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szczepach w różnych rejonach Ontario.
Wychowaliśmy w naszych szeregach siedem
młodych instruktorek.  

Wystarczy popatrzeć na naszą stan-
icę na Kaszubach, z dnia na dzień piękniejszą
i z każdym rokiem lepiej służącą harcerzom i
zuchom.  W grudniu 2005 roku, warunki
mieszkalne w naszej harcerskiej bazie poz-
woliły po raz pierwszy w okresie
międzyświątecznym na zorganizowanie
zimowiska harcerskiego. W zimowe weekendy
odbywają się tam również szkolenia
funkcyjnych.  

Patrzę na cały nasz dorobek z wielką
dumą i chcę w tym miejscu gorąco podz-
iękować wszystkim, którzy przyczynili się do
tak prężnego rozwoju ZHR w Kanadzie.
Bardzo chciałabym doczekać  chwili, kiedy
ZHR i ZHP usiądzie przy wspólnym ognisku,
zorganizuje wspólne szkolenie drużynowych i
instruktorów, pojedzie na wspólne wyprawy i
wycieczki. Miejmy nadzieję, że tak wkrótce
będzie.  Tego życzę w obecnej chwili
Związkowi na którego czele stoję jako jego
komendantka.

Czuwaj!
Dhna Elżbieta Łyszkiewicz hm

Komendantka ZHR w Kanadzie

Od Komendantki !!!

Mija właśnie 10 lat od momentu kiedy rozpoczęliśmy
naszą harcerską działalność pod egidą Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej w Kanadzie.  W maju 1996 roku, spontanicznie,
niemal na gorąco zrodził się pomysł utworzenia niezależnego
związku harcerskiego. Zastanawialiśmy się wtedy głęboko czy
takie przedsięwzięcie może się udać, czy starczy nam sił i zapału. 
Dziś można śmiało powiedzieć:  Udało  się  !!!

Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu rzeszy rodziców,
instruktorów, sympatyków, sponsorów i popleczników trwamy i
możemy pochwalić się bogatym dorobkiem.

Liczymy w tej chwili ponad  150 członków,  w pięciu

FOTOGRAFICZNY KALEJDOSKOP

10 LAT - 10 LAT - 10 LAT - 10 LAT - 10 LAT 
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“Zodiak”

1100 LLAATT

NASZA HISTORIA

1996 lipiec - rejestracja Związku Harcerstwa
Rzeczpospolitej w Kanadzie jako organizacji
„non profit”.

1996 lipiec - pierwszy obóz harcerski ZHRwK
zorganizowany wspólnie z ZHPpgk z
Chatham i Ottawy pod nazwą „Quo Vadis” na
Kaszubach na terenie księży Franciszkanów.

1996 wrzesień - powstanie szczepu „Quo Vadis”
w Scarborough – pierwsza komendantka dhna
Elżbieta Łyszkiewicz, kolejne: dhna Ewa
Gąsior, dhna Anna Kniat, dhna Anna Stapf.

1997 lipiec - pierwszy samodzielny obóz harcers-
ki i kolonia zuchowa ZHRwK na obecnym
terenie wydzierżawionym od księży Fran-
ciszkanów.

1998 lipiec - kolonia zuchowa otrzymuje baraki
mieszkalne.

1998 wrzesień - powstanie szczepu „Millenium”
w Etobicoke – pierwsza komendantka dhna
Joanna Sambor, kolejne: dhna Ewa Bąk, dhna
Jolanta Huebner, dhna Kasia Deptuch, dhna
Bożena Siwiec, ponownie dhna Kasia Dep-
tuch.

2000 czerwiec - otrzymanie numeru Organizacji
Charytatywnej – „Charity Number”

2000 wrzesień - powstanie szczepu „Zodiak” w
Peterborough – pierwsza komendantka dhna
Beata Kubow, nastepnie dh. Andrzej Sołdzień.

2001 maj - powstanie szczepu „Czarna
Trzynastka Kanadyjska” w Kitchener –
komendant dh. Zbigniew Małecki.

2001 pażdziernik - powstanie szczepu „Dolina”
w Newmarket – komendantka dhna Halina
Hardy.

2003 marzec - tragiczna śmierć zastępowego ze
szczepu „Quo Vadis”  dha Filipa Kniata.

2003 wrzesień - powstanie szczepu „Przed-
wiośnie” w Richmond Hill – pierwsza
komendantka dhna Aneta Czerwińska, następ-
nie dhna Lidia Mielnik.

2005 wrzesień - przyjęcie w poczet organizacji
członkowskich Kongresu Polonii
Kanadyjskiej.

2005 grudzień - rozwiązanie szczepu „Czarna
Trzynastka Kanadyjska” 

2005 grudzień - pierwsze zimowisko harcerskie
na Kaszubach 

2006 lipiec - obchody 10-lecia istnienia ZHRwK. “Przedwiośnie”

“Dolina”

“Millenium”

dh Filip

Obchody 5-lecia

“Quo Vadis”

Pierwsza kolonia ZHR

Pierwsze zimowisko ZHR

NUMER 1/2006              STRONA 11

Zgarnianie śniegu z dachu stołówki

NASZA STANICA

Nasza stanica na Kaszubach

w pobliżu miasteczka Barry’s
Bay powstala na terenie, który
dzierżawimy od ksieży Fran-
ciszkanów. Teren ten w ciągu
10 lat przeobraził się z pustego
placu we wspaniałą harcerską
stanicę, która z każdym rokiem
staje się coraz bardziej
funkcjonalna i doskonale służą-
ca harcerzom i zuchom.  
Wysiłkiem bardzo wielu
naszych rodziców oraz życzli-
wych nam ludzi dorobiliśmy się
tam baraków dla zuchów, kuch-
ni, stołówki zuchowej i harcer-
skiej, przytulnej świetlicy z
kominkiem, szpitalika, licznych
pomieszczeń magazynowych,
pralni, umywalni, a nawet
polowych prysznicy. 
W grudniu 2005 roku, warunki
mieszkalne naszej harcerskiej
bazy pozwoliły na zorgani-
zowanie po raz pierwszy
zimowiska harcerskiego.

