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Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer naszej 
harcerskiej gazetki, w której znajdziecie relacje i 
wspomnienia z ostatnich wydarzeń, które były naszym 
udziałem. 
Pisząc te słowa spoglądam przez okno na przepiękną 
majową przyrodę, kiedy wszystko budzi się do życia, 
kwitną kwiaty, słychać śpiew ptaków, wyczuwa się w 
tych chwilach działanie Boga, który wszystko ożywia i 
umacnia swą łaską, a moje myśli biegną do czekającego 
nas biwaku zuchów, pikniku polonijnego oraz zbliżają-
cych się wakacji i obozu harcerskiego. Jestem przeko-
nany, że z większością z Was spotkam się na harcerskim 
szlaku i przeżyjemy wspaniałe, niezapomniane chwile 
tworząc wspólnotę, którą łączy Prawo i Przyrzeczenie 
Harcerskie. Zanim jednak wakacje i moje życzenia dla 
Was na cały ten radosny czas - trzymacie w rękach 
szósty numer naszego pisma, ostatniego przed wakacja-
mi. Znajdziecie w nim informacje z bieżącego życia 
Hufca, jak i relacje z biwaku w Gnesta, Drogi Krzyżo-
wej, Akcji „Palemka”, Koncertu „Dzieci Dzieciom”, a 
także odrobinę refleksji ze szczyptą humoru, cieka-
wostki... Ja osobiście polecam Wam wywiad z Panią 
Konsul Barbarą Sośnicką, relacje dh. Magdaleny, 
wspomnienia z naszego wyjazdu na Święto 3-go Maja i 
Dnia Flagi. Do Warszawy byliśmy zaproszeni przez 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, gdzie 
spotkał nas zaszczyt odebrania flagi narodowej za 
krzewienie patriotyzmu na emigracji. 
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy 
byli pomocni w zorganizowaniu ww. wydarzeń, a 
sposób szczególny akcji charytatywnych i wyjazdu do 
Warszawy - bez Waszej pomocy i wsparcia te wyda-
rzenia nie byłyby takie piękne i owocne; słowa 
podziękowań kieruję, również do sponsorów.
Wiosna w pełni, lato zbliża się wielkimi krokami i czas 
na odpoczynek. Wszystkim składam najpiękniejsze po-
dziękowania za pierwszy rok naszej wspólnej pracy i 
ubogacania się, której efektem było dobre funkcjono-
wanie Hufca i wiele ciekawych wydarzeń, które wspól-
nie zorganizowaliśmy. Życzę jednocześnie, by nadcho-
dzący czas letniego wypoczynku zaowocował licznymi 
przyjaźniami, nowymi odkryciami, a także nabraniem 
sił przed kolejnym rokiem pracy. Wszystkim zuchom, 

Drodzy Czytelnicy, Kochane Druhny i Druhowie!

Jak co roku, tak i w tym, jedziemy na 

Kolonię zuchową i Obóz harcerski

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

 www.nhhp.se

SKR I E NC HR HA PH   „LZ SÓ -B K

O A I S ZA UW BO YH ” C WU  Z S ZAI WN EO CL JO I K

których tematem będą

 „Drogi do wolności 1980-1989".

harcerzom, instruktorom, Kołu Przyjaciół naszego 
Hufca życzę bezpiecznego, dobrego wypoczynku, 
zbliżenia się do drugiego człowieka i odkrycia Boga w 
pięknie otaczającego nas świata. 

Do zobaczenia na kolonii i obozie w Białej! Czuwaj!

Komendant dh Paweł Drążyk
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Wywiad z Kierownikiem Wydziału Konsularnego
Ambasady RP w Sztokholmie
Panią Konsul RP Barbarą Sośnicką

 
Rozmawia dh. Aleksandra Marmulewska i dh Karol Walko.

Pani Konsul mam nadzieję że, ten wywiad nie będzie 
zbyt skomplikowany.

- Nie, nie będzie, chyba nie.

To, czy może nam Pani powiedzieć co Panią skłoniło 
do podjęcia się pracy dyplomatycznej?

- Sądzę, że były to moje szerokie zainteresowania. 
Studiowałam filologię orientalną, interesowały mnie 
różne aspekty dotyczące Bliskiego Wschodu i w 
związku z tym, myślałam, że między innymi właśnie 
praca w ministerstwie, pomoże mi rozwinąć moje 
zainteresowania, a jednocześnie da mi możliwość 
ciągłej nauki, poznawania nowych ludzi, nowych 
miejsc, nowych wyzwań i problemów.

