
סיכום יום שלישי למחנה+ ערב של יום שני למחנה:

בעתלראשונההמחשבבצגהסתכלנוכאשרבפליאהיהונתןאמרבחודש?14הרקהיום
כתיבת סיכום היום.

אמנם זה רק היום השלישי אבל מרגיש לנו כאילו אנחנו לפחות שבוע כאן ביער. בכל בוקר
הרגשת השייכות שלנו למחנה גוברת, אנחנו יודעים איפה חדר האוכל ואיך להתמצא
באזור. אתמול בלילה שוב ישבנו סביב המדורה והקשבנו לשירים שנעשו טיפה יותר

מוכרים וכך הסתיים לו הערב השני ושקענו לשינה עמוקה במיוחד (יהונתן ישן כמו לבנה).

משמיעים שירים ברמקולים ברחבי המחנה ושוב התעוררנו. ארד ויהונתן (האמיצים)
החליטו לוותר על התעמלות הבוקר ובמקום, קפצו לאגם. הפולנים רציניים מאוד בנוגע

להתעמלות בוקר ואגמים, כך שהיה שומר מיוחד שווידא שיהונתן וארד נרטבו מכף רגל ועד
ראש. במסדר הבוקר ארד ייצג אותנו בגאווה והרים את דגל המחנה (ארד דובר פולנית

כבר כמעט מושלם).

בארוחת הבוקר הופתענו לגלות קורנפלקס מוכר אך חלב זר. חלב חם זה בכלל לא מושלם.

היום היה יום מיוחד, הודרכנו ע"י כוחות כיבוי האש עבור מקרי חירום ואפילו גילינו שאחד
מהכבאים ביקר בישראל. אמנם הוא ביקר בישראל אך עברית אינו יודע ולכן שמחנו על

ויקטור שהוא אחד מן החניכים ותרגם לנו את ההדרכה.

זמן אבטיח, יהונתן וארד (כוכבי היום) חתכו אבטיח שנבחר בקפידה בסופר ואנחנו
והפולנים נהננו ממנו מאוד. זמן קייאקים, לקחנו שוב את הקייאקים ונהננו מהחופשיות

באגם ועשינו שטויות שרק ישראלים יודעים לעשות.

זמן אורז, ארוחת הצהריים הייתה ממש טעימה! למרות שאנחנו הישראלים קצת בעיתיים
בענייני אוכל, רנייה, אגניישקה ואווה עושות הרבה שינויים ומאמצים כדי שיהיה לנו טעים

!TODAוכיף,

לאחר מכן עשינו פינישים אחרונים בשביל היום הישראלי שיתקיים מחר (התרגשות!).

יצאנו לפעילות אחר הצהריים שבה עברנו במספר תחנות שכל אחת מהן פירטה על חלק
אחר מעיסוקיו של יאנוש קורצ'אק. היה מאוד מעניין וזה היה נחמד שחניכי המחנה עצמם

��העבירו את הפעילות. גם כאן התלוותה אלינו מתרגמת נהדרת, תודה מגדלנה

וממש לפני מספר דקות סיימנו לאכול את ארוחת הערב שהייתה מיוחדת מפני שהגישו
מקושקשת טעימה במיוחד שוב תודה לצוות המטבח!
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