Chcemy w tym momencie
gorąco podziękować wszys-
tkim, którzy z poświęceniem
przepracowali wiele week-
endów budując nasze harcer-
skie zaplecze.

Harcerze też pomagają Szyjemy nowe zasłonki

dh Andrzej - obecny 
opiekun stanicy

Prysznice polowe

Wykańczanie “Krasnala”

Nasz dorobek z lotu ptaka

Roboczy weekend



Rada Naczelna 
- jest najwyższą władzą  ZHR w Kanadzie pomiędzy Walny-
mi Zjazdami. Jest odpowiedzialna za finanse i majątkek
związku, sprawy administracyjne, wymagane kontakty  z
urzędami kanadyjskimi, akcje zarobkowe, reprezentację
Związku na zewnątrz, organizowanie imprez ogól-
nozwiązkowych oraz nadzoruje bezpieczeństwo członków
Związku. Członkowie Rady Naczelnej wybierani są spośród
rodziców i sympatyków,  na corocznym  Walnym Zjeździe.
Zebrania Rady Naczelnej odbywaja się raz w niesiącu.  W
ciągu ostatnich 10-ciu lat odbyło się 180 zebrań. W sumie w
Radzie Naczelnej  pracowało 45 osób, a niektóre z nich
przepracowały ponad 5 lat. 

Zawsze można ją podziwiać i dużo się od
Niej nauczyć. My pracujemy dla Niej, ale Ona
pracuje dla wszystkich. Nie ma niemal takiego
harcerskiego ”kąta” gdzie dhna Ela by nie zaglą-
dała. Śmiało można powiedzieć, że gdyby nie dhna
Ela, harcerstwo w Knadzie nie wyglądałoby dzisiaj
tak jak wygląda. Swoim działaniem daje wspaniały
przykład dla młodzieży, a nawet dla nas dorosłych.
Cieszymy się ogromnie, że mamy dhnę Elżbietę
wśród braci ZHR-u. 

Pani Janina Skóra – jest osobą, która od początku istnienia
ZHR, niestrudzenie szyje nam harcerskie,
zuchowe i skrzatowe mundury. Ma
również tysiące dekoracyjnych pomysłów,
które wykorzystuje przy wielu okazjach.
To spod jej igły zrodziły się wspaniałe
kostiumy i rekwizyty do wielu inscenizacji
teatralnych, a także pokrowce na werble,
flagi, namioty, woreczki na menażki, firan-
ki i zasłonki. 
Przede wszystkim, Pani Janina jest
wielkim przyjacielem harcerzy.
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STRUKTURA

Komenda Choragwi ZHR
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Nasza krawcowa -

– to najwyższa władza harceska, a jednocześnie nadrzędna jednostka harcer-
ska skupiająca 5 terenowych jednostek organizacyjnych: 
szczep „Quo Vadis” w Scarborough, szczep „Millenium” w Etobicoke,   szczep
„ Zodiak” w Peterborough, szczep „Dolina” w Newmarket, szczep „Przed-
wiośnie” w Richmond Hill.
W skład szczepów wchodzą: gromadki skrzatowe, gromady zuchowe, drużyny
harcerskie, drużyny wędrownicze i kręgi instruktorskie. 
Podstawowym zadaniem Komendy Chorągwi  jest koordynacja pracy jednos-
tek organizacyjnych, kształcenie instruktorów i troska o ich systematyczny
rozwój, prowadzenie szkoleń metodycznych, nadzór nad prowadzeniem
obozów letnich i zimowych. Instruktorzy pracujący  w poszczególnych wydzi-
ałach KCh wspomagają swoim doświadczeniem i wiedzą pracę szczepów.
Pracą Komendy Chorągwi kieruje komendant chorągwi. Pierwszym naszym
komendantem był dh Tomasz Kniat, pwd, a obecnie jest dhna Elżbieta
Łyszkiewicz hm. 

Dhna. Elżbieta Łyszkiewicz, jest jednym z założycieli ZHR w Kanadzie i działa w nim nieprzerwanie od 10 lat. Ma
stopień harcmistrza.Przez pierwsze trzy lata prowadziła szczep „Quo Vadis” w Scarborough. W miarę powstawania nowych
szczepów ZHR, została powołana Komendantką Chorągwi i pełni tą funkcję przez 7 lat.  

Dhna Ela kocha harcerstwo i poświęciła praktycznie pół swojego życia dla pracy w harcerstwie.  
Jest swietną organizatorką. Potrafi zrobić wszystko i zrealizować każde przedsięwzięcie. Zawsze wie co i kiedy
należy zrobić, zmienić i załatwić, aby wszystko działało.  Nigdy się nie oszczędza, zawsze bierze na siebie wiele
obowiązków, z których zawsze wywiązuje się wzorowo. Jest wspaniałym kierownikiem, przywódcą młodzieży. Ma
autorytet i szacunek wsród harcerzy i harcerek, jest lubiana i ceniona. Dla nas wszystkich jest wybitną osobowoś-
cią o silnym charakterze. Potrafi dużo rzeczy i wszystko czego się podejmuje, robi z pasją i perfekcyjnie. 