Poza reprezentowaniem Polski na obczyźnie, jakie 
ma Pani Konsul zainteresowania? Może właśnie to, 
jak już Pani powiedziała, poznawanie nowych ludzi i 
tak dalej..?

- Jestem, tak mi się wydaje, do pewnego stopnia otwartą 
osobą i bardzo lubię pracę w środowisku międzynaro-
dowym. To właśnie umożliwia nam poznawanie 
nowych ludzi, nowych kultur ale przede wszystkim też 
nas wzbogaca.

Już niedługo minie rok od rozpoczęcia przez Panią 
funkcji Konsula. Jakie wydarzenie uważa Pani za 
najważniejsze?

- Ja tu jestem dopiero ósmy miesiąc.

Tak, ale to już prawie rok.

- Ach, niech będzie, to już niedługo rok.

Hmm, jakie wydarzenie uważam za najważniejsze? W 
aspekcie kulturalnym, bardzo udanym wydarzeniem 
był grudniowy koncert w Muzeum Historycznym poś-
więcony renesansowym tańcom koronacyjnym.

Zapewne miała Pani już okazję zetknąć się z Polonią 
z innych krajów. Jak postrzega Pani Polonię 
szwedzką na tle innych?

- Nie chciałabym dokonywać żadnych ocen; mimo, że 
jesteśmy tym samym społeczeństwem, pochodzącym z 
tego samego miejsca, to każdy kraj osiedlenia narzuca 
nam pewne normy, powoduje, że nasi rodacy muszą się 
dostosować do pewnych społeczeństw, niezależnie od 
miejsca dokąd wyemigrowali, a to w jakimś stopniu nas 
kształtuje, czy po prostu narzuca wzorzec zachowania 
w miejscu zamieszkiwania. Natomiast oczywiście w 
pewnej części pozostajemy tacy sami, ale też w jakiejś 
części po prostu przyjmujemy dużo ze środowiska 
w którym mieszkamy.

Tak więc dochodzimy do sedna tego wywiadu; 
ponieważ skoro jesteśmy harcerzami, to mamy do 
Pani takie konkretne pytanie. Czy Pani miała 
styczności z harcerstwem w młodości?

- Tak, byłam w zuchach. A potem byłam harcerką.

A czy ma Pani jakieś wspomnienia z tych lat?

dh. Aleksandra Marmulewska i P. Konsul Barbara Sośnicka   dh. Aleksandra Marmulewska i P. Konsul Barbara Sośnicka   dh. Aleksandra Marmulewska i P. Konsul Barbara Sośnicka   
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W pierwszy weekend lutego (1–3.02) odbył się pierw-
szy w tym roku kalendarzowym biwak NHHP "LS-Ka-
szuby" na Värmdö. Jest to miejscowość położona około 
godziny drogi samochodem z centrum Stockholmu. 
Tam w ośrodku skautów szwedzkich, nasi harcerze, a 
także zuchy przeżywali swoje biwakowanie zdobywa-
jąc kolejne umiejętności z technik harcerskich oraz 
ratownictwa na lodzie podczas zajęć zorganizowanych 
i przeprowadzonych przez dh Grzegorza.

Tworząc braterską wspólnotę nie zabrakło nam czasu 
na Mszę św., jak również kominek przy pieśniach i 
pląsach. W tym spotkaniu uczestniczyło ok. 60 harce-
rzy, harcerek i zuchów oraz kadry Hufca. Po raz kolejny 
okazało się, iż jesteśmy zgraną wspólnotą, która żyjąc 
ideałami harcerskimi potrafi się wzajemnie bawić, 
modlić oraz dorastać do skautowych ideałów. W piątek 
przeżywaliśmy przepiękne chwile w związku z 16. uro-

BIWAK NA VARMDÖ (01-03.02.2013)

dzinami dh. Gosi Gawron. W tym miejscu składamy jej 
jeszcze raz jak najlepsze życzenia. Kończąc nasz biwak 
myślami biegliśmy już w stronę zbliżającego się 
zimowiska Hufca w Hassela. Pełni wrażeń w niedzielę 
wracaliśmy do domu, aby wrócić do codziennych obo-
wiązków.

- Miałam fantastyczną Druhnę Drużynową. Kiedy tak 
właśnie na Was patrzę - przy okazji różnych wydarzeń - 
przywołuję Ją we wspomnieniach, wspaniała osoba; a 
w ogóle mam dużo zabawnych wspomień z obozów 
harcerskich.

