
[ 10 ] PRZEGLĄD OSIECKI

Funkcję całorocznego, taniego
miejsca noclegowego spełnia w
Osiecznej Schronisko Młodzie-
żowe „Morena”. I nic bardziej myl-
nego, niż stwierdzenie, że z
noclegów korzystają tu uczniowie
szkół. W schronisku mieszkają też
pracownicy przyjeżdżający do
pracy w delegacje, najczęściej są
to pracownicy firm budowlanych.

- Niedawno byli tacy, którzy
mieszkali u nas 4 miesiące –mówi
dyrektor „Moreny” Józef Rafał
Popławski.

W tym roku na warsztatach ta-
necznych spotkali się dwukrotnie
w „Morenie” członkowie zespołu
Moraczewo, grupa Jogi z Pozna-
nia, Stowarzyszenie Młodych Me-
nadżerów z Uniwersytetu
Ekonomicznego, grupa nowej
ewangelizacji z parafii św. Anto-
niego z Leszna, klub sympatyków
BMW, studenci Uniwersytetu III
wieku z Sopotu, reprezentacja
kręglarzy z Gdańska, dzieci ze
szkoły specjalnej z Gostynia,
uczestnicy ogólnopolskich zawo-
dów w zośkę, finaliści Czwórboju
Lekkoatletycznego z województwa
łódzkiego i lubelskiego.

Za kilka dni rozpoczyna się
sezon wakacyjny, w tym czasie
schronisko odwiedzą członkowie
orkiestr, sportowcy – koszykarze i
siatkarze, tancerze, tutaj też noco-
wać będą uczestnicy kolonii let-

nich. A po wakacjach w Osiecznej
zaplanowano już warsztaty pla-
styczne, przyjadą też muzycy na
przegląd chórów, a w grudniu będą
się odbywały wigilie klasowe. Plan
na działanie jest więc już ułożony
do końca roku, gdyby grupa osób
chciała znaleźć nocleg w „More-
nie” to najwcześniejszy wolny ter-
min jest w połowie września.

- Schronisko tętni życiem i wła-
ściwie nie ma dni, w których nic by
się nie działo, chyba, że liczyć
jeden dzień w czerwcu na gene-
ralne sprzątanie - mówi dyrektor.

W ubiegłym roku „Morena”
przez dwa miesiące była za-
mknięta dla turystów i grup wy-
cieczkowych w związku z
remontem kotłowni i wymianą sys-
temu grzewczego, mimo to przy-
jęła 58 grup wycieczkowych.
Najczęściej są to kilkudniowe po-
byty związane z realizacją progra-
mów edukacji krajoznawczej,
przyrodniczej lub warsztaty przed-
miotowe, kilkutygodniowe zielone
szkoły, obozy sportowe, w sumie w
ciągu 10 miesięcy pracy w roku
ubiegłym schronisko przyjęło 1929
osób (to prawie tyle, ile mieszkań-
ców Osiecznej) w tym 116 z za-
granicy: Niemiec, Węgier,
Słowenii, Ukrainy, USA, Nowej Ze-
landii, Australii, Litwy, Słowacji i
Czech. Osieczną odwiedziło też
dwóch turystów na rowerach, któ-

rzy w poszukiwaniu polskich ko-
rzeni przybyli aż z Francji. W
sumie w 2009 roku schronisko w
Osiecznej udzieliło 6286 noclegów.

Co tak przyciąga turystów do
naszej gminy?

Z pewnością jej atrakcyjność
turystyczna. O schronisku dowia-
dują się ze strony internetowej, in-
formatorów turystycznych i innych
wydawnictw poświęconych podró-
żom i możliwościom noclegowym.
„Morena” każdego roku czynnie
uczestniczy w targach turystycz-
nych we Wrocławiu, Poznaniu i
Katowicach.

„Morena” ma bogatą ofertę
między innymi organizuje "zielone
i białe" szkoły, biwaki, zloty rajdy,
wycieczki rowerowe, szkolenia,
warsztaty muzyczne, malarskie,
przedmiotowe, obozy sportowe,
spotkania biesiadne przy ognisku.
Grupom zorganizowanym propo-

Morena jak miasteczko
W ciągu roku przez schronisko przewija się całe miasteczko
osób. Zespoły taneczne, sportowcy, menadżerowie, artyści,
pracownicy z całej Polski i spoza jej granic odwiedzają regu-
larnie Osieczną.

nuje zwiedzanie wnętrza wiatra-
ków, klasztoru, odwiedzenie
Dworku i Stadniny Koni w Jezior-
kach oraz spacer na wieżę wido-
kową „Jagoda”.

Z pewnością zachęcają też wa-
runki panujące w schronisku. W
tym miesiącu wyremontowane
zostały węzły sanitarne na pierw-
szym piętrze, zakupiono też tele-
wizor plazmowy. We wrześniu
rozpocznie się remont węzłów sa-
nitarnych na parterze. Schronisko
dysponuje 60 miejscami noclego-
wymi. Ma samoobsługową kuch-
nię, świetlicę, stół do tenisa.

Atrakcyjność noclegów w
schronisku potwierdzają z pewno-
ścią konkursy schronisk młodzie-
żowych, w których od lat „Morena”
zajmuje najwyższe pozycje, a
przede wszystkim zadowoleni
klienci, którzy tutaj wracają.

Już po raz drugi w Popowie zorganizowany został Dzień Dziecka dla
dzieci z czterech miejscowości: Popowa, Wolkowa, Drzeczkowa i Wito-
sława. Wśród atrakcji dużym powodzeniem cieszyła się ściana wspi-
naczkowa, dmuchany zamek, strzelnica, malowanie twarzy. Była też
loteria fantowa, w której nagrodą główną był rower. A wieczorem dzieci i
dorośli bawili się na zabawie tanecznej.

Festyn rodzinny stał się okazją do uczczenia Dnia Matki, Dnia Ojca
oraz Dnia Dziecka. Dzieci, rodzice, opiekunowie z Przedszkola Samo-
rządowego w Drzeczkowie bawili się wspaniale, były przejazdy bryczkami,
zabawy, tańce i przede wszstkim radosna atmosfera.

Grupa dzieci ze szkoły podstawowej w Poznaniu.


