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WSTĘP 
 

 
 Przedstawiam Państwu informację z realizacji akcji zimowego 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowanego przez placówki oświatowe 

oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Koło.  

 Zgodnie z art.  92 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty  przez wypoczynek należy rozumieć wypoczynek organizowany dla 

dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych           

i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, 

rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci            

i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich           

i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za 

granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu            

i biwaku. 

Podczas tegorocznych ferii zimowych staraliśmy się zainteresować 

dzieci ciekawą i bogatą ofertą. 

Zajęcia w ramach wypoczynku zimowego zorganizowały poniżej wskazane 

jednostki: 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOLE 

 
 

Podczas ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława 

Konarskiego w Kole odbywały się zajęcia sportowo- rekreacyjne zgodnie            

z zaplanowanym harmonogramem. Celem zajęć było nie tylko rozwijanie 

aktywności i sprawności fizycznej, ale również integracja uczniów. Tego typu 

zajęcia okazały się dla niejednego okazją do sprawdzenia swoich możliwości 

w nowych dyscyplinach sportowych, ale również do przełamywania barier            

i podnoszenia poziomu swoich umiejętności oraz wytrzymałości fizycznej. 

Przez cały czas trwania zajęć uczestniczyło w nich blisko 100 uczniów. 

 

 Kolejną atrakcją zrealizowaną w ramach wypoczynku były „Ferie               

z chemią”, odbyły się one w dwóch turach po 1,5 h. Na niniejszych zajęciach 

uczniowie mogli uczestniczyć w pokazach doświadczeń chemicznych. 

Tematyka doświadczeń związana była głównie z podstawą programową.           

W zajęciach brali udział uczniowie klas VII (18 osób) oraz klas VIII (25 osób). 

 

 Ponadto uczniowie szkoły brali udział w zimowisku, które odbyło się            

w Dusznikach Zdrój. W czasie pobytu dzieci i młodzież jeździły na nartach, 

snowboardzie, a także zorganizowane zostały wyjazdy do Aquaparku                

w Kudowie Zdroju oraz warsztaty i zwiedzanie Papierni.               

Z wypoczynku skorzystało 49 uczniów. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KOLE 

 
 

Zajęcia dla uczniów w czasie ferii zimowych odbywały się zgodnie         

z planem w dniach 27.01. – 31.01.2020 r. W zajęciach wzięło udział 38 

uczniów. Głównymi celami programu ferii zimowych była promocja zdrowia 

rozumiana jako proces umożliwiający uczniom zwiększenie kontroli nad 

swoim zdrowiem oraz jego poprawą, jak również kulturalne zachowanie się                    

i wyrażanie uczniów poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. 

Powyższe cele realizowane były poprzez zajęcia: 

▪ w poniedziałek, 27.01.2020 zorganizowano sportowe zajęcia 

ogólnorozwojowe oraz zimowe warsztaty artystyczne; 

▪ we wtorek, 28.01.2020 r. przeprowadzono zajęcia sportowe dla 

najmłodszych oraz starszych uczniów, zajęcia komputerowe (obsługa 

programów użytkowych), gospodarstwa domowego – nauka gotowania; 

▪ w środę 29.01.2020 r. odbyły się gry i zabawy sportowe, filmoteka dla dzieci 

oraz zimowe warsztaty artystyczne – zabawka „Zrób to sam”; 

▪ w czwartek 30.01.2020 r. zorganizowano zajęcia ogólnorozwojowe dla 

najmłodszych, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe oraz zajęcia              

z gospodarstwa domowego – nauka pieczenia; 

▪ w piątek 31.01.2020 r. przeprowadzono gry i zabawy sportowe dla 

najmłodszych, zajęcia w terenie, zajęcia komputerowe (gry dydaktyczne), 

zimowe warsztaty artystyczne – „Łapacz snów”; 

 Cele programu zorganizowane zostały w oparciu o różne metody 

zorientowane na aktywność ucznia: gry i zabawy, zajęcia gospodarstwa 

domowego- kulinarne, zajęcia rekreacyjno – sportowe, zajęcia plastyczne, 

techniczne, zajęcia komputerowe. 