Czyli dobrze Pani wspomina czas w harcerstwie?

- Owszem, bardzo dobrze.

A jak z perspektywy Konsula spostrzega Pani pracę 
Hufca" Kaszuby"?

- Myślę, że dosyć ciekawie pracujecie, i w ogóle bardzo 
się cieszę, iż harcerstwo polskie w Szwecji istnieje. 
Myślę, że to pomaga również Wam, młodzieży jak i  
zuchom, utrzymywać bliższy kontakt z krajem, a jed-
nocześnie sądzę też, że uczy Was to wartości uniwer-
salnych.

Tak, owszem uczy. A czy ma Pani jakieś przesłanie, 
dla nas harcerzy?

- Tak; byście hołdowali wartościom nadrzędnym i byli 
otwarci na świat, który Was otacza, a także, byście mieli 
w pamięci skąd pochodzicie i skąd pochodzą Wasi 
rodzice.

Dziękujemy bardzo za to przesłanie. Jest jeszcze coś, 
co Pani Konsul chciałaby, aby się znalazło w naszej 
gazetce, tak poza pytaniami?

- Myślę, że po prostu fajnie jest być w harcerstwie i, że 
jest to taki okres w życiu, kiedy poprzez zabawę uczycie 
się różnych zachowań na przyszłe życie dorosłe, na 
współżycie w społeczeństwie, w którym Wam przyszło 
mieszkać i uczyć się. Jak już mówiłam, poznajecie 
różne wartości, więc uważam, że to jest ważne.

Młody człowiek powinien umieć się bawić - także 
poprzez pracę - a bawiąc się uczyć. W pewnym wieku 
należy posiąść umiejętność odpowiedzialności za 
siebie, umieć narzucić sobie pewną dyscyplinę, umieć 

się bawić, pracować, a jednocześnie poznawać pewne 
granice, które czasami może lepiej jest narzucać sobie 
samemu, niż czekać, aż na przykład rodzice czy też 
wychowawcy je nam narzucą. Umieć być świadomym 
tego, czego możemy wymagać sami od siebie. Myślę, 
iż to w naszym dzisiejszym świecie ma duże znaczenie.

Pani Konsul, dziękujemy bardzo za wywiad!

Dh. Aleksandra Marmulewska
dh Karol Walko

od lewej: dh Karol Walko, P. Konsul Barbara Sośnicka,od lewej: dh Karol Walko, P. Konsul Barbara Sośnicka,
ks. dh Komendant Paweł Drążyk, dh. Aleksandra Marmulewska  ks. dh Komendant Paweł Drążyk, dh. Aleksandra Marmulewska  
od lewej: dh Karol Walko, P. Konsul Barbara Sośnicka,
ks. dh Komendant Paweł Drążyk, dh. Aleksandra Marmulewska  
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ZIMOWISKO 2013, HASELLA

W dniach 24 lutego do 03 marca odbyło się zimowisko 
NHHP "LS-Kaszuby" w Hasella. W tym roku pogoda 
nieustannie płatała nam figle, po ostrych mrozach w 
styczniu i lutym tuż przed zimowiskiem w Hasella 
rozpoczęły się wiosenne roztopy, gdy podczas zimo-
wiska znów sypnął śnieg. Pogoda pogodą, jednak 
człowiek zazwyczaj potrafi sobie radzić z jej anomalia-
mi, na stokach i ich sąsiedztwie białego puchu jednak 
nie brakowało. Podczas całego zimowiska nie było 
przerw w szusowaniu naszych harcerzy i zuchów na 
nartach. Wielu początkujących narciarzy znacznie 
poprawiło swoje umiejętności na słynnej "oślej łączce". 
Tegoroczne zimowisko cieszyło się dużym zaintereso-
waniem, przybyło nas prawie 80 osób. 
Oprócz programowych zajęć i ekipy instruktorskiej 
obecnej na co dzień, urozmaiceniem był gość z Polski w 
osobie: dh Maćka z ZHP w Koronowie oraz rodziców i 
znajomych naszych druhów. Odwiedzili nas, również 
Karl Åkerblom z małżonką (proboszcz kościoła 
szwedzkiego w Hasella i pomysłodawca postawienia 
krzyża i kaplicy na jednym ze wzgórz Hasella Ski 
Resort). W tej właśnie kaplicy "na wzgórzu" celebro-
waliśmy Mszę św. w sobotni wieczór, prosząc Boga o 
błogosławieństwo i opiekę dla Hufca, mieszkańców 
Haselli oraz ks. Proboszcza i jego małżonki. 
Byłem pod wrażeniem zadań, jakie postawiło sobie na 
zimowisku Namiestnictwo Zuchowe. Program pt. "W 
80 dni dookoła świata" zawierał wiele zabaw i zajęć 
związanych z tą popularną opowieścią. Zuchy uczyły 
się piosenek, rysowały i malowały obrazy związane z 
tematem. Trzeba pochwalić tutaj instruktorów zucho-
wych, którzy swoich podopiecznych darzyli ogromnym 

