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Zaproszenie dla młodszych i starszych! Czuwaj!

Wszelkie informacje można też znaleźć 
na stronie: www.nhhp.se

Drodzy Czytelnicy!
Kiedy piszę te słowa jest pięk-
ne, ciepłe czerwcowe popołud-
nie. Pachną bzy, a moje myśli 
krążą wokół zbliżających  się 
wakacji i obozu harcerskiego. 
Mam nadzieję, że z większoś-
cią z Was tam się spotkam i 
przeżyjemy wspaniałe, nieza-
pomniane chwile. Ale zanim 
wakacje i moje życzenia dla 

Was na cały ten radosny czas - trzymacie w rękach 
trzeci numer naszego pisma, ostatniego przed waka-
cjami. 

 Znajdziecie w nim relacje, jak i informacje z bie-
żącego życia Hufca, trochę swobodnych refleksji z 
odrobiną humoru, ciekawostki. Ja osobiście polecam 
Wam relację z mojego pobytu w Warszawie. Z okazji 
Święta 3 Maja i Dnia Flagi byłem zaproszony przez 
Prezydenta RP na obchody tych Świąt do Pałacu 
Prezydenckiego. Za nami też biwak w Gnesta i Piknik, 
który już tradycyjnie, jak każdego roku  zorganizo-
waliśmy w naszych stanicach. Niestety pogoda nie 
dopisała tak jakbyśmy sobie tego życzyli, ale pomimo 

Zapraszamy wszystkie dzieci, które rozpoczęły 2.klasę szkoły podstawowej do zapisania się w nasze 

szeregi, do najmłodszej grupy – gromady zuchów. Starsze dzieci i młodzież 

zachęcamy do wstąpienia w szeregi harcerzy.

Poznacie prawdziwy smak harcerskiego życia. Może będzie to dla Was 

początek przygody w NHHP „LS-Kaszuby”! 

Zbiórki biwakowe - raz w miesiącu, w czasie weekendu..

Zapraszamy, dołącz do nas!

Kontakt: 08-583 528 10

E-mail: jan.potrykus@comhem.se

to nie zabrakło gości, młodzieży i dzieci. Nie odbyło się 
wiele z zaplanowanych wcześniej występów, gier i zabaw, 
ale było wesoło, ciekawie i zabawnie. Pożegnaliśmy 
naszych wspaniałych przyjaciół - Konsula R. Wojcie-
chowskiego z małżonką, którzy przez wiele lat nas wspo-
magali i nam doradzali.

  Dlatego w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim tym, którzy byli pomocni w  zorganizowaniu 
Pikniku, łącznie  ze sponsorami. 

Póki co jednak, lato zbliża się wielkimi  krokami i czas na 
odpoczynek. Wszystkim składam najserdeczniejsze po-
dziękowania za całoroczną współpracę, której efektem 
było prawidłowe  funkcjonowanie Hufca, życząc jedno-
cześnie, by nadchodzący okres letniego wypoczynku po-
został na zawsze najpiękniejszym wakacyjnym wspo-
mnieniem. Wszystkim zuchom, harcerzom, instruktorom, 
sympatykom naszego Hufca życzę bezpiecznego, dobrego 
wypoczynku, ogrzanego słońcem oraz miłych spotkań, 
trwałych przyjaźni, okazji do uśmiechu, wielu chwil 
wartych wspomnień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły 
i pracy. Do zobaczenia na kolonii i obozie! Czuwaj!

Komendant Jan Potrykus 



Początki działalności HOSM-
u toną w mrokach dziejów na-
szego Hufca. Podczas spotka-
nia kadry padła propozycja 
rozpoczęcia działalności żeg-
larskiej. Wielki zapał zamie-
szanych w to przedsięwzię-
cie instruktorów zaowoco-
wał wkrótce pierwszymi 
efektami - zdobyliśmy łódkę i 
mimo, iż koszt jej remontu 
przekraczał nasze możliwości 
nie poddawaliśmy się. Grono 

życzliwych nam osób widząc zapał,  postanowiło nam 
pomóc i w taki to sposób rozpoczęliśmy naszą działal-
ność. Szukając nazwy, postanowiliśmy, że będzie to 
Harcerski Ośrodek Szkierowo-Morski: harcerski - wia-
domo, szkierowo - mieszkamy wsród szkierów i tam 
mieliśmy pływać, ale morski? Dlaczego nie! Celem 
naszym było przecież morze!

