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Echo pleneru

      Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Zgodnie z tą 
zasadą wszyscy drugoklasiści naszej szkoły wyjeżdżają 
na swój pierwszy plener. 
      Niektórzy dobrze znoszą rozłąkę z rodzicami i 
potrafią dobrze się bawić,  ale są tacy, którzy tęsknią i nie 
ma co się temu dziwić.  Często są oni po raz pierwszy na 
tak dalekiej wycieczce i to normalne, że chcą zobaczyć 
mamę i tatę. Jednak te moje „przemyślenia” byłyby 
n i czym, gdyby n i e wypowiedz i e l i s ię s ami 
zainteresowani,  czyli uczniowie drugiej klasy 

podstawowej. Kilku z nich zadałam pytanie: „Czy 
tęsknisz za rodzicami”? 
Paulina: „Trochę tęsknię, ale jak jestem tutaj z 
dziewczynami i się bawię to zapominam o tęsknocie”.
Zuzia: „Tak troszkę”. A na pytanie czy chciałaby wrócić 
do domu odpowiada „Tak troszkę”
Hania: „Trochę tęsknię”.
Franek: „Tylko trochę, bo jest fajnie.”
Hania: „Ani trochę,  nie dzwonię często, bo pani zabroniła 
nam brać komórki”.
Szczepan: „Bardzo. Tęsknię za swoimi psami: Łatką i 
Siberem. Podobają mi się tylko zajęcia z teatru.”
Kuba: „Tak, bardzo tęsknię. Podoba mi się tutaj.”
      A teraz odwróćmy sytuację. Maluchy tęsknią za 
rodzicami, ale czy rodzice tęsknią za swoimi pociechami? 
A może podczas ich nieobecności korzystają w 100% ze 
swojej wolności? Może bawią się do rana? Opcji jest 
wiele, lecz co tak naprawdę robią rodzice naszych 
drugoklasistów? Zgodnie odpowiadają, że tęsknią i robią 
to co zazwyczaj. Mówią też, że w domu jest za cicho. 
Niedługo wrócimy do Zakopanego i po dwóch tygodniach 
rodzice będą chcieli posłać dzieci na plener, a my 
będziemy chcieli jeszcze raz znaleźć się w Jantarze.

Ktoś

Tell the world Iʼm coming home

      Hip-hop,  pop czy rock? Może muzyka elektroniczna? Jako 
uczniowie szkoły artystycznej powinniśmy znać wybitne dzieła 
muzyki klasycznej, ale większość z nas słucha też innych 
gatunków muzyki . Sprawdzi łam, które z nich są 
najpopularniejsze wśród uczniów POSA.
      Zacznijmy od najmłodszych. Wśród dziewczynek z klas II-IV 
dominują wokalistki typu: Hannah Montana, Selena Gomez itp., 
natomiast najmłodsi chłopcy preferują grę w piłkę zamiast muzyki. 
Rodzeństwo Adrian (III kl.) i Klaudia (IV kl.) Wiśniowscy 
podobno pielęgnują tradycję rodzinną i bardzo lubią muzykę 
disco-polo tak samo jak ich tata, pan Żaba. Starsze dziewczyny z 
klas V-VII słuchają muzyki popularnej, a ich rówieśnicy 
odmiennej płci, kochają metal i hard rock.  Szczególnie chłopcy z 
VI kl.  Natomiast dziewczyny z klas II i III gimnazjum słuchają 
bardzo różnych rodzajów muzyki. Od metalu przez rock, muzykę 
elektroniczną, alternatywną aż po pop i disco-polo. Większość  
dziewczyn z najstarszej klasy bardzo lubi zespół “Florence and the 
machine”, o czym niektórzy z nas przekonali się na własnej skórze. 
Natomiast jeśli chodzi o chłopców z tych klas to „Boro” słucha 
Reagge, a Adrian wszelkiego rodzaju muzyki elektronicznej tzn. 
techno. Pokaźna ilość osób wspomina o dubstepie,  czyli o 
nowoczesnej odmianie elektro. Niektórzy z naszych uczniów 
przyznali się, że lubią muzykę klasyczną,  której  rzadko słuchają 
gimnazjaliści. Przecież w końcu jesteśmy Szkołą Muzyczną.

Justa

Florence of a down
Tym razem sprawdzam, czy hasło plenerowe 
„rytm” rzeczywiście objawia się w każdej 
dziedzinie nauki i życia. Tym razem 
spytaliśmy o religię.
      Odpowiedzi udzieliły pani Liliana Florek I 
pani Barbara Łętowska.
- Według mnie rytm w religii objawia się 
głównie w powtarzających się co roku świętach, 
które to obchodzimy w pewien sposób 
rytmicznie - powiedziała pani Barbara.  
- Chrześcijanie żyją rytmem szybszym i 
wolniejszym. Ten drugi to rok od Wielkanocy do 
Wielkanocy,  gdyż jest to najważniejsze dla nas 
święto. Natomiast dzisiaj wyznaczamy rytm 
szybszy: od niedzieli do niedzieli. Ci, którzy nie 
świętują tego dnia, zatracili rytm - stwierdziła 
pani Liliana.
Pan dyrektor również opowiedział nam co sądzi 
o rytmie w religii:  „Jest w codziennej modlitwie 
nie tylko w naszej wierze ale np. w islamie, 
gdzie muzułmanie wypraszają łaski u Allaha 
pięć razy na dobę.” 
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Rytm a religia


