
Odznaka pamiątkowa „Światowych Dni Młodziezy” 

W lipcu 2016 roku będziemy przeżywać niezwykłe wydarzenie w historii naszej Ojczyzny. Tym 

wydarzeniem są Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Mają one charakter religijny, ale także 

społeczny i kulturowy. W tym czasie przejedzie do naszej Ojczyzny wielu młodych ludzi z różnych 

kontynentów , narodów, językow i kultur. Wszystkich ich łaczy Ewangelia i wiara w Jezusa Chrystusa.  

Jest to niezwykła okazja, aby poznać wielu wartościowych ludzi z całego świata, zawiązać 

więzi przyjaźni i nawzajem sie ubogacić, a także przeżyć niezwykłe doświadczenie wiary, która łaczy 

tak różnych ludzi. Harcerze zgodnie ze słowami przyżeczenia harcerskiego „mając szczerą wolę 

..pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętna pomoc bliźnim” mają wyjątkową okazję wypełnić powyższe 

słowa i włączyć się w dzieło Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Udział harcerzy może posiadać 

różnorodne formy. Aby zachęcić druhny i druhów z naszego hufca Zespół Wychowania Duchowego 

zgodnie z Programem Wychowania Duchowego Hufca ZHP Kolno rodz. 2 pkt 2.2 ( Zadania bierzące w 

roku 2016-2017) zaprasza do zdobycia odznaki pamiątkowej ŚDM. 

Opis odznaki 

Symbolem odznaki jest znak graficzny (logo) ŚDM w postaci metalowej odznaki w kształcie 

czerwonych konturów Polski z białym wypełnieniem,w który wpisany jest żółty krzyż u dołu którego 

umieszczone są dwa płomienie-czerwony i niebieski z umieszczoną pomiędzy nimi żółtą kropką. 

Wysokość odznaki 20 mm szerokość 16mm. 

 

Symbolika odznaki.  

Kontury naszego kraju oznaczają Polskę. Krzyż oznacza Chrystusa. Żółta kropka oznacza 

zarówno młodzież u stup krzyża jak i miejsce ŚDM czyli Kraków. Płomienie czerwony i niebieski 

oznacza miłosierdzie ( bo tematem jest jedno z błogosławieństw-„ błogosławieni miłosierni albowiem 

oni miłosierdzia dostąpią”)a kolory użyte w znaku czerwony, niebieski i żółty to oficjalne barwy 

Krakowa.Odznaka zawiera trzy podstawowe informacje- miejsce( Polska, Kraków), temat( 

miłosierdzie Boże) i bohaterów ( Chrystus i młodzież) ŚDM. 



Wymagania  

1. Odznaka adresowana jest do harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów 

Hufca ZHP Kolno 

2. Odznaka jest jednostopniowa 

3. Odznakę może otrzymać osoba, która: 

a)weźmie aktywny udział w przyjęciu młodych z Łotwy w naszym mieście w dn-20-25 lipca 

2016 ( minimum 2 dni) 

b)lub weźmie udział w wyjeździe do Krakowa w dn-25-31 lipca 2016 jako uczestnik bądź 

opiekun  

c) lub przyjmie młodych do swego domu na okres pobytu w Kolnie 

d) a także zna ideę ŚDM i promuje ją w swoim środowisku 

         4. Odznakę przyznaje komendant hufca na wniosek szefa ZWD  

 

Kolno 27.05.2016      Opracowanie 

 ZWD Hufca ZHP Kolno 

 

 

 

 

 

 