Długo nie trzeba było czekać na efekty. Szalony zapał 
wsród kadry i harcerzy zaowocował wieloma rejsami 
po szkierach, wspólne wyprawy kajakowo- żeglarskie 
silnie nas do siebie zbliżyły, pozwalając bliżej się 
poznać, marzyć i wyznaczać nowe cele. Tak zrodziło się 
marzenie o dalszych podróżach.

Morze dużo wybaczy, ale nigdy głupotę i brak wiedzy. 
Temu też postanowiliśmy zaradzić, organizując 
kilkakrotnie kursy na stopień Förarintyg dla wszystkich 
chętnych, a w późniejszym terminie również na stopień 
Kustskeppare. Zainteresowanie nimi przerosło nasze 
najśmielsze oczekiwania. Wykłady, dużo ćwiczeń i... 
korepetycji, bo okazało się, iż nie wszyscy wszystko 
rozumieją. Solidna nauka, dużo śmiechu i radości. 
Kolejne rejsy, spływy kajakowe, wspólne biwakowanie 
na wyspach, wiosło, żagiel i ognisko...

Kolejne spotkanie podczas Otwarcia Sezonu Nawiga-
cyjnego uzmysłowiło nam, iż czas ruszyć w drogę!

Międzynarodowa impreza o nazwie Baltic Sail kusiła 
nas do tego stopnia, że postanowiliśmy wziąć w niej 

udział. Odpowiedni jacht posiadaliśmy, pozostało 
skompletować załogę. Chętnych było dużo, postano-
wiliśmy podzielić rejs na dwie części: do Polski na Sail 
Gdańsk popłynie jedna załoga, w drogę powrotną przez 
Christianse, Allinge, Karlskronę i Viby - druga. Prawie 
3-tygodniowy rejs zaowocował wieloma przygodami, 
począwszy od choroby morskiej części załogi, mgły na 
środku Bałtyku, przyznaniem nam nagrody jako 
jednemu z 3 jachtów na wszystkie biorące udział w 
Baltic Sail a skończywszy na wspaniałym przyjęciu i 
spotkaniami, w tym również z Marszałkiem Sejmu RP 
Panem Maciejem Płażyńskim wraz z małżonką. Długa 
i ciepła atmosfera podczas spotkania, troska o Polskę i 
Polaków płynące z ust naszego rozmówcy, na długo 
pozostały w naszej pamięci. 

Z wiatrem i pod wiatr
czyli… kilka wspomnień z działalności 

Harcerskiego Ośrodka Szkierowo - Morskiego

Zbyszek Faber

hm Zbyszek Faber
Pierwszy Komandor HOSM
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Morze było dla nas łaskawe, ludzie wspaniali, a odwie-
dzone miejsca i przebyte mile morskie pozostawiły 
trwały ślad. Wpłynięcie do portu macierzystego zakoń-
czyło szczęśliwie ten rejs oraz pewien okres w działal-
ności HOSM. Życie raz jeszcze udowodniło, iż jeżeli 
coś się bardzo chce, to można to osiągnąć. Kilka tysięcy 
mil morskich pod harcerską banderą, setki uczestni-
ków, ponad 50 patentów żeglarskich, nowe siły i na-
dzieje otworzyły kolejny  etap w poźniejszej działal-
ności, dając innym szansę na spełnienie swoich 
marzeń. 

Ciąg dalszy nastąpił...

P..S.
Takie byly początki, wesołe opowieści z rejsów krążą 
wsród jej uczestników do dziś. Rożne były poźniejsze 
losy kadry: część z nich jest wśród nas w dalszym ciągu, 
inni rozpoczęli kolejny etap w swoim życiu zakładając 
rodziny, kupując własne jachty, realizując kolejne cele 
swego życia, jak np. dh. Grzegorz, który w po pewnym 
czasie przepłynął kajakiem Bałtyk. To te radosne, choć 
życie nie skąpiło nam i smutku, zabierając w katastrofie 
smoleńskiej Pana Płażyńskiego, gorącego patriotę i 
wspaniałego człowieka...

Spotkanie z M.Płażyńskim
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W okresie przedświątecznym, też wspieramy tych, 
którzy nie mają czasu, albo możliwości zrobienia 
własnych palemek wielkanocnych, a także tych 
niewytrwałych w poszukiwaniu m.in. bazi i krzaków 
borówek do koszyka wielkanocnego. Bo przecież kto 
zna las, tak znakomicie jak harcerze i zuchy! Akcja 
zarobkowa sprzedaży palemek była bardzo udana. 
Niezwykle urokliwe, w wielu rozmiarach, udekoro-
wane piórkami w przeróżnych kolorach, jak i 
ciekawymi, bibułowymi kwiatkami, cieszyły się 
powodzeniem i sprzedawały się jak przysłowiowe 
"ciepłe bułeczki". Równym zainteresowaniem cieszyły 
się cukrowe baranki, lecz niestety, nie były one już 
własnej roboty, gdyż przyjechały prosto z Polski, by 
zdobić koszyczki wielkanocne szwedzkiej polonii. 
Mimo że ten niedzielny poranek był bardzo chłodny, 
akcja zarobkowa, jak co roku zakończyła się 
powodzeniem. W miejscu dziękujemy wszystkim tym, 
którzy nas wspierali w tym przedsięwzięciu!

