Mï¿½odzieï¿½owy Oï¿½rodek Socjoterapii w Ostrowcu ï¿½wiï¿½tokrzyskim

Ognisko i rajd pieszy wychowanków grupy IV
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W drugiej po³owie maja wychowankowie grupy IV spêdzali czas (wraz ze swoimi wychowawcami) na ¶wie¿ym
powietrzu. To jedna z najbardziej lubianym przez nich form spêdzania czasu wolnego od zajêæ szkolnych.
Ognisko wychowanków grupy IV W dniu 15 maja 2018r. mia³o miejsce ognisko zorganizowane dla wychowanków grupy
IV. Tu¿ przy O¶rodku Wypoczynkowym na Gutwinie, w niewielkim rozlewisku spotykamy kaczkê z 11 ma³ymi
kaczuszkami. Nas te¿ jest jedenastu, przypadek? Kaczki by³y bardzo ciekawe przybyszów, a my ich. Ch³opcy dokarmiali
je, dziel±c siê prowiantem. Niebo prawie w 100 % zachmurzone. Wydawa³o siê, ¿e bêdzie padaæ. Mamy szczê¶cie,
bo dopiero gdy docieramy na miejsce spotkania zaczyna porz±dnie laæ. Ognisko znajduje siê pod kryt± wiat±, tu¿ pod
lasem. Pan le¶niczy z nadle¶nictwa Ostrowiec przygotowa³ drewno na rozpa³kê i opa³ na ognisko. Rozpa³kê stanowi
kora brzozy, dziêki temu ognisko zap³onê³o od pierwszej zapa³ki. Ch³opcy przygotowali kije na kie³baski i
rozpoczêli ich pieczenie.
W blasku ogniska opowiadamy sobie ciekawe, czasem zabawne historie z mijaj±cego roku szkolnego. Czas mija bardzo
szybko. Na szczê¶cie o godzinie 18 deszcz ustaje i mo¿emy wracaæ do o¶rodka. W spotkaniu przy ognisku wziêli
udzia³: Pawe³ Kapsiak, Dawid Kapsiak, Mateusz Chru¶ciñski, Tomek Glijer, Dominik Glijer, Krystian Syposz, Daniel
Obara, Patryk Skolimowski, Jakub Kaczmarzyk, Daniel Dzier¿yk i £ukasz Sad³o. Opiekunami grupy ch³opców byli
Monika Wzorek, Justyna P³aza i Zdzis³aw Klusek.
Rajd pieszy do Ka³kowa W dniu 24 maja o godzinie 9 rano
wychowankowie z grupy IV wyruszyli na rajd pieszy do Ka³kowa. Jak co roku w maju (to ju¿ nasza grupowa tradycja)
wybrali¶my siê na rajd podsumowuj±cy nasz± pracê, osi±gniêcia i sukcesy. Piesza wyprawa do Ka³kowa by³a
bowiem nagrod± za dobre oceny i sprawowanie. Piêkna pogoda, s³onecznie, niebo b³êkitne nad nami i dobre
humory. Wêdrowali¶my przez £±ki Romanowskie, wzd³u¿ Kamiennej, Chmielów, Udziców, Do³y Biskupie,
&bdquo;Witulin&rdquo;, wzd³u¿ rzeki ¦wi¶liny, obok zapory &bdquo;Wióry&rdquo; i do Ka³kowa. Na miejsce docieramy
oko³o 15.30. Przyjemnie zmêczeni i zdro¿eni bardzo chêtnie zasiadamy do pysznego obiadu. Nastêpnie zwiedzamy
Sanktuarium.
Trasa liczy³a 30 kilometrów do Sanktuarium w Ka³kowie i oko³o 8 km z Ka³kowa do stacji PKP w
Brodach I³¿eckich. Spory dystans. Na stacjê w Brodach I³¿eckich idziemy powoli, leniwie.
Po kilku kilometrach dociera do nas, ¿e mo¿emy nie zd±¿yæ na poci±g. Przyspieszamy kroku, wzajemnie mobilizuj±c
siê i pomagaj±c sobie. Na stacjê wbiegamy w ostatniej chwili, filmowo, poci±g zatrzymuje siê, otwieraj± siê drzwi a
my wsiadamy szczê¶liwi. Uda³o siê, zd±¿yli¶my!.Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, ¿e jesieni±
zorganizujemy rajd dwudniowy w Górach ¦wiêtokrzyskich.
W rajdzie wziêli udzia³: Pawe³ Kapsiak, Dawid Kapsiak,
Mateusz Chru¶ciñski, Tomek Glijer, Dominik Glijer, Krystian Syposz, Daniel Obara, Patryk Skolimowski, Adrian Szoka³o
, Daniel Dzier¿yk, Jakub Kaczmarzyk.Opiekunami grupy ch³opców byli: Monika Wzorek, Justyna P³aza i Zdzis³aw
Klusek.
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