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„Boże Narodzenie to czas szczególnej radości, to najpiękniejsze Święta roku”. 
Życzymy całej Rodzinie Harcerskiej, aby Święta były piękne, rodzinne, a nasze 
domy, w których mieszka Chrystus Nowonarodzony były przepełnione miłością. 
Błogosławienstwa Bożego w Nowym 2004 Roku życzy 
                                                                                        Redakcja. 
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75 Humbercrest Blvd., 
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Email: wici@zhpkanada.ca 
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Redakcja dziękuje za wszystkie nadesłane materiały, lecz zastrzega sobie ich   
wykorzystanie oraz prawo do skrótów i poprawek redakcyjnych. 
Wypowiedzi umieszczane w „Wici” nie zawsze są zgodne z opinią Redakcji. 
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ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, OKRĘG 

KANADA 
Polish Scouting Association in Canada 

L’Associacion des Scouts Polonais au Canada 
 
 
 
 
 
 

DO CZYTELNIKÓW 
 
Powakacyjny numer „WICI” zazwyczaj jest szczególnie bogaty, bo obrazuje jak i co 
harcerstwo nasze przeżywało w wiosenno-letnim okresie: spotkania, wycieczki, kolonie, 
obozy, uroczystości, co wskazuje, że bierzemy czynny i ważny udział w życiu 
polonijnym, już od wielu, wielu lat. 
 
Jak to było na koloniach i obozach przedstawią  Czytelnikom uczestnicy a wędrownicy, 
którzy brali udział w Zjeździe w Australii, opowiedzą o swoich ciekawych przeżyciach. 
 
A teraz?  Rozpoczęliśmy nowy rok pracy.  Znów będą mieć miejsce zbiórki, spotkania w 
drużynach, hufcach, Komendach i konferencjach. 
 
Jesteśmy wielką i silną rodziną rozwijającą się w wielu krajach, ale związaną ciepłem 
harcerskich serc na zawsze. 
 
Powodzenia we wszystkich przedsięwzięciach życzy 
 

Redakcja „Wici” 
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ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, 
 OKRĘG KANADA 

Polish Scouting Association in Canada 
L’Associacion des Scouts Polonais au Canada 

 
 
 

GAWĘDA PRZEWODNICZĄCEJ 
 
Obecny rok jest nadzwyczaj obfity w pamiętne rocznice i  uroczystości w naszej rodzinie 
harcerskiej. 
 
Niewątpliwie najważniejszą jest istnienie Chorągwi Harcerzy przez pięćdziesiąt już lat, 
a ogromną radością jest fakt że są jeszcze między nami ci którzy ją zakładali.   
 
Pięćdziesiąt lat temu powstało pierwsze Koło Przyjaciół Harcerstwa na terenie Kanady, 
dzisiaj mamy 15-cie. Tworzą one prężną Organizacje Przyjaciół Harcerstwa, wiernie 
wspierająca naszą młodzież harcerską. 
 
W ostatnich tygodniach miałam zaszczyt być obecną na  dwóch radosnych a jednocześnie 
historycznych uroczystościach:  czterdziestolecie ZHPpgk. w London, Ontario oraz 
poświęceniu sztandarów szczepów Zorza i Warszawa w Scarborough. 
 
Nie zawsze mamy możliwość być w bliskim kontakcie z młodzieżą harcerską.  Czasem 
nawet zapominamy ze Harcerstwo jest organizacją młodzieżową i naszym obowiązkiem 
jest wychowanie dobrych obywateli żyjących według Prawa i Przyrzeczenia 
Harcerskiego. Spotykając się z młodymi na tych uroczystościach widziałam harcerzy i 
harcerki które doceniają wartości naszej organizacji, mimo że dzisiejszy świat pogardza 
dyscypliną a nasze zasady uważa za przeżytki. 
 
Młodzież harcerska jest naszą przyszłością. Ci co ją wychowują muszą dbać o 
zachowanie tradycji i zasad naszej organizacji. Musimy pamiętać że oni patrzą na nas i 
całe grono instruktorskie musi dawać im wzorowy przykład. Od nich bowiem będzie 
zależała ciągła żywotność tej wspaniałej organizacji którą nasi poprzednicy z wielkim 
trudem i wysiłkiem tworzyli. 
 
Życzę całej braci harcerskiej a szczególnie tegorocznym jubilatom  - szczepom Bór, 
Piastowski Gród, Zorza, Warszawa, oraz Chorągwi Harcerzy i Organizacji Przyjaciół 
Harcerzy dalszych sukcesów i gratuluję osiągnięć.  
 
CZUWAJ! 
Teresa Berezowska, hm. 
Przewodnicząca ZHPpgk.-Okręg Kanada. 
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GAWĘDA KAPELANA 
 

Ciągle jeszcze wracamy myślami do Srebrnego 
Jubileuszu Pontyfikatu Jana Pawła II, Wielkiego naszego 
Rodaka, Przyjaciela Młodzieży i Harcerstwa. 
 
Minęły piękne uroczystości, chwytające za serce 
koncerty Jubileuszowe, wspaniały w Toronto, 30 

wielkich koncertów w różnych miastach Polski.  Do Watykanu napłynęły niezliczone 
życzenia ze wszystkich zakątków świata. 
 
Naszym harcerskim jubileuszowym darem powinno być postanowienie, przyrzeczenie 
serdeczne, że będziemy starali się nasze harcerskie życie układać zgodnie ze 
wskazaniami, wytycznymi Jana Pawła II. 
 
W dniu 30-go września 1998 roku, podczas środowej audiencji Ojciec Święty zwrócił się 
do harcerek, harcerzy i delegacji władz Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami 
Kraju, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego 
„Zawisza”. 
 
Powiedział: 

„Za Waszym pośrednictwem przekazuję życzenia wszystkim harcerzom, aby w 
swoim życiu zawsze byli wierni przyrzeczeniom harcerskim i zasadom określonym w 
prawie harcerskim.  Czuwajcie i miejcie oczy szeroko otwarte na otaczający świat i 
drugiego człowieka.  Nie dajcie się porwać złudnym hasłom, ale dążcie wytrwale za 
Chrystusem, złączeni z Nim w modlitwie.  Bądźcie czujni, ostrożni, zawsze gotowi 
służyć tylko Jemu i bronić tych wartości, które nadają sens ludzkiemu życiu.  W 
modlitwie i przyjaźni z Bogiem szukajcie natchnienia i motywów do postępowania 
godnego harcerza.  Liczy na Was Ojczyzna i Kościół... 
Wszystkim Wam, tu obecnym, także Waszym druhnom i druhom z całego serca 
błogosławię.” 
 
Warto w swoich przemyśleniach wracać do tych papieskich myśli, a w gawędach 
wspólnie przedyskutować papieskie zalecenia. 
Czuwaj! 
Ks. Zbigniew Olbryś, hm. 
Kapelan Okręgu Kanada. 
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Gratulacje 

 
JUBILEUSZ 25-CIO LECIA PONTIFIKATU 

JANA PAWŁA II 
Życzenia 
 
W dniu 16-go października 2003 roku minęła 25-ta rocznica Pontyfikatu naszego Rodaka 
Jana Pawła II. Z tej okazji cała wielka rodzina harcerska życzy Ojcu Świętemu 
Błogosławieństwa Bożego i modli się o poprawę zdrowia, aby mógł dalej przewodzić 
Kościołowi na ziemi. 
 

Złote myśli Jana Pawła II. 
 
„Nie lękajcie się, nie bójcie się, otwórzcie 
na oścież drzwi Chrystusowi” 
 
„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, 
nie przez to kim jest, lecz to czym dzieli 
się z innymi” 
 
„Przede wszystkim Wam Młodzi, za św. 
Pawłem powtarzam:  „Dążcie do 
doskonałości”.  Jest to zaproszenie 
zobowiązujące i zakłada u tych, do 
których jest adresowane, zdolność 
przyjęcia go z entuzjazmem.  Czyż nie 
jest to charakterystyczna cecha Waszego 
wieku?  A zatem powtarzam Wam:  
miejcie wielkie pragnienia, nie lękajcie 
się z Bożą pomocą dążcie do 
doskonałości” 

 
„Święci – to mężczyźni i kobiety, którzy, podobnie jak Samarytanka, napotkali Chrystusa 
i dzięki Niemu odkryli sens życia.  Doświadczyli oni osobiście tego, o czym mówił 
Apostoł Paweł:  „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, 
który został nam dany”. 
 
„Nie obawiajcie się proponować Chrystusa Waszym kolegom i umieszczać krzyża w 
miejscach, gdzie prowadzicie Waszą działalność, oraz w Waszych domach:  przypominać 
on będzie wszystkim o darze miłości Syna Bożego, który odkupił świat i uwolnił od 
grzechu życie i pracę człowieka.” 
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NaDZWYcZajNa 
WIZYta W tOrONtO 

Jego Eminencji Prymasa Polski 
Kardynała Józefa Glemp 

 
W dniu 4-go lipca, br. przybył do Toronto z duszpasterska wizytą Jego Eminencja, 
Prymas Polski Kardynał Józef Glempa. 
 
Następnego dnia  odbyło się pierwsze spotkanie Jego Eminencji z Polonią Kanadyjską.  
Organizatorem i gospodarzem spotkania był proboszcz parafii św. Kazimierza O. Janusz 
Błażejak a udział wzięło duchowieństwo, przedstawiciele organizacji należących do 
Kongresu Polonii Kanadyjskiej, członkowie Credit Union, parafianie i przedstawiciele 
prasy.  Ojciec Błażejak swoją osobowością wytworzył przyjazną atmosferę, zapewniając 
że Polonia zawsze pozostaje wierną Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.  
 
Ks. Prymas podziękował za tak serdeczne przyjęcie Papieża i pielgrzymów polskich w 
czasie ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY w 2002 roku.  Dowiedzieliśmy się również 
że zaczęto budować świątynie Świętej Opatrzności Bożej w Warszawie na Wilanowie, 
przyrzeczoną Bogu w 1791 roku w czasie uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Jest 
to już trzecia próba budowy. Wojny, zabory i okupacje uniemożliwiły poprzednie 
starania.  
 
Podczas wizyty w Toronto ks. Prymas celebrował Mszę św. w Kościele Matki Boskiej 
Królowej Polski w Scarborough, w kościele Maksymiliana Kolbe w Mississauga  oraz w 
parafii św. Kazimierza. W poniedziałek, 7-lipca, ks. Prymas  odwiedził główne biuro 
Credit Union polskich parafii św. Stanisława i św. Kazimierza. Wieczorem uczestniczył 
jako honorowy gość w uroczystej „Wieczerzy z Prymasem Polski” w Polskim Centrum 
Kultury im. Jana Pawła II w Mississauga  pod auspicjami Credit Union  z udziałem 
biskupa Mateusza Ustrzyckiego, duchowieństwa, przedstawicieli organizacji polonijnych 
i wiernych. W imieniu ZHPpgk. przywitała Jego Eminencje hm Teresa Berezowska, 
przewodnicząca Zarządu Okręgu. W tym dniu Kardynał Glemp obchodził 22 rocznicę 
swojej pracy jako Prymas Polski. 
 
W czasie wieczoru prezes Credit Union Julian Ciupak w przemówieniu swym  
powiedział: Człowiek na początku drogi swego życia spotkał Jezusa i poprosił „Idź obok 
mnie, idźmy przez życie razem”.  Droga życia była łatwa i szczęśliwa.  Ilekroć spojrzał 
za siebie, człowiek widział w piasku dwa ślady, jeden obok drugiego.  Człowiek cieszył 
się i był wdzięczny. Lecz gdy przyszły czasy trudu i męki człowiek zauważył tylko swoje 
ślady.  Poczuł wtedy smutek i żal. Pod koniec swojej drogi człowiek zwrócił się do 
Jezusa:  „Szedłeś ze mną, gdy moja droga była łatwa i szczęśliwa.  Ale dlaczego w 
czasach trudu i męki szedłem sam?”Jezus odpowiedział: „Człowieku, i wtedy byłem z 
tobą.  A te jedyne ślady, które wtedy widziałeś były moje.  W tych trudnych czasach ja 
ciebie niosłem”. 
Dobrze jest pamiętać, że często w trudach i męce naszego życia niesie nas miłość Boga.  
Że często niesie nas także miłość innych. Dziękuję ks. Prymasowi ze choć przez chwilę 
idzie razem z nami” 
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DZIAŁ HARCERSKI 
 
 

PROGRAM PRACY ZASTĘPU 
 
Jeżeli praca w zastępie ma iść sprawnie musi ona być planowana.  Opracowanie 
programu pracy jest sprawą bardzo ważną.  Powinien on być opracowany przez 
cały zastęp wspólnie. 
 
Program pracy nie może być przypadkowy.  Musi on wynikać z potrzeb zastępu 
i uwzględniać wszystko co składa się na całokształt pracy zastępu harcerskiego.  
Jest to przede wszystkim: 

1. Wiek chłopców i ich zainteresowania. 
2. Poziom wyrobienia harcerskiego. 
3. Warunki i możliwości miejscowe. 

 
Podstawą pracy zastępu będzie ramowy program roczny, który może wyglądać następująco: 
 
Roczny program pracy zastępu. 
Hasło pracy: „Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata  uważa każdego innego 
harcerza”. 

1. Stopnie  - młodzik i wywiadowca. 
2. Sprawności – 

a. zdobywane zbiorowo: pierwsza pomoc, (specjalność zastępu), zabawkarz, 
miłośnik gier ruchomych. 

b. zdobywane indywidualnie: tropiciel, przyrodnik, majster domowy, śpiewak, 
pływak i, zdobnik. 

3. Cechy charakteru, które chcemy wyrobić w sobie – rzetelność, prawdomówność,      
uczciwość, miłość bliźniego. 

4. Służba Bogu – w niedzielę i święta cały zastęp udaje się na nabożeństwo.  O ile 
możliwe każdy harcerz stara się zdobyć sprawność ministranta.  Wspólna spowiedź  i 
Komunia Św. zastępu 

5. Służba bliźnim – codzienne dobre uczynki spełniane indywidualnie, zbiorowe 
uczynki zastępu.  Opieka nad sierotami i chorymi dziećmi (robiąc zabawki dla tych 
dzieci zastęp zdobywa sprawność zabawkarza). 

6. Harce:  samarytanka, przyrodoznawstwo, terenoznawstwo, wychowanie fizyczne,   
pionierka, łączność (w zakresie stopni młodzika i wywiadowcy). 

7. Wychowanie narodowe – mówienie po polsku w polskim środowisku.  Podstawowe 
wiadomości o Polsce: geografia i historia Polski.  Pieśni narodowe, wojskowe i 
ludowe.  Bohaterzy narodowi.  Zwyczaje ludowe. Wiadomości o Kanadzie.  

8. Wzajemna pomoc członków zastępu w szkole, domu, pracy. 
9. Gromadzenie funduszów (zarobkowanie). 
10. Nawiązanie kontaktu z polskim zastępem harcerskim w innym Kraju oraz skautami 

obcych narodowości. 
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ZBIÓRKI ZASTĘPU 
 
Zbiórki na Młodzika: 
 
Zastęp, którego chłopcy przygotowują się do stopnia młodzika musi w swym programie 
pracy uwzględnić wymagania na ten stopień.  Wymagania na stopień młodzika zawierają 
następujące działy: 
 

1. Wychowanie religijne:  Umiejętność zachowania się w kościele, znajomość pieśni” 
„Boże Coś Polskę”, i „Modlitwy Harcerskiej” Dobry uczynek harcerski. 

2. Wychowanie Narodowe:  Godła państwowe Polski i Kanady, Hymny Najważniejsze 
wiadomości z geografii. Kilka faktów historycznych, piosenki ludowe i harcerskie.  
Miejscowość pochodzenia rodziny. 

3. Wiadomości harcerskie:  Prawo i Przyrzeczenie. Hasło i pozdrowienie harcerskie. 
Oznaki harcerskie, stopnie i funkcje, godło i nazwa drużyny  i zastępu, patron 
drużyny. 

