
Wypoczynek i turystyka ze Stowarzyszeniem 
  
         Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku, jak w 
latach poprzednich, zorganizowało letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży.  
        Najmłodsi bawili się na półkolonii w Mieścisku pod kierunkiem p. Marii 
Wicher. Wzięło w niej udział 54 małych uczestników. W trakcie zajęć dzieci 
oprócz zajęć ruchowych, sportowych plastycznych i muzycznych uczestniczyły 
w czterech wycieczkach. Pierwsza wycieczka była do Dąbrówki Kościelnej, w 
której zwiedziły Kościół Parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP – Sanktuarium z 
kopią wizerunku Matki Bożej (XVII w.) oraz park militariów. W gospodarstwie 
agroturystycznym uczestniczyły w przejażdżce na kucu, bryczką i gokartem. 
Pobyt w Dąbrówce zakończył się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. 
Dwukrotnie dzieci były w Wągrowcu w Aquaparku, obejrzały w kinie film oraz 
zwiedziły miasto. Ostatnia wycieczka była do Lednogóry i Dziekanowic, gdzie 
zwiedziły Ostrów Lednicki, muzeum i skansen. Przeszły też przez Bramę – 
Rybę w Imiołkach. W trakcie półkolonii było też spotkanie z leśniczym, 
wycieczka do OSP i pogadanka ze strażakiem oraz spotkanie z policjantem. 
         W Piechowicach k. Szklarskiej Poręby pod kierunkiem p. Jarosława 
Małeckiego wypoczywał 27 – osobowy Zespół Mażoretek. Po drodze zatrzymali 
się w Świdnicy, gdzie zwiedzili Kościół Pokoju z XVII wieku, kościół 
katedralny oraz podziwiali panoramę miasta z wieży ratuszowej. 
         W kolejnych dniach zwiedzili Karpacz, wjechali kolejką linową na Kopę i 
weszli na Śnieżkę, gdzie zwiedzili kościółek i obserwatorium meteorologiczne. 
Byli w Muzeum Przyrodniczym w Cieplicach; zwiedzili park zdrojowy i 
przeszli do Zamku Chojnik. Byli na Zakręcie Śmierci, zwiedzili uzdrowisko 
Świeradów - Zdrój oraz zamek Czocha. Byli w Kowarach, gdzie zwiedzili 
podziemną trasę kopalni uranu oraz Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska. 
Przeszli szlakiem od wodospadu Kamieńczyk poprzez Leśną Hutę, Złoty Widok 
i Chybotek do Piechowic. 
        W drodze powrotnej do Mieściska zwiedzili w Pilchowicach na Bobrze 
zaporę, która zrobiła na wycieczkowiczach ogromne wrażenie. 
        U progu wakacji 25 osób Młodzieżowej Orkiestry Dętej odbyło wycieczkę 
krajoznawczo- turystyczną do zaprzyjaźnionej gminy De Bilt w Holandii, gdzie 
oprócz zwiedzania pięciokrotnie koncertowali.          
         Wypoczynek został zorganizowany dzięki dotacji Urzędu Gminy w 
Mieścisku, dotacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, dotacji Wojewody 
Wielkopolskiego i wpłatom darczyńców na działalność statutową 
Stowarzyszenia, za co uczestnicy i organizator wypoczynku serdecznie dziękują. 
          
        Jan Wojtyszyn 



 
 

 



 
 

 





 
 

 


