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Min¹³ czas wakacji, min¹³ czas wielkiej harcerskiej przygody, obcowania z przyrod¹ i drugim
cz³owiekiem, czas nowych odkryæ, fascynacji oraz s³u¿by.
Wróciliœmy do codziennych obowi¹zków w szko³ach, uczelniach, zakladach pracy.
Mam nadzieje, ¿e te chwile spêdzone pod namiotem, w czasie wêdrówek, nape³ni³y was energi¹, tak
niezbêdn¹, aby sprostaæ wyzwaniom czekaj¹cym nas w trakcie ca³ego roku harcerskiego.
Niech pe³niona s³u¿ba przyniesie nam wielke satysfakcji, a innym radoœæ i po¿ytek.
Niech ka¿da zdobyta umiejêtnoœæ, sprawnoœæ, zakoñczona próba na kolejny stopieñ harcerski lub
instruktorski przybli¿a nas do idea³u wyra¿onego w symbolice Harcerskiego Krzy¿a.
dhna Jolanta Huebner, pwd
sekretarz Komendy Chor¹gwi ZHRwK

Wspomnienia lata
OG£OSZENIA
Zbiorki szczepu "Przedwiosnie"
16 Castle Rock Dr.
Richmond Hill L4C 5H5
Sobota od godziny 12:15 do 14:30
tel 905-642-8084
Szczep "Dolina" w Newmarket
60 Leslie Valley Dr. Newmarket
czwartek 18.30 - 20.00
tel. 1-905-853-6908
Szczep Zodiak
Peterborough Collegiate
201 McDonnel, Peterborough
sobota 12:00 do 14:00
tel. 705-742-0425

Szczep Milenium
Etobicoke
Franklin Horner Community Center
432 Horner Ave.
pi¹tek 18.30 - 20.00
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Kolonia zuchowa na Kaszubach 2006
„Wesoy³ym poci¹giem przez Polskê”
Tegoroczn¹ koloniê mo¿na uznaæ za udan¹. Liczba zuchów by³a zaskakuj¹co
du¿a , a moja praca z nimi bardzo przyjemna i pouczaj¹ca . Odwiedziliœmy
wiele miejsc, jak na przyk³ad : Trzy Krzy¿e , Milenium , publiczn¹ pla¿e,
lecz g³ówn¹ wycieczk¹ by³a „Wioska Miko³aja”. Mo¿e starym harcerzom
wydaj¹ siê te wycieczki banalne , ale dla zuchów by³y to prawdziwe
wyprawy. Dzieciaki chêtnie lecz z trudem maszerowa³y w te przeœliczne
miejsca zdobywaj¹c doœwiadczenie i wprawe w maszerowaniu .
W nocy ogladaliœmy gwiazdy a w dzieñ zwiedzaliœmy Polskê, poznaj¹c jej
geografiê, kulturê i legendy . Gdybyœ usiad³ z nami przy ognisku i pos³ucha³
jak ³adnie œpiewaliœmy i pl¹saliœmy to chêtnie chcia³byœ siê staæ zuchem
ponownie. Ka¿dy zuch zdoby³ sprawnoœci: „Polskiej Dziewczynki” lub
„Polskiego Ch³opca” i „Astronoma”. Dobrzy p³ywacy i p³ywaczki zdobyli
sprawnoœæ „ P³ywaka”. Pod koniec kolonii ka¿dy zuch by³ troche zmêczony
lecz zadowolony ze wspólnie spêdzonego czasu.
Komendantem koloni by³a : dhna Katarzyna Deptuch , oboŸn¹ : dhna
Agnieszka Mielnik , a dru¿ynowe to dhny: Maja Soko³owska i ja Agnieszka
Ludwiczak.
Mam nadziejê, ¿e za rok gdy ju¿ zdobêdziemy wiêcej doœwiadczeñ i umiejêtnoœci nasza kolonia bêdzie jeszcze wspanialsza .
