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GAZETKA ZWIĄZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ W KANADZIE • ZHR POLISH SCOUTS OF CANADA

Harcerskie Sylwetki
Dhny Marlena i Ania Hardy
              Przewodniczki

Dhny Marlena i Ania (siostry) mają
za sobą długa drogę harcerską.  Rozpoczęły
swoją„służbę” jako bardzo młode harcerki
jadąc po raz pierwszy na o bóz harcerski „Nowe
Plemię” na Kaszubach,  jako niezrzeszone w
żadnym szczepie dhny.  Dhna Ania miała wtedy 11 lat, i bardzo płakała po tygodniu obozu
chcąc najlepiej pojechać już do mamy.  Dhna
Marlena była o rok starsza, wiec dla niej obóz
nie był aż taki straszny.  Przetrwały obie a od
września zapisały sie do szczepu „Quo Vadis”
na Scarborough.  Był to wrzesień 1997.  Od tej
pory uczęszczały regularnie na zbiórki bedąc
wzorowymi harcerkami.  Na kolejnym obozie w
roku 1998 „Kalejdoskop” dhna Ela Łyszkiewicz
hm odbiera od nich przyrzeczenie harcerskie.   Z
roku na rok zdobywają wyższe stopnie harcerskie.  
Z biegiem czasu otrzymują harcerskie funkcje.  
Dhna Ania pozostaje przy harcerzach, podczas
gdy dhna Marlena specjalizuje się w ruchu skrzatowym. Z czasem z chwilą powstania nowego
szczepu „Dolina” w Newmarket, przenoszą się
tam i prowadzą pod okiem swojej mamy, dhny
Haliny -  komendantki szczepu „Dolina”  drużynę
harcerską i gromadkę skrzatową.  Przeszkolone na
wielu kursach są obecne na każdej harcerskiej imprezie, obozie, biwaku, zimowisku. Wyższe studia
przerywają nieco czynną działalność harcerską,
ale nie zupełnie.   

Jak tylko mogą udzielają się w życiu harcerskim nadal prowadząc biwaki i obozy harcerskie.  
Kończą pomyślnie otwartą im próbę instruktorską
i w roku 2004 otrzymują stopień „Przewodniczki”.  I tu kończy się już „beztroska” harcerska
przygoda.  Dhny Marlena i Ania pełnią wysokie
funkcje w Radzie Naczelnej (dhna Ania) i w
Komendzie Chorągwi(dhna Marlena).  Obecnie są członkami drużyny Bądź Gotów.   Dhna
Ania mieszka obecnie w Ottawie.  Na ostatnim Winterlude przewodziła naszej harcerskiej
wycieczce, jako że zna Ottawę jak mało kto z
nas.   Dhna Marlena niedługo stanie na ślubnym
kobiercu i również przeniesie się do Ottawy.   
Mamy nadzieję że będą nadal czynnie związane z
naszym harcerskim ruchem.  Szczególne uznanie
należy się obu druhnom za ich przywiązanie do
polskiej tradycji i polskiego języka.   Urodzone w
Kanadzie, mając tatę który nie mówi po polsku,
dhna Ania i Marlena mówią w tym języku doskonale.  