ciepłem. Ciekawym, programem popisały się, także 
harcerki, które zorganizowały wiele interesujących 
zajęć. Harcerze natomiast starali się nie rzucać w oczy 
ze swoimi zajęciami:) W ciszy i spokoju realizowali 
swój plan, którego efektem było podzielenie drużyny 
na dwie części, które po zimowisku rozpoczną pracę w 
dwu różnych kierunkach. Często gry i zabawy, rozgry-
wające sie w najbliższej okolicy, kończyły sie późnym 
wieczorem, a rano pobudka była ........ , oj! ciężko było 
zacząć dzień. 
Kuchnia, jak zwykle, sprawdziła się na 200%. Niez-
mordowane panie: Lucyna, Danuta, Aneta i Ela serwo-
wały nam smaczne i pożywne posiłki, nie mówiąc już o 
deserach i przekąskach. I tak czas zimowiska minął 
bardzo szybko - do zobaczenia za rok.
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Co jest powodem, że wolimy oglądanie 150 tysięcy 
fotografii od przeczytania tekstu opisującego  tamte 
chwile? Odpowiedź jest bardzo prosta: ponieważ nie 
chce nam się czytać! 
A szkoda, bo warto przeczytać opowieści o wspania-
łych przyjaciołach naszego harcerstwa, czy też zgroma-
dzenia zuchowego i o tym, co działo się na zimowisku. 
O tym, że kadra zuchowa, jak i harcerska dokonywała 
wręcz cudów, aby przebudzić z lenistwa i innych przy-
war nasze najmłodsze, jak i starsze pociechy (nie doda-
jąc tu siebie samych ;-). I wówczas ciśnie nam się na 
usta tylko jedno słowo: DZIĘKUJEMY.
 Wszystkim uczestnikom zimowiska, w Hassela, 35 mil 
na północ od Sztokholmu, poczynając od najstarszych, 
a kończąc na najmłodszych, dziękujemy za wytrwanie 
do końca. Nasze zuchy i zuchenki z serca nam oddane, 
co rano, wcześnie wstawały i pomagały sobie naw-
zajem podczas  porannych porządków i higieny, dbając 
o schludny wygląd.
 Nasze pociechy uczyły się dyscypliny, solidarności, 
uczciwości, a co najważniejsze nawiązywały przyjaź-
nie, które u wielu trwają bardzo długo. Zuchy, zuchen-
ki, a także harcerki i harcerze, byli szkoleni przez swych 
instruktorów w zakresie jazdy na nartach, jak i bezpie-
czeństwa na stoku.
My instruktorzy mamy nadzieję, że nauka ta nie poszła 
w zapomnienie. Każdy zuch teraz już wie, jak należy się 
zachować, gdy któreś z "zuchatek" wywróci się. Po-
przez pogadanki, zajęcia przy kominkach, kazania na 
nabożeństwach, a nawet dzięki  czytaniu bajek, zuchy 
nasze otrzymywały „ścieżkę dojścia” do wzorowego 
postępowania. Takie postępowanie nagradzane było w 
zuchowych „szóstkach” i harcerskich zastępach przez 
nadawanie nowych sprawności, wyższych funkcji, jak 
też przez obdarzanie większą odpowiedzialnością.