Dh. Joanna Glinka

Niedziela Palmowa 2012
Okres Wielkanocy dla Hufca to 
udział w Wigilii, która  jest cen-
tralnym momentem Triduum 
Paschalnego, głoszącego o 
zmartwychwstaniu Pana. Ob-
chody tej mistycznej nocy za-
czynają się od Liturgii światła, 
podczas której kapłan święci 
ogień, jak i Paschał. 

Tego roku nasz Hufiec, reprezentowany przez harcerzy 
i harcerki miał zaszczyt przekazać ten oto ogień 
kapłanowi, który następnie za jego pomocą rozpalił 
Paschał. Następnego dnia, w Wielką Niedzielę, już o 
świcie zgromadziliśmy się ponownie w kościele, by 
dokończyć Wigilię Paschalną poprzez Procesję 
Rezurekcyjną wokół kościoła. Podczas służby w tej 
uroczystej procesji harcerze mieli zaszczyt iść tuż za 
Monstrancją, a także oświecać ją blaskiem pochodni 
niesionych po Jej obu stronach.

Dh. Joanna Glinka

Wielkanoc 2012

DROGA KRZYŻOWA

Jak co roku harcerze NHHP mieli zaszczyt przepro-
wadzić kolejną Drogę Krzyżową, która odbyła się 30 
marca w kościele św. Jana. Każdy harcerz i harcerka 
mimo lekkiej tremy przeczytali kolejne z 14 czytań, 
najlepiej jak tylko umieli, i w zadumie rozmyślali nad 
przesłaniem każdej nadchodzącej stacji. Gdy Droga 
Krzyżowa dobiegła końca harcerze tradycyjnie od-
śpiewali Modlitwę Harcerską.

(red.)
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W dniach 20 - 22 marca odbył się kolejny biwak w 
Gnesta. Znowu mieliśmy okazję spotkać się, pośpiewać 
razem w harcerskim kręgu. Niestety, pogoda nie 
sprzyjała, ale nastroje były optymistyczne. Poza tym 
wiadomo, że harcerza nic nie może powstrzymać od 
dobrej zabawy. Biwak upłynął pod hasłem nieco 
poważniejszym, a mianowicie wspominaniem i ucz-
czeniem  tematyki rocznicy katyńskiej. Żeby dodać 
powagi tej uroczystości, poświęciliśmy ten biwak na 
ćwiczenie musztry i meldunków. Najbardziej przejęci 
byli oczywiście nasi najmłodsi członkowie Hufca. 
Trzeciego dnia wszyscy pojechaliśmy autokarem do 
Sztokholmu, do kościoła św. Jana na mszę świętą 
„katyńską”. Harcerze spisali się na medal pełniąc wartę 
przy pomniku obok kościoła, składając wieńce oraz 
śpiewając głośno i z dumą hymn i modlitwę harcerską.

Bardzo miłym akcentem tego biwaku były urodziny 
druha Jana Potrykusa. Wieczorny kominek łączył się z 
niespodzianką przygotowaną dla komendanta. Nasz 
kochany jubilat nie podejrzewając co się święci
został mile zaskoczony przez swoich podopiecznych. 
Harcerze ofiarowali życzenia z obietnicą służby i po-
mocy póki sił starczy, a harcerki zrobiły piękny biały 
krzyż harcerski z masy solnej. Zuchy ofiarowały wróż-
kę, która ma spełnić  trzy życzenia dh Jana.

Czasem ktoś powie o nas harcerzach: Po co oni tam jadą 
w taka niepogodę? A my twierdzimy, że dla takich chwil 
i dla tej atmosfery, to choćby i na koniec świata. Bo tego 
nie da się opisać, to trzeba przeżyć.

Druhu Komendancie, raz jeszcze – sto lat i dziękujemy 
za te wyjątkowe przeżycia!

Dh. Joanna Glinka
Dh Jakub Górnik

Biwak w Gnesta 

Urodziny Komendanta.

Msza Katyńska

Gry i zabawy...

