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Echo Pleneru
Początek i koniec

Każdy  plener  jest  dla  jednych  z 
uczniów naszej szkoły pierwszym, 
a  dla  innych  ostatnim.  Klasa 
dziewiąta,  pani  Grażyny 
Malinowskiej  żegna  morze  na 
ostatnim  plenerze  i  rozpoczyna 
ostatni  rok  w  naszej  szkole. 
Podopieczni  pani  Justyny 
Jasiorkowskiej,  czyli  klasa  II 
dopiero  teraz  rozpoczyna 
plenerową  przygodę.  Przeszli  już 
chrzest, dlatego mogą mówić, że są 
już prawdziwymi uczniami POSA.
-Na początku maluchy dużo płakały i 
bardzo  tęskniły  za  domem  i  za 
rodzicami.  Dlatego  musieliśmy 
pracować  nad  tym,  aby  się 
przekonały, że  na plenerze jest fajnie 
i,  że  warto  pracować  oraz 
angażować się w zajęcia. No i tak z 
dnia na dzień coraz lepiej się działo, 
dzieci  coraz  mniej  płakały  i  coraz 
więcej  się  cieszyły  tym,  co  daje  im 
plener. W tej chwili są  zachwycone, 
bo już jest piątek i jadą do domu, ale 
szczęśliwe po plenerze, tym co się na 
nim  działo  oraz  po  chrzcie  - 
opowiada pani Justyna Jasiorkowska 

wychowawczyni  2  klasy 
podstawówki.
- Moja  klasa  nie  czuje  że  są 
najstarszą klasą w szkole,  chociaż 
odchodząc mają tego świadomość. 
Podobają  im  się  warsztaty,  ale 
mniej  są  zdyscyplinowani  jeśli 
chodzi o zajęcia ogólnokształcące. 
Chcieli  bardziej  wykorzystać  ten 
czas  dla  siebie,  a  nie  dla  nauki. 
Chrzest  był  okazją   pożegnania z 
morzem,  co  zresztą  cała  szkoła 
widziała.  Kontynuują  tradycję 
takiego radosnego skoku do wody 
bez  względu  na  pogodę  i 
temperaturę.  Są  bardzo  radośni 
oraz  weseli,  chcą  być  ze  sobą  i 
wykorzystać  każdy  moment  
ostatniego  pleneru  -  opowiada 
pani  Grażyna  Malinowska, 

wychowawczyni 3 klasy gimnazjum.
- Co sądzicie o tym, że plener już 
się kończy?
-Szkoda, bo to już nas ostatni plener 
i nigdy już na taki nie pojedziemy. To 
był jeden z najlepszych plenerów. Nie 
chcemy,  żeby  się  kończył,  ponieważ 
będziemy musiały wrócić do domu i 
iść  do  szkoły  -  twierdzą   Natka  i 
Kasia z III gimnazjum.
-Choć  tęsknimy  za  rodzicami  nie 
chcemy,  aby  się  kończył,  bo  są 
krótkie  lekcje  i  są  dobre  kolacje  - 
przyznają Staszek i Franek z II klasy.
-  Co  było  najtrudniejsze  na 
plenerze?
-Najtrudniejsze  było  przeniesienie 
kota Garfilda do naszego pokoju pod 
nosem nauczycieli - twierdzi Jasiek z 
III gimnazjum.
-Najtrudniejsze było zrozumienie, że 
plener się kończy i uporanie się z tą 
myślą-  powiedział  Klimek  z  III 
gimnazjum
-Zdecydowanie nauczenie się słówek 
niemieckich  -  zdradza  Amelka  z  II 
klasy.

Klaudia

- Jak się  panu pracuje z naszymi 
uczniami?
-Współpracuje  mi  się  znakomicie. 
Co  prawda  z  każdą  klasą  inaczej, 
jednak na pewno jest to przyjemna i 
owocna współpraca.
-  Udało  się  panu  zrealizować 
wszystko co miał pan w planach?
-  Niestety  nie.  Miałem dużo  więcej 
planów, jednak okazało się, że czasu 
było bardzo mało. Na pewno żałuję, 
że z fakultetem plastycznym miałem 
tak  mało  zajęć.  Jestem  i  tak 
zadowolony  z  tego,  co  do  tej  pory 
udało nam się wykonać.
-Wiemy,  że  12  lat  temu  odbywał 
pan  na  plenerze  z  naszą  szkołą 
swoje  praktyki.  Czy  jest  jakaś 
różnica między „wtedy a teraz”?
-  Jest  ogromna  różnica.  Przede 
wszystkim  wymieniła  się  cała 
młodzież.  Pod względem miejsca, w 
Łebie  było  więcej  przestrzeni 
artystycznej.
-Ukończył  pan ASP.  Czy w życiu 
prywatnym  jest  pan  artystą? 
Jakim?  
-Tak  i  wiążę  z  tym  swoją 
przyszłość  ,w ten sposób konstruuję 
swoje  poczynania,  aby  cały  czas 
tworzyć.   Przede  wszystkim  tworzę 
grafikę warsztatową. Skupiam się na 
linorycie.  Malarstwo  również 
towarzyszy mi od czasów studiów.
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Jest to przyjemna 
współpraca

rozmowa z panem Jackiem Hołym,
nowym nauczycielem plastyki w 

naszej szkole.

„Zagadkowe przestrzenie”
Zainteresowanym, podajemy 

odpowiedzi, o jakich przestrzeniach 
pisaliśmy w poprzednim numerze 

„Echa”:
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