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Echo Pleneru
Spokojne małe miasteczko

Na temat jedzenia

W  tym  roku  odwiedziliśmy  Ośrodek  Wypoczynkowy 
„Polana”  w  Łukęcinie,  który  leży  w  województwie 
zachodnio-pomorskim,  w  powiecie  kamieńskim.  W 
minionych latach miejscowość ta była uznana, za miejsce 
spełniające  warunki  do  lecznictwa  uzdrowiskowego. 
Więcej  o tej  miejscowości  opowiedziała nam pani  Ewa 
Warysella, kierownik naszego ośrodka.
Podobno była tu kiedyś lecznica dla górników. Co się  
z nią stało?
To  był  apartamentowiec,  który  sąsiaduje  z  naszym 
ośrodkiem. 20 lat temu, kiedy wszystko było państwowe, 

a nie prywatne, to było centrum opieki matki z dzieckiem.  
Dobrze wyposażony ośrodek był dotowany przez polskie 
górnictwo.  Przyjeżdżały  tam  mamy  z  dziećmi  z 
chorobami  dróg  oddechowych  ze  Śląska,  aby  się  tu 
leczyć.  Teraz  lecznice  zostały  przebudowane  na 
apartamenty dla turystów. 
Czym zajmują się tutejsi mieszkańcy?
W sezonie wiele osób otwiera sklepiki z pamiątkami, z 
żywnością.   A poza sezonem mieszka tu niewiele osób, 
jedynie ok. sto, w tym większość to emeryci. Inni pracują 
w ośrodkach wypoczynkowych. Kiedyś było dużo więcej 
mieszkańców  ze  względu  na  funkcjonujące  tu  PGR-y 
(państwowe gospodarstwo rolne, przyp. red.).
Trudno  tu  dojechać,  skąd  się  wziął  problem  z 
komunikacją miejską?
Do niedawna istniała  tu  firma transportowa Ober-trans, 
była  to  bardzo  dobra  firma.  Niestety  interes  został 
zamknięty i w tej chwili jesteśmy zdani na komunikację, 
którą nam proponuje gmina albo powiat. Kursuje jeszcze 
jedna firma KSK, ale niespecjalnie dobrze.                                             
Łukęcin to spokojne, małe miasteczko.

Martyna Bystrowska, Maja Paluch
rys. Wojtek Widera

Na plenery przyjeżdżamy zwykle na dwa tygodnie. Dlatego jakość 
posiłków, jakie nam się oferuje w stołówce to bardzo ważna rzecz.  
W  tym  roku,  według  naszej  opinii,  jakość  jedzenia  bardzo 
pozytywnie nas zaskoczyła. Śniadania oraz kolacje serwowane są 
w postaci szwedzkiego  stołu. Są bardzo smaczne i urozmaicone. 
Obiad  podawany  jest  do  stołu.  Większość  uczniów  pytanych  o 
opinie  na  temat  jedzenia  twierdzi,  że  jest  bardzo  dobre. 
Nauczyciele  są  nim  zachwyceni.  Jedynie  najmłodsi  trochę 
marudzą. Twierdzą na przykład, że herbata jest za słodka (może nie 
wiedzą,  że  można  przygotować  sobie  swoją,  według  własnego 
uznania),  chociaż  jeden  z  uczniów  podkreślił  właśnie,  że 
najbardziej  smakuje  mu kakao i  herbata.  Trzecioklasista  lubi  na 
przykład jajka, kanapkę z szynką a nie smakują mu sałatki. Jedna z 
uczennic  chwaliła  natomiast  naleśniki,  ale  stwierdziła,  że  nie 
smakuje  jej  szczypiorek.  Znalazła  się  też  jedna  osoba,  której 
jedzenie nie smakuje. Posiłki serwowane są o 9.00, 14.00 i 19.00. 
Małym problemem okazały się kolejki do stołów z jedzeniem, więc 
Pani Dyrektor postanowiła wprowadzić zmiany w tym rozkładzie. 
Na  posiłki  przychodzimy  po  kolei,  klasami  w  odstępach 
pięciominutowych.

Kacper Hełmecki, Wojtek Widera

Ręka medyka
Co roku w ośrodku, 
w  którym  jesteśmy 
na  plenerze  mamy 
opiekę  medyczną.  
W tym roku opiekuje 
się  nami  ratownik 
medyczny,  Konrad 
Sobczyk.

Przed  naszym  przyjazdem  do  Łukęcina 
dowiedzieliśmy  się,  że  w  „Polanie”,  gdzie 
mieszkamy  nie  ma  na  stałe  pielęgniarki  a 
najbliższa jest 5 km stąd. Na szczęście znalazł 
się  pan  Konrad,  który  w  pogotowiu 
ratunkowym pracuje już od 14 lat. Pan Konrad 
ukończył  Pomorski  Uniwersytet  Medyczny, 
więc  opiekuje  się  nami  naprawdę  zaufana 
osoba.
Jak  na  razie,  na  szczęście  nie  było  żadnych 
poważnych  przypadków,  dzieci  zgłaszają  się 
jedynie z bólem brzucha lub głowy. 

