Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie
Członek Kongresu Polonii Kanadyjskiej

Wrzesień 2008 numer 3

Gazetka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie • ZHR Polish Scouts of Canada

Czuwaj, druhny i druhowie!

Rozpoczynając nowy rok harcerski, witam w naszych szeregach wszystkie skrzaty, zuchy,
harcerki, harcerzy i instruktorów zrzeszonych w szczepach:
Millenium, Orle Gniazdo, Quo
Vadis i Zodiak. Za nami kolejne
harcerskie lato i gorące wspomnienia z Akcji Letniej na Kaszubach - obozu "Makumba" i
kolonii "Sahara".
Przystępujemy z nowymi siłami do wytężonej pracy tak na
harcerskich szlakach jak i w
szkolnej ławie.
Podczas kolejnego roku, będziemy spotykać się jak zwykle
na wielu harcerskich imprezach:
ogniskach, kominkach, szkoleniach, wycieczkach.
A więc do zobaczenia na harcerskich szlakach, a w najbliższym czasie na tradycyjnym
Thanksgiving na Kaszubach.
Dhna Ela Łyszkiewicz
komendantka ZHR
w Kanadzie

Komunikat o zbiórkach
Szczep "Millenium" - Etobicoke
Franklin Horner Community Center, Horner Rd
Piątki - 6.30 - 8.00pm
Kontakt: Kasia - 416-695-3402; Marek - 416-503-1368

Szczep "QuoVadis" - Scarborough
Birkdale Community Center, 1299 Ellesmere Rd
Piątki - 6.45 - 8.15pm
Kontakt: Jola - 416-283-2242; Ela - 416-282-0761
•••
Szczep "Orle Gniazdo" - Midland
79 Coutnac Cres, Penetenguishene, Ont.
Soboty - 1:00 - 3:00pm
Kontakt: Ala - 705-533-393; Ania - 705-549-9862
•••
Szczep "Zodiak" - Peterborough
Peterborough Collegiate 201 McDonnel St.
Soboty - 12.00 - 1.30pm
Kontakt: Andrzej - 705-742-6238; Marek - 705-799-2658
•••
Szczep "Przedwiośnie" - Maple
Szkoła Father John Kelly 9350 Keele St
Soboty - 1:00 - 3:00pm
Kontakt: Robert - 416-724-7823; Ania - 905-733-8454
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Czuwaj! Nazywamy się
Pierwsza Samodzielna Harcerska Drużyna Motorowodna
"Gryf" im. gen. Mariusza Zaruskiego i mamy siedzibę w Montrealu. Istniejemy od czterech
lat. W czerwcu 2004 r. powstał
pomysł założenia drużyny motorowodnej, którego autorem
jest phm Marek Witkowski,
nasz obecny kwatermistrz.
Na początku wyglądało to
niezbyt jasno, ponieważ harcerstwo w Montrealu jest dość
ubogie, a tu w planach były
łodzie, żaglówki i samochody!
Trik polegał na wpłacaniu comiesięcznych składek, co zapoczątkowaliśmy w listopadzie
2004 r., w sześć osób: Marek,
hm Stefan Padowicz, dwóch
synów Marka: Kuba i Michał,
HO Dominik Lipiński i niżej
podpisany pwd Marcin Śmigielski. Po pół roku kupiliśmy nasz
słynny żółty autobus szkolny
na dziesięć osób, dzięki któremu łatwiej było organizować
biwaki i obozy na Kaszubach.
Hufiec "Orlęta" od początku
sceptycznie podchodził do naszego projektu. Zawsze niechętnie patrzy się na nowoprzybyłe
osoby, które od razu wyskakują z dużymi pomysłami i, co
gorsza, z powodzeniem je realizują. Zdecydowane protesty zaczęły się, gdy przedstawiliśmy
komendzie hufca projekt naszych mundurów. Są identyczne jak te, których używają harcerze-wodniacy w Polsce.
Inne drużyny i szczepy wodne ZHPpgk noszą mundury ka-

Zebrało się wtedy kilku…

Spotkanie "Gryfa" z kard. Stanisławem Dziwiszem, Montreal, czerwiec 2008.

"Gryf" podczas treningu specjalistycznego

nadyjskich skautów wodnych.
Natomiast po wprowadzeniu w
"Gryfie" koedukacji w maju 2008
r. drogi nasze i ZHPpgk rozeszły się (stąd przymiotnik "samodzielna" w naszej nazwie).
Nadal jednak jesteśmy otwarci
na współpracę z każdym harcerzem, jakiego spotkamy.
Zajęcia nasze - zgodnie z

