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Szkoła Osieczna
Letni wypoczynek dla uczniów Zespołu Szkół w Osiecznej.

Warunki geograficzne oraz
coraz lepsze zagospodarowanie
przestrzeni rekreacyjnej w naszej
okolicy ułatwia organizację czasu
wolnego i uatrakcyjnia czas wakacji
uczniom, którzy wyczekany czas
spędzają w domu. Jednak, jak co
roku, dorośli zadbali, by dzieciom
pozostały dobre letnie wpomnienia
oraz zdobyte doświadczenie i wie-
dza na temat najpiękniejszych za-
kątków Wielkopolski.

Najmłodsze dzieci szkoły pod-
stawowej spędziły tydzień obfitu-
jący w wyjazdy i atrakcyjne
zabawy. Wypoczynek zainauguro-
wały szaleństwa a parku linowym
"Tarzan" w Lesznie oraz wizyta w
redakcji radia Elka. Wyjazd zakoń-
czył się słodkim podwieczorkiem i
wspólnym zdjęciem. Kolejny dzień
sześćdziesięcioosobowej grupie
minął w znanym i ulubionym gos-
podarstwie "U Kowola" w Klucze-
wie. Przejażdżki bryczką, zabawy
tradycyjnymi, drewnianymi pojaz-
dami oraz piastowanie małych
zwierzątek to główne zajęcia gości
wuja Krzysia, który uczył dzieci ko-
walstwa, gwary wielkopolskiej, sta-
rych dobrych obyczajów naszych
pradziadów. Posileni kiełbaską z
ogniska, pysznymi rogalikami babci
Tereni uczniowie z zaciekawieniem
obserwowali pracę prząśniczki i
wytwory rękodzielnicze. Nie za-
brakło smakołyków i zabaw także
w Boszkowie, gdzie można samo-
dzielnie upiec pizzę i przygotować
sobie deser lodowy. Dźwięki instru-
mentów, kolorowa kreda i ciekawe
pląsy uczyniły kolejny dzień nie-
zwykle zabawnym. Po trzech

dniach spędzonych czynnie na
łonie natury, przyszedł czas na wy-
poczynek w mieście. W poznań-
skim kinie grupa uczestniczyła w
seansie interaktywnym, który, jak
zawsze, wzbudził wiele emocji. Ty-
dzień wypoczynku zakończono w
leszczyńskiej sali zabaw "Tygry-
sek", a podczas wspólnego
ogniska w Osiecznej wręczono
uczestnikom upominki, zdjęcia i dy-
plomy pamiątkowe.

Starsi uczniowie szkoły pod-
stawowej oraz gimnazjaliści wypo-
czywali w ulubionym od lat
pensjonacie pani Zofii w Zakopa-
nem. Mimo kapryśnej pogody od-
wiedzono najciekawsze miejsca
perły Podhala, z Giewontem i Gu-
bałówką włącznie. Atrakcyjnie wy-
korzystano także drogę do celu i
trasę powrotną, podczas której
zwiedzano kopalnię soli w Wie-
liczce, Wadowice i Kraków.

Tegoroczne wakacje nie by-
łyby tak atrakcyjne, gdyby nie dofi-
nansowanie Urzędu Miasta i
Gminy Osieczna, wkład rodziców
oraz organizacja czasu i społeczna
praca nauczycieli Zespołu Szkół w
Osiecznej: Barbary Lewickiej, Klau-
dii Nowackiej, Edyty Niteckiej, Jo-
anny Prałat, Agaty Szczepańskiej,
Moniki Triller, Dariusza Bojka i
Piotra Piotrowskiego. Wszystkim
współpracującym z organizatorami,
chętnie poświęcającym swój czas,
a także młodzieży, która wykazała
się wzorową dyscypliną, radością i
motywacją do zdobywania nowych
doświadczeń serdecznie dzięku-
jemy.