 Maja Paluch, rys.Wojtek Widera
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Zdemaskowani
„Zdemaskowani” to cykl, w którym ujawniamy tajemnice 
z  życia  nauczycieli.   Tematem  pleneru  są  maski. 
Metaforycznie możemy o nich mówić również wtedy, gdy 

przybieramy  ,,maski”  np.  w  pracy  zawodowej. 
Postanowiliśmy  pokazać  naszych  nauczycieli  z  innej 
strony niż tej, którą widzimy codziennie podczas lekcji.  

Marzę, by mieć święty spokój
rozmowa z panią Katarzyną Cukier, nauczycielką 

j. niemieckiego 
Hobby  pani  Kasi  to  taniec  i  śpiew  góralski,  czytanie 
książek,  szczególnie  niemieckiej  i  francuskiej  literatury 
oraz literatury dziecięcej. Lubi pływać. W dzieciństwie nie 
lubiła uczyć się języka niemieckiego i nie przypuszczała że 
zostanie nauczycielem tego języka.       
- Jaki prezent dostała Pani na 18 urodziny? 
- Niestety prezentu nie pamiętam, ale dostałam całą garść 
serdecznych życzeń od rodziny i przyjaciół. 
- Czy przyłapano Panią na wagarowaniu, jeśli tak to w 
jakich okolicznościach? 
- Tak, raz jeden. Pamiętam że było to w liceum. Zwialiśmy 
całą klasą i zrobiliśmy to bardzo nieporadnie. Czekaliśmy 
pół godziny na boisku szkolnym i zastanawialiśmy się czy 
uciec czy nie. Niestety później nas złapali i odebrali 
wszystkie dni wycieczek szkolnych. 
- Gdyby miała Pani możliwość przeniesienia się w czasie 
to do jakiego roku i dlaczego?  
- Przeniosłabym się dwieście lat wstecz i chciałabym 
mieszkać cały czas na Podhalu. Paść sobie krowy, owce i 
mieć święty spokój. 
- Jakie ma Pani najgorsze wspomnienie z nauczycielem 
z  dzieciństwa? 
- „Pała” z muzyki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. 
Dostałam, ponieważ nie zrobiłam zadania.  
- Jaka była  żenująca sytuacja, którą przeżyła Pani w 
dzieciństwie i teraz się tego wstydzi? 
- Pamiętam jedną sytuację, kiedy chłopcy wparowali do 
damskiej łazienki, a ja byłam wtedy w toalecie. Byli bardzo 
zawstydzeni. Skończyło się tak, że przyszli do mnie z 
przeprosinami i  bukietem kwiatów.  

rozmawiał Wojciech Widera                                                          

Wagary zamiast zawodów
rozmowa z panią Karoliną Sikorską nauczycielką 

j. angielskiego

- Co dostała pani na 18 urodziny? 
- Dostałam  Boomboxa  marki  Phillips,  to  taki 
najfajniejszy prezent. Mam go już 20 lat i nadal działa. I 
dostałam  też  taką  wielką  maskotkę  biedronki,  też  ją 
mam do tej pory. 
- Czy przyłapano panią na wagarowaniu? 
- Raz,  w  podstawówce  chcieliśmy  oglądać  zawody 
sportowe i nikt nas nie chciał puścić, no to wyszliśmy 
sobie sami ze szkoły. Okazało się później że reszta klasy 
poszła na te zawody z wychowawczynią. 
- Do którego roku chciałaby się pani przenieść, gdyby 
pani mogła? 
- Z chęcią zobaczyłabym końcówkę XIX wieku.  
- Jakie  ma  pani  najgorsze  wspomnienie  z 
nauczycielem w szkole? 
- W  dzieciństwie  nie  miałam  takiego  wrednego 
nauczyciela,  ale  miałam  w  ogólniaku  nauczycielkę 
geografii, która mnie dziwnym trafem nie lubiła i do tej 
pory nie wiem dlaczego. 
- Jaka była  żenująca sytuacja, którą przeżyła Pani w 
dzieciństwie i teraz się tego wstydzi? 
- Na  uroczystości  szkolnej  zostałam  zmuszona  do 
śpiewania hymnu i wcale mi się nie udało. I długi czas 
po tym zdarzeniu było mi przykro.

rozmawiała Maja Paluch 

Hobby pani Karoliny to czytanie książek, słuchanie 
muzyki i oglądanie filmów

Co to jest?
Różne oblicza szlaczków

Wszyscy mamy bujną wyobraźnię. 
Co ukrywa nasz rysunek?
- Na obrazku widzę bazgroły – 
odpowiedział Maks  z klasy 4.
- To według mnie są jakieś strzałki – 
powiedział Mikołaj z klasy 4.

- Ja tu widzę serce i koniczynę – odpowiedziała Ania z 
klasy 4.
- To jest baran, a za nim góra – uznała Paulina z klasy 7.
- To jest maska wszechświata – powiedziała Paulina z 
klasy 9.

zebrały Maja Paluch, Martyna Bystrowska
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