Od 26 czerwca do 8 lipca2017 r. przebywaliśmy na kolonii zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci „Pod Ślężą” do Jastrzębiej Góry, w której uczestniczyli
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i 1 oraz Gimnazjum Gminnego w Sobótce. W wyjeździe
brało udział 43 uczestników w wieku od 10 do 16 lat. Kierownikiem wyjazdu była pani
Izabela Kardela – prezes Stowarzyszenia, towarzyszyła nam kadra w składzie: pani Anna
Górniak, pani Anna Grzywińska i pani Elżbieta Blajerska.
Wyjechaliśmy o godzinie 23 spod naszej szkoły.
Do domu wczasowego „Janina” dotarliśmy o ósmej. Dzień zaczęliśmy od śniadania
i rozpakowania walizek. Potem poszliśmy przywitać morze, spacerując po brzegu. Dzieci i
młodzież oraz nauczyciele bardzo aktywnie spędzili dwa tygodnie w Jastrzębiej Górze.
Pogoda nas nie rozpieszczała i niemal do końca kolonii było bardzo wietrznie i chłodno, jak
na taką porę roku, ponieważ temperatura nie przekroczyła 200C. Udało się nam raz jedyny
wykąpać w morzu pod czujnym okiem ratowników, dzieci budowały rzeźby z piasku, na
wydzielonym polu grali w piłkę nożną i siatkową. Podczas wycieczek autokarowych
skorzystaliśmy z wielu atrakcji: w Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni. Braliśmy udział w
różnych eksperymentach, które wzbogaciły naszą wiedzę. Uczestniczyliśmy w warsztatach w
osadzie średniowiecznej. Odwiedziliśmy Muzeum II Wojny Światowej. Sercem Muzeum jest
wystawa główna, co czyni ją jedną z największych wystaw prezentowanych przez muzea
historyczne na świecie. Zlokalizowana jest 14 metrów pod ziemią. To opowieść o tragicznym
doświadczeniu II wojny światowej, o jej genezie i skutkach, o ofiarach i sprawcach, o
bohaterach i zwykłych ludziach. Ma przypominać lekcję historii, której nie wolno nam
zapomnieć.
Oprócz wartości poznawczych mieliśmy możliwość rekreacji i zabawy podczas
wieczoru przy ognisku, dyskotek, gier sportowych: piłka nożna na placu zabaw, Gali
Talentów. Uczestnicy wypoczynku letniego przyjemnie i pożytecznie spędzili czas.
Serdeczne podziękowania składamy Panu Prezesowi firmy SKSM Januszowi
Kozyrskiemu, Ośrodkowi „Janina” w Jastrzębiej Górze Pani Janinie Ceszce i pracownikom
obsługi oraz firmie przewozowej, Panu Mariuszowi Chudemu za bezpieczny transport dzieci
do miejsca wypoczynku i z powrotem. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