Na zakończenie ferii wszyscy otrzymali nagrody, które sami wylosowali. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KOLE 

 
 

Ferie zimowe to czas odpoczynku i relaksu dla uczniów. Pomimo tego 

nie zabrakło chętnych, którzy skorzystali z propozycji szkoły na aktywne 

spędzenie wolnego czasu podczas ferii zimowych. Zajęcia prowadzone były            

w dniach 27.01.2020r. – 31.01.2020 r. w godzinach od 7.00 – 13.00, wzięło 

w nich udział 31 uczniów z klas I-VIII.  Dzieci były podzielone na dwie grupy 

wiekowe. Do dyspozycji była sala gimnastyczna i pomieszczenia świetlicy. 

Starsze dzieci miały możliwość rywalizacji sportowej podczas gier w piłkę 

siatkową, piłkę nożną, siatkówkę, unihokeja i tenisa stołowego. Młodsze 

dzieci spędzały czas na zabawach ruchowych i zajęciach plastyczno – 

technicznych, odwiedziły też Bibliotekę Pedagogiczną w Kole. Celem 

wycieczki było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, wyrabianie nawyku 

korzystania ze zbiorów biblioteki oraz kształtowanie poczucia szacunku dla 

książek. 

 Dla dzieci był to czas dobrze zorganizowany i zapewniał  

wszechstronny rozwój osobowości i sprawności fizycznej. Na koniec została 

przeprowadzona pogadanka na temat bezpieczeństwa na dalszy ciąg ferii 

zimowych. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W KOLE 

 
 

 Zajęcia w okresie ferii zimowych zostały zorganizowane w Szkole 

Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kole w terminie         

od 27.01.2020 r. do 31.01.2020 r., w godzinach od 9.00 do 13.00. 

Zachęcono uczniów programem zajęć sportowo rekreacyjnych w których 

uczestniczyło łącznie 40 uczniów. Program realizowano w formach: turniej 

sportowo rekreacyjny „Zimą jest wesoło”, gry i zabawy sportowe, tenis 

stołowy.  

W dniach 27.02.2020 r. do 29.01.2020 r. odbywały się zajęcia                       

z wykorzystaniem długopisów 3D, wzięło w nich udział łącznie                            

14 uczestników. 

W dniu 30 i 31.01.2020 r. szóstka uczniów uczestniczyła w zajęciach                  

z robotyki konstruując i programując własnoręcznie wykonane roboty 

systemu Abilix. Uczniowie rozwiązywali również krzyżówki i grali                  

w kalambury oraz gry planszowe. 

Program zorganizowany w ramach opieki prowadzony były przez nauczycieli 

zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 4 w Kole, przebiegał bez zakłóceń. 

Przez cały czas trwania zajęć uczestnicy mieli zapewnioną opiekę 

pielęgniarską.  
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W KOLE 

 
 

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Kole w terminie    

od 27 stycznia do 31 stycznia 2020 r. w godz. 9.00 – 13.00  zorganizowane 

zostały zajęcia dla dzieci i młodzieży. Uczniowie mieli do wyboru różnorodne 

formy wypoczynku – sportowe, plastyczno – techniczne, dodatkowe zajęcia            

z języka angielskiego, swoje zajęcia odbyli także członkowie Szkolnego Koła 

Teatralnego.  

Program sportowy przeznaczony był dla uczniów klas IV – V i VI – VIII, brały                  

w nich udział zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Mierzyli się ze sobą w grach 

zespołowych, piłce siatkowej i piłce nożnej, doskonalili swoje umiejętność,      

a co najważniejsze aktywnie spędzali wolny czas. 

