
Oddajemy Wam do rąk pierwszy 
numer naszej Ogniskowej gazetki. 
Mamy nadzieję, że wydawanie na-
szej własnej gazety przypadnie 
Wam do gustu i że  chętnie będzie-
cie ją nie tylko czytać, ale również 
współtworzyć.  

Liczymy na ciekawe uwagi o 
tym, co interesującego będzie działo 
się w Ognisku, artykuły o tym, co już 
się wydarzyło, ciekawe zdjęcia, pra-
ce plastyczne, rysunki itp.  

W miarę możliwości będziemy je 
zamieszczać w naszej gazecie. 

Jednym słowem —czekamy na 
Was! !! 

Spróbujcie swoich sił jako profe-
sjonalni redaktorzy pisma ognisko-
wego.  

Zapraszamy na zajęcia dzienni-
karskie, które będą prowadzone 
przez ciocię Mirę i ciocię Elę. 

 
 

 
Terminy zajęć zostaną podane później. 
Jeśli lubisz 
• robić zdjęcia 
• Pisać, rysować, malować 
• Pracę z komputerem 
• Masz ciekawe spostrzeżenia 
 
 
 
ZOSTAŃ  
REDAKTOREM   
NASZEJ 
GAZETY 
 

 

Echo      
„Starówki” 

ZOW Ognisko „Starówka” 
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Zanim rozpoczniemy nowy 
rok szkolny, powspominajmy 
jeszcze wakacje.  

Obóz w Gołąbkach należał 
do bardzo udanych. Młodzież z 
Ogniska „Starówka” wykorzy-
stała maksymalnie dobrze czas. 
Wspaniała pogoda, warunki kli-
matyczne, położenie ośrodka, 
znakomite wyżywienie,  atmos-
fera relaksu, ale też intensyw-
ność i różnorodność zajęć spra-
wiły, że  odpoczęliśmy i nabrali-
śmy sił i energii. Jest to szale-
nie ważne, gdyż dla wielu z nas 
był to jedyny wyjazd wakacyjny. 

Cieszył fakt, że  mieliśmy 
okazję poznać uroki Ziemi 
Wielkopolskiej i zobaczyć 
miejsca, gdzie rodziła się 
polska państwowość. 

Ciekawie i z humorem 
prowadzone zajęcia udo-
wodniły nam, że najlepszy 
wypoczynek w czasie waka-
cji, to aktywność na świeżym 
powietrzu.  

Dzięki  pracy wycho-
wawców, ale i naszemu do-
bremu zachowaniu , obóz 
należy zaliczyć do bardzo 
udanych.  

 



W Gołąbkach było super ! 

a w nocy pilnowany dodatko-
wo przez strażników.  

Około 500 m od ośrodka 
znajduje się jezio-
ro Przedwieśnie, 
do którego droga 
prowadzi przez 
las. Na jeziorze 
zorganizowane 
jest kąpielisko, 
ogrodzone bojami. 
Nad bezpieczeń-
stwem kąpiących się czuwają 
ratownicy z ośrodka. Można 
wypożyczać sprzęt pływający 
– łodzie, kajaki lub rowery 

wodne. Jezioro jest na ogół 
spokojne, z bardzo dobrą wi-
docznością, aczkolwiek głę-

bokie – 10 m. Spa-
cer dookoła jeziora 
zajmuje 20 – 30 mi-
nut. Jest tu raj dla 
wędkarzy, ponieważ 
jezioro jest regular-
nie zarybiane. W 
okolicznych lasach 
rośnie też dużo 

grzybów, nawet przy samym 
ośrodku można znaleźć do-
rodne okazy prawdziwków 
czy koźlaków. 

Zapraszamy do Gołąbek 

Do ośrodka należą także 
2 duże murowane pawilony, 
w których znajduje się biuro, 
kuchnia, stołówka oraz 2 du-
że sale wynajmowane,  od 
czwartku do niedzieli,  na we-
sela dla okolicznych miesz-
kańców, a w pozostałe dni na 
dyskoteki dla wczasowiczów, 
jeśli mają taką potrzebę. 
Ośrodek dysponuje własnym 
sprzętem muzycznym.  