Czuwaj!!!
dhna Agnieszka Ludwiczak , och
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Wspomnienia Lata
Czuwaj!
Witam wszystkich na wycieczce wspomnien ze splywu canoe
2006. Wszystko sie zaczelo w niedziele, tylko jeden dzien po
zakonczeniu Harcerskiej Akcji Letniej. Wszyscy mieli nadzieje
ze dzien bedzie poswiecony dla odpoczynku, ale niestety,
Druch Mercik mial inaczej zaplanowany dzien - proba na
splyw. Na malym jeziurku ZHR-u, wyplynelismy na canoe i
Druch wydal rozkaz aby sie wyrocic i wejsc spowrotem na
canoe. Wydaje sie latwe ale to naprawde trudne zadanie.
Wieczorem oboz sie spakowal i byl czas na odpoczynek.
W poniedzialek wycieczka wyruszyla z Algonquin Park.
Zaladowani, wyruszylismy ale daleko nie trafilismy. Akurat
pogoda nam sie nie dopasowala, i oboz wplyna na wielkie
fale i duzy wiatr. Wrocilismy sie na miejsce odplywu i obiad
zostal przygotowany. Wieczorem, decyzja byla podjeta aby
jeszcze raz sprobowac...i tym razem nam sie udalo.
Zatrzymalismy sie na przepieknej skale i oboz sie zaczal rozpakowywac i roztawiac. Jednak pogoda na nas byla zdenerwowana bo straszna burze sie roztrzesla. W panice, uczestnicy zchowali sie do namiotow ale tam tez sucho nie bylo.
Wiele namiotow mialo brakujace czesci a takze byly dziurawe.
Szczescie nas spotkalo gdy szybko minela burza i na ta noc
sciskalismy sie po 5 osob w 3-osobych namiotach. To
naprawde byl przyklad Harcerskiej Milosci.
Przez nastepne pare dnii plynelismy spokojne, ogladajac
piekne widoki ktore nas otoczyly. Mielismy duza mieszanke
uczestnikow. Rodzice, mlode Harcerki i Harcerze, starsze
Harcerki i hHarcerze, Komendanci, gosci z innych obozow,
zucha, a takze goscia z Polski. Wszyscy sie bardzo dobrze z
grali a pogoda nam juz prawie do konca wycieczki
odpowiadala. Splyw byl relaksujacy, i gdy ktos sie zmeczyl to
robilismy przystanki. Zatrzymywalismy sie i przewaznie sie
kapalismy. Poznalismy przyrode a takze pare zwierzat - na
przyklad Snapping Turtle. Jedzenie trzymalismy w wodoodpornych beczkach, a wieczorem wieszalismy na drzewach
lub na canoe. Kuchnie mielismy wspaniala. Kazdy pomagal
jak mogl, dbal o czystosc i o wlasne zdrowie. Harcerze i
Harcerki czesto sie wyglupiali i bawili. Czasem w wodzie pod opieka ratowniczki - i czesto robili wyscigi na canoe, i
konkursy kto mogl zaspiewac najglosniej. Jednego wieczoru,
jeden Harcerz gral na fletcie, a reszta Harcerek/Harcerzy
pomagali w graniu na bebnach (garkach). Pan z niedalekiego
pola namiotowego przyplyna i pytal sie gdie poszedl
niedzwiedz. Nikt nie wiedzial o co chodzilo. Okazalo sie ze
gdy na terenie jest niedzwiedz trzeba duzo halasowac aby go
odstraszyc. Chociaz sie tyle nauczylismy. Wrocilismy na
miejsce odplywu bardzo odpoczeci i pelni energii. Zanim
wyruszylismy na teren ZHR-u, odwiedzilismy 'Logging
Museum.' Nasza wycieczka w Algonquin Park sie zakonczylo
pysznymi lodami.