Zajęcia plastyczno techniczne odbywały się również w dwóch grupach – dla 

uczniów klas I – III i klas IV – VIII. Uczestnicy zajęć malowali na szkle, 

wykonywali i ozdabiali figurki z masy solnej, zgłębili techniki decoupage 

ozdabiając zarówno szklane, jak i drewniane powierzchnie i naczynia. Bardzo 

dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia, podczas których 

uczniowie próbowali swoich sił  w robótkach  ręcznych, głównie w robieniu 

na drutach. Dla najmłodszych dzieci, głównie z klas III, zorganizowano 

zabawy integracyjne podczas których uczniowie mieli m.in. możliwość bawić 

się i pracować używając pisaków 3D, ale też pograć choćby w klasy. Na 

prośbę uczniów klas VI, odbywały się także dodatkowe zajęcia z języka 

angielskiego. Uczniowie mieli możliwość doskonalić w formie zabaw i gier 

dydaktycznych, umiejętności posługiwania się językiem obcym. W ostatnim 

dniu spotkali się również uczestnicy Szkolnego Koła Teatralnego, odbyła się 

próba przedstawienia, które już wkrótce będą mieli możliwość obejrzeć 

wszyscy uczniowie, podjęto także prace nad scenariuszem przedstawienia, 

które zostanie zaprezentowane podczas drzwi otwartych szkoły.  

Wszystkie zajęcia przebiegały zgodnie z  przedstawionymi wcześniej 

planami, bez zakłóceń, w miłej i przyjaznej atmosferze. Ogółem z zajęć 

zaproponowanych przez nauczycieli SP 5 w czasie ferii zimowych skorzystało 

około 45 uczniów.  

 



Strona | 9  
 

MIEJSKI DOM KULTURY W KOLE 

 
 

W czasie ferii zimowych trwających od 27.01.2020 r. do 10.02.2020 r., 

w Miejskim Domu Kultury w Kole przeprowadzono cykl zajęć dla dzieci           

i młodzieży z terenu Miasta Koła oraz wyświetlano dla nich filmy zgodnie                         

z ustalonym harmonogramem.  

W projektach instruktorskich wzięło udział 257 osób, natomiast z oferty 

kinowej skorzystało 661 osób. Łącznie z propozycji Miejskiego Domu Kultury 

skorzystało 918 osób. 

 

ZAJĘCIA CERAMICZNE 

Z zajęć prowadzonych w pracowni ceramicznej skorzystało 47 uczniów. 

Dzieci i młodzież poznały technikę ręcznego lepienia z gliny oraz teorię            

z technologii powstawania przedmiotów ceramicznych. Pod nadzorem 

instruktora wykonały szereg prac o różnej tematyce dyktowanej wyobraźnią.  

Były to figurki zwierząt, oraz małe formy użytkowe. Wylepione przedmioty 

zostawiali w Pracowni Ceramicznej na czas wysychania i wypału, po którym 

mogli odbierać swoje prace.   

 

PAPIEROPLASTYKA 

Podczas czterech spotkań, trzydziestoosobowa grupa skorzystała            

z zajęć warsztatowych, na których poznawano i doskonalono technikę 

quillingu. Na tych zajęciach z papieroplastyki dzieci wykonały, wg swoich 

autorskich pomysłów, kartki okolicznościowe, które zabierały ze sobą, jako 

pamiątkę z ferii lub prezent dla najbliższych. 

 

KLOCKI LEGO 

Dzieci, preferujące zabawy z klockami, mogły samodzielnie, bądź 

z pomocą instruktora budować modele z zestawów klocków LEGO. Celem 

zajęć było przede wszystkim zapoznanie dzieci w  wieku 6-13 lat z ofertą 

klocków, którymi dysponuje MDK oraz różnorodnością modeli do wykonania 

przy ich użyciu. Są to zajęcia rozwijające kreatywność i wyobraźnię 

przestrzenną oraz dające możliwość tworzenia konstrukcji według własnych 
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upodobań i bez używania instrukcji dołączonej do zestawu. W zabawach                   

z klockami uczestniczyła grupa 49 osób.  

 

PARK TRAMPOLIN Z MUZĄ 

Dwudziestoosobowa grupa dzieci skorzystała z jednodniowej wycieczki 

do Parku Trampolin SALTOS w Łodzi. Organizatorem wyjazdu był MDK-

owski Zespół Taneczny Muza. W Parku dzieci bawiły się i ćwiczyły pod okiem 

tamtejszych instruktorów. Po prawidłowej rozgrzewce, prowadzący 

instruowali i pokazywali dzieciom, w jaki sposób korzystać z trampolin           

i  jakie ćwiczenia wykonywać, aby czerpać z tej zabawy ruchowej jak 

najwięcej satysfakcji. Pobyt w łódzkim SALTO-sie zamykała wizyta                   

w Restauracji McDonald, na którą z niecierpliwością czekały wyczerpane 

wysiłkiem fizycznym dzieci. Ze względu na dużą zachorowalność dzieci            

i młodzieży w czasie ferii, odwołano planowane warsztaty taneczne.   

