CELE ZWIĄZKU
HARCERSTWA POLSKIEGO
pgK

HARCERSTWO W KANADZIE






Przed II Wojną Światową, 29 drużyn
harcerskich w ramach "scouting-u"
Kanadyjskiego
Po II Wojnie Światowej zaczynają do
Kanady napływać harcerki i harcerze
z Afryki, Indii, Persji, Anglii i Europy.
Od 1949 roku formują się jednostki
harcerskie w Montrealu, Ottawie
i Toronto.



1952 r.: stworzona została Komenda
Chorągwi Harcerek



1953 r.: Komenda Chorągwi Harcerzy
stworzona















1955 r.: organizuje się Okręg Kanada
Związku Harcerstwa Polskiego poza
granicami Kraju (pgK). Powstaje
pierwszy Zarząd Okręgu.
Zaczynają się tworzyć gromady
zuchowe, drużyny harcerskie i Koła
Przyjaciół Harcerstwa
w miejscowościach: Montreal,
Ottawa, Oshawa, Toronto, Burlington,
St. Catharines, Galt, Welland, Niagara
Falls, Hamilton, London, Windsor,
Sudbury, Kingston, Fort William
(Thunder Bay), Elliot Lake, Chatham,
Winnipeg, Calgary, Edmonton
i Vancouver.
W latach 1980-tych, powstają
jednostki w Mississauga
i Scarborough; w 1990-tych,
w Oakville i Brampton.





Wychowanie metodami harcerskimi
dzielnych, prawych i zdolnych do
poświęceń ludzi, w myśl Prawa
i Przyrzeczenia Harcerskiego
Wychowanie młodzieży harcerskiej
opiera się na zasadach etyki
chrześcijańskiej
Przygotowanie młodzieży harcerskiej
do świadomej, czynnej i ofiarnej
służby dla Kanady, Polonii i Narodu
Polskiego z którego pochodzi
Wzbudzenie wśród młodzieży
szacunku do głębokich wartości
polskiej historii, kultury, sztuki
i zdobyczy cywilizacyjnych, oraz
wskazania potrzeby znajomości języka
polskiego
Pomoc młodzieży w znajdowaniu
i budowie własnych, osobistych
wartości i talentów oraz kształtowanie
swego charakteru i sylwetki fizycznej
Stwarzanie warunków dających
możliwości wyrabiania cech
wodzowskich, inicjatywy i umiejętności
kierowania innymi

JAK PRACUJE HARCERSTWO

ZHPpgK w KONGRESIE POLONII
KANADYJSKIEJ

Swoje cele, zadania i program, harcerki
i harcerze przeprowadzają przez:

Związek Harcerstwa Polskiego jest
członkiem Kongresu Polonii Kanadyjskiej
i posiada trzy oficjalne miejsca dla swojej
delegacji na Walne Zjazdy K.P.K.:
Przewodnicząca/y Zarządu Okręgu,
Komendantka Chorągwi Harcerek
i Komendant Chorągwi Harcerzy.



Zbiórki gromad i drużyn, wycieczki,
biwaki, zwiady, biegi, obozy, kolonie,
odprawy, kursy, konferencje i zjazdy.

W okresie roku szkolnego (wrzesień –
czerwiec)
 Zastępy, gromady, drużyny i szczepy
mają swoje systematyczne zbiórki co
tydzień. W tym okresie przeprowadza
się zasadniczy program jednostki
harcerskiej z uwzględnieniem
zdobywania gwiazdek zuchowych,
sprawności i stopni harcerskich.


W tym czasie organizuje się
wszelkiego rodzaju imprezy
o charakterze zwyczajowym,
historycznym, tradycyjnym, religijnym,
narodowym, zarobkowym
i okolicznościowym.

Czas akcji letniej
 Odbywają się kolonie zuchowe, obozy,
wędrówki, wycieczki piesze, wodne
i inne.