Wycieczka sie rozpoczela troszke nie prawidlowo, ale koncowe wsponmienia sa przepiekne. Zachecam wszystkich aby
chociaz raz wyplyneli na taki splyw - to wycieczka ktora
zapamietam do konca zycia.
Czuwaj,
Natalia Dmuchowska
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Poradnik
Druhny, druhowie – funkcyjni !
Bêdê opracowywa³a w naszej gazetce k¹cik pt. “ Poradnik “, aby pomoc Wam w dobrym przygotowaniu siê do pracy z dru¿yn¹,
zastêpem, gromad¹, gromadk¹ w ci¹gu roku harcerskiego.
Dzisiaj omówiê najwa¿niejsz¹ i zarazem najtrudniejsz¹ czêœæ w waszej pracy jak¹ jest przygotowanie i poprowadzenie dobrej zbiórki.
Zanim zaczniemy analizowaæ zbiórkê, po pierwsze musimy zapamiêtaæ i umieæ powtórzyæ wyrwani ze snu o pó³nocy, ¿e zbiórka - aby
by³a udana - musi zostaæ odpowiednio wczeœniej zaplanowana. Nie tylko po to aby zebraæ pomys³y, ale aby równie¿ - by³a rzetelna i
przemyœlana do koñca. Co jest takiego w zbiórce co j¹ scala ? Oczywiœcie temat - jeden konkretny temat, (który musi s³u¿yæ jakiemuœ
celowi). Harcerze, harcerki, zuchy, skrzaty musz¹ wiedzieæ o czym jest zbiórka. Do tego potrzebny jest nam motyw przewodni. I tylko
jeden ! Nigdy nie ³¹czymy ze sob¹ dwóch ró¿nych rzeczy na zbiórce, bo wtedy zrobi siê w g³owie kocio³. Skoro plan mamy za sob¹,
dzisiaj omówiê poszczególne zasady i elementy zbiórki.
Udzia³ dru¿ynowego w zbiórce (“dru¿ynowy te¿ siê bawi”).
Musicie maksymalnie zmniejszyæ dystans, jaki siê samorzutnie wytwarza miêdzy Wami, a dru¿yn¹, gromad¹, gromadk¹ a nic tak nie
³¹czy jak wspólna zabawa. Dru¿ynowy, to starszy brat, wzór do naœladowania. Jeœli chcecie, aby harcerze, harcerki, zuchy, skrzaty dobrze
coœ zrobili, sami zróbcie to dobrze. W³ó¿ wiêc maksymalnie du¿o zaanga¿owania w zbiórkê - bêdzie wtedy o wiele lepsza. Pamiêtaj, ¿e
czêsto aby kogoœ zrozumieæ, trzeba zejœæ do jego poziomu.
Zaanga¿owanie ka¿dego.
Musicie pamiêtaæ o tym, ¿e uk³adacie zbiórkê dla ca³ej dru¿yny, a nie dla jej czêœci. Ka¿dy musi mieæ równ¹ szansê uczestniczenia w
zabawie (bo dlaczego mia³by jej nie mieæ ?), a tym samym prze¿ywania frajdy. Jeœli w czasie zbiórki choæ jedna osoba bêdzie siedzieæ w
k¹cie i siê nudziæ, mo¿ecie byæ pewni, ¿e za tydzieñ jej nie zobaczycie. Powinniœcie zwracaæ uwagê na wszystkich, ka¿demu daæ szansê
zaprezentowania siebie. Naj³atwiej jest wyci¹gn¹æ kogoœ z k¹ta poprzez danie mu jakiegoœ zadania do zrobienia, (które oczywiœcie bêdzie
w stanie wykonaæ).
Przemiennoœæ form.
Pamiêtajcie: jak najwiêcej form, jak najmniej gadania. Nawet œwietny pomys³ mo¿e nie wyjœæ jeœli bêdzie jednostajnie realizowany. Form
na zbiórce powinno byæ kilka, musicie te¿ zastosowaæ przemiennoœæ form statycznych i dynamicznych. Ma byæ trochê ruchu i spokoju.
