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Karawaning na "BiaÅ‚ym Brzegu"
06.05.2012.

MiÅ‚oÅ›nicy karawaningu z caÅ‚ej Polski zjechali do stanicy harcerskiej Hufca ZHP w Radomsku,
&bdquo;BiaÅ‚y Brzeg&rdquo;. Miejsce to wybrano na XI Zlot Karawaning.pl, ktÃłry odbywaÅ‚ siÄ™ od
27 kwietnia do 6 maja.
Karawaning.pl jest to nieformalne zrzeszenie ludzi, ktÃłrzy lubiÄ… spÄ™dzaÄ‡ wolny czas
podrÃłÅźujÄ…c autami z przyczepami kempingowymi oraz kamperami (samochodami kempingowymi).
Nie ma Åźadnego zarzÄ…du ani skÅ‚adek czÅ‚onkowskich. CzÅ‚onkowie kontaktujÄ… siÄ™ przez
forum internetowe, tam teÅź wybierajÄ… miejsca na coroczne zloty. W ciÄ…gu roku odbywajÄ… siÄ™
dwa gÅ‚Ãłwne zloty: na poczÄ…tku maja, jest to oficjalne rozpoczÄ™cie sezonu i we wrzeÅ›niu.
StanicÄ™ harcerskÄ… &bdquo;BiaÅ‚y Brzeg&rdquo;, poÅ‚oÅźonÄ… w gm. Kluczewsko (woj.
Å›wiÄ™tokrzyskie), na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego, wybrano na tegoroczny majowy
zlot. WziÄ™Å‚o w nim udziaÅ‚ 120 zaÅ‚Ãłg, a wÅ›rÃłd nich caÅ‚e rodziny, niektÃłrzy z maÅ‚ymi,
nawet kilkumiesiÄ™cznymi dzieÄ‡mi. &bdquo;BiaÅ‚y Brzeg&rdquo; zaproponowaÅ‚ swoim kolegom
karawaningowiec z Radomia o nicku &bdquo;Jack&rdquo;.

"Jack" pokauje naklejki ze zlotÃłw na przyczepie swojego kolegi

- Zawsze na kogoÅ› wypadnie znaleÅºÄ‡ miejsce, zaproponowaÄ‡ na forum innym. We trzech z
kolegami przyjechaliÅ›my tutaj, poniewaÅź to miejsce przez przypadek odkryliÅ›my latem,
powiedzieliÅ›my komendantowi Åźe ma warunki na przyjÄ™cie przyczep i kamperÃłw &ndash; mÃłwi.
Podczas zlotÃłw organizowane sÄ… wycieczki, aby poznaÄ‡ okolicÄ™. Tak teÅź byÅ‚o i tym razem.
Harcerze zorganizowali uczestnikom zlotu wycieczkÄ™, podczas ktÃłrej odwiedzili Muzeum Wsi Kieleckiej
w Tokarni, ChÄ™ciny oraz jaskiniÄ™ Raj, a takÅźe spÅ‚ywy kajakowe. NiektÃłrzy korzystali z turystyki
rowerowej.
- Przyjemnie jest jak przyjeÅźdÅźasz na taki zlot i widzisz Åźe jest kolega ze Szczecina, drugi kolega jest z
drugiej strony Polski. Na tym zlocie byÅ‚ Szczecin, Zgorzelec, LubaÅ„, RzeszÃłw, BiaÅ‚ystok, GdaÅ„sk,
nie wspominajÄ…c o centralnej czÄ™Å›ci Polski, bo oni mieli troszkÄ™ bliÅźej, nie ma znaczenia skÄ…d,
jest hasÅ‚o i przyjeÅźdÅźamy &ndash; mÃłwi uczestnik &bdquo;Ptaku&rdquo; z Å•odzi.
Jednym ze zwyczajÃłw takich imprez jest przebieranie siÄ™ przez najstarszych czÅ‚onkÃłw za kogoÅ›,
np. za jaskiniowcÃłw, co ma byÄ‡ atrakcjÄ… dla nowych osÃłb. W wolnych chwilach karawaningowcy
takÅźe wymieniajÄ… miÄ™dzy sobÄ… doÅ›wiadczenia.
- CaÅ‚e wieczory spÄ™dzamy na pogaduchach, grach na gitarze, Å›piewach, wymieniamy uwagi o
sprzÄ™cie, kto co jak naprawiÅ‚ i usprawniÅ‚, niektÃłrzy przerobili fabryczne przyczepy, dostosowali
tak jak im akurat pasuje, sÄ… tacy, ktÃłrzy niemal od podstaw sobie sprzÄ™t robiÄ… &ndash; dodaje
&bdquo;Jack&rdquo;.
DziÄ™ki pobytom na takich zlotach uzyskuje siÄ™ kolejny stopieÅ„ zlotowca, poczÄ…wszy od
mÅ‚odszego zlotowca, aÅź do komandora, zostaje nim osoba, ktÃłra zaliczyÅ‚a 10 zlotÃłw.
CzÅ‚onkowie Karawaning.pl takÅźe pomagajÄ… sobie na co dzieÅ„, jest stworzona tzw. lista assistance
koleÅźeÅ„skiego, jeÅ›li ktoÅ› jest w trasie i potrzebuje noclegu czy naprawy samochodu moÅźe siÄ™
zwrÃłciÄ‡ po pomoc do innego czÅ‚onka. (pg)
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