Harcerska Zima

Harcerska
		
Zima
Do tradycji w Zwiazku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzies nalezy harcowanie w okresi
zimy.Staraniem Rady Naczlenej i Komendy Choragwi stanica ZHR na Kaszubach pozwala na organizowanie imprez w trudnych zimowych warunkach.
Ostatni zimowy biwak w przerwie zajec szkolnych
miedzy swietami Bozego Narodzenia a Nowym Rokim przebiegal w nico zmienionej formie. Na biwak
pojechali najmlodsi. Komende biwaku oddano w
rece harcerzy starszych. Komende zgrupowania
powierzono w rece Harcerza Rzeczypospolitej Roberta Nowosielskiego. Funkcje oboznej
objela drh Monika Wilczewska. Instruktorzy byli
tym razem obserwatorami, a do zajec wlaczali sie
zgodnie z planem opracowanym przez komende
zgrupowania. Dla uczestnikow tgoroczngo biwaku
aura okazala sie wyjatkowo laskawa.. Zanim jednak przystapiono do realizacji zadan trzeba bylo
wykonac sciezki w 60-cio centymetrowym sniegu.
Inna grupa zajela sie dekoracja sali i strojniem
choinki. Plan biwaku byl bardzo bogaty i urozmajcony. Byly lyzwy,saneczki, konkurs na najladniejszego balwana,zimowe igrzyska z minibiathlonem .W harcerskiej gromadzi znalazlo sie dwojka
zuchow, ktorzy radzili sobie zupelni dobrze. Zuch
Wiktor Surowiec okazal sie nawet najlepszym w
konkursie strzelania z wiatrowki. Zwyciezca calych
“zimowych igrzysk” zostala Agata Budziszewicz.
Ze wzgledu na obfitosc sniegu byla to wyjatkowa
okazja do zdobycia upragnionej sprawnosci “Eskimos”. Zastep drh. Olka zglosil taka probe. Zadanie
nie bylo wcale latwe. Snieg bowiem byl bardzo
suchy i budowa igla metoda tradycyjna okazala
sie niemozliwa. Wycinane bloki rozsypywaly sie..
Okazalo sie jednak, ze dla chcacych nie ma rzeczy
nimozliwych. Trojka ochotniko przy pomocy kolegow z zastepu przystapila do wykonania proby.
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Najpierw usypano duza pryzme sniegu i uformowano
zewnetrzny ksztalt igla.Tak uformowana kopule polano woda, aby stwardniala, a nastepnie w tej kopule
wydrazono wewnetrzna komnate. Wnetrze wylozono
galeziami swierku . Tak przygotowane igloo gotowe
bylo do zasiedlenia. Komendant zgrupowania osobiscie dokonal inspekcji i wyrazil zgode na przeniesienie
sie ochotniko z baraku do igla.
Druhowie: Kuba Dzewa,Olek Mercik i Krzysztof
Kuzmicki przeniesli sie do igla aby spedzic tam noc.W
ocenie uczestnikow proby byla to fajna przygoda. roba
zostala zatwierdzona przez komendanta. I Kuba, Olek i
Krzysiu stali sie pierwszymi posiadaczami sprawnosci
“Eskimos”.
“Igrzyska zimowe “ byly potraktowane przez uczestnikow bardzo powaznie.Wszyscy chcieli wypasc jak
najlepiej. Ale jak to bywa w rywalizacji sportowej,
zyciezca moze byc tylko jeden .W konkurencji dziewczat zwyciezyla Agatka Budziszewska , a w rywalizacji
chlopcow Wiktor Surowiec.
Roznorodnosc konkurencji sportowych byla okazja
zdobycia sprawnosci zwiazanych z zajeciami zimowymi, jak:zimowy biwakowicz, saneczkarz, lyzwiarz - dla
tych, ktorzy ich nie posiadali. W ostatni dzien zgrupowania wszyscy uczestnicy wraz z przybylymi rodzicami wzieli udzial w mszy swietej w polskim kosciele
w Wilnie. Czesc uczestnikow po czterech dniach
pobytu wyjechala do domu, aby powitac Nowy Rok w
rodzinnym gronie. Ci, do ktorych dolaczyli rodzice na
zgrupowanie pozostali na biwaku aby powitac Nowy
Rok w zimowej, kaszubskiej scenerii. Kto nie doswiadczyl jeszce tej przyjemnosci, to zapraszamy do nas w
najblizszym czasie.
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VERMONT !!!

