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Dobrze byłoby się tam wybrać, ale jak 
dojechać z przyczepą kempingową nie-
mal na drugi koniec świata? Postanowiono 
więc zorganizować dwa zloty: 4-12 lipca w 
Villebon-sur-Yvette we Francji oraz oficjal-
ny - 74. zlot z kongresem FICC, w dniach 23 
lipca  – 2 sierpnia w Korei. Obchody przewi-
dywały również młodzieżowy zlot w Korei, 
który, niestety, nie odbył się z powodu braku 
uczestników. Rok 2008 dla FICC jest bardzo 
ważny, bo jubileuszowy - 75 lat temu FICC 
(Fédération Internationale de Camping et 
de Caravanning) powstało.

Czy daleko do Korei?
Z Warszawy przez Frankfurt i Seul do 

Gapyeong, wraz  z oczekiwaniem – to 24 
godziny! Potężny Boeing 777 budzi zaufa-
nie. W Seulu wita mnie deszcz, który bę-
dzie mi towarzyszył podczas całego niemal 
pobytu. Po krótkim treningu koreańskiej 
wymowy i nieco dłuższym poszukiwaniu 
bagażu, odnajduję specjalny autobus FICC 
i już bezpiecznie, bo blisko ziemi, docieram 
po dwóch godzinach na sam kemping. W 
podróży towarzyszy mi czworo sympatycz-
nych turystów z DCC (Deutsche Camping 
Klub), z prezydentem klubu panem Karlem 
Zahlmannem.

74. International FICC Rally
Koreańska Federacja Campingu i Caravaningu od kilku lat usilnie starała 
się o przyznanie jej organizacji światowego zlotu caravaningu na rok 
2008 w Gapyeong. Udało się to przed trzema laty na kongresie w 
Bolonii. 74. International FICC Rally odbył się w Korei Południowej  
w dniach 23 lipca – 2 sierpnia 2008 r.

Kemping przygotowany jak należy, część 
delegatów mieszkała w przyczepach lub 
tzw. mobillhomes, czyli drewnianych do-
mach na kółkach. Ponieważ byłem chyba 
pierwszy, więc 6-osobowa drużyna wolon-
tariuszy wprowadzała mnie zawzięcie do 
przyczepy, tłumacząc jak co działa. Nic nie 
pomogło tłumaczenie, że jestem od bardzo 
wielu lat użytkownikiem sprzętu carava-
ningowego. Musieli mi wszystko wytłuma-
czyć, włączyć i dać protokół do podpisania. 
Dodam, że wprowadzanie odbywało się w 
rzęsistej ulewie i trwało prawie pół godziny 
i byliśmy wszyscy przemoknięci, co nie spę-
dziło z twarzy moich młodych opiekunów 

promiennych, serdecznych uśmiechów i 
ogólnie demonstrowanej radości, że mogą 
pomóc drogiemu gościowi. Miłe!

Kemping w Gapyeong 
(czyt. Kap ! Jon !)

Miejsce urocze! Wyspa Jaraseom, jedna 
z wysp na rzece płynącej z pobliskich gór. 
Starannie wybudowany i wyposażony na 
przyjęcie gości z całego świata. Świeżość i 
dbałość o infrastrukturę nie zastąpią jednak 
w pełni uroków zielonych, zadrzewionych 
kempingów. Cóż, to specyfika zlotów FICC, 
organizowanych czasem w najmniej odpo-
wiednich miejscach. Tu jest inaczej, kem-

Ogród Porannego Spokoju (The Garden of Morning Calm).

Ceremonia otwarcia.
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Można je oczywiście przygotować na Cobbie. 
To wielofunkcyjne urządzenie do grillowania, 
smażenia i wędzenia. Idealnie nadaje się na jacht 
lub kemping. Oto dwa proste przepisy:

Sardynki z boczkiem 
Potrzebujemy: 8 sardynek, 8 plasterków bocz-

ku, 2 łyżeczki oliwy z oliwek, 1 cytrynę (sok), świeżą 
bazylię, sól morską i czarny pieprz.

Sardynki należy dokładnie umyć i wypatroszyć. 
Wymieszać oliwę z oliwek, sok z cytryny, sól i pieprz, 
aby powstała marynata. Następnie każdą sardynkę 
owinąć boczkiem i marynować przez 30 minut.

Co możemy przyrządzić na Cobbie?
Foodlovers.pl to polski przedstawiciel Cobb International, producenta grilla, który może mieć świetne 
zastosowanie w caravaningu - Cobb BBQ System. Firma wspólnie z redakcją „Polskiego Caravaningu” 

proponuje proste i szybkie w przygotowaniu potrawy, idealnie dopasowane do warunków kempingowych.

Używając Cobb, najlepiej smażyć wszystko na 
ruszcie pod przykrywą przez 7-8 minut. Od czasu 
do czasu należy odwracać sardynki, smarować 
marynatą. Gotowe danie podajemy posypane 
świeżą bazylią.

Stek z kością
Potrzebujemy: 2 łyżki sosu pomidorowego, 1 

łyżeczkę sosu sojowego, 2 łyżeczki korzennego 
sosu Worcestershire, 1 łyżeczkę musztardy, sól i 
czarny pieprz, 6 łyżeczek czerwonego wina, roz-
maryn, 1 łyżeczkę sosu HP, 2 steki z kością oraz 2 
łyżeczki oliwy z oliwek.