4. Technika harcerska:  Musztra, łączność, pierwsza pomoc, terenoznawstwo, 
przyrodoznawstwo, pionierka. 

5. Wychowanie fizyczne:  Gimnastyka, pływanie, marsz, skoki, biegi, gry polowe, gry  
ruchowe. 

6. Zaradność  Pakowanie paczki, gotowanie, środki alarmowe, zachowanie się w razie 
niebezpieczeństwa. 

 
Tyle mówi program próby na młodzika (każdy zastępowy powinien posiadać wymagania na 
stopień, który zdobywa jego zastęp).  Wybierając teraz z niego element po elemencie, 
spróbujemy zbudować szereg zbiórek, które będą ciekawe i kształcące. 
 
 
Przykłady zbiórek na stopień młodzika: 

 
Zbiórka I: 

 
1. Pieśń:  „Wszystko, co nasze”. 
2. Gra:  podarty list/tekst Prawa Harcerskiego/. 
3. Gawęda:  Komentarz Prawa Harcerskiego. 
4. Gra:  sznurki funkcyjne (kolejność). 
5. Pieśń:  „Z miejsca na miejsce”. 
6. Musztra:  stawanie na zbiórki, odliczanie, meldowanie się marsz. 
7. Inscenizacja:  „Jeszcze Polska nie zginęła”. 
8. Zapoznanie się z kompasem. 
9. Zakończenie zbiórki Modlitwa Harcerska. 

 
Zadanie między zbiórkowe:  wykonać maszcik z ruchomą banderką, barwną i herbową. 

 



- 8 - WICI  Nr. 169 – XI  2003  
  

Zbiórka II: 
1. Raport – przywitanie. 
2. Podniesienie flagi (wybrać najładniej wykonany maszcik). 
3. Gawęda – znaczenie codziennego dobrego uczynku 
4. Zadanie – spełnienie dobrego uczynku indywidualnie. 
5. Gra – opis krzyża harcerskiego (rysunek). 
6. Gra – zmiany w mundurze harcerskim. 
7. Piosenka – „Gdy szedłem raz od warty”. 
8. Gra – „Kim” Prawa Harcerskiego. 
9. Gra: - odszukanie chorego po znakach indyjskich, bandażowanie ręki i nogi. 
10. Majsterkowanie: - robienie domków dla ptaków. 
11. Zakończenie zbiórki modlitwą. 
12. Opuszczenie flagi. 

 
Zbiórka III:   (w parku) 

1. Raport i przywitanie. 
2. Odśpiewanie pieśni „Wszystko co nasze”. 
3. Gra:  rozróżnianie gatunków drzew. 
4. Gawęda:  drzewa w Kanadzie. 
5. Gra:  tropienie – szukanie ukrytego skarbu. 
6. Kompas: strony świata, orientowanie mapy. 
7. Gra:  w dwa ognie. 
8. Nauka węzłów (płaski, babski, drabinka linowa). 
9. Nauka piosenki ludowej – Poleczka. 
10. Marsz ze śpiewem. 
11. Zakończenie zbiórki „Modlitwa Harcerska”. 

 
Wymagania na stopień wywiadowcy są trochę trudniejsze.  Zapoznaj się z nimi Druhu 
Zastępowy.  A oto kilka projektów zbiórek opartych o wymagania na ten stopień. 
 
Przykłady zbiórek na stopień wywiadowcy: 
Zbiórka I: 

1. Zastęp wyrusza w pole podzielony na dwie grupy.  Idąc różnymi trasami grupy te 
dążą do dwóch punktów w terenie oddalonych od siebie o jakieś 250 metrów. 
Długość każdej z tras – mniej więcej 4 kilometry, przez obcy nie znany chłopcom 
teren.  Ćwiczenie  w czasie marszu:  zapamiętywanie przebytej drogi. 

2. Po przybyciu do wyznaczonego celu  
a. szkic z pamięci przebytej drogi 
b. ustawienie stacji sygnalizacyjnej i wywołanie stacji odbiorczej. 

3. Sygnalizacja. 
4. Omówienie dotychczasowych ćwiczeń /cały zastęp/.  
5. Gra: zdobywanie chorągiewki (podchody). 
6. Budowanie kuchni polowej – zagotowanie herbaty. 
7. Posiłek (kanapki z domu). 
8. Krótki kominek harcerski (piosenki i pokazy). 
9. Powrót do miasta. 
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Zbiórka II: 
1. Marsz w szyku patrolowym z obserwacją terenu.  Co pewien czas zastępowy 

zatrzymuje się i zadaje chłopcom pytania w rodzaju:  Ile koni było na łące? Jaki 
samochód stał przed kościołem?  Jaki kapelusz miał na głowie farmer siedzący przed 
domem? 

2. Zajęcia praktyczne: 
a. pomiary przeszkód/wąwozu, rzeki/, 
b. pomiary wysokości drzewa, 
c. głębokości rzeki, 
d. szybkości prądu rzeki. 

3. Organizowanie przeprawy przez rzekę – budowanie kładki linowej. 
4. Odpoczynek – posiłek. 
5. Gawęda:  Niebezpieczeństwa czychające na nas w terenie. 
6. Ułożenie i rozpalenie ogniska. 
7. Krótkie ognisko. 
8. Krąg – „Idzie noc”. 
9. Powrót do domów. 

 
Zbiórka III:  /parogodzinna wycieczka/. 

Harcerze biorą ze sobą sprzęt i prowiant potrzebny do samodzielnego przygotowania 
posiłku. 
1. Gra:  przekradanie z przebieraniem się. 
2. Po omówieniu gry – zawody w rozpalaniu ognia /nie wolno użyć więcej niż dwóch 

zapałek ani pomagać sobie słomą czy papierem/. 
3. Indywidualne przygotowanie sobie posiłku. 
4. Posiłek.  Zatarcie śladów. 
5. Gawęda:  Zasady maskowania osobistego w polu. 
6. Gra:  Podchodzenie warty. 
7. Powrót do domów (marsz ze śpiewem). 

 
Zbiórka IV:  (sportowa) 

1. Gimnastyka rytmiczna. 
a. bieg na 50 metrów, 
b. skok w dal (np. Przez rów), 
c. przełażenie przez przeszkodę (wysoki płot) 
d. rzucenie kamieniem prawą i lewą ręką. 

2. Wyścigi: 
a. bieg w workach, 
b. bieg z wodą w menażce, 
c. Lelum Polelum, 
d. wyścig taczek, 
e. przeciąganie liny. 

3. Wyrobienie skautowe:  
robienie noszy, opatrywanie i przenoszenie rannych, stawianie namiotów, budowanie 
kuchni, rozpalanie ognia, pieczenie naleśników.  

4. Gry:  dwa ognie, zbijak, siatkówka. 
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Zbiórka V: 
1. Raport i przywitanie, 
2. Odśpiewanie piosenki zastępu, 
3. Musztra, 
4. Pakowanie paczek dwójkami, (paczki dla chorych), adresowanie ich 
5. Pierwsza pomoc (sztuczne oddychanie, krwotoki z nosa, zemdlenie, zatrucie się), 
6. Powtórzenie znanych harcerskich i ludowych piosenek, 
7. Gawęda – „Sylwetka harcerza”. 
8. Majsterkowanie – wycinanie i malowanie krzyża harcerskiego z dykty. 
9. Krąg – „Idzie noc”.  
 
 
 
 

HARCERSKI ŚLUB 
 
 
Mamy jeszcze jedno harcerskie małżeństwo.  
 

W dniu 23-go sierpnia zawarli związek 
małżeński pwd.. Danusia Ksiądzyna i 
phm.Michał  Sokolski. 
 
Ślub odbył się w kościele św. 
Stanisława w Hamilton, a weselne w 
„Place Polonaise”, Grimsby. 
 
Jak słyszymy było to huczne, 
harcerskie wesele.  Gratulujemy i 
życzymy wszystkiego co się 
szczęściem zwie na nowej drodze 
życia.    

 
 
DZIĘKUJEMY DRUHU! 
 
Jedyną odpowiedz odnośnie fotografii na st. 9-tej w „WICI” 
#168 otrzymaliśmy od hm. J. Grodeckiego.  A więc maszerują 
Kręgi Starszoharcerskie z Toronto na paradzie w Niagara-on-
the-Lake w 1953 roku podczas dorocznej pielgrzymki na 
„groby weteranów”.  Prowadzi phm. Kazimierz Szmelter a za 
nim  J. Seibel, H. Brzozowska, i I. Grodecka.  
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POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ 
 

KOMENDANT CHORĄGWI – 
Leszek Muniak, hm. 
 
Urodzony w Szkocji w roku l949, 
przybył do Kanady w grudniu l951 r. 
Ukońnczył studia na universytecie 
Torontońskim.  Jest właścicielem firmy 
konsultacyjnej. Jego żona jest hm. Ewa i 
mają dwóch synów. 
 
Leszek wstapił do ZHP jako zuch w l956 
r., a po trzech latach był pasowany na 
harcerza.  Należąc do szczepu Bałtyk  
złożył przyrzeczenie na ręce hm. 
Bolesława Hładkiego  w dniu 23-go 
kwietnia l961 r. Począwszy od funkcji 
przybocznego w 13-tej drużynie pełnił 
wszystkie funkcje w Chorągwi.  Był 
drużynowym 16-tej drużyny szczepu 
Bałtyk a po ukończeniu kursu 
podharcmistrzowskiego, drużynowym 3-
ciej drużyny. 
 

Wszyscy byliśmy dumni kiedy druh Leszek, jako jeden z pierwszych młodych 
instruktorów, otrzymał w 1969 r. na Zlocie pod Monte Casino stopień harcmistrza  z rąk 
Przewodniczącego ZHPpgk., hm Ryszarda Kaczorowskiego. 
 
W latach 1973 - 75 hm Leszek pełnił funkcje hufcowego Hufca Karpaty.  Od czasu kiedy 
w l982 r. powstały drużyny w Mississauga, które zapoczątkowały szczep Wigry, włączył 
się tam w pracę w drużynach i na obozach. Na Zlocie 2000 w Acton po mistrzowsku 
pełnił funkcję głównego kwatermistrza. Nominacje na Komendanta Choragwi otrzymał 
jesienią 2002. 
 
Druhu Leszku, gratulujemy Ci Twych osiągnięć i życzymy owocnej pracy na obecnej 
funkcji. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze właśnie Ty, wychowany od zucha w harcerstwie, 
jesteś Komendantem Choragwi która w tym roku obchodzi  50 lat działalności na terenie 
Kanady. 
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50 lat Chorągwi Harcerzy w Kanadzie 
 

Jubileuszowy Kominek z okazji 50-lecia Chorągwi Harcerzy w Kanadzie 
 

W sobotę 24 maja 2003r. w 
Kościele Św. Stanisława, 
rozpoczęły się oficjalne obchody z 
okazji 50-lecia Chorągwi Harcerzy 
w Kanadzie uroczystą Mszą św. 
odprawioną przez kapelana 
Chorągwi Harcerzy Kś. Jakuba 
Szwarca oraz kapelana Zarządu 
Okręgu Kś. Zbigniewa Olbrysia. 
Przybyły też poczty sztandarowe 

szczepów z Hufców “Karpaty” i “Pieniny”.  
 
Podczas Mszy św. został poświęcony pamiątkowy, przechodni proporczyk Komendanta 
Chorągwi Harcerzy, specjalnie zamówiony na tą jubileuszową okazję. Atmosfera wśród 
wszystkich była bardzo przyjazna i radosna. Mieliśmy też wielki zaszczyt gościć 
Naczelnika Harcerzy hm. Edmunda Kasprzyka, który przyleciał aż z Londynu, żeby 
rozpocząć razem z nami te ważne uroczystości.  
 
Jako młodemu instruktorowi, było mi bardzo przyjemnie zobaczyć, że nasi przełożeni z 
głównej Kwatery pamiętają o nas i cieszą się osiągnięciami naszej Chorągwi. 
 
Po Mszy św. odbył się w sali parafialnej “historyczny” kominek, który wspólnie 
przeprowadzili Druhowie hm. Stanisław Reitmeier i hm. Zbigniew Kowalczyk.  
 
 
Na kominku było obecnych wiele instruktorek i instruktorów.  Niektórzy z Nich 
przyczynili się do założenia naszej organizacji. Przybyła też liczna grupa młodych 
instruktorów,  która będzie prowadziła naszą Chorągiew przez następnych 50 lat. 
Podczas kominku byłem bardzo szczęśliwy, ponieważ obok mnie usiadł nasz honorowy 
gość, Druh Naczelnik, człowiek, który w czasie swojego życia, bardzo dużo zrobił dla 
organizacji ZHPpgk.  
 
Kominek rozpoczął się, gdy nasz obecny Komendant Chorągwi hm. Leszek Muniak 
razem z Naczelnikiem i byłymi,  którzy byli obecni, Komendantami Chorągwi hm. 
Janem Kaszubą i hm. Stanisławem Brodzkim, rozpalili pięć świec. Każda świeca 
symbolizowała 10 lat pracy naszej Chorągwi.  
 
Podczas kominka, wielu zasłużonych instruktorów opowiadało o początkach naszej 
organizacji. Było śpiewanych dużo harcerskich piosenek z tamtego czasu, niektóre z nich 
słyszałem po raz pierwszy. Druhowie Ryszard Mahut i Bogdan Włodarczyk odśpiewali 
“Rozkaz Padł”, i chociaż bardzo pięknie zaśpiewali, wszyscy na sali wiedzieli, że nie 
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było to tak samo jak z druhem Stanisławem Podkowińskim, który nie mógł być z nami 
osobiście, ale z  pewnością był z nami myślą i sercem. 
 
Wspominani byli instruktorzy, którzy budowali stanicę „Karpaty” swoimi rękoma, oraz 
ich wkład pracy w wychowanie młodzieży przez ostatnie 50 lat. Było też wiele  
przyjemnych wspomnień ze Zlotu na Kaszubach w 1976 r.  
 
Na uroczyste obchody i kominek przybyła przewodnicząca Zarządu Okręgu, hm. Teresa 
Berezowska oraz dużo instruktorek z Chorągwi Harcerek łącznie z hm. Ewą Muniak, 
która zastępowała Komendantkę Chorągwi Harcerek.  Druhny opowiadały o byłych 
turniejach sportowych i o ścisłej a serdecznej współpracy która zawsze istniała między 
Chorągwią żeńską i męską. Stwierdziły, że nadszedł już czas, żeby powrócić do takiej 
współpracy i że są zawsze chętne nam pomóc, gdy zajdzie potrzeba. 
 
Wspomniano też osiągnięcia naszej organizacji w ostatnich paru latach, jak na przykład 
kursy szkoleniowe “Kadra 2000” i zdobycie w ogólnej punktacji, pierwszego miejsca 
podczas VI Światowego Zlotu w Acton przez Drużynę Wiśniowiecką składającą się z 
harcerzy ze szczepów “Wigry” i “Warszawa”.  Podkreślono, że nasza Chorągiew nadal 
działa na bardzo wysokim poziomie i mamy z czego być dumni w tę złotą rocznicę.  
 
Był też bardzo radosny moment, gdy Druh Naczelnik przekazał instruktorom gratulacje i 
słowa uznania oraz mile zaskoczył wszystkich obecnych, mianowaniem podharcmistrza - 
druha Michała Sokolskiego  (od niedawna pełniącego funkcję  szczepowego w Szczepie 
“Dunajec”). Druh Michał był bardzo wzruszony, że jego wieloletnia praca i służba 
instruktorska została wynagrodzona. Gratulujemy druhu Michale! 
 
Na zakończenie młody instruktor, pwd. Adam Kochański, został poproszony o gawędę. 
Jako starszy brat, byłem bardzo dumny, gdy pięknie omówił osiągnięcia naszej 
organizacji w ostatnich 50-ciu latach. Przypomniał młodym instruktorom, aby nadal 
kładli nacisk na jakość pracy harcerskiej w swoich jednostkach. Podkreślił ważność 
braterstwa w harcerstwie jak i to że tylko poprzez wzajemną współpracę możemy razem 
odnieść dalsze sukcesy w rozwoju naszej Chorągwi. Zwrócił też uwagę młodym druhom, 
że chociaż są przyszłością ZHPpgk., to powinni nadal pamiętać i szanować tych 
instruktorów, którzy założyli naszą Chorągiew, i przyczynili się do jej rozwoju.  
 
Na zakończenie druh Adam przypomniał o obowiązku wywiązywania się z obietnicy 
instruktorskiej i, że “raz harcerzem, to zawsze harcerzem”.  
 
