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Echo pleneru
Tajny agent w kuchni Powrót do przeszłości

 Tegoroczny plener odbywa się w Jantarze. 
Większość z nas odkrywa ten kurort po raz pierwszy, 
lecz niektórym co chwilę stają przed oczyma 
wspomnienia z dawnych plenerów, gdyż jesteśmy tutaj 
nie po raz pierwszy.
      W 2005 roku POSA wybrała Jantar na miejsce 
pleneru po raz pierwszy. Podobnie było rok później. 
Prestiżowy przywilej goszczenia uczniów naszej szkoły 
Jantar otrzymuje już po raz trzeci. Kilku z nas, było tu 
siedem i/lub sześć lat temu. Jako drugogimnazjalistką 
byłam tutaj w 2006 r. i przeżyłam właśnie w Jantarze 
wprowadzający do POSA chrzest. Moim wspomnieniem 
stąd jest właśnie ten jakże magiczny wtedy dla mnie 
obrzęd. Jednak nie tylko ja zapamiętałam coś z tych 
wyjazdów. Oto wspomnienia kilku uczniów II i III 
gimnazjum, którzy zdradzają, co z plenerów 2005/6 
utkwiło im najbardziej w pamięci: 
Kacper Borkowski – Pamiętam jak Krystian Janik płakał, 
bo nie mógł oglądać serialu “Zagubieni”, ponieważ 
musiał iść na plażę. 
Zuzanna Galewicz – Usiadłam wtedy na osie, na plaży, 
ukąsiła mnie, a potem pan Tomek zaniósł mnie z 
powrotem do ośrodka. 
Weronika Zawiła – Nasza pani wychowawczyni czytała 
nam Kubusia Puchatka na dobranoc.  Pamiętam też,  że 
wszyscy kupowaliśmy tzw. „gluty” z automatu, rzucaliśmy 
nimi i przyklejały się do sufitu.
Również niektórzy nauczyciele pamiętają tamte czasy:
Pani Ewa Czerwieniec – W Jantarze po raz pierwszy 
prowadziłam zajęcia z kamerą, gdyż wcześniej nie było 
takich możliwości. Uczniowie nagrywali reportaże. 
Pierwsze z nich to: „Biegnij Żaba, biegnij” i „Historia 
zaczarowanego długopisu”.
      Kilku nauczycieli, którzy byli wtedy na plenerze w 
2005r. przeżyli podobno „wycieczkę życia”,  kiedy to 
wybrali się stąd do Rosji, do Kaliningradu, aby 
pozwiedzać muzeum Immanuela Kanta z ówczesnymi 
gimnazjalistami. Wszystko podobno było dobrze dopóki 
wracając nie stanęli w korku autokarów na granicy. Tam, 
rosyjska służba celna przeszukiwała autobusy w 
większości pełne przemycanego za granicę tytoniu i 
alkoholu. Nie chcieli oni słuchać naszych pedagogów 
proszących o możliwość przejechania obok sznura 
autokarów, a nawet zagrozili, że zabiorą wszystkim 
paszporty. Jednak dzięki siostrze pani Ewy pracującej w 
polskiej ambasadzie w Bułgarii CUDEM udało im się 
przejechać obok, po ok. 7 godzinach stania. 
Podsumowując, mimo kilku złych wspomnień wszyscy 
ciepło wspominają Jantar.

Justa

      W tym roku na plenerze mieszkamy w ośrodku 
wypoczynkowym „Wiking” w Jantarze. Jak wiele 
innych budynków także i ten ma swoje tajemnice oraz 
miejsca, do których zwyczajni śmiertelnicy nie mają 
prawa wstępu. My spróbujemy je Wam przybliżyć.
      Jednym z nich jest kuchnia. Udało mi się dostać do 
środka, jednak nie było to łatwe. Jak poinformowała mnie 
jedna z kucharek nie wolno wchodzić tam osobom 
nieuprawnionym, ale w końcu zrobiła dla mnie wyjątek. 
    Wchodząc można było poczuć cudowne zapachy 
dobrych posiłków oraz przyjazną atmosferę pracujących 
tam kucharek.  Wszyscy byli dla mnie mili i nie wydaje 
mi się, abym przeszkadzała. Chyba powinnam zacząć 
pracować w „wikingowskiej” kuchni.
      Tak czy inaczej, znajdując się wewnątrz tajemniczego 
miejsca byłam zaskoczona. Wchodzi się do niezbyt 
dużego pomieszczenia, gdzie na samym środku jest 
ogromny blat. Tam prawdopodobnie pojawiają się nasze 
posiłki  i czekają aż któraś z kelnerek zaniesie je nam do 
stolików. 
 Następnym pomieszczeniem jest niewielkich 
rozmiarów kuchnia. Po prawej stronie, tuż przy ścianie 
jest rząd kuchenek gazowych. Po lewej natomiast są 
blaty, przy których pracują kucharki. Znajdują się tam 
także dwa ogromne kotły,  w których przygotowywana 
jest zupa. Idąc dalej w lewo dochodzi się do niedużego, 
prostokątnego pokoju, gdzie myte są naczynia. 
Zainteresował mnie długi,  duży korytarz. Aby do niego 
dojść trzeba wyjść z „myjni”, przejść przez całą kuchnię i 
jest się na miejscu. Po lewej i prawej stronie korytarza są 
drzwi, a za nimi pokoje, w których mieszczą się bardzo 
interesujące rzeczy. W jednym z pierwszych pomieszczeń 
podpisanym jako „magazyn” przez lekko uchylone drzwi 
zauważyłam półki z przyprawami.  Kolejne drzwi miały 
napis „magazyn żywnościowy”, jednakowoż były 
zamknięte. Ciekawym i wartym zauważenia na pewno 
jest pokój „obieralnia”, w której jedna z kucharek 
zajmowała się niczym innym jak obieraniem ziemniaków.   
      Jedno z ostatnich pomieszczeń z pewnością 
przestraszyłoby, a raczej jego zawartość niejednego 
wegetarianina. W tym pokoju kucharki zajmują się 
przygotowaniem wszystkich mięsnych dań. Drzwi były 
szczelnie zamknięte i mówiąc szczerze sama bałabym się 
tam wejść, dlatego podziwiam i mam wielki szacunek do 
wszystkich, którzy kiedykolwiek odważyli się tam być 
chociaż przez chwilę. 
      Wychodząc „ogarnęłam” wzrokiem całą kuchnię i ze 
stu procentową pewnością mogę stwierdzić, że była 
bardzo czysta i zadbana oraz, że do naszych posiłków nie 
dodawane są  produkty, których nie powinno tam być. 

Ktoś


