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Jak co roku dzieci osieckiego ob-
wodu szkolnego uczestniczyły w zaję-
ciach rekreacyjno-krajoznawczych,
które w ramach programu profilaktyki
miały za cel zaprezentowanie zdro-
wych i korzystnych dla rozwoju form
spędzania czasu wolnego. Tym razem
zaproponowano dwie formy wypo-
czynku dla dzieci różnych przedziałów
wiekowych.
Już w pierwszym tygodniu wakacji

pięćdziesięcioosobowa grupa uczniów
klas I-III spędziła bogaty w atrakcje tur-
nus, na program którego złożyły się
wyjazdy pozamiasto i zajęcia namiej-
scu.
Półkolonie rozpoczęły się prawdzi-

wym treningiem charakterów i testem
odwagi w leszczyńskim parku linowym
Tarzan. Wtorek, dla odmiany, spę-
dzono na wyjeździe do Poznania, któ-
rego głównym punktem był seans na
trójwymiarowym ekranie. Ze względu
na pogodę środowe zabawy zaplano-
wane w Ogrodzie Indiańskim w Ką-
tach przeniesiono do szkoły. Jednak
już po południu odbył się udany piknik
z grillem „pod gołym niebem”. W siel-
skim klimacie dzieci spędziły kolejny
dzień w gospodarstwie agroturystycz-
nym w Górsku. Pobyt i zwiedzanie

Galerii Ptaków uprzyjemniły prze-
jażdżki bryczkami oraz szaleństwa na
placu zabaw i poczęstunek. Na za-
kończenie półkolonii odbyła się nieco-
dzienna lekcja w osieckim wiatraku
poprowadzona przez pana Stanisława
Lenartowicza. Podczas zabaww Kan-
gurku w Lesznie dzieci otrzymały pa-
miątkowe certyfikaty, zdjęcia i
upominki.
Od 3 do 7 sierpnia w Jakuszycach

odpoczywali starsi uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjaliści. 49 – oso-
bowa grupa już w drodze w Karkono-
sze obejrzała „Epokę Lodowcową 3” w
Cinema City weWrocławiu. W progra-
mie pobytu w okolicach Karpacza zna-
lazły się: miasteczko Western City i
letni tor saneczkowy „Kolorowa”,
zamek Chojnik, skocznia w Haracho-
vie, chataWalońska w Szklarskiej Po-
rębie, Aqua Park w Polkowicach, a
także wypoczynek, zabawy i gry spor-
towe.
Zorganizowanie tak atrakcyjnego

wypoczynku młodzieży stało się moż-
liwe dzięki wsparciu finansowemu
Urzędu Miasta i Gminy Osieczna oraz
społecznej pracy organizatorów i wy-
chowawców.

Już po raz dziesiąty (mały jubi-
leusz!) Stowarzyszenie POMOC z
Kąkolewa zorganizowało półkolo-
nie dla dzieci z obwodu Szkoły.
Tradycyjnie cieszyły się one
ogromnym powodzeniem i zainte-
resowaniem uczniów od klasy
pierwszej Szkoły Podstawowej do
ostatniej Gimnazjum. Codziennie
w zajęciach uczestniczyło około
120 półkolonistów.
Po nieciekawym pogodowo po-

czątku lipca, całe półkolonijne dwa
tygodnie aura sprzyjała wyciecz-
kom rowerowym, wędrówkom gór-
skim, kąpielom, zwiedzaniu. Ulewa
i burza rozszalały się tylko wtedy,
gdy dzieci oglądały „Harrego Po-
ttera i Księcia Półkrwi” w KINEPO-
LIS w Poznaniu.
Już pierwszy tydzień obfitował

w wiele atrakcji i wzbudził spore
emocje.
Zajęcia rozpoczęły się tradycyj-

nie wycieczką rowerową do
Karczmy Borowej, gdzie ciekawy
pobyt zapewnił zaprzyjaźniony ze
Szkołą Pan Andrzej Szeremeta.
Biegano, grano w piłkę, ringo,
strzelano z wiatrówki i z… działka
wodnego. Następnego dnia dzieci
podziwiały bogactwo i różnorod-
ność roślin w poznańskim Ogro-
dzie Botanicznym i długo
spacerowały po nowym, pięknie
położonym maltańskim ZOO. W
środę w parku w Rogalinie oglą-
dały słynne dęby i uczyły się od-
różniać ogród francuski od ogrodu
angielskiego. Ogromne wrażenie
wywarły na wszystkich eksponaty
i pamiątki zgromadzone w Mu-
zeum Arkadego Fiedlera w Pusz-
czykowie. Jednych zainteresowała
wystawa poświęcona polskim lot-
nikom walczącym w Anglii w cza-
sie II wojny światowej, innych
Ogród Tolerancji, jeszcze innych
replika statku Santa Maria, którym
K. Kolumb dopłynął do Ameryki.
Minikurs szkoły przetrwania za-

