
  

Klasa I D 

 

Dnia 2.09. około godziny 900 wyjechaliśmy na obóz integracyjny do Niechorza. Po godzinie 1200 zameldowaliśmy 

się w OW Marta. Dosyć szybko i bez większych zakłóceń rozlokowaliśmy się w pokojach. Po obiedzie udaliśmy się na 

plażę i spędziliśmy tam na wspólnych zabawach mniej więcej 3 godziny. Wieczorem po kolacji zebraliśmy się na pierwsze 

zajęcia integracyjne. Omówiliśmy również plan na następny dzień. Miały odbyć się zawody w piłkę nożną i siatkową. 

Rozpoczęliśmy więc przygotowania do ciężkiego boju, który zbliżał się do nas z każdą godziną… 

 Następnego dnia około 10 wszystkie klasy zebrały się pod wejściem do kompleksu sportowego w Niechorzu. 

Wszystko odbywało się zgodnie z planem (no może tylko otwarcie obiektu opóźniło się o 15 minut…).  Jednocześnie 

rozgrywane były mecze (klasa D z B, A z C, potem A z B, D z C itd.). Każda klasa miała zagrać z każdą w piłkę nożną i 

siatkówkę.  

Po pewnym czasie ogłoszone zostały wyniki. Zajęliśmy zaszczytne drugie miejsce ( lepsze były tylko mat-przyry). Po 

południu udaliśmy się na plażę, by trochę odpocząć i jednocześnie skorzystać z ładnej pogody. Dzień zakończyliśmy 

różnymi grami rozwijającymi myślenie i pozwalającymi dobrze się z integrować… 



 

 W niedzielę pogoda przestała nam dopisywać. Od samego rana padało… Mimo to spora grupka osób z naszej 

klasy udała się na poranną mszę do pobliskiego kościoła. Druga (zdecydowanie mniejsza część) wybrała zamiast tego 

wycieczkę do kawiarni na gofry.  Około 12 zebraliśmy się wszyscy w świetlicy. Urządziliśmy sobie karaoke przy 

akompaniamencie gitary, na której grali nasi koledzy. Śpiewaliśmy przeróżne piosenki m.in. „Bieszczadzkie reagge”, 

„Wycinanki”, „Knockin’ On The Heaven’s Door”. Po 14 udaliśmy się na przystanek kolejki wąskotorowej, którą 

zamierzaliśmy dojechać do Trzęsacza.   



  

Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, przestało padać. Po uzupełnieniu zapasów spożywczych i pokrzepieniu się w pobliskich 

lodziarniach rozpoczęliśmy powrotną podróż plażą…  

 



Wieczorem po kolacji zorganizowaliśmy sobie zajęcia aquaaerobiku w wodzie. 

 

 

 

Potem przyszedł czas na grilla i pizzę. Do około 22 dobrze się bawiliśmy, ale nadszedł czas na pakowanie i przygotowanie 

do powrotu… 



 

 05.09. pożegnaliśmy Niechorze, ale wspomnienia z tamtych dni będą z nami jeszcze bardzo długo i z pewnością 

pomogą nam przetrwać trudy szkolnej codzienności…  
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