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Kolonie „Wakacje z historią“ 

Od 17 sierpnia w gimnazjum odbywał się tygodniowy obóz letni dla 40 uczniów klas 5-
8. Projekt Stowarzyszenia Odra-Niemen "WAKACJE Z HISTORIĄ" przewidywał 
realizację trzech celów: edukacyjnego, poznawczego i integracyjnego. A więc: 
pogłębialiśmy wiedzę historyczną, doskonaliliśmy umiejętności językowe, plastyczne i 
muzyczne; poznawaliśmy ciekawe i zachwycające miejsca, postacie, osoby; wspólnie 
sportowaliśmy i wesoło spędzaliśmy czas. 

Nawiązując do najważniejszych wydarzeń i rocznic obchodzonych w bieżącym roku 
jednym z tematów zajęć historycznych była Bitwa Warszawska. Najstarsza grupa 
uczestników kolonii zapoznała się z najważniejszymi faktami historycznymi bitwy 
uznanej za „18. przełomową bitwę w historii świata”. Jedni uczestnicy tworzyli plakat 
informacyjny, inni zaś za pomocą grafiki przedstawili przebieg wojny polsko-
bolszewickiej. 

W trzecim dniu kolonii zwiedziliśmy Druskieniki, gdzie były ulubione miejsca 
odpoczynku i leczenia zdrojowego Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczniowie 
dowiedzieli się, że po raz pierwszy Marszałek do zdrojowiska przybył w czerwcu 1924 
roku wraz z rodziną i zamieszkał w willi przy ulicy Jasnej 8. Czas wolny Marszałek 
spędzał na studiowaniu map, czytaniu książek i czasopism. Próbując odnaleźć 
poznane szlaki, uczestnicy zwiedzili neogotycki Kościoł Matki Boskiej Szkaplerznej, w 
pijalniach wód mineralnych skosztowali zdrowotnej wody, a w centrum miasteczka 
podziwiali grającą fontannę. 

Wiele zajęć odbywało się na terenie parku przy Pałacu Balińskich, co sprzyjało 
pogłębianiu wiedzy historycznej uczestników kolonii o swojej okolicy: o Jaszunach, a 
także o rodach Balińskich i Śniadeckich. Zabawa w „detektywa historii” sprzyjała 
rodzinnym rozmowom i pogłębiała wiedzę młodego pokolenia o swoich przodkach. 

Jednym z ważnych zadań – wzmacnianie szacunku do mowy ojczystej i zachęcanie 
do poprawnego i płynnego wysławiania się. W środowisku wielokulturowym to stanowi 
nie lada wyzwanie. Odbywały się liczne pogadanki i dyskusje na temat tego, co 
możemy zrobić, aby nasza mowa była piękniejsza, poprawna i bardziej płynna? Burza 
mózgów pomogła odnaleźć dużo ciekawych rozwiązań, które zastosujemy w 
gimnazjum w nadchodzącym roku szkolnym. 

Ciekawym tematem zajęć była sztuka układania cinquainu. Uczniowie klas 7-8 tworzyli 
pięciowersowe wypowiedzi, a potem ułożone słowa przekształcali w obraz za pomocą 
kamery. 

Na zajęciach plastycznych uczniowie zapoznali się z polską sztuką ludową, poznali 
wzory folklorystyczne różnych regionów Polski, a następnie tworzyli piękne kolorowe 
wycinanki. Polskie kwiaty i barwne wycinanki łowieckie upiększyły stoisko w holu 
gimnazjum. Porównując elementy folklorystyczne Polski i Litwy zwiedziliśmy Zagrodę 
Antanasa Czesnulisa, wybitnego rzeźbiarza Dzukii. Ekspozycje rzeźb w zagrodzie 
oraz w młynie zbudowanym przez autora przybliżyły uczniom tradycje ludowej sztuki 
litewskiej. Kolejnego dnia młodzi artyści pastelami i węglem utrwalali na papierze 
zabytki najbliższej okolicy. 



Obóz letni nie może sprawnie funkcjonować bez muzyki i piosenki. W czwartym dniu 
kolonii uczestniczyliśmy w zajęciu muzycznym, prowadzonym on-line przez młodego 
artystę z Siedlec, który w przystępny sposób przedstawił nowoczesne metody 
nagrywania utworów, pokazał, jak można wspólnie budować proste teksty piosenek w 
oparciu o lokalną historię. Paweł Przewoźny - filmowiec młodego pokolenia. Laureat 
wielu prestiżowych konkursów filmowych i festiwali w kraju i za granicą. Raper. Ma na 
swoim koncie trzy płyty, na których śpiewa m.in. o wierze, Bogu, prawdzie, 
patriotyzmie. Podczas spotkania mówił o tym, że pochodzenie, brak pieniędzy i inne 
trudności nie mogą przeszkodzić w spełnianiu marzeń. Wystarczą tylko chęć i 
determinacja. Na zakończenie spotkania Paweł Przewoźny zaprezentował kilka 
autorskich kawałków piosenek Hip-Hop. W drugiej połowie dnia uczniowie klasy 6 
podjęli się pierwszych prób rapowania. 

Gościliśmy również w swoich progach przedstawicieli Wileńskiej Młodzieży 
Patriotycznej. Bawiliśmy się, uczyliśmy się nowych tańców i gier, dyskutowaliśmy na 
rożne tematy. 

Niezapomnianym przeżyciem było wspólne śpiewanie obozowej piosenki "Płonie 
ognisko i szumią knieje", a także liczne zabawy i gry na świeżym powietrzu. 

Perełką letniej przygody stały się warsztaty dziennikarskie. Uczniowie uczyli się robić 
wywiady, komponować reportaż, przetwarzać informację i donosić ją do słuchacza. W 
wyniku powstał piękny piętnastominutowy reportaż o naszej wspaniałej letniej 
przygodzie. 

Dziękujemy wszystkim, kto przyczynił się do tego, by kolonie były treściwe i wesołe. A 
mianowicie: Stowarzyszeniu Odra-Niemen, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, 
Wydziałowi Oświaty rejonu solecznickiego za współpracę, restauracji Pałacu 
Balińskich za smaczne posiłki, pracownikom pałacu za możliwość zajęć na terenie. 

Słowa podziękowania kieruję również do pań opiekunek: Krystyny Karpicz, Łucji 
Mickiewicz-Ozarowskiej, Anety Michalkiewicz, Luby Fiedotowej za organizację 
ciekawych i treściwych zajęć, za opiekę nad młodzieżą oraz do wszystkich 
uczestników kolonii za pięknie spędzone wspólne chwile. 

Andżeła Dajlidko 



 
 