Po biwaku wszyscy pojechaliśmy autokarem do koś-
cioła św. Jana w którym odbyła się msza Katyńska. Jak 
co roku nasz Hufiec brał udział w tym bardzo ważnym 
wydarzeniu. Uczestnicząc w tej mszy pokazujemy że 
pamiętamy o pomordowanych oficerach polskich w 
Katyniu. 

Jak zawsze wszyscy wzięli sprawę bardzo poważnie i 
spisali się na medal stojąc na wartach, nosząc wieńce i 
wiązanki oraz śpiewając głośno i z dumą hymn oraz 
modlitwę harcerską.

Dh Kuba Górnik



Katyński Las

Stawali nad rowem w szeregu:

Piechota, saperzy, ułani –

Nieszczęsne ofiary tej zbrodni

Modląc się do Jazłowieckiej Pani.

Ostatnia ich płynie modlitwa

I znika w odwiecznej ciemności,

Przerwana hukami wystrzałów

Co kładły kres ich młodości.

I kiedy kule naganów

Śmierć straszną siały w tym lesie,

Strwożona natura ucichła,

Niepewna co dzień ten przyniesie.

Bo wstawał on wolno wśród mroku,

Jakby ciemność ustąpić nie chciała,

By ukryć na zawsze przed światem

Krwią polską ubroczone ciała.

A zmowa światowych podłości

Kryje kłamstwem, milczy długie lata

O morderstwie, które wykonano

Krwawą ręką sowieckiego kata.

Lecz przyjdzie dzień kiedy sprawcy

Ci, którzy milczą wstydliwie,

Odpowiedzą i zdadzą rachunek

Za zbrodnię i strzały w igliwie.

Bo jest przecież sprawiedliwość Boska

I istnieje Jazłowiecka Pani,

Co roztacza swą pieczę nad nami –

Co tam padli w lesie mordowani. 

Sztokholm, luty 1983   

Józef Pragłowski
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Niezależny Hufiec Harcerstwa Polskiego „LS-
Kaszuby” jest organizacją wspomagającą wychowa-
nie. Kieruje się trwałymi zasadami i metodami 
harcerskimi. Młodym ludziom przyświeca służba, 
pomoc drugiemu człowiekowi oraz braterstwo, przyja-
cielskie postawy pomiędzy harcerzami, ale też wzglę-
dem innych. W harcerstwie każdy pracuje też nad sobą 
– nad własnym charakterem, sprawnościami, siłą 
ducha. Największy wpływ i oddziaływanie ma to 
przede wszystkim na ludzi młodych, dojrzewających 
(zwłaszcza w wieku 11–13 lat), którzy szukają miejsca 

Refleksje i wspomnienia harcerskie…

Drużyna wybrała się na biwak. Nocowano pod 
namiotami, a program następnego dnia (przygotowy-
wanego przez zastępy) zależał od ładnej pogody. Przez 
cały dzień wiał mocny wiatr, który ucichł z nadejściem 
zmroku. Podczas wieczornego ogniska mocno doku-
czały komary i roje muszek, a zachodzące słońce wyda-
wało się spłaszczone i rozerwane. Mimo, że zapadł 
wieczór, w lesie, w którym nocowała drużyna, było 
wyraźnie cieplej niż na pobliskim polu, na którym 
odbywała się gra nocna. Gdy drużyna wracała do 
namiotów, na polu rozsnuła się niewielka mgła. Zastępy 
nie wiedziały, czy jutro uda się przeprowadzić wszyst-
kie zajęcia, a drużynowy po chwili zastanowienia 
powiedział im, że... nie mają się o co martwić. Nadejś-
cie dobrej pogody wskazuje wiatr, który rano zaczyna 
wiać, nasila się w ciągu dnia i cichnie wieczorem, 
różowo-złocisty zachód słońca, opuszczający się za 
czysty, bezchmurny widnokrąg, mała wilgotność po-
wietrza powodująca szybkie znikanie mgły oraz poja-
wiające się wieczorem całymi rojami muszki. Program 
na jutrzejszy dzień powinien pójść zgodnie z planem… 

17 maja 1986r.