Katamaran o nazwie "Boruta" to jedna z naszych jednostek pływających

profilem drużyny - opierają się
na harcach wodnych. A nawet
podwodnych; wiosną część naszych harcerzy i instruktorów
ukończyła kurs płetwonurków
honorowanej na całym świecie
organizacji PADI. Teraz czeka
ich egzamin na otwartych wodach rzeki Św. Wawrzyńca.
Od niedawna powiększyło
się także nasze zaplecze sprzętowe. Cztery canoe, katamaran
i łódź regatowa "420" stanowią
naszą dumę i zapewniają dobrą
zabawę. Przykładem tego był
obóz w lipcu 2008 r.
Nasze harcerki i harcerze
poznali dokładnie jezioro Wadsworth podczas codziennych
wypraw (jak tylko pozwalała
pogoda), a przygodę z wodą
zaczęli od nauki ratowania się
podczas wywrotki.
W trzecim tygodniu obozu
popłynęli na Sky Island, gdzie
spędzili trzydniowy biwak w
prawdziwie puszczańskich wa-

runkach. To tylko zajęcia wodne, albowiem reszta naszej działalności wygląda jak w każdej
innej jednostce harcerskiej: realizacja zadań na kolejne stopnie i sprawności to główny kierunek.
Również w 2008 roku wyklarowała się sprawa wynajmu
terenu dla "Gryfa" na Kaszubach. Dzięki temu mogliśmy
bez przeszkód zacząć jego zagospodarowywanie. Podczas
tegorocznego obozu stanęła w
pełni wykończona i wyposażona kuchnia z poddaszem nadającym się do nocowania, zwłaszcza zimą. Od września chcemy
utworzyć przy "Gryfie" gromadę
zuchową. Prowadzić ją będzie
nasza nowa instruktorka, hm
Janet Adamowski.
Nasza drużyna, choć powoli, konsekwentnie się rozrasta i
mamy nadzieję, że osiągnie kiedyś imponujące rozmiary, a rodzice jeszcze liczniej będą zapisywać do nas swoje pociechy.
W imieniu kadry 1 SHDMW
"Gryf", czyli: hm. Stefana Padowicza (opiekun), hm. Ryszarda
Wojtyny (drużynowy), hm. Janet Adamowskiego (wodzyni
zuchowa), phm. Marka Witkowskiego (kwatermistrz),
H.O. Dominika Lipińskiego
(przyboczny), dh. Waldka Pachały (działacz)…
Marcin Śmigielski, pwd
(przyboczny, kronikarz)
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Wspomnienia z obozu
na Kaszubach 2008

Komendantka Natalia (P) i obozna Ala (L)

obozie zaczęliśmy fajnie spędzać czas.
Harcerki miały cztery próby sił, żeby odkryć skarb. Po
każdym osiągnięciu zastępy dostawały część mapy, która pro-

było, że sobie wzajemnie pomagały i dobrze pracowały jako
zastęp.
Na końcu obozu dziewczyny chodziły i pływały szukając
skarbu, zgodnie z mapą, były

Tegoroczny obóz starszych
harcerek "Masajki" wspominam
bardzo miło, przeżyliśmy tam
parę wspaniałych przygód.
Tematem obozu była Afryka, coś co kojarzy się z egzotyką i kolorem, więc postanowiliśmy, że pierwsza noc obozu
powinna pasować do tematu.
Obudziliśmy harcerki i harcerzy około 11 w nocy i prowadziliśmy drogą do Afryki. Każdy punkt miał swoją straszną
przygodę, a na końcu drogi był
obrzęd rozdania chust.
Ja prowadziłam stację "Herbata i Szamanka". Grałam Szamankę i kazałam pić mój specjalny napój, żeby odstraszyć
wszystkie duchy. Chyba wyglądałam przerażająco, bo wszyscy pili napój bez słowa i nawet
się nie śmiali!!!
Wracając do obozu las huczał głosami "Makumba, Makumba..." do rytmu bębna.Od
tego momentu zaczęła się wspaHarcerki miały dużo pomyniała, dwutygodniowa podróż
słów
i zbudowały piękną bramę
przez piaski Afryki. Pierwsze
w
stylu
szałasu afrykańskiego.
dni spędziliśmy przy pionierce
Gdy
skończyliśmy
tę pracę na
w obozowej.

wadziła do skarbu. Najtrudniej
było gdy dziewczyny musiały
biegać z bańkami z wodą od
jeziora na wzgórze, ale widać

bardzo z siebie zadowolone, że
znalazły skarb
dhna Alicja Frankowska,trop
Szczep "Przedwiośnie" ZHRwK

Gazetka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie • ZHR Polish Scouts of Canada

Gazetka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie • ZHR Polish Scouts of Canada

Gazetka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie • ZHR Polish Scouts of Canada

Podczas minionej Akcji Letniej 2008 harcerze i zuchy ze
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej mieli zaszczyt gościć
w progach naszej stanicy na
Kaszubach Attache Obrony Narodowej RP przy Ambasadzie
Polskiej w Ottawie - komandora Kazimierza Starobrata wraz
z rodziną.
W czasie tej wizyty, odbyło
się spotkanie komandora z harcerzami ZHRwK i samodzielnej jednostki harcerską ZHPGryf z Montrealu.
Komandor przedstawił wieloletnią historię polskich sił
zbrojnych jak i rolę Polski w
strukturach NATO.
Starał się również odpowiedzieć na wszystkie pytania padające ze strony harcerzy, a było
ich wiele. Okazało się że nasza
młodzież dość dobrze orientuje
się w temacie obrony narodowej tak Kanady jak i Polski - co
było chyba miłą niespodzianką
dla naszego gościa.
Po spotkaniu z harcerzami,
komandor Starobrat spotkał się
z naszymi zuchami.