W ciągu swojego istnienia ZHR w Kanadzie wychowało w swoich szeregach 7 młodych instruktorek.  Są to druhny: 
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Ala Guzowska, Ola Modzelewska,  Ania i Marlena Hardy, Kasia Sitko,  Magda Ługowska, Natalia Czyżykowska
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IMPREZY ROCZNE

W ciągu roku harcerskiego mamy bardzo bogaty program,
a oto najważniejsze imprezy roczne:

Wrzesień        - BIWAK „Labour Weekend”
Październik - BIWAK „Thanksgiving”
Grudzień - ZIMOWISKO NA PRZEŁOMIE   

ROKU na Kaszubach
Styczeń - JASEŁKA i OPŁATEK w szczepach

- ZABAWAKARNAWAŁOWAdla rodziców
Luty - ZIMOWY FESTIWAL ”WINTELUDE”

w Ottawie
- KULIG w Peterborough
- DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ – 

KOMINEK HARCERSKI
Marzec -WYJAZD NARCIARSKI do Vermont
Kwiecień - KOMINEK ZUCHOWY
Maj - SZKOLENIA HARCERSKIE
Czerwiec - BIEG HARCERKI
Lipiec - AKCJA LETNIA – OBÓZ i KOLONIA

na Kaszubach

Bieg harcerski w Parku PaderewskiegoZimowisko noworoczne na Kaszubach

Dzień Myśli Braterskiej - kominek harcerski Kulig rodzinny w Peterborough

Kanal Rideau, Ottawa - zimowy festiwal

Biwak wrześniowy na Kaszubach
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AKCJE LENTNIE - KOLONIE ZUCHOWE

Kolonie zuchowe 
1996 - 2006

1996 - 
1997 - Poszukiwanie Przygód
1998 - 
1999 - 
2000 - Wyspa
2001 – Śladami Stasia i Nel
2002 – Robinsonowie
2003 – Poszukiwacze Przygód
2004 – Piracki Statek
2005 – „Oaza”
2006 – Pociąg przez Polskę

NUMER 1/2006              STRONA 4

NASZE SZCZEPY

Szczep “QUO VADIS”- Scarborough 

Szczep “MILLENIUM” - Etobicoke

Szczep “ZODIAK” - Peterborough

- był pierwszym szczepem ZHRwK utworzonym w 1996 roku.
Pierwszą komendantką szczepu została druhna Elżbieta
Łyszkiewicz hm., a następnymi byli: druhna Ewa Gąsior st.trp,
druhna Anna Kniat phm i ostatnio druhna Anna Stapf dz.harc.
Szczep Quo Vadis zrzesza bardzo zaangażowaną i partioty-
czną młodzież.  Nasi harcerze i  harcerki z oddaniem wspier-
ają wszystkie inicjatywy związku i walczą o stopnie harcer-
skie. Wielką radością jest to, że ze szczepu Quo Vadis
wywodzi się siedem naszych młodych instruktorek!  
W obecnym roku  szczep zrzesza 21 harcerzy i zuchów.
Jestem bardzo dumna z ich postawy i pracy.  Wielką pomocą
jest też wspaniałe zaplecze rodziców zawsze gotowych do
pomocy. Bardzo zapraszam wszystkie polskie dzieci z oklolic
Scarborough, Oshawy i Whitby do naszego grona.
Wszyscy harcerze, harcerki, instruktorzy i rodzice szczepu
Quo Vadis bardzo mocno przeżyli utratę jednego z naszych
harcerzy, Filipa Kniata ćwika,  który tragicznie zginął w roku
2003.  Musimy jako szczep, dbać o to aby Filip był zawsze w
naszej pamięci!

dhna Anna Stapf
p/o komendantka szczepu Quo Vadis

- powstał w Peterborough jesienią 2000 roku. Pracę szczepu
zapoczątkowało około 14 harcerzy i zuchów oraz kilkoro
zapalonych rodziców - byłych harcerzy i instruktorów niegdyś
członków harcerstwa w Polsce.  Szczep nasz, choć
najbardziej oddalony od Toronto, a tym samym innych
szczepów, czynnie uczestniczy w działalności i spotkaniach
całego ZHR, jak kominki  harcerskie i zuchowe, a także
zebraniach Komendy Chorągwi i Rady Naczelnej.
Najważnieszą, bardzo popularną imprezą jaką szczep „Zodi-
ak” organizuje dla wszystkich harcerzy,  zuchów oraz
miłośników jest coroczny kulig na pobliskiej farmie. Dzisiaj
mamy w szczepie około 20 osób,  głównie harcerzy. Liczba ta
wzrasta  pomału, ale Peterborough jest małym ośrodkiem
polonijnym. Nie mniej nasi harcerze już na trwałe wpisali się
w historię naszej małej społeczności i nie tylko. Nasza przy-
goda harcerska trwa nadal i może już wkrótce szczep
poprowadzą młodzi instruktorzy, nasi wychowankowie. 

dh Andrzej Sołdzień
Komendant Szczepu Zodiak

ZBIÓRKI: w każdą sobotę w godz. 12:30 -14:45 w Kościele
Św.Teresy przy 2559 Kingston Rd., Scarborough

KONTAKT: dhna. Ania  (905)773-8454
e-mail:quovadis@zhr-kanada.org

ZBIÓRKI: w każdy piątek w godz. 18:30 - 20:00 Franklin
Horner Community Centre,
432 Horner Avenue, Etobicoke
KONTAKT: dhna. Kasia (416)695-3402

e-mail: millenium@zhr-kanada.org

- powstał we wrześniu 1998 roku. Historia naszego szczepu
jest bardzo bogata.  Od dwóch lat zaczęli w naszym szczepie
działać instruktorzy z bardzo dużym doświadczeniem.
Zbiórki prowadzone przez Anię i Marka Ludwiczaków są
wspaniale przygotowane, ciekawe i wciągające.  Wszyscy:
dzieci, rodzice i kadra bardzo się z tego cieszymy, a ja jestem
niesłychanie dumna i czuję, ze robimy wspaniałą harcerską
robotę! 
Nasz szczep, od lat, wspierany jest bardzo aktywnie pomocą i
zaangażowaniem rodziców.  W wielu kryzysowych momen-
tach pomoc rodziców była siłą która pomogła szczepowi
przetrwać.  Bardzo im wszystkim dziękuje! Wszyskim obec-
nym i przyszłym, (spodziewamy sie wielu nowych zapisów),
członkom naszego szczepu życze owocnej pracy i służby
harcerskiej przez wiele następnych lat!
Cały nasz szczep jest bardzo dumny z tego ze nasz związek,
ZHRwK,  ma już 10 lat!