na ziemi, przynależności do grupy, pasji, autorytetów i 
pomysłów na siebie. Harcerstwo niesie ze sobą 
autentyczne zaspokojenie potrzeby przynależności 
do grupy. Dotyczy to zarówno młodszych harcerzy, 
jak i starszych. Organizacja zapewnia im pomysły na 
spędzanie czasu wolnego z rówieśnikami, wytwarza-
jąc przyjaźnie i zwierzenia. W członkach Hufca kształ-
tuje się solidarność z grupą, ale też poczucie samo-
dzielności. Harcerstwo wypracowuje ponadto zdrowe 
nawyki oraz troskę o kondycję fizyczną. Młodzi ludzie 
przezwyciężają swoje lęki i ograniczenia. Obozy 
harcerskie, rajdy, biwaki i obozy wędrowne są 
świetną okazją do pozytywnego spędzania czasu 
wolnego oraz ćwiczeń fizycznych. Harcerze przyswa-
jają zdrowy tryb życia, zasady higieny i walkę z nałoga-
mi. Harcerstwo staje się nie tylko sposobem na orga-
nizację czasu wolnego, ale też pomysłem na siebie. W 
życiu harcerskim przede wszystkim liczy się działanie. 
Nie ma tu miejsca na wykłady czy teoretyczne wykła-
danie wiedzy. Ważne jest aktywne uczestnictwo. Waż-
nym punktem są gry i pozytywne współzawodnictwo, 
działanie w grupie i współodpowiedzialność. Młodzi 
ludzie zdobywają umiejętności, sprawdzają się, radzą 
sobie w przeróżnych sytuacjach. Harcerstwo uczy też 
konsekwencji i dążenia do celu, między innymi 
poprzez system stopni i sprawności harcerskich. Całość 
harcerskich oddziaływań skierowany jest na wszech-
stronny rozwój członków - rozwój intelektualny, fizy-
czny, emocjonalny, społeczny oraz duchowy. Niewąt-
pliwe harcerstwo wspomaga rodzinę w oddziały-
waniach wychowawczych. Warto być harcerzem! To 
powie Ci  ten kto sam nim jest.

Dh Arkadiusz Glimasiński
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W dniu 15 kwietnia br., w kościele św. Jana odbył się 
kolejny już XVI - Koncert Muzyki Poważnej "Dzieci-
Dzieciom". Organizuje go  nasz Hufiec, a  dochód z 
niego przeznacza na rzecz Domu Pomocy Społecznej 
dla Dzieci "Tęczowy Dom" w Ełku, prowadzonym 
przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. 
Bohaterami koncertu byli  uczniowie Metapontum Kul-
turskolan ze Sztokholmu, których mogliśmy gościć 
dzięki nieocenionej pomocy dh. Marzenny Seelish. 
Tego wyjątkowego koncertu wysłuchaliśmy z niekła-
maną przyjemnością, a każde wystąpienie było nagra-
dzane burzą oklasków. Młodzi artyści pokazali się z jak 
najlepszej strony, czarując swoją muzyką i tworząc 
niepowtarzalną atmosferę i klimat.

Dh. Dominika Pacut

XVI KONCERT MUZYKI POWAŻNEJ „DZIECI DZIECIOM”

Ełk, 29 kwietnia 2012 r.

Kochani Czytelnicy,

  15 kwietnia 2012 r., tradycyjnie w pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy, zwaną Niedzielą Miłosierdzia, odbył się w 
kościele św. Jana w Sztokholmie Koncert Muzyki Poważnej 
"Dzieci Dzieciom". Ta piękna akcja charytatywna NHHP 
"Kaszuby" przyniosła przez lata bardzo wiele dobra różnym 
dzieciom. Czujemy się niezwykle wyróżnieni, że już po raz 
piąty dochód z koncertu przeznaczony jest na pomoc naszym 
podopiecznym - dzieciom niepełnosprawnym z "Tęczowego 
Domu" Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez 
siostry benedyktynki misjonarki w Ełku. Od pierwszego 
"naszego" koncertu w roku 2002 datuje się nasza szczególna 
przyjaźń z Hufcem "Kaszuby" i Polską Misją katolicką w 
Sztokholmie. Obchodzimy więc już nasze dziesięciolecie!

  Ze wzruszeniem wspominamy pierwszy koncert, który był 
odpowiedzią na nasz dramatyczny apel o pomoc w czasach, 
gdy dom musiał zostać przebudowany i dostosowany do 
nowych wymogów. W przeciwnym razie groziło mu zamknię-
cie. Suma przekazana nam wtedy przez nieznanych harcerzy 
ze Szwecji była nie tylko materialnym wsparciem. Dodała 
nam nadziei i wiary, że Pan Bóg znajdzie dobrych ludzi, aby 
nam pomóc. Potem były następne koncerty, a w międzyczasie 
dwie wizyty sióstr benedyktynek oraz przedstawiciela na-
szych chłopców - Mateusza w Sztokholmie. Mówiliśmy w 
kościele i na polskiej katechezie o naszych sprawach. Raz 
nawet urządziliśmy kiermasz wyrobów naszych dzieci. 
Wszystkie organizowane w przy tych okazjach zbiórki fun-
duszy i pomocnych artykułów mogły się odbyć dzięki ogrom-
nej pomocy harcerzy z NHHP "Kaszuby", ich nieocenionego 
druha komendanta, jego małżonki i całego sztabu oddanych 
osób, którym teraz z całego serca dziękujemy!

