
Cserkésztábor a Balti tenger partján 
 
A Miskolci Lévay József Református Gimnázium 19. Bükk Cserkészcsapat 13 fővel, 2011. július 4-15 
között a Chrzanów-i cserkészek meghívására Szary Dwór-ban, a Balti tenger partján táborozott.  
 
A Miskolci Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a kapcsolat tartásában, a program kialakításában és a 
tábor idejére egy tolmács biztosításával segítette a cserkészeket. 
 
Az utazás vonattal történt, a Miskolc-Varsó-Gdynia-Szary Dwór útvonalon, amely oda-vissza 2-2 napot 
vett igénybe. A hosszú és fáradságos utazásért kárpótolt bennünket a tenger, a gyönyörű táj és a sok, 
tartalmas program, amit vendéglátóink szerveztek. 
 
Ezekből néhányat csak címszavakban: 
 

 táborépítés és berendezkedés, 
 fürdés a tengerben, 
 egész napos kirándulás Gdańsba és Gdyniaba, 
 műsoros tábortüzek, 
 lángos sütés és kóstoló, 
 éjszakai hadijátékok, 
 diszkó, 
 tábori szolgálat adása (őrség, konyha munka), 
 bolha piac, 
 cserkész foglalkozások, 
 az ifjú cserkészek fogadalom tétele. 

 
A tábor két háromhetes turnusban, 340 czrzanowi gyereknek biztosított kikapcsolódást a tenger 
partján. Az elhelyezés sátorban volt. Az étkezde, a konyha, a fürdő és a mellékhelységek stabil épületek 
voltak. Napi négyszeri ellátás volt, ami véleményem szerint bőségesen biztosította a gyerekek kalória 
szükségletét. A négy – egyenként mintegy 40 fős altábor – önállóan szervezte programjait. 
Természetesen a fontosabbakra meghívták egymást. 
 
A magyar kontingens se szeretett volna lemaradni, ezért több önálló műsort is szervezett. Az esti 
tábortűz mellett magyar cserkész műsort adtunk elő, méta játékból bemutatót tartottunk, kürtösünk 
a lengyel kollegával együtt fújta a takarodót és az ébresztőt, a tábor foci bajnokságát pedig 
megnyertük. 
 
Július 13-án este – lengyel cserkész tisztek bevonásával – tett fogadalmat 6 új cserkészünk. Először a 
cserkésztörvények ismeretéről adtak számot, majd a tábortűznél mondták el a fogadalmat. Mivel ez 
volt az utolsó esténk, gyertyás-énekes felvonulással búcsúztunk a tábortól és lengyel barátainktól. 
 
Gyorsan repültek a napok. Sok élménnyel gazdagodva tértünk haza. Jövőre meghívtunk a mi nyári 
táborunkba a lengyel cserkészeket. 
 
Légy résen! - Czuwaj! 
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