 

EDU-SMYK – ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH 

Najmłodsi uczestnicy korzystający z oferty MDK, wraz z rodzicami 

poznawały proste instrumenty i grały na nich. Ponadto uczyły się odtwarzać 

rytmy i rozróżniać pojęcia „szybko” i „wolno”. Łowiły też papierowe rybki                     

i pokonywały tory przeszkód z wykorzystaniem kamieni sensorycznych. 

Dzieci ćwicząc tzw. małą motorykę, karmiły papierowego pingwina rybkami, 

by ostatecznie pomalować go farbami i ozdobić jego brzuszek. Bawiąc się 

chustą animacyjną, wykonywały wiele ćwiczeń i usprawniały swoją celność 

rzutu.  

 Drugim przewodnim tematem zajęć przeznaczonych dla najmłodszych, 

był „Kolor niebieski”. Maluchy wybierały z rozrzuconych zabawek te, które 

miały kolor niebieski i wrzucały je do niebieskiego woreczka. Karmiły 

niebieskiego potworka i przechodząc przez tor przeszkód trafiały 

ciasteczkami do jego buzi. W ramach ćwiczenia orientacji wzrokowo-

przestrzennej dzieci segregowały gwiazdki według wzoru i układały je na 

czarnym arkuszu papieru. Bawiły się piłką, przekazując ją koledze                 

i koleżance albo przerzucając ją nad głową lub pomiędzy nogami. Rozbijały 

kręgle wykonane z butelek z wodą i bawiły się sztucznym śniegiem. 
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Wykonały pracę plastyczną, polegającą na malowaniu farbami rękawiczek            

i zdobieniu ich drobnymi elementami.  W zajęciach wzięło udział 27 dzieci. 

 

EKSPERYMENTY PLASTYCZNE 

We wszystkich zajęciach plastycznych udział wzięło 37 osób. Temat, 

który realizowała grupa wiekowa od 6 do 10 lat to „Gitarowy song” i łączył on 

muzykę z plastyką. Przy dźwiękach muzyki gitarowej powstawały duże 

papierowe gitary, które stanowiły temat dzieła plastycznego artystów.                

Na koniec wspólnie próbowano „zagrać” na stworzonych instrumentach.  

Grupa starsza (od 11 do 15 lat) i grupa Sztuk- Maniak-a (16 lat) 

poprzez temat: „Uroki akwareli” poznawały technikę malarstwa wykonywaną 

przy użyciu tego rodzaju barwnika. Technika ta charakteryzuje się innym 

warsztatem pracy i sposobem nakładania farby, potrzebuje odpowiednio 

przygotowanego papieru. Na zajęciach poznawano warsztat akwarelisty            

i tworzono kilkuelementową akwarelę. 

 

ZAJĘCIA WOKALNE 

W trakcie trwania ferii zimowych Miejski Dom Kultury prowadził 

zajęcia wokalne wg wcześniej ustalonego harmonogramu.  Z instruktażu 

prawidłowego śpiewu skorzystało 10 uczestników. Ponadto przeprowadzone 

zostały warsztaty wokalno-aktorskie.  

 

ZAJĘCIA TEATRALNE 

„Teatr na Kole” – prowadził otwarte zajęcia dla najmłodszej grupy 

teatralnej co uczestnikom dało możliwość podpatrywania warsztatu aktora. 

Młodzi aktorzy z działającej w MDK grupy teatralnej, przeprowadzili w formie 

pokazu swoją próbę, do przygotowywanego przedstawienia pt. „Pani Wąsik”, 

Wyjaśniano i omawiano przy tym kolejne etapy budowania spektaklu. Goście 

zapraszani do udziału w próbie, mogli sprawdzić się w roli aktora.                   

