
KOLONIA NA MAZURACH 

 

 

W dniach od 21 do 26 lipca tego roku uczniowie naszej szkoły klas IV-VI byli na 

kolonii na Mazurach w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym „Żabinka” nad jeziorami  

Gołdopiwo    i Żabinka. Usytuowany był on w lesie. Teren był ogrodzony, znajdowały się tam 

domki wypoczynkowe, stołówka, świetlica, boiska sportowe, miejsce na ognisko i pawilon,             

w którym przebywaliśmy podczas kolonii. Wychowawcami i organizatorami wyjazdu były 

nauczycielki naszej szkoły: pani. M. Rendzińska, pani M. Popielska, pani A. Trytek oraz pani 

D. Forma.  

     Nasza przygoda z Mazurami zaczęła się o 5:00 rano, na tą godzinę ustalona była zbiórka 

pod szkołą. Okazało się jednak, że brakuje 3 osób i musieliśmy chwilę na nich poczekać.  

     Jechaliśmy dość długo. Na miejsce dotarliśmy około godziny 16:00. Po zakwaterowaniu               

i rozpakowaniu bagaży udaliśmy się na obiadokolacje. Po krótkim organizacyjnym zebraniu 

na świetlicy i podzieleniu na grupy udaliśmy się na spacer po terenie ośrodka. Następnie 

mieliśmy zajęcia na boisku. Chłopcy grali w piłkę nożna, a dziewczyny w siatkówkę plażową. 

Wieczorem mieliśmy dyskotekę na której mogliśmy poznać uczestników innych grup. 

      Na drugi dzień po śniadaniu poszliśmy na plażę nad jezioro Gołdopiwo. Pluskaliśmy się 

w wodzie. Było naprawdę super. Odbył się również konkurs na rzeźbę z piasku. Pomysły 

grup były zaskakujące. Klasa VI wykonała syrenkę, klasa IV żółwia, a nasza grupa, czyli 

klasa V krokodyla oraz górę Giewont. Po wyczerpującej kąpieli i zabawach w piasku 

udaliśmy się na obiad, po którym była cisza poobiednia, czyli krótki odpoczynek. Po południu 

mieliśmy zajęcia na boisku, do wyboru była: piłka nożna, siatkówka, koszykówka lub 

badminton. Codziennie o godzinie 18:00 była kolacja, a o 22:00 cisza nocna, przed którą była 

oczywiście wieczorna toaleta. 

     Trzeciego dnia naszego pobytu udaliśmy się na wycieczkę autokarową. Wyjechaliśmy po 

śniadaniu. Pani przewodnik dużo i bardzo ciekawie opowiadała nam o miejscach które 

mijaliśmy po drodze. Najpierw zatrzymaliśmy się w Mikołajkach, gdzie mogliśmy zobaczyć 

rzeźbę króla Sielaw, port i bardzo dużo żaglówek, łodzi, a także w oddali słynny hotel 

Gołębiewski. Kolejnym punktem wyprawy był Wilczy Szaniec w Gierłożu. Mogliśmy tam 

zobaczyć bunkry zbudowane i zniszczone przez Niemców podczas II wojny światowej. 

Zaskakujące było to, że mury miały grubość około 8 metrów. Na koniec wycieczki 

zatrzymaliśmy się w Giżycku, aby zobaczyć jedyne w Polsce śródlądowe molo i oczywiście 

port pełen łodzi. Wróciliśmy na obiadokolację. Byliśmy zmęczeni ale za to pełni 

niezapomnianych wrażeń. Wieczorem mieliśmy jeszcze siły, aby bawić się na dyskotece. 

     Kolejny dzień był trochę deszczowy i chłodny więc mieliśmy zajęcia na świetlicy. Odbył 

się również konkurs plastyczny. Naszym zadaniem było wykonać pracę przedstawiającą 

„Krainę Wielkich Jezior”. Po południu odbyły się konkursy w kilku konkurencjach, min. 

najpiękniejsza fryzura, najzabawniejszy strój, najciekawszy makijaż, przejście z gracją w 

rytm muzyki, skecz, taniec i piosenka. Mieliśmy czas na to, aby się przygotować do wybranej 

przez siebie konkurencji. Walka o pierwsze miejsce była zacięta. Każdy chciał wygrać. Jury 



była publiczność, czyli my. Kto otrzymał największe brawa był zwycięzcą. Po kolacji 

ćwiczyliśmy piosenki biesiadne na ognisko, które zaczęło się o godzinie 20:00 i trwało prawie 

2 godziny. Po pysznych pieczonych kiełbaskach rozśpiewaliśmy się na całą okolicę. Była 

przy tym super zabawa, razem z nami śpiewały nasze panie wychowawczynie. 

     Następnego dnia pogoda się poprawiła. Było ciepło więc mogliśmy iść na boiska sportowe 

pograć w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Po obiedzie udaliśmy się jeszcze na plażę 

popluskać się w wodzie. Chłopcy to nawet tarzali się w piasku. Kiedy wróciliśmy do ośrodka 

czekała na nas niespodzianka. Panie zabrały nas na rowerki wodne i kajaki na jezioro 

Żabinka. Było trochę strachu. Niektórzy bali się, że wpadną do wody. Jednak nie było się 

czego bać. Nad naszym bezpieczeństwem czuwali ratownicy, którzy towarzyszyli nam 

również na kąpielisku. Emocje były niezapomniane. Wszyscy super się bawili i nie chcieli 

wracać do ośrodka. Nadszedł jednak czas kolacji i musieliśmy wracać. Po kolacji była dość 

uroczysta chwila. Zebraliśmy się na świetlicy, a pani kierownik wręczała dyplomy 

zwycięzcom konkursów, dyplomy dla najbardziej wytrwałych sportowców, oraz za czystość 

w pokoju. Niespodzianką były dyplomy dla najmilszej i najmilszego uczestnika kolonii. Na 

koniec podsumowaliśmy nasz pobyt na kolonii. Wszyscy byli zgodni, że było super,                

a jedzenie bardzo smaczne. 

     Ostatni dzień nadszedł bardzo szybko i trzeba było się pakować. Wyjechaliśmy po 

śniadaniu o godzinie 10:00. Żal było odjeżdżać. Przed wyjazdem zrobiliśmy jeszcze wspólne 

pamiątkowe zdjęcie i wyruszyliśmy w drogę do domu. Czas jednak szybko płyną i przed 

20:00 byliśmy już pod naszą szkołą w Szwagrowie, gdzie czekali na nas stęsknieni rodzice. 

Powitania były pełne uścisków i radości, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.  

     Moim zdaniem kolonia była bardzo udana. Mieliśmy możliwość zobaczyć wielkie jeziora, 

jakich u nas nie ma. Zwiedziliśmy miejsca historyczne, a poza tym mogliśmy odpocząć od 

codzienności. Myślę, że każdy uczestnik kolonii zgodzi się ze mną, że była to prawdziwa                

i niezwykła wakacyjna przygoda. 

 (autor: Paulina Forma uczennica klasy VI) 

 