(...)

  Raz jeszcze gorąco dziękujemy wszystkim organizatorom i 
wykonawcom koncertu "Dzieci Dzieciom", z którego kwota 
18.288 SEK, 40 EURO i 222,04 PLN została przeznaczona 
dla dzieci i młodzieży z "Tęczowego Domu" w Ełku.

Gorąco pozdrawiam i życzę Bożego błogosławieństwa 

S. Maria Dębowska OSB

List z „Tęczowego Domu”

Wychowankowie „Tęczowego Domu”
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Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zaprosiła na uro-
czyste obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz 
Dnia Flagi, Prezesa Europejskiej Unii Wspólnot Polo-
nijnych Adama Pilata, Prezes Zrzeszenia Organizacji 
Polonijnych w Szwecji Teresę Sygnarek, Wiceprezes 
ZOP Marię Olsson a także Komendanta naszego Hufca 
dh Jana Potrykusa. 

Honorowy Patronat nad uroczystościami objął Pan 
Prezydent RP Bronisław Komorowski.  W programie 
była msza święta w Bazylice Archikatedralnej św. Jana 
Chrzciciela na Starym Mieście, po której odbyły się 
oficjalne uroczystości obchodów Dnia Polonii przed 
Pałacem Prezydenckim. W Domu Polonii spotkali się 
przedstawiciele świata polonii z Prezydentem RP Bro-
nisławem Komorowskim przy udziale prezesa Wspól-
noty Polskiej Longina Komołowskiego. Miłym zakoń-
czeniem spotkania był wspólny obiad połączony z 

DZIEŃ POLONII, Warszawa (02.05.2012)

Prezydent Bronisław Komorowski,
sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta Sławomir Rybicki, dh Jan Potrykus.

Niby tylko 24 godziny spędziłyś-
my razem. A każda z nas czuła jak-
by to był cały tydzień. 

”Pod dziurą” na dworcu w Sztok-
holmie stoi siedem harcerek z dru-
żyny ”Róża Wiatrów” i z niecier-
pliwością czekają na pociąg. Żad-
na z nich nie miała wtedy pojęcia 
co je czeka w drodze na Järvafäl-
tet. A przygoda zaczęła się jeszcze 
przed dojazdem do naszych kocha-

nych stug. Jedziemy autobusem i patrzymy przez okno...

 - ”Eeh słuchajcie! Chyba tutaj mamy wysiadać!”
 - ”Nie, na następnym przystanku”
 - ”Nie... Chyba tu!”

Same nie wiedziałyśmy gdzie dokładnie jesteśmy, ale 
wysiadłyśmy, żeby się o tym dowiedzieć. Z nami byli 
Blondie i Michał, dwóch harcerzy którzy pomogli nam 
nosić ciężkie plecaki - wielkie dzięki! Stwierdzili, że 
mamy iść w prawo, a harcerki chciały w lewo. I tak też 
zrobiłyśmy.

Słońce świeciło, było ciepło i tak zaczęłyśmy nasz 
spacerek który szybko zamienił się w długą wędrówkę. 
Idziemy, idziemy i w końcu gdzieś na horyzoncie zoba-
czyłyśmy wejście na Järvafältet! Wspaniale! Zmęczone, 
spocone ale pełne radości i energii, w końcu doszłyśmy na 
miejsce! A w ogóle do dziś nie wiemy jak to się stało, że 
harcerze doszli do stug przed nami?!

Nasz kochany dh Jan przywitał nas ciepłymi uściskami po 
czym pokazał nam co mamy robić. Bo tak naprawdę, ten 
biwak był właśnie po to, aby posprzątać stugi harcerskie 
przed piknikiem. Ale ta praca nie była aż tak ciężka. 
Unikając tysięcy komarów, udało nam się w zaledwie 
dwie godziny sprzątnąć całą stugę nr 13. 

Po pracy miałyśmy czas już tylko dla siebie! Wieczorem 
graliśmi z harcerzami w piłkę, śpiewaliśmy i graliśmy w 
„pląsy” i „przerywniki”. Gdy graliśmy w ”puszkę” Blon-

prezentacją polonijnych zespołów folklorystycznych z 
różnych części świata. Wieczorem goście udali się do 
Pułtuska na uroczystą kolację, wydaną przez Stowarzy-
szenie "Wspólnota Polska".

