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Wspaniała kolonijna przygoda

Wspaniała przygoda kolonijna, która odbyła się w tym roku, dobiegła końca. Dzieci i młodzież z
województwa dolnośląskiego spędzali swoje wakacje m.in. w Stegnie, Kołobrzegu i Ustroniu
Morskim. Czas spędzony na kolonii był czasem odpoczynku, wytchnienia, ale także czasem
zabawy, szaleństw i mocy atrakcji.

Koloniści z radością uczestniczyli w organizowanych wycieczkach autokarowych i pieszych.
Zwiedzili Zamek Krzyżacki w Malborku, który zaprezentowali wspaniali przewodnicy w
średniowiecznych strojach. Wprowadziło to wszystkich w klimat tamtych czasów i pozwoliło
lepiej zrozumieć historię.

Kolejną atrakcją była wizyta w DinoParku. Uczestnicy podziwiali realistycznie wyglądające
dinozaury z dawnych czasów. Mogli przejść przez laserowy tor przeszkód, który dla
niejednego był dużym wyzwaniem. Jednak najwięcej emocji przyniosło kolonistom oglądanie
seansu filmowego w Kinie 5D, którego mogli doświadczyć wszystkimi zmysłami (wzrok, dotyk,
zapach).

Moc wrażeń dostarczyła również wycieczka do Westrn Parku w Zieleniewie. Uczestnicy poznali
tam historię i kulturę Indian. Mogli postrzelać z łuku, przejechać się jeepem, bryczką, na koniu,
a także na wielbłądzie. Używali mechanicznego byka Rodeo bez ograniczeń. Korzystali z
dmuchanych zamków, autodromów. Mogli wspinać się na ściance, zwiedzać mini zoo. Wspólnie
uczyli się piosenek i tańców indiańskich, a na zakończenie szukali skarbów ukrytych w
pobliskiej rzeczce. Podziwiali pokazy kaskaderskie i napad na bank. Po powrocie do Ośrodka
długo jeszcze wspominali ten dzień.

Koloniści mieli okazję przepłynąć się statkiem „PIRAT” po Morzu Bałtyckim oraz odbyć
spotkanie z prawdziwymi piratami w Reducie Solnej. Doświadczyli tam prawdziwego chrztu
pirackiego, brali udział w różnych konkurencjach sprawnościowych oraz uczyli się śpiewanie
pirackich piosenek – szant.

Dzieci miały również okazję sprawdzić swoją odwagę i umiejętności w Parku Linowym. Każdy
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mógł zdecydować, na jaką trasę chce pójść, a jednocześnie zbadać poziom swojej wytrwałości
i lęku przed wysokością. Nie należy zapominać o Magiku, który swoim występem zafascynował
i zaraził entuzjazmem sporą część uczestników. Jeszcze po występie koloniści długo
wspominali i powtarzali sztuczki, jakich nauczyli się na pokazie.

Oprócz atrakcji zapewnionych przez Organizatora nie zabrakło też różnych konkursów i
rozgrywek sportowych m.in. Mini Playback Show, Mam Talent, Konkurs Piosenki Kolonijnej,
Konkurs Plastyczny, Koloniada. Z wielkim zapałem uczestniczyli w dyskotekach, na których
uczyli się tańców integracyjnych m.in. Chcocolate i Hey Baby. Wszyscy brali udział w Balu
Przebierańców, Grze Terenowej i Chrzcie. Nie zabrakło też chętnych na Śluby Kolonijne. Z
turnusu na turnus zwiększała się liczba osób, chcących zawrzeć tę kolonijną więź. Ułatwiła to
na pewno działająca na kolonii poczta kolonijna, która cieszyła się dużą popularnością.

Czas umilało nam plażowanie oraz kąpiele w morzu pod okiem ratownika i wychowawców. Gry i
zabawy na plaży były również atrakcją, jaką zapewnili nam opiekunowie – konkurs piłki nożnej,
wyścigi rzędów, konkurs rzeźby z piasku – to tylko niektóre z nich.

„Jednak wszystko się kończy, co się zaczyna, kończy się…”

I my również musieliśmy się pożegnać i zakończyć ten miły czas. Jedna z wychowawczyń
przygotowała prezentację, przedstawiającą najciekawsze momenty z naszej kolonii.

Zwycięzcy konkursów przypomnieli nam swoje występy, były podziękowania, życzenia oraz
wspólne śpiewanie piosenki „Ale to już było…” . Na zakończenie tego pięknego wieczoru
poszliśmy nad morze, aby wspólnie wypuścić lampion szczęścia. Miał on nam zapewnić
powodzenia w nadchodzącym roku szkolnym i kolejne spotkanie w takim samym gronie.

Dziękujemy Kochani Koloniści za Waszą obecność,
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Za uśmiechy, miłe słowa.

Za radości, za zaangażowanie,

Aktywność i chęć zabawy.

Do zobaczenia za rok!
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