Zapewni Wam to wiêksz¹ “wch³anialnoœæ”, dyscyplinê i ciekawoœæ zbiórki. Im wiêcej form, bardziej ró¿nych, tym harcerzom,
harcerkom, zuchom, skrzatom ³atwiej jest zrozumieæ i zapamiêtaæ to, co im chcecie przekazaæ. O formach w nastepnym numerze gazetki.
Zgodnoœæ formy z treœci¹.
Forma musi wspó³graæ z treœci¹. Z³y wybór formy mo¿e bardzo ³atwo zniszczyæ Twój cel. To co chcesz przekazaæ nie dotrze do nich,
poniewa¿ zama¿e wszystko nieodpowiednia forma. Masz do dyspozycji, tak wiele ró¿nych form. Nie ograniczaj siê do paru podstawowych i przede wszystkim w³aœciwie je dobieraj.
Zachowanie logicznego ci¹gu.
Planuj¹c zbiórkê pamiêtaj, ¿e powinna mieæ ona jedn¹ ca³oœæ, dotyczyæ jednej rzeczy. Poszczególne elementy uzupe³niaj¹ siê, wynikaj¹
jedne z drugich i w sumie razem tworz¹ jednoœæ. Wybrane przez ciebie i u¿yte formy musz¹ wynikaæ jedne z drugich, wi¹zaæ siê ze sob¹
(najpierw uczymy, a potem wymagamy tego czego uczyliœmy). Nie zrobimy przecie¿ najpierw quizu z wiedzy, a potem dopiero
przeprowadzimy wyk³ad na ten temat. Ca³a zbiórka powinna byæ p³ynna.
Zachowanie tempa.
Zbiórka koniecznie musi mieæ swoje tempo, swoj¹ dynamikê. Nic nie trwa za krótko, ani za d³ugo. Tempo zbiórki narzucacie Wy i
powinno byæ ono tak du¿e, aby harcerze, harcerki, zuchy, skrzaty siê nie znudzili, aby zrozumieli to wszystko co chcecie im przekazaæ.
Psychologowie mówi¹, ¿e najlepiej zapamiêtujemy to, co na pocz¹tku i na koñcu. Nastrój zbiórki powinien wiêc narastaæ, a¿ do punktu
kulminacyjnego. Przerwij zbiórkê w takim momencie, aby ludzie poczuli niedosyt. Tym pewniej przyjd¹ na nastêpn¹.
Sta³e elementy zbiórki.
Zbiórka jest pewn¹ zamkniêt¹ ca³oœci¹. Jak ka¿da zatem ca³oœæ powinna siê gdzieœ rozpoczynaæ i koñczyæ. Wynikaj¹ z tego pewne sta³e
elementy zbiórki, zwi¹zane ze zwyczajami, tradycjami czy obrzêdami dru¿yny, gromady, gromadki. Najczêœciej s¹ to:
- obrzêdowe rozpoczêcie zbiórki (zale¿y od tego jak zbiórka ma przebiegaæ),
- obrzêdowe zakoñczenie zbiórki,
- 50 % nowego, 50% starego materia³u,
- gawêda (mo¿e wprowadzaæ w temat, b¹dŸ go podsumowywaæ),
- sprawy organizacyjne (zazwyczaj na koñcu).