Nie możemy zapomnieć o najważniejszym! Co 
zdobyliśmy podczas systematycznej jazdy na nartach! 
Cenna umiejętność - w czasie szybkiej jazdy unikanie 
kolizji i pomoc potrzebującym. Umiejętność ta, często 
wsparta talentem, może być rozwijana w ciągu roku, 
nawet, gdy nie ma już śniegu, przez uprawianie innych 
dyscyplin sportowych i nie pójdzie na marne! O tym 
wiedzą juz nawet Zuzia, Adaś, Karolinka, Staś, Ania, 
Antoś i Kevin, jak i Emilii, Karol, Wiktoria, Kamil, 
Weronika, Piotr, Anitka, Krzyś i inni, a lista naszych 
zwycięzców jest długa.
Nie możemy również zapomnieć o ”Świecie Elfickim”, 
w tworzenie którego, byliśmy, zarówno nasze zuchy - 
zuchenki, jak i kadra zuchowa, bardzo zaangażowani. 
Dzieci, razem z instruktorami, szyły elfickie stroje na 
wieczór przy kominku, przygotowywały wiersze, ske-
cze i uczyły się piosenek. Lepiły też maski, wykony-
wały ceramiczne dzieła sztuki ze specjalnej masy 
plastycznej pod kierunkiem dh Asi, dh Dominiki, dh 
Empika, dh Kijany, dh Czesława, jak i dh Magdy.
Nasz komendant dh Paweł nawiązał kontakt ze szwed-
zkim kościołem protestanckim i jego reprezentantami. 
Szwedzki pastor wraz ze swoja małżonką, uczestniczył 
w naszej mszy harcerskiej w kapliczce na górze w 
Hasseli. Stoi tam, niczym na polskim tatrzańskim Gie-
woncie, duży krzyż, także wykonany z metalu, lecz 
przymocowany do kapliczki. Podczas mszy ów biały 
olbrzymi krzyż, pod wpływem silnego, zimowego 
wiatru, wpadł w rezonans, niczym stalowy maszt na 
drewnianym jachcie. Wywołane tym dźwiękiem niesa-
mowite wrażenia, pogłębiała jeszcze świadomość 
przebywania na zasypanym śniegiem szczycie. Gdyby 
nie nasze radosne śpiewanie, można by się solidnie 
tego drżenia krzyża wystraszyć. I byłby to strach po-
równywalny do tego, który mogłyby odczuwać nasze 
zuchy, które po raz pierwszy w życiu na nartach zjeż-
dżały ze stoku podczas zawiei śnieżnej.
Zuchy pod opieką instruktorów dzielnie pokonały 
wszelkie trudności podczas nauki jazdy na nartach, ale 
też i stawiały czoła śnieżycom, muldom, na zmianę z 
ostrym słońcem, oblodzonym stokiem, a także… cięż-
kim butom narciarskim.  Na wszystkich uczestników 
zimowiska zawsze czekało w bazie pyszne jedzenie, a 
później pływanie w basenie, sauna, czy inne zajęcia 
zuchowo - harcerskie i odpoczynek.  Mamy nadzieje, 
ze zarówno nasze zuchy, jak i cała kadra instruktorska, 
dobrze wspominają wspólnie przeżyte dni i chętnie 
wybiorą się na nasze harcersko-zuchowe wyprawy w 
przyszłości.

dh Magda

Relacja Magdy z zimowiska
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Jak co roku harcerze NHHP mieli zaszczyt przepro-
wadzić kolejną Drogę Krzyżową, która odbyła się 22 
marca w kościele św. Jana przy Hötorget. Dh. Kuba i 
Karol, dh. Ola i Karolina mimo lekkiej tremy przeczy-
tali swoje rozważania najlepiej jak tylko umieli. Choć 
niektórym przytrafiły się małe błędy to przybyli na 
Drogę Męki Pańskiej wierzący nie przywiązywali wagi 
do tych "wpadek" i w zadumie rozmyślali nad przesła-
niem każdej nadchodzącej stacji, które w tym roku 
oparte były o treść Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. 
Gdy Droga Krzyżowa dobiegła końca harcerze trady-
cyjnie odśpiewali Modlitwę Harcerską, po której pręd-
ko wracali do domów ze względu niesprzyjającą zimo-
wą aurę.

DROGA KRZYŻOWA (22.03.2013)

Po raz kolejny nadszedł czas robienia palemek, dlatego 
tez Hufiec wspiera tych, którzy nie mają czasu, albo 
możliwości na zrobienie własnych palemek wielkanoc-
nych, a także tych niewytrwałych w poszukiwaniu 
m.in. bazi i krzaczków borówek. Kto zna las tak zna-
komicie jak harcerze i zuchy? Bajeczne palemki w 
wielu rozmiarach, udekorowane piórkami w przeróż-
nych kolorach, jak i ciekawymi, bibułowymi kwiat-
kami, cieszyły się ogromnym powodzeniem i sprzeda-
wały się jak "ciepłe bułeczki". Równym zaintereso-
waniem cieszyły się cukrowe baranki, lecz niestety nie 
były one już własnej roboty, gdyż przyjechały prosto z 
Polski, by zdobić koszyczki wielkanocne szwedzkiej 

