
Saperzy z Miami czyli 
Piknik na Florydzie 

 
Gdzie leży Floryda? 

Każdy, kto nie musi o 
wszystko pytać „Ciotki Wiki” 
czy „Wujka Googla” wie, że 
Floryda leży na południowym 
wschodzie Stanów  Zjedno-
czonych, między Zatoką Mek-
sykańską i Atlantykiem, a 
Miami, to jej główne miasto (o 
wiele bardziej znane niż sto-
lica Tallahassee), sławny ośro-
dek wypoczynkowy. Na Flo-
rydzie mieści się Ośrodek Lo-
tów Kosmicznych i baza wojs-
kowa. 

Nasz tytuł nawiązuje 
do pamiętnego serialu policyj-
nego z Donem Johnsonem. 
Nie bez powodu. Florydą naz-
wany został (wiele już lat 
temu) poligon 1 Pułku Sa-
perów w Brzegu. Opolskie 
Towarzystwo Oświatowo – 
Kulturalne „Teraz wieś” 
oraz Ministerstwo Obrony 
Narodowej, wraz z innymi 
współorganizatorami od 13 lat 
organizują tam dla dzieci i 
młodzieży imprezy. Przez 
cztery dni trwania gośćmi 
saperów i miasta Brzeg bywa 
3-4 tysiące chętnych – po 
kilkaset każdego dnia. Logis-
tycznie – jak na wojsko przy-
stało – wszystko jest zorgani-
zowane medalowo i modelo-
wo! Pikniki na Florydzie „do-
robiły się” już swoich wete-
ranów, którzy wracają tam 
każdego roku – co świadczy o 
atrakcyjności przedsięwzięcia. 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Tarnowie Opolskim po raz 
pierwszy w tym roku zorga-
nizował dla dzieci taki wyjazd, 
dofinansowany przez Wójta 
Gminy. 

Wojskowa dyscyplina 
zaczęła obowiązywać jeszcze 
przed wyjazdem, gdyż autokar 
wyruszał z Tarnowa już o go-
dzinie 6.00. Ale „gorączka po-
dróżna” nie pozwoliła nikomu 
zaspać (choć to przecież wa-
kacje). Na miejscu nasz auto-
bus był jednym z 16 przy-
byłych tego dnia, ale nigdzie 
nikt na pięty nikomu nie nastę-
pował. Pierwszą próbą 
sprawności był bieg sla-
lomowy z zadaniami bojo-
wymi. Po tej rozgrzewce 
fizycznej należało uruchomić 

szare komórki – tworząc krótki 
wierszyk o Pikniku i saperach. 
Od nieprzygotowanych na ta-
kie wyzwania wymagało to 
trochę trudu, ale przecież nie 
brak ci u nas ludzi utalen-
towanych i daliśmy radę! 
Teraz przyszła kolej by się 
przekonać o tym jak to jest na 
chwilę stać się Robin Hoodem 
– strzelaliśmy z łuku do tarczy. 
Po sprawdzianie celności oka i 
zręczności ręki następny punkt 
szczelnie wypełnionego pro-
gramu zajęć – przejażdżka 
transporterem opancerzonym - 
wymagał od nas… refleksu i 
zmysłu równowagi. Nie wszy-
stkim się udało „zdać egza-
min” bezboleśnie. Pojazd ru-
szył gwałtownie, a utrzymanie 
postawy (dość - hmmm – spe-
cyficznej) okazało się niełat-
we. Potem nastąpiła sama ra-
dość: pływanie łodzią saper-
ską. Wprawdzie niektórzy 
musieli wiosłować, ale to też 
atrakcja! Na tym jednak nasz 
kontakt z wodą się nie koń-
czył. Z wielkim entuzjazmem 
przyjęliśmy informację, że te-
raz czeka nas wizyta w brzes-
kim Aquaparku. Po szaleńst-
wach w wodzie czekały na nas 
innego rodzaju atrakcje. Zwie-
dziliśmy ekspozycję Muzeum 
Piastów Śląskich. Tam mo-
gliśmy poczuć się jak boha-
terowie powieści Jacka Lon-
dona albo Jamesa O. Cur-
wooda – staliśmy się poszu-
kiwaczami złota! Później mo-
gliśmy zobaczyć jak złoty 
kruszec zamienia się w monety 
– szkoda, że nie dostaliśmy ta-
kich monet na pamiątkę… Ale 
to nie koniec! Wróciliśmy na 
poligon, by odbyć dalsze 
„szkolenie bojowe”. Rzut gra-
natem, strzelanie z broni krót-
kiej i długiej, operowanie zdal-
nie sterowanymi robotami do 
zadań saperskich, szukanie 
„min” wykrywaczami… su-
per! Tylko nasz wojskowy 
opiekun – mimo usilnych  
próśb – nie zgodził się za-
demonstrować nam wybuchu 
prawdziwego (a nie ćwi-
czebnego) granatu – a tak 
chcieliśmy usłyszeć trochę 
huku i zobaczyć na własne 
oczy jak wybucha taki gra-
nat… Po tylu wspaniałych i 
ciekawych zajęciach następne 
też wykonaliśmy wzorowo – z  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apetytem zjedliśmy prawdziwą 
wojskową grochówkę, nikt nie 
marudził, że nie lubi! Nawet 
wiecznie odchudzające się 
dziewczyny! 

Na koniec spotkaliś-
my się z ratownikami i ich 
pieskami, obejrzeliśmy wysta-
wę sprzętu bojowego i uczest-
niczyliśmy w ćwiczeniach 
pierwszej pomocy. No, tu do-
piero mogliśmy się wykazać! 
Dzięki temu, że w szkole i w 
domu kultury uczestniczy-
liśmy już w pokazach i ćwi-
czeniach ratowniczych mogliś-
my pochwalić się naszą wie-
dzą i umiejętnościami. Podziw 
w oczach wojskowych i na-
szych wycieczkowych instruk-
torów – bezcenny! Choć co 
prawda wojskowa grochówka 
trochę energii nam dodała, w 
drodze powrotnej nasze orga-
nizmy zaczęły domagać się 
„paliwa”. A co lubią najbar-
dziej tygrysy (takie jak my)? 
Oczywiście przysmaki z Mc 
Donald’s! Że niezbyt wartoś-
ciowe i zdrowe? Ale jakie do-
bre! Zresztą od czasu do czasu  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pani Dyrektor dała się uprosić  
i autobus zatrzymał się na pół 
godzinki, a my mogliśmy zjeść 
i wypić to, na co przyszła nam 
ochota. 

Piknik na Florydzie 
okazał się jedną z najfajniej-
szych przygód wakacyjnych. 
W przyszłym roku też chcemy 
pojechać! 
 

Uczestnicy Pikniku i 
Dyrekcja  Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Tarnowie Opo-
lskim serdecznie dziękują 
wszystkim służbom, dzięki 
którym dzieci przeżyły wspa-
niałe chwile! Za pomysł, or-
ganizację, cierpliwość i wy-
rozumiałość wszystkich prze-
sympatycznych instruktorów 
i opiekunów w mundurach. 
Podziękowania należą się też 
organizatorom i sponsorom 
całej akcji. Dziękujemy! Do 
zobaczenia za rok! 
 

Wspomnienia uczestników 
Pikniku na Florydzie  
spisała Irena Zielonka 
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