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Ostatniego  dnia  pleneru  dużo  osób  podzieliło  się 
swoim  zdaniem  na  temat  warsztatów  jak  i  całego 
wyjazdu. 
Maluchom podobały się warsztaty z gry na afrykańskich 
bębnach i to jak pani Zuzanna Wiercioch zabrała ich na 
lody.  Piątoklasistce  przeszkadzały  krótkie  przerwy 
pomiędzy blokami przez co miała mało czasu dla siebie i 
na rzadkie odwiedziny morza. 
Natomiast klasie VI podobały się zajęcia z panem Kubą 
Hubickim.  Za to przeszkadzały im kolejki w stołówce. 
Gimnazjaliści  z  fakultetu  muzycznego  są  zachwyceni 
warsztatami  z  musicalu.  Cały  czas  tańczą  jeden  krok, 
który nazwany został „żydem”. Gimnazjaliści z fakultetu 
plastycznego  zabiorą  do  domu  swoje  koszulki  z 
warsztatów  sitodruku.  Natomiast  fakultet  literacki  jest 
zadowolony ze swoich teledysków jak i „Księgi emocji”, 
którą  stworzyli  z  panem  Maciejem  Maciejewskim. 
Gimnazjalistkom  z  klasy  III  podobały  się  występy 
wszystkich  uczniów  jak  i  teledyski,  które  same 
stworzyły. Kolejnej gimnazjalistce nie podoba się hałas 
w  stołówce,  przez  który  nie  słyszy  własnych  myśli. 
Najtrudniej  było wszystkim wstawać  na  śniadanie.  IX 
klasa bardzo przeżywa rozstanie  z klasą i całą szkołą. 
My też będziemy tęsknić!  
Po pracowitym plenerze czas wrócić do szkoły...

Sandra Ślusarz 

Nie ma o czym śpiewać
W poniedziałek w sali kawiarnianej uczniowie klasy 
piątej  i  szóstej  przedstawili  swoje  efekty  pracy  na 
zajęciach  z  panem  Kubą  Hubickim.  Pan  Kuba 
Hubicki na co dzień  gra  na akordeonie, a na swoich 
warsztatach uczył co to jest improwizacja. Klasa piąta i 
szósta starała się nauczyć jak współpracować ze sobą. 
Piąta klasa miała za zadanie napisać własną piosenkę i 
skomponować  utwór.  Dziewczynki  nagrały  swoją 
autorską  piosenkę  „Zrób  coś  porządnego”,  gdzie  pod 
koniec  utworu  śpiewają  nie  ma  o  czym  śpiewać.  W 
dodatku  pięknie  zaśpiewały  znany  utwór  „Halleluja”. 
Cała  klasa  V  zaprezentowała  swój  autorski  utwór 
instrumentalny. Ich kompozycje spodobały się widowni. 
Szósta  klasa  przedstawiła  utwór  wokalno-
instrumentalny.                                           Jan Kowalski

Wracamy do szkoły

Echo Pleneru
Przegląd wydarzeń

~12.09.2016 po uczennicę z klasy V przyjechali rodzice, 
ponieważ zachorowała. Wcześniej zdarzały się inne 
przypadki chorób, jednak dzieciom udało się 
wyzdrowieć i zostać do końca pleneru.
~Na plenerze odnotowano przypadki zamieniania łóżek 
na kołyskę. Cała procedura polega na tym, że wyciąga 
się z łóżek deski, a materace lądują na podłodze.
~W pokoju nr. 336 bardzo często wieczorami odbywają 
się kabarety, które prowadzi Zosia Jakubiak
~Niektórym plenerowiczom zmęczenie daje się we 
znaki. Zdarza się, że przy wychodzeniu z balkonu mylą 
drzwi z oknem.
~ W tym tygodniu po przyjeździe pana Krzysztofa 
Wiśniowskiego odbyło się wielki kąpanie w morzu. 
Niektórzy zdecydowali się pływać w ubraniach.

