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Letni wypoynek 
dzieci w parai 

pod hasłem 
„Pymiee Boga z Noem”

„Pewnego dnia Noe do lasu szedł, 
by zebrać wokół siebie wszystkie zwieęta
bo rozgniewany Pan Bóg 
chciał zesłać na świat potop, 
le nie z winy zwieąt, więc ocalił je….”

Między 20 a 25 lipca br. dzieci z naszej pa-
rafii, wraz z opiekunami ędziły szególnie 
błogosławiony as. Zorganizowany wy-
poynek odbywał się w dwóch punktach: 
w Jawou i w Jasienicy. Tegorona półkolo-
nia niosła ze sobą osobliwe pesłanie. Naszą 
uwagę skoncentrowaliśmy na historii ocalenia 
Noego i jego rodziny z potopu. Półkolonia wy-
pełniona była poznawaniem historii biblijnej 
o rodzinie Noego, oglądaniem filmu, śpiewem 
py akompaniamencie instrumentów muzy-
nych, zajęciami oowymi i rekreacyjnymi 

na boisku szkolnym i placu zabaw, twórością 
plastyną, a pede wszystkim rozmową oraz 
budowaniem wzajemnych relacji. Motywem 
pewodnim półkolonii była budowa arki 
py użyciu rozmaitych materiałów plasty-
nych. Dzieci umieszały w niej wykonane 
własnoręnie podobizny Noego i zwieąt, 
wykreowały sceny ulewy, buy i dryfowanie 
arki po mou. W ostatnim dniu dzieci wyko-
nały wielobarwną tęę – symbol pymiea, 
które Bóg zawarł po potopie z Noem. Bardzo 
cieszyło nas, opiekunów, ogromne zaangażo-
wanie dzieci w to działanie, podas którego 
wuwały się w napiętą sytuację biblijnego 
bohatera i jego rodziny. Oywiście zawsze 
atrakcyjny temat dla dzieci- świat zwieąt, 
zachęcił do udziału w konkursach i quizach, 
polegających na rozpoznawaniu nazw i gatun-
ków oraz wydawanych odgłosów zwieąt. 
Dodatkową atrakcją w zajęciach była nauka 
nazw poszególnych pedstawicieli świata 
fauny w języku angielskim.

Szególną atrakcją tegoronej półkolo-
nii była wycieka do ogrodu zoologinego 

Półkolonia dla dzieci
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w Ostrawie. Dzieci mogły zobayć tam zwie-
ęta, których podobizny weśniej koloro-
wały, wycinały i umieszały w budowanej 
pez siebie arce Noego. Dla wielu z nich była 
to pierwsza wizyta w ogrodzie zoologinym. 
Wólne chwile ędzone na podziwianiu eg-
zotynych zwieąt z całą pewnością na długo 
zapadną w ich pamięci.

Każdego roku podas półkolonii dzieci 
mają możliwość koystania z kompleksu or-
towego py Gimnazjum w Jasienicy. Uest-
niąc w wielu konkurencjach, dzieci poznają 
zasady zdrowej rywalizacji w duchu fair play. 
Zwycięzcy w poszególnych grupach wieko-
wych zostali nagrodzeni.

Kolejny dzień pebiegał w atmosfee fil-
mów Stevena Spielberga o Parku Jurajskim. 
Celem drugiej wycieki był bowiem Dream 
Park w Ochabach znany z ruchomej ekozycji 
prehistorynych gatunków zwieąt. Świetnie 
odwzorowane okazy zrobiły duże wrażenie na 
dzieciach, ośród których wiele skłonnych 
było uwieyć, że stoją oko w oko z żywymi 
dinozaurami. Ponadto uądziliśmy dzieciom 
namiastkę wycieki dookoła świata – pozna-
wały i podziwiały modele najsłynniejszych 
budowli w parku miniatur. Dużo zabawy ra-
wiło poszukiwanie wyjścia z labiryntu zbudo-
wanego w polu kukurydzy, co nie było wcale 
łatwym zadaniem. Nie teba chyba dodawać, 
że największą atrakcją okazał się wielki plac 
zabaw, gdzie dzieci mogły dać upust demią-
cej w nich energii.

Organizatorem tegoronych półkolonii 
był ks. Andej Kykowski. Pedsięwzię-

cie nie udałoby się jednak bez warcia 15 
wolontariuszy, dzięki którym dzieci mogły 
w bezpieny osób uestniyć w pygoto-
wanych atrakcjach. Wao również nadmienić, 
że każdego dnia dzieci miały zapewniony 
świeży i smakowity poęstunek.

Półkolonie dla dzieci zajmują w kalendau 
naszej parafii szególne miejsce. Dla wielu 

dzieci jest to jedyna zorganizowana forma 
letniego wypoynku. Dlatego też chciałabym 
serdenie podziękować wszystkim, któy 
– pośrednio lub bezpośrednio – pyynili się 
do zorganizowania tego wydaenia. Szegól-
ne podziękowania kieruję do wychowawców 
oraz rodziców, któy służyli pomocą w opiece 
nad dziećmi, szególnie podas wycieek 
wyjazdowych. Serdenie dziękuję za dary, 
które zostały pekazane od rodziców i opie-
kunów dzieci na poteby półkolonii w posta-
ci napojów, owoców, ętu oowego oraz 
domowych wypieków.

Pragnę podkreślić, że dzięki pomocy i za-
angażowaniu rodziców dzieci z jasienickiego 
filiału w ogrodzie budynku administracyjnego 
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w Jasienicy powstał od dawna planowany 
plac zabaw. Nasze dzieci mogły zawierać zna-
jomości podas lepienia piaskowych babek 
w obszernej piaskownicy, y huśtając się na 
huśtawkach. Podas tegoronych upałów jak 
magnes pyciągał dzieci dmuchany basen, 
w którym dzieci mogły schłodzić siebie i in-
nych.

Podziękowania kieruję również do Uędu 
Gminy w Jawou za okazane warcie finan-
sowe, bez którego niemożliwe byłoby py-
gotowanie tak wielu ciekawych atrakcji dla 
naszych dzieci.

Zapraszam ytelników do odwiedzenia 
strony internetowej naszej parafii, gdzie 
opró zdjęć, umieściliśmy również ciekawy 
film pedstawiający treść tegoronych zajęć 
półkolonii. Film został wykona-
ny pez jednego z opiekunów, 
panią Małgoatę Łuyna, któ-
rej bardzo dziękuję za żmudną, 
ale owocną pracę.

Dorota Kykowska