(red.)

diego ukąsiła pszczoła a dh. Kropka wpadła do mrowiska. 

Zrobiło się późno i harcerze opuścili stugi, zostawiając nie 
jedną harcerkę lekko zawiedzioną. Dziewczyny szybko o 
chłopakach zapomniały i razem rozkładałyśmy śpiwory 
po czym usiadłyśmy w kręgu i śpiewałyśmy do zaparcia 
tchu. 

Noc się zbliżała i pomimo, że dziewczyny nie chciały spać, 
światło zostało zgaszone. Kochane harcerki nie miały 
jeszcze pojęcia co je w nocy czekało... 

Tuż po północy obudziłyśmy je harcerskim alarmem i 
miały trzy minuty na to aby się ubrać i wyjść na dwór. 
Lekko zaspane, karnie stały na baczność i  szły w szeregu. 
Poszłyśmy w las, za stugami, i nagle zauważyłyśmy że 
nigdzie nie ma dh. Kropki! Gdzie ona się podziała? Na 
zajęciach o nocnych podchodach uczono nas jak się nale-
ży chować w lesie i odnajdywać zaginionych, co właśnie 
teraz ćwiczyłyśmy. Noc, późnym majem nie była zbyt 
ciemna, ale w lesie można się przestraszyć nawet małej 
rzeczy - prawda druhno Bambi? 

Gdy zajęcia się skończyły i odnaleziono już dh Kropkę, 
dziewczyny myślały, że idziemy spać, ale cóż! Po drodze 
do stugi, z daleka zobaczyłyśmy na srebrnej folii, jasne 
płomienie świeczek. Usiadłyśmy przy kręgu i smarząc 
mashmallowsy, druhna Agrawka opowiadała wspomnie-
nia o naszym Hufcu. 

Każda harcerka zasnęła tej nocy zmęczona ale z uśmie-
chem na ustach!

W niedzielę rano, słońce obudziło te które porządnie się 
już wyspały. Resztę, trochę później, obudziła gitara i 
śpiew. Tak zaczął się kolejny dzień pełen zabaw, przeryw-
ników, śpiewu i biegów. 

Jestem bardzo dumna z każdej harcerki która była na tym 
biwaku! To była w sumie ciężka praca połączona z zaba-
wami. Każda z nas starała się aby reszta drużyny  dobrze 
się czuła. Przy rozstaniu obiecałyśmy sobie, że taki biwak 
trzeba powtórzyć - i to nie raz! 

Dh. Ewa ”Agrawka” Michalewska phm.

Niezapomniane 24 godziny!
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Piknik 
z okazji „Dnia Dziecka”

po nl yonij

Tegoroczny piknik polonij-
ny, tym razem połączony z 
obchodami „Dnia Dziecka”, 
odbył się kolejny raz na 
terenie naszych stanic har-
cerskich, położonych w par-
ku krajobrazowym Järva-
fältet na północy Sztokhol-
mu. Organizatorami był nasz 

Hufiec i Szkoła Polska a sponsorem Wydział Konsular-
ny Ambasady RP.

Niestety w tym roku pogoda niezbyt dopisała. Padał 
deszcz i temperatura była poniżej oczekiwań. Pomimo 
tego przybyło wiele rodzin z dziećmi, członków Hufca i 
gości. Całe otoczenie stanic było odpowiednio przygo-
towane i przystrojone. Swoje stoiska miały Polferries i 
PoloniaInfo, a Szkoła Polska z nauczycielami przedsta-
wiała zainteresowanym przekrojowo funkcjonowanie 
placówki. Tradycyjnie była loteria z cennymi nagro-
dami i konkursy dla wszystkich.

Zaszczycili nas swoją obecnością Kierownik Wydziału 
Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie Radomir 
Wojciechowski z małżonką, konsul Michał Cygan z 
Rodziną oraz wiceprzewodnicząca Zrzeszenia Orga-
nizacji Polonijnych Maria Olsson. 

Część artystyczną rozpoczęli członkowie Hufca, 
prezentując harcerskie i zuchowe piosenki. Piosenki 
ludowe zaprezentowała, zaproszona przez Grażynę 
Piątek, polska kapela „Lipka” z Jabłonkowa zrzeszona 
w Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym w 
Republice Czeskiej. 

W trakcie pikniku mieliśmy dwie uroczystości. Pierw-
sza z nich to pożegnanie przez Hufiec, kończącego 
swoją służbę na placówce w Sztokholmie, konsula 
R.Wojciechowskiego z małżonką, którym Hufiec zaw-
dzięcza wieloletnie wsparcie i pomoc. Druga to urodzi-
ny Kierowniczki Szkoły Polskiej p.Elżbiety Stencel, 
która otrzymała kwiaty i odśpiewane „Sto lat”.