Jan Kowalski, Sandra Ślusarz i Julia Kachnic

10.09.2016r.  w  sali  lustrzanej  fakultet  muzyczny 
przedstawił  to  co  przygotował  na  warsztatach 
musicalowych.  Pokazali  nam   aktorskie  ćwiczenia  z 
zajęć  z  panią  Agatą  Walczak.  Później  zaśpiewali  nam 
dwie różne piosenki. pierwszą  była „ Letnia miłość” z 
musicalu  Grease,  a  druga „  Uwierz  w siebie”  z  High 
school  musical.  Do  tego  przygotowała  ich  pani 
Agnieszka Przekupień. Oczywiście zaprezentowali nam 
też  dwa  układy  taneczne,  która  nauczyła  ich  pani 
Anastazja Simińska.

Julia Zell

Letnia miłość

Świetlna droga
We  wtorek,  po  godzinie  19  odbył  się  coroczny 
„chrzest” klasy II i kilku osób z klas  III , IV, VII i 
VIII.  W  tym  roku  wyglądał  on  inaczej  niż  przez 
ostatnie lata. 
Gdy  nowi  plenerowicze  szli  lasem  pan  Krzysztof 
Wiśniowski  wyskakiwał  zza  drzew  strasząc  maluchy. 
Pozostali  uczniowie  siedzieli  na  plaży  w  dwóch 
szeregach  tworząc  korytarz,  grzechotali  butelkami  z 
kamykami i świecili latarkami. „Nowi”, po przybyciu na 
miejsce  chrztu,  przechodzili  tak  utworzoną  świetlną 
drogą. Najmłodsi prowadzeni byli przez gimnazjalistów 
z III g.  Na końcu korytarza pani dyrektor oblewała ich 
wodą.  Na  końcu  chrzczony  był  pan  Kuba  Hubicki, 
którego  najstarsi  uczniowie  dodatkowo  wrzucili  do 
morza. Klasa III gimnazjum  postanowiła pożegnać się z 
plenerami wskakując całą grupą do wody.   Większość 
uczniów wracała do ośrodka cała mokra.

Sandra Ślusarz i Julia Zell
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10  września  na  kolację  została  podana  pizza  dla 
wszystkich uczestników pleneru. Praktycznie wszyscy 
uczniowie  zostali  zmuszeni  walczyć  choć  o  jeden 
kawałek .  Dzieci  z  młodszych klas  nie  miały takiego 
refleksu  jak  starsi  uczniowie  dlatego  musieli  długo 
oczekiwać  na  przysmak.  Wielu  plenerowiczów  nie 
chciało  uczestniczyć  w  tych  drastycznych  scenach  i 
postanowili zjeść normalną kolację .

Julia Kachnic

Hardcorowa kolacja

Dyskoteka przy kiełbasie

Inwazja robaków

We wtorek wieczorem cała nasza szkoła uczestniczyła 
w corocznym ognisku. Po kolacji wszyscy spotkali się 
na  specjalnie  przygotowanym  palenisku  przed 
ośrodkiem.
Najpierw  młodsi  uczniowie  śpiewali  przy 
akompaniamencie  pana  Kuby Hubickiego.  Potem nasi 
najmłodsi zjedli kiełbasę  i  wypili herbatę.  Po godzinie 
zmienili się ze starszymi uczniami.
Gdy  została  włączona  muzyka  z  ogniska  zrobiła  się 
dyskoteka.  Dwie dziewczyny z III  gimnazjum zaczęły 
tańczyć  „belgijkę”.  Po  kilku  minutach  do  zabawy 
dołączyła się prawie cała szkoła.