Wyżywienie w ośrodku 
jest znakomite – bardzo 
smaczne i w wystarczającej 
ilości. Teren jest ogrodzony, 
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Mieszkaliśmy na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
„Jutrzenka” w Gołąbkach, 
 w 6 domkach kempingowych. 

W każdym domku mieszkało 5 wychowanków i 1 wy-
chowawca. 

Wyposażenie domku składało się z 3-osobowego sa-
loniku, kuchenki (czajnik elektryczny, talerze, sztućce, 
szklanki) i łazienki z wanną, umywalką i WC ( na parte-
rze) oraz pokoiku 1-osobowego i 2- osobowego na pięter-
ku. 

Na terenie ośrodka znajduje się plac zabaw dla dzie-
ci, parking dla samochodów, boisko do piłki nożnej i siat-
kówki plażowej, miejsce na ognisko i grilla  oraz stół do 
ping ponga, piłkarzyków, gier zręcznościowych oraz 42-
calowy telewizor . Jest wypożyczalnia rowerów. 



WENECJA — 
Muzeum Kolei 
Wąskotorowej 
Gdzieś tu podob-
no czaił się Dia-

beł Wenecki. My mieliśmy jednak 
swoje diabełki. 
GNIEZNO — 
pierwsza stolica 
Polski 
Nie udało nam 
się zwiedzić kate-
dry,  ale gnieź-
nieńska Starów-
ka też jest ładna. 
 

DZIEKANOWICE — Muzeum Wsi 
Wielkopolskiej 
Było straszliwie gorąco. Szybkie 
zwiedzanie i powrót na parking. A tu 
—niespodzianka ! Tańce i śpiewy z 
przygodnymi turystami. 

BISKUPIN 
Najbardziej znany w Europie Środ-
kowej rezerwat archeologiczny.  
Najbardziej podobały nam się jednak 
tarpany  

POBIEDZISKA — Muzeum Miniatur 
A tu dla odmiany, coś małego. Około 
100 budowli wielkopolskich w minia-
turze.  
Nasi Guliwerzy w Krainie Liliputów. 

OSTRÓW  LEDNICKI 
Tu przed 1000 lat rodziła się nasza 
Polska. W pobliskim zamczysku zo-
stał ochrzczony Bolesław Chrobry. 

ROGOWO — Park Dinozaurów 
Robi wrażenie ! Postacie zwierząt w 
naturalnych rozmiarach . Szkoda, że 
się nie poruszają. 

Wyruszyliśmy w pogodnych na-
strojach, odprowadzani przez 
rodziny i przyjaciół. Gnała nas 
ciekawość i chęć przeżycia cie-
kawych przygód. Pogoda zapo-
wiadała się wspaniała 

Pierwsze 
odwiedziny 
w dom-
kach. 
 

Trochę ciasno, ale chyba będzie 
nieźle. Dziewczyny zawsze mile 
widziane, 
choć nie 
ma to jak 
w mę-
skim gro-
nie. 

Takie spo-
tkania 
społecz-
ności od-
bywały się 
potem trzy 

razy dziennie !!! Dzięki temu byli-
śmy zawsze świetnie zorientowa-
ni, co się będzie działo na obo-
zie. Wychowawcy wyjątkowo nie 
przynudzali za bardzo, więc i my 
chętnie spotykaliśmy się całą 
grupą.  
Częściej była jednak lepsza po-
goda.  

Nasz pierwszy dzień 

Piastowskim Szlakiem 
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Wrócimy tu za rok ! 
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Idziemy na pyszny obiadek 

Zakupy w miejscowym sklepie 

Pamiątkowa fotografia przed wyjazdem z obozu 

Turniej Siatkówki Plażowej 

Olimpiada na wesoło 

Zajęcia plastyczne  
 - malowanie plasteliną 

Nad  
Jeziorem Przedwieśnie


