
Wyjazd na kolonie do Popowa 

 

W lipcu i sierpniu wzorem ubiegłych lat dzieci z Raciąża wyjechały na kolonie. Tym razem kolonie 

nie były samodzielnie organizowane przez miasto. Burmistrz Mariusz Godlewski zdecydował, że 

samorząd miejski przyłączy się do Wakacyjnej Akcji Caritas 2015. Wspólnie zostały zorganizowane 

dwie kolonie do Popowa Kościelnego (woj. mazowieckie, powiat wyszkowski), w którym znajduje 

się Ośrodek charytatywno - wypoczynkowy im. Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego Diecezji 

Płockiej Popowo - letnisko. To właśnie w tym ośrodku dziesięciodniowe kolonie spędziły dwie 

grupy dzieci w wieku szkolnym z terenu miasta Raciąż. Lipcowa grupa liczyła 11 osób, sierpniowa 

14, oprócz tego pojechało 2 opiekunów. Inicjatorem kolonii był Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Raciążu przy współpracy Caritas Diecezji Płockiej i Urzędu Miejskiego w Raciążu.  

W ośrodku na uczestników kolonii czekały liczne atrakcje, m.in. : wycieczki, konkursy, gry i 

zabawy, wspólna modlitwa i integracja, spływy kajakowe oraz zawody. Do dyspozycji uczestników 

kolonii była duża świetlica ze sprzętem sportowym oraz zapleczem multimedialnym i 

dyskotekowym,  plac zabaw, boisko do gry w piłkę nożną i piłkę plażową oraz kompleks basenowy, 

gdzie dzieciaki mogły pływać i bawić się w wodzie. Oprócz tego spacery i gry terenowe - ośrodek 

posiada bogate zaplecze terenowe (znajduje się w obrębie dużego kompleksu leśnego).  

W trakcie pobytu w Ośrodku charytatywno – wypoczynkowym dzieci mieszkały w wygodnych i 

komfortowych domkach letniskowych, miały zapewnione smaczne i pożywne posiłki oraz opiekę. 

Opiekunowie i wolontariusze organizowali różne konkursy, naukę tańca, zabawy i gry zespołowe 

oraz promowali wśród dzieci aktywy wypoczynek, zabierając je na liczne wycieczki piesze i 

rowerowe.  

Podczas pobytu na koloniach zorganizowano dla dzieciaków wyjazd do Warszawy i na plażę do 

Serocka. Dzieciom bardzo podobały się te wycieczki.  

Z kolonii wszyscy wrócili opaleni, wypoczęci i zadowoleni. Podczas podróży powrotnej dzieci 

śpiewały i widać było, że wracają do domu w dobrych humorach. Z całą pewnością można uznać 

więc, że wyjazd był udany a dzieci będą jeszcze długo wspominały miło spędzony na koloniach 

czas, w tym jakże udane wakacje.  

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


