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O OSTATNICH WYDARZENIACH SŁÓW I ZDJĘĆ KILKA
Trzecim punktem planu wakacyjnego była wycieczka do położonej w centrum Roztocza, Wioski Przygody Frajda
w miejscowości Bliżów. Kilka godzin na świeżym powietrzu na łonie malowniczej roztoczańskiej krainy, wspaniałe
zabawy rozwijające aktywność fizyczną, uczące współpracy w grupie i zasad fair-play. Było wspaniale! Na początek
Zwariowana Olimpiada. Tu śmiechu było co niemiara podczas wyścigów w podwójnych workach, kaczych stopach
czy tzw. gąsienicy, spójrzcie na zdjęcia…

Następnie była Wioska Indiańska, a tam strzelanie z łuków, rozpalanie ognia za pomocą krzesiwa, rżnięcie piłą
moja-twoja, malowanie bladych twarzy. Był też Szalony Tor Przeszkód, którego pokonanie wymagało od nas nie la-
da zwinności. Musieliśmy jak prawdziwi żołnierze pokonać: wspinanie, czołganie, przejście po belkach, pajęczynie
i wiele innych. Ja oczywiście także podjąłem to wyzwanie i świetnie sobie radziłem, ale w przejściu przez siatkę
pomogła mi bardzo miła koleżanka Oliwka. Nie dawałem rady, bo moje długie, chude nogi wpadały w otwory. Po
tak licznych atrakcjach wszyscy bardzo zgłodnieliśmy i z utęsknieniem wyczekiwaliśmy kiełbasek pieczonych
w ognisku. Niestety nasz Pan Instruktor-Przewodnik poinformował nas, że zabrakło kiełbasek i przygotował dla
nas kaszankę, w odpowiedzi usłyszał nasze: „buuuuu”, tylko trzy osoby się ucieszyły. Patrząc na nasze w zdecydo-
wanej większości skrzywione buzie, Pan z uśmiechem rzekł, że to był żart z jego strony i oczywiście ma dla nas
wszystkich przygotowane kiełbaski. I w tym momencie radość większości przytłumiła buczenie zwolenników kaszan-
ki. Rozbawieni żartem, wspólnie zasiedliśmy do biesiadowania przy ognisku. Ten dzień wszyscy zapamiętamy na
długo, a kto wie może jeszcze nie raz będziemy gościć w tym niezwykle urokliwym miejscu.

W ramach wakacyjnej akcji Wakacje z GOKiem i Biblioteką mieliśmy także okazję
zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, jakie powinniśmy zachować podczas let-
niego wypoczynku. Pogadankę na ten temat przygotowali dla nas strażacy z Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Panowie stra-
żacy byli tak mili i pozwolili nam założyć stroje strażackie, trochę były za duże,
ale satysfakcji było co niemiara. Następnie wykonywaliśmy zakładki do książek.
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Piątego dnia odbyły się zajęcia Mały Konstruktor. Na tych zajęciach dzieci wraz z instruktorami wykonywali latawce,
które były bardzo kolorowe i świetnie prezentowały się. Biegałem uradowany z takim jednym kolorowym po naszych
tzw. „polach elizejskich” (zielone tereny IUNG), w pewnym momencie wiatr powiał silniej i latawiec pociągnął mnie za sobą
w powietrze. W ostatniej chwili uchwyciła mnie pani Agnieszka (instruktor GOK) i uratowała mnie. Kto wie, co stałoby
się ze mną gdyby pomoc nie nadeszła w porę, pewnie odfrunąłbym jak balonik na niebie. Dziękuję pani Agnieszko!

Zgodnie z planem wakacyjnym przyszedł dzień, w którym wykonywaliśmy plakat o te-
matyce profilaktycznej propagujący zdrowy styl życia bez uzależnień. „Mali Malarze
Artyści” wykazali się bardzo dużą kreatywnością, proszę przyjrzeć się zdjęciom, nie
wiem jak Państwo, ale ja jestem pod wrażeniem… Po malarskim wyciszeniu, nadeszła
chwila upustu energii podczas szaleństw bańkowo-wodnych, wszyscy musieli wykazać
się zręcznością i precyzją, przy czym śmiechu i radości nie było końca.
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Kolejne wakacyjne spotkanie z dziećmi było równie interesujące. Najpierw wykonywaliśmy pudełka na skarby.
Próbowałem także wykonać jedno, niestety nieporadnie wychodziło mi. Jak zwykle nasi milusińscy przybiegli mi
z pomocą, razem wykonaliśmy prześliczną, kolorową szkatułkę. Następnie podzieliliśmy się na grupy i wykonywa-
liśmy obrysy wybranych uczesników. Finalnie powstały ciekawe karykatury. Kolejny punkt planu wakacyjnego wy-
wołał falę radości wśród uczestników, dzieci samodzielnie wykonywały bardzo duże bańki. Dzięki zamykaniu w tych
ogromnych bańkach, mogliśmy poznać jak wygląda świat w środku mydlanego tunelu! Świetna zabawa, jak widać
nie tylko dla dzieci… polecam!

Podczas ósmego spotkania wakacyjnego zapoznaliśmy się z Land Artem – sztuka 
ziemi. Wykonywaliśmy różne kształty i obrazy z materiałów dostępnych z ziemi:
patyczki, liście, pióra, roślinki, szyszki, kamyczki… Land Art okazał się połączeniem
świetnej zabawy z odkrywaniem przyrody i uwrażliwianiem na jej piękno! W dal-
szym etapie mogłem przekonać się jak mój wizerunek postrzegają dzieci. Pozowa-
łem jako model, a dzieci rozpuściły wodze wyobraźni i wykonały mój obraz. Sam nie
wiem, która praca jest najlepsza, dla mnie wszystkie są zachwycające! Ostatnie za-
jęcia półmetka wakacyjnego równie obfitowały w zabawę, były tańce, gry i zabawy. 


