ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO P.G.K.
Chorągiew Harcerzy w Kanadzie
Hufiec Karpaty
Szczep Wodny Bałtyk
1957-2018
Komunikat 2018-2019

Czuwaj Drodzy Rodzice!
Zapraszamy zuchy, harcerzy i wędrowników na rok harcerski 2018 / 2019.
Zapisy
Toronto: Będą 13go września 2018 w St. Leo Catholic School przy 165 Stanley Ave między 19:00 a 20:30.
Brampton: Będą 11go września 2018 w Britannia Public School przy 1145 Swinbourne Dr między 18:30 a
20:00.
Prosimy zwrócić formy rejestracyjne oraz uiścić opłatę jak najszybciej, najpóźniej do 31go października. W
czasie zapisów, będziemy tez sprzedawać mundury zuchowe i harcerskie oraz harcerskie podręczniki a także
odpowiadać na Wasze pytania.
Rodzice, którzy jeszcze nie dołączyli do szeregów Koła Przyjaciół Harcerstwa (KPH) serdecznie do tego
zachęcamy. KPH istnieją w celu: propagowania Harcerstwa i jednania członków, udzielają pomocy moralnej,
fizycznej i finansowej jednostkom, przy których istnieje Koło. Współpraca między KPH i jednostkami
harcerskimi jest bardzo ważna w działalności Szczepu. Naszym celem jest lepsze przygotowanie do życia
naszych dzieci i musimy to robić wspólnie. W tym roku, opłata nie jest włącznie na Szczep Wodny Baltyk i
KPH Toronto/Brampton. Dwie osobne opłaty mają byc oddane.
Komunikacja między Szczepowym, Drużynowymi i Rodzicami jest prowadzona przez e-mail. Prosimy podać
aktywny e-mail na formach żebyśmy mogli wysyłać zawiadomienia o zbiórkach, wycieczkach, obozach,
zabawach i innych zajęciach harcerskich. Będziemy próbować informować po polsku i angielsku. Pytania do
Szczepowego można wysyłać na szczep.wodny.baltyk@gmail.com lub dzwonić na 647-457-7077 jeśli jest
taka konieczność.
Kontakt:
Szczepowy „Baltyk” – Tomek Mularski: szczep.wodny.baltyk@gmail.com or 647-457-7077
Gromada Morskie Orły – Philip Lesiak: gromada.morskie.orly@gmail.com
Drużyna 13ta – Gregory Doplaga: druzyna.13sta@gmail.com
Gromada Morskie Lwy – Kuba Leonczuk: gromada.morskie.lwy@gmail.com
Drużyna 16ta – Alex Jurak: druzyna.16ta@gmail.com
Drużyna 35ta – Lukasz Grala: druzyna.35ta@gmail.com
Drużyna 3cia – Michal Karas: druzyna.3cia@gmail.com
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Czuwaj Parents!
We welcome all zuchy, harcerze and wedrownicy for the 2017 / 2018 scouting year.
Registration
Toronto: On September 13, 2018 at St. Leo Catholic School near 165 Stanley Ave between 19:00 and 20:30.
Brampton: On September 11, 2018 at Britannia Public School near 1145 Swinbourne Dr between 18:30
and 20:00.
We encourage to print and fill the forms ahead of time and bring along with payment as soon as possible,
but latest till October 31st. During registration, we will be selling zuchy and harcerze uniforms and materials,
as well as answering questions.
Parents, who are still not part of the Parents Scout Committee (KPH) are welcome to join this year. KPH
exists to help promote scouting and reconcile the youth through moral, physical, and financial support by
the Szczep in which it exists. Cooperation between parents and the scouting troop is essential in the
development of the youth. Our goal is to better prepare scouts for life, which is better done together. This
year, the annual payment is not unified for both Szczep Baltyk and KPH Toronto/Brampton. Two separate
payments are to be made.
Communication between the District Commissioner (Szczepowy), Local Commissioner (Druzynowy) and
parents will be through e-mail. Please provide a valid e-mail on the forms so that we can send notifications
about scout meetings, trips, overnight camps, banquets and other scouting events. We aim to provide
communication in English and Polish. Questions to the District Commissioner can be sent to
szczep.wodny.baltyk@gmail.com or can be reached at 647-457-7077 if needed.
Contact:
Szczepowy „Baltyk” – Tomek Mularski: szczep.wodny.baltyk@gmail.com or 647-457-7077
Gromada Morskie Orły – Philip Lesiak: gromada.morskie.orly@gmail.com
Drużyna 13ta – Gregory Doplaga: druzyna.13sta@gmail.com
Gromada Morskie Lwy – Kuba Leonczuk: gromada.morskie.lwy@gmail.com
Drużyna 16ta – Alex Jurak: druzyna.16ta@gmail.com
Drużyna 35ta – Lukasz Grala: druzyna.35ta@gmail.com
Drużyna 3cia – Michal Karas: druzyna.3cia@gmail.com
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