Kasia Deptuch
Komendantka Szczepu Millenium
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AKCJE LENTNIE - OBOZY HARCERSKIE

Obozy harcerskie 1996 – 2006

1996 – Quo Vadis
1997 – Nowe Plemię
1998 - Kalejdoskop
1999 – Szlakami Nomadów
2000 – Polskie Drogi
2001 – Zakręty Czasu
2002 – Barwy Życia
2003 – Gondwana/Aquarius/Modzio
2004 – Azymut/

Krąg Ognia/
Słowianie w Północnej Ameryce

2005 – Horyzont/Filareci/Gniezno
2006 – Quo Vadis
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NASZE SZCZEPY

Szczep “PRZEDWIOŚNIE”- Richmond Hill

Szczep “DOLINA” - Newmarket
- działa od 2001 roku na terenie Newmarket i skupia brać
harcerską, zuchową i skrzatową z terenu Newmarket, Holland
Landing, Bradford, Innisfil, Aurora i innych małych okolicznych
miasteczek. W pierwszym roku istnienia szczep liczył 38
członków, w tym 15 skrzatów skupionych w gromadce skrza-
towej “Krasnoludki”, gromadce zuchowej “Indianie” i drużynie
harcerskiej “Saturn”. Liczebność szczepu nieco zmalała po
otwarciu polskiej szkoły i szczepu “Przedwiośnie” w pobliskim
Richmond Hill, dokąd przeniosło się sporo skrzatów i harcerek.
Dzięki temu, że szczep nie jest liczny panuje w nim niemal
rodzinna  atmosfera. Na zbiórkach dzieci zdobywają
sprawności, uczestniczą w majsterkowaniu, uczą się nowych
gier i zabaw, poznają polskie piosenki. Do szczepu przychodzi
każdego roku Mikołaj, dzieci przygotowywują Jasełka, a na
Wielkanoc palmy. Szczep organizuje liczne wycieczki w okoli-
cach Newmarket, jak wypady na łyżwy, sanki, czy też
narty, naukę wspinaczki na skałki, grę w kręgle, podchody i
zabawy w pobliskim parku, wycieczkę na farmę, a także do
muzeum w Newmarket. W szczepie panuje miła atmosfera co
widać po zadowolonych twarzach dzieci, rodziców i kadry. 

Czuwaj!                                      
Dhna Halina Hardy przew.

ZBIÓRKI: w każdą sobotę w godz 12:30 -14:30 w szkole
Monseigneur-Jamot, 186 Romaine St., 
Peterborough

KONTAKT: dh. Andrzej (705)742-6238 
e-mail: zodiak@zhr-kanada.org

ZBIÓRKI: w czwartki w godz 18:15 -20:00 w szkole St. 
Elizabeth Seton, 960 Leslie Valley Drive, Newmarket

KONTAKT: dhna. Halina (905)853-6908 
e-mail: dolina@zhr-kanada.org

- najmłodszy ze szczepów ZHR w Kanadzie, rozpoczął swoją
działalność we wrześniu 2003 roku wraz z powstaniem Polskiej
Szkoły im. Św. Anny w Richmond Hill. Szczep wziął swoją
nazwę z tytułu znanaj książki Stefana Żeromskiego
“Przedwiośnie”. Jak wszyscy wiedzą powieść traktuje o dojrze-
waniu, poszukiwaniu właściwej drogi i dokonywaniu wyborów w
życiu. Szczep „Przedwiosnie”, choć najmłodszy, jest
najlicznieszy i obecnie skupia około 70-cioro dzieci
podzielonych na 3 grupy wiekowe: gromadę skrzatów
„Gumisie”, gromadę zuchowa „Marzyciele”, drużynę harcerska
„Robinsonowie”. 

dhna Lidia Mielnik

ZBIÓRKI: w każdą sobotę, godz. 12:00 -14:30 w szkole St. 
Charles Garnier, 16 Castle Rock, Richmond Hill 

KONTAKT: dhna.Lidka: (905) 508 - 8085
e-mail: przedwiosnie@zhr-kanada.org
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UNITED WAY

Podajemy do wiadomości wszystkim   rodzicom,
którzy w swoich pracach deklarują składki na United
Way, że można zadeklarować je na wybraną ‘charity

organization’ w naszym przypadku ZHRwK.

Jak to zrobić? 
Po wypełnieniu formy (taka trzy-kartkowa “carbon-
less”) nalży ją rozerwać i na samym dole  wpisać dane
dowolnej organizacji nie koniecznie należącej do United
Way. 80% zadeklarowanej sumy wpłynie na konto ZHR.
Sprawdzone i działa.

DZIEKUJEMY DOTYCHCZASOWYM
OFIARODAWCOM

Nasze dane: 
ZHR Polish Scouts of Canada. 
Adres: 28 Densgrove Rd. Toronto, ON. M1G 2A1 
#charity naszej organizacji:
89135 0126 RR0001 
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NASI SPONSORZY

proud sponsor of 

POLISH SCOUTS of CANADA
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UNITED WAY

Podajemy do wiadomości wszystkim   rodzicom,
którzy w swoich pracach deklarują składki na United
Way, że można zadeklarować je na wybraną ‘charity

organization’ w naszym przypadku ZHRwK.