Czuwaj! Marek Kochański, pwd. 
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POŚWIĘCENIE SZTANDARU NA KASZUBACH 
 
Wśród lasów i jezior naszych pięknych 
ontaryjskich Kaszub w czasie akcji 
letniej zebrała się brać harcerska aby 
uczestniczyć w uroczystościach 
poświęcenia sztandaru Z okazji  
pięćdziesięciolecia istnienia Chorągwi 
Harcerzy w Kanadzie. 
 
 Uroczysta Msza św. polowa została 
odprawiona dnia 12-go lipca 2003, 
przez ks. Kapelana Okręgu Kanada ks. 
Hm. Z. Olbryś w asyście dwóch 
kapłanów, z udziałem licznych 
pocztów sztandarowych harcerek i 
harcerzy, grona instruktorskiego oraz 

gości , na stadionie „Milenium”.   Podczas homilii ks. Z. Olbryś wspomniał o patronie 
polskiego harcerstwa ks. phm. Stefanie Frelichowskim, beatyfikowanego 7-go czerwca 
1999 roku przez Jana Pawła II. 
 
Specjalnie na tą uroczystość przyjechał z Anglii Naczelnik Harcerzy, hm. E. Kasprzyk, 
aby wręczyć poświęcony podczas Mszy św. sztandar, Komendantowi Chorągwi Harcerzy 
hm. Leszkowi Muniakowi. 
 
Aczkolwiek w czasie Mszy św.  padał rzęsisty deszcz można było zauważyć duże 
skupienie i wyjątkowy nastrój uczestników. A nam obserwującym młodzież, ich postawa 
i zachowanie, mimo że byli przemoknięci niemal do ostatniej nitki, zostanie na długo w 
pamięci.    Nie ulękli się deszczu, zostali na posterunku do końca, oznajmiając „że 
deszczu się nie boją” 
 
Po Mszy św. odbyła się, pod słonecznym już niebem,  ceremonia wbijania w drzewce 
sztandaru, mnóstwo ufundowanych gwoździ przez obecnych i byłych instruktorów, 
harcerzy, i sympatyków. Ten piękny sztandar jak i logo jubileuszowe to projekt 
niezastąpionego druha hm. Stanisława Podkowińskiego. 
 
Następnie zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek przy stanicy „Karpaty” i „Giewont”.  
Również na stanicy Karpaty można było zwiedzić wystawę, która była przeglądem 
całego dorobku ZHPpgk. w Kanadzie. 
 
Uroczystość poświecenia sztandaru zakończono wieczorem, przez złożenie wieńców i 
kwiatów pod pomnikiem Szarych Szeregów, upamiętniając ofiarę  poległych harcerzy i 
harcerek w walkach o wolność Ojczyzny i tych, którzy odeszli na wieczną wartę.  
O zmierzchu rozpoczęło się  wspólne ognisko harcerskie, które przygotowali i prowadzili 
młodzi instruktorzy,  Naczelnik Harcerzy powiedział gawędą a ks. Olbyś zakończył 
modlitwą.     Czuwaj!            Z. Ruszowski, phm. 
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PAMIĘTNY KAMIEŃ 
W dniu 20-go września b.r. na Stanicy 
harcerzy Hufca „Karpaty” został 
odsłonięty i poświęcony Kamień 
pamiątkowy z krzyżem harcerskim i 
tablicą dedykacyjną.  Uroczystość ta 
odbyła się na zakończenie dorocznej 
konferencji instruktorskiej.  Uważam, 
że wydarzenie to jest ważne dla 
historii naszej Organizacji i winno być 
specjalnie wspomniane.  Zaczniemy od 
początku. 
 
W Katedrze Polowej Wojska 

polskiego w Warszawie dnia 22-go lutego, 2003 r. bł. Ks. Stefan Wincenty Frelichowski 
został uroczyście ogłoszony Patronem Harcerstwa Polskiego.  Uroczystość ta 
zgromadziła reprezentacje Harcerstwa z wielu krajów.  Kanadę reprezentował Kapelan 
Okręgu ks. hm. Zbigniew Olbryś.  Gdy dowiedziałem się o jego wyjeździe do Polski, 
skontaktowałem się telefonicznie z Mazowieckim Kręgiem Instruktorskim Seniorów „Z 
Tumskiego Wzgórza” z siedzibą w Warszawie, aby zaopiekowali się osobą ks. Olbrysia 
na tych uroczystościach i także prosiłem o przysłanie ozdobnego krzyża Harcerskiego, 
który mógłby być użyty na rocznicę 50-cio lecia naszej Chorągwi Harcerzy.  Moi 
serdeczni druhowie spotkali naszego Kapelana po uroczystościach w Katedrze na 
akademii zorganizowanej w Galerii Porczyńskich i wręczyli Mu wspaniały odlew z 
brązu.  Parę tygodni później na spotkaniu instruktorskim w Sali parafialnej św. 
Stanisława w Toronto, gdzie dh. Kapelan opowiadał o swych przeżyciach w Warszawie, 
otrzymałem od Niego przesłany dar i tu właśnie powstała myśl użycia go do ozdoby 
tablicy pamiątkowej na stanicy „Karpaty”. 
Na prośbę Komendanta Chorągwi hm. Leszka Muniaka, projekt pomnika opracował i 
zajął się jego realizacją, uzdolniony architekt dh. Stefan Gdyczyński.  Należy tu może 
wspomnieć, że firma architektoniczna, w której on pracuje, była projektantem 
pamiątkowego Juno Beach Memorial „Juno Beach” w  Normandii, gdzie lądowały 
wojska kanadyjskie w czasie inwazji Europy w ostatniej wojnie i uroczyście otwartego w 
czerwcu br. przez Premiera Kanady i innych dostojników.  Druh. Stefan poświęcił dużo 
swej pracy i był oficjalnym gościem na ceremonii dedykacji. 
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Bryłę granitu kanadyjskiego, o specyficznych ciepłych odcieniach, wybrał dh. Stefan w 
lokalnych kamieniołomach firmy L.J. Pecarski Ltd., która też zajęła się jego instalacją.  
Ozdobną skrzynię na kwiaty wykonał p. Mac Olszewski, a płytę z brązu firma z 
Pembroke, Campbell Mounument.  Oto jej napis: 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
POZA GRANICAMI KRAJU 

CHORĄGIEW HARCERZY W KANADZIE 
WDZIĘCZNI 

INSTRUKTOROM, CZŁONKOM KPH ORAZ 
SYMPATYKOM HARCERSTWA, KTÓRZY 
PRZYCZYNILI SIĘ DO ROZWOJU NASZEJ 

ORGANIZACJI I BUDOWY 
STANICY „KARPATY” 

CZUWAJ! 
HARCERZE 

1953-2003 
Z krzyża wypływa 5 promieni, otaczające płytę, kończąc się diamentami 50-cio letniej 
pracy Chorągwi Harcerzy w Kanadzie.  Projektant pragnął symboliką wykazać, że z 
krzyża płyną wartości ideologii harcerskiej, z której brano siły do pracy i rozwoju naszej 
Organizacji. 
 
Uroczystość odsłonięcia tego pamiątkowego Kamienia przeprowadził Komendant 
Chorągwi hm. Leszek Muniak, wspominając historię budowy Stanicy „Karpaty”.  Apel 
zmarłych instruktorów wprowadził obecnych w zadumę pamięci.  Wspomniano 5-ciu 
odeszłych na „Wieczną Wartę” Kapelanów oraz 32 harcmistrzy i podharcmistrzy.  
Kapelan Okręgu ks. hm. Z. Olbryś, po krótkiej inwokacji poświęcił ten okazały wyraz 
pamięci.  Powiał zimny wiatr i zrobiło się chłodno.  Wszyscy obecni szybko udali się na 
Stanicę, czy do własnych domów. 
 
Ziemię pod Stanicę Hufca „Karpaty” zakupiono i pierwszy budynek sypialny dla zuchów 
wybudowano w 1955.  Stale rosnąca grupa oddanych harcerstwu instruktorów, oraz 
rodziców harcerzy i zuchów, organizowała wyprawy robocze które w okresie od 
wczesnej wiosny oraz jesienią budowali nowe budynki i zabudowania gospodarcze 
Stanicy.  Nigdy nie zapomnę atmosfery tych wypraw.  Pomimo ciężkiej pracy, braku 
funduszów, zawsze było wesoło i przyjemnie.  Stanica tyła domem wszystkich harcerzy i 
każdy z radością do niej przybywał.  Ileż wspaniałych postaci wspominam w swej 
pamięci.  Niech tylko wspomnę parę nazwisk tych, którzy już odeszli:  inż. Malczewski, 
inż. Gutek Łazarowicz, phm. K. Gużkowski, hm. Antek Jankowski, Tadeusz Piórczyński, 
phm. M. Czuło, Z pewnością należy dołączyć nazwiska wielu stałych członków naszej 
organizacji i tych którzy niestety już do nas nie należą. Martwię się o Stanicę Hufca 
„Karpaty”.  Wymaga teraz kosztownej renowacji, przystosowanie do obecnych czasów, 
oczyszczenie terenu, dobrej administracji i musi to być ośrodek o prawdziwie harcerskiej 
atmosferze. 
 
Wierzę, że ufundowany przez Komendę Chorągwi Harcerzy Kamień Pamiątkowy będzie 
przypominał obecnym o wysiłku odeszłych i inspirował do poczynań, by Stanica Hufca 
„Karpaty” była Ośrodkiem harcerskim zaspakajającym obecne potrzeby Hufca i 
Komendy Chorągwi, z którego każdy z nas będzie dumny. -         Stanisław Brodzki, hm.     
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juBIleuSZOWY BaNKIet  
cHOrĄGWI HarcerZY 

 
W dniu 18-go października br . w domu 
SPK w Toronto odbył się jubileuszowy 
bankiet z okazji 50-cio lecia istnienia 
Chorągwi Harcerzy w Kanadzie.  
 
W  ciepłej i koleżeńskiej atmosferze, 
Komendant Chorągwi hm. Leszek Muniak 
powitał uczestników tymi słowami: 
 

“Witam wszystkich:  gości, sympatyków Z.H.P., instruktorki, instruktorów, harcerki i 
harcerzy na dzisiejszej uroczystości poświęconej 50-ciu lat  Chorągwi Harcerzy w 
Kanadzie. 
 
Dzisiaj rozpoczynamy trzecią i ostatnia fazę obchodów 50-cio lecia Chorągwi Harcerzy 
w Kanadzie. 
 
Pierwsza częścią naszych obchodów jubileuszowych, które rozpoczęły się 24 maja b.r. 
Mszą św. i kominkiem, było przypomnienie sobie przeszłości i historii Chorągwi 
Harcerzy w Kanadzie.  Kiedy i dlaczego to się zaczęło, komu zawdzięczamy rozwój 
naszej organizacji i co osiągnęliśmy przez te 50 lat.  Podczas tego okresu zadaniem 
harcerzy w jednostkach w całej Kanadzie było zapoznanie się z historią chorągwi.  
Przypominali i uczyli się o rozwoju naszej Chorągwi…a na akcjach letnich przeżywali 
biegi gdzie sprawdzano ich wiedzę i wiadomości o naszych jednostkach i naszej 
przeszłości. 
 
Musimy znać swoją przeszłość aby iść naprzód. 
 
Druga część naszych obchodów, obrzędowa część, łączyła nasze postanowienia na dalszy 
rozwój i przyszłość chorągwi z uwiecznieniem i podziękowaniem za 50 lat przeszłości.  
W sobotę, 12-go lipca b.r. poświęciliśmy sztandar chorągwi.  Sztandar który symbolizuje 
rozwój naszej chorągwi przez ostatnie 50 lat…który reprezentuje nie tylko wszystkie 
jednostki harcerskie w Kanadzie ale też  instruktorów, harcerzy i zuchów, obecnych i 
przyszłych.  Sztandar ten nas wprowadza w przyszłość.  Będzie nas prowadził w pracy 
harcerskiej kształceniu młodzieży i rozwoju ideowym w następnym 50-cio leciu... i dalej. 
 
Etap obrzędowy zakończył się 20 września, poświęceniem “kamienia pamiątkowego” na 
stanicy “Karpaty” na Kaszubach  Ten kamień pamiątkowy jest symbolem i 
podziękowaniem wszystkim tym którzy przyczynili się do rozbudowy stanicy i rozwoju 
Harcerstwa w Kanadzie….za ich wysiłek,…za ich wkład pracy,….i za ich 
osiągnięcia…które dzisiaj widzimy i odczuwamy w naszej codziennej pracy harcerskiej.  
Ten “kamień” także służy jako pamiątka za okres 50 lat. Odeszło od nas 38 instruktorów 
których praca dla młodzieży jest widoczna w naszej chorągwi. 
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Trzecia część obchodów 50-cio lecia, to część rozrywkowa którą rozpoczynamy 
dzisiejszym bankietem.  Dzisiaj mamy okazję zabawić się……odnowić nasze przyjaźnie 
z bracią harcerską i zdać sobie sprawę że Harcerstwo to organizacja nie tylko dla 
młodzieży,…..nie tylko na szkolenie…..ale na współżycie…..i na całe życie.  Harcerstwo 
istnieje po całym świecie,……..i gdziekolwiek byśmy nie zawędrowali, to wszędzie i 
zawsze mamy możność spotkania harcerek i harcerzy którzy serdecznie nas 
powitają….ugoszczą….i zabawią. 
 
Ten okres poświęcony naszemu jubileuszowi trwać będzie do następnej wiosny. W tym 
czasie będziemy razem cieszyć się  opłatkami,…kominkami,…uroczystościami  z okazji 
Dnia Myśli Braterskiej w lutym i podczas tygodnia harcerskiego w kwietniu.  W lutym 
złączymy się  z harcerzami Hufca “Orlęta” w Quebec, który będzie obchodził swój 
jubileusz 50-cio lecia. 
 
Przechodzimy w tym roku bardzo ważny etap w rozwoju naszej organizacji.  Sięgamy 
myślami wstecz – pamiętamy.  Składamy hołdy, czcimy i dziękujemy.  Bawimy się i 
doceniamy nasze osiągnięcia,….naszą siłę organizacyjną,…..nasze przyjaźnie.  Jesteśmy 
dumni z tego co polscy harcerze w Kanadzie osiągnęli, jaką siłę i zapał z tych osiągnięć 
teraz czerpiemy i korzystamy.  Ta siła,…ta wiedza,….ten zapał będzie nas prowadził  w 
pracy harcerskiej przez następne 50 lat. 
 
Serdecznie dziękuję wszystkim za obecność na dzisiejszej uroczystośći.     
CZUWAJ!        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HARCERSTWO TO SZCZEGÓLNA SZKOŁA ŻYCIA 
 
Przemówienie w czasie bankietu pana Jana Cytowskiego, Prezesa KPK Okręg Toronto. 
 
Szanowni Państwo, Drodzy Goście, 

W imieniu KPK Okręg Toronto chciałbym podziękować Chorągwi Harcerzy ZHP w 
Kanadzie za zaproszenie na tę uroczystość 50-cio lecia powstania Chorągwi, na to 
spotkanie z Państwem. Jest to dla nas i dla mnie osobiście zaszczyt, że mogę być dzisiaj 
w Państwa towarzystwie. 
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Harcerstwo nam wszystkim kojarzy się z latami młodości, z naszym 
najpiękniejszym okresem w życiu. Harcerstwo to szkoła życia, życia w 
grupie, w społeczności, gdzie dobro jednostki jest wplecione w dobro 
zespołu, grupy. 

 Harcerstwo to szczególna szkoła życia, której postawą jest działanie 
oparte na trzech krótkich, ale jakże znaczących słowach: Bóg, Honor, 
Ojczyzna. 

Każde z tych słów ma swoje szerokie znaczenie. Pierwsze odnosi się 
do naszego świata wartości opartego o Boskie prawo. Jest ono 
wskaźnikiem  naszego stosunku do bliźnich, do wszystkich ludzi, do 
naszego otoczenia. 

Jakże ważne jest w naszym życiu słowo - honor. W codziennym życiu 
to uczciwość w nauce i w pracy, w stosunkach międzyludzkich, w rodzinie. Honor to 
również zachowanie godności osobistej, to dbanie o dobre imię. 

 Ostatnie słowo w tej trójcy to Ojczyzna, tworząca  nierozłączną parę ze słowem 
patriotyzm. Bo patriotyzm to miłość do Ojczyzny i narodu, to zdolność do poświęceń dla 
własnego narodu, czego przykłady można mnożyć na przestrzeni polskich dziejów. 