Wyprawa Narciarska
Do Killington
		 Vermont
Do tradycji ZHRwK należą coroczne wyprawy
narciarskie podczas szkolnej przerwy marcowej.
W tym roku grupa nasza liczyła 28 osób, w tym 20
młodzieży i 8 dorosłych.
Pojechaliśmy 6-cioma prywatnymi samochodami.
Sprzęt narciarski i większość bagaży powiózł nasz
kwatermistrz dh.Andrzej.
Pogoda w tym roku dopisała wyjatkowo.  Śniegu
było tyle że sezon narciarski długo się nie skończy.  
Przepiękne zimowe krajobrazy wyglądały jak z
baśni Andersena o Królowej Śniegu.  Szczególnie na
najwyższych szczytach zielone świerki zamieniły się
w dziwne śnieżno-lodowe postacie.  Po prostu bajka!
Jak zwykle przemiła atmosfera w schronisku narciarskim, basen i hot-tub na zewnatrz pośród śnieżnego
krajobrazu dodały jeszcze więcej atrakcji.  Prawdziwa
rozkosz po całym dniu wysiłku na nartach, posiedzieć
w gorącej wannie, lub popływać w basenie.
Co drugi wieczór jak zwykle harcerski kominek,
gdzie młodzież się bawi i śpiewa jak przy tradycyjnym harcerskim ognisku.  Smaczne jedzenie,
podane bardzo elegancko w schroniskowej stołówce z
wielkim kominkiem.
Wyjazd bardzo udany.  Z pewnością wszyscy wynieśli
z niego wspaniałe wspomnienia i wielu z nas powróci
na narciarskie stoki za rok.
Czuwaj dhna Ela Łyszkiewicz hm
Komendantka wyprawy do Vermont

NUMER 1/2008

STRONA 3

VERMONT !!!

Miejsce na Twoją
reklamę
Zadzwoń– 905- 642 9758!!
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Ottawa...

Zimowy Karnawał
w Ottawie.
Tradycyjnie każdego roku harcerze z
ZHR odwiedzają stolicę Kanady w jej zimowokarnawałowej szacie.  Stacjonujemy w Domu Polskim
dzieki gościnności Stowarzyszenia Polskich Weteranów.  W tym roku po raz pierwszy w historii naszych
wyjazdów mogliśmy pojechać na 3 dni „Family Day”.  
W sobotę oglądaliśmy lodowe rzeźby w Confederation Park, potem 4 godziny na kanale Rideau, gdzie
warunkiem zdobycia sprawności „Łyżwiarza” było
przejechanie całego kanału do końca i spowrotem
(razem 14 km.).  Przejechali wszyscy uczestnicy!  
Po tych wspaniałych łyżwach, powrót do Domu
Polskiego, mały odpoczynek, próba śpiewu, obiad i
wyjazd do polskiego kościoła ma Mszę Św, gdzie jak
zwykle spiewaliśmy przy akompaniamencie harcerskich gitar.  Wieczorem harcerski kominek, ciekawe
pokazy, wesoły śpiew.W niedziele od rana wizyta
w Mennicy Państwowej, a następnie dwie godziny
zabaw w parku Jaque Quartier.  Powrót do domu,
lunch, i tu pogoda spłatała nam niestety przykra
niespodziankę, albowiem zaczął padać deszcz.  W
planie mieliśmy wieczorną jazde na łyżwach po kanale
oraz ogladanie oświetlonych lodowych rzeźb.  W
zamian za to odwiedziliśmy Rideau Shopping Center –
tam przynajmniej nie padało. Ale humory dopisywały
tak czy tak, a harcerze byli szczęśliwi że mogli
pobuszować nieco po sklepach.  Wieczorny kominek
jak zwykle pełen werwy i śpiewu.  W poniedziałek
trzeba się już było niestety pakować i opuścić Dom
Polski.  Spakowani podjechaliśmy pod Parlament,
gdzie o 10:15 mieliśmy zamówioną turę z przewodnikiem.  Potem wjazd na wieżę  „Peace Tower” skąd
podziwiać można było wspaniała panoramę Ottawy.  
Na zakończenie wycieczki, tradycyjnie lunch w
Chińskiej Restauracji.
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Wycieczka jak zwykle bardzo udana, chociaż.....
w tym roku przeszkodził nam nieco panujący w
Toronto wirus grypy żołądkowej.  Zaczęło się od
małego Krzysia juz w pare kilometrów od Toronto,
a potem po koleji przechodziło na kolejne dzieci. Po
powrocie do domu mieliśmy sygnały od rodziców ze
chorują kolejne dzieci.  Złapało nawet opiekunów i
liderów. Na wirusa nie ma rady.  Mimo to z wycieczki
wynieśliśmy miłe wspomnienia choć towarzystwa
wirusa nie da się zapomnieć na długo.  Widocznie i
„on” chciał odwiedzić Ottawę.
Dhna Ela Łyszkiewicz hm
Komendantka wycieczki do Ottawy.
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Na spotkanie Wiosny !