Jak to zrobić? 
Po wypełnieniu formy (taka trzy-kartkowa “carbon-
less”) nalży ją rozerwać i na samym dole  wpisać dane
dowolnej organizacji nie koniecznie należącej do United
Way. 80% zadeklarowanej sumy wpłynie na konto ZHR.
Sprawdzone i działa.

DZIEKUJEMY DOTYCHCZASOWYM
OFIARODAWCOM

Nasze dane: 
ZHR Polish Scouts of Canada. 
Adres: 28 Densgrove Rd. Toronto, ON. M1G 2A1 
#charity naszej organizacji:
89135 0126 RR0001 
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proud sponsor of 

POLISH SCOUTS of CANADA
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AKCJE LENTNIE - OBOZY HARCERSKIE

Obozy harcerskie 1996 – 2006

1996 – Quo Vadis
1997 – Nowe Plemię
1998 - Kalejdoskop
1999 – Szlakami Nomadów
2000 – Polskie Drogi
2001 – Zakręty Czasu
2002 – Barwy Życia
2003 – Gondwana/Aquarius/Modzio
2004 – Azymut/

Krąg Ognia/
Słowianie w Północnej Ameryce

2005 – Horyzont/Filareci/Gniezno
2006 – Quo Vadis
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NASZE SZCZEPY

Szczep “PRZEDWIOŚNIE”- Richmond Hill

Szczep “DOLINA” - Newmarket
- działa od 2001 roku na terenie Newmarket i skupia brać
harcerską, zuchową i skrzatową z terenu Newmarket, Holland
Landing, Bradford, Innisfil, Aurora i innych małych okolicznych
miasteczek. W pierwszym roku istnienia szczep liczył 38
członków, w tym 15 skrzatów skupionych w gromadce skrza-
towej “Krasnoludki”, gromadce zuchowej “Indianie” i drużynie
harcerskiej “Saturn”. Liczebność szczepu nieco zmalała po
otwarciu polskiej szkoły i szczepu “Przedwiośnie” w pobliskim
Richmond Hill, dokąd przeniosło się sporo skrzatów i harcerek.
Dzięki temu, że szczep nie jest liczny panuje w nim niemal
rodzinna  atmosfera. Na zbiórkach dzieci zdobywają
sprawności, uczestniczą w majsterkowaniu, uczą się nowych
gier i zabaw, poznają polskie piosenki. Do szczepu przychodzi
każdego roku Mikołaj, dzieci przygotowywują Jasełka, a na
Wielkanoc palmy. Szczep organizuje liczne wycieczki w okoli-
cach Newmarket, jak wypady na łyżwy, sanki, czy też
narty, naukę wspinaczki na skałki, grę w kręgle, podchody i
zabawy w pobliskim parku, wycieczkę na farmę, a także do
muzeum w Newmarket. W szczepie panuje miła atmosfera co
widać po zadowolonych twarzach dzieci, rodziców i kadry. 

Czuwaj!                                      
Dhna Halina Hardy przew.

ZBIÓRKI: w każdą sobotę w godz 12:30 -14:30 w szkole
Monseigneur-Jamot, 186 Romaine St., 
Peterborough

KONTAKT: dh. Andrzej (705)742-6238 
e-mail: zodiak@zhr-kanada.org

ZBIÓRKI: w czwartki w godz 18:15 -20:00 w szkole St. 
Elizabeth Seton, 960 Leslie Valley Drive, Newmarket

KONTAKT: dhna. Halina (905)853-6908 
e-mail: dolina@zhr-kanada.org

- najmłodszy ze szczepów ZHR w Kanadzie, rozpoczął swoją
działalność we wrześniu 2003 roku wraz z powstaniem Polskiej
Szkoły im. Św. Anny w Richmond Hill. Szczep wziął swoją
nazwę z tytułu znanaj książki Stefana Żeromskiego
“Przedwiośnie”. Jak wszyscy wiedzą powieść traktuje o dojrze-
waniu, poszukiwaniu właściwej drogi i dokonywaniu wyborów w
życiu. Szczep „Przedwiosnie”, choć najmłodszy, jest
najlicznieszy i obecnie skupia około 70-cioro dzieci
podzielonych na 3 grupy wiekowe: gromadę skrzatów
„Gumisie”, gromadę zuchowa „Marzyciele”, drużynę harcerska
„Robinsonowie”. 

dhna Lidia Mielnik

ZBIÓRKI: w każdą sobotę, godz. 12:00 -14:30 w szkole St. 
Charles Garnier, 16 Castle Rock, Richmond Hill 

KONTAKT: dhna.Lidka: (905) 508 - 8085
e-mail: przedwiosnie@zhr-kanada.org
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AKCJE LENTNIE - KOLONIE ZUCHOWE

Kolonie zuchowe 
1996 - 2006

1996 - 
1997 - Poszukiwanie Przygód
1998 - 
1999 - 
2000 - Wyspa
2001 – Śladami Stasia i Nel
2002 – Robinsonowie
2003 – Poszukiwacze Przygód
2004 – Piracki Statek
2005 – „Oaza”
2006 – Pociąg przez Polskę
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NASZE SZCZEPY