Pozostaje zatem ¿yczyæ, harcerskich spotkañ, wype³nionych zgodnoœci¹ i wzajemnym dopasowaniem.
dhna Jolanta Huebner, pwd
neptun@sympatico.ca
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Listy
ZHR + w K = szkola prawdziwego braterstwa
"Nie po to lecialas za ocean, zeby znowu ganiac z harcerzami. Mowy nie ma" -powiedzial mój tata, gdy dzwoniac z Kanady
oswiadczylam, ze jade na biwak ZHRu w Kandzie. Rzeczywiscie, z jego punktu widzenia, tak moglo to wygladac; w Polsce
harcerstwo zajmuje mi bardzo duzo czasu, przez co cierpia inne rzeczy np. nauka jezyków obcych. Rodzice wysylaja mnie wiec
do szkoly angielskiego do Kanady, zebym nadrobila zaleglosci. Tymczasem ja dzwonie i oswiadczam, ze wyjezdzam z Polakami
na biwak harcerski…
Mój punkt widzenia byl jednak zupelnie inny. Kanada, która troche znalam z wczesniejszych wyjazdów, tym razem okazala sie
trudna i obca. Po bardzo ciezkim roku akademickim w Polsce, róznych klopotach w harcerstwie, przyjechalam do Kanady,
gdzie od poczatku nie wszystko ukladalo sie zgodnie z planem. Mialam problem z mieszkaniem, szkola i brakiem pieniedzy, a
przede wszystkim czulam sie bardzo samotna.
Przygotowujac sie w Polsce do wyjazdu, szukalam w internecie kontaktu do polskich harcerzy w Ontario. Pomyslalam, ze skoro
mam spedzic w Kanadzie ponad miesiac to moze zajrze do nich na zbiórke, naucze jakiejs nowej piosenki i przywioze nowinki
metodyczne dla druzynowych. Chcialam tez w ten sposób "splacic dlug" wobec rodziny skautowej, poniewaz rok wczesniej,
równiez w Kanadzie, z klopotów wyratowaly mnie przewodniczki z Girl Guides of Canada i zupelnie nic o mnie nie wiedzac tylko dlatego, ze bylam ich siostra skautka, bardzo mi pomogly. Teraz ja chcialam pomóc harcerstwu polskiemu w Kanadzie.
W wirtualnych poszukiwaniach trafilam zarówno na strony ZHPpgk jak i ZHRwK i do obu organizacji napisalam z oferta
pomocy. Prawie od razu odpisala mi Druhna Elzbieta Lyszkiewicz, zapraszajac mnie na biwak na "Kaszubach". Ucieszylam sie
bardzo, zwlaszcza, ze odpowiedz przyszla z ZHRu, do którego naleze. Nie wiedzialam wtedy jeszcze, ze ZHRwK nie jest zadnym oddzialem ZHR w Polsce, lecz niezalezna organizacja harcerstwa polskiego na tym kontynencie. Propozycji Druhny Eli
troche sie balam i dziwilam sie zarazem - "przeciez w ogóle mnie nie znaja" - myslalam - "zapraszaja, tak na piec dni, obca
osobe?". Teraz smieje sie z tego, ze polscy harcerze za granica pokazali mi wtedy czym jest prawdziwe braterstwo posród
harcerskiej rodziny. Spakowalam do walizki cala pake polskich ksiazek harcerskich i bedac juz w Kanadzie, skontaktowalam
sie z Druhna Ela. Niedlugo potem stalam na parkingu, przed zóltym szkolnym autobusem, czujac sie bardzo nieswojo. Na
szczescie Druhna Ela bardzo troskliwie od razu sie mna zajela i tak rozpoczela sie moja niesamowita przygoda jaka byl biwak
na "Kaszubach".
Teraz gdy minal juz prawie rok duzo bardziej dostrzegam ile ta wyprawa mi dala. Pamietam, jak trudno bylo mi
zrozumiec jak harcerstwo w Kanadzie moze róznic sie od tego w Polsce. Wiele z tego co widzialam na Kaszubach zdecydowanie
nie przypominalo stylem ZHR, jednak dlugie rozmowy, przede wszystkim z druhna Jola Huebner sekretarzem Komendy
Choragwi pomagaly mi zrozumiec dlaczego tak sie dzieje. Jednoczesnie pragnelam jak najwiecej dac z siebie - patrzac z zewnatrz zostawic jak najwiecej wskazówek, ale i piosenek czy zabaw. Cieplo usmiecham sie w mysli, gdy wspominam rzad harcerek i
harcerzy z ZHRwK którym kazalam robic pompki na placu apelowym za to, ze nie umieli zachowac sie podczas musztry.