Florida March
Break

Przerwa wiosenna w zajeciach szkolnych jest czesto
dylematem dla rodzicow. Co zrobic z dziecmi? Komenda Choragwi ZHR organizuje corocznie w tym
czasie symboliczne pozegnanie zimy, wyjazd na narty
do Vermont.Ale nie wszyscy oddaja sie tej pasji. Z
inicjatywy komendy szczepu “Przedwiosnie” zorganizowano w tym roku wyjazd na sloneczne poludnie.
Pomyslano glownie o najmlodszych.Okazalo sie
jednak, ze znalezli sie chetni 16-to latkowie.Do tego
przedsiewziecia wlaczyli sie rodzice zapewniajac
transport.Dwoma mikrobusami , dwunastu chetnych ruszylo do Orlando. W programie wycieczki
planowano spedzic trzy dni w Walt Disney World ,
zwiedzic centrum lotow kosmicznych na przyladku
Canaveral / Kennedy Space Center/ , zobaczyc fort
im. K. Pulawskiego i jego pomnik w Savannah,oraz
wycieczka po Washington.
Pogoda okazala sie niezbyt laskawa i zmusila kierownictwo wycieczki do zmiany programu.Juz w
drodze na Floryde od Hamilton do North Carolina
szalala sniezyca. Floryda powitala nas piekna sloneczna pogoda.Uczestnicy wyprawy rozpoczeli swoja
przygode z Disney Land od Magic Kingdom. Tu
najwiekszym powodzeniem cieszyly sie Frontierland
i Tomorrowland. Kolejnym etapem bylo Disneys Hollylood Studio, gdzie mozna bylo zapoznac sie z technika robienia “mrozacych krew” scen , ktore powstaja
na kilkudziesieciu metrach studyjnego planu. Okazalo
sie rowniez, ze samochodowi kaskaderzy nie jezdza
wcale tak wspaniale do tylu, samochod ma bowiem
dodatkowy uklad sterowniczy z tylu i drugiego kierowce.W Animal Kingdom podziwiano egzotyczne
zierzeta i ptaki ,ale najwieksza uwaga skupiala sie na
szkieletach iszczatkach dinozaurow. Z rozrywkowych
atrakcji popularnosc bily , pontonowa wyprawa po
rzece Kali /Kali River Rapids/ i gorski rollercoaster
/Expedition Everest/.
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Popularnosc “swiata W. Disneya “ nie byla adekwatna
do wieku uczestnikow. Czesciej szesnastolatkowie
robili sobie zdjecia z Mickey niz dwunastolatki ,ktorych uwage przykwaly raczej nowinki z elektronicznych gier.
Kennedy Space Center byl jednak gratka dla wszystkich. Historia podboju kosmosu pszedstawiona
barwnie w filmach dokumentalnych , park rakiet
Mercury, Gemini i Apollo przykuwaly uwage nawet
tych najmlodszych. Szczegolnym zainteresowaniem cieszyla sie dziewieciotonowa kula granitowa
obrazujaca mape kosmosu widziana z kazdej czesci
kuli ziemskiej. Mozna bylo rowniez obejrzec rosyjskiego Sojuza pojazd Spirit wyslany w 2003 roku
na Marsa, oraz zasobnik Kitty Hawk,ktory
odbyl lot na ksiezyc i porocil na ziemie.Pozostanie to
na dlugo w pamieci kazdego uczestnika wycieczki.
Nie zapomniano rowniez o okzji kapieli w Atlantyku.
Na te przyjemnosc wybrano plaze Cocoa. Na tym
program ycieczki zakonczono.Alarmujace
komunikaty o nadciagajacych sztormach i huraganach
w ten rejon zmusilo kierownictwo
wycieczki do podjecia decyzji jak najszybszego
opuszczenia slonecznego poludnia.
Uniknelismy wielkich sztormow , ale ulewa dopadla
nas jeszcze w West Virginia.W hotelu pod Ptsburgiem
ogladalismy migawki zrywanych dachow w Atlancie i
lamanych drzew w North Carolinie. Kanada powitala
nas nieco chlodna ale sloneczna pogoda.
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Kalejdoskop
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