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Które zajęcia najbardziej podobają się uczniom na 
plenerze i dlaczego?
- Spodobały mi się witraże, ponieważ nigdy tego nie 
robiłam, a zawsze chciałam – powiedziała Laura 
Wielopolska z kl. V.
- Uwielbiam zajęcia z panem Kubą Hubickim, dlatego że 
są bardzo ciekawe, czasem zabawne i dużo uczą – 
stwierdził Franek Kudasik z kl. VII.
- Najbardziej podobały mi się zajęcia z fotografii, bo 
bardzo lubię robić zdjęcia – mówiła Amelka 
Harasimowicz z kl. IV. 
- Bardzo spodobały mi się zajęcia z Panem Wiśniewskim, 
ponieważ lubię uprawiać wszelaki sport - przyznał Franek 
Zięba z kl III.
- Kręci mnie fotografia, gdyż podoba mi się sposób 
wykonywania zdjęć- oznajmiła Oliwia Brylska z kl. IV. 
- Polubiłam zajęcia z witrażu, bo według mnie robimy 
bardzo fajne rzeczy ze szkła- zdradziła Kasia Słodyczka z 
kl II.
- Moimi ulubionymi zajęciami na plenerze są zajęcia z 
Panem Maciejem Maciejewkim, z którym tworzymy grę 
oraz bardzo lubię pracować w redakcji w radiu, bo to 
sprawia mi wielką przyjemność- odpowiedział Jan
 Kowalski z kl VIII.
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Kręci mnie fotografia

Szybkie newsy
*W sobotę klasa IV była z panem Wiśniewskim w 
Rowach na wycieczce rowerowej. 
*W sobotę wieczorem Pan Maciejewski zorganizował 
wieczorek filmowy dla klas gimnazjalnych. 
*Przyjechało wielu nowych nauczycieli na plener, lecz też 
paru nauczycieli wyjechało. 
*W niedzielę, w altanie odbyła się msza dla dla naszych 
uczniów i osób zamieszkujących ośrodek. 
*Klasy II, III i IV była w Słupsku na przedstawieniu 
lalkowym pt.„Tylko jeden dzień”. 
*W poniedziałek przed naszym ośrodkiem zaczęło się 
dymić z kosza na śmieci. Okazało się, że ktoś wyrzucił 
niedogaszonego papierosa. 
*Od poniedziałku, kiedy wyszło słońce wszystkie klasy 
spędzają czas głównie na plaży. 
*Od niedzieli zaczęły się poranne biegi. 
*W piątek odbyła się pierwsza projekcja pulsu pleneru. 
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Taki co klepie w
dzwoneczki…

Kto to jest szaman? 
-Osoba, która wszystko niszczy i brzydko mówi - Szymek 
Stankiewicz.  
-Dowódca stada ludzi- Mikołaj Błasiak. 
-To jest ktoś taki, co klepie w dzwoneczki - Franek 
Suchowian.  
-Nie wiem- Franek Budz.  
-Szaman to ktoś, kto uzdrawia ludzi mocą, której nie ma- 
Miłosz Gruszka.  
-Osoba przepowiadająca przyszłość i uzdrawiająca ludzi- 
Laura, Lidka i Dalila.
Co to jest rudzik? 
-Mój dawny pies- Mikołaj Błasiak.  
-Rudzik to taka inna odmiana ludzika - Franek 
Suchowian. 
-Ruda złota- Miłosz Gruszka. 
-Ptak- Laura, Lidka i Dalila.
Co to jest Homo-Sapiens? 
-To jest homo co sapuje - Mikołaj Błasiak . 
-Taki co jest Homo-Sapiensem - Franek Suchowian. 
-Człowiek nierozumny – Miłosz Gruszka. 
-Człowiek rozumny- Laura, Lidka i Dalila. 
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Każda miejsce skrywa w sobie wiele sekretów. Być 
może w naszym ośrodku również wydarzyło się coś 
zaskakującego lub dziwnego? Oto tajemnice Lazura!
- Było u nas dużo aktorów. Był też Krzyżowski (Jak się 
okazuje Jan Krzyżanowski – aktor przyp. Red.) 
Przyjechał Zlot Słonecznych (Organizacja charytatywna 
przyp. Red.) i dużo Vipów! - twierdzi Pani Kucharka.
-  Jedną z  kolonistek, przebywających w naszym 
ośrodku bolało ucho - opowiada Pan Kierownik. -
Przeczytała w internecie, że na ból ucha najlepiej 
pomaga czosnek. Lecz zamiast go zjeść, włożyła go do 
ucha. Niestety skończyło się to na tym, że trzeba było 
jechać do szpitala i wyjmować czosnek chirurgicznie - 
przyznaje.
Pan kelner wyjawił sekret o tajemniczych kamieniach, 
które są ukryte gdzieś tutaj.
- Gdy się ich dotknie i pomyśli życzenie, na pewno się 
spełni! Może to prawda? 

          Pola i Zuzia

Vip w Lazurze

Kącik rozrywkowy

Kobieta wracając z pracy weszła do swojego 
mieszkania. Gdy otworzyła drzwi przeraziła się... Co 
dalej? Ogłaszamy konkurs na najlepsze dokończenie tej 
historii! Odpowiedzi prosimy przynosić do pudełka w 
recepcji z imieniem, nazwiskiem, klasą i numerem 
pokoju! Do 12.09 wieczorem. 


