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Strona 2

Tęcza w autokarze
      Trasa Zakopane – Jantar.  Jest to niemała odległość 
nawet,  jeżeli spojrzymy na mapę. W wykonaniu POSA 
trwała ona 13 godzin. Dla niektórych były to godziny 
długie, dla innych przeciwnie. O tym jak przetrwali ją 
nasi uczniowie opowiem ich własnymi słowami.
      “Nie pamiętam, bo spałam” - taka odpowiedź na 
pytanie o sposób spędzenia podróży padała najczęściej. 
Dużo osób mówi,  że było im “za zimno”, ale taka sama 
ilość uczniów wspomina, że było im znowu “za ciepło”. 
To chyba oznacza, że tzw. szyberdach ciężko pracował. 
Kilka osób opowiadało mi niesamowite historie o 
zgubionych i odnalezionych w autobusie butach,  a 
niektórzy zbyli moje pytanie westchnieniem “O Jezu”. 
Jednak jeden uczeń przyciągnął moją uwagę swoją 
historią o Skittlesach. Powiedział, iż zjadł tych cukierków 
stanowczo za dużo, w skutek czego “zwymiotował 

tęczą”. Jednak następnie przerwał szybko mówiąc, że to 
był tylko sen. Moim zdaniem tego typu koszmary mogły 
być wywołane rzeczywiście przez przejedzenie 
słodyczami. W autokarach młodszych uczniów nie 
zdarzyło się podobno więcej niemiłych historii. 
Natomiast w mniejszym busie, którym podróżowali 
najstarsi, niektórzy nie czuli się najlepiej,  ponieważ nie 
mogli zasnąć. Działo się tak podobno dlatego, że kilka 
starszych koleżanek nie mogło opanować radości 
związanej z wyjazdem na plener i śpiewało ulubione 
piosenki w “godzinach nocnych”. Ale wszystkie smutki 
związane z podróżą przeminęły, gdy dotarliśmy do 
Jantaru. 

Justa

Druga strona wychowawcy
      Jako uczniowie pewnie nie zastanawialiśmy się jak to jest być 
wychowawcą. Gdy mamy problemy, pomysły, skargi kierujemy je do 
wychowawcy, a on w magiczny sposób je rozwiązuje, rozważa, a przede 
wszystkim nas wysłuchuje. To jest w końcu jego zadanie.  Moim 
zadaniem jest przybliżenie wam jak ta praca wygląda od drugiej strony. 
Powierzchownie patrząc jest to człowiek, któremu spadło na głowę 
opiekować się grupą „małych dorosłych” przez okres około 3 lat. Jest to na 
pewno nie lada wyzwanie. 
- Nawiązuje się się wtedy bliższe kontakty z młodzieżą,  a nawet przyjaźnie - 
powiedziała nam pani Aleksandra Kozłowska.  - Podczas tego okresu budują 
się relacje a przede wszystkim zaufanie.  To już nie jest zwykła relacja 
nauczyciel-uczeń, ale coś więcej. 
- Nie można powiedzieć, że bycie wychowawcą nie jest przyjemne, ale 
pojawiają się obawy - stwierdziła pani Grażyna Malinowska. - Najczęstszą 
jest oczywiście bezpieczeństwo uczniów. 
Nie dziwimy się temu faktowi, bo nasi rodzice przecież darzą wychowawców 
wielkim zaufaniem posyłając swoje pociechy np. na drugi koniec Polski pod 
ich opieką. 
Niektórzy nauczyciele np. Pan Tomasz Paluch przyznają,  że będąc 
wychowawcą istnieje obawa przed sprawdzeniem się w swojej roli.

eM

Świat teatru

      Trwają warsztaty teatralne z 
pan ią Ma łgorza tą Oracz z 
Gdańska z Teatru Wybrzeże, w 
których uczestniczą wszystkie 
klasy. 
Zajęcia przewidziane są na trzy dni. 
Pierwsze miały na celu, żebyśmy 
uwierzyli w siebie i swoich kolegów. 
Było to ćwiczenie polegające na 
puszczenie się ze stołu tyłem i 
spadnięciu w ramiona innych 
uczniów. Mieliśmy też skupić się i 
wyczuć kiedy poszczególna osoba 
siedząca w kole ma mówić numer 
między 1-20. 
Wszystkim osobom spodobały się 
ciekawe i interesujące zajęcia.  - 
Bardzo mi się podobały te warsztaty, 
były fascynujące, gdyż nigdy nie 
miałam takich doświadczeń - 
powiedziała Dagmara z klasy 1 
gimnazjum. 
 Nasz Dyrektor wymyślił nam 
ponadto inne atrakcje: w sobotę 
(08.09.12 r) odbędzie się „dzień 
Kaszubski”. Przyjadą dwie panie, 
które będą nam opowiadać o 
Kaszubach. 
Odbędzie się też DYSKOTEKA, na 
którą wszyscy niezmiernie czekają! 
Przez trzy dni (04-06.09.12 r) 
wszystkie klasy wyjeżdżąją do 
Gdyni na jeden dzień.
We wtorek (11.09.12 r) zapowiadany 
jest wczesny wyjazd z ośrodka. Po 
drodze do domu zajrzymy do 
Malborka, żeby  zwiedzić zamek. 

Stefania

      Pewnie wszyscy się zastanawiają, dlaczego w naszym ośrodku jest basen, 
a nikt się w nim nie kąpie. Zapewne uczniów odstrasza zimna woda. Trzeba 
też pamiętać, że nie można wchodzić do wody bez obecności nauczyciela. 
Jeśli ktoś chce popływać to najlepiej jest się umówić z panem Żabą,  żeby na 
jego lekcji pójść całą klasą na basen. Nawet ten, kto nie pływa najlepiej, to 
pan Krzysztof służy pomocą i chętnie pomoże. 
      Warto, gdyż dużo osób, których się pytam co najlepiej wspominają 
podczas pleneru w Jantarze sprzed sześciu lub siedmiu lat, to mówią,  że 
właśnie pływanie w basenie.

Boro

A może by tak popływać???


