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Echo pleneru

Jantar - welcome to, déjà vu
       Od kilku dni spędzamy czas na plenerze w 
urokliwej miejscowości Jantar.  Ulice są puste a miasto 
wygląda nieciekawie, lecz to tylko pozory.
Jantar jest to mała miejscowość, która leży w 
województwie pomorskim niedaleko ujścia Wisły do 
morza Bałtyckiego. Jej nazwa pochodzi od litewskiego 
odpowiednika słowa bursztyn. 
      Mimo swojej wielkości jest miejscowością  obleganą 
przez turystów. 
Posiada rozwiniętą bazę noclegową, strzeżoną plażę przez 
ratowników WOPR oraz punkty gastronomiczne. 
Największa atrakcja Jantaru znajduje się na plaży. Gdy 
przechodzimy brzegiem morza w czasie odpływu pod 
naszymi stopami możemy znaleźć zarówno małe, jak i 
całkiem spore kawałki bursztynu. Jest go na tyle dużo, że 
odbywają się tu Mistrzostwa Świata w Polowaniu 
Bursztynu oraz Turniej Piłki Nożnej o Bursztynowy 
Puchar. 
      Wbrew pozorom zimą wcale nie umiera tutaj życie. 
Znajdują się tu całoroczne ośrodki zdrowia, do których 
zjeżdżają się turyści z całej Polski. 
     Poza tym wszystkim,  nasze polskie morze zimą jest 
bardzo pięknym zjawiskiem, szczególnie podczas 
sztormów. 
- W stosunku do innych okolicznych miejscowości plaża 
znajduje się bardzo blisko oraz ma mniejsze 
zanieczyszczenia - stwierdziła pani sprzedająca pamiątki 
w pobliskim sklepie. 
Okazuje się bowiem, że tylko nam się tak wydaje, że 
mamy daleko do plaży. W innej części Jantaru, bliżej 
czegoś w rodzaju centrum, odległość do morza wynosi 
zaledwie kilkadziesiąt metrów.
- Atmosfera tej miejscowości 

jest także unikalna - dodaje nasza rozmówczyni. - W 
porównaniu do trochę   większych
 przybrzeżnych miast ludzie są tu spokojni i nie ma 
“ciężkich” przypadków turystów. Jest to na tyle urokliwe 
miejsce,  że nasi sąsiedzi z zachodu często tutaj 
przyjeżdżają,  i nie tylko stamtąd. W czasie sezonu można 
tu spotkać gości z Niemiec, Szwecji, Rosji oraz 
przedstawicieli innych kontynentów. 
Mieszkańcy Jantaru mówią, że mimo małej wielkości tej 

miejscowości jest tu sporo pięknych miejsc.  Czy uda nam 
się je wszystkie znaleźć podczas pleneru? Tego dowiemy 
się po powrocie! 
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Nowy plener, nowe miejsce oraz jak zwykle nowi redaktorzy. W tym roku o najświeższych niusach 
informować was będą uczniowie fakultetu literackiego z pierwszej i drugiej gimnazjum: Justyna Sikora, 

Antonina Kudasik, Aleksandra Birecka, Kacper “Boro” Borkowski oraz Stefania Mitan-Abel. 

Rytm nie tylko tematem pleneru
 Od 2008 roku, kiedy to odbył się plener w 
Darłówku wszystkie nasze wyjazdy mają tematy. Był 
już „czas”, „przypadek”, „gra”. W tym roku zajęcia są 
przygotowywane pod hasło „rytm”. 
Prawdopodobnie wszyscy kojarzą ten termin z muzyką. 
Jednak tak naprawdę w każdej dziedzinie życia można go 
spotkać, o czym świadczą wypowiedzi nauczycieli.
Rytm, a media: „Rytm rozumiany jako powtarzalność lub 
inaczej cykliczność jest, jeśli się nad tym zastanowić, 
niezwykle istotny także w mediach. Można powiedzieć, że 
ma nawet zasadnicze znaczenie. Opublikowany zbiór 

informacji czy artykułów publicystycznych możemy 
nazwać prasą tylko wówczas, jeżeli ukazuje się pod 
jednym tytułem, regularnie w równych odstępach czasu 
(codziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu itd.). 
Odstąpienie od tej powtarzalności czyli inaczej rytmu 
wydawniczego powoduje, że publikacja nie może być 
określana tym mianem. Podobnie sytuacja wygląda w 
mediach elektronicznych” - powiedziała nam pani Ewa 
Czerwieniec.
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