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Echo Pleneru
Warsztaty i nieliteracka literatura

Szerszeń w pokoju

Podczas pleneru, ja zwykle, cała nasza szkoła uczestniczy 
w  zajęciach  ogólnokształcących  prowadzonych  przez 
nauczycieli  z  Zakopanego.  Oprócz  tego  duży  nacisk 
kładziony  jest  na  warsztaty  z  zaproszonymi  gośćmi  z 
różnych dziedzin sztuki. 
Warsztaty taneczne. Zajęcia prowadziła pani Dominika 
Gryz.  Pani  Dominika  jest  na  piątym  roku  Akademii 
Teatralnej w Bytomiu i jeździ od paru lat z dziećmi na 
obozy, aby tam uczyć tańca. - Warsztaty będą taneczno-
ruchowe.  Do  choreografii  będę  wprowadzać  elementy 
jogi  i  tańca współczesnego.  Zajęcia  mam z wszystkimi 
klasami – powiedziała pani prowadząca zajęcia.
Warsztaty operatorskie  Zajęcia prowadził  pan Mikołaj 
Walczewski. Na zajęciach fakultet literacki podzielił  się 
na  dwie  grupy  i  razem  z  panem  Mikołajem  nagrywa 
krótkie  około  dwuminutowe  etiudy  filmowe.  Na 
warsztatach poznajemy tez tajniki  operowania kamerą  i 
pisania scenariusza.
Warsztaty lalkarskie
Zajęcia prowadzą państwo Małgorzata  i Artur Zajt. Uczą 
oni budowy lalek ze swoich materiałów lub z materiałów 
znalezionych  w lesie.  Na  zajęciach  uczniowie  mają  do 
czynienia z czterema technikami: jawajką, kukłą, pacynką 
i marionetką (rozmowa z panią Małgorzatą w następnym 

numerze). Pan Artur uczy dodatkowo technik aktorskich, 
pracy z lalką na scenie.
Warsztaty muzyczne. To zajęcia, które odbywają się już 
od trzech lat. Prowadzi je duet świetnych muzyków, pan 
Jakub  Hubicki  i  pan  Maciej  Cisło.  Pan  Jakub  gra  na 
akordeonie,  a  pan  Maciej  –  na  gitarze.  Na warsztatach 
fakultet  muzyczny,  jak  i  klasy  4-6  będą  pisać  własne 
utwory,  a  później  prezentować  je  przed  szkołą  na 
końcowym pokazie.
 Warsztaty  plastyczne.  Zajęcia  prowadzą  dwie 
nauczycielki  uczące  w  naszej  szkole,  pani  Jadwiga 
Rogowiec i pani Renata Mrowca. Na warsztatach dzieci 
malują pastelami i kredkami, wycinają i haftują. 
 Warsztaty dziennikarskie. Zajęcia prowadzi pani Ewa 
Czerwieniec,  nauczycielka  massmediów,  warsztatów 
dziennikarskich  i  scenariuszy  w  naszej  szkole.  Na 
warsztatach,  jak  co  roku,  fakultet  literacki  prowadzi 
media  plenerowe.  Klasa  7  redaguje  gazetę  plenerową, 
klasa 8 i 9 podzieliły się na dwie grupy i wymieniają się 
robiąc PULS PLENERU. 
 Warsztaty literackie
Zajęcia  prowadzi  pan  Bartłomiej  Piotrowski.  Finał 
warsztatów  literackich  zapowiada  się  bardzo 
„nieliteracko”.

Maja Paluch, Wojtek Widera

Na stronie internetowej Ośrodek „Polana” chwali się, 
że  ich  pokoje  są  wygodne  i  funkcjonalne.  
Zobaczmy, co o tym sądzą nasi uczniowie.
-  Pokoje  są  bardzo  ładne,  jest  dużo  gniazdek 
elektrycznych, lecz nie ma kabiny prysznicowe, więc 
podczas kąpieli woda zalewa nam całą łazienkę. Nie 
podoba  nam  się  jeszcze  to,  że  mamy  mniejszy 
telewizor  niż  pan  Hubicki  -  twierdzą  uczniowie  z 
klasy VI.
- Pokój jest fajny, tylko nie podobają mi się łóżka i 
to, że jest pełno pająków - Oliwia Brylska kl. 5
- Nie podoba mi się, że wczoraj był u nas szerszeń, a 
podoba mi się telewizor - twierdzi Franek Suchowian 
z kl. 5
- Nie podoba mi się to, że prześcieradło jest płaskie a 
w domu mam chropowate -  Marat Harasimowicz , 
kl. 3
- W pokoju podoba mi się telewizor, a nie podoba mi 
się  to,  że  nam  się  prysznic  popsuł  -  Małgosia 
Małaczek z kl. 3

Martyna Bystrowska

Atak Kamikaze na rap
Eminem  jest  raperem  z  Ameryki.  Jego  prawdziwe  imię  to 
Marshall Bruce. Na początku nie robił żadnych piosenek lecz 
zajmował się bitwami freestylowymi (w biednych dzielnicach 
urządzano takie popisy, gdzie dwie osoby prezentowały swoje 
umiejętności rapowania bez wcześniejszego przygotowania), 
które często wygrywał. 
Jego najbardziej  znane piosenki  to „Rap God"‚ „The Real 
Slim Shady", „Lose Yourself", „Asshol. 
Pierwszego   września  opublikowany  został  nowy  album 
artysty.  Nosi tytuł „Kamikaze” i już w dzień premiery został 
uznany za bardzo dobry. Fani byli bardzo zaskoczeni nową 
płytą,  ponieważ  raper  oprócz trasy koncertowej  nic  innego 
wcześniej  nie  zapowiedział.  Eminem  w  kilku   kawałkach 
krytykuje  rap  młodego pokolenia,  najbardziej  oberwało się 
takim wykonawcom jak Drake, Lil Pump, MGK, czy Lil Xan. 
Możemy być  pewni,  że  wspomnieni  wcześniej  raperzy  nie 
przejdą koło tego obojętnie. Osobiście uważam, że temat jest 
dosyć ciekawy i warty uwagi. Zachęcam do zapoznania się z 
albumem i z zaistniałą sytuacją.                     