pewniono półkolnistom w Brzedni.
Zdecydowana większość pokonała
tor przeszkód, ale już nieliczni
przechodzili po linie nad bagnem.
Wiele radości i emocji wywołał
„rejs” łodziami kierowanymi samo-
dzielnie przez uczniów. Tak przy-
gotowani kondycyjnie już bez
problemu młodzi ludzie zeszli gór-

skim szlakiem ze Szrenicy w
Szklarskiej Porębie, gdzie zakoń-
czono pierwszy tydzień półkolonii.
Drugi rozpoczął się upalną po-

godą i zabawami na plaży i w je-
ziorze w Górznie. We wtorek był
seans filmowy, a w środę rekreacja
na leszczyńskiej pływalni AKWA-
WIT. Z niecierpliwością, zwłaszcza
uczniowie młodsi, oczekiwali „wi-
zyty” w bunkrach Międzyrzeckiego
Rejonu Uzbrojonego. Siedem pię-
ter pod powierzchnią ziemi, w zu-
pełnych ciemnościach było
niewątpliwie ciekawie, ale też tro-
chę straszno, z dreszczykiem
emocji. Pożegnanie z półkoloniami
2009 nastąpiło w „Indiańskim sa-
dzie” w Kątach.
Na półkoloniach w Kąkolewie

dzieci spędziły czas w grupie ró-
wieśniczej bezpiecznie, w miłej at-
mosferze, radośnie, atrakcyjnie i
niewątpliwie twórczo. Sporo zoba-
czyły, wiele się dowiedziały i bar-
dzo dużo przeżyły, uczyły się
odpowiedzialności i wzajemnej po-
mocy.
Bardzo bogaty i ciekawy pro-

gram można było zrealizować
dzięki życzliwości instytucji i osób
prywatnych, sponsorów tego
przedsięwzięcia. Głównym spon-
sorem był Urząd Miasta i Gminy w
Osiecznej. Finansowo półkolonie
wsparła firma KAN-BUD z Kąko-
lewa i Starostwo Powiatowe. Nie-
zwykle cennej pomocy rzeczowej
udzielili: Eugenia Burghardt, Hen-
ryka Pawlak, Mieczysław Kosiński,
Renata Mikołajczak, Sabina i Hen-
ryk Siepakowie, Krystyna i Henryk
Dudzikowie, Artur Maćkowiak. Or-
ganizatorzy, opiekunowie i uczest-
nicy półkolonii serdecznie
wszystkim dziękują. Ciepłe słowa
kierują do Panów kierowców firmy
WALDMAR za życzliwość, facho-
wość i bezpieczną jazdę.
Na półkoloniach i dla półkolonii

charytatywnie pracowało 16 osób,
to nauczyciele i pracownicy admi-
nistracji i obsługi Zespołu Szkół w
Kąkolewie.
Bogata fotorelacja z każdego

dnia półkolonii znajduje się na stro-
nach internetowych Zespołu Szkół
i Kąkolewa.

W sierpniu podsumowano dzia-
łania mające na celu ochronę bo-
ciana białego. Pisaliśmy o tym w
czerwcowym „Przeglądzie Osiec-
kim”. Grupa młodych ludzi, pasjo-
natów stworzyła Program Ochrony
Bociana Białego na Ziemi Lesz-
czyńskiej. Inicjatorem był Marcin
Tobółka z Kąkolewa, student biolo-
gii UAM (obecnie doktorant na UP
w Poznaniu). Grupa ludzi kontrolo-
wała bocianie gniazda, by popra-
wić bezpieczeństwo gniazd oraz
piskląt w nich żyjących, oczyścić
bocianie siedliska z śmieci zagra-
żających życiu młodych oraz zmie-
rzyć i zaobrączkować pisklęta. W
tym roku w 22 gminach udało się

odwiedzić 84 gniazda i zaobrącz-
kować 143 młode. Dzięki pomocy
grupy kontrolującej udało się ura-
tować życie 6 piskląt, które były za-
plątane w folię. Bez pomocy ludzi
zginęłyby. Na terenie gminy
Osieczna zaobrączkowano19 mło-
dych bocianów.
Warto zaznaczyć, że cała akcja

została wsparta przez:
• Zakład Ekologii Behawioralnej

UAM
• Urząd Miasta i Gminy

Osieczna
• Polskie Towarzystwo Przyja-

ciół Przyrody "Pro Natura„
• Stacją Ornitologiczną MiIZ

PAN, Gdańsk

Podsumowanie akcji


