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Ratowanie Marzanny

Spływ kajakowy

Po raz dugi miłośnicy kajakarstwa wyruszyli z Osiecznej, by duktami
wodnymi dostać się do Kościana. W ten sposób przywitali wiosnę.

Kajakarze spotkali się na rynku w Osiecznej, następnie przemaszero-
wali nad Samicę, gdzie zwodowali kajaki i popłynęli kanałem do Kościana.
Tam spotkali się z miejscowymi kajakarzami. Wspólnie skonsumowali po-
siłek przy ognisku.

Marcowe słońce było łaskawe dla uczestników spływu.

Po raz dugi miłośnicy kajakarstwa wyruszyli z Osiecznej by duktami

Miłośnicy zimowych kąpieli spotkali się nad Jeziorem Łoniewskim, by uroczyście pożegnać zimę.
Na plaży rozbrzmiała muzyka, w jej rytmie grupa ludzi tańczyła, by rozgrzać mięśnie przed wejściem do zimnej wody. Tymczasem po pomoście prze-

chadzała się Marzanna, która pierwsza wskoczyła do wody. 123 zapisane na imprezę "ratowanie Marzanny" morsy skoczyły jej na ratunek. Po lodo-
watej kąpieli organizatorzy zapewnili poczęstunek i wspólną zabawę.

Samolotem do Warszawy
Prawdziwą lekcję korzystania z

rozmaitych środków komunikacji
odbyli uczestnicy Koła turystycz-
nego działającego w Zespole Szkół
w Osiecznej, którzy wybrali się do
Warszawy. Dla większości dzieci
byłą to pierwsza okazja do przelotu
samolotem, który z wrocławskiego
lotniska przewiózł wycieczkowi-
czów do stolicy. Aby dotrzeć do za-
planowanych w programie miejsc
skorzystano również z pociągu,
metra, autobusu i tramwaju, co naj-
młodszym sprawiło dużą frajdę, a
także stało się krokiem do samo-
dzielności. Grupa nocowała w
Schronisku Młodzieżowym, samo-
dzielnie przygotowywała śniadania

i kolacje. W czwartkowe przedpo-
łudnie wrażeń dostarczyła wizyta w
Centrum Nauki Kopernik, gdzie
każdy mógł znaleźć coś dla siebie,
jednocześnie poszerzając wiedzę z
różnych dziedzin nauki. Tego dnia
nie zapomniano o wielkoczwartko-
wych obrzędach, w których dzieci
wzięły udział w kościele św. Ale-
ksandra. Na trasie zwiedzania zna-
lazły się również: Stadion
Narodowy, Zamek Królewski, Grób
Nieznanego Żołnierza, Pałac Pre-
zydencki i Pałac Kultury i Nauki.
Pomysłodawczyni wyjazdu Monika
Witkowska - Triller dziękuje dzie-
ciom oraz opiekunom za wspólnie
spędzone chwile.


