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ZHR w Kanadzie – Dzieciom…

W niedzielę, 1 czerwca, w Parku im. Ignacego Paderewskiego w Vaughan, odbył się coroczny charytatywny piknik
z okazji Dnia Dziecka organizowany przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie. Gospodarzami byli
harcerze ze szczepu Millenium działającego na terenie Etobicoke.
Od dziewiątej rano bramy parku stanęły otworem dla setek Polaków którzy wraz z rodzinami przyjechali aby uciec od miejskiego
gwaru. O godzinie dwunastej odbyła
się uroczysta msza w intencji dzieci na którą do taktu bębnów wmaszerował szczep Millenium pod komendą drużynowego, dha
Darka Wodali. Po mszy miał miejsce
pokaz musztry, po czym scenę zabrał zespół “Polanie”. W ramach atrakcji zostały przygotowane różnego rodzaju gry i zabawy dla
najmłodszych, jak również loteria fantowa z nagrodami ufundowanymi przez liczne zaprzyjaźnione lokalne biznesy.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców i przyjaciół harcerstwa, przez cały dzień była czynna kuchnia i bar, serwująca wszystko
od gorących dań aż po ciasta.
Pod trochę inną, poważniejszą nutą, w sąsiednim budynku historyk Roman Baraniecki prezentował skomponowaną przez siebie
wystawę o historii Polski z drugiej wojny światowej.
Piknik trwał do późnego wieczora i był ogromnym sukcesem dla szczepu Millenium. Millenium było drugim szczepem ZHR w
Kanadzie, utworzonym niecałe 20 lat temu. Jak piszę strona organizacji, www.zhr-kanada.org,

“Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie powstał latem 1996r. w wyniku potrzeb środowiska Polonii
Kanadyjskiej. Jest patriotyczna, ideowo-wychowawcza, dobrowolna, samodzielna i samorządna organizacja
dzieci, młodzieży i dorosłych. Ideały ZHR w Kanadzie wyrażone są w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim,
Prawie i Obietnicy Zucha, Prawie i Obietnicy Skrzata oraz w Zobowiązaniu Instruktorskim, i ujęte są w
Statucie. ZHR w Kanadzie kontynuuje dorobek, historie i tradycje harcerstwa polskiego i światowego
scoutingu.”
ZHR jest aktywny w życiu Polonii i często jest widywany na patriotycznych manifestacjach, jak pochód na 3 maja i 11-go listopada w
Toronto. Najbliższą uroczystością będzie prowadzona przez Millenium i jego komendanta, dha Andrzeja Kawkę, akcja sadzenia
dębów katyńskich, która odbędzie się 22-go czerwca w parku Paderewskiego.
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