AKCJA "PALEMKA" (24.03.2013)
Polonii, a także wyborne bułeczki wypiekane przez p. 
Krzywonos. Podczas swojej wolnej godziny każdy 
harcerz i zuch uczestniczył we Mszy św., po której 
ponownie dzielnie wracał do swojej "pracy", mimo iż 
ten niedzielny poranek był bardzo chłodny, a nawet 
mroźny. Akcja zarobkowa, jak co roku zakończyła się 
powodzeniem, a dzięki zebranym pieniądzom Hufiec 
będzie mógł zorganizować "Piknik Polonijny" dla 
uczestników zbliżającego się obozu letniego, podczas 
którego uczestnicy wybiorą sobie zajęcia, na które 
zostaną przeznaczone te oto pieniądze. Dziękujemy 
tym, którzy nas wspierali i polecamy się w przyszłym 
roku!
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W dniu 14 kwietnia br, członkowie NHHP "LS-
Kaszuby" wzięli udział w uroczystej Mszy św. w 
kościele św. Jana w Sztokholmie z okazji 73 rocznicy 
mordu Katyńskiego oraz 3 rocznicy katastrofy pod 
Smoleńskiem. Podczas uroczystości modliliśmy się w 
intencji wszystkich ofiar, a także aby już nigdy więcej 
nie powtórzyły się podobne wydarzenia w historii 
ludzkości i naszego narodu. Po Mszy św. delegacje 
udały się pod pomnik Katyński koło kościoła św. Jana, 
aby tam złożyć kwiaty, oddać się zadumie i modlitwie.

MSZA KATYŃSKA (14.04.2013)

Dnia 7 kwietnia w kościele św. Jana odbył się już 17 
Koncert "Dzieci Dzieciom" dla dzieci z Domu Pomocy 
Społecznej "Tęczowy Dom" w Ełku. Koncert grały 
dzieci z Metapontum Kultur Skola, które mogliśmy 
gościć dzięki nieocenionej pomocy dh. Marzenny 
Seelish oraz harcerki i zuchy z naszego Hufca. W miłej 
atmosferze wysłuchaliśmy koncertu, a każdy występ 
nagrodzony był burzą oklasków. Wszyscy stanęli na 
wysokości zadania a nasi prowadzący dh. Kuba 
Kresimon i dh. Aleksandra Marmulewska postarali się 
o to aby ten koncert był naprawdę udany i radosny. Przy 
okazji koncertu odbyła się również zbiórka pieniędzy, 
które zostały przekazane dzieciom z Ełku. W trakcie 
koncertu zebrano łącznie 16.100:- skr oraz 125:- zł.
"Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim" - to hasło, które nam 
harcerzom Niezależnego Hufca Harcerstwa Polskiego 
"LS-Kaszuby" przyświeca od wielu lat.

XVII  KONCERT "DZIECI-DZIECIOM"
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Wiosnę, która przyszła w tym roku późno, powitaliśmy 
w Gnesta, gdzie od 19 do 21 kwietnia odbył się nasz 
kolejny biwak. Mimo, że w dalszym ciągu jezioro skute 
było lodem, a miejscami można było dostrzec resztki 
śniegu, panowały wiosenne nastroje. 
Po zakwaterowaniu i kolacji przyszła pora na zuchowe i 
harcerskie życie, co objawiało się między innymi… 
trudnościami w zaśnięciu i jeszcze większymi podczas 
porannej pobudki! Nic jednak nie jest w stanie zach-
wiać młodzieńczej werwy i żywotności harcerza, czego 
za każdym razem doświadcza kadra instruktorska. 
Gry i zabawy, wzruszające chwile podczas kominka i  
przy ognisku, rozmowy o kolejnych biwakach i czeka-
jącym nas obozie harcerskim w Polsce (którego wielu 
już nie może się doczekać) urozmaicały nam czas. 

WIOSENNY BIWAK W GNESTA (19-21.04.2013)

Niedzielnym popołudniem znów zarzuciliśmy plecaki i 
wróciliśmy do domu. 

