Zakończyliśmy wypoczynek na drugim turnusie kolonii letniej w Borównie Wielkim. W czwartek wieczorem przy kiełbaskach z grilla, śpiewie piosenek przez siebie ułożonych i zabawach integracyjnych otrzymaliśmy dyplomy i upominki.
W piątek rano wyruszyliśmy do domów. Jeszcze krótka wizyta w McDonalds w Malborku i po południu spotkaliśmy się z rodzicami.
W drugim tygodniu jeździliśmy konno w stadninie koni w Bolesławowie, kąpaliśmy
się w Aqua Parku i morzu w Sopocie, obejrzeliśmy film w technologii 3D w Multikinie, potańczyliśmy na kolonijnych dyskotekach i do woli zażywaliśmy kąpieli słonecznych i wodnych na plaży w Borównie.
Nasza przygoda kolonijna dobiegła końca... Może spotkamy się za rok.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe Panu Jarosławowi Ożańskiemu - SPPH
Majonezy Kętrzyn, i rzeczowe - Państwu Pietuszyńskim i Żyźniewskim.
Komentarze:

Super, 03.07.2012, 13:19

Odpowiedź

Super zdjęcia - prosimy o jeszcze.

mama, 04.07.2012, 14:54

Odpowiedź

ale macie fajnie!!!
a my musimy sie tu męczyć w tych szarych murach.... :(
ale Wam zazdrościmy!!!
super zabawy! :D

mama, 04.07.2012, 16:55

Odpowiedź

Ale wam zazdrościmy. Też byśmy tak chcieli odpoczywać! Pozdrawiamy Was i Wasze Panie

tata Piotr i mama Anetka, 04.07.2012, 22:15

Odpowiedź

wyglądacie na fotach fantastycznie, kochani detektywi, niech uśmiech króluje na waszych
buziach, życzymy wam słoneczka, buziaki dla wszystkich "sherlocków" rodzice

stęskniona mama, 05.07.2012, 00:01

Odpowiedź

dzieciaki zadowolone, widać, że super-dobrze się bawią...a dowodem na to jest to, że córka
mówi mi "nie mam czasu za Tobą Mamo tęsknić. mam napięty grafik. jest suuuper". Paniom
dziękuję za opiekę nad dzieciaczkami i zapełnianie czasu...tak że doba im za krótka:),a na
telefoniczne pogawędki z rodzicami nie mają czasu. pozdrawiam i duuuużo słoneczka życzę

mama Ania, 05.07.2012, 12:08

Odpowiedź

Super zdjęcia. Dzieciaki zadowolone, buzie uśmiechnięte. Nie mają czasu z nami rozmawiać.
I dobrze. Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam i dobrej pogody życzę :)

mama, , 05.07.2012, 22:59

Odpowiedź

Super zdjęcia. Widać, że wszystkim się podoba i to najważniejsze. Panie jak zawsze na 5 pomysłów do zabawy maja co nie miara. Pozdrowienia i słoneczka życzę.

mama Aldona. tata Robert, 06.07.2012, 10:54

Odpowiedź

pozdrawiamy dzieciaki, całuski dla pań, zdjęcia super, życzymy wam dużo słońca.

tata Piotr i mama Iza, 06.07.2012, 11:05

Odpowiedź

Całuski i pozdrowienia

mama Kasia i tata Marek, 06.07.2012, 15:51

Odpowiedź

super wypoczynek , bawicie się rewelacyjnie, buziolki wszystkim, pozdrawiamy

MAMA GOSIA I TATA ROBERT, 06.07.2012, 17:16

Odpowiedź

GORĄCE POZDROWIENIA DLA WSZYSTKICH PAŃ ORAZ PRZESYMPATYCZNYCH
KOLONISTÓW

mama Marta, 06.07.2012, 17:48

Odpowiedź

buzie wszystkich dzieciaczków uśmiechnięte, widać ,że dobrze się bawią i nie mają czasu
tęsknić :))) Przesyłam pozdrowienia Paniom i kolonistom z gorącej i słonecznej Łodzi.

A. i M., 06.07.2012, 18:02

Odpowiedź

Dobrze, że jest fajna pogoda. Pozdrowienia dla Pań i "Pali" od nas i Krzysia. p.s. chyba nie
śpicie, bo dokumentacja zdjęciowa w tempie jak w TVN24.

mama Teresa i tata Karol, 06.07.2012, 21:58

Odpowiedź

Gratulacje dla poety za pomysły i wenę twórczą. Świetny komentarz do fantastycznych zdjęć.
Zadowolone buzie są najlepszym dowodem wspaniałej zabawy. Mateusz S. -zmień wreszcie
koszulkę! Naprawdę masz na każdy dzień nową. Nie bój się nie będziesz musiał prać. Buziaczki dla wszystkich.
Miłej zabawy i dobrej pogody.

mamusia, 06.07.2012, 22:05

Odpowiedź

Super zdjęcia (czekamy na więcej), widać że bawicie się przednio. Pozdro dla wszystkich:)

mama , tata i Dominik, 06.07.2012, 22:21

Odpowiedź

Pozdrowienia dla Marcina i dla całej kolonii. Bawcie się fajnie. Czy znaleźliście muszelki i
bursztyn nad morzem.