(Ciekawe czy oni usmiechaja sie równie cieplo :) . Równiez dh Piotr Huebner zrobil mi caly wyklad na temat finansowania
dzialalnosci takiej organizacji. To nie jest tak jak w Polsce, ze rzad finansuje cale harcerstwo.
W czasie tych paru dni zyskalam prawdziwych przyjaciól. Kadra, bedaca na biwaku, gdy dowiedziala sie o moich problemach
w Kanadzie od razu mi pomogla. Bylam gosciem w ich domach, rozmawiali ze mna przez telefon, wspierali, dali wiele
wskazówek jak "oswoic" Toronto, wreszcie druhna Jola porwala mnie samochodem nad Niagare gdy tylko dowiedziala sie, ze
nie mam jak obejrzec wodospadu. Harcerki i harcerze, z kolei, pokazali mi jak plywa sie w canoe, wbili do glowy kilka nowych
zabaw i piosenek oraz dali niezla lekcje angielskiego, za co ja równie twardo odwdzieczalam sie polskim…
Moja wspólpraca z ZHRwK nadal trwa. Tu w Polsce dumnie chodze w bluzie z duzym napisem "ZHR w Kanadzie"
prowokujac ludzi do pytania jak to z ta Kanada jest. Mojemu szczepowi udalo sie pozyskac pieniadze u wladz Warszawy na
zakup sprzetu multimedialnego, dzieki któremu chcemy nagrywac piosenki, plasy i przeslac do Kanady. Trwa intensywna
wymiana uwag metodycznych, materialów oraz prywatnych opowiesci. Licze, ze gdy moi przyjaciele z "Kaszub" przyleca do
Polski to bede mogla ich ugoscic (co juz raz sie udalo). Mam tez nadzieje, ze wróce do Kanady z zamiarem poswiecenia wiekszej
ilosci czasu ZHRwK. Wiem, ze mam kogo w Kanadzie odwiedzac.
Gdy pisze ten tekst, wciaz brzmia mi w uszach slowa, które kilka dni temu Naczelniczka Organizacji Harcerek ZHR
wypowiedziala w trakcie modlitwy towarzyszacej Konferencji Kadry Ksztalcacej OHek. Brzmialo to mniej-wiecej tak:
"Ludzie teraz chca miec wszystko gotowe. Gotowe produkty kupuja w sklepach. A poniewaz w sklepie nie mozna kupic przyjazni - to ludzie nie maja przyjaciól. Módlmy sie wiec za tych, którzy buduja wiezi przyjazni by byli wytrwali w swoim dziele".
Wlasnie tymi slowami chcialabym zlozyc gratulacje ZHRwK z okazji X lecia swojego istnienia. Tymi slowami chcialabym
podziekowac dh. Joli i Piotrowi Huebner, dhnie. Elzbiecie Lyzkiewicz, dh. Andrzejowi Adamkowi i calej kadrze oraz
funkcyjnym ZHRwK. Te slowa chcialabym tez przekazac Druhom i Druhnom z ZHPpgk - moze dzieki nim dostrzega, ze w
Kanadzie maja ludzi, od których mozna uczyc sie najprawdziwszego, harcerskiego braterstwa - cechy, która ginie w naszych
czasach.
Z harcerskim pozdrowieniem "Czuwaj" (i mam nadzieje "do zobaczenia")
phm. Agnieszka Lesny HR "Lesna"
Szczepowa 4 WDHiZ "Czwórka Warszawska" im. Andrzeja Romockiego "Morro",
V-ce Komendantka Okregu Mazowieckiego Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, czlonkini zespolu metodycznego ds. harcerek przy Glównej Kwaterze Harcerek ZHR
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