To właśnie harcerze dawali często przykład poświęcenia dla Ojczyzny, to Orlęta 
Lwowskie, to żołnierze Szarych Szeregów w Powstaniu Warszawskim, to pokolenie 
harcerzy w zmaganiach z reżymem w socjalistycznej, Polsce. 

To co gromadzi nas tutaj dzisiaj, to potrzeba okazania tej ciągłości młodemu pokoleniu., 
To również hołd należny wszystkim harcerzom, którzy złożyli ofiarę życia w obronie idei 
harcerskich –Bóg -Honor- Ojczyzna. 

Dzisiaj inny nieco jest wymiar patriotyzmu. Żyjemy w czasach gdzie nie musimy 
walczyć z bronią w ręku. 

Dzisiaj, wymiar ten to walka o lepszy świat, o świat wolny od wojen, od terroryzmu, od 
nienawiści.  Świat oparty na wzajemnym zrozumieniu, wzajemnym poszanowaniu, świat 
sprawiedliwości społecznej, w którym nie będzie ludzi głodnych i opuszczonych. Na 
naszym lokalnym podwórku, to pomoc ludziom potrzebującym, których wokoło nas nie 
brakuje. 

To potrzeba pokazania zwykłego odruchu współczucia, życzliwości i ludzkiej przyjaźni, 
tym, którzy są zagubieni w swojej codzienności. 

 Tutaj wszyscy możemy wspólnie wiele zrobić. 

W imieniu Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Toronto chciałbym zapewnić 
Państwa, że będziemy poświęcali czas i energię, popierali różnego typu akcje i 
przedsięwzięcia, których wspólnym odnośnikiem jest pomoc innym, pomoc 
potrzebującym. 

Wspólnie też musimy pomyśleć jak włączyć się i przejąć pałeczkę od 
organizacjiweterańskich w obchodach uroczystości patriotycznych. W tym Okręg 
Toronto KPK bardzo liczy na tak zawsze życzliwych nam Harcerzy. 
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 Na zakończenie słowa gratulacji za Wasze osiągnięcia, podziękowanie dla wielu 
oddanych harcerzy, wychowawców, instruktorów, za trud i pracę włożoną w 
wychowanie młodego, patriotycznego pokolenia. Słowa uznania i podziękowania należą 
się organizatorom tej podniosłej uroczystości. Dziękuję.  

 
 
 

NA WIECZNĄ WARTĘ 
 
Dz.H. Wanda Gałuszka 

W dniu 5-go kwietnia, po długiej chorobie odeszła  do Domu 
Pana, droga nam wszystkim przyjaciółka i Działaczka 
Harcerska Wanda Gałuszka. 
 
Urodziła się w Kępnie, woj. Poznańskie, 17.lX.1923 roku.  
Już od 1942 należała do partyzantki a 1944 roku została 
wywieziona do obozu koncentracyjnego Bergen-Belzen w 
Niemczech gdzie zostaje do końca wojny.  Emigruje do 
Kanady i początkowo osiedla się wraz z mężem w Edmonton, 
później przenosi się do Toronto, tu włącza się do pracy 
społecznej w której trwa prawie do końca życia.        

 
Po przybyciu do Toronto wstępuje do licznych organizacji i pracuje z wielkim 
poświęceniem.  Są to:  Komitet szkoły polskiej, Związek Narodowy, Związek 
Kacetowców,  chór kościelny, Sodalicja Mariańska, oraz od czasu kiedy zapisała swoje 
dzieci do Harcerstwa, była też czynnym członkiem ZHP. Widzieliśmy ją pracującą na 
koloniach zuchowych, obozach harcerek, stanicach i zlotach.  Była przewodniczącą Koła 
Rodzicielskiego przy drużynie „Jedynka” już w latach pięćdziesiątych dwudziestego 
wieku a później szereg lat przewodniczącą KPH #1 w Toronto. 
 
Energiczna i koleżeńska, zawsze chętna pomóc i służyć radą, wesoła i uśmiechnięta,  
rozsypywała radość wokół siebie gdziekolwiek się znalazła.   Twego uśmiechu i humoru 
będzie nam zawsze brak. Podaję wyjątek z wiersza który Wanda bardzo lubiła. 
 
 
„Czyń Dobro Mimo To”           -------Matka Teresa z Kalkuty 
 
Dobro, które czynisz,                                            To, co zbudowałeś wysiłkiem wielu lat,     
Jutro zostanie zapomniane,                                    Może przez jedną noc lec w gruzach, 
Czyń dobro Mimo T                                            Buduj Mimo To.  
 
Uczciwość i otwartość                                             Daj światu z siebie wszystko, 
Wystawią cię na ciosy.                                           A wybiją ci zęby, 
Bądź Mimo To uczciwy i otwarty.                        Mimo To daj światu z siebie wszystko!
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NA WIECZNĄ WARTĘ 
 
Hm. Marek Jagła. 

Marian Marek Jagła, dnia  24 kwietnia,  2003 roku,  
otoczony rodzina odszedł do Pana. 
 
Urodzony w Jarocinie, Polska, 27 listopada 1909 roku , 
druh Marek zawsze wierzył w umysłową i fizyczną siłę 
własnej woli. Podczas Drugiej Wojny Światowej, dzięki 
odwadze, poświeceniu, poczuciu humoru i pozytywnego 
poglądu na życie, przeżył 5 lat obozu koncentracyjnego. 
 
Przez prawie 50 lat druh Marek zaangażowany był w 
działalność polskiego ruchu harcerskiego, propagował 
naukę kultury i zdrowego życia wśród młodzieży 
polonijnej. Jego Miłość do żeglarstwa, sportu i dzieci 
spowodowała że w 1957 roku założył pierwszą w 

Kanadzie harcerską drużynę żeglarską ”Bałtyk” popularnie zwaną „Wodniacy”, a 10 lat 
późnej szczep „Giewont”, istniejące do dzisiaj. 
 
Mając lat  85, dh. Marek z ramienia hufca „Karpaty”   rozpoczął pracę nad pomnikiem 
„Szare Szeregi” na polskich Kaszubach w Ontario.   Pomnik poświęcony jest pamięci 18 
tysiącom harcerek i harcerzy, łączników podczas Drugiej Wojny Światowej, a zwłaszcza 
tych, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku. 
 
W ostatnim roku swojego życia udekorowany był dwoma medalami.  Generalny Konsul 
Polski, za długoletnią działalność kulturalną i społeczną odznaczył dh. Marka medalem 
Sursum Corda  a drugi  to Medal Uśmiechu, przyznany przez międzynarodową 
organizację, tym którzy są pozytywni, idą przez 
życie z uśmiechem i przynoszą radość innym.   
 
Druh Marek pełnił w harcerstwie rożne funkcje. 
Przez długie lata był szczepowym „Bałtyku” a 
później „Giewontu”, prowadził drużynę hokejową, 
był hufcowym hufca „Karpaty” i budował Stanicę 
„Karpaty”.  Prawdopodobnie jest instruktorem który 
najwięcej zuchów/harcerzy wyszkolił dla naszej 
organizacji w Kanadzie.  
 
 W imieniu ich wszystkich CZEŚĆ TWOJEJ 
PAMIĘCI DRUHU! 
 
 
 
 Hm. Jagła i kard. K. Wojtyła, 1968 
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O. ROBERT WAWRZENIECKI OMI 

BŁOGOSŁAWIONY DRUH 
O bł. ks. Wincentym Frelichowskim (1913-1945), 

Patronie Harcerzy Polskich 

Początek Części II --- Palma męczeństwa... 

Po wybuchu II wojny światowej został pierwszy raz 
aresztowany przez Niemców, wraz z czterema kapłanami z 
parafii, 11.09.1939 roku. Po całonocnym przebywaniu w 
areszcie wszyscy, oprócz ks. Wincentego, zostali 
wypuszczeni na wolność. Był on osobą szczególnie 
podejrzaną, gdyż powszechnie wiedziano o jego 
zaangażowaniu w ruchu harcerskim. Jednak po dwóch 
dniach zwolniono także i jego. Ten czas przeżywał z 
jakimś wielkim wewnętrznym pokojem, służąc 
przechodzącym przez Toruń uciekinierom. 
Drugie aresztowanie nastąpiło 18.10.1939 roku. Bł. ks. 
Wincenty przebywał najpierw w Forcie VII w Toruniu, 
następnie w obozach: Gdańsku-Nowym Porcie, Stutthof-
Sztutowie, Wsi Granicznej-Grenzdorf, Oranienburgu-
Sachsenhausen i Dachau. W każdym z tych miejsc potrafił pomagać uwięzionym, 
upadającym na duchu: spowiadał, odprawiał Mszę świętą Był dla wszystkich ojcem 
duchownym, opiekował się młodzieżą obozową i organizował pomoc dla wycieńczonych 
z głodu. Mimo tego wszystkiego dobra był maltretowany przez oprawców fizycznie i 
psychicznie - naśmiewali się oni z niego. 

Fort VII w Toruniu 

W Forcie VII w Toruniu panowały nieznośne warunki. Osoby aresztowane 
przesłuchiwano, bito, maltretowano i pozbawiano wszelkich złudzeń, że kiedykolwiek 
wyjdą na wolność. Wielu z nich popadało więc w apatię, przygnębienie i beznadziejność. 
Ks. Wincenty podnosił na duchu, zagrzewał do ufności i wiary w Boga. Można 
powiedzieć, że znajdował się wszędzie tam, gdzie ktokolwiek potrzebował pomocy. 

Oprawcy starali się złamać ludzi strachem. Ten strach ks. Frelichowski starał się 
przezwyciężać. Z narażeniem życia zorganizował w celach wieczorne modlitwy i 
odmawianie różańca. Budował współwięźniów swoją postawą, gdyż wielu tym 
praktykom sam osobiście przewodniczył. Swoją postawą pobudzał nawet obojętnych 
religijnie. Każdej niedzieli w celach organizowano "recytowane Msze święte", podczas 
których jeden z obecnych kapłanów recytował teksty mszalne, a pozostali więźniowie 
odpowiadali, łącząc się duchowo z Mszą świętą odprawianą w kościele parafialnym. 
Zorganizował także tajne słuchanie spowiedzi oraz pogadanki na tematy religijne, 
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społeczne i historyczne - sam je prowadził. Ks. Wincenty stał się zatem duszą religijną 
Fortu VII - tak go nazwali współwięźniowie.  

Ks. Frelichowski prowadził także, przy nadarzającej się okazji, działalność samarytańską: 
opiekował się chorymi, pobitymi, słabymi. Zdawał praktyczny egzamin z wierności 
harcerstwu i Ewangelii. Garnęła się także do niego więziona tam młodzież. Sam 
wyszukiwał ludzi szczególnie smutnych, przygnębionych i podchodził do nich z wielką 
serdecznością. Otwierały się przed nim nawet najbardziej zamknięte serca. 

Jeden ze współwięźniów ks. Wojciech Gajdus, tak opisał to niecodzienne 
duszpasterstwo: "Była w forcie VII na piętrze ciemna, sklepiona piekarnia żołnierzy. Tuż 
za piecem pod ścianą było trochę miejsca, gdzie Wicek  słuchał spowiedzi. Chłopcy i 
mężczyźni po omacku szli do kąta piekarni. Tam czekał człowiek, który z Bogiem jednał 
dusze. Widziałem kilkakrotnie gest proszący, zaklinający to Boga, to człowieka, łączący 
ich w jedność. Widziałem ludzi, którzy wracali z konfesjonału - piekarni, od człowieka, 
który tam zawsze czekał. 

Nowy Port, Stutthof-Sztutowo, Wieś Graniczna-Grenzdorf... 

Po trzech miesiącach tej intensywnej działalności został ks. Wincenty wywieziony w 
styczniu 1940 roku do obozu przejściowego w Gdańsku-Nowym Porcie. Jednak już po 
miesiącu przewieziono go do Stutthofu. 

Obóz dopiero powstawał, ale metody stosowane przez oprawców były równie 
wyrafinowane, jak w innych obozach zagłady. Mimo bicia i szykan ks. Wincenty 
prowadził swoją normalną działalność duszpasterską: modlił się, roztaczał opiekę nad 
potrzebującymi - zwłaszcza starszymi księżmi, chorymi i młodzieżą. Tę postawę 
obrazuje fakt następujący: "Obfite śniegi, jakie spadły zimą 1940 roku, stały się zmorą 
dla wielu więźniów. Obóz trzeba było nieustannie odśnieżać, a do tej pracy brano 
najczęściej księży. Niejedni z nich byli już w podeszłym wieku i praca przekraczała ich 
siły. Na jednym z wieczornych apeli odczytano rozporządzenie, skazujące tych księży na 
karę chłosty. Zrozumiałe, że bali się oni tej kary, która niebawem miała zostać im 
wymierzona. Stojąc pełni lęku w szeregu spostrzegli, że przekradł się do ich szeregu ks. 
Frelichowski, rzucając półgłosem słowa ufności i odwagi, po czym pierwszy poddał się 
tej karze, chcąc w ten sposób przezwyciężyć ich lęk, chcąc pokazać swoim 
współbraciom, że i tę niesprawiedliwość można i trzeba znieść". 

Mimo ciężkich warunków ks. Wincenty zorganizował Msze święte w Wielki Czwartek i 
Wielkanoc 1940 roku, sprawiając radość wielu kapłanom. Współwięzień, ks. Gajdus, 
wspominał, że ks. Wincenty najpierw prowadził rokowania z przemytnikami, 
chodzącymi codziennie do tartaku. W Wielką Środę radość pojawiła się na twarzy ks. 
Wincentego. Księżom rozdał dwie pszenne bułki, zawinięte w płócienną chustkę, a sam 
czyścił szklankę, którą zawinął w inną chustkę. Wszyscy zrozumieli ten szalony, ale 
jakże zbawienny pomysł. W Wielki Czwartek jeszcze przed pobudką ks. Wincenty 
celebrował  klęcząc Mszę świętą, udzielając następnie wszystkim w bloku Komunii. 
Część Najświętszego Sakramentu pozostawił, ukrywając głęboko na półce, zachęcając 
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wszystkich do adoracji. Jeszcze tego samego dnia rozniesiono Komunię do chorych i 
najbardziej potrzebujących. Eucharystia Wielkiego Czwartku stała się umocnieniem na 
następne dni, aż do Wielkanocy.  

W Wielki Piątek oprawcy szczególnie okrutnie znęcali się nad księżmi. Kazali się im 
położyć na ziemi, a następnie deptali po nich, bijąc kijem. Ks. Frelichowski pocieszał 
księży słowami św. Pawła o dopełnianiu cierpień Chrystusowych. 

Ks. Wincenty wykorzystywał rozmaite sytuacje do posługi duszpasterskiej. Gdy szukano 
chętnych do wynoszenia zmarłych ze szpitala obozowego (rewiru), zgłaszał się zawsze 
jako pierwszy. Innym, zdziwionym księżom, odpowiadał: "funkcja grabarzy przystoi 
nam - kapłanom. Mamy okazję pomodlić się za umęczonych braci".  

Przez pewien czas pracował także ze współwięźniami w podobozie Grenzdorf - Wsi 
Granicznej. Praca w tamtejszym kamieniołomie była uciążliwa i trudna. Nadal 
przewodził modlitwom, organizował życie religijne, spowiadał i jednał z Bogiem. 
Stamtąd wywieziono go w kwietniu 1940 roku do Oranienburga-Sachsenhausen.   

Koniec Części II ………… Zakończenie w następnym numerze. 

 

 

DO NAS NALEŻY CAŁY SZEROKI ŚWIAT 
ŚWIATOWY ZŁAZ WĘDROWNICZY – WYSPA FRASER, AUSTRALIA 

5-go do 13-go lipca, 2003. 
 