Szkoła Kąkolewo
Półkolonie Stowarzyszenia POMOC w Kąkolewie to już dwunasto-
letnia tradycja. Z roku na rok cieszą się większą popularnością
dzieci, do których są kierowane – uczniów Zespołu Szkół w Kąkole-
wie. W pierwszym tygodniu z zajęć korzystało średnio 135 dzieci, w
drugim około dziesięcioro mniej.

11 lipca w patio Zespołu Szkół w
Kąkolewie zebrała się po raz pierwszy
liczna grupa półkolonistów. Młodsi au-
tokarem, a starsi rowerami pojechali do
Jeziorek. Tam w parku aktywnie spę-
dzili czas, grając w piłkę nożną, w siat-
kówkę, badmintona, dwa ognie,
biegając, biorąc udział w wyścigach
rzędów, skacząc na skakankach i spa-
cerując. Atrakcją była przejażdżka po
okolicy bryczką i na terenie stadniny
kucem. Był też poczęstunek przygoto-
wany przez gospodarzy.

We wtorek uczestnicy półkolonii w
Cinema City Kinepolis w Poznaniu
obejrzeli zabawny film pt. „Gnomeo i
Julia”. Z Poznania uczniowie pojechali
do Kórnika, gdzie statkiem „Anna-
Maria” pływali po jeziorze, podziwiając
z daleka zamek, porośnięte trzcinami
brzegi i otaczający jezioro las. Piękna
pogoda sprzyjała wypoczynkowi.

Następnego dnia sprzed kąkolew-
skiej Szkoły wyruszyły trzy autokary.
Tym razem celem wyprawy półkolonis-
tów był Licheń. Uczniowie zobaczyli
olbrzymie Sanktuarium Matki Boskiej
Licheńskiej i mały kościół pod wezwa-
niem św. Doroty, przemierzyli Golgotę,
wysłuchali koncertu organowego oraz
uczestniczyli we mszy świętej.

Kolejnego dnia organizatorzy pół-
kolonii zaplanowali rekreację na plaży
Jeziora Łoniewskiego. Do Osiecznej
młodsi uczniowie dotarli autokarem, a
starsi rowerami. Pogoda – wbrew oba-
wom – dopisała, zza chmur wyjrzało
słońce, co pozwoliło na kąpiel w jezio-
rze oraz gry i zabawy rekreacyjno-spor-
towe na plaży. Był też czas na spacer
po Osiecznej oraz poczęstunek.

15 lipca wszystkie dzieci w gostyń-
skim kinie „Pod Kopułą” obejrzeli za-
bawny film pt. „Rio” – uznawany za
perełkę wśród filmów animowanych.
Następnie zwiedzali świętogórską ba-
rokową bazylikę, zobaczyli łaskami sły-
nący obraz, podziwiali piękną kopułę i
byli w podziemiach. Tam są zawsze
miło przyjmowani przez gospodarzy –
ojców Paulinów.

W drugi poniedziałek półkolonii ich
uczestnicy bardzo aktywnie wypoczy-
wali w Brzedni. Pod okiem instruktorów
brali udział w wielu zajęciach rekrea-
cyjno-sportowych. Zaczęli od profesjo-
nalnej rozgrzewki, która przygotowała
ich do pokonywania przeszkód w tzw.
małpim gaju. Sporo emocji dostarczyło
pływanie łodzią po jeziorze oraz prze-
jażdżka ZIŁ-em po leśnych, wyboistych
drogach. To dla wielu była prawdziwa
szkoła przetrwania.

19 lipca półkoloniści spędzili na pły-
walniAKWAWITw Lesznie. Przez dwie
godziny korzystali z basenów i zjeż-
dżalni. Było gwarno i wesoło.

