KOLONIA W BORÓWNIE WIELKIM
TURNUS I
Od niedzieli (30.06.13 r.) w Borównie Wielkim rozgościło się plemię Apaczów, które
tworzą trzy szczepy: „Bystre oczy”, "Płomień zachodu”, „Fioletowe oczy”.
Obrzędowość kolonii oparta jest na zwyczajach i tradycjach indiańskich działających
na wyobraźnię dziecięcą i niosącą pozytywne wartości związane z życiem w grupie. Nad indiańską osadą czuwa Wielki Wódz Orle Pióro. On wprowadza zwyczaje, znaki, symbole Indian. Uczy życia w zgodzie z przyrodą i korzystania z darów natury.
Wszyscy świetnie się bawią, zdobywając trofea i nowe umiejętności.

TURNUS II
Czas szybko leci… Tydzień temu pakowaliśmy swoje walizki, plecaki i torby i przygotowywaliśmy się do wyjazdu na kolonię, a tu już półmetek naszej zabawy. Byliśmy w Bolesławowie, gdzie jeździliśmy konno i bryczkami. Dbaliśmy o sprawność fizyczną na Orliku,
wieczorami bawiliśmy się tańcząc, przedstawiając skecze i uczestniczyliśmy w zabawach
integracyjnych.
Za nami wycieczka do Trójmiasta - braliśmy udział w zajęciach w EDUPARKU w Gdańsku
i bawiliśmy się w Aqua Parku w Sopocie. Codziennie „plażujemy” – kąpiemy się pod okiem
ratowników, gramy w piłkę siatkową i w różny sposób wykorzystujemy piasek do zabawy.
Nasza „NIEPEŁNA TRZYDZIESTKA” prowadzi swój dzienniczek.

Drugi tydzień naszej kolonii rozpoczął sie upalnie - przed obiadem i po obiedzie kompaliśmy
się w jeziorze. Jednej nocy do lasu nad jezioro wezwał nas Król Szuwar - opowiedział nam
legendę kaszubską. napoił nas swoim eliksirem, przeszliśmy próbę ciemności i cierpliwości.
Na koniec król pasował nas na kolonistów i swoich przyjaciół. W srodę po śniadaniu wyruszyliśmy do Malborka odwiedzić prehistoryczne zwierzęta w Dinoparku. Później pojechaliśmy do Tczewa - zwiedzaliśmy Muzeum Wisły i Fabrykę Sztuk. W czwartek bawiliśmy się w
podchody, ostatni raz kompaliśmy się i wieczorem przy grillu spiewaliśmy piosenki, zbieraliśmy wpisy od koleżanek i kolegów na naszych dyplomach i zostaliśmy nagrodzeni za konkursy. Czas szybko upłynął. Jutro wracamy do domów.
Serdecznie dziękujemy za pomoc finansową i rzeczową dla kolonistów II turnusu Państwu:
Anecie i Piotrowi Pietras, Wioletcie i Cezaremu Żyźniewskim i Katarzynie i Tomaszowi Kosior.

93. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ

Dnia 15 sierpnia 2013r. uczestniczyliśmy w uroczystości upamiętniającej 93. ROCZNICĘ
BITWY WARSZAWSKIEJ oraz ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO.

Po uroczystej mszy św. w bazylice św. Jerzego nastąpił przemarsz na plac Armii Krajowej.
Przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń, instytucji, szkół złożyli kwiaty pod
pomnikiem „W Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom - Obrońcom
Ojczyzny 1939 – 1956”.

PÓŁKOLONIA - WAKACYJNA PRZYGODA

12 - 30. 08.2013r
Trzy tygodnie „WAKACYJNEJ PRZYGODY” za nami. W szkole naszą energię
wyładowywaliśmy w sali gimnastycznej i na ORLIKU. Nasze panie wychowawczynie dbały
o to, abyśmy się rozwijali plastycznie. Malowanie, rysowanie, tworzenie figurek z masy solnej sprawiały nam wiele radości.
Uczestniczyliśmy w zajęciach w Galerii Konik Mazurski i poznawaliśmy historię naszego miasta podczas spaceru po Kętrzynie. Byliśmy w kinie Gwiazda na seansie 3D „Samoloty”. Ostatni słoneczny tydzień dał nam możliwość korzystania z basenów w naszym mieście
„do woli”. Wypluskaliśmy się, pograliśmy w mini-golfa i piłkę siatkową. W czwartek oglądaliśmy Kętrzyn, jeżdżąc bryczkami i piekliśmy kiełbaski w Państwowym Stadzie Ogierów
w Kętrzynie. Na zakończenie półkolonii dostaliśmy słodkie upominki.