„PATRIOCI” 

Wyprawa kanadyjska w ilości 22 
osób pod przewodnictwem phm. 
Barbary Woźniak, przybyła do 
Brisbane 2-go lipca i została 
rozlokowana w bardzo gościnnych 
domach harcerskich do dnia 
wspólnego wyjazdu na wyspę 
Fraser, tj. 5-go lipca.  W 
międzyczasie urządzono nam 
wycieczkę na australijską riwierę, 
czyli Gold Coast i do sanktuarium 
„Wildlife”.  
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5-go lipca całość Złazu Wędrowniczego „Patrioci” w ilości 80 osób (Kanada 22, USA 5, 
Anglia 2 i Australia 51) zatrzymała się w Herver Bay, w ośrodku skautów australijskich, 
gdzie nastąpił podział na patrole wchodzące w większą całość obozów:  „Hotel Lambert” 

i „ Młoda Polska”, obrzędu rozdania 
chust i kos, obrzędu Konstytucji 3-go 
Maja i rozbiorów, Mszy św. i ostatnich 
przygotowań na wyspę Fraser.  Wyjazd 
nastąpił 6-go lipca, wówczas rozpoczęła 
się właściwa wędrówka po wyspie.  
Komendantką całości Złazu była dhna. 
Hm. Alicja Lew, komendantką harcerek 
dhna. Hm. Maria Nowak, a harcerzy dh. 
Hm. Krzysztof Dutkowski.  Komendy 
były szlachtą, inni uczestnicy – chłopami. 
 

Osobiście wchodziłam w skład „Młodej Polski”, która składała się z 5-ciu patroli (A. 
Mickiewicz, M. Konopnicka, H. Sienkiewicz, F. Chopin i J. Matejko). Oraz komendy 4-
ch osób (hm. M. Nowak, przew. M. Fibrich, przew. E. Kołakowska i hm. I. Dembek).  
Każdy Patrol składał się z 6-ciu osób plus instruktor/ka jako opiekun/ka.  Zadaniem 
patrolu było przejście trasy na dany dzień z pełnym osobistym ekwipunkiem i zapasem 
żywności na tydzień, znalezienie ukrytych listów, wykonanie zadań, przygotowanie 
pokazów na ognisko, prowadzenie dzienniczka, rozbicie „hoocie” na miejscu noclegu, 
przygotowanie posiłku, oraz w kolejności całonocna warta.  Komenda w samochodzie 
przewoziła wodę, drzewo, część prowiantu, przygotowywała posiłki i czuwała nad 
całością programu. 
 
Wyspa Fraser jest parkiem Narodowym, dlatego zachowuje przyrodę w jej dziewiczym 
stanie.  Stąd trasy wędrówki były bardzo urozmaicone, bo prowadziły przez lasy 
podzwrotnikowe, wydmy piaszczyste i plaże, lecz zawsze z uwagą na dzikie psy „dingo”, 
które zaglądały do obozowisk, szczególnie wieczorem i nocą.  Dwukrotnie Złaz 
obozował w całości:  Hotel Lambert i Młoda Polska, w miejscach, gdzie zazwyczaj 
funkcjonowały też urządzenia sanitarne. 
 
Program Złazu obejmował dzieje Polski w Jej rozbiorowym okresie, a więc czasach, gdy 
historia, literatura, muzyka i malarstwo nacechowane było walką o przetrwanie, poprawę 
bytu i odzyskanie niepodległości.  Wiele informacji przekazywanych było w formie gier, 
pokazów, obrzędów i takowe najpewniej  pozostaną w pamięci, chociaż „cichych 
patriotów” było zbyt wielu by można ich przyswoić i zapamiętać.  Również wybór 
piosenek związanych  z tym okresem, nie zawsze był szczęśliwy, szczególnie gdy nikt 
ich nie znał i śpiew z nut niekoniecznie był zgodny z melodią.  Pokazy na ogniska były 
na poziomie i tematycznie odpowiadające programowi dnia i ogniska.  Ogniska 
zazwyczaj prowadziła komendantka z pozycji siedzącej.  (Właściwe w tych 
okolicznościach.) i były one raczej krótkie ze względu na obowiązującą ciszę nocną w 
parku o godz. 9-tej.  Punktacja, w formie naklejek przyklejanych na kosy, przyznawane 
były za: dojście do obozu i zastąpienie sztandaru zaborczego, polskim: za wyjście z 
obozu:  pokaz na ognisku: mowę polską i wzorowe zachowanie. 
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Kanadyjscy uczestnicy, członkowie różnych patroli, chętnie brali udział we wszystkich 
zajęciach, bez kłopotu dostosowali się do wymagań i warunków wędrówki, a przede 
wszystkim zachowywali postawę harcerską. 
 
Złaz należy uważać za bardzo udany, doskonale opracowany i przygotowany. 
Niewątpliwie należy ten rodzaj zajęć i spotkań młodzieżowych kontynuować w różnych 
krajach i różnych otoczeniach.  
 
Złaz zakończył się w Brisbane Mszą św., i obiadem przygotowanym przez OPH w 
polskiej parafii, na Bowen Hill.  Po następnej nocy spędzonej znów w gościnnych 
domach harcerskich, wyruszyliśmy na wycieczkę do Cairns i okolic. 
Czuwaj!     Irena Dembek, hm.  
 
 

Światowy Złaz Wędrowniczy “Patrioci” 
Wyspa Fraser, Australia 

 
Wprowadzenie 

 
W dniach od 5 do 13 lipca, 2003 na 
cudownej wyspie Fraser w oddalonym 
kraju Australii, odbył się pierwszy 
Światowy Złaz Wędrowniczy ZHPpgk. 
pod nazwą „Patrioci”. Uczestniczyło w 
nim około 80 wędrowników i 
wędrowniczek z różnych zakątków 
świata (Australia, Anglia, i Stany 
Zjednoczone). Wyprawa kanadyjska 
liczyła 21 energicznych wędrowniczek, wędrowników, instruktorek i instruktorów z 
Kanady i po Australii była drugą co do wielkości reprezentacją.  

 

Sobota 5-go lipca,  

Dzień #1 – Rozpoczęcie 
 
Wielka przygoda rozpoczęła się w 
sobotę 5-go lipca gdy spotkaliśmy 
się rano przy parafii polskiej na 
Bowen Hills w mieście Brisbane w 
pełnym umundurowaniu. Cały 
program Złazu był okryty wielką 
tajemnicą i członkowie komendy 
nic nie chcieli powiedzieć, nawet 

nie wiedzieliśmy kto ma być w naszych patrolach. Wiedzieliśmy tylko, że złaz jest pod 
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nazwą “Patrioci”, a jego tematem jest okres niewoli w Polsce po Trzecim Rozbiorze, 
najtrudniejszy okres w historii Ojczyzny.  
 

Przedstawiła się też organizatorka i komendantka Złazu, Druhna hm. Alicja Lew, 
referentka wędrowniczek Chorągwi Harcerek w Australii. Powiedziała nam, że po czasie 
dowiemy się więcej szczegółów i kto będzie w naszych patrolach. W międzyczasie to 
komenda zagoniła nas do pracy przy pakowaniu bagażu i sprzętu do autobusów. A było 
tego bardzo dużo: jedzenie na cały tydzień dla 80 osób, namioty, palniki, itd. Na razie 
nikt nawet nie chciał myśleć o tym, że przez następny tydzień będziemy nosili to 
wszystko na naszych plecach. 

 
W autobusie mieliśmy okazję 

zapoznać się z wędrowniczkami i 
wędrownikami z różnych części świata. 
Miałem okazję porozmawiać z druhnami 
z Sydney, dowiedziałem się dużo o 
harcerstwie w Australii, jak tam to 
wszystko działa i wygląda oraz o 
poprzednich złazach na Wyspie Fraser. 
Wszyscy byli bardzo podekscytowani. 

 
 Zajechaliśmy wieczorem do 
miasta Hervey’s Bay, gdzie nocowaliśmy w świetlicy skautów australijskich. Komenda 
Złazu wytłumaczyła nam, że młodzież będzie podzielona na dwa podoboźy, które mają 
za zadanie pokonać wielokilometrowe obwody w przeciwnych kierunkach w ciągu 
jednego tygodnia. Obóz o nazwie “Młoda Polska” będzie prowadziła Komendantka 
Chorągwi Harcerek w Australii, hm. Marysia Nowak. Obóz “Hotel Lambert” będzie pod 
dowództwem młodego Komendanta Chorągwi Harcerzy hm. Krzysztofa Dutkowskiego. 
Każdy obóz miał się składać z pięciu patroli po 6-ciu wędrowników pod dowództwem 
młodego instruktora/instruktorki i pod opieką starszego wiekiem instruktora/instruktorki. 
Każdy patrol miał też obrać nazwę sławnego Polaka z okresu niewoli. Hasło złazu, które 
zostało zapożyczone ze słynnej epopei narodowej Adama Mickiewicza “Pan Tadeusz” – 
brzmiało “Ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie; ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 
kto cię stracił”.  
 

Do tej pory nikt z nas wiedział kto będzie w czyim patrolu lub do którego pod-
obozu ma należeć. Przeprowadzono ciekawą grę, gdzie każda osoba otrzymała zagadkę o 
sławnym Polaku z okresu Polskiej niewoli. Trzeba było zgadnąć kim ta osoba jest i 
znaleźć inne osoby, które miały tego samego patrona. Ja miałem Fryderyka Chopina, 
więc zacząłem szukać resztę członków mojego patrolu. Znalazłem pwd. Ewę 
Malinowską - młodą i energiczną hufcową z Melbourne, która trzymała portret Fryderyka 
Chopina i miała być opiekunką naszego patrolu. Później inne Druhny i Druhowie 
dołączyli się do nas i tak powstał patrol Chopin. Grupa była fajna, ponieważ  każda osoba 
przyjechała z innego Hufca: Druhna Alex była z Anglii, Justyn z Kalifornii, a Mateusz, 
Kaja i Ola były z miast Brisbane, Melbourne i Sydney w Australii. Każdy patrol otrzymał 
chustę innego koloru. Członkowie patrolu Chopina dumnie nosili kolor jasnoniebieski. 
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Wkrótce patrole otrzymały sprzęt, jedzenie i namioty, które mieliśmy używać 

podczas naszej długiej wędrówki. Wieczorem odbył się ciekawy obrzęd: na podłodze 
była przygotowana mapa Polski z granicami przed-zaborczymi i z ważniejszymi 
miastami. Było wprowadzenie do historii o Konstytucji 3-go Maja, które zakończono 
uroczystą  Mszą św. Potem odbył się obrzęd rozbiorów Polski gdzie na dużej mapie 
Polski wyłożonej na podłodze świetlicy, było pokazano jak siły zaborcze odebrały nam 
ziemie ojczyste. Opiekun każdego patrolu otrzymał rogatywkę pod kolor swojej 
patrolowej chusty i kosę, która patrol miał nieść po wyspie Fraser, szukając wolności dla 
Polski, dowiadując się o polskiej historii i zdobywając punkty dla patrolu w formie 
naklejek.  

 
Dzisiaj wszyscy z nas spali w świetlicy, trzeba było wykorzystać ostatnią noc pod 

dachem. Wielka wędrówka zacznie się jutro! 
 

Niedziela, Dzień #2 – Dzień Pieśni 
 
W niedzielę, drugiego dnia Złazu, na pięknej, 
piaszczystej wyspie Fraser spotkały się wszystkie patrole.  
Stamtąd wyruszyliśmy w marsz, który trwał około 15 
kilometrów.  Po drodze mieliśmy różne zadania do 
wykonania a najważniejsze to było wybranie sobie 
piosenki patrolu i dorobienie do niej humorystycznej 
strofki o sobie. 

 
 

Poniedziałek, Dzień #3 – Dzień Literatury 
 
Poniedziałek był również dniem marszu przez śliczne łąki, lasy i piaszczyste plaże.  
Mieliśmy za zadanie znaleźć ukryte dzieło literackie i przedstawić  je wieczorem przy 
ognisku.  Nasz patrol „Chopin” przygotował pokaz „Paweł i Gaweł”, Aleksandra Fredry. 
 
Wtorek, Dzień #4 – Powstanie Listopadowe 

Dzisiaj droga była raczej łagodna, bo szliśmy 
wzdłuż oceanu, co dało nam możliwość 
zobaczenia psa „Dingo” w wodzie, a nawet 
niektórzy widzieli wieloryba.  Gra dzisiejsza 
obrazowa Powstanie Listopadowe 1830 roku, 
a zakończyła się, tak jak powstanie, upadkiem 
- w tym wypadku złapaniem uczestników 
powstania przez „Rosjan”.  Tego wieczoru 
patrole prezentowały pokazy ilustrujące życie 
kraju swego zamieszkania.  
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Środa, Dzień #5 – Dzień Muzyki i Tańca 
 
Po Mszy św. wyruszyliśmy na dalszy etap 
biegu.  W drodze znaleźliśmy  utwór 
Chopina i spódniczkę baletowa, co miało 
znaczyć, że ognisko wieczorne będzie 
miało w programie tańce baletowe 
przygotowane przez każdy patrol.  
Występy  rzeczywiście były bardzo 
udane.  Dzień ten był szczególnie miły 
bowiem w drodze napotkaliśmy jezioro i 
mogliśmy opłukać się z piasku, który „był 
wszędzie”. 
 

Czwartek, Dzień #6 – Dzień Artystyczny 
 
Dzisiejsza trasa była raczej krótka.  W drodze mieliśmy znaleźć części układanki, które 
tworzyły obraz Germińskiego, przestawiającego powstańców wyruszających do walki z 
okupantem.  Patrol nasz miał na ten temat pokaz na ognisku wieczornym. 
 

Piątek, Dzień #7 – Powstanie Styczniowe 
 
Dziś cały Złaz spotkał się w parku  Central Station, który jest puszczą tropikalną.  Tu 
właśnie odbyła się wielka gra na temat Powstania Styczniowego 1863 roku, gdzie 
Rosjanie (a to była Komenda)  brali walczących w niewolę.  Wieczorem mieliśmy 
wspólną Mszę św. a przy ognisku każdy patrol opowiadał o sobie i śpiewał swoją 
piosenkę. 
 

Sobota, Dzień #8 – Pierwsza Wojna Światowa i 
Odzyskanie Niepodległości 
 
Dzisiaj po porannej Mszy św. odbyła się bitwa z patrolami, które przedstawiały wojska 
pruskie, austryjackie i rosyjskie.  Nabojem była woda, a więc przy końcu wszyscy byli 
zmoknięci, ale zadowoleni, bo powstała wolna Polska.  Ognisko to były piosenki, pokazy 
i gawęda na temat wyzwolenia Polski, oraz powstanie w Polsce harcerstwa i jego 
początki.  Na zakończenie wszyscy zapaliliśmy zimne ognie. 
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Niedziela, Dzień #9 – Powrót do Brisbane 
 
 
Niedziela to ostatni dzień  Złazu.  Po Mszy św. został odczytany rozkaz:  ogłoszenie 
punktacji, rozdanie nagród i odznak  Złazu. Smutno było żegnać się z druhnami i 
druhami różnych krajów z którymi już się zaprzyjaźniliśmy.  Rozstawaliśmy się jednak w 
przekonaniu że nauczyliśmy się wiele o trudnym okresie historii Polski. 
Dziękujemy Komendzie za zorganizowanie Złazu „Patrioci”. Było to dla nas wielkim 
przeżyciem i poznaniem egzotycznej Australii.  Również dziękujemy druhnie Basi 
Woźniak, która zorganizowała wyprawę Kanadyjska. 
 
pwd. Marek Kochański 
 
 
 

Australijskie wspomnienia. 
 

Nareszcie! Nie mogliśmy się 
doczekać do czasu kiedy 
pojedziemy na północ do Cairns 
gdzie czeka nas ciepła pogoda, 
słońce i pływanie. 
 
W Cairns chodziliśmy na różne 
wycieczki ale mnie wybrano aby 
opisać tylko dwie. 
 
Zacznę od pięknej plaży która 
nazywa się Ellis Beach. Był to 

pierwszy dzień prawdziwie słoneczny, a każdy z nas był pełen energii, gotowy do 
pływania i zabawy na plaży.  Większość z nas przyjęła szansę na odpoczynek z dużym 
zadowoleniem, zwłaszcza sposobność opalania się na ciepłym słońcu. Wiatr był bardzo 
silny i kiedy wiał, wszędzie było  pełno piasku - w uszach,  w stroju kąpielowym,…. 
wszędzie.   Większość z nas pływała cały dzień.  Fale były duże więc było dużo zabawy 
pomimo że woda była dosyć zimna - tak przynajmniej ja myślałam. 
 
