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Echo Pleneru
W przestrzeni warsztatów

Tegorocznym  tematem 
pleneru  jest  „przestrzeń”  i  to 
właśnie  pod  tym  hasłem  są 
prowadzone wszystkie zajęcia. Jak 
co roku, poza lekcjami z naszymi 
nauczycielami  odbywa  się  wiele 
warsztatów.  
W tym roku prowadzą je:
Pan Tadeusz Dylawerski 
(pantomima, klasy 2-6)
Pan Patryk Tik Tak Matela 
(beatbox - fakultet muzyczny)
 Pan Jarek Wszędybył (film 
dokumentalny, fakultet literacki).
- Na czym polegają prowadzone 
przez pana warsztaty - 
zapytałyśmy pana Tadeusza -
Moje warsztaty polegają na 
uświadomieniu uczestników czym 
jest gest, do czego zmierza i czy 
każdy ruch jest gestem 
wykorzystywanym w pantomimie, czy 
jest jakaś inna cecha w ruchu, która 
nadaje mu znaczenie 
pantomimicznego gestu. 

- Czego chciałby pan nauczyć 
naszych uczniów - to pytanie do 
pana Patryka:
-Uczniów z Zakopanego chciałbym 
nauczyć podstawowych rytmów 
beatboxowych i słuchania. 
Chciałbym, żeby wspólnie mogli te 

rytmy wykonywać, a także łączyć je z 
instrumentami, na których grają na 
co dzień. 

- Jak temat tegorocznego pleneru 
włącza pan w swoje warsztaty - 
zapytałyśmy pana Jarka.
- Tak jak pozostałe grupy korzystam 
z miejsca, w którym jesteśmy, z 
morza, z plaży, z przestrzeni z jaką 
kojarzy się woda i miasteczko, które 
jest nad nim położone.

Fakultet  plastyczny  jeszcze  nie 
rozpoczął  swoich  warsztatów.  Ich 
czas  nastąpi  w  niedzielę.  Wówczas 
dołączy  do  naszego  pleneru  pan 
Marek  Lalko,  który  poprowadzi 
warsztaty z fotografii otworkowej. W 
tej chwili ich zajęcia prowadzą pani 
Jadwiga Rogowiec i pan Jacek Hoły 
(nasz nowy nauczyciel od plastyki), 
a od piątku będą z nami pani Agata 
Jasiorkowska i pani Lidia Rosińska.
Jak  łatwo  zauważyć  różnorodność 
warsztatów jest bardzo duża i każdy 
może  znaleźć  coś,  co  odpowiada 
jego zainteresowaniom.  

Marysia
rozmawiały:

Ola i Klaudia

Moc Solanki

Pewnie  doszły  was  słuchy,            
że  już  pierwsi  uczniowie  poddali 
się  znanej  nam  wszystkim 
inhalacji.  Skorzystać z niej mogą 
chętni z całej  szkoły. 
Inhalacje odbywają  się  w gabinecie 
na pierwszym piętrze w budynku A 
na  przeciwko  recepcji.  Plan 
korzystania  z  zabiegów opracowała 
pani Justyna Jasiorkowska. 
Czym  jest  inhalacja  i  czy  nam 
c z a s e m  n i e  z a s z k o d z i 
sprawdziłyśmy u  pani pielęgniarki.
- Będziecie uczestniczyć w inhalacji 
solankowej.  Oczyści  wam  drogi 
oddechowe  i  płuca  ze  wszystkich 
zanieczyszczeń,  a  do  tego  podziała 
przeciwzapalnie.  Musicie  wiedzieć, 
że to nie jest taka typowa inhalacja 
dla  osób  chorych.  To  jest 
dopełnienie  do  tego,  co  macie  już 
nad  morzem.  Dostarczy  wam  ona 
więcej  jodu.  Trwa  krócej  niż  te, 
przeprowadzane  z  powodów 
zdrowotnych.                                             

Klaudia

Podczas  czwartkowego            
obiadu  klasa  5  okleiła  jadalnię 
karteczkami  ze  słówkami 
angielskimi.  Jest  to  jeden  z 
pomysłów Pani Madzi, aby łatwiej 
nauczyć się języka. 
To  jednak  nie  koniec  zabawy  z 
karteczkami.  Pomysłodawczyni 
chciałaby   okleić  z  pozostałymi 
klasami  łazienkę,  korytarz,  a  także 
inne miejsca. Uczniowie dobrze się 
przy  tym  bawią,  a  przy  okazji 
wszyscy mieszkańcy ośrodka mogą 
w  przyjazny  sposób  nauczyć  się 
angielskiego.
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