolu przekroczy granicę z Białorusią.  

Cała wyprawa to 35 tysięcy kilometrów podzielonych na 34 etapy i przejazd przez 21 pięknych krajów półkuli 
północnej z dwoma celami po drodze: przystankiem podczas Światowej Konferencji Skautowej w Baku, gdzie 
dowiemy się czy Polska otrzyma prawo organizacji Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku i w 
Wirginii Zachodniej, gdzie w roku 2019 odbędzie się najbliższe Światowe Jamboree Skautowe.  

Czym jest Bike Jamboree? 

Bike Jamboree 2019 to wyprawa, jakiej jeszcze nie było. - W 2015 roku, kiedy ruszyliśmy z Polski sztafetą na 
Światowe Jamboree Skautowe do Japonii wiedzieliśmy, że to nie koniec – mówi Anna Śledzińska z Fundacji 
Światowe Jamboree. - Złapaliśmy bakcyla i ruszamy dalej, do Wirginii Zachodniej w Stanach Zjednoczonych! 
Tym razem jednak z wydarzenia wrócimy także na rowerach, jadąc tym samym dookoła świata z Gdańska do 
Gdańska, pokonując 35 tysięcy kilometrów podzielonych na 34 etapy, odwiedzając 21 pięknych krajów półkuli 
północnej – dodaje.  

Trasa Jamboree: https://www.facebook.com/notes/bike-jamboree/bike-jamboree-2019/1350986214924798/  

Szczegółowa trasa po Polsce: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ll3RYsInRZhHXvLRCyufBvgCvrg&ll=52.91002904075978%2C
21.145576599999913&z=7 

 

Cel wyprawy 

Sztafeta to nie wyczyn sportowy i pokonywanie rekordów. Celem wydarzenia jest promocja Polski, Gdańska i 
skautingu jako ciekawego ruchu społecznego angażującego młodych, ambitnych i nietuzinkowych ludzi. - 
Wierzymy, że kolejne, 25. Światowe Jamboree Skautowe w roku 2023, odbędzie się na Wyspie 



 
   

Sobieszewskiej i chcemy pomóc w tym, by właśnie tak się stało. Dlatego start i metę sztafety zaplanowaliśmy 
w Gdańsku – wyjaśnia Anna Śledzińska.  

Bike Jamboree to także historia o przyjaźni i wielkim wysiłku wielu osób – doświadczonych podróżników i 
ludzi bardzo młodych - by wspólnie zrealizować rowerową podróż dookoła świata. To rzecz o dzieleniu się: 
pasją, doświadczeniem i inspiracjami do spełniania marzeń. To również historia o współczesnym harcerstwie i 
uniwersalnym duchu braterstwa oraz wartościach, które są ponad wszelkimi podziałami i granicami 
geograficznymi. 

Kiedy i gdzie? 

Sztafeta wystartowała 27 maja o godz. 10.00 z Targu Węglowego w Gdańsku. Impreza rozpoczęła się jednak 
już o 9.00 - wystąpieniem organizatorów z Fundacji Światowe Jamboree i Stowarzyszenia Afryka Nowaka, 
którzy przedstawili założenia wyprawy. O światowej idei skautingu oraz o przygotowaniach Światowego 
Jamboree Skautowego w 2023 roku opowiedziała Małgorzata Sinica – Naczelnik Związku Harcerstwa 
Polskiego oraz Prezydent Miasta Gdańska. Na scenie zagościł również wybitny podróżnik Romuald Koperski, 
autor książek, które były dla organizatorów niezbędną dawką wiedzy do przygotowywania wyprawy. Romuald 
opowiedział o wartości podróżowania, bezkresach Syberii oraz zagrzewał uczestników i uczestniczki sztafety 
do rozpoczęcia przygody! 

Trasa Bike Jamboree 2017-2019 

Pierwszy etap sztafety ma charakter otwarty. Każdy może dołączyć do sztafety. Wieczorami planowane są 
spotkania z harcerzami i mieszkańcami. Sztafeta jedzie z Gdańska na wschód przez województwo 
warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie. Przed samym wyjazdem za granicę, 4 czerwca odbędzie się 
rodzinny piknik w Łukowie. 

Dołącz do Bike Jamboree! 

Zapraszamy do wspólnego tworzenia i przeżywania przygody z perspektywy rowerowego siodełka! Prosimy 
poinformuj nas, że chcesz się z nami spotkać wypełniając formularz 
(https://goo.gl/forms/MZXuFVOZp8xzncit2). 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 

Po więcej informacji o wyprawie zapraszamy was na stronę internetową bikejamboree.pl oraz na naszego 
fb.com/BikeJamboree. 

Jak to się stało, że jedziemy? 

Tak dużych i złożonych inicjatyw podejmują się tylko wyborowi śmiałkowie! W naszym zespole znaleźli się 
entuzjaści podróży z Fundacji Światowe Jamboree, Stowarzyszenia Afryka Nowaka i różnych organizacji 
harcerskich. Dookoła globu pojadą rowery Firmy Kross, które rowerzyści będą sobie przekazywać w różnych 
częściach świata. Uczestnicy sztafety będą nosić odzież firm Bcm Nowatex i Regatta. Wyposażenie na etapy 
zimowe zapewnia nam Pajak. Zapakujemy się w sakwy od niezawodnej firmy Crosso. O przygotowanie z 
zakresu bezpieczeństwa na trasie dbają Grupa Medyk Rescue Team oraz Harcerska Szkoła Ratownictwa. O 
wizerunek pomaga nam dbać Agencja Red8 Digital. Grafiki tworzy dla nas też Qbi – Kuba Strumiński. 
Relacjonować z trasy będą m.in. National Geographic Traveler i Rowertour.  

 

 


