
 
 
 



 
 
 

Udana wyprawa na Mazury 
 
 

Wróciliśmy do domu po 
wspaniałej podróży do Polski z 
Haraldem Arnebergiem na 
czele. Dla nas, trzech par z 
Lillehammer, podróż zaczęła 
się 17. sierpnia w High 
Chaparal w Szwecji, gdzie było 
pierwsze miejsce spotkania. 
Tam przyjechało 14 spośród 19 
uczestników i mimo, że 
byliśmy „nowi” w grupie, już 
pierwszego wieczora dobrze 
rozumieliśmy się z innymi.  
 
Następnego dnia pojechaliśmy 
dalej w dwóch grupach w 
kierunku Karlskrony i 
wieczorem płynęliśmy promem 
do Gdyni. Podróż  minęła przy 
ładnej pogodzie a następnego 
przedpołudnia 
kontynuowaliśmy jazdę w 2 
grupach po pięknych polskich 
autostradach w promieniach 
słońca i przy 28 stopniach. To 
dobrze zapowiadało na resztę 
podróży! 
 
Byliśmy teraz w składzie 14 
kamperów i jeden samochód z 
przyczepą. Piękne drogi na 
początku i trochę bardziej 
„nierówne” podłoże w polskich 
lasach. Widzieliśmy duże 
różnice w krajobrazie i 
zabudowie po drodze w stronę 
Pisza. 
 
O godz. 17.00 wjechaliśmy na 
piękny teren przy Hotelu Roś, 
przy jeziorze o tej samej 
nazwie. Tutaj czekał polski 
współpracownik Haralda Jurek, 
który zorganizował nasz pobyt 
w Polsce. Szybko zapozna- 
liśmy się, także z 4 miłymi 
parami, które przyjechały przed 
nami. To był piękny i ciekawy 
dzień.  
 
Następnego dnia była 
wycieczka z przewodnikiem do 
centrum. Po świetnym, 
trzydaniowym obiedzie 
 
 
 
 
 

w hotelu odbyło się oficjalne 
otwarcie zlotu. To było świetne 
przedstawienie z rozrywką, 
muzyką i śpiewem, które 
porwało nas wszystkich. 
Określiło to standard na 2 
tygodnie bogatego w 
wydarzenia pobytu na 
Mazurach.  
 
Tak było przez cały czas bez 
przerwy, mieliśmy wycieczkę 
statkiem z przewodnikiem po 
jeziorze Roś i rzece Pisie, 
zwiedzanie parku miniatur w 
Gierłoży, z m. in. bunkrami 
Hitlera, zamkami i dużą ilością 
dawnej historii Polski.   
Uczestniczyliśmy też w 
pięknym koncercie organowym 
we wspaniałym kościele w 
Świętej Lipce 
odrestaurowanym z pomocą 
m.in. środków norweskich. 
 
Dożynki (święto żniw) w 
centrum miasta to było duże 
wydarzenie, z pochodem i z 
osobami w kolorowych 
strojach, tańczącymi i 
śpiewającymi. Była też zabawa 
i dużo   przemówień. 
Wycieczka łodzią po rzece  
Krutyni to był jeden z 
najjaśniejszych punktów 
programu. Odbyliśmy rejs w 
górę rzeki małymi łodziami. 
Dookoła było całkiem cicho a 
woda była kryształowo czysta.  
To było egzotyczne przeżycie. 
Odwiedziliśmy też kilka 
dużych zamków i kościołów, 
spacerowaliśmy w nowo- 
czesnym mieście turystycznym. 
W czasie tej wyprawy było 
cudownie dużo historii i wiele 
przeżyć. Nie dotarlibyśmy do 
tego na własną rękę.  
 
W hotelach i pięknych 
restauracjach serwowane były  
wspaniałe posiłki. Lunch i 
kolacja to były trzydaniowe  
 
 
 
 
 

posiłki. Picie do jedzenia było 
tanie, pół litra piwa kosztowało 
8 zł - około 15 koron w hotelu. 
Mieliśmy też „dni wolne”, w 
których mieliśmy spotkania 
towarzyskie na miejscu. 
Popularną zabawą było 
rzucanie podkową.  
 
Na zakończenie był świetny 
obiad z wyjątkowej klasy 
jedzeniem i nakryciem stołu. 
Taniec, show i duże 
świętowanie. Ostatniego dnia 
pojechaliśmy do Malborka i 
zwiedzaliśmy największy na 
świecie zamek ceglany, około 
700 m. długości i  300 m. 
szerokości.  
 
Przyszedł czas na uczuciowe 
pożegnanie z tą świetną grupą, 
z którą dobrze się poznaliśmy. 
Mamy nadzieję na spotkanie 
ponowne z wami wszystkimi. 
Wielkie podziękowania dla 
Haralda, jako lidera i Bjoerg 
jako organizatorki zabaw. Taka 
dobra wyprawa, gdzie 
wszystko idzie według planu, 
wymaga dobrego 
przygotowania. Dziękujemy za 
to, że wszyscy nas tak dobrzy 
przyjęli i mamy nadzieję na 
kolejne wycieczki.  
 
Wiem, że wszyscy koledzy z 
wyjazdu razem ze mną składają 
wyrazy uznania Haraldowi i 
komitetowi podróży NCC za 
fantastyczną wyprawę i 
niezapomniane przeżycia.  
 
 

 Augny i Helge Hoeistad  
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