Szczep “QUO VADIS”- Scarborough 

Szczep “MILLENIUM” - Etobicoke

Szczep “ZODIAK” - Peterborough

- był pierwszym szczepem ZHRwK utworzonym w 1996 roku.
Pierwszą komendantką szczepu została druhna Elżbieta
Łyszkiewicz hm., a następnymi byli: druhna Ewa Gąsior st.trp,
druhna Anna Kniat phm i ostatnio druhna Anna Stapf dz.harc.
Szczep Quo Vadis zrzesza bardzo zaangażowaną i partioty-
czną młodzież.  Nasi harcerze i  harcerki z oddaniem wspier-
ają wszystkie inicjatywy związku i walczą o stopnie harcer-
skie. Wielką radością jest to, że ze szczepu Quo Vadis
wywodzi się siedem naszych młodych instruktorek!  
W obecnym roku  szczep zrzesza 21 harcerzy i zuchów.
Jestem bardzo dumna z ich postawy i pracy.  Wielką pomocą
jest też wspaniałe zaplecze rodziców zawsze gotowych do
pomocy. Bardzo zapraszam wszystkie polskie dzieci z oklolic
Scarborough, Oshawy i Whitby do naszego grona.
Wszyscy harcerze, harcerki, instruktorzy i rodzice szczepu
Quo Vadis bardzo mocno przeżyli utratę jednego z naszych
harcerzy, Filipa Kniata ćwika,  który tragicznie zginął w roku
2003.  Musimy jako szczep, dbać o to aby Filip był zawsze w
naszej pamięci!

dhna Anna Stapf
p/o komendantka szczepu Quo Vadis

- powstał w Peterborough jesienią 2000 roku. Pracę szczepu
zapoczątkowało około 14 harcerzy i zuchów oraz kilkoro
zapalonych rodziców - byłych harcerzy i instruktorów niegdyś
członków harcerstwa w Polsce.  Szczep nasz, choć
najbardziej oddalony od Toronto, a tym samym innych
szczepów, czynnie uczestniczy w działalności i spotkaniach
całego ZHR, jak kominki  harcerskie i zuchowe, a także
zebraniach Komendy Chorągwi i Rady Naczelnej.
Najważnieszą, bardzo popularną imprezą jaką szczep „Zodi-
ak” organizuje dla wszystkich harcerzy,  zuchów oraz
miłośników jest coroczny kulig na pobliskiej farmie. Dzisiaj
mamy w szczepie około 20 osób,  głównie harcerzy. Liczba ta
wzrasta  pomału, ale Peterborough jest małym ośrodkiem
polonijnym. Nie mniej nasi harcerze już na trwałe wpisali się
w historię naszej małej społeczności i nie tylko. Nasza przy-
goda harcerska trwa nadal i może już wkrótce szczep
poprowadzą młodzi instruktorzy, nasi wychowankowie. 

dh Andrzej Sołdzień
Komendant Szczepu Zodiak

ZBIÓRKI: w każdą sobotę w godz. 12:30 -14:45 w Kościele
Św.Teresy przy 2559 Kingston Rd., Scarborough

KONTAKT: dhna. Ania  (905)773-8454
e-mail:quovadis@zhr-kanada.org

ZBIÓRKI: w każdy piątek w godz. 18:30 - 20:00 Franklin
Horner Community Centre,
432 Horner Avenue, Etobicoke
KONTAKT: dhna. Kasia (416)695-3402

e-mail: millenium@zhr-kanada.org

- powstał we wrześniu 1998 roku. Historia naszego szczepu
jest bardzo bogata.  Od dwóch lat zaczęli w naszym szczepie
działać instruktorzy z bardzo dużym doświadczeniem.
Zbiórki prowadzone przez Anię i Marka Ludwiczaków są
wspaniale przygotowane, ciekawe i wciągające.  Wszyscy:
dzieci, rodzice i kadra bardzo się z tego cieszymy, a ja jestem
niesłychanie dumna i czuję, ze robimy wspaniałą harcerską
robotę! 
Nasz szczep, od lat, wspierany jest bardzo aktywnie pomocą i
zaangażowaniem rodziców.  W wielu kryzysowych momen-
tach pomoc rodziców była siłą która pomogła szczepowi
przetrwać.  Bardzo im wszystkim dziękuje! Wszyskim obec-
nym i przyszłym, (spodziewamy sie wielu nowych zapisów),
członkom naszego szczepu życze owocnej pracy i służby
harcerskiej przez wiele następnych lat!
Cały nasz szczep jest bardzo dumny z tego ze nasz związek,
ZHRwK,  ma już 10 lat!

Kasia Deptuch
Komendantka Szczepu Millenium



Rada Naczelna 
- jest najwyższą władzą  ZHR w Kanadzie pomiędzy Walny-
mi Zjazdami. Jest odpowiedzialna za finanse i majątkek
związku, sprawy administracyjne, wymagane kontakty  z
urzędami kanadyjskimi, akcje zarobkowe, reprezentację
Związku na zewnątrz, organizowanie imprez ogól-
nozwiązkowych oraz nadzoruje bezpieczeństwo członków
Związku. Członkowie Rady Naczelnej wybierani są spośród
rodziców i sympatyków,  na corocznym  Walnym Zjeździe.
Zebrania Rady Naczelnej odbywaja się raz w niesiącu.  W
ciągu ostatnich 10-ciu lat odbyło się 180 zebrań. W sumie w
Radzie Naczelnej  pracowało 45 osób, a niektóre z nich
przepracowały ponad 5 lat. 

Zawsze można ją podziwiać i dużo się od
Niej nauczyć. My pracujemy dla Niej, ale Ona
pracuje dla wszystkich. Nie ma niemal takiego
harcerskiego ”kąta” gdzie dhna Ela by nie zaglą-
dała. Śmiało można powiedzieć, że gdyby nie dhna
Ela, harcerstwo w Knadzie nie wyglądałoby dzisiaj
tak jak wygląda. Swoim działaniem daje wspaniały
przykład dla młodzieży, a nawet dla nas dorosłych.
Cieszymy się ogromnie, że mamy dhnę Elżbietę
wśród braci ZHR-u. 

