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Tegoroczny obóz 1.GRw miał miejsce przy Gimnazjum w Jeruzalu w terminie 9-13 lipca. Na
miejsce obozu dojechaliśmy rowerami. Transport namiotów, sprzętu i bagażu zapewnił tata
Norberta. Poniżej relacja napisana na bazie plakatu Kuby. Zapraszamy do lektury!

Galeria - autor zbiorowy

Dzień I (Niedziela)

Wyjazd był około godziny 8:25. Jechaliśmy 20 km. Po dojechaniu na miejsce obozu zaczeliśmy
rozkładać namioty. Niestety byłem sam w szóstce więc musiałem się przyłączyć do innej
szóstki. Wieczorem graliśmy w piłkę na orliku. Było z nami 3 Starych Wilków: Akela, Bagheera i
Baloo.

Dzień II (Poniedziałek)

Rano dowiedzieliśmy się że Bagheera nas opuścił. Za to pojawił się słoń Hatii, rozpoczeła się
Wielka Gra podczas której musieliśmy przejść przez "Dżunglę", rozpoznać tropy zwierząt oraz
zabrać Shere-Khanowi jedzenie. Na zakończenie Wielkiej Gry poszliśmy w miejsce gdzie
robiliśmy szałasy rok temu (coś tam jeszcze z nich zostało). Jak się już mieliśmy zbierać
odkryliśmy, że pojawił się Chill który nauczył nas fajnej piosenki. Nadeszła pora na ognisko był
śpiew, zabawa oraz śmiech. Niestety Chill musiał wyjechać tego samego dnia i przez to zaczęło
padać.
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Dzień III ( Wtorek)

Wstaliśmy pomodliliśmy się oraz pogimnastykowaliśmy i rozpoczeliśmy kolejny dzień obozu. Po
śniadaniu jak zwykle męczyliśmy druhów zadaniami. Po obiedzie nastąpił czas Nowej Gwary. A
następnie zajeliśmy się robieniem masek wilków, niektórzy nawet je pomalowali. Na kolejnym
ognisku Stare Wilki opowiadały nam jak to jest w zielonych. Niestety również Hatii musiał
pojechać. Na zakończenie ogniska były opowiadane śmieszne historie.

Dzień IV (Środa)

Wstaliśmy trochę później niż zwykle poszliśmy na rozgrzewkę a następnie na apel. Potem były
zajęcia polegające na nauce kierunków świata i współpracy. Po zajęciach graliśmy w piłkę z
druhami . Gdy ten pełen emocji mecz się skończył przyjechał gość specjalny czyli Akela
naszego Akeli i Baloo (dh Marcin Kalinowski). Pokazał nam jak robić piękne i duże bańki
mydlane. Na koniec dnia nastąpiło ostatnie ognisko tego obozu. W tym ognisku uczestniczyli
również "Akela prekursor" ze swoim synem Antosiem którzy brali czynny udział.

Dzień V (Czwartek)

W nocy Akela obudził mnie i Ignacego abyśmy obudzili wszystkich którzy przechodzą do
drużyny. Nie wiedzieliśmy co się bedzie działo ale szliśmy za wskazówkami nam
pozostawionymi, Na koniec tej gry nocnej dowiedzieliśmy się co będzie się działo dokładnie w
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drużynie. Z rana zaczeło padać ale w końcu przestało zaczeliśmy składać namioty. I sprzątać
szkołę. Po skończeniu tych zadań zebraliśmy się w drogę powrotną do domów.
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