Dla wszystkich uczestników pikniku przygotowano 
poczęstunek ufundowany przez Hufiec. Była już trady-
cyjnie harcerska grochówka, grillowane kiełbaski, na-
poje i ciasta (wypieki wyszły spod ręki rodziców 
naszych harcerzy) oraz pączki ufundowane przez 
Wydział Konsularny Ambasady RP. Tegoroczny piknik 
trwał od godziny 12.00 do 16.00. Wszystkie czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ca-
łości pikniku zostały wykonane społecznie i nieod-
płatnie przez członków Hufca, Koła Przyjaciół Harcer-
stwa oraz naszych sympatyków, którym serdecznie 
dziękujemy!

Wydział Konsularny 
Ambasady RP
w Sztokholmie

NHHP

pożegnanie konsula R.Wojciechowskiego z małżonką

życzenia dla p. Elżbiety Stencel 
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Fotoreportaż z pikniku polonijnego z okazji „Dnia Dziecka”

loteria punkt informacyjny „Szkoły Polskiej”

kapela „Lipka”

Reszta zdjęć z pikniku na naszej stronie internetowej: www.nhhp.se



Jak co roku, tak i w tym, jedziemy na 
Kolonię zuchową i Obóz harcerski.
Tym razem do Czernicy w Borach

Tucholskich.

W programie będzie m.in. 
wizyta w Warszawie w Muzeum

Powstania Warszawskiego.
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Krzyżówka dla starszych…

Krzyżówka
nr 3

luzem
bez

nadzoru

Monroe,
aktorka

amerykań-
ski stan ze
stolicą w
Montgo-

mery

w nich
mierzona
objętość

między
Plastic a

Band
kicz

zespół
z

Chylińską

prowa-
dzony
przez
pilota

prosty
ami-

nokwas
endoge-

nny

najdłuż-
szy z

biegów

tradycyj-
ny

pas
japoński

dakty-
lowce

... Lee
wokalist-

ka
Evanes-
cence

Carlos,
gitarzys-

ta

NHHP

Pełna relacja z kolonii i obozu, będzie dostępna
po wakacjach, na naszej stronie internetowej:

 www.nhhp.se

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

www.nhhp.se
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NHHP

Łamigłówki dla młodszych…

Dh. Joanna Glinka
Dh Jakub Górnik
Dh. Dominika Pacut
Dh Arkadiusz Glimasiński
Dh Jan Potrykus

Zadanie  - znajdź właściwy cień

Uzupełnij krzyżówkę i odczytaj hasło:

PAŁACYK MICHLA
Słowa: Józef Szczepański

 
Pałacyk Michla, Żytnia, Wola,
Bronią jej chłopcy od "Parasola".
Choć na "tygrysy" mają wisy,
To warszawiak!, fajne chłopaki są.

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch,
Pręż swój młody duch jak stal!
Każdy chłopaczek chce być ranny...
Sanitariuszki - morowe panny.
I gdy de trafi kula jaka,
Poprosisz pannę - da ci buziaka, hej!

Czuwaj, wiaro...
Z tyłu za linią dekowniki ,
Intendentura, różne umrzyki,
Gotują zupę, czarną kawę -
I tym sposobem walczą za sprawę, hej!

Czuwaj wiaro ...
Za to dowództwo jest morowe,
Bo w pierwszej linii nadstawia głowę,
A najmorowszy z przełożonych
To jest nasz "Miecio" w kółko golony, hej!

Czuwaj wiaro...
Wiara się bije, wiara śpiewa,
Szkopy się złoszczą, krew ich zalewa,
Różnych sposobów się imają,
Co chwila "szafę" nam posuwają, hej!

Czuwaj wiaro ...
Lecz na nic "szafa" i granaty,
Za każdym razem dostają baty.
I co dzień się przybliża chwila,
Że zwyciężymy! I do cywila, hej! 

LATO
Lato to jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w 
strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najwyższymi 
temperaturami powietrza w skali roku. W świecie roślin jest to 
okres dojrzewania nasion i owoców, a w świecie zwierząt jest to 
okres wydawania na świat nowego pokolenia i przygotowania go 
do samodzielnego życia.

Lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie przesilenia let-
niego i trwa do momentu równonocy jesiennej, co w przybliżeniu 
oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 21 czerwca a 23 
września .

Podczas lata astronomicznego dzienna pora dnia jest dłuższa od 
pory nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy 
przybywa.