DZIEŃ POLONII I ROCZNICA 3 MAJA W WARSZAWIE

W dniu 1 maja harcerze, harcerki oraz  Koło Przyjaciół 
zebrali się w porcie lotniczym Skavsta, aby wyruszyć w 
ważną i niepowtarzalną dla członków Hufca podróż do 
Warszawy na obchody Święta Flagi oraz 222. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Corocznie Prezydent 
RP uroczyście wręcza flagę narodową przedstawicie-
lom organizacji polonijnych. Barwy narodowe, dla nas 
Polaków mieszkających poza granicami Polski są wy-
jątkowo ważne i istotne ze względu na tożsamość 
narodową, tradycję oraz łączność z Ojczyzną. W tym 
roku to właśnie NHHP „LS-Kaszuby” dostąpił zaszczy-
tu odebrania Flagi z rąk Pana Prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego za zasługi na rzecz podtrzymywa-
nia i rozwijania polskości wśród dzieci i młodzieży 

mieszkającej w Szwecji. Wdzięczni za takowe wyróż-
nienie udaliśmy się z 46 osobową delegacją, aby prze-
żyć niezapomniane chwile podczas narodowego 
święta.
Dnia 2 maja na placu przed Pałacem Prezydenckim 
rozpoczęły się centralne obchody Święta Flagi z 
udziałem przedstawicieli polityki, kultury, wojska oraz 
Polonii z niemal całego świata. Z rąk Prezydenta 
Bronisława Komorowskiego odebrał flagę  Komen-
dant Hufca ks. hm. Paweł Drążyk wraz z podziękowa-
niami dla środowiska harcerskiego ze Sztokholmu za 
włożony trud pracy w wychowanie patriotyczne 
młodego pokolenia Polaków. Atmosfera była bardzo 
podniosła, a zarazem pełna radości, że znaleźliśmy się 

dh ks. Paweł Drążyk odbiera flagę z rąk Prezydenta RP
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wśród osób zasłużonych, polskich legend, przedstawi-
cieli nauki, kultury oraz emigracji. Na twarzach 
młodych druhów i druhen rysowało się niezmierne 
przejęcie i duma, że to właśnie my zostaliśmy wyróż-
nieni i mogliśmy stanąć wśród tak znamienitych oso-
bistości. Pan Prezydent Bronisław Komorowski w 
swoim przemówieniu podkreślił, jak ważna jest tożsa-
mość narodowa i jednoczenie się wokół polskich sym-
boli; takich jak flaga, godło oraz nasze wspólne dzie-
dzictwo narodowe.  
Po centralnych uroczystościach delegacja NHHP „LS-
Kaszuby” wzięła udział w odsłonięciu popiersia Igna-
cego Jana Paderewskiego w Domu Wspólnoty Pols-
kiej, którego dokonał Prezydent RP wraz z Przewodni-
czącym SWP Longinem Komołowskim. Była to, 
również okazja, aby wręczyć odznaczenia państwowe 
zasłużonym przedstawicielom emigracji. 
Po uroczystościach przyszedł czas na podziwianie 
Warszawy i jej zabytków; drużyny bardzo często w tym 
czasie mogły podążać własnymi ścieżkami i opracowy-
wać odkrywanie tras turystycznych, gdzie pomnik 
Chopina oraz Syrenki były ważnymi punktami. 
Na tym krótkim wyjeździe doszło, także do wielu 
ważnych wyróżnień. Zakończył się, bowiem Kurs 
Zastępowych, a harcerze i harcerki otrzymali patenty 
zastępowego oraz materiały do podnoszenia własnych 
kwalifikacji i wyrobienia harcerskiego. Do Namiest-
nictwa Zuchowego dołączył kolejny członek z błękit-
nym sznurem. To wyróżnienie przypadło dh. Karolinie 
Leśniak, której życzymy sukcesów w służbie!

Zapewne największymi i najbardziej niecodziennymi 
atrakcjami i emocjami były "spotkania na szczycie ".
Samo wyróżnienie przez Prezydenta RP było przeży-
ciem niespotykanym. Oprawiona  defiladą wojska i 
rytmem orkiestry dętej, uroczystość zostanie w naszej 
pamięci najpewniej do końca życia; spotkanie z głową 
państwa, możliwość zamienienia kilku słów i zrobienia 
sobie zdjęcia, były dla młodych członków Hufca 
bardzo ekscytujące .
Obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji  roz-
poczęły się w Katedrze Warszawskiej uroczystą Mszą 
św. za Ojczyznę, której przewodniczył ks. kard. Kazi-
mierz Nycz. Wśród znamienitych gości, na czele z parą 
prezydencką była i nasza delegacja. Ksiądz Kardynał 

Prezydent RP wręcza dyplomy patentowe dla naszego HufcaPrezydent RP wręcza dyplomy patentowe dla naszego HufcaPrezydent RP wręcza dyplomy patentowe dla naszego HufcaPlac przed Pałacem Prezydenckim, uroczystości Dnia PoloniiPlac przed Pałacem Prezydenckim, uroczystości Dnia PoloniiPlac przed Pałacem Prezydenckim, uroczystości Dnia Polonii