Niestety po kilku godzinach trzeba było wracać. Czy spalony czy mokry czy pełen 
piasku, każdy wsiadał w autobus z dobrymi wspomnieniami. Słońce już zachodziło kiedy 
dojechaliśmy do hostelu z pustymi żołądkami lecz dużym uśmiechem na twarzy. 
 
Czekała nas pyszna kolacja we włoskiej restauracji, gdzie każdy zjadł za dwa dni i nikt 
już nie mógł zjeść deseru.  Po kolacji spacerowaliśmy po tym małym miasteczku aż 
nadszedł czas odpoczynku i cisza nocna. 
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Dzień na Ellis Beach to było akurat 
to co potrzebowaliśmy. Wypoczęci 
myśleliśmy o tym co nasz czeka na 
następny dzień. 
 
Można by powiedzieć dużo o 
następnym dniu, ale w trzech 
słowach - NIE BYŁ SPOKOJNY!  
Wycieczka była do Great Barrier 
Reef z firmą Quicksilver.  
Dojechaliśmy autobusem do Port 
Douglas, i tam musieliśmy wsiąść 
na olbrzymi katamaran by 
dopłynąć do Great Barrier Reef..  
Niektórzy z nas bardzo źle znosili 
podróż, spędzając cały czas w ubikacji, bo fale były ogromne i łodzie bardzo się bujały. 
 
Kiedy nareszcie  dojechaliśmy do głównej stacji nad morzem podzielono nas na grupy.  
Większość z nas poszła na "snorkelling".  Grupy pływały z instruktorem biologii który 
tłumaczył jak różnorodne są rodzaje korala,  ryb i zwierząt morskich które mogliśmy 
oglądać pod wodę.  Wszystko to było bardzo interesujące, mieliśmy aparaty podwodne i 
zrobiliśmy przepiękne zdjęcia. 

 
Była też mała grupa która próbowała "Scuba 
Diving".  Na początku było trochę trudno 
oddychać pod wodą, ale potem 
przyzwyczailiśmy się i wspólnie z instruktorem 
pływaliśmy pod wodą podziwiając różne ryby i 
wodne rośliny.  Było to nielada przeżycie. 
 
Ogólnie mówiąc dzień był wspaniały. Było 
trochę pochmurno, ale woda była ciepła i każdy 
miał szansę spróbować i zobaczyć coś czego nie 
mamy tu w Kanadzie. Wróciliśmy zmęczeni, 
niektórzy z nas chorzy, ale wszyscy zadowoleni i 
szczęśliwi że mieliśmy okazję przeżyć coś tak 
przepięknego. 
 
Czuwaj! 
Beata Lis, pwd. 
Szczep Wieliczka 
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Hoć biedy dwie: 
 

wędrówka z plecakiem  
 

Po tygodniowym złazie na malowniczej wyspie Fraser, wyruszamy na zwiedzanie 
wybrzeża wschodniej Australii aż do pięknego miasta Cairns.  Nasza załoga składa się z 
dwudziestu wędrowniczek i wędrowników spragnionych nowych przygód i wrażen.  
 

Jechaliśmy pociągiem całą dobę i 
mimo zmęczenia i braku snu 
cisnęły się do oczu łzy na 
wspomnienie  pożegnania z  
nowopoznanymi przyjaciółmi w 
Brisbane. Wspomnienia te 
chwilowo znikły z pamięci w 
oczekiwaniu na dalsze przygody na 
widok  miejsca noclegu „Cairns 
Beach House”.   
 
Następnego dnia wczesna pobudka 
zapowiedziała wyjazd do 
rezerwatu aborygenów ,,Tjapukai 
Village.” Byliśmy świadkami 
żywej historii, ludzi którzy od 
wieków zamieszkują tą ziemię.   

Oglądaliśmy starodawny film, przedstawiający tańce i obrzęd rozpalania ogniska z siana i 
patyków (bardzo przydatna umiejętność przy wspólnym ognisku).  Także, mieliśmy 
okazję nauczyć się poprawnego rzucania ,,boomerang” i długich dzid używanych przy 
polowaniu.  Nauka o kulturze tak innej od naszej zrobiła na nas naprawdę duże wrażenie.   
 
Kolejna atrakcja tego dnia były zakupy na nocnym targu w Cairns.  Jest to miejsce pełne 
życia  z możliwością zakupienia wszystkiego od skóry kangura do chińskiego masażu.   
 
Następna wycieczka przyprowadziła nas do gwiazd.  To znaczy, do gwiazd filmowych 
Australii, w miejscowości Palm Cove Beach.  Jest to bardzo ładny  zakątek ze sklepikami 
turystycznym gdzie krążą niesłychane plotki z ostatnich imprez wielkich gwiazd w 
pobliżu plaży „Palm Cove.”  Mimo tego, myślami wszyscy powracaliśmy do 
wspaniałych chwil na wyspie Fraser, wśród niesamowitych krajobrazów Australijskiego 
buszu.  Gwiazdy tworzące krzyż południa okazały się wśród naszego towarzystwa bardzo 
popularne.  Dzień spędziliśmy marząc i wygrzewając się na plaży a zakończony 
wycieczką do Cascade Falls, gdzie mieliśmy wykład o niebezpieczeństwach przyrody 
Australii.  Dowiedzieliśmy się także kilka ciekawostek, na przykład że dawni aborygeni 
gotowali zupę z  mrówek i ich odpadków ażeby wydobyć witaminę C.  Pycha. 
 
Wędrówka która naprawdę była odmienna to wycieczka do wioski Kuranda,  
wybudowanej kilka tysięcy metrów powyżej poziomu wody.  Podróż odbyliśmy  
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starodawnym pociągiem poprzez przepiękne skały, szczeliny, wodospady i tropikalny las.  
Dojechaliśmy do wioski, która okazała się być centrum turystycznym.  Spędziliśmy cały 
dzień zwiedzając tą śliczną miejscowość, okoliczne sklepiki i restauracje.  W końcu, 
nadszedł czas zejść na ziemie.   Wróciliśmy poprzez Skyrail, to znaczy kilkanaście 
kabinek sześcio-osobowych połączonych drutem, wisząc kilkaset stop powyżej 
najwyższych drzew w lesie tropikalnym.  Było to świetne przeżycie, i wspaniała próba 
piątego i szóstego punktu prawa harcerskiego.   
 
Tak więc dochodzimy do ostatniego etapu naszej włóczęgi, do „Four Mile Beach,” Port  
Douglas,  gdzie rozkoszowaliśmy się piękną plażą.  Około dziesiątej rano, wypłynęliśmy 
łódka „Quicksilver”. Ponieważ już drugi raz płynęliśmy łódką po oceanie, podróż była 
mniej kolorowa niż poprzednia, nawet udało nam się trochę przespać.  Gdy jednak 
dotarliśmy na miejsce, nie zmarnowaliśmy chwili czasu.  Spędziliśmy dzień pływając, 
odpoczywając, pisząc listy i rozmyślając nad przepięknymi przygodami które 
przeżyliśmy na tym cudnym kontynencie.  Zrozumieliśmy znaczenie słów światowej 
piosenki wędrowników „Bo do nas młodych włóczęgów cały należy szeroki świat...”  tak 
jak należą odkrycia duchowe i przeżycia harcerskie.  No i tak zakończył się nasz pobyt na 
drugim końcu świata.  Każdy wrócił do domu ---- z plecakiem pełnym wspomnień i 
sercem pełnym radości.  Serdecznie wszyscy dziękujemy druhnie Basi Woźniak za czas i 
wysiłek włożony w tą wspaniałą podróż. 
 
Czuwaj!        Magdalena Lewandowska, samarytanka.   
 

 
aKcja letNIa Na KaSZuBacH 

 
PIĘKNE POLSKIE KSIĘŻNICZKI ŚWIECĄ MĄDROŚCIĄ I UCZYNNOŚCIĄ!! 

Kolonia Zuchów Dziewcząt -  „Królestwo Klejnotów” 
Kaszuby, 5go lipca - 19go lipca, 2003. 

 
Tegoroczna kolonia zuchów dziewczynek na Kaszubach rozbrzmiewała radosnym 
dźwiękiem rozbawionych zuchów.  W pięknej ceremonii zuchy wpisywały się do kroniki 
prawdziwym piórem.  Tegoroczna  kolonia odbyła się pod nazwą „Królestwo Klejnotów” 

Otrzymując kapelusz księżniczka-
zuch dowiedziała się w którym 
baraku-pałacu będzie mieszkała 
przez dwa tygodnie. Na otwarcie, 
pudełko zrobione z różnych 
klejnotów, było otworzone i każda 
szóstka otrzymała różne 
łamigłówki i musiała wymyślić 
temat kolonii –Księżniczki i 
Łamigłówki.    
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Każdy zuch-księżniczka otrzymała zaproszenie na przyjęcie do Królewny,  gdzie złożyły 
przysięgę na życie księżniczki przy muzyce fanfar.  Każda księżniczka zrobiła sobie  
biżuterię która była symbolem szóstek --  czerwone rubiny, zielone szmaragdy, białe 
brylanty, niebieskie szafiry, złote bursztyny, mleczne opale, białe perełki, złote topazy, 
czerwone granaty, fioletowe ametysty, zielono-niebieskie turkusy i zielone oliwiny. 
 
Księżniczki poznały legendy 
dawnych Polskich Księżniczek 
( Jadwiga, Bona, Wanda, Kinga), 
ich zwyczaje i stroje 
średniowieczne oraz dowiedziały 
się jak wygląda Dwór Królewski.  
Księżniczki same sobie zrobiły 
piękne sukienki i szpiczaste czapki.  
Bardzo podobała im się  piosenka 
kolonii -- Koronkowa Lambada, i 
często się słyszało okrzyk:  Hej ha, 
ha, Hej ha ha, Jestem dobra księżniczka!    W jadalni wisiały dwie części korony dla 
każdego dworu.  Kiedy księżniczki  zrobiły dobry uczynek to mogły przykleić klejnot na 
koronę.  Na zakończenie kolonii, dwie części korony  złożono w jedną piękną całość!   
 
Codzienne zawołanie było  ‘Dzienna Łamigłówka’-  rozsypanki, krzyżówki, szarady, 
rebusy, pisma tajne, zagadki słowne i obrazkowe.  Podczas ciszy po obiedzie, zuchy 
pisały w swoich dziennikach. 
 
Wspólnie z zuchami chłopcami z kolonii Karpaty,  zuchy-księżniczki uczestniczyły w 
pięknej zuchowej Mszy św. odprawionej przez  księdza Olbrysia.  Piękny śpiew, 
modlitwy i symboliczne dary związane z księżniczkami Jadwigą, Kingą, Boną i Wandą.  
Zuchy-księżniczki  miały zaszczyt dzielić przeżycia razem z Siostrami Yolantą i 
Małgorzatą, które przyjechały do nas z Texasu. 
 
Wycieczki były różne i odbywały się codziennie – Blueberry Hill, Gunn Lake, Public 
Beach, Milenium, i Trzy Krzyże.  Ulubioną wycieczką zuchów był wyjazd autobusem do 
'Storyland'.   Na naszych wycieczkach często spotykałyśmy zuchów chłopców z kolonii 
„Karpaty!!   
 
Zuchy spędziły dużo czasu przy wodzie, na kanu kajakach i żaglówkach  pod opieką 
druhny przew. Marysi Latoszek-Green, i ratowniczek sam. Sonii Cichosz i Caroline 
Sulatycki. 
 
Dzień odwiedzin ‘Open House’ dla rodziców to szansa na spotkania i zwiedzanie terenu. 
Wieczorne kominki były bardzo wesołe bo księżniczki też były aktorkami a pokazy i 
okrzyki były bardzo pomysłowe.  
 
Ulubione gry i pląsy w tym roku:  Sardynki, Czyżyku, Mała misiganka. 



- 36 - WICI  Nr. 169 – XI  2003  
  

Ulubione majsterkowanie:  Herby, „Zakładki do książek (bookmarks)”, Smoki, Maski, 
„Worry Dolls”. Ulubione piosenki:  Jestem Zuch, Siyahumba, Wędrowały zuchy przez 
szeroki świat. Kolonia  zakończyła się w KORONKOWĄ  MASKARADĄ, na którą  
zuchy i komenda poubierały się w piękne kostiumy. Z pewnością  księżniczki/łamigłówki  
były zadowolone.  Komenda wspaniała i kolonia zgrana!! 
 
Czuwaj!        
Hm.,  Aniela Biskup,  Komendantka Kolonii  'Królestwo "Klejnotów’. 
 
 

"Drogocenna Kolonia" 
 
Kolonia skończyła się za szybko, a na pocieszenie zostały nam tylko wspomnienia i 
zdjęcia, które zawsze będą przypominały te cudowne chwile.  Program kolonii był 
starannie i szczegółowo przygotowany.  Już miesiąc przed rozpoczęciem wszystkie 
funkcyjne spotkały się na cały dzień w domu druhny komendantki Anieli Biskup.  Było 
nie tylko fajnie ale i bardzo pracowicie.  Każda z nas wróciła do domu z pełną teczką 
materiałów, pomysłów i zadań, które miałyśmy przygotować na kolonię. 
 
Na dwa tygodnie znana nam wszystkim stanica "Bucze" zamieniła się w "Królestwo 
Klejnotów", pełne księżniczek zamieszkałych na dworach Bony, Jadwigi, Kingi i Wandy.  
Tradycyjne szóstki zuchów utworzyły Szmaragdy, Opale, Ametysty, Turkusy i inne 
drogocenne klejnoty.  W ten sposób wszystkie czułyśmy się bezcenne. 
 

Zuchy z mojego baraku Polesie 
tworzyły Dwór Kingi, a jej 
ciekawa legenda przybliżyła 
wszystkim historię odkrycia soli w 
Wieliczce.  Podobnie jak śpiewana 
Koronkowa Lambada, pokazy 
księżniczek i bale pozwoliły nam 
przez dwa tygodnie zapoznać się z 
legendami o polskich 
księżniczkach i zwyczajach na 
dworach królewskich.  Myślę, że 
nie tylko zuchy ale i wszystkie 
funkcyjne wiele się nauczyły w 

czasie naszej kolonii, a ja czuję się lepiej przygotowana do pracy z moimi zuchami w 
gromadzie "Gwiazdki".  Pogoda i komary nie sprawiały nam szczególnych problemów, 
bo każda harcerka i zuch wie, że przepis na cudowne wakacje na naszych Kaszubach to:  
promyk słońca, parę kropli deszczu, szczypta brudu no i oczywiście bzyczące komary 
(najważniejsze że bez West Nile Virus!) 
 
Największą radość sprawiła zuchom i oczywiście nam funkcyjnym też, wycieczka do 
Story Land, gdzie w otoczeniu Alicji z Krainy Czarów, Ani z Zielonego Wzgórza, 
Kopciuszka i innych bajkowych bohaterów spędziłyśmy naprawdę bajeczny dzień. 



 

 WICI  Nr. 169 – XI  2003 - 37 - 
 

 
Niestety nasza kolonia powoli dobiegała końca.  Nasz ostatni wieczór z dworskim balem, 
w przebraniach z epoki, był ostatnim radosnym akcentem. 
 
Następny dzień to już pakowanie i sprzątanie oraz bardzo podniosły obrzęd z koroną 
dobrych uczynków i rozdaniem zdobytych sprawności.  To sobotnie przedpołudnie, 
chociaż słoneczne i bez deszczu, było bardzo mokre od naszych łez.  Częściowym  
pocieszeniem dla nas funkcyjnych było spotkanie się w niedługim czasie na szkoleniu w 
Montrealu. Nasze zuchy choć szczęśliwe że wracają do domu, po przywitaniu rodziców 
zupełnie nie śpieszyły się z opuszczeniem terenu, a ostatni lunch trwał dłużej niż 
wymagała tego bułka z „hamburgerem”. 
 
Dziękuję wszystkim zuchom, druhnom funkcyjnym i opiekunkom za te wspaniałe 
"klejnotowe" dwa tygodnie spędzone wspólnie na Buczu, a szczególnie i przede 
wszystkim druhnie komendantce Anieli Biskup, dzięki której moja pierwsza kolonia w 
roli funkcyjnej była prawdziwie brylantowa i pozostanie na zawsze w moich 
wspomnieniach. 
 
Martha Głowacz, sam.             Sprawdzone? 
 
