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w Sobótce uczestniczyli w wyjeździe letnim do Jastrzębiej Góry

zorganizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci „Pod Ślężą”.
W kolonii uczestniczyło 44 beneficjentów w wieku 9 – 15 lat. Nad bezpieczeństwem
uczestników kolonii czuwała czteroosobowa kadra nauczycieli: Izabela Kardela (prezes
Stowarzyszenia), Anna Górniak, Anna Grzywińska i Anna Polak – Kopacka. Kierownikiem
wyjazdu była Jadwiga Zawada.
W czasie trwania kolonii organizowane były zajęcia dostosowane do wieku
uczestników. Odbywały się rozgrywki sportowe: w piłkę siatkową, dwa ognie oraz zawody
sprawnościowe: skok w dal, trójskok, bieg na czas. Organizowane były także różnorodne
konkursy plastyczne. Najmłodsi uczestnicy korzystali z placów zabaw.
W czasie pogodnych wieczorów przeprowadzono gry i zabawy integracyjne,
dyskoteki, chrzest kolonistów, śluby kolonijne, ognisko z pieczeniem kiełbasek, warsztaty i
pogadanki. Przez czas trwania kolonii miał miejsce konkurs czystości pokoi.
Projekt obejmował wycieczki krajoznawcze pozwalające poznać uroki i historię
nadmorskich miast i miasteczek:
- Gdańsk: rejs pirackim statkiem przez Motławę, zwiedzanie starówki, przejście ulicą Długą
(Fontanna Neptuna, Panienka z okienka), Westerplatte
- Jurata/Hel – Park Linowy, Fokarium, latarnia morska, Promenada nadmorska na helu
- Władysławowo: Dom Rybaka (Wystawa Magiczny Zawrót Głowy, punkt widokowy „Kula”,
spacer Aleją Gwiazd Sportu - pierwszą w Polsce aleją poświęconą sportowcom polskim i
zagranicznym).
Koloniści uczestniczyli w zajęciach warsztatowych „Nocne zbieranie bursztynu”.
Program realizowany był po zmroku z zastosowaniem lamp UV na terenie plaży w
Jastrzębiej Górze. Odbył się również pokaz „Wielkich baniek mydlanych” , który wyjaśniał
mechanizmy powstawania baniek, a także pokazał w jaki sposób na ich wygląd wpływa
światło. Dzieci bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach.
W czasie trwania turnusu Pani kierownik kolonii Jadwiga Zawada zorganizowała
pogadankę, na temat najdalej wysuniętego na północ punktu Polski znajdującego się w
Jastrzębiej Górze, niedaleko centrum miejscowości. Jego okolica jest oznaczona pomnikiem

"Gwiazda Północy”. Prelekcja prowadzona była przez p. Edwarda Hepek-Cymer – prezesa
Towarzystwa Miłośników Jastrzębiej Góry.
Wszyscy uczestnicy kolonii otrzymali dyplomy kolonistów, dyplomy za udział w
organizowanych konkursach oraz drobne upominki.
Serdeczne

podziękowania składamy Panu Prezesowi firmy SKSM Januszowi

Kozyrskiemu, Firmie „See Polska”, bankowi Spółdzielczemu w Sobótce, Pani Jowicie
Wolskiej – Sikorskiej, Panu v-ce prezesowi hurtu Rolno – Spożywczego Krzysztofowi
Dydynie oraz Państwu Stanisławie i Zygmuntowi Kopycińskim. Ośrodkowi „Janina” w
Jastrzębiej Górze Pani Janinie Ceszce i pracownikom obsługi oraz firmie przewozowej Panu
Mirosławowi Szczepańskiemu oraz kierowcy Panu Jerzemu za bezpieczny transport dzieci do
miejsca wypoczynku i z powrotem. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Izabela Kardela