Sandra Ślusarz i Julia Kachnic

Na  plenerze  w  Jarosławcu  przekonaliśmy  się,  że 
niestety,  morze,  to  chyba  najgorsze  miejsce  pod 
względem spotkań z komarami  i kleszczami. Chyba 
nie  ma  wśród  nas  osoby,  która  nie  byłaby  choć  raz 
ugryziona przez komara. Każdy wygląda jakby miał ze 
STO siniaków. Kleszczy jest trochę mniej, ale pomimo 
tego i tak są bardzo niebezpieczne, więc warto uważać, 
gdzie się chodzi. Niestety pan Karol Moch i uczeń klasy 
IV  znaleźli  na  swoim  ciele  kleszcza.  Na  szczęście 
zostały szybko usunięte.

Jan Kowalski

Cała w błocie
9 września mogliśmy oglądnąć  teledyski klas I i  II 
oraz  III  gimnazjum,  które  były  efektem  pracy 
podczas  warsztatów  filmowych  z  panem  Karolem 
Mochem  uczniów  z  fakultetu  literackiego. 
Gimnazjaliści  pracowali  w  dwóch  grupach.  Każda 
wybrała swój ulubiony utwór. 
Podczas  pokazu  najpierw  zobaczyliśmy  pracę  I  i  II 
gimnazjum. Był to teledysk do piosenki Black Coast – 
„Trndsttr  (Lucian remix)”.  Za to klasa III  gimnazjum 
użyła piosenki Bokka – „Town Of Strangers”. Obydwa 
teledyski opowiadały o niezbyt pozytywnych emocjach, 
ale  za  to  publiczność,  po  ich  obejrzeniu,  była  pod 
ogromnym wrażeniem. Po gromkich brawach wszyscy 
podziękowali  panu  Karolowi  za  pomoc,  poszerzenie 
wiedzy na temat teledysku i obsługi kamery. Widownia 
zadawała pytania autorom przez co wyszła z tego mała 
konferencja.  Podzielili  się  ze  wszystkimi  tajnikami  
swojej pracy na warsztatach. Aktorzy jak i  cała ekipa 
filmowa bardzo się poświęcali. Uczniowie z klasy I i II 
wbiegli do morza o 6 rano. Ola Banak z III gimnazjum 
tarzała się w błocie i miała we włosach mech. Wszyscy 
zostali  pogryzieni  przez  komary  nawet  w  najmniej 
spodziewanych  miejscach.  Do  poświęceń  zalicza  się 
także  żmudna  praca  nad  montażem.  Za  to  efekt  – 
WOW.
Klasa III gimnazjum postanowiła wysłać swój teledysk 
autorce  piosenki  z  prośbą  o  możliwość  jego 
opublikowania.  Po  zaledwie  jednym  dniu  Bokka 
odpisała na wiadomość przez facebooka. Bardzo jej się 
podobała praca uczniów naszej szkoły i wyraziła zgodę 
na opublikowanie teledysku.

Sandra Ślusarz

Spektakularne pozy
Trzy dni temu, po kolacji Pani Irena i pani Grażyna 
wzięły   gimnazjalistów   na   spacer  nad  morze. 
Niestety,  prawie nikomu się  nie chciało iść,  ale panie 
były  niewzruszone  i  uczniowie  znaleźli  się  na  plaży. 
Przez pierwsze  piętnaście minut wszyscy robili zdjęcia. 
Później nauczycielki poprosiły nas,  by stanąć w kółku i 
pokazać  co  umiemy,  albo  coś  niezwykłego.  Była 
„gwiazda”,  przewrót  przez  bark,  stanie  na  rękach  i 
szpagat.  Chłopcy  zrobili  piramidę.  Przedstawiono  też 
scenę  z  filmu „Dirty  dancing”.  Pani  Irena,  natomiast, 
zrobiła „jaskółkę”. Niestety nie  wszyscy chcieli wejść 
do środka okręgu. Gdy szliśmy z powrotem do ośrodka 
chłopcom  z  klasy  VII  zgubił  się  klucz.  Wszyscy 
włączyli  latarki  w  telefonach  i  szli  krok  po  kroku 
szukając zguby w piasku. Znalazcą został Maksymilian 
Rzepka.

Julia Zell
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