Sprawozdanie z wycieczki szkolnej klasy IB i IE.
Dnia 19 września 2008 r. klasa IB i IE wyjechały na pierwszą w tym roku szkolnym
wycieczkę szkolną pod opieką wychowawców: pani Katarzyny Filip-Murawskiej i pana Radosława Brymerskiego oraz opiekunów pani Marty Malich i pana Macieja Latawca. W wycieczce
udział wzięło 56 uczestników. O godzinie 10: 30 opuściliśmy Kamienną Górę. Około godziny
11:00 dotarliśmy do Bolkowa. Celem naszej wycieczki był Zamek Bolków.

Po krótkim postoju i odpoczynku wyruszyliśmy na „mały” spacer. Celem naszej wędrówki była kolejna średniowieczna twierdza znajdująca się w okolicach Bolkowa – Świny.

Niestety zwiedzanie tej starej warowni nie było nam dane. W ramach poprawy nastrojów rozegraliśmy „mecz” miedzyklasowy w dziwną zabawę zaproponowaną przez pana
Maćka. Jak się okazało zabawa okazała się przednia.

Po tak rozpoczętej integracji klas wyruszyliśmy do zamku Bolków. Jednak jako dowód
naszej obecności na zamku Świny zrobiliśmy sobie bardzo fajne zdjęci klasowe.

Droga powrotna była ciekawa i dosyć szybko dotarliśmy do grodu Bolka I. MłodzieŜ
odwiedziła tradycyjny punkt postoju kaŜdej wycieczki – sklep i zaopatrzona w prowiant udała
się na zamek.

Tam czekało na nas szereg atrakcji, jednak na pewno największą z nich było spędzenie całej nocy na starym zamczysku. Najpierw jednak obowiązki. Zgodnie z planem zobowiązaliśmy się do posprzątania terenu zamku. Szło nam to generalnie dobrze zwłaszcza, Ŝe
rzadko w domu mamy moŜliwość pozamiatać wieŜę, lub wyplewić dziedziniec. Niektórzy jednak musieli przejść specjalne przeszkolenie w dziedzinie obsługi sprzętu.

Po tak wyczerpujących zajęciach czas nadszedł na małe co nieco .

Opiekun Maciej Latawiec dla urozmaicenia nam pobytu i wprowadzenia nas w atmosferę zaproponował „zabawę w wampiry”. Pomysł okazał się trafiony i młodzieŜ szybko złapała zasady zabawy, która trwała aŜ do następnego dnia. Nareszcie nadszedł czas na najwaŜniejsze.
W jednej z zamkowych piwnic zorganizowaliśmy sobie małe kino. Pokazy filmów rozpoczęły
się około godziny 19:00 i trwały do rana. Repertuar kina zamkowego był bardzo róŜnorodny i

większości z widzów zdecydowanie przypadł do gustu. Alternatywą dla pokazu filmowego
było pilnowanie ognia.

Czas biegł nieubłaganie. Kilka filmów i juŜ poranek. Po tak fajnie spędzonej nocy nadszedł czas na koniec imprezy. Jeszcze tylko podsumowanie, gratulacje, pochwały i i moŜna
wyruszać do domu.
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