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Ekologia i integracja

W dniach 29,30.IX i 1.X br. odbył się
biwak integracyjny dla klas I. Jak co
roku wybraliśmy się do Borów
Tucholskich, do jakże pięknego i
odnowionego ośrodka należącego do
internatu ZSMEIE w Ostrowitem.
Biwak miał na celu integracje nowych
mieszkańców internatu. Przy okazji
nabyli oni wiedzę o ekologii zwiedzanie
muzeum
Borów
Tucholskich,
rezerwatu
kamiennych
kręgów,
gołąbek itd. Przez 3 dni uczestnicy
biwaku mogli odpocząć od szkoły i
oderwać się od codziennych zajęć. Oto
relacje niektórych uczestników:
„Pierwszego dnia byłem przerażony bo
w domkach było strasznie zimno.
Trzeba było siedzieć we wszystkim co
się miało i ogrzewać
się płyta
palnikowa. Zaskoczyło mnie to ze
jedzenie było robić sobie samemu.
Wieczorem na ognisku było już super.

Rok XV

Ciepło i wesoło, a do tego kiełbaski.
Taka obozowa atmosfera. Nie żałuje
ze pojechałem na biwak mimo
zaległości w szkole, dzięki temu
poznałem nowych ludzi”
Mateusz Sosnowski

„Bardzo podobała mi się okolica i sam
ośrodek było tam wszystko co trzeba
może poza ciepła woda. U chłopaków
w domach było zimno, wiec cieszę się
ze ja nie musiałam tam mieszkać. 3 dni
biwaku pozwoliły zapomnieć o szkole
wiec ciężko było potem wrócić do
normalnego życia. Takich wycieczek
mogło by być więcej”.
Katarzyna Rutkowska

„Ogólnie biwak był fajny tylko za dużo
zwiedzania wg. Mnie. Wolał bym w tym
czasie robić cos w domu albo
zwiedzać okolice. Najgorsze było to ze
w pobliżu był tylko jeden sklep i w
dodatku był bardzo szybko zamykany.
reszta mi się podobała, poznałem
nowych ludzi i MRI. Cieszę się ze
pojechałem na ten biwak”.
Michał Minder
„Najbardziej podobały mi się zabawy
przy ognisku, zwłaszcza wspólne
śpiewanie piosenek było wtedy dużo
śmiechu. Ogólnie atmosfera była
sympatyczna, można było poznać
resztę pierwszaków. Szkoda ze nie
wszyscy pojechali, mogło by być
więcej dziewczyn wtedy było jeszcze
ciekawiej”.
Mateusz Janik
c.d.
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