 
 
 

Chciałabym tam wrócić 
 
Od dłuższego czasu czekałam niecierpliwie, nie mogłam się doczekać tego dnia kiedy 
nareszcie pojadę na obóz harcerski na Kaszuby.  Czasami kiedy miałam wolną chwilę, 
kładłam się na łóżko i wyobrażałam sobie jak tam będzie, czy poznam wielu nowych 
przyjaciół i czy będzie mi się tam podobało.  Przeszło kilka następnych dni i nareszcie 
doczekałam się.  Przyznam się że nie było łatwo tak czekać. 
 
Wstałam bardzo wcześnie rano 
ponieważ emocje nie pozwalały mi 
spać.  W szybkim tempie zjadłam 
śniadanie i przygotowałam się do 
podróży.  Podróż na Kaszuby była 
długa i męcząca ale powiem od 
razu że było warto się pomęczyć.  
Kiedy zajechaliśmy na miejsce 
byłam mile zaskoczona i było mi 
trochę wstyd, ponieważ 
wyobrażałam sobie to miejsce 
trochę gorzej.  To wspaniały 
krajobraz, cudowne jezioro, 
pachnące lasy.  Codziennie 
pływałyśmy  w jeziorze.  Woda 
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była ciepła i relaksująca po długim dniu.  Również mogłyśmy pływać canoe i 
katamaranem.  Jednego dnia nawet pojechałyśmy na wycieczkę canoe.  Nie było zbyt 
łatwo bo musiałyśmy pchać canoe przez domy bobra.  Chodziliśmy na długie i wspaniałe 
wędrówki.  Wędrowałyśmy przez lasy, pola i górki ale za to się miało poczucie większej 
wartości i zadowolenia.  Poznałam wiele harcerek z którymi się zaprzyjaźniłam.  
Każdego wieczoru miałyśmy ognisko i czasami byłyśmy zaproszone na wspólne ognisko 
ze wszystkimi obozami albo wyłącznie z harcerzami na naszym terenie.  Za trud który 
przeszłyśmy, nagrodą dla nas była zorganizowana potańcówka, na którą oczywiście wiele 
z nas czekało.  Mimo zmęczenia mogłyśmy jeszcze znaleźć w sobie siły na zabawę. Tak 
ogólnie nie było tam dobrze - było super - i mam nadzieję że w następnym roku również 
pojadę  i przeżyję tak wspaniałe chwile i zobaczę się z przyjaciółmi. 
 
Sylwia Rezonja, trop. 
Drużyna Wierna Rzeka, Szczep Kujawy. 
 
 
 
 
 

LIST Z OBOZU 
Cześć Zuzia! 
 
Na początku mojego listu , bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. 
 
Pytałaś mnie jak spędziłam moje wakacje, i żebym ci opowiedziała o moich najlepszych 

chwilach, a więc wakacje były 
odlotowe, to znaczy wszystko leciało 
zgodnie z planem. 
 
Więc przeżyłam mnóstwo przygód, 
było pełno wspaniałych chwil, i 
naprawdę nic dodać, nic ująć. 
Prosiłaś we wcześniejszym liście, 
abym napisała tobie o moich 
najbardziej oczekiwanych i udanych 
chwilach wakacji, więc, zacznę od 
tego że najbardziej ciekawie było na 
obozie ATLANTYDA mojego 
Szczepu Szarotki. Program 
miałyśmy odlotowy, czasami 

spędzałyśmy dzień same na terenie, a czasem z chłopcami na żaglówkach, lub kajakach. 
 
Jak to na każdym obozie harcerskim miałyśmy wieczorami ogniska, czasami  
wewnętrzne, a czasem wspólne. Pierwszy dzień obozu nie był aż taki interesujący bo 
oczywiście musiałyśmy rozstawiać namioty, urządzić obóz,  naprawdę było dużo pracy i 
bałaganu. Ale jeszcze przed rozstawianiem wszystkiego, miałyśmy pierwszy apel 
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obozowy.  Na apelu komendantka obozu Malwina Sekścińska przywitała wszystkie 
harcerki i obecnych jeszcze wtedy rodziców.  Odczytała też skład naszej kadry obozu. A 
były to: Komendantka: Malwina Sekścińska, Kucharka: Paula Mickiewicz, Opiekunka: 
Malwiny mama (Janina), Oboźna: Asia Marks, Podoboźna: Balbina Batalińska. 
 
Wszystkie harcerki były bardzo 
zgrane, pomagały sobie nawzajem. 
Naprawdę jednym słowem atmosfera 
obozu była cudowna. Każdego dnia 
wstawałyśmy o godz. 7-mej, 
zaczynaliśmy dzień modlitwą przy 
kapliczce zbudowanej przez nasze 
mądre i zdolne Szarotki. Następnie 
była gimnastyka którą prowadziła 
zastępowa zastępu Syrenki: Asia 
Tymieniewska. Po męczącej 
rozgrzewce harcerki szykowały się 
na apel poranny. Na każdym apelu, 
dwie harcerki które otrzymały 
pochwałę były wyznaczone do wciągnięcia flagi na maszt, następnie był przeczytany 
rozkaz dnia przez komendantkę lub oboźną. Na tym kończył się apel poranny i wszystkie 
szłyśmy na przepyszne śniadanie które przygotowywała Paula z pomocą dyżurnych.  
 
Pierwsze chyba trzy dni spędziłyśmy na terenie robiąc różne rzeczy takie jak: 
zbudowałyśmy bramę, zrobiłyśmy tablicę ogłoszeń,  kapliczkę, trzeba było przygotować 
miejsce na ognisko, no i również posprzątać plac apelowy.  
 
Pewnego dnia Bałtyk zaprosił obóz ATLANTYDA i obóz harcerek z Montrealu, na 
wspólne ognisko. Rano i popołudniu miałyśmy znakomitą pogodę na pływanie, gry i 
szaleństwa, i ten przepiękny słoneczny dzień zakończyłyśmy ogniskiem. Przed naszym 
wyjściem na ognisko, chmury zaczęły zmieniać swój biały kolor na obrzydliwy szary i 
zaczął wiać zimny wiatr. Szybko się zebrałyśmy i zaczęłyśmy maszerować.  Z naszego 
miejsca obozowego, zajmuje trochę czasu aby dostać się na teren Bałtyku więc tak 
szłyśmy przez pięć minut aż tu nagle zaczęło lać jak z cebra. Wszystkie byłyśmy 
przemoczone.  Idąc tak na to ognisko Malwina wymyśliła nam okrzyk - BUM, BUM 
„KAMIENIE”!!!. Kamienie dlatego że Szarotki są mocne, silne, odważne i nie przejmują 
się ulewą, nie tak jak harcerki z Montrealu, które  pod samą bramę przyjechały 
autokarem.  
 
O, zapomniałabym, była również zorganizowana gra dla niektórych obozów zwana 
SURVIVAL. Asia Tymieniewska doszła jako jedyna Szarotka do ćwierć finału. To jest 
jedyna w swoim rodzaju LIZARD QUEEN –  Księżniczka Jaszczurek. Miałyśmy 
również okazję brać udział w różnych grach nocnych jak i dziennych.  
 
Jednak najbardziej pamiętną chwilą, na obozie było składanie przyrzeczenia. Małgosia, 
Claudia (Pyza), i Asia (Muminek) otrzymały krzyże harcerskie. Uroczystość była 
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przepiękna, naprawdę jest co wspominać. W środku nocy sprowadzono nas nad brzeg 
jeziora, wzdłuż brzegu stały zapalone pochodnie. Gwiazdy zaśnieżyły całe niebo, 
gdzieniegdzie było słychać odgłosy nocy. Przy każdej pochodni stała harcerka i 
powtarzała punkt prawa harcerskiego. Na końcu tej drogi naszych obowiązków, na 
pomoście stała nasza szczepowa która przyjechała specjalnie na tą uroczystość. 
Przymaszerował nasz staruszek Sztandar, serca zabiły mocniej, przyrzeczenia zostały 
złożone, polały się łzy. Wieczór pełen przeżyć zakończyłyśmy poczęstunkiem i 
wspomnieniami z przyrzeczeń innych harcerek.  
 
Te osiem dni obozu zleciały tak szybko, nawet nie wiesz jak szybko. 
 
Niezły obóz co? Mam nadzieję że za rok przyjedziesz do Kanady by spędzić go z nami. 
Napisz coś.  Jak tam minęły twoje wakacje? 
 
Druhna Balbina Batalińska  
Szczep Szarotki 
 
 
 
 

WIEŚCI Z TERENU 
 
 

Jak Pracował Szczep „KUJAWY” 
 
Szczep "Kujawy" zakończył swój 
kolejny rok pracy harcerskiej.  Ten 
szczególnie ważny dla nas rok 
obchodów 50-lecia harcerstwa w 
naszym mieście zakończyłyśmy 
udanym, trzecim z koleii biwakiem 
połączonym z tradycyjną 
pielgrzymką do w Niagara-on-the-
Lake na groby Hallerczyków. 
 
Tradycyjnie, razem z nami 6-go 

czerwca rozbiły swoje namioty harcerki i instruktorki z zaprzyjaźnionych szczepów 
"Kartuzy" z Burlington, "Wisły" z Hamilton, "Kaszuby" z Oakville, "Mazowsze" z 
Oshawa i "Bór" z London.  Tym razem skorzystałyśmy z życzliwej  gościnności zarządu 
Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w St. Catharines i urządziłyśmy biwak na 
pięknym terenie Polonia Park. 
 
Tematem naszej udanej imprezy było hasło "Bohater czy "Bochater".  A więc z jednej 
strony niekoniecznie wielki na skalę światową, może i mały bohater naszego dnia 
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codziennego, ale ważne że prawdziwy, czyli ten przez  samo "h", a z drugiej strony ten 
przez "ch", łatwy popularny idol, pseudo bohater. 
 
Już w piątek harcerki namalowały dla każdego zastępu poncho z postaciami znanych nam 
wszystkim superhero:  Wonder Women, Superman, Spiderman, Batman, Sailor Moon i 
Powder Puff Girls.  Ten rozrywkowy początek biwaku wprowadził nas w świat płytkich 
ale jakże popularnych, współczesnych idoli.  Na następny dzień zaraz po śniadaniu 
pojechałyśmy autobusem do Queenston Park, gdzie odbywał się nasz bieg na przeżycie.  
W czasie biegu zapoznałyśmy się z przebiegiem bitwy w Queenston Park, a w otoczeniu 
pomników generała Brock i Laura Secord oraz  pamiątkowych tablic z okresu wojny 
1812 roku powiało wokół nas prawdziwym  bohaterstwem.  Ostatnią stacją naszego 
biegu był dom Laura Secord, z którego ta dzielna kobieta wyruszyła z wiadomością o 
planowanym przez Amerykanów ataku.  Jej niebezpieczny bieg był znacznie trudniejszy 
od naszego - w 18-cie godzin pokonała 36 kilometrów, a przyniesioną wiadomością 
doprowadziła do zwycięstwa wojska kanadyjskiego. 
 
Po południu, już na terenie Polonia Park, w czasie wspólnych gier i zabaw harcerki miały 
okazję przekonać się, że wielu bohaterów żyje wśród nas.  Z wycinków lokalnej gazety 
harcerki wyszukały artykuły o niecodziennych ludziach żyjących.  W ten sposób 
poznałyśmy młodego mieszkańca St. Catharines który bezinteresownie oddał swoją nerkę 
do przeszczepu, albo uczennicę która zorganizowała zbiórkę pieniędzy dla chorego 
dziecka, czy młodego chłopca który uratował dziecko z pożaru.  Dla odmiany 
sięgnęłyśmy do historii harcerstwa, a bohaterskie biografie Olgi Małkowskiej i Jadwigi 
Falkowskiej przybliżyły nam instruktorki Elżbieta Szczepańska i Gosia Kaczor. 
 
O tym, że można też pojmować bohaterstwo inaczej przekonał nas znakomity monolog 
dhny. Sylwii ze szczepu " Kujawy".  Ubrana w szerokie spodnie, łańcuchy, i czapkę z 
daszkiem do tyłu- Sylwia wykreowała postać popularnego w subkulturze młodzieżowej 
"cool bochatera". 
 
Po tych przeżyciach każda z nas odpowiedziała sama sobie na pytanie jak doskonalić 
swoje życie i jakiej swojej wady chce się pozbyć.  Na dobry początek dokonałyśmy 
symbolicznego spalenia tej cechy charakteru w naszym wieczornym ognisku. W 
niedzielę rano wzięłyśmy udział w uroczystej paradzie na cześć Hallerczyków w 
Niagara-on-the-Lake.  Liczny udział harcerek w tej ważnej dla Polonii uroczystości 
świadczy o naszym przywiązaniu do patriotycznych tradycji Polonii i jest z pewnością z 
naszej strony takim małym aktem dobrze pojętego bohaterstwa. 
 
W poczuciu dobrze spędzonych trzech dni rozjechałyśmy się do domów, bogatsze o 
nowe doświadczenia i przeżycia.  Hasło i program naszego biwaku udowodniły, że na 
bohaterskie czyny jest zawsze czas i miejsce, a inspiracją do tego jest życie codzienne  
każdej z nas i wcale nie musimy czekać na wielkie wydarzenia historyczne. 
 
Drużynowa, 
Kasia Głowacz, przew. 



- 42 - WICI  Nr. 169 – XI  2003  
  

40-lecie Harcerstwa w London 
 

W tym roku obchodzimy 40-cie Harcerstwa, przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej  
London, Ontario. 
 
Drużyna została założona przez 
druhnę Zofię Człowiekowską w 
1963 roku.  Następną opiekunką i 
szczepową była Katarzyna 
Sawicka i ona to zgłosiła mnie jako 
ochotniczkę na drużynową 
zuchów.  Początkowo pracowałam 
pod opiekuńczymi skrzydłami 
druhny Kasi a potem z druhną 
Zofią Śmieją, następną szczepową.  
Obie druhny były bardzo 
pracowite. 
 
Druhna Kasia brała nas na biwaki, 
często urządzała kominki na sali 
parafialnej dla całej Polonii.  Ś.P. 
ksiądz. Pluta i ś.p. ksiądz Lipka 
byli nam bardzo przychylni.  Mieliśmy wtedy bardzo aktywne Koło Przyjaciół które 
pomagało w zdobywaniu funduszy,  szczególnie poprzez  urządzanie bazarów, co 
umożliwiło wyjazd szczepu do Science Centre w Toronto. 
 
W latach 1971-72 nasza gromada „Śnieżyczki” miała 12 dziewczynek od 7 do 11-tu lat. 
Należąc do rodziny Z.H.P. zuchy uczą się dużo po przez zabawy i gry, dlatego na 
zbiórkach jest tak bardzo miło a zarazem pożytecznie.  Dzieci taką metodą uczą się 
chętnie.  Całe wychowanie harcerskie jest skarbem dla dzieci emigrantów, bowiem 
poznają kraj ojców i kulturę z której się wywodzą. 
 
W latach 70-tych za czasów dhny. Sawickiej i Śmieja była w drużynach i gromadach 
jedność i braterska pomoc.  Kiedy zimą były kominki brał w nich udział cały szczep.  
Polonia lubiła te rozrywkowe kominki i ogniska, bawiła się z bracią harcerską świetnie, 
śpiewając harcerskie piosenki.  Wtedy młodzież popisywała się pląsami, wesołymi 
inscenizacjami i okrzykami.  W czasie świąt Bożego Narodzenia gromada „Śnieżyczki” 
postanowiła  na kominku urządzić swojego rodzaju jasełka.  Pani Nowak, z zawodu 
krawcowa, umiejętnie pomagała mamom w wystrojeniu dzieci na tą okazję.  „Jasełka” się 
udały.  Zuchy bardzo lubią brać udział w pokazach.  
 
„Śnieżyczki” były bardzo dumne kiedy udało im się po kolei przez dwa lata wygrać 1-szą 
nagrodę w całym południowym Ontario na kominku zuchowym w Toronto za najlepsze 
inscenizacje. 
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W tym samym czasie gromadę 
zuchów chłopców prowadził druh 
Lutek Oko. Był on świetnym 
wodzem, dbał o swoich zuchów i 
troszczył się o swoją gromadę.  
Oni także wygrali na kominku 
zuchowym nagrodę.  Druh Lutek 
był bardzo lubiany przez swoich 
zuchów.  Wielu z nich zachowa 
dobre wspomnienia z lat 
dziecięcych do których przyczynił 
się druh Lutek, na zawsze. 