W spotkaniu uczestniczyło 38 osób 
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WARSZATATY AKTORSKO-WOKALNE I CASTING 

Grupa 38 osób uczestniczyła w warsztatach aktorsko-wokalnych 

prowadzonych przez instruktorów śpiewu i teatru. Warsztaty miały charakter 

castingu pozwalającego na wyłonienie aktorów, którzy zostaną obsadzeni           

w nowym spektaklu, wymagającym połączenia w spójną całość sceniczną gry 

aktorskiej, śpiewu i tańca. Inspiracją przedstawienia są „Bajki robotów” 

Stanisława Lema.  

 

KINO FERYJNE 

Z feryjnej oferty kinowej skorzystało 661osób. Bilety na seanse 

dostępne były w niższej cenie – 8,00 zł. Wśród filmów znalazło się                     

8 atrakcyjnych tytułów: „Klakson i spółka”, „Corgi, psiak królowej”, „Mamy 

talent!”, „Sekretny świat kotów”, „Biały kieł”, „Kaczki z gęsiej kaczki”, 

„Patryk”, „Kacper i Emma szukają skarbu”. 
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MIEJSKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I POMOCY RODZINIE W KOLE 

 
     

W okresie od 27.01.2020 r. do 07.02.2020 r.  dzieci ze świetlicy 

socjoterapeutycznej i Młodzieżowego Klubu Konsultacji i Terapii przy                  

ul. Dąbskiej 40 oraz świetlicy socjoterapeutycznej ,,Baza” przy                             

ul. Wyszyńskiego 14 uczestniczyły w bezpłatnych zajęciach feryjnych                 

w godzinach od 11.00-15.00. Zorganizowano następujące zajęcia: 

▪ Wyjście do kręgielni „CzwórkaBowling” przy ul. Kolejowej 7 w Kole dnia 

27.01.2020 r.; 

▪ Wyjazd rodzinny na lodowisko w Uniejowie z zapewnionym obiadem            

w Hotelu Termalnym w dniach: 28.01.2020 r., 04.02.2020 r.; 

▪ Zajęcia świetlicowe: 

a) warsztaty profilaktyczne związane z obchodami Dnia Bezpiecznego 

Internetu „Małe zdjęcia – duży problem” (projekcja filmu „3,2,1 Internet” oraz 

wykonywanie przez dzieci plakatów nawiązujących do filmu) dnia 29.01.2020 

r., 

b) zajęcia artystyczno-twórcze „Olafy” (wykonywanie przez dzieci bałwanków 

ze skarpet, waty i elementów dekoracyjnych), 

c) Bal Przebierańców połączony z wykonywaniem przez dzieci kostiumów 

karnawałowych, tańcem, zabawami  i konkursami przy muzyce m.in. wybory 

Króla i Królowej Parkietu oraz posiłkiem; 

d) zajęcia plastyczne pt. „Koło-zabytki znane i nieznane” przy współpracy              

z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną, oraz zimowe obrazki z użyciem 

pasty do zębów;   

▪ Zajęcia rozrywkowe w Sali Zabaw „Frajda” przy ul. Blizna 39 w Kole dnia 

30.01.2020 r.; 

▪ Wyjście do Miejskiego Domu Kultury „Nad Wartą” przy ul. Słowackiego 5            

w Kole na seanse filmowe: „Sekretny świat kotów” dnia 31.01.2010 r. oraz 

„Patryk” dnia 5.02.2020 r.  

W zajęciach uczestniczyło: - Świetlica socjoterapeutyczna, Młodzieżowy Klub 

Konsultacji i Terapii, ul. Dąbska – 17 uczestników, - Świetlica 

socjoterapeutyczna ,,Baza” ul. Wyszyńskiego - 22 uczestników.  

Podczas zajęć uczestnicy korzystali z dożywiania.  
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MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE 

 
 

W dniach 27 – 31.01.2020 r. muzeum umożliwiło dzieciom 

spędzającym ferie zimowe zwiedzanie ekspozycji „Fajans kolski                             

w dwudziestoleciu 1919 – 1939”. Natomiast w drugim tygodniu ferii od 3 do 

7 lutego była możliwość zwiedzania wystawy stałej muzeum „Fajans kolski – 

formy, dekoracje, techniki zdobnicze”.       