Przed Domem Stowarzyszenia Wspólnoty PolskiejPrzed Domem Stowarzyszenia Wspólnoty PolskiejPrzed Domem Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej

Spotkanie z Prezydentem w Domu SWP, 2 maja 2013Spotkanie z Prezydentem w Domu SWP, 2 maja 2013Spotkanie z Prezydentem w Domu SWP, 2 maja 2013

Na trybunie honorowej obchodów 3 maja, Plac ZamkowyNa trybunie honorowej obchodów 3 maja, Plac ZamkowyNa trybunie honorowej obchodów 3 maja, Plac Zamkowy
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Zuchenki i zuchy , harcerki, harcerze
i TY, który się wahasz, czy wstąpić do harcerstwa!

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!

Szczegółowe informacje na naszej stronie 

internetowej: www.nhhp.se

E-mail: info@nhhp.se

przypomniał znaczenie Konstytucji oraz jedności i 
wiary, dla wspólnego budowania Polski "wczoraj, dziś i 
jutro". Po celebracji liturgicznej nastąpiły obchody na 
Placu Zamkowym z udziałem wojska, kombatantów, 
harcerzy i zaproszonych gości. Na specjalnej trybunie 
stworzonej dla najważniejszych osób w państwie 
znalazło się miejsce, również i dla nas! Trzeba by było, 
również wspomnieć o wywiadach do telewizji, radia 
oraz pysznych posiłkach na Zamku Królewskim i w 
Domu SWP. Nasz udział w tych ważnych wydarze-
niach zakończył się oficjalnym spotkaniem w Pałacu 
Prezydenckim, gdzie mieliśmy okazję spotkać się i 
wymienić przynajmniej kilka zdań z znamienitymi 
postaciami kultury, mediów, wojska, jak i również z 

samym Panem Prezydentem RP, który jeszcze raz 
dziękował nam za zaangażowanie na polu szerzenia 
wartości narodowych poza granicami Kraju. 
Wyjazd bardzo zbliżył i umocnił i tak już świetnie zgra-
ne drużyny oraz Koło Przyjaciół. Był zapewne "wycie-
czką", która nie powtarza się codziennie a rozpala 
ogień patriotyzmu, nowym jeszcze gorętszym płomie-
niem. Tożsamość narodowa nigdy wcześniej nie była 
dla nas tak oczywista.
Powrót do domu późnym wieczorem zakończył tę 
historyczną dla naszego Hufca wyprawę. Z harcerskim 
"CZUWAJ" rozjechaliśmy się do domów.

Dh  Kamil i Lucyna Pacut

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim z okazji rocznicy 3-majowejSpotkanie w Pałacu Prezydenckim z okazji rocznicy 3-majowejSpotkanie w Pałacu Prezydenckim z okazji rocznicy 3-majowej
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ŚPIEWNIK

REDAKCJA GAZETKI NHHP „LS-KASZUBY” W SZWECJI - „CZUWAJ!”

Dh. Dominika Pacut
Dh Kamil Jonczyński
Dh Filip Mleczko
Kontakt z redakcją: infoczuwaj@gmail.com

Pomoc w redagowaniu: 
Jolanta Jurek
Layout i skład: Maciej Klich
Zdjęcia: Archiwum Hufca

NHHP

***

Łamigłówki dla młodszych…
KASZUBSKIE NOCE

Krzyżówka dla najmłodszych

1

2

3

4

5

Więcej informacji i zdjęćWięcej informacji i zdjęć

na naszej stronie internetowejna naszej stronie internetowej

www.nhhp.sewww.nhhp.se

Więcej informacji i zdjęć

na naszej stronie internetowej

www.nhhp.se

Kaszubskie noce, nad nami śniące
Harcerski krąg, ogniska blask,
Gdy się tu znajdziesz, wtedy zrozumiesz
Że wszsytko to, łączy nas.

To szumi las, kołysze drzewa
Fala jeziora, brzegi zalewa
Tu mały Giewont, czoło pochyla
A my siedzimy, harcerska brać.

I choć Ojczyzna, jest tak daleko
Lecz nasze myśli, wciąż do niej mkną
Tam też wśród nocy, płoną ogniska
Harcerskie piosnki, unosi wiatr.

A gdy drużyna, znowu jest razem
Płonie ognisko, gitara gra,
Znów wspominamy, pierwsze wyprawy
Trudy radości, wspaniały czas. 
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