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Szkoła Osieczna Szkoła Kąkolewo
Siedemdziesięcioosobowy, za-

jęty do ostatniego miejsca, autobus
przewoził najmłodszych uczniów
naszej szkoły na pierwszy waka-
cyjny wypoczynek. Tydzień czynnej
rekreacji rozpoczęły szaleństwa w
gospodarstwie uwielbianego przez
dzieci Wuja Krzysia w „Chacie u ko-
wola”. Gospodarz, jak zwykle, przy-
witał nas gwarą wielkopolską,
podejmując gości tradycyjnymi wy-
piekami regionalnymi Babci Tereni.
Największą frajdę sprawiły uczest-
nikom harce z domowymi zwierząt-
kami i zabawy starymi zabawkami.
Klimat tygodnia zmienił wyjazd do
Poznania, lekcja na temat produkcji
filmu oraz tradycyjne już zjazdy na
maltańskim torze pontonowym. Po-
wrót na łono natury rozpoczął się w
Boszkowie. W zaprzyjaźnionej piz-
zerii dzieci same urabiały ciasto,
przygotowywały desery, a w prze-
rwach spacerowały nad jeziorem,

tańczyły i pląsały inspirowane mu-
zyką. Szybkie wcielenie się w role
piratów stało się możliwe dzięki pro-
gramowi w parku zabaw „Nenufar”
w Kościanie. Wśród miniatur najpo-
pularniejszych budowli świata, na
drewnianych tratwach, ze śpiewem
na ustach wycieczkowicze prze-
mierzyli kanały rzeczne, docierając
na miejsce posiłku przy ognisku i
zabaw w wiosce indiańskiej. Za-
kończenie pierwszego tygodnia wy-
poczynku odbyło się w
leszczyńskim parku linowym Ta-
rzan. W zależności od sprawności i
odwagi dzieci pokonywały różne
tory wspinaczkowe. Pobyt w Lesz-
nie uatrakcyjniło zwiedzanie ogrodu
zoologicznego, które miało charak-
ter edukacyjny dzięki życzliwości
Michała Trzmiela, przewodnika i
znawcy tajemnic świata zwierząt.
Na pamiątkę uczestnicy otrzymali
dyplomy ze zdjęciami oraz waka-
cyjne upominki. 40-osobowa grupa
starszych uczniów spędziła kolejny
tydzień nad polskim morzem. Choć
aura podczas wyjazdu była wyjąt-
kowo kapryśna i mało wakacyjna,
tygodniowy pobyt w pięknie położo-
nej Pogorzelicy był zdecydowanie
udany. Przyczyniły się do tego

przede wszystkim atrakcje, w które
obfitował program wyjazdu. Już
pierwszego dnia koloniści mieli
okazję wejść na latarnię morską w
sąsiednim Niechorzu. Wzięli rów-
nież udział w odbywającym się w tej
samej miejscowości Festiwalu Indii.
Kolejny dzień urozmaiciły zabawy
na plaży zorganizowane w ramach
prowadzonej przez Gminę Rewal
akcji "Wakacje za jeden uśmiech".
Uczestnicy wyjazdu odwiedzili
także inne nadmorskie miejscowo-
ści warte obejrzenia: Międzyzdroje
z Aleją Gwiazd, Trzęsacz i ruiny ko-
ściółka, którego mury prawie w ca-
łości osunęły się już do morza,
Kamień Pomorski z jego zabytkową
katedrą oraz otwartym na Zalew
Kamieński rynkiem i nowoczesną
mariną, a także położone w sumie
na kilkudziesięciu wyspach Świno-
ujście z jego nadmorską dzielnicą.
Mimo, że pogoda nie sprzyjała pla-

żowaniu, uczniowie niejednokrotnie
spacerowali brzegiem morza i wy-
poczywali na plaży. Wakacyjne wie-
czory urozmaicały im zaś gry
sportowe, przejażdżki rowerowe,
dyskoteka, wyprawa na jagody i
ognisko. Zwieńczenie nadmorskich
wakacji stanowiły: rejs statkiem
"Wiking" po morzu i porcie w Koło-
brzegu oraz wędrówka ścieżkami
przepięknych ogrodów tematycz-
nych w Dobrzycy. Tak atrakcyjna
forma spędzenia wakacji przez
uczniów naszej szkoły możliwa była
dzięki dofinansowaniu wyjazdu
przez osiecki Samorząd oraz bez-
interesownej pracy opiekunów: Bar-
bary Lewickiej, Sylwii Menes, Edyty
Niteckiej, Joanny Prałat, Agaty
Szczepańskiej, Anny Sobierajskiej,
Moniki Triller i Piotra Piotrowskiego.
Dziękujemy również księgowej za
czuwanie na finansami przedsięw-
zięcia, paniom ze szkolnej stołówki
za przygotowanie pożywnych bułe-
czek, państwu Maćkowiak za spre-
zentowanie drożdżówek, Arturowi
Maćkowiakowi za zapewnienie bez-
piecznego transportu w miłej atmo-
sferze oraz nauczycielom szkoły za
przekazanie dochodu ze spektaklu
"Kopciuszek".

Już po raz trzynasty Stowarzy-
szenie POMOC w Kąkolewie zor-
ganizowało półkolonie dla dzieci wsi
obwodu Szkoły. 

16 lipca w patio Szkoły zgroma-
dziło się 104 uczestników półkolo-
nii. Starsi uczniowie rowerami a
młodsi autobusem udali się do Dąb-
cza. Na Leśnej Polanie miło i ak-
tywnie spędzili czas w gronie
rówieśników. Grali w piłkę nożną i w
siatkówkę, badmintona, boole, ska-
kali na trampolinach i na skakan-
kach, jeździli też bryczką po
leśnych drogach. 

