
Harcerze na obozie krajowym

Dziesi~c dni pod namiotami: przedstawiciele z Welzheim·i z
jego partnerskiego miasta Milanowek spotkali sie w
Nadrenii-Palatynat (niern. powiat Rhein-Pfalz)

Welzheim.

Druiyna harcerska Nibelgau z Welzheim, ze zwiazku Harcerzy i
Harcerek oraz harcerze z miasta partnerskiego Milanowek w Polsce,
wzieli udziat, razem z czterystoma innymi harcerzami, w krajowym

spotkaniu w Hauenstein (Pfalz). Spotkaniu przvswlecalo motto:

"L' Atelier - gdzie powstaje sztuka".
Harcerze z Welzheim rozpoczeli podroz do Hauenstein

platkowvrn rankiem . Dwudziestu siedmiu harcerzy z Milanöwka byto
juz w drodze od srodv. Okolo potudnia wszyscy dotarli na teren
obozu. W krötkim czasie zostaty rozstawione namioty, ktöre w ciagu

kolejnych dziesieciu dni byty domem dia harcerzy.

Kolejne dni obfitowaty w urozmaicony program zaiec, w ktörvrn
wszystko trzymato sle tematu sztuki, w jej najszerszym pojeciu.
Odbywaty sie przerözne projekty. Wspolpracujac w matych grupach

w zajeciach brali udziat zarowno polscy jak i niemieccy harcerze.
Jedni oddawali sie sztuce malowania na ciele farbami bodypainting,
podczas gdy inni pröbowali swoich sit w ionglowaniu lub

prezentowali swoje zdolnosci muzyczne.
W czasie pobytu na obozie harcerze (w wieku od 11 do 16 lat)

samodzielnie wybudowali paleniska na otwartym ogniu

przygotowywali positki - to sprawiato im wielka przvjernnosc i

pozwolito by polscy i niemieccy harcerze lepiej sle poznali.

Wedrowek rowniez nie brakowato. Jedna noc spedzlli poza
obozowiskiem i razem ze starszymi harcerzami (powyiej 16 roku



zvcia), odkrywali pieszo uroki okolic Hauenstein. Poprzez udzial w
programie oraz dzieki wsp61nie spedzonvrn wieczorom przy grach i

spiewach. harcerze z Welzheim i z Milan6wka szybko zrosli w jednq
wielkq grupe.

W ostatni wiecz6r zorganizowany zostal konkurs piosenki , w

kt6rym wzieli udzial harcerze z Welzheim i Milan6wka. Harcerze
wystqpili z nowo poznanymi polskimi piosenkami i sposröd

wszystkich uczestniczqcych grup, zajeli piate miejsce. W sobote, po

dziewieciu wsp61nie spedzonvch dniach, nadszedl czas na
poiegnanie . Poiscy harcerze musieli udac sie w podröz powrotnq do

kraju. Druiyna Nibelgau spedzlla w obozie jeszcze jednq noc.

To byto pierwsze spotkanie obojga grup harcerskich ale nie
ostatnie. W przysztym roku planowana jest rewizyta harcerzy z

druiyny Nibelgau. Chcq ponownie spotkac swoich nowych przyjaci6t,

jak donosi prasa.
.Dzieki bardzo dobrej wsp6tpracy oraz hojnego finansowego

wsparcia przez polsko niemiecki Zwiqzek Mtodzieiowy, ten wsp61ny
ob6z okazat sie wielkim sukcesem. Miejmy nadzieje, ze beda mu

towarzvszvc jeszcze kolejne ."
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