Najpierw przygotujmy marynatę. Wymie-
szajmy wszystkie składniki w jednej misce. Steki 
trzeba okroić z nadmiaru tłuszczu. Marynujemy 
je przez godzinę, przewracając co 15 minut. 
Następnie rozgrzejmy ruszt „Griddle” COBB 
przez minimum 10 minut pod przykryciem. Tak 
rozgrzany posmarujmy oliwą. Steki smażymy 
przez 5 minut, dociskając je za każdym razem 
przed odwróceniem na drugą stronę. Każdy 
powinien być być lekko wysmażony.

Więcej na stronach www.foodlovers.pl

Oprac. Dawid Majer

Na koniec posypać świeżą bazylią.Sardynki podczas smażenia - aż 
ślinka cieknie.

Odrobina warzyw i danie gotowe.Pamiętajmy, aby dociskać steki 
podczas smażenia.

Przed smażeniem steków 
należy dobrze rozgrzać ruszt.

zloty

(nowoczesna stolica Seul liczy sobie 15 mln 
mieszkańców) znacznie wyprzedzają pro-
wincję. Dość powiedzieć, że kupno karty te-
lefonicznej lub kart pamięci do aparatu foto-
graficznego, w ojczyźnie Samsunga i innych 
potentatów elektronicznych, w Gapyeong 
graniczy z cudem.

Trochę ciszy w eterze, a przy okazji nauka 
gestykulacji, aby wytłumaczyć o co chodzi. 
Odwiedziny w miasteczku, a odbywałem 
je w przemiłym towarzystwie moich sąsia-
dów z Czech (Bohumil Stary i Miroslav Fiřt), 
zawsze miały posmak przygody. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje koreańskie jedzenie 
w tamtejszych restauracyjkach i barach. Oj, 
poćwiczyliśmy niewprawne brzuchy, pró-
bując znaleźć wygodną pozycję przy sto-
łach wysokich na 30 cm (sic!). Menu, wbrew 
europejskim obawom, bardzo bezpieczne, 
z dużą ilością nieznanych warzyw, dość pi-
kantne i aromatyczne. W sklepach królują 
zupy styropianowe, z liofilizowaną, czyli wy-
suszoną w próżni zawartością. Zupy takie, 
niezbyt cenione w Polsce, stanowią pewnie 
szybkie wyjście z czasowego kryzysu Kore-
ańczyków. Może im po prostu smakują? Brak 
za to w sklepach chleba, zastąpionego przez 
makaron i ryż, a i ziemniaki też widzieliśmy 

Polska w Korei.

ping marzenie, a drzewa i krzewy szybko 
rosną, i za kilka lat będą piękne. Niestety, 
nie dopisali turyści. Również tubylcy, którzy 
mieli osobny sektor. Organizatorzy przygo-
towali dla uczestników codzienny show na 
sąsiedniej wyspie. Co dzień wspaniali artyści 
(również ze świata) śpiewali i tańczyli dla 
uczestników zlotu i także tłumnie przyby-
wających mieszkańców Gapyeong.

Miasto Gapyeong
Ponad 30 tys. mieszkańców, trochę pro-

wincjonalne i zapyziałe - choć wśród pięknej 
górskiej przyrody spodziewaliśmy się raczej 
kurortu. Tak już pewnie musi być w szybko 
rozwijających się krajach, gdzie metropolie 

w postaci fastfoodo-
wych frytek. Jednym 
słowem egzotyczne 
jedzenie i na pewno 
zdrowe, bo Koreań-
czyka z nadwagą się 
nie uświadczy.

Kongres FICC
Niełatwym za-

daniem okazało się 
ściągnięcie zlotowi-
czów z innych kon-
tynentów na rally do Gapyeong, podczas 
którego miały się odbyć przecież wybory do 
Zarządu FICC. Udało się temu zaradzić przy 
pomocy sponsorów. 25 lipca zorganizowano 
w stolicy kraju, Seulu, sympozjum dla dele-
gatów na kongres FICC. Na kongresie przed-
stawiono sprawozdanie z działalności, która 
na dobrą sprawę sprowadza się do organi-
zacji dwóch zlotów w roku: dla dorosłych na 
przełomie lipca i sierpnia oraz dla młodzieży 
w święta wielkanocne. Ta ostatnia data za-
czyna być kwestionowana przez Anglików 
- inicjatorów zlotów FICC Youth Rally, gdyż 
Wielka Brytania likwiduje ferie wiosenne, a z 
nimi wolne dni na wyjazd zlotowy.

Wybory do władz FICC: prezydentem 
został ponownie przedstawiciel Portugalii 
Joao Alves Pereira, a wiceprezydentami: no-
wym - Karl Zahlmann z Niemiec (DCC) oraz 
ponownie  Michel Dupuy z Francji. Członko-
wie Zarządu to: Martin Gavan z Irlandii, Hose 
I.Gonsales  z Hiszpanii, Martin Healey z Ka-
nady (Quebecu), Bülent Karabuncuk z Turcji, 
Eero Ollila z Finlandii, Jan Torenvlied z Holan-
dii, Marcin Zaradkiewicz z PFCC. Została także 
zlikwidowana Komisja Rally (zlotowa), a wraz 
z nią odszedł z zarządu przedstawiciel Wiel-
kiej Brytanii (wieloletni wiceprezydent FICC) 
Robert Blake.

Stanisław Retorski

Obiad.