Ania i Przemek, 06.07.2012, 23:17

Odpowiedź

Świetne fotki! Widać, że bawicie się wyśmienicie :) Oby tak dalej! Jesteśmy pod wielkim
wrażeniem, że jeszcze nie chcecie wracać do domu :) Buziaki :*

mama Ania, 07.07.2012, 19:26

Odpowiedź

Dzieciaki
I już tydzień mija
jak nam wolne dały.
I z Panią Dorotką
w lesie się schowały.
Nie straszne im burze,
woda i kałuże.
Czasem tylko dzwonią,
dzieci zabiegane,
Zbójów w paski tropią
smyki roześmiane.
A my
My mamy wakacje,
odpoczynku czas.
Książki z półek w ruch
lub na plotki buch.
W kuchni wolne mamy,
sałatki zajadamy.
Więcej się ruszamy,
"shoping" uprawiamy.
I tylko rano problem mamy
do pracy się zbieramy.
Pozdrawiam Wszystkich. Buziaki

Mama Teresa i tata Karol, 08.07.2012, 19:58

Odpowiedź

Wizyty w Trójmieście Wam zazdrościmy i o więcej zdjęć prosimy. W wasze roześmiane buźki
kierujemy nasze całuski. Bawcie się wyśmienicie, bo niedługo do domu wrócicie. Łapcie
bandytów, świat naprawiajcie i szczęśliwie do nas wracajcie. Całuski dla wszystkich.

mama Ania i mama Iza, 08.07.2012, 21:54

Odpowiedź

aaaaaale wam zazdrościmy!!!!!!!! na drugi rok jedziemy razem z wami na kolonie!!! Czekamy na następne zdjęcia :)

A. i M., 09.07.2012, 09:26

Odpowiedź

Super zabawa na dyskotece. Paula załóż czasem opaskę na włosy. p.s. żółw i chomik mają się
dobrze. pozdrowienia od nas i od Krzysia.

Aga, 09.07.2012, 09:54

Odpowiedź

Karolcia, jesteś super fotograf i informatyk! Buziaczki

mama Oli Z., 09.07.2012, 15:16

Odpowiedź

Możemy wam tylko zazdrościć wspaniałej zabawy. W Kętrzynie parno jak w piekarniku,
trzeba pracować, nie ma gdzie się ochłodzić.
Pozdrawiam Panie, szczególnie Panią Dorotkę która była moją wychowawczynią i wiedziałam, że z taką osobą wysyłam moją córkę w ciemno gdziekolwiek, bo zabawa będzie udana.
Córka Pani Dorotki (Isia :-) )też widzę jest niesamowita - te przebieranki bomba!!!
Bawcie się dobrze.

Naczos :), 09.07.2012, 15:49

Odpowiedź

przesyłam wszystkim Paniom i dzieciakom pozdrowienia. Nataszko tęsknię za Tobą, za naszymi zabawami, wspólnymi spacerami. nie mogę doczekać się kiedy wrócisz i podrapiesz
mnie za uszkiem. wierny chihuahua Naczos :)

Marta ,Krzysiek rodzice Grzesia, 10.07.2012, 22:20

Odpowiedź

Zdjęcia wielką rewelacją są, opisy w formie wierszy też, widać myśl twórczą i zacięcie artystyczne. Radość wielką sprawiają tak przekazane informacje. Życzymy kolejnych wspaniałych przeżyć oraz przygód na koloni. Bawcie się dobrze wespół, w zespół. Tęsknimy bardzo i
zazdrościmy wspaniałych wrażeń. Pozdrawiamy wszystkich kolonistów i kadrę opiekunów.

Rodzice Wiktorii i Kornelia 11.07.2012
hej koloniści, 11.07.2012, 10:38

Odpowiedź

Zdjęcia wspaniałe i imprezka udana tylko nogi bolą po tańcach i jak tu szukać zbiega. Pozdrowienia dla opiekunów i wszystkich kolonistów :) :) :) :)
ZWOLNIJCIE TROCHĘ!
NACZELNY BEZCZELNY, 11.07.2012, 11:32

Odpowiedź

Wy odpoczywacie, wymyślacie niestworzone historie, a ja siedzę w szkole i nie mogę za Wami

nadążyć. W kronice szkolnej niedługo zabraknie miejsca.
Buziaki, Cielaki, wracajcie bezpiecznie do naszej Itaki!