 
Na biwakach prowadzonych przez druhnę Kasię Sawicką było bezpiecznie pod jej 
„bronią” łopatą, a dzieci i młodzież z rodziny Z.H.P. buchały radością życia, czarem 
dziecięcego szczęścia. Nasza rodzina harcerska była do dyspozycji całej Polonii, szliśmy 
gdzie tylko mogliśmy się przydać.  Osobiście bardzo lubiłam kiedy w defiladzie niesiono 
sztandary Kombatantów i nasze harcerskie, a podczas Mszy św. sztandary zniżano w 
ukłonie Matce Bożej. Często byliśmy zapraszani i zapraszaliśmy na kominki brać 
harcerską i zuchów z Hamilton i Burlington a ksiądz Sanczenko nawet zaprosił nas do 
Chatham. 
 
Nie wszystkie jednak chwile były wesołe.  Kiedyś w „Storybook Garden” zuchy miały 
bieg.  Dla zachęty powiedziałam że będziemy szukać skarbu, garnka pełnego dolarów 
którego pilnuje smok. Dziewczynka-zuch, która pierwsza znalazła garnek, była 
rozczarowana do łez  i powiedziała „przez ten głupi obrazek garnka z dolarami, mógł 
mnie zjeść smok...byłam pewna że to będzie prawdziwy garnek pełen dolarów”.  Smok 
też był narysowany, ale tego nie zauważyła.  Och te nieszczęsne dolary.  Dzieci są 
łatwowierne.  Uczyłam się na własnych błędach. 
 
Phm. Barbara Słaboń wiele lat prowadziła szczep „Bór” a hm. Mieczysław Rzeźnik, 
urodzony już w Kanadzie, prowadził szczep harcerzy „Piastowski Gród”. Pracował 
najwytrwalej - z przerwami aż  40-ci lat.  Brawo Druhu!!! Serdecznie Ci dziękuje cała 
Polonia z London za Twój ogromny trud a najbardziej młodzież harcerska  którą 
zabierałeś na biwaki, zimowiska i obozy.  Twojego łagodnego charakteru i poczucia 
humoru nie zapomną twoi wychowankowie nigdy.  Było ciężko, ale warto było. 
 
Los rozniósł nasze harcerki i harcerzy po całej Kanadzie wiele z naszej młodzieży 
pracuje w innych ośrodkach polonijnych. Ci których los zaniósł daleko na północ pracują 
w skautingu kanadyjskim. 
 
Moja córka Krysia powiedziała że najpiękniejsze chwile jej młodzieńczych lat to lata 
spędzone w polskim harcerstwie.  Ona także prowadziła gromadę zuchów kanadyjskich 
kiedy wybrano ją aby powiedziała gawędę na ognisku to mówiła o Andrzeju 
Małkowskim.     
                        Przew. Władysława Boć.
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 SPÓŹNIONE WIEŚCI 
Ale zimno.... 
 

Siódmego marca pańskiego 
roku 2003, gdy już słońce 
uciekło na drugą stronę kuli 
ziemskiej, spotkaliśmy się 
w umówionym miejscu 
żeby wyruszyć w nieznane. 
Tak prawdę mówiąc 
wszyscy byliśmy niepewni 
tego co nas czeka i co 
wyjdzie z tej wycieczki - 
niezapomniana przygoda 
czy mizerna przejażdżka.  
 
Pięć samochodów gnało 
zaśnieżonymi, mrocznymi, 
Ontaryjskimi drogami w 
stronę Tobermory. W 

końcu, trochę po północy dojechaliśmy i zaczęliśmy rozbijąjąc namioty. Tak, to pewne 
wędrowniczki i wędrownicy wybrali się na zimowy biwak na Bruce Trail. Zwariowali? – 
może, Oszaleli? – pewnie tak. Prowadził ich prawdziwy wędrowniczy duch? – bez 
wątpienia. 
 
Było nas piętnaścioro ze szczepów Szarotki, Bałtyk, Poprad i nawet z Montrealu.  
 
Z ciepłego namiotu, o siódmej rano, wyskoczyliśmy w głęboki śnieg i zaczęliśmy sobie 
gotować śniadanka. A później już nic nam nie zostało jak tylko wyruszyć na wędrówkę. 
W głębokim śniegu prawie do kolan, z wielkimi plecakami na plecach, ubrani bardzo 
ciepło szliśmy w stronę Georgian Bay. 
 
Otaczająca nasz przyroda była niesamowita. Na drzewach i krzewach leżały czapy 
śniegu. Sam śnieg chrupał pod śnieżnymi butami. Wszędzie było widać ślady 
przeróżnych zwierzątek, i nawet znaki po zwierzątku zjedzonym przez coś większego - 
wilki? A gdy w końcu doszliśmy do tego potężnego jeziora to nam dech zaparło w 
piersiach. Sople zwisające ze skał były niebieskie i tak olbrzymie że nie dało się ich 
objąć. A samo jezioro wyglądało jakby fale zamarzły w ruchu. 
 
W końcu dobrnęliśmy do naszego obozowiska, rozbiliśmy namioty, zbudowaliśmy 
kuchnie, zjedliśmy obiad, rozpaliliśmy ognisko i zaczęliśmy tańczyć i śpiewać aby się 
trochę rozgrzać. Temperatura zaczęła spadać i mróz powoli dokuczać. Doszliśmy do 
wniosku że cieplej będzie w namiotach. Wiec już o 8-ej leżeliśmy w ciepłych śpiworach 
na minus 30 stopni. 
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O wschodzie słońca pierwsze osoby zaczęły wstawać. Matka Natura dorzuciła nam 
jeszcze 30 cm. śniegu i wcale na tym nie poprzestawała. Przemoczeni i zmarznięci 
zjedliśmy śniadanie i zaczęliśmy zwijać obóz i przygotowywać się do drogi. Co gnało 
nas do samochodów??  Pewnie ciepło, suche rzeczy i cywilizacja. Jedno to co wiemy, to 
że droga powrotna była o wiele krótsza. 
 
Czy zrobimy to za rok? – pewnie nie. Czy polecamy innym? – pewnie tak. Czy jeszcze 
kiedyś wybierzemy się na taką wycieczkę? – bez wątpienia. 
 
Czuwaj, 
Pwd. Malwina Chłodna Dziewczyna. 
 
 

Hu hu ha, hu hu ha, nasza zima zła, … 
czyli zimowy biwak zuchowy pod nazwą “Leśny ludek”. 

 
 
O północy dojechaliśmy w końcu 
do stanicy „Bucze”,  niektórzy po 
raz pierwszy bez rodziców, po raz 
pierwszy na Kaszubach. 
Wypakowaliśmy autobus i 
zajęliśmy miejsca w barakach. A 
było nas dość dużo. W sumie było 
23 zuchy ze szczepów Szarotki, 
Bałtyk, Zarzewie, 9 osób komendy, 
i 8 rodziców.  Niektóre zuchy od 
razu zasnęły, ale były też takie 
które nie mogąc spać poszły z 
druhem Leszkiem sprawdzić teren. 
Rano pobudka, modlitwa i 
tradycyjna gimnastyka. Na śniadanie mieliśmy ‘francuskie grzanki’, i dużo innych 
dobroci. Niestety Matka Natura nie przestawała nam lać deszczu na głowy, więc 
zajęliśmy się proporczykami. O godzinie 11-tej doszliśmy do wniosku, że dosyć mamy 

tego leniuchowania, że zuchy nie boją się deszczu 
- przecież nie są z cukru, więc ubraliśmy się w 
ortalionowe spodnie i kurtki, złapaliśmy jabłko na 
drogę i wyruszyliśmy na podbój Kaszub. Śnieg 
powoli się topił a droga zamieniała się w błotną 
rzekę. Ale zuchom to nic nie przeszkadzało i 
brnęły dalej przed siebie na Gun Lake. Chociaż 
bardzo zmęczone, jednak nadal pełne dobrych 
pomysłów, zuchy po zdobyciu swojej trasy 
zaczęły budować szałasy. Ale to były szałasy!, 
każda harcerka i harcerz by się bardzo natrudzili 
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robiąc takie. Po powrocie do stanicy zjedliśmy obiad, przebraliśmy się i wyruszyliśmy na 
Milenium żeby tam zbudować zastępowe ogniska i przeprowadzić konkurs zapalenia 
ogniska jedną zapałką. Niesamowite zuchy i temu zadaniu podołały i już wkrótce 
wszyscy jedli „marshmallows”.  
Po kolacji mieliśmy ognisko pod gwiazdami, i choć było trochę zimno to pląsając zrobiło 
się bardzo cieplutko. W pewnym momencie usłyszeliśmy wycie wilków i zastęp po 
zastępie zaczął znikać z terenu ogniska. W ogóle nie wiedzieliśmy co się dzieje. I oto 
korespondencja od naszego znajomego, który wytłumaczył to dziwne zdarzenie: 
 
Drodzy czytelnicy, 
Piszę do was bo chciałem was 
zawiadomić o tym co się ostatnio działo 
na Kaszubach. A więc w sobotę w 
czasie dnia usłyszałem głosy w moim 
lesie. Więc zacząłem je śledzić. No i 
była to gromadka małych ludków. Było 
ich bardzo dużo ale były bardzo 
grzeczne. Zbudowały dla mnie 3 
szałasy w których teraz sobie sypiam, 
są bardzo ciepłe, dziękuję. Potem 
zbierały śmiecie w lesie i zabierały je ze 
sobą nie zostawiając nic oprócz małych 
śladów butków. Następnie cały czas je 
śledząc zauważyłem że zaczęły 
budować ogniska nie łamiąc ani jednego żywego drzewka. Były bardzo zaradne. A wieczorem przy 
ognisku tańczyły, śpiewały, śmiały się i były bardzo pogodne. Dużo z was, dorosłych powinno się od 
nich uczyć. Więc podjąłem decyzję i zawołałem moich braci, wilki by mi pomogły i przygotowały 
obrzęd pasowania zuchów na „Leśne Ludki”. To wielki zaszczyt. Zastępowi przyprowadzali mi 
zuchów  po kolei które trochę wystraszone odbierały ode mnie chrzest Sosny. Niesamowite jak te małe 
ludki były podekscytowane. Zuchy!, bardzo wam dziękuję za pomoc i mam nadzieję że zawsze i 
wszędzie w moich lasach będziecie zbierać śmiecie, pomagać zwierzątkom i dbać o przyrodę. 
Czuj,    Leśny Stary Ludek (Dziad) 
 
 I tak minął nam cały dzień na Kaszubach, nastała późna noc, kominek z pokazami 
zakończył się kręgiem i zuchy, zmęczone ale zadowolone, cichutko pozasypiały w 
swoich łóżeczkach śniąc o „Ludzie” i jego lesie. 
 
Niedziela obudziła nas pięknym gorącym słońcem i bezchmurnym niebem. (To chyba 

sprawa Dziada Leśnego).  A więc szybko 
namalowaliśmy mapy tego wszystkiego co widzieliśmy 
przez całą sobotę, spakowaliśmy nasze manatki, i 
wyruszyliśmy po następną przygodę. Jak pewnie 
wszyscy wiecie 21-go marca jest pierwszy dzień 
wiosny czyli tradycyjnie żegna się zimę i wita wiosnę. 
Każdy zastęp więc zrobił swoją marzannę którą potem 
podpalił i wrzucił do rzeki na pożegnanie śniegu i 
mrozu wołając „Hu hu ha, hu hu ha. nasza zima zła”. 
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Po obiedzie, już siedząc w autobusie, niektóre zuchy z bardzo smutnymi minkami pytały 
czy na pewno nie możemy dłużej zostać, jedynym pocieszeniem było dla nich to że, 
mogą wrócić na Kaszuby na kolonie. A więc do zobaczenia na Kaszubach w lecie. 
Dziękujemy stanicy „Bucze” za gościnę, funkcyjnym za super akcje, a rodzicom za dużą 
pomoc. 
Czuj!  Pwd. Malwina Sekścińska, komendantka Leśnego Ludka. 
 

Ogromne Sople 
 

H.O., Dh. Mariusz Karczewski 
Szczep Wodny Poprad 

 
Bruce Peninsula National Park. Od 7-go do 9-go marca, drużyna wędrownicza Morskie 
Orły ze Szczepu Poprad była na zimowym biwaku w parku narodowym.   
 

Po długich godzinach czekania 
w szkole i w domu, nareszcie 
nadszedł czas na pakowanie: 
pięć par skarpet, cztery swetry, 
dwie pary rękawic (itd.) ...a 
także śpiwór na -30° C. Nie 
łatwo było to wszystko 
spakować, mimo że 
używaliśmy te same plecaki w 
których się pakowaliśmy na 
trzy tygodniowy obóz letni! 

 
Pierwszą noc spędziliśmy na 
początku szlaku. Była już późna 
noc gdy dojechaliśmy na 

miejsce, i nie było mowy o tym by wyruszać dalej. Ale następnego dnia był czas na 
wymarsz. Po spakowaniu jedzenia oraz niezbędnego sprzętu, wyruszyliśmy na szlak 
Bruce Trail. Na szlaku mieliśmy okazję zatrzymać się przy pięknie zamarzniętych 
jaskiniach oraz wybrzeżach Georgian Bay. W 
jednej z jaskiń (tzw. „grotto”) zwisały sople o 
ponad dwu metrowej długości. Było po prostu 
pięknie. 
 
Ale harcerze jak to harcerze, szybko udało nam 
się kilka pozrywać ze ścian no i wojna! Na 
szczęście byliśmy za bardzo zmęczeni długim 
marszem, więc nie ponieśliśmy dużych strat. 
Rozbiliśmy się w zalesionej części wybrzeża 
Georgian Bay, gdzie udało nam się rozpalić 
ognisko i przygotować bardzo długo oczekiwany gorący posiłek. Po wesołym ognisku i 
po wytrzepaniu ubrań z nieskończonej ilości śniegu, położyliśmy się spać w namiotach. 
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Następnego dnia, szybko przygrzaliśmy śniadanie i z powrotem wyruszyliśmy na szlak. 
Tym razem już nie zatrzymywaliśmy się przy jaskiniach bo każdy tylko tęsknił za 
ciepłym domem i porządnym jedzeniem. Po paru godzinach marszu w śniegu po kolana, 
nareszcie doszliśmy do samochodów.  Znajoma jednego harcerza powiedziała że jest 
szalony jeśli będzie brał udział w takim biwaku. Ale jakoś wróciliśmy ze wszystkimi 
palcami a wspomnienia zostaną na zawsze. Ale największe sople były te, które po całym 
dniu marszu w śniegu wisiały nam z nosów! 
 
~Czuwaj!    Mariusz Karczewski. 
 

DOtacje Dla ‘WIcI’ 
 

Balabuch, M.K.  $25.00 
Burghardt, Wiesław  $50.00 
Głogowska, Barbara  $20.00 
Grodecki, J.  $20.00 
Jaworski, Andrzej  $50.00 
Kay, Elżbieta  $40.00 
Malinowska, Barbara  $20.00 
Mychajłowycz, Irena  $25.00 
Piotrowska, Katarzyna  $20.00 
Polubiński, J.  $50.00 
Rybka, Bolesław  $25.00 
Schmidt, Ada  $50.00 
Woloch, Z. & T.  $25.00 
Zankowicz, Wacław  $25.00 
 

Szczep „Kartuzy”  $50.00 
Hufiec „Watra”  $100.00 
KPH „Hamilton”  $100.00 
KPH „London”  $100.00 
KPH „Zarzwie”  $2,000.00 
Krąg Kraków”  $50.00  

 
 
Przepraszamy! 
Ostatnia dotacja od KPH#1, Honorowe wynosiła $200.00 a nie jak mylnie podaliśmy w 
ostatnim numerze „Wici”. Bardzo przepraszamy za pomyłkę. 
   

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za dotacje. 
Czeki prosimy wystawiać na konto:  PSA-ZHP ‘WICI’ FUND. 

 
Zawiadamiamy, że Redakcja nie może pokwitować dotacji do ulg podatkowych (Income 
Tax). 



 

 



 

 
SZTANDAR CHORĄGWI HARCERZY W KANADZIE 

 
UFUNDOWANY NA 50-TĄ ROCZNICĘ CHORĄGWI 

POŚWIĘCONY 12.07.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

TORONTO, ONTARIO, KANADA 
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