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Sakarya İzci Grubu, acısıyla tatlısıyla haftasonu aktivitesi ve kamp dolu bir yarıyılı daha geride
bıraktı. Bu yarıyılı diğerlerinden önemli kılan şeyse birbirinden eğlenceli aktivitelerinin yanı sıra
Sakarya İzci Grubu'nun 100. yılını geride bıraktığı ve 101. yılına adım attığı dönem olmasıydı.

  

Sakarya İzci Grubu 2012-2013 yılının ilk aktivitesi olan Heybeliada'daki Tanışma Gezisi'yle yıla
merhaba dedi. 29 Eylül Cumartesi günü buluşan ve sayıları yüzü aşan izciler erkenden
Heybeliada'ya gittiler. Heybeliada'da kısa bir yürüyüşün ardından mangalda sucuk ziyafeti
çeken izciler, günü yeni yüzlerle tanıştıkları tanışma oyunlarını oynayarak kapadılar. İzcilerin
geri dönüş yolculuğunda şehir hatları vapurundaki müzik gösterileri, vatandaşlar tarafından
beğeniyle karşılandı.

  

Senenin ikinci aktivitesiyse, Dünya izcilerinin internet ve radyo ortamlarında buluştukları
JOTA/JOTI aktivitesiydi. 16.'sı düzenlenen etkinlik, 20-21 Ekim tarihleri arasında okul binasında
gerçekleşti. 150'den fazla izcinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikten sonra izcilerin mutlu yüzlerle
ayrıldıkları görüldü.

  

  

Senenin ilk kampı olan Dupsina Kampı'ysa 25-29 Ekim 2012 tarihleri arasında Kırklareli'nde
gerçekleştirildi. Kamp alanına sabaha karşı varan izciler hızlı bir kurulumun ardından
istasyonlarla beraber kampa başladılar, iyi hazırlanmış bir iz tatbikatı akşımdanki Jurtenabend
ile de ilk gün son buldu.  Sonraki gün ise uzun ve yorucu bir hike izcileri
bekliyordu. Kamp son gününde oyunlarla ve sürprizlerle
dolu bir Orientierung macerasından sonra güzel bir kamp ateşi ve şarkılarla ile kamp
sonlandırıldı. Dönüş gününde izciler yine
sabah erkenden kalktılar ve bulduklarını daha iyi bırakma amacıyla mıntıka temizliğine
başladılar. Çok uzun sürmeyen bir yolculuğun sonunda yolculuk İstanbul Erkek Lisesi'nin
bahçesinde son buldu.

  

  

Atatürk'ün anısına her sene nöbet tutan Sakarya İzci Grubu izcileri, bu sene 10 Kasım'da da
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görevinin yerine getirdi. Bu senenin farkıysa İ.E.L. Sakarya İzci Grubu'nun, İstanbul Erkek Lisesi
öğrencileriyle beraber Atatürk'ü huzurunda ziyaret etmesiydi. Oymak izcileri ve 11. sınıf ocak
izcilerinden oluşan bir grup Anıtkabir'de Atatürk'ü huzurunda ziyaret ederken, hazırlık izcileri ve
10. sınıf ocak izcilerinden oluşan bir grup da okulda nöbetlerinin başındaydı.

  

Senenin ilk Hike'ı olan Efsaneler Hike'ı 8 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirildi. Beşiktaş,
Maçka, Taksim, Eminönü rotasında geçen Hike'a katılan izci sayısı 100'ü buldu.

  

Bu senenin Pizzafest’i 14 Aralık  tarihinde, Pizzahut Beşiktaş şubesinde gerçekleştirildi. 100'den
fazla izcinin katıldığı aktiviteyi önceki senelerden ayıransa, en fazla pizza dilimi yeme rekorunun
bu sene 35 dilimle kırılmış olmasıydı.

  

Yarıyılın son aktivitesiyse 11 Ocak Cuma günü yapılan Koş Sakarya Koş Hike'ı oldu. Zorlu hava
şartlarına rağmen Hike'ı başarıyla tamamlayan izciler, hike sırasında hayvan barınağını da
ziyaret ettiler.

  

Birbirinden eğlenceli aktivitelerle bir yarıyılı daha tamamlayan Sakarya İzci Grubu, aktivitelerini
son hızla sürdürmeye devam ediyor. Bir yandan yeni kamp ve haftasonu aktivitelerinin
hazırlığını yaparken, yazın katılacakları Bundeslager kampı ve öncesinde yapacakları Avrupa
gezisinin hazırlığını da sürdürüyor.
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