Historia Starszoharcerskiego Kręgu „Tatry”
Krąg „Tatry” został założony w Toronto w październiku 1950 r. przez phm. Kazimierza
Szmeltera, który po ucieczce z Polski do Szwecji wyemigrował do Kanady. Krąg „Tatry” był
pierwszą powojenną jednostką Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju w prowincji
Ontario.
Krąg Starszoharcerski „Tatry” to grupa ludzi, którzy w młodym wieku – przeciętny wiek 18 do
26 lat – emigrowała do Kanady w latach 1948-56, aby szukać tu możliwości pracy, ułożenia
sobie normalnych warunków do założenia rodzin, po ciężkich latach tułaczki lat wojennych.
Większość opuściła kraj ojczysty jako dzieci, wywieziona na Syberię, do Kazchstanu lub innych
części Związku Sowieckiego. Była to grupa młodzieży wychowana w duchu patriotycznym,
religijnym, która wstąpiła do harcerstwa albo jeszcze w Polsce niepodległej lub już na wygnaniu
na Środkowym Wschodzie, w Afryce, Indiach, Niemczech lub w Anglii.
Młodzież ta przede wszystkim szukała w Kręgu kolegów i koleżanek w tym samym wieku, o
wspólnych zainteresowaniach, o tym samym zapleczu, znajdujących się w tej samej sytuacji
emigranta w nowym obcym kraju. Cechowała ją chęć do dalszego harcowania, niesienia bratniej
pomocy i pełnienia dalszej służby Polsce w jej walce o niepodległość w ramach ZHP poza
granicami Kraju. Toteż działalność Kręgu koncentrowała się na samopomocy członkom,
zakładaniu i prowadzeniu jednostek młodzieżowych na terenie Ontario (przede wszystkim w
Toronto), prowadzeniu kursów szkoleniowych, obozów i kolonii zuchowych. Przez szereg lat, z
braku zawodowych nauczycieli, druhny z Kręgu uczyły języka polskiego dzieci polonijne w
wieczorowych lub sobotnich kursach organizowanych przez polonijne organizacje na terenie
Toronto. Członkowie Kręgu byli od początku „społecznikami z powołania”, którzy z
poświęceniem, a w wielu wypadkach z uszczerbkiem dla własnych rodzin, bezinteresownie
pracowali w harcerstwie, w wielu organizacjach świeckich i kościelnych, piastowali wiele
odpowiedzialnych funkcji w Kongresie Polonii Kanadyjskiej w Zarządzie Głównym, jak też
Zarządach Okęgowych KPK; także w Związku Narodowym Polskim, SPK, w fundacjach
polonijnych, Związku Nauczycielstwa, organizacjach studenckich na Uniwersytecie Trontońskim
i zawodowych, polskich i kanadyjskich.
Krąg brał czynny udział we wszystkich polonijnych zbiórkach funduszy, między innymi
celami były: Fundacja Adama Mickiewicza, Fundusz Millenium, Pomoc Powodzianom w Polsce,
Pomnik Katyński, Katedra Historii Polski na Uniwersytecie Torontońskim.
To, że Krąg działał i dalej działa z górą 60 lat należy zawdzięczać naszym nauczycielom,
wychowawcom w szkole i harcerstwie oraz naszym rodzicom, którzy w ciężkich warunkach na
obczyźnie wpoili w nas ogromną dozę patriotyzmu, umiłowania wszystkiego co polskie i
obowiązku służby dla innych.
Działalność Kręgu jest żywym przykładem dobrze zrozumianej służby zawartej w harcerskim
przyrzeczeniu „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną
pomoc bliżnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”.

Listopad, 2014 r.