Pani Janina Skóra – jest osobą, która od początku istnienia
ZHR, niestrudzenie szyje nam harcerskie,
zuchowe i skrzatowe mundury. Ma
również tysiące dekoracyjnych pomysłów,
które wykorzystuje przy wielu okazjach.
To spod jej igły zrodziły się wspaniałe
kostiumy i rekwizyty do wielu inscenizacji
teatralnych, a także pokrowce na werble,
flagi, namioty, woreczki na menażki, firan-
ki i zasłonki. 
Przede wszystkim, Pani Janina jest
wielkim przyjacielem harcerzy.
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STRUKTURA

Komenda Choragwi ZHR
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Nasza krawcowa -

– to najwyższa władza harceska, a jednocześnie nadrzędna jednostka harcer-
ska skupiająca 5 terenowych jednostek organizacyjnych: 
szczep „Quo Vadis” w Scarborough, szczep „Millenium” w Etobicoke,   szczep
„ Zodiak” w Peterborough, szczep „Dolina” w Newmarket, szczep „Przed-
wiośnie” w Richmond Hill.
W skład szczepów wchodzą: gromadki skrzatowe, gromady zuchowe, drużyny
harcerskie, drużyny wędrownicze i kręgi instruktorskie. 
Podstawowym zadaniem Komendy Chorągwi  jest koordynacja pracy jednos-
tek organizacyjnych, kształcenie instruktorów i troska o ich systematyczny
rozwój, prowadzenie szkoleń metodycznych, nadzór nad prowadzeniem
obozów letnich i zimowych. Instruktorzy pracujący  w poszczególnych wydzi-
ałach KCh wspomagają swoim doświadczeniem i wiedzą pracę szczepów.
Pracą Komendy Chorągwi kieruje komendant chorągwi. Pierwszym naszym
komendantem był dh Tomasz Kniat, pwd, a obecnie jest dhna Elżbieta
Łyszkiewicz hm. 

Dhna. Elżbieta Łyszkiewicz, jest jednym z założycieli ZHR w Kanadzie i działa w nim nieprzerwanie od 10 lat. Ma
stopień harcmistrza.Przez pierwsze trzy lata prowadziła szczep „Quo Vadis” w Scarborough. W miarę powstawania nowych
szczepów ZHR, została powołana Komendantką Chorągwi i pełni tą funkcję przez 7 lat.  

Dhna Ela kocha harcerstwo i poświęciła praktycznie pół swojego życia dla pracy w harcerstwie.  
Jest swietną organizatorką. Potrafi zrobić wszystko i zrealizować każde przedsięwzięcie. Zawsze wie co i kiedy
należy zrobić, zmienić i załatwić, aby wszystko działało.  Nigdy się nie oszczędza, zawsze bierze na siebie wiele
obowiązków, z których zawsze wywiązuje się wzorowo. Jest wspaniałym kierownikiem, przywódcą młodzieży. Ma
autorytet i szacunek wsród harcerzy i harcerek, jest lubiana i ceniona. Dla nas wszystkich jest wybitną osobowoś-
cią o silnym charakterze. Potrafi dużo rzeczy i wszystko czego się podejmuje, robi z pasją i perfekcyjnie. 

W ciągu swojego istnienia ZHR w Kanadzie wychowało w swoich szeregach 7 młodych instruktorek.  Są to druhny: 
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Ala Guzowska, Ola Modzelewska,  Ania i Marlena Hardy, Kasia Sitko,  Magda Ługowska, Natalia Czyżykowska
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IMPREZY ROCZNE

W ciągu roku harcerskiego mamy bardzo bogaty program,
a oto najważniejsze imprezy roczne:

Wrzesień        - BIWAK „Labour Weekend”
Październik - BIWAK „Thanksgiving”
Grudzień - ZIMOWISKO NA PRZEŁOMIE   

ROKU na Kaszubach
Styczeń - JASEŁKA i OPŁATEK w szczepach

- ZABAWAKARNAWAŁOWAdla rodziców
Luty - ZIMOWY FESTIWAL ”WINTELUDE”

w Ottawie
- KULIG w Peterborough
- DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ – 

KOMINEK HARCERSKI
Marzec -WYJAZD NARCIARSKI do Vermont
Kwiecień - KOMINEK ZUCHOWY
Maj - SZKOLENIA HARCERSKIE
Czerwiec - BIEG HARCERKI
Lipiec - AKCJA LETNIA – OBÓZ i KOLONIA

na Kaszubach

Bieg harcerski w Parku PaderewskiegoZimowisko noworoczne na Kaszubach

Dzień Myśli Braterskiej - kominek harcerski Kulig rodzinny w Peterborough

Kanal Rideau, Ottawa - zimowy festiwal

Biwak wrześniowy na Kaszubach
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“Zodiak”

1100 LLAATT

NASZA HISTORIA

1996 lipiec - rejestracja Związku Harcerstwa
Rzeczpospolitej w Kanadzie jako organizacji
„non profit”.

1996 lipiec - pierwszy obóz harcerski ZHRwK
zorganizowany wspólnie z ZHPpgk z
Chatham i Ottawy pod nazwą „Quo Vadis” na
Kaszubach na terenie księży Franciszkanów.

1996 wrzesień - powstanie szczepu „Quo Vadis”
w Scarborough – pierwsza komendantka dhna
Elżbieta Łyszkiewicz, kolejne: dhna Ewa
Gąsior, dhna Anna Kniat, dhna Anna Stapf.