Muzeum Technik Ceramicznych wraz z Powiatowym Klubem 

Młodzieżowym LOK „Kolska Starówka” przygotowali najmłodszym na 

rozpoczęcie zimowych ferii turniej strzelecki. Szkolenie dzieci i młodzieży 

związane z bezpieczeństwem i obronnością oraz nabywaniem umiejętności           

z zakresu działania i obsługi broni było głównym celem zorganizowanej przez 

nich imprezy plenerowej. Dodatkowo poświęcona była  edukacji patriotycznej 

nawiązującej do walki o wyzwolenie ojczyzny.      

Pomimo przenikliwego chłodu kilkanaścioro dzieci przybyło wraz                      

z rodzicami do kolskiej siedziby Ligi Obrony Kraju. Powitał ich kierownik 

Klubu LOK „Kolska Starówka” Ryszard Borysiewicz. O wydarzeniach sprzed 

75 lat opowiedział dyrektor kolskiego muzeum Tomasz Nuszkiewicz. Zwrócił 

uwagę, że walki o Koło toczyły się również w miejscu, w którym odbywa się 

turniej. Wtedy funkcjonowała tam elektrownia miejska. Okupujący  Koło 

Niemcy otoczyli ją linią umocnień i betonowych bunkrów, które do dnia 

dzisiejszego zachowały się w krajobrazie miasta. Zdobycie ich było bardzo 

trudne i kosztowało wielu poległych wśród szturmujących żołnierzy Armii 

Czerwonej. Konkurs strzelecki otworzył Prezes Zarządu Powiatowego Ligi 

Obrony Kraju Andrzej Kowalewski. Przypomniał wszystkim o bezpiecznym 

zachowaniu się na strzelnicy, a także o sprawnym posługiwaniu się bronią.    

Z powodu zimna organizatorzy ograniczyli ilość strzałów oddawanych przez 

młodych zawodników. Każdy oddał po pięć strzałów do tarczy z odległości         

10 metrów. Zawody tradycyjnie prowadził Andrzej Kowalski.  W kategorii 

dziewcząt z 30 punktami zwyciężyła Nikola Plamowska przed Laurą 

Kosmowską, która zdobyła 24 pkt. Trzecie miejsce z 20 pkt. zajęły wspólnie 

Nina Lewandowska oraz Zuzia Balcerzak, a tuż za nimi uplasowała się Marta 

Wasielewska. Spośród chłopców z 26 pkt. zwyciężył Grzegorz Jasiński przed 
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Jasiem Wasielewskim i Dawidem Nowickim po 11 pkt. Trzecie miejsce 

wystrzelał Kacper Sochacki. W świetlicy przy ciepłych kiełbaskach, świeżych 

bułeczkach i herbacie  z sokiem malinowym oraz pączkach zawodnicy 

obdarowani zostali czekoladą. Nad posiłkiem dla uczestników czuwały 

Małgorzata Stężewska wspólnie z Iwoną  Sochacką. Otrzymali oni również 

pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w tym konkursie przygotowane przez 

Muzeum Technik Ceramicznych.  

Pogoda w tegoroczne ferie nie sprzyjała uprawianiu sportów zimowych, 

więc Muzeum Technik Ceramicznych i Powiatowy Klub Młodzieżowy LOK 

„Kolska Starówka” postanowili zaprosić dzieci na przedstawienie. 5 lutego 

2020 r. wybrano się do poznańskiego Teatru Animacji na spektakl „Nowe 

szaty króla”.  

Tę baśń Andersena znają wszyscy. Zakochany w sobie i w swoich 

strojach władca, krawcy - oszuści, nieistniejące szaty oraz słynny okrzyk - 

"król jest nagi!". Dzięki aktorom Magdalenie Dehr, Aleksandrze 

Leszczyńskiej, Katarzynie Romańskiej, Igorowi Fijałkowskiemu, Marcelowi 

Górnickiemu i Piotrowi Grabowskiemu kolskie dzieci mogły przyjrzeć się tej 

historii bliżej. Dlaczego król tak kocha piękne stroje? Dlaczego za wszelką 

cenę otacza się przedmiotami, pragnie tylko mieć, posiadać i wyglądać?            

