Obóz integracyjno-naukowy klas 1c i 1d w Pieczarkach 2017/18
W dniach 18-23 września 2017 roku klasy 1c i 1d wraz z wychowawcami wyjechały do Pieczarek na
obóz integracyjno-naukowy.
18 września wyruszyliśmy z Placu Bankowego o 7:30, podróż przebiegła bez większych zakłóceń
i około godz. 13 byliśmy już na miejscu. Odbyły się spotkania z wychowawcami i Panią pedagog,
dostaliśmy również swoje czapki szkolne. Na wieczornych zajęciach z Panią Dyrektor Magdaleną
Pochylską uczyliśmy się śpiewać hymn naszej szkoły.
Drugiego dnia odbyły się pierwsze lekcje. Klasa 1d wybrała się na spacer biologiczny, a 1c wraz
z Panem Krzystofem Kuśmierczykiem przeprowadzała doświadczenia. Popołudnie było nieco bardziej
sportowe. Podczas gdy spanikowany chem-fiz odrabiał pracę domową z chemii, a biol-chem ganiał za
żabami, odbywał się międzyklasowy mecz piki nożnej zakończony wynikiem 4:2 dla klasy 1d. Tego
samego dnia odbyło się ognisko, śpiewaliśmy piosenki, graliśmy w gry integracyjne i tańczyliśmy
belgijkę. (Pojawiła się nawet dedykacja dla Profesora Kuśmierczyka od tajemniczych wielbicielek).
Ogniskowym zabawom przewodził wodzirej Mateusz z klasy 1d.
Kolejne dni upłynęły raczej spokojnie. Każdy ranek rozpoczynaliśmy ukochanym rozruchem, który
podobno miał nas rozbudzić. Potem realizowaliśmy program zajęć z grzeczności, wiedzy o kulturze
i edukacji dla bezpieczeństwa. Zajmowaliśmy się także pływaniem kajakami i zbieraniem grzybów.
Okazało się że Pani Dyrektor i Profesor K. Kuśmierczyk to zapaleni grzybiarze, którzy zarazili swoją
pasją niejednego ucznia. Zgłębialiśmy oczywiście również tajniki wiedzy biologicznej i chemicznej.
Wieczorami odbywały się zajęcia z historii szkoły. Poznaliśmy sylwetkę wybitnego absolwenta naszej
szkoły ‒ Romana Totenberga, dowiedzieliśmy się o historii Muranowa podczas wojny, a także
uczestniczyliśmy w projekcji filmu o zamachu na Kutscherę, w którym brali udział uczniowie
Poniatówki.
Ostatniego dnia obyło się podsumowanie całego wyjazdu. Obejrzeliśmy zdjęcia z komentarzem
Borysa z 1c i Mikołaja z 1d. Rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą fotografię. Wyróżnienie
otrzymał Mikołaj Lasota z 1c, nagrodę za najlepsze zdjęcie przedstawiające wyjazdowe życie dostała
Natalia Pyźlak z 1d, a główną nagrodę zgarnął Krzysztof Olender z 1c za zdjęcie zaskrońca. Poznaliśmy
również wyniki zawodów kajakarskich:
Wśród dziewczyn:
1 miejsce – Dominika Dusińska z 1d, 2 miejsce – Ewa Lewandowska z 1d, 3 miejsce – Zuza
Wróblewska z 1d, 4 miejsce – Patrycja Krysiak-Kropińska z 1d
Wśród chłopaków:
1 miejsce – Bartosz Pająk z 1d, 2 miejsce – Maks Martys z 1c, 3 miejsce – Mikołaj Kumosa z 1d, 4
miejsce – Kuba Jaworski z 1d
W dzień wyjazdu wszyscy zbudzili się szczęśliwi i gotowi do drogi (mimo braku ukochanego rozruchu).
Niektórzy mieli jednak noc pełną wrażeń – do pokoju chłopaków wleciał nietoperz. Udało się go
jednak złapać i wypuścić przez okno. Na koniec zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia w szkolnych
czapkach i ruszyliśmy w drogę powrotną. Z wyjazdu wróciliśmy zadowoleni, zintegrowani i z miłymi
wspomnieniami.
Sprawozdanie przygotowali: Maks Martys 1c, Barbara Zielińska 1c, Wiktoria Zieńkowska 1c, Alicja
Błaszczyk 1d i Magdalena Sobiech 1d
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