1997 lipiec - pierwszy samodzielny obóz harcers-
ki i kolonia zuchowa ZHRwK na obecnym
terenie wydzierżawionym od księży Fran-
ciszkanów.

1998 lipiec - kolonia zuchowa otrzymuje baraki
mieszkalne.

1998 wrzesień - powstanie szczepu „Millenium”
w Etobicoke – pierwsza komendantka dhna
Joanna Sambor, kolejne: dhna Ewa Bąk, dhna
Jolanta Huebner, dhna Kasia Deptuch, dhna
Bożena Siwiec, ponownie dhna Kasia Dep-
tuch.

2000 czerwiec - otrzymanie numeru Organizacji
Charytatywnej – „Charity Number”

2000 wrzesień - powstanie szczepu „Zodiak” w
Peterborough – pierwsza komendantka dhna
Beata Kubow, nastepnie dh. Andrzej Sołdzień.

2001 maj - powstanie szczepu „Czarna
Trzynastka Kanadyjska” w Kitchener –
komendant dh. Zbigniew Małecki.

2001 pażdziernik - powstanie szczepu „Dolina”
w Newmarket – komendantka dhna Halina
Hardy.

2003 marzec - tragiczna śmierć zastępowego ze
szczepu „Quo Vadis”  dha Filipa Kniata.

2003 wrzesień - powstanie szczepu „Przed-
wiośnie” w Richmond Hill – pierwsza
komendantka dhna Aneta Czerwińska, następ-
nie dhna Lidia Mielnik.

2005 wrzesień - przyjęcie w poczet organizacji
członkowskich Kongresu Polonii
Kanadyjskiej.

2005 grudzień - rozwiązanie szczepu „Czarna
Trzynastka Kanadyjska” 

2005 grudzień - pierwsze zimowisko harcerskie
na Kaszubach 

2006 lipiec - obchody 10-lecia istnienia ZHRwK. “Przedwiośnie”

“Dolina”

“Millenium”

dh Filip

Obchody 5-lecia

“Quo Vadis”

Pierwsza kolonia ZHR

Pierwsze zimowisko ZHR
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Zgarnianie śniegu z dachu stołówki

NASZA STANICA

Nasza stanica na Kaszubach

w pobliżu miasteczka Barry’s
Bay powstala na terenie, który
dzierżawimy od ksieży Fran-
ciszkanów. Teren ten w ciągu
10 lat przeobraził się z pustego
placu we wspaniałą harcerską
stanicę, która z każdym rokiem
staje się coraz bardziej
funkcjonalna i doskonale służą-
ca harcerzom i zuchom.  
Wysiłkiem bardzo wielu
naszych rodziców oraz życzli-
wych nam ludzi dorobiliśmy się
tam baraków dla zuchów, kuch-
ni, stołówki zuchowej i harcer-
skiej, przytulnej świetlicy z
kominkiem, szpitalika, licznych
pomieszczeń magazynowych,
pralni, umywalni, a nawet
polowych prysznicy. 
W grudniu 2005 roku, warunki
mieszkalne naszej harcerskiej
bazy pozwoliły na zorgani-
zowanie po raz pierwszy
zimowiska harcerskiego.

Chcemy w tym momencie
gorąco podziękować wszys-
tkim, którzy z poświęceniem
przepracowali wiele week-
endów budując nasze harcer-
skie zaplecze.

Harcerze też pomagają Szyjemy nowe zasłonki

dh Andrzej - obecny 
opiekun stanicy

Prysznice polowe

Wykańczanie “Krasnala”

Nasz dorobek z lotu ptaka

Roboczy weekend
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szczepach w różnych rejonach Ontario.
Wychowaliśmy w naszych szeregach siedem
młodych instruktorek.  

Wystarczy popatrzeć na naszą stan-
icę na Kaszubach, z dnia na dzień piękniejszą
i z każdym rokiem lepiej służącą harcerzom i
zuchom.  W grudniu 2005 roku, warunki
mieszkalne w naszej harcerskiej bazie poz-
woliły po raz pierwszy w okresie
międzyświątecznym na zorganizowanie
zimowiska harcerskiego. W zimowe weekendy
odbywają się tam również szkolenia
funkcyjnych.  

Patrzę na cały nasz dorobek z wielką
dumą i chcę w tym miejscu gorąco podz-
iękować wszystkim, którzy przyczynili się do
tak prężnego rozwoju ZHR w Kanadzie.
Bardzo chciałabym doczekać  chwili, kiedy
ZHR i ZHP usiądzie przy wspólnym ognisku,
zorganizuje wspólne szkolenie drużynowych i
instruktorów, pojedzie na wspólne wyprawy i
wycieczki. Miejmy nadzieję, że tak wkrótce
będzie.  Tego życzę w obecnej chwili
Związkowi na którego czele stoję jako jego
komendantka.

Czuwaj!
Dhna Elżbieta Łyszkiewicz hm

Komendantka ZHR w Kanadzie

Od Komendantki !!!

Mija właśnie 10 lat od momentu kiedy rozpoczęliśmy
naszą harcerską działalność pod egidą Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej w Kanadzie.  W maju 1996 roku, spontanicznie,
niemal na gorąco zrodził się pomysł utworzenia niezależnego
związku harcerskiego. Zastanawialiśmy się wtedy głęboko czy
takie przedsięwzięcie może się udać, czy starczy nam sił i zapału. 
Dziś można śmiało powiedzieć:  Udało  się  !!!

Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu rzeszy rodziców,
instruktorów, sympatyków, sponsorów i popleczników trwamy i
możemy pochwalić się bogatym dorobkiem.

Liczymy w tej chwili ponad  150 członków,  w pięciu

FOTOGRAFICZNY KALEJDOSKOP

10 LAT - 10 LAT - 10 LAT - 10 LAT - 10 LAT 


