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Zbąszynek, dnia 09.06.2017r.
SPRAWOZDANIE

W dniach 02 – 05 czerwca 2017r. 12 osobowa reprezentacja Związku
Drużyn Zbąszynek wraz z 500 osobowym polskim kontyngentem wzięła udział w
jubileuszowym 50 Międzynarodowym Zlocie Harcerzy i Scoutów INTERCAMP. Zlot odbył
się w niemieckim miasteczku Warendorf, na którego terenie przez trzy dni mieszkali i
integrowali się harcerze i skauci z Polski, Niemiec, Czech, Ukrainy, Słowacji, Anglii, USA,
Francji, Belgii i Holandii.
Po długiej podróży, patrol przybył na miejsce wczesnym wieczorem i
zabrał się za rozstawianie swojego obozowiska. Tuż obok, na podobozie 5, rozłożyły się
reprezentacje Czech, Stanów Zjednoczonych i Niemiec.
Kolejny dzień był bardzo pracowity i pełen wrażeń. Rozpoczęła go
ceremonia otwarcia, w której wzięło udział ponad trzy tysiące skautów. Zaraz po ceremonii
formowano międzynarodowe patrole, które otrzymywały arkusz z zadaniami do wypełnienia i
ruszały w miasto. Była to świetna okazja nie tylko do poznania nowych ludzi, ale także do
zwiedzenia pięknego i urokliwego niemieckiego miasteczka. Po wykonaniu zadań w mieście
patrole wykonywały zadania zespołowe, za wykonanie których każdy patrol otrzymywał
pamiątkową naszywkę. Po powrocie czekały nas emocje towarzyszące zawodom
drużynowym, które odbyły się na głównym placu zlotu.
Trzeciego dnia, z samego rana, patrol wyruszył na 15 kilometrową
wędrówkę. Trasa prowadziła brzegiem rzeki, lasami, polami i obrzeżami pomniejszych
miasteczek, a co jakiś czas czekało zadanie do wykonania. Po powrocie na teren zlotu
rozpoczęły się przygotowania do Food Festivalu, na którym
każdy patrol mógł
zaprezentować potrawę charakterystyczną dla swojego kraju. Nasz patrol przygotował, tak jak
i w zeszłym roku, bigos, po którym nie zostało ani śladu. Całe międzynarodowe towarzystwo
świetnie się bawiło, z czapeczkami na głowach świętując okrągłą, intercampową rocznicę.
Ostatniego dnia przed ceremonią zamknięcia zlotu odbyło się symboliczne posadzenie drzewa
gdzie został wsypany kilogram naszej gminnej ziemi. Drzewo ma wzrosnąć na
międzynarodowym gruncie na cześć przyjaźni i współpracy między narodami. Po spakowaniu
ruszyliśmy w podróż powrotną. Przyszłoroczny Intercamp 2018 odbędzie się w maju, w
Belgii w mieście Sint – Truiden. Może ponownie wyjedziemy.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania
tego trudnego zadania tj. Burmistrzowi Zbąszynka, Komendzie Chorągwi Wielkopolskiej
ZHP, panu Tadeuszowi Krystiancowi, Kołu Gospodyń z Kosieczyna oraz rodzicom
młodzieży uczestniczących w realizacji zadania. Skład patrolu : opiekun Magdalena
Maciejewska, Aleksandra Banaszek, Karolina Buśko, Oliwia Gliniecka, Nikodem
Grzeszkowiak, Jakub Mikołajczyk, Marlena Wachowska, Wiktoria Dura, Adriana Kołata,
Maria Kawczyńska, Wiktoria Dudek i Michał Fujak.
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