Czas na zloty, konferencje, zjazdy,
gdzie ustala się plan pracy na
następne lata i wybiera nowe władze
ZHPpgK na różnych szczeblach.

W Radzie Kongresu bierze udział
Przewodnicząca/y Zarządu Okręgu.
Niezależnie od tych delegacji, każde
K.P.H. może być członkiem lokalnego
K.P.H. z zastrzeżeniem, że opłaca
należne składki członkowskie.

ZHP pgK SKŁADA SIĘ Z:
Organizacji Harcerek
Organizacji Harcerzy
Organizacji Starszego Harcerstwa
Organizacji Przyjaciół Harcerstwa
Organizacje te pracują według
regulaminów wewnętrznych.

ORGANIZACJA HARCEREK
i
ORGANIZACJA HARCERZY
Chorągiew Harcerek, jak i oddzielna
Chorągiew Harcerzy, obejmują, zuchy,
harcerki/harcerzy,
wędrowniczki/wędrowników oraz
instruktorki/instruktorów w stopniach
przewodnik/przewodniczka,
podharcmistrz/podharcmistrzyni,
działacz/działaczka harcerski/a,
harcmistrz/harcmistrzyni. Skrzaty obu
płci najczęściej należą do Chorągwi
Harcerek, chociaż w paru ośrodkach
istnieją skrzaty w Chorągwi Harcerzy.
Skrzaty i zuchy tworzą gromady,
a harcerki/harcerze i wędrowniczki/
wędrownicy, drużyny.

ORGANIZACJA STARSZEGO
HARCERSTWA
Pracą Hufca żeńskiego kieruje
Hufcowa, a Hufca męskiego, Hufcowy,
przy pomocy Komend Hufca.

Organizacja Starszego Harcerstwa
obejmuje starsze harcerki I starszych
harcerzy zorganizowanych w Kręgach
Starszo - Harcerskich.

Pracą Szczepu żeńskiego kieruje
Szczepowa, a męskiego Szczepowy,
przy pomocy Rady Szczepu.

Kręgi Starszo - Harcerskie tworzą w
Okręgu ZHP Organizację Starszego
Harcerstwa.

poza granicami Kraju

KOŁA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
K.P.H. obejmuje działaczy i działaczki
harcerskie w Organizacji Przyjaciół
Harcerstwa, członków-rodziców
i członków wspierających.

Kilka takich jednostek, związanych
ze sobą lokalnie tworzą Szczep.
Kilka Szczepów czy jednostek tworzą
Hufiec.

Głównymi zadaniami K.P.H. są:


Propagowanie harcerstwa
i jednanie członków

Wszystkie Hufce oraz jednostki
samodzielne żeńskie w Kanadzie,
oraz instruktorki, tworzą Chorągiew
Harcerek. Hufce oraz jednostki
samodzielne męskie, wraz
z instruktorami, tworzą Chorągiew
Harcerzy.



Pomoc moralna, fizyczna
i finansowa jednostkom przy
których istnieje

Pracą Chorągwi Harcerek kieruje
Komendantka Chorągwi, a pracą
Chorągwi Harcerzy, Komendant
Chorągwi, przy pomocy swoich
Komend.

ZWIĄZEK
HARCERSTWA
POLSKIEGO



Skrzat:
wiek 4 – 5 lat (JK i SK)
Zuch:
wiek 6 – 9 lat
Harcerka /
Harcerz:
wiek 10 – 14 lat
Wędrowniczka /
Wędrownik: wiek 15 – 18 lat

INFORMACJE:

Gromadzenie funduszy na rzecz
jednostek harcerskich

Współpraca między K.P.H.
i jednostkami harcerskimi jest ścisła
i serdeczna. Zarząd Okręgu
zatwierdza Koła Przyjaciół, nadaje
kierunek i zakres ich działaniom.

POLISH SCOUTING ASSOCIATION
IN CANADA INCORPORATED

www.ZHPkanada.ca