20 lipca to dzień kolejnego całod-
niowego wyjazdu, tym razem do Szre-
niawy. Tam, zwiedzając Muzeum
Rolnictwa, poznali życie dawnej wsi i jej
mieszkańców. Obejrzeli ekspozycje po-
święcone zwierzętom, i roślinom, i ma-
szynom rolniczym, poznali cykle
produkcyjne np. cukru i sera, zapoznali
się z pracą pszczelarza, obejrzeli też

dawne zabawki. Ze Szreniawy poje-
chali do Uzarzewa, gdzie mieści się
Muzeum Łowiectwa. Półkoloniści obej-
rzeli i zwierzęta, które można spotkać
w Polsce, i te, które żyją na innych kon-
tynentach.

W czwartek półkoloniści udali się w
daleką trasę. Ich celem był Książ,
miejscowość położona na Dolnym
Śląsku, niedaleko Wałbrzycha. Zwie-
dzili tam trzeci co do wielkości zamek
w Polsce. Podziwiali zamkowe tarasy i
duży, zadbany park. Od przewodników
sporo dowiedzieli się o historii zamku i
o jego mieszkańcach. Przeszli ciekawą
trasę śladami wydarzeń z drugiej wojny
światowej. Dowiedzieli się, że w tym
właśnie zamku i jego okolicach rozgry-
wały się historyczne wydarzenia przed-
stawione w polskim serialu Tajemnice
twierdzy szyfrów. Przed wyjazdem w
drogę powrotną byli też w palmiarni w
Wałbrzychu.

Dwutygodniowe półkolonie zakoń-
czone zostały w Drzewcach, w Uro-
czysku Nadolnik. Deszczowa aura nie
zdołała zakłócić atmosfery ostatniego
dnia wspólnego wypoczynku. W ob-
szernej izbie biesiadnej płonął ogień,
ogrzewając wszystkich zziębniętych.W
jego cieple przeprowadzono konkursy:
plastyczny, śpiewaczy, sprawdzający
umiejętność kojarzenia i uogólniania.
Rozegrano turniej w warcaby, układano
puzzle i grano w inne gry stolikowe. Na
koniec półkoloniści podziękowali orga-
nizatorom, opiekunom i sponsorom.

Półkolonie mogły się odbyć dzięki
hojności Gminy Osieczna (18 000 zł), a
także dzięki pomocy Dyrekcji firmy
KAN-BUD z Kąkolewa. Wielkie serce
okazali, pomagając finansowo i rze-
czowo: Eugenia Burghardt, Henryka
Pawlak, Halina Wels, Irena Szczerbal,
Alina Żalik, Stanisław Glapiak, ks. Pro-
boszcz Ryszard Kuchta, Państwo: Elż-
bieta i Czesław Ratajczakowie, Sabina
i Henryk Siepakowie, Renata i Ireneusz
Mikołajczakowie. Wielu z wyżej wymie-
nionych ludzi dobrej woli od lat współ-
pracuje ze Stowarzyszeniem POMOC
w niesieniu wsparcia dzieciom potrze-
bującym.

Półkoloniści raz jeszcze dziękują:
Arturowi Maćkowiakowi i kierowcom
firmyWALDMAR za bezpieczne półko-
lonijne wycieczki i ogrom życzliwości
dla dzieci; Andrzejowi Szeremecie i
gospodarzowi Uroczyska Nadolnik za
bezpłatne udostępnienie obiektu i
pomoc w organizacji zajęć; firmie EU-
ROPEGAZ za udostępnienie „par-
kingu” rowerowego.

Ponad stuosobową grupą odpoczy-
wających i bawiących się dzieci opie-
kowali się bezinteresownie nauczyciele
ZS w Kąkolewie: Maria Joachimiak,
Eliza Kosmalska, Sylwia Walenciak,
Sława Pietrowicz, Anna Poprawska,
Alina Żalik, Cecylia Glapiak, Bogna
Rzetelska, Sławomira Praczyk, Teresa
Rosińska, Martyna Sowińska, Dorota
Domagała, Agnieszka Andrzejewska-
Śmiejczak, Jakub Knasiak, Dominik
Nowacki, Piotr Konieczny i Dariusz
Maćkowiak.


