
Polskie harcerstwo w Saksonii
Związek Harcerstwa Polskiego (Świat)  /  https://harcerstwoleipzig.home.blog

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 

 

Polskie harcerstwo w Dreźnie ?
Kim jesteśmy? Co robimy?

Od listopada 2019 roku w Dreźnie zacznie działać "filia" - zastęp 1 Lipskiej Drużyny Harcerzy ZHP Świat im. ks. Józefa 
Poniatowskiego. 

Od roku 2009 działa w Lipsku grupa harcerska, skupiająca  ponad 20 z polskich ipolsko-niemieckich rodzin. Drużyna należy 
do Związku Harcerstwa Polskiego na Świecie. Osobą prowadzącą harcerską grupę w Lipsku jest dh. Rafał Ryszka - harcmistrz 
i pedagog. Harcerze, harcerki i zuchy z Lipska spotykają się regularnie na zajęciach w terenie, grach, wycieczkach, rajdach i 
biwakach. W roku 2018 byli na obozie harcerskim w Anglii w Londynie i w tym roku w Karkonoszach. Organizują rajdy, biwaki 
i wycieczki po Saksonii, Brandenburgii, Berlinie i okolicy.

Związek Harcerstwa Polskiego (Świat)

 Związek Harcerstwa Polskiego, działający poza granicami Kraju jest organizacją wychowawczą dla polskiej młodzieży i dzieci 
żyjących poza Polską m.in. w Australii, Argentynie, Francji, Irlandii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Austrii i 
Wielkiej Brytanii.

Najbliższe terminy spotkań rodzinnych na których przedstawimy szczegóły, osobę koordynującą pracę harcerską 
w Dreźnie i osobny terminarz zbiórek w Dreźnie:

9.11.2019 
(sobota)

Sächsische Schweiz

Jesienna wędrówka 
rodzinna

Spotkanie  dla  chętnych  osób  z  Drezna: 
pociąg S1 odjazd z Dresden Hbf. o godz. 8.59 
do  Bad schandau Trasa:  wędrówka  górska  ze 
Schmilka  do  Lichtenhainer  Wasserfall.  Powrót 
Krinitzschtalbahn do Bad Schandau i wieczorem.

Koszty: Sachsenticket.
Każdy  odpowiada  za  swój  prowiant  na 
drogę.

14.12.2019
(sobota)

wyprawa na zjeżdżanie 
na sankach i zwiedzanie 

zamku Augustusburg 
koło Chemnitz w 

scenerii 
Weihnachtsmarkt

Wyjazd rodzinny

Zwiedzanie zamku i zjeżdżanie Rodelbahn na 
sankach. Przejazd pociągiem – wyjazd rano i 
powrót wieczorem.

Spotkanie na dworcu w Chemnitz Hbf. o godz. 
9.30.

Dzieci niech nie zapomną zabrać sanek!

Koszty: bilet Sachsenticket + Drahtseilbahn + 
zwiedzenie zamku. 
Zamek Augustusburg kryje w sobie największe 
w Europie muzeum motocykli. Wznoszącą się 
ponad dolinę rzeki Zschopau dawną posiadłość 
myśliwską widać już z daleka. Ukończony w 
1572 r. zamek nazywany jest »Koroną Rudaw«. 
Poza Muzeum Motocykli goście mogą odwiedzić 
wystawy poświęcone zwierzętom łownym i 
ptactwu, a także historii powozów, łowiectwa i 
samego zamku.

Więcej: https://dsb.vms.de/aktuelles/

Obóz harcerski 2020

25/26.07-5.08.2020

Białogóra nad Morzem 
Bałtyckim i Gdańsk

Akcja letnia 2020
Obóz  harcerski  w  Białogórze  i  udział  w 
międzynarodowym  zlocie  skautów  Europy 
European  Jamboree  2020  w  Gdańsku  (27.07-
6.08.2020). 

Informacja o zlocie: https://ej2020.org

Szczegóły po Nowym Roku.

Informacje, zgłoszenia, organizacja: hm. Rafał Ryszka - Ryszka@gmx.net / Tel. 0 157 715 878 54

https://ej2020.org/
mailto:Ryszka@gmx.net
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