Na 17 lipca zaplanowano wy-
cieczkę do wrocławskiego ogrodu
zoologicznego i ogrodu japoń-
skiego. Niestety pogoda wymusiła
na organizatorach półkolonii
zmianę planów. Półkoloniści udali
się do Cinema City Korona. W tech-
nologii 3D obejrzeli film pt. „Epoka
lodowcowa 4. Wędrówka kontynen-
tów”. 

Środę 18 lipca półkoloniści spę-
dzili w Szkole, bo pogoda nie po-
zwoliła na wyjazd nad jezioro w
Cichowie. Opiekunowie przygoto-
wali różne zajęcia. Każdy znalazł
coś dla siebie. Były zajęcia i mu-
zyczne, i sportowe, i plastyczne, i
taneczne. Jedna z grup oglądała
też film „Asterix i Obelix contra
Cezar”.

W czwartek 19 lipca półkoloniści
dwie godziny spędzili na pływalni
Akwawit. Ci, którzy potrafią, pływali,
pozostali korzystali z jacuzzi i zjeż-
dżalni. 

20 lipca uczestnicy półkolonii
pojechali w góry. Półkoloniści
wspięli się na Chojnik, skąd podzi-
wiali widok na Kotlinę Jelenio-
górską. Malownicze ruiny zamku
zrobiły na wszystkich duże wraże-
nie. Wiele emocji wzbudziła wspi-
naczka krętymi schodami na wieżę
widokową. Po zejściu z Chojnika
podziwiali wodospad Szklarki.

23 lipca dzieci miały okazję po-
dziwiać „mieszkańców” poznań-
skiego ZOO. Wrażenie robiły nie
tylko zwierzęta pochodzące z od-
ległych zakątków globu, ale również
pięknie położony, tonący w zieleni
ogród zoologiczny.

We wtorek półkoloniści odpo-
czywali nad Jeziorem Łoniewskim.
Do Osiecznej starsi dotarli rowe-
rami, a młodsi autobusem. Upał
sprawiał, że nikt nie miał ochoty wy-
chodzić z wody. Jedynie lody i frytki
były w stanie odciągnąć dzieci z
plaży. Większość chętnie się opa-
lała. Na zakończenie pierwszej czę-
ści półkolonii, w których brało udział
104 dzieci, wszyscy otrzymali dłu-
gopisy z pamiątkowym nadrukiem.
Półkoloniści podziękowali organiza-
torom i opiekunom. Druga część
półkolonii to trzydniowa wycieczka
w Góry Świętokrzyskie.

Trzy dni 34 dzieci spędziło w
Górach Świętokrzyskich. Uczest-
nicy wycieczki poznali najstarsze
polskie góry. Zdobyli Łysicę, byli na
Świętym Krzyżu, podziwiali gołobo-
rza. Na trasie wycieczki znalazł się
urokliwy pałacyk Henryka Sienkie-
wicza w Oblęgorku i dwa kieleckie
rezerwaty przyrody: Karczówka z
klasztorem pochodzącym z XVII w.
i Kadzielnia – ciekawy obiekt geolo-
giczny z Górą Geologów i amfiteat-
rem oraz klauzulowy klasztor
bernardynek w Świętej Katarzynie,
ruiny zamku w Chęcinach i Mu-
zeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. 

Organizacja półkolonii możliwa
jest dzięki hojności Gminy
Osieczna, która na wakacyjny wy-
poczynek przeznaczyła 20 tys. zł. O
taką kwotę wnioskował Zarząd Sto-
warzyszenia w przygotowanym
wniosku. Firma Kan – Bud w Kąko-
lewie przekazała 2 tys. zł, a słody-
cze i napoje dostarczyli: E.
Burghardt, S. i H. Siepakowie, R. i I.
Mikołajczakowie. Burmistrzowi S.
Glapiakowi, dyr. M. Piskorek, dyr. A.
Szyrmer i właścicielom sklepów
serdecznie dziękujemy. Dziękujemy
też Panom kierowcom firmy WAL-
DMAR za bezpieczne podróżowa-
nie po naszej ojczyźnie.

Minione dwa tygodnie to czas
niewątpliwej przyjemności dla
dzieci i wytężonej (charytatywnej)
pracy ich opiekunów i przewodni-
ków – nauczycieli ZS w Kąkolewie,
członków Stowarzyszenia POMOC.
Przygotowali oni atrakcyjny pro-
gram, pokazali dzieciom wiele cie-
kawych miejsc, uczyli aktywnie i z
korzyścią dla rozwoju spędzać
czas, pomogli pracującym rodzicom
zagospodarować wakacyjne dni ich
pociech. Opiekę nad półkolonistami
sprawowały panie: Maria Joachi-
miak, Eliza Kosmalska, Anna Po-
prawska, Cecylia Glapiak, Alina
Żalik, Sława Pietrowicz, Agnieszka
Andrzejewska Śmiejczak i Sylwia
Walenciak. W dniach wycieczek
wspierali je: Bogna Rzetelska (3
dni), Teresa Rosińska (2 dni) i po
jednym dniu Martyna Sowińska,
Dominik Nowacki, Jakub Knasiak,
Piotr Konieczny i Dariusz Maćko-
wiak. Zarząd Stowarzyszenia
POMOC wszystkim nauczycielom
składa słowa uznania i podzięko-
wania.


