1 Lipska Drużyna Harcerska im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju
http://harcerstwoleipzig.blox.pl
Kontakt z kulturą
polską

Fajna zabawa z
rówieśnikami

Harcerskie sprawności

Natura

Aktywność i nauka
samodzielności

Aktywny czas z rodziną

Saksonia

piosenki,
polskie święta i
rocznice,
Polonika w Saksonii

gry, zabawy,
spotkania, wycieczki,
przygoda

orientacja w terenie,
harce, ogniska,
harcerskie obozy,
służba dla innych

rajdy rowerowe,
wędrówki po lasach
i górach, woodcraft

spanie pod namiotem,
przygotowanie jedzenia, biwaki,
krojenie chleba,
kilka dni "bez mamy"

czas z rodziną
nowe znajomości,
poznawanie przyjaciół z
Polski i Niemiec

poznawanie
ojczystych stron i
ciekawych miejsc

Terminarz harcerskich i rodzinnych spotkań oraz wyjazdów od stycznia do sierpnia 2018
19-21.01.2018
(piątek-niedziela)
Wyjazd do Monachium i
Dachau

3.03.2018
(sobota)

Wjazd z okazji
rocznicy urodzin
patrona harcerstwa
ks. Wincentego
Frelichowskiego

Wyjazd rodzinny

Wędrówka rodzinna na
Kyffhäuser i pomnik
Barbarossy

24-25.03.2018
(sobota-niedziela)

Spotkanie i impreza harcerska wspólnie z harcerzami polskimi z
Monachium. Informacje i szczegóły dla zainteresowanych.

Stefan Wincenty Frelichowski (ur. 22.01.1913 w Chełmży,
zamordowany 23.02.1945 w Dachau) –ksiądz,
podharcmistrz, harcerz Rzeczypospolitej, błogosławiony
katolicki, patron harcerzy polskich.

Wyjazd rano i powrót wieczorem. Jedziemy pociągiem przez
Halle i Berga/Kelbra - dalej pieszo na górę Kyffhäuser i pomnik
Barbarossy. Tam i z powrotem ok. 20 km wędrówki.

Auf dem Kyffhäuserburgberg wurde zwischen 1890 und 1896
oberhalb der 972 erstmals erwähnten Pfalz Tilleda das auch
Barbarossadenkmal genannte Kyffhäuserdenkmal auf den
Ruinen der Reichsburg Kyffhausen gebaut. Das 81 m hohe
Monumentaldenkmal wurde von Bruno Schmitz entworfen,
der später auch das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig gebaut
hat. Neben dem Denkmal sind auch noch Reste der
Reichsburg Kyffhausen mit dem tiefsten Burgbrunnen der
Welt mit einer Tiefe von 176 m zu sehen. Dieser Brunnen
wurde ohne Zuhilfenahme eines Lots abgeteuft, der Vortrieb
ist leicht nach Norden abgedriftet. Der Begriff „Kyffhäuser“
wird oft als Synonym für das Kyffhäuserdenkmal benutzt.

Koszty: cena biletu Sachsenticket podzielona przez ilość
uczestników.

Uwaga: Proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa do 28.02.2018.

Tylko dzieci

Biwak harcerski w
Thalheim/Erzgeb.

16.06.2018
(sobota)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wincenty_Frelichowski

Wędrówka po okolicy i nocleg na campingu (namiot-tipi i Waldcamping-Thalheim, Berghausweg, 09380 Thalheim
bungalow). Wyjazd w sobotę rano, powrót w niedzielę po
południu. Koszt ok. 30 Euro/osoba (przejazd, zakwaterowanie, Więcej na stronie internetowej:
wyżywienie).
www.waldcamping-thalheim.de

Uwaga: Proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa do 1.03.2018.

Wyjazd rodzinny

Jedziemy pociągiem (lina S6) do Geithein, a później rowerem
na trasie: Geithein-Rochlitz-Wechsleburg-Schloss RochsburgBurgstädt (ok. 32 km – wzdłuż Zwickauer Mulde). Koszty: cena
biletu wg. taryfy MDV podzielona przez ilość uczestników.

Rajd rowerowy
do Wechselburga

Trasa ładna krajobrazowo, w dużej części wolna od ruchu
samochodowego wiodąca terenami leśnymi i polami. W
Wechselburgu znajduje się ciekawy architektonicznie i
historycznie klasztor i bazylika benedyktynów którą
zwiedzimy.

Dotyczy tylko zgłoszonych uczestników.

28.07-5.08.2018

Akcja letnia 2018

Jadą harcerki i harcerze, rodzice oraz Koło Przyjaciół Drużyny.
Razem 38 osób.

Biwak harcerski w Londynie

Po wakacjach

Tylko dzieci

Przejazd DB i PKP do Jeleniej Góry i wędrówka po
Karkonoszach – wejście na Śnieżkę. Nocleg w schronisku.

Szczegóły po wakacjach. W wyjeździe weźmie udział
prawdopodobnie jeszcze jedna drużyna harcerska z Polski.

(termin zostanie ustalony później)

(sobota-niedziela)
Biwak harcerski w
Sudetach/Karkonosze

Informacje, zgłoszenia, organizacja: hm. Rafał Ryszka - Ryszka@gmx.net / Tel. 0157 715 878 54

A tutaj mały gratis ... :-)