mama Teresa i tata Karol, 11.07.2012, 20:51

Odpowiedź

Z przyjemnością Wasze zdjęcia codziennie oglądamy i radosne, opalone buzie podziwiamy. Świat
naprawiacie, ciekawe miejsca zwiedzacie, a przy tym świetnie się bawicie i odpoczywacie. Strugi
deszczu wam niestraszne, grzmoty ani słońca żar. To zasługą jest wakacji i opieki Waszych pań. Nowe bory i jeziora poznajecie i wszystko to w swoich sercach do domów przywieziecie a wracać do
tych wspomnień jesienią i zimą będziecie.-takich zielonych stworków to u nas nie ma i zbiegów w
paski też nie ma, i tak dobrego biura detektywistycznego też nie ma. A randki w ciemno to w ogóle są
beznadziejne - więc przywieźcie to wszystko do Kętrzyna-czekamy - rodzice.

mama Iza, 11.07.2012, 22:51

Odpowiedź

Pozdrowienia dla wszystkich kolonistów i Pań. Zostało Wam już kilka dni do końca waszej super
koloni więc życzymy wam jeszcze więcej słonka i dobrej zabawy.
Ps. Oliwka Bibuś przesyła Ci buziaki.

Mama Jaga , 12.07.2012, 21:32

Odpowiedź

Super zdjęcia i super rymowane opisy No, no ktoś tam
jest utalentowany...Bardzo nam się podobało przebranie Isi Już za dwa dni wracacie

mama , tata i Dominik, 12.07.2012, 22:22

Odpowiedź

Marcin i reszta kolonusów przed wami zielona noc. Nie zapomnijcie pozabierać swojego dobytku i
zmyjcie makijaże! Czekamy na Was w Kętrzynie , przywitamy słonecznie!

mama3, 13.07.2012, 10:12

Odpowiedź

Bardzo tęsknię.

mama 3, 13.07.2012, 10:14

Odpowiedź

Bardzo się cieszymy, że tak aktywnie spędzacie czas! Ciekawe , czy już trochę tęsknicie za domem i
nami ...? Czekamy na was !

Pozdrowienia
Rodzice z II turnusu, 19.07.2012, 14:12

Odpowiedź

Pozdrawiamy II TURNUS! Cieszymy się, że nasze dzieci zadowolone, dużo pozytywnych
emocji. Wycieczka do Malborka ekstra. Dzieje się u Was tak dużo, że dzieci nie mają czasu
dzwonić. Wychowawcy super jak co roku! Buziaczki

pozdrowienia z bazy domowego zacisza
tata Julii, 20.07.2012, 17:16

Odpowiedź

Pogody ducha dla wszystkich małych i dużych. Przygotujcie kostiumy kąpielowe i kremy do
opalania - zbliża się do Was front wyżowy i wzrost temperatur. Już się nie mogę doczekać
"wodnych ujęć". Całuski i uściski
Marta, mama Maćka
, 21.07.2012, 11:00

Odpowiedź

Choć pogoda Was nie rozpieszczała na zdjęciach widzę radosne minki :))) I tak trzymać:))!
Pozdrowienia i uściski:)))

pozdrowienia z domowego zacisza
tata Julii, 21.07.2012, 23:58

Odpowiedź

I pies chodził dziś po domu jakoś inaczej. Długo nie chciał dać się przekonać, że bawicie się
pysznie. Przekonały go dopiero zdjęcia. Merdający ogon siłę większą ma aniżeli moje słowa.
Jest już spokojny.
A Wam zabawy dalszej życzymy.

pozdrowienia z domowego zacisza
tata Julii, 24.07.2012, 15:37

Odpowiedź

Uśmiech dziecka, bezcenne ...
Wody, piaski lękajcie się.

pozdrowienia z domowego zacisza
tata Julii, 26.07.2012, 19:51

Odpowiedź

Dziękuję za Sopot - piękne miejsce. Jestem pewien, że wypełniliście po brzegi czas tam spędzony. Czas nie stoi w miejscu - już jutro wracacie - i zarezerwował nam zapewne niejedną
opowieść i historyjkę. Głodni ich i Was do jutra zatem.

PÓŁKOLONIA W "JEDYNCE"
Półkolonia „Wakacyjna przygoda” została zakończona. Dzieci bawiły się i kąpały na
Kompleksie Rekreacyjno – Sportowym „Kętrzynianka”, obejrzały film w Kinie Gwiazda,
uczestniczyły w zajęciach w Galerii Konik Mazurski. Uczestnicy mogli poznać tajniki pracy
strażaków i funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Dzieci wypoczywające na półkolonii odwiedziła przedstawicielka kętrzyńskiej policji
w ramach akcji „Bezpieczne i Zdrowe Wakacje 2012”.
Koloniści podczas zajęć w swoich grupach, tworzyli prace plastyczne i uczestniczyli
w grach i zabawach rekreacyjno – sportowych. Na zakończenie wszyscy otrzymali słodkie
paczuszki i pamiątkowe dyplomy.

