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  W piątek o 21 na plaży byliśmy na tradycyjnym chrzcie osób, które po raz pierwszy 
przyjechały na plener. Niektórzy wrócili w świetnych nastrojach a inni, zupełnie przeciwnie.
      Droga na plażę była mroczna i ponura jedynie pozornie. Większość uczniów dobrze się bawiła 
krzycząc i wychwalając naszą szkołę, powtarzając hasła wykrzykiwane przez Agatę Krząstek z 
najstarszej klasy. Jest jednak zawsze druga strona medalu.  Najmłodsze dzieci szły zarówno 
podekscytowane jak i przerażone przez las, rozprawiając o dzikach, które według nich miałyby 
nas zaraz zaatakować.  Po dojściu na miejsce wszyscy tradycyjnie utworzyli „tunel” do morza, a 
następnie wszystkie “drugaczki” przeczołgały się nim, równocześnie stając się prawowitymi 
plenerowiczami. Ochrzczona została również Aleksandra Birecka z II gimnazjum, która w 
zeszłym roku, kiedy to była po raz pierwszy na plenerze zachorowała i nie było jej na chrzcie. 
Pani Barbara Łętowska również musiała przejść przez tę tradycję, również pan dyrektor po 
namowie wszystkich uczniów także zgodził się przejść przez nasz„tunel”. 
Na koniec wszystkich opanowała euforia szczęścia. Biegaliśmy po plaży, uciekaliśmy przed 
nauczycielami, a klasa III gimnazjum wbiegła w strojach kąpielowych do morza. Na szczęście 
znalazło się kilka odpowiedzialnych osób, które pozbierały wszystkich razem i szczęśliwi 
wróciliśmy do ośrodka. Niektóre dzieci z drugiej klasy płakały, że mają piach w oczach, lecz 
szybko o tym zapomniały a za kilka lat będą się z tego tylko śmiać tak samo jak my z naszych 
chrztów. 
Podczas sobotniego śniadania Pan Dyrektor opowiedział co sądzi o wczorajszej imprezie. Był 
niezbyt zadowolony, a dzieci twierdzą, że jeszcze dziś mają piasek „wszędzie”.

Justa

Plenerowy Nocny RytuWOW

      W dniach 4-6 września nasza szkoła była na 
wycieczce do Gdyni. Pierwszego dnia do Trójmiasta 
pojechały klasy II i III,  kolejnego IV, V i VI, a 
ostatniego gimnazjum. Wszyscy zwiedziliśmy te same 
miejsca czyli Centrum Nauki Experyment oraz 
Akwarium Gdyńskie.
      Wyjechaliśmy rano o godzinie 9:30 i przez dwie 
godziny jechaliśmy do Gdyni przejeżdżając przez  
Gdańsk i Sopot. Gdy dotarliśmy do Gdyni najpierw 
poszliśmy na molo w Orłowie, gdzie spędziliśmy czas 
robiąc sobie pamiątkowe zdjęcia. Kilka minut zajęło nam 
zobaczenie niewielkiego budynku, w którym mieściło się 
Centrum Nauki Experyment. Ponieważ byliśmy za dużą 

grupą zostaliśmy podzieleni na dwie 
mniejsze.  Jedna część poszła na wykład 
dotyczący promieniotwórczości, a potem 
spędziliśmy przyjemnie czas, mogąc 
zobaczyć na własne oczy tajniki fizyki, 
chemii czy innych dziedzin naukowych. 
      Kolejnym punktem programu było 
Akwarium Gdyńskie, gdzie musieliśmy 
czekać, ponieważ przybyliśmy za wcześnie. 
Wreszcie zmarznięci dostaliśmy się do 
środka. Najpierw mieliśmy wykład z 
sympatyczną panią Kasią, która pracuje w 
Akwarium. Opowiedziała nam o morzu 
Bałtyckim. Potem podzieliliśmy się na 
grupy. Jedna z nich poszła łowić “żyjątka” 
morskie w Zatoce, a reszta badała pod 
mikroskopem dorosłe krewetki. Musieliśmy 
narysować ich ogon. 
Każdy z nas otrzymał także wężyczkę lub 
igl icznię i naszym zadaniem by ło 
odgadnięcie, który okaz obserwujemy. 
Ostatnim zadaniem było obejrzenie pod 
mikroskopem i narysowanie kilku rodzajów 

muszli: sercówki,  rogowca bałtyckiego, okrzemki. Kiedy 
wyszliśmy z laboratorium przeszliśmy do Sali Mokrej, 
gdzie mieliśmy szansę dotknąć ryby. We  “właściwym” 
mogliśmy natomiast zobaczyć najróżniejsze okazy ryb, 
ale też i żółwi czy jaszczurek.
      Dzień w Gdyni zakończyliśmy czasem wolnym, 
podczas którego większość z nas udała się w głąb Gdyni. 
Niektórzy uważają, że być nad morzem i nie zjeść ryby 
jest absurdem, więc wybrali jedną z okolicznych 
smażalni,  gdzie spałaszowali owoce morze.  Po tym 
uśmiechnięci i zadowoleni wróciliśmy do Jantaru, gdzie 
czekała na nas kolacja.

Ktoś 

Gdyniomobilem po eksperymentach I oceanach

Kaszëbi 
na 

naszym 
plenerze

-
Relacja

w
Kolejnym 
numerze 
“Echa”


