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Jak zawsze, pierwsze dwa 
tygodnie letnich wakacji, 
dzieci mogły spędzić na pół-
koloniach. Aura poskąpiła 
słonka, ale dzieciakom hu-
mory dopisywały. Deszczowe 
godziny spędzały rysując lub 
uprawiając sport w sali gim-
nastycznej. Nie zabrakło też 
czasu na gry komputerowe 
lub filmy, jednak gdy tylko 
zaświeciło słońce, ruszały na 
wycieczki po okolicy.

Znalazł się sposób na spędzenie czasu w wodzie 
i pływanie w basenie w ośrodku SPA. Świetną wycieczką 
okazał się wyjazd do Kościańskiego Nenufar Clubu, gdzie 
dzieci pływały tratwami poszukując skarbu piratów.

Półkolonie w „jedynce”

Od 25.06. do 9.07. grupa dzieci i młodzieży z Pusz-
czykowa spędzała wakacje na obozie sportowo-rekre-
acyjnym w Sierakowie. Spośród grup będących na te-
renie ośrodka TKKF-u, nasza 55. osobowa grupa była 
najliczniejsza.

Obóz w Sierakowie
Co prawda pogoda nie dopisała, ale nie przeszko-

dziła też w realizowaniu atrakcyjnych zajęć sportowych 
i rekreacyjnych. Codziennie korzystaliśmy z basenu, 
odwiedziliśmy kręgielnię w Sierakowie, pływaliśmy 
kajakami po jeziorze Jaroszewskim i dużo spacerowa-
liśmy, poznając przy tym okolicę.

Zajęcia sportowe odbywały się głównie na tere-
nie stadionu, gdzie dzieci i młodzież zapoznały się 
z podstawami lekkoatletyki, oraz brały udział w grach 
zespołowych. Codzienne uczestnictwo w zajęciach 
ruchowych poprawiło w znacznym stopniu kondy-
cję obozowiczów i umożliwiło im udział w festynie, 
z imponującym efektem – zajęciem pierwszego miej-
sca w klasyfikacji medalowej. Tylko w grupie z Pusz-
czykowa można było zaobserwować tak walecznych 
i zdeterminowanych zawodników. „We are the cham-
pions…” brzmiały słowa piosenki. Czy za rok znów się 
uda?  Ewelina Kaźmierczak

W czasie podróży podziwiały kopie znanych bu-
dowli z całego świata, a wycieczka zakończyła się dy-
skoteką podczas wielkiej ulewy.

Jak zawsze były też wyjścia do kina, tym razem na 
Shreka 3, którego na pewno warto obejrzeć. Ostatnią 
atrakcją półkolonii był wyjazd do Poznania, do Niku 
centrum, gdzie można było grać w kręgle. To były 
bardzo atrakcyjnie spędzone dwa tygodnie. Następne 
odbędą się zimą.  Tomasz Mazurfo
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