Kacper Hełmecki                                              
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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.  

Potłuczone okulary
rozmowa z panią Magdą Łukasik, nauczycielką j.angielskiego

Hobby pani Magdy to pływanie, chodzenie po górach, czytanie 
książek, oglądanie filmów i jazda na nartach.

- Co dostała pani na 18 urodziny?
- Komplet dłutek rzeźbiarskich.
- Czy przyłapano kiedyś panią na wagarowaniu? Jak tak to 
w jakich okolicznościach?
- Tak,  jeden  raz,  w  klasie  pierwszej  liceum.  Wyszliśmy  ze 
szkoły w Dzień Wagarowicza. I tak nieudolnie to zrobiliśmy, że 
w drodze ze szkoły napotkaliśmy naszego wychowawcę. No i 
oczywiście wróciliśmy na lekcje.
- Do którego roku by się pani przeniosła, gdyby miała pani 
możliwość?
- Przeniosłabym się do czasów władzy króla Ludwika XVI, we 
Francji, który był nazywany Królem Słońca, albo też do Anglii 
za czasów panowania króla Henryka VII.
-Jakie ma pani najgorsze wspomnienie z nauczycielem?
-Pamiętam, że w przedszkolu pewna pani  zmuszała mnie do 
jedzenia  zupy  mlecznej,  nawet  jak  była  już  zimna  i  miała 
kożuchy. I tak traumatycznie to zapamiętałam, że do tej pory 
nie jem, ani nie piję żadnych mlecznych produktów.
-Jaka była kompromitująca sytuacja, którą przeżyła pani w 
dzieciństwie i teraz się tego wstydzi?
- Ta sytuacja nie była może na tyle żenująca, ale pamiętam ją 
do  tej  pory.  Miałam  nosić  okulary  i  mama  poprosiła  mnie 
żebym  je  nosiła.  No  i  w  drodze  do  szkoły  oczywiście  je 
założyłam,  ale  w  szkole  je  zdjęłam  i  ukryłam  głęboko  w 
plecaku. Pani nauczycielka wiedziała, że ja z nimi przyjdę a ja 
oszukałam. że ich nie mam. Wróciłam  do domu i okazało się, 
że one są  całe potłuczone.  W tamtych czasach nie tak łatwo 
było  załatwić  okulary.  Bałam  się  reakcji  mamy  i  pani 
wychowawczyni. Było to dla mnie wstydliwe. 

rozmawiała Maja Paluch

Co to jest?
Różne oblicza szlaczków

Wszyscy mamy bujną 
wyobraźnię. Co ukrywa nasz 
rysunek? 
- Postać, która stoi na 
wietrze - odpowiedziała pani 
Ewa 
- Illuminati otoczone 

kwiatkami i motylami - powiedziała Marysia z klasy 6 
- Kłębuszek - odpowiedziała Zuzia z klasy 
- Zabita osa - uznała Kamila z klasy 2
- Morze - powiedziała Hania z klasy 4 
- Tygrys - stwierdził Mikołaj z klasy 4

Martyna Bystrowska, Wojtek Widera 
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- Jaki prezent dostała pani na 18 urodziny? 
- Szłam wtedy na studia, więc od rodziców dostałam 
laptopa a od rodzeństwa pióro. 
- Czy przyłapano kiedyś  panią  na wagarowaniu, 
jak tak, to w jakich okolicznościach? 
- Nie, nie wagarowałam nigdy ani w gimnazjum, ani 
w liceum. 
- Gdyby miała pani możliwość przeniesienia się w 
czasie to do jakiego roku i dlaczego? 
-Te czasy są dla mnie najlepsze i chyba bym się nie 
przeniosła do żadnego innego roku. 
- Jakie  najgorsze  wspomnienie  ma  pani  z 
nauczycielem z dzieciństwa? 
- Z  panem  z  matematyki,  ponieważ  był  bardzo 
ostrym  nauczycielem  a  ja  nie  lubiłam  tego 
przedmiotu.  Ciężko  mi  szło,  więc  stąd  te  złe 
wspomnienia. 
- Jaka była wstydliwa sytuacja jaką pani przeżyła 
w dzieciństwie i teraz się tego wstydzi? 
- Chyba to,  że w przedszkolu zawsze miałam taką 
torebkę na szyi a w torebce miałam zdjęcie mamy, bo 
tak bardzo za nią tęskniłam. Jednak teraz się tego nie 
wstydzę i wydaje mi się to śmieszne.

rozmawiała  Martyna Bystrowska

Te czasy są dla mnie najlepsze
rozmowa z panią Karoliną Hreśką, nauczycielką 

wf-u
Pani Karolina mieszka w Zakopanem. Jest z zawodu 
nauczycielką  wf-u  i  do  tej  pory  uczyła  tego 
przedmiotu  w  liceum  i  w  szkole  zawodowej  w 
Nowym  Targu.  Jej  hobby  to  sport,  ale  przede 
wszystkim  narciarstwo  alpejskie.  Lubi  również 
posłuchać  dobrej  muzyki,  czytać  książki  i 
podróżować. 