Attache Obrony RP na obozie ZHR w Kanadzie

Dla naszych maluchów największą atrakcją spotkania była
komandorska czapka z daszkiem, o której przymierzanie
toczyły się boje.
Każdy zuch chciał mieć zdjęcie z komandorem, ale mając
na swojej głowie Jego czapkę.
Tak więc sesji zdjęciowej nie
było końca, albowiem zuchów
w tym roku mieliśmy sporo.
Wieczorem komandor wraz
z rodziną został na harcerskim

ognisku. Śpiewał z nami nasze
harcerskie piosenki, jak również powiedział gawędę dla
uczestników ogniska.
Pragniemy jeszcze raz poprzez harcerską gazetkę podziękować serdecznie za tę wizytę, a także zaprosić komandora i jego rodzinę na kolejne
odwiedziny podczas biwaku na
Thanksgiving.
Dhna Elżbieta Łyszkiewicz, hm
Komendantka ZHR w Kanadzie
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Czuwaj! "Masajki" z ZHRwK

Lato, lato i już po lecie zostały tylko niezapomniane
wspomnienia z obozu harcerskiego ZHRwK. na Kaszubach.
Nazywam się Marta, mam
13 lat. W ZHRwK. byłam zuchem, a teraz jestem harcerką
od 4 lat. Mój stopień harcerski
to "tropicielka".
W każde wakacje jeżdżę na
obóz, z którego jestem bardzo
zadowolona i czekam już na
następny. Co roku widzę nowe
twarze oraz spotykam koleżanki i kolegów z poprzednich obozów.

Druhny Maja i Sara to moje
koleżanki, z którymi mieszkałam w jednym namiocie w roku
ubiegłym i na szczęście w tym
roku również byłyśmy razem
oraz doszły do nas nowe druhny Justyna i Agata.
Pięć szczęśliwych i wesołych harcerek w jednym namiocie. Proszę sobie wyobrazić ile
było śmiechu, żartów i śmiesznych pomysłów na każdy temat
i dzień.
Choć czas mamy na wszystko ograniczony, ale to nie problem, gdyż nasze doświadcze-

nie pozwala nam zorganizować
się bardzo szybko i być zawsze
na czas. Pierwsza zbiórka była
zaraz po rozpakowaniu bagaży. Dowiedziałyśmy się na niej,
że naszą komendantką podobozu będzie druhna Natalia, a

na których robiłyśmy maski,
lalki, ramki do zdjęć, malowałyśmy świeczki oraz pływałyśmy w jeziorze, na canoe, strzelałyśmy z łuku, grałyśmy w różne gry w piłkę, zdobywałyśmy
sprawności i chodziłyśmy na
wycieczki i biwaki. Oprócz tego,
codziennie wieczorem było
ognisko, na które czasami zapraszałyśmy inne obozy. Pląsom, śpiewom i zabawom nie
było końca. Rozśpiewane, zasypiałyśmy do następnego dnia.
W czasie obozu każdy zastęp musi mieć służbę, która
polegała na pomocy w kuchni
przy posiłkach oraz na pełnieniu warty. Mnie przypadła nocna warta od 22.00 do 2.00.
Harcerz jest odważny, ale
chyba tylko w dzień, gdyż na
wartach nocnych były zawsze 3
osoby. Ja byłam razem z Mają i
Sarą, a ciemności nocy i odgłosy z okolicy napawały nas strachem. Szkoda, że obóz trwa

oboźną druhna Alicja.
Już podczas pierwszej nocy
był alarm, na którym kadra obozu przebrana w afrykańskim
styl odegrała scenę z życia afrykańskiego i podała temat obozu - "Makumba".
Nasz podobóz nazywał się
"Masajki", a pozostałe podobozy i zastępy miały również afrykańskie nazwy. Czas na obozie
był zawsze wypełniony fajnymi
i ciekawymi zajęciami. Miałyśmy dużo zajęć plastycznych,

tylko 2 tygodnie, że czas mija
bardzo szybko i trzeba się rozstać. Pozostają tylko wspomnienia, nowe doświadczenia, nowe
przyjaźnie i nadzieja na przyszły obóz.
Zachęcam wszystkie druhny i druhów, którzy nie byli
jeszcze na obozie na Kaszubach, aby na pewno przyjechali
w 2009 roku.
Czuwaj!
dhna Marta Karpińska, trop
Szczep "Przedwiośnie" ZHRwK

W harcerskim obiektywie
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