Co sprawiło, że zapomniał o tym, co naprawdę ważne, o bliskich? Czy dziś,  

w dwudziestym pierwszym wieku nie spotykamy wokół siebie jemu 

podobnych "króli"? A może sami nimi jesteśmy? Obejrzane przez dzieci "Nowe 

szaty króla" działy się tu i teraz, gdy światem mody rządzą wielcy, 

ekscentryczni kreatorzy - dyktatorzy, gdy pieniądze i praca są bardziej 

istotne niż bycie razem, gdy samotność zagłuszana jest przez coraz to nowsze 

gadżety.  

Szczególnie interesujące dla najmłodszych widzów było, że spektakl 

jest lalkowo - aktorskim musicalem familijnym, w którym klasyczna baśń 

staje się przyczynkiem do opowiedzenia o nas samych. Reżyser Artur 

Romański dodał też sporą dawkę absurdalnego humoru, 

charakterystycznego dla pióra Maliny Prześlugi oraz jeszcze więcej piosenek. 

Wizyta w teatrze była także okazją do spotkania z pochodzącym z Koła 

aktorem Piotrem Grabowskim, który występował w przedstawieniu.           
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Tuż po nim poświęcił kolskiej grupie swój czas oprowadzając dzieci               

po scenie, wtajemniczając w formy zachowania na niej, urządzenia                    

i rekwizyty służące wystawianiu spektakli. 
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOLE 

 
  

 W ramach realizacji akcji zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole przygotował w okresie                   

od 27.01.2020 r. do 7.02.2020 r. możliwość promocyjnego korzystania                 

z Pływalni Miejskiej przy ul. Kolejowej oraz przeprowadził szereg turniejów 

sportowych w Hali Sportowej przy ul. Szkolnej.  

Zawody rozgrywane były w następujących dyscyplinach: tenis ziemny, piłka 

nożna, siatkówka oraz tenis stołowy z podziałem na kategorie wiekowe. 

Uczestnikami byli zarówno chłopcy jak i dziewczęta.  

Zajęcia sportowe cieszyły się dużym zainteresowaniem.  
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POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOLE 

 
  

 Dla dzieci i młodzieży w grupie wiekowej od 6 do 10 lat, spędzających 

ferie w miejscu zamieszkania placówka przygotowała również interesujący 

program.  

Filia dla Dzieci ul. Kolejowa w dniach 27-30.01.2020r. i 03-06.02.2020 r. 

zorganizowała pod hasłem „Ciumkowe historie” głośne czytanie, zajęcia 

biblioterapeutyczne, manualne oraz zabawy ruchowe (min. zabawy chusta 

KLANZY).  

Filia nr 4 we współpracy ze Świetlicą Socjoterapeutyczną „Baza” przy 

Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie pod hasłem „Ferie                      

w Bibliotece” organizowała zajęcia manualne, głośne czytanie oraz gry                 

i zabawy literackie.   

Łącznie z zajęć zorganizowanych przez ww. Filie Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Kole skorzystało 131 osób, nie wliczając w to 

uczestników korzystających ze zbiorów bibliotecznych. 
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ZAKOŃCZENIE 
 

 Głównym celem który był realizowany w czasie tegorocznych ferii 

zimowych to rozbudzenie w dzieciach wiary w siebie i zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa. Oferowany uczestnikom zimowiska program był ciekawy, 

różnorodny i bogaty w atrakcje. 

Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie atrakcyjnych i bezpiecznych 

ferii jak również za wsparcie ze strony dyrektorów placówek oświatowych, 

jednostek kultury oraz jednostek organizacyjnych. Ogromne podziękowania 

kieruję także do wszystkich osób zaangażowanych w organizacje 

bezpiecznego i udanego wypoczynku podczas ferii zimowych.    

  

 Informacja z realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży  

w jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej 

Koło została przygotowana przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 

Urzędu Miejskiego w Kole na podstawie informacji otrzymanych od placówek 

realizujących zimowy wypoczynek w roku 2020 r.  

 

 

                                              Burmistrz Miasta Koła 

                                                                                  Krzysztof Witkowski   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych w Kole 


