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30 lat wędrówek do “Moreny”
Trzydziestą rocznicę działalności obchodziło Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w Osiecznej. Uroczystości jubi-

leuszowe połączone były podsumowaniem Wielkopolskiego Konkursu Schronisk Młodzieżowych.
Z tej okazji do Osiecznej przy-

byli dyrektorzy schronisk młodzie-
żowych z całej Wielkopolski.
Zachwycali się urokiem naszej
gminy, krajobrazami i zabytkami.
Zwiedzili pałac w Drzeczkowie
oraz klasztor franciszkanów. Po
południu udali się do szkoły w
Osiecznej. Gdzie ogłoszono wyniki
konkursu, a zwycięzcom wręczono
puchary i dyplomy.
Pierwsze miejsce zajęły:
* Szkolne Schronisko Młodzie-

żowe Konin-Gosławice
* Szkolne Schronisko Młodzie-

żowe „Staszicówka” w Pile
* Szkolne Schronisko Młodzie-

żowe TPD w Poznaniu
* Szkolne Schronisko Młodzie-

żowe nr 1 w Poznaniu
Drugie miejsce zdobyły:
* Niepubliczne Szkolne Schro-

nisko Młodzieżowe „Hanka” w
Poznaniu
* Szkolne Schronisko Młodzie-

żowe „Morena” w Osiecznej
Trzecie miejsce zajęły:
* Szkolne Schronisko Młodzie-

żowe „Sarenka” w Kobylnicy
* Szkolne Schronisko Młodzie-

żowe w Śmiglu
* Szkolne Schronisko Młodzie-

żowe w Bolewicku
Uczniowie Zespołu Szkół w

Osiecznej przygotowali przedsta-
wienie zachęcające do uprawiania
turystyki i przybliżające czasy mło-
dych lat, pamiętnych biwaków, na-
stroju spotkań i wspólnych pieśni
śpiewanych przy dźwiękach gitary
przy ognisku. Był też czas na gra-
tulacje i życzenia. A było czego
gratulować, bo „Morena” to trzy
dziesięciolecia turystycznej historii
Polski, to obiekt i miejsce, które na
stałe wpisało się w krajobraz
Osiecznej.

Pomysł na budowę schro-
niska zrodził się z koncepcją bu-
dowy nowej szkoły, realizacji idei
sprzyjały warunki klimatyczne, kra-
jobrazowe, ciekawa historia i mno-

gość zabytków w gminie. Należało
wykorzystać atuty miejsca i stwo-
rzyć bazę noclegową dla turystów.
Starania o realizację pomysłu
trwały kilka lat. Oficjalne otwarcie
schroniska nastąpiło 30 paździer-
nika 1981 roku. Pierwsi goście po-
jawili się w czerwcu 1982 roku, po
uprzednim wykończeniu i wyposa-
żeniu pomieszczeń schroniska.
Pierwszym dyrektorem pla-

cówki był Marian Paradowski. Sta-
nowisko to piastował przez 11 lat.
To właśnie jemu schronisko za-
wdzięcza swą nazwę „Morena”,
która nawiązuje do polodowco-
wych, morenowych wzniesień ota-
czających Osieczną i Jezioro
Łoniewskie. To dzięki wysiłkowi i
pracy Mariana Paradowskiego do
Osiecznej przybyły pierwsze grupy
turystów, które wielokrotnie wra-
cały do naszych pięknych okolic.
Kolejnym kierownikiem „Mo-

reny” został Andrzej Bohuszko, z
którego inicjatywy zmodernizo-
wano łazienki. Jego działania pro-
mocyjne rozsławiły osieckie
schronisko.
Przez kilka miesięcy funkcję

kierowniczą sprawowała Renata

Bressa, która tak jak poprzednicy
wprowadziła pewne unowocześ-
nienia – wymianę bielizny poście-
lowej, montaż półek w sypialniach
i urządzenie pomieszczenia zwa-
nego piekiełkiem.
Przez sześć kolejnych lat dy-

rektorem „Moreny” był Jerzy Flor-
czak. Odnowił meble, wymalował
część pomieszczeń. Wyposażył
też świetlicę w nowy sprzęt RTV,
magnetowid, stół do tenisa stoło-
wego, gry oraz biblioteczkę.
Od 2004 roku funkcję dyrektora

schroniska sprawuje nieprzerwa-
nie Józef Rafał Popławski. Za jego
rządów schronisko zmieniło się nie
do poznania. Schronisko wzboga-
ciło się o zautomatyzowaną kot-
łownię gazową, w
pomieszczeniach wymieniono
grzejniki i przeprowadzono kapi-

talny remont dachu. Ocieplono ze-
wnętrzną ścianę budynku, nowa
elewacja zupełnie zmieniła wizeru-
nek „Moreny”. Z inicjatywy dyrek-
tora wymieniono też stolarkę
okienną w całym budynku, a po-
koje zyskały nowe wyposażenie.
Zmodernizowane zostały węzły
sanitarne, wymieniono wyposaże-
nie świetlicy i kuchni. Pomieszcze-
nia, które służyły kiedyś za
mieszkanie służbowe zaadapto-
wano na ogólnodostępny aneks
rodzinny. Wymieniono oświetlenie
wewnątrz budynku i zainstalowano
lampy awaryjne. Odnowiony został
taras i opłotowanie, a wokół bu-
dynku położono chodniki.
„Morena” właściwie od po-

czątku działalności zdobywała i
zdobywa nagrody, wyróżnienia,
odznaczenia, przede wszystkim
jednak przyczyniała się i nadal
przyczynia do szerszego poznania
gminy Osieczna. Stanowi bowiem
tanią bazę noclegową do uprawia-
nia turystyki i krajoznawstwa.
Gości uczestników biwaków, kolo-
nii, rajdów, zlotów, wycieczek,
spotkań integracyjnych, wigilii kla-
sowych, zielonych szkół, obozów
wędrownych, harcerskich i sporto-
wych, szkoleń, konferencji, warsz-

tatów artystycznych. Przyjmuje też
turystów indywidualnych, pielgrzy-
mów, piechurów, cyklistów z kraju i
z zagranicy, a także pracowników,
którzy przebywają na delegacjach.
Poza ofertą ciekawych wycieczek
osieckie schronisko proponuje or-
ganizację wieczorów przy ognisku,
meczów rozgrywanych na bois-
kach i salach sportowych pobliskiej
szkoły.
Wszelkie działania promocyjne

prowadzone między innymi na tar-
gach turystycznych oraz za po-
średnictwem stron internetowych,
folderów, ofert sprawiają, że „Mo-
rena” wciąż zyskuje na popularno-
ści. Wiele grup odwiedza
schronisko po kilkadziesiąt razy. W
mijającym trzydziestoleciu osiecka
placówka turystyczna gościła tu-
rystów z 25 państw świata, z tak
odległych krajów jak: Nowa Zelan-
dia, Australia, Ekwador, Arabia
Saudyjska czy Stany Zjedno-
czone, a ostatnio zespół tańca z
zachodniej Syberii w Rosji.

Przy opracowaniu artykułu po-
mocny był „Zarys działalności
Szkolnego Schroniska Młodzieżo-
wego Morena w Osiecznej 1981-
2011” opracowany przez
Towarzystwo Ziemi Osieckiej.


