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Już po raz dziesiąty (mały jubileusz!)
Stowarzyszenie POMOC z Kąkolewa
zorganizowało półkolonie dla dzieci wsi
obwodu Szkoły. Tradycyjnie cieszyły się
one ogromnym powodzeniem i zaintere-
sowaniem uczniów od klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej do ostatniej Gim-
nazjum. Codziennie w zajęciach uczest-
niczyło około 120 półkolonistów.

Po nieciekawym pogodowo początku
lipca, całe półkolonijne dwa tygodnie
aura sprzyjała wycieczkom rowerowym,
wędrówkom górskim, kąpielom, zwie-
dzaniu. Ulewa i burza rozszalały się tylko
wtedy, gdy dzieci oglądały „Harrego Po-
ttera i Księcia Półkrwi” w KINEPOLIS w
Poznaniu.

Już pierwszy tydzień obfitował w
wiele atrakcji i wzbudził spore emocje.

Zajęcia rozpoczęły się tradycyjnie
wycieczką rowerową do Karczmy Boro-
wej, gdzie ciekawy pobyt zapewnił za-
przyjaźniony ze Szkołą Andrzej
Szeremeta. Biegano, grano w piłkę,
ringo, strzelano z wiatrówki i z… działka
wodnego. Następnego dnia dzieci podzi-
wiały bogactwo i różnorodność roślin w
poznańskim Ogrodzie Botanicznym i
spacerowały po nowym, pięknie położo-
nym maltańskim ZOO. W środę w parku
wRogalinie oglądały słynne dęby i uczyły
się odróżniać ogród francuski od ogrodu
angielskiego. Ogromne wrażenie wy-
warły na wszystkich eksponaty i pamiątki
zgromadzone w Muzeum Arkadego
Fiedlera w Puszczykowie. Jednych zain-
teresowała wystawa poświęcona polskim
lotnikom walczącym w Anglii w czasie II
wojny światowej, innych Ogród Toleran-
cji, jeszcze innych replika statku Santa
Maria, którym K. Kolumb dopłynął do
Ameryki.

Minikurs szkoły przetrwania zapew-
niono półkolnistom w Brzedni. Zdecydo-
wana większość pokonała tor przeszkód,
ale już nieliczni przechodzili po linie nad
bagnem. Wiele radości i emocji wywołał
„rejs” łodziami kierowanymi samodzielnie
przez uczniów. Tak przygotowani kondy-
cyjnie już bez problemumłodzi ludzie ze-

szli górskim szlakiem ze Szrenicy w
Szklarskiej Porębie, gdzie zakończono
pierwszy tydzień półkolonii.

Drugi rozpoczął się upalną pogodą i
zabawami na plaży i w jeziorze w Górz-
nie. We wtorek był seans filmowy, a w
środę rekreacja na leszczyńskiej pływalni
AKWAWIT. Z niecierpliwością, zwłaszcza
uczniowie młodsi, oczekiwali „wizyty” w
bunkrach Międzyrzeckiego Rejonu
Uzbrojonego. Siedem pięter pod po-
wierzchnią ziemi, w zupełnych ciemno-
ściach było niewątpliwie ciekawie, ale też
trochę straszno, z dreszczykiem emocji.
Pożegnanie z półkoloniami 2010 nastą-
piło w „Indiańskim sadzie” w Kątach Ma-
ciejewie.

Na półkoloniach w Kąkolewie dzieci
spędziły czas w grupie rówieśniczej bez-
piecznie, w miłej atmosferze, radośnie,
atrakcyjnie i niewątpliwie twórczo. Sporo
zobaczyły, wiele się dowiedziały i bardzo
dużo przeżyły, uczyły się odpowiedzial-
ności i wzajemnej pomocy.

Bogaty i ciekawy program można
było zrealizować dzięki życzliwości insty-
tucji i osób prywatnych, sponsorów tego
przedsięwzięcia. Głównym sponsorem
był Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej.
Finansowo półkolonie wsparła firma
KAN-BUD z Kąkolewa i Starostwo Po-
wiatowe. Niezwykle cennej pomocy rze-
czowej udzielili: Eugenia Burghardt,
Henryka Pawlak, Mieczysław Kosiński,
RenataMikołajczak, Sabina i Henryk Sie-
pakowie, Krystyna i Henryk Dudzikowie,
Artur Maćkowiak. Organizatorzy, opieku-
nowie i uczestnicy półkolonii serdecznie
wszystkim dziękują. Ciepłe słowa kierują
do kierowców firmy WALDMAR za życz-
liwość, fachowość i bezpieczną jazdę.

Na półkoloniach i dla półkolonii cha-
rytatywnie pracowało 16 osób, to nau-
czyciele i pracownicy administracji i
obsługi Zespołu Szkół w Kąkolewie.

Fotorelacja z każdego dnia półkolonii
znajduje się na stronach internetowych
Zespołu Szkół i Kąkolewa.

Jak co roku, spora grupa uczniów
Zespołu Szkół w Osiecznej skorzystała
z opieki wakacyjnej zorganizowanej
przez grupę nauczycieli w formie półko-
lonii stacjonarnych i wyjazdowych. Pro-
gram wypoczynku mógł być atrakcyjny
dzięki dotacji Urzędu Miasta i Gminy w
Osiecznej oraz społecznej pracy opie-
kunów: Barbary Lewickiej, Edyty Nitec-
kiej, Joanny Prałat, Klaudii Nowackiej,
Anny Sobierajskiej, Agaty Szczepań-
skiej i Piotra Piotrowskiego.

54-osobowa grupa najmłodszych
uczniów spędziła pierwszy tydzień te-
gorocznych wakacji na wycieczkach po-
łączonych ze zwiedzaniem oraz
udziałem w zajęciach interaktywnych w
ciekawych miejscach naszego regionu.
Zabawy rozpoczęły się w poniedział-
kowe południe w „Krainie smaków” w
Boszkowie, gdzie dzieci poznawały pro-
ces produkcji pizzy i lodów, samodziel-
nie przygotowywały wypiek i desery, a
po skończonej pracy bawiły się przy
muzyce, uczestniczyły w grach tanecz-
nych i zajęciach plastycznych. Kolejny
dzień upłynął na interaktywnym seansie
w CinemaPark. Grupa odwiedziła sale:
wyobraźni, technologii trójwymiarowej,
muzyki, ruchu, inspiracji i interakcji. W
środę młodzież wróciła na łono natury i
w „Chacie u Kowola” w Kluczewie poz-
nawała prace kowala i prząśniczki, ob-
serwowała zasady panujące w ulu,
bawiła się drewnianymi zabawkami,
opiekowała się zwierzętami gospodar-
skimi, a na zakończenie konsumowała
kiełbaski z ogniska i rogaliki z pieca. Ko-
lejną porcję krajoznawstwa zapewnił
wyjazd do Kórnika. Podczas rejsu stat-
kiem spacerowym wysłuchano prelekcji
przewodnika, dotyczącej nabrzeża je-
ziora i historii okolicy. Na przystani był
czas na gry sportowe i szaleństwa na
placu zabaw. W zamku kórnickim kolo-
niści wysłuchali informacji przewodni-
ków i obejrzeli ekspozycje muzealne.
Zakończenie półkolonii zaplanowano w
leszczyńskim „Kangurku” – ulubionym
miejscu zabaw najmłodszych. Podsu-
mowanie tygodnia zaś odbyło się w Je-
ziorkach, gdzie gospodarze
przygotowali grilla, a opiekunowie upo-
minki i dyplomy z pamiątkowym zdję-
ciem.

17 lipca troje uczniów naszej szkoły
wraz z opiekunką Anną Sobierajską
uczestniczyło w wycieczce do Londynu.
W programie znalazły się między in-
nymi: Buckingham Palace, Green Park,
Trafalgar Square, Old Admirality, Natio-

nal Galery, Leicester Square, Piccadilly
Circus, Soho & China Town, British Mu-
seum, University of London, Covent
Garden, Natural History Museum, Hyde
Park, Big Ben, London Eye, Madame
Tussaudʼs, Brick Lane Market, Green-
wich, Royal Observatory. Grupa wraz z
rówieśnikami z Leszna stacjonowała w
centrum młodzieżowym, na placu cam-
pingowym, gdzie mogła korzystać z
miejscowego zaplecza sportowego i
rekreacyjnego.

Ostatni tydzień lipca należał do 40-
osobowej grupy najstarszych uczniów
naszej szkoły, która odpoczywała w Za-
kopanem. I choć pogoda nie była łas-
kawa, udało się poczuć klimat gór
wysokich latem. Młodzież odwiedziła
Gubałówkę, wjeżdżając kolejką linową,
a wracając wyciągiem z Buforowego
Wierchu. Z górnej stacji wyciągu obser-
wowano także panoramę Zakopanego
od strony Wielkiej Krokwi. W drodze na
Krupówki spacerowano po cmentarzu
„Na pęksowym brzysku”, odwiedzając
mogiły znanych polskich i honorowych
obywateli Zakopanego. Ponieważ obfite
opady deszczu nie pozwoliły wyruszyć
na górskie szlaki, uczestnicy wycieczki
mieli okazję do obejrzenia kolejnej czę-
ści Shrekʼa, a także do szaleństw na
pływalni geotermalnej i kręgielni oraz
udziału w koncercie zespołu jazzowego
Dagmary Bujak w ramach festiwalu
„Młodzi zdolni”.

Organizatorzy letnich form wypo-
czynku zorganizowanych dla uczniów
Zespołu Szkół w Osiecznej, w imieniu
własnym i swoich podopiecznych, dzię-
kują wszystkim, którzy przyczynili się do
uatrakcyjnienia programu półkolonii let-
nich. Opiekunowie grup dziękują także
dzieciom i młodzieży, która swoim za-
chowaniem i postawą udowodniła, że
warto podejmować wysiłek, by umilić
naszym uczniom wakacyjną przerwę.


