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Echo Pleneru
Świetlisty tunel

Zaskakujące akcje

W niedzielę 09.09.2018r. na plaży w Łukęcinie odbył się 
tegoroczny  chrzest  osób,  które  są  pierwszy  raz  na 
plenerze.  
Po  godzinie  20  cała  szkoła  zebrała  się  na  plaży  z 
latarkami  i  butelkami  zamienionymi  w  grzechotki. 
Uczniowie ustawili się w dwuszeregu tworząc świetlisty 
tunel prowadzący prosto do morza. Najmłodsi kandydaci 
do chrztu byli prowadzeni przez jedną osobę z klasy 8 i 
jedną z klasy 9, nauczycieli prowadzili znajomi po fachu.  
Na  końcu  tunelu  czekała  na  nich  pani  Justyna 
Jasiorkowska  z  rondlem  napełnionym  morską  wodą. 
Każdy chrzczony został oblany.  

-  Jak  szliśmy przez  las  było  przerażająco  i  słyszeliśmy 
dziwne  dźwięki,  ale  potem  było  fajnie  i  zaskakująco  – 
mówiła Kamila z klasy 2. 
- Nie spodziewałam się,  że to będzie chrzest,  ale było i 
strasznie, i fajnie – opowiedziała Roksana z klasy 2. 
- Myślałam, że w lesie były wilki. Na końcu chrztu,  pani 
chlusnęła mi wodą w oczy, więc mnie szczypały – mówiła 
Ola z klasy 2. 
- Bałem się, myślałem, że jakaś pani to ,,momo”, więc się 
przestraszyłem.  Jak  zobaczyłem dzieci,  to  wydawało mi 
się, że to są poddani „momo” - stwierdził Wojtek z klasy 
2. 
Dla  każdego  ucznia  z  naszej  szkoły  chrzest  to  wielkie 
przeżycie, wspomnienia są bardzo różne. 
-  Swój  chrzest  wspominam  bardzo  pozytywnie.   Kiedy 
pierwszy raz przyjechałem na plener, dyrektorem był pan 
Marek  Ciesielski.  Muszę  powiedzieć,  że  to  był  zupełnie 
inny  chrzest  niż  odbywa  się  teraz.  Był  dużo  bardziej 
brutalny.  Wszyscy  stali  w  rozkroku  i  najmłodsza  klasa, 
czyli,  między  innymi  ja,  musiała  przejść  pod  nogami 
wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Uczniowie 
bez żadnych skrupułów sypali nam piaskiem do buzi i do 
oczu,  kolega  miał  piasek  nawet  w  majtkach.   Wszyscy 
zostali  oblani  wodą  a  potem płakali,  tylko  to  nie  było 
troszeczkę  wody,  tak  jak  teraz,  tylko  to  był  wielki  gar. 
Byliśmy zadowoleni, ale mimo wszystko płakaliśmy.

Dokończenie str. 2 

Banksy?
W ośrodku Polana doszło do bardzo dziwnej sytuacji. W 
nocy  z  wtorku  na  środę  ktoś  porozwieszał  na  oknach 
budynków  kartki  z  różnymi  rysunkami.  Ilustrują  one  
problemy współczesnego świata, typu  zanieczyszczenie 
środowiska, nierówność ras, tolerancja, uzależnienie od 
komputerów,  niepewność  przyszłości.  Niewiadomo kto 
jest autorem tych rysunków, jednak wiemy, że zrobił to 
bardzo  sprytnie  i  przemyślanie,  ponieważ  w  nocy  w 
ośrodku  dyżurują   nauczyciele.  Podejrzewamy,  że 
wszystkie  prace  wykonała  jedna  osoba,  ponieważ  na 
każdej widnieje napis „Septeksy”. 

Czytanie na świeżym powietrzu
We  wtorek  przed  obiadem,  na  dziesięć  minut  przed 
posiłkiem  wszyscy  uczniowie  Pana  Bartłomieja 
Piotrowskiego  zebrali  się  przed  głównym  budynkiem 
i...zaczęli czytać książki. 

Pan Bartłomiej  Piotrowski,  który przyjechał  prowadzić 
warsztaty literackie,  odbywa bardzo nietypowe zajęcia 
dla  fakultetu  literackiego.  Niektórzy  myślą,  że  literaci 
siedzą  cały  przy  stoliku  czytając  dzieła  Witkacego, 
jednak  efekty  ich  prac  są  bardo  ciekawe  i 
niespodziewane.  W  czasie  akcji  z  czytaniem  książek 
uczniowie  mieli  za  zadanie  wszystkich  ignorować  i 
skupić się na lekturze. Dzieci ciekawe tego, co dzieje się 
przed stołówką zaczęły zaczepiać literatów i zadawać im 
pytania  typu  „Co  ty  robisz?”  lub  „  Czemu  nie 
odpowiadasz?”.  -  Było  bardzo  trudno,  ponieważ 
musieliśmy  ignorować  zaczepki  dzieci  i  skupić  się  na 
zadaniu,  które  otrzymaliśmy  –  tak  mówił  fakultet 
literacki  po  tym  nietypowym  wydarzeniu,  które 
nazywane jest „happeningiem” .
W środę literaci ponownie pojawili się z książkami. Tym 
razem czytając ich fragmenty przechodniom. Podobno, 
na tym się nie skończy.                            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.  

Opalanie na Gubałówce
rozmowa z panią Justyną Jasiorkowską, wicedyrektor 
Hobby pani Justyny to narciarstwo biegowe, czytanie 

książek i podróżowanie.
- Jaki prezent dostała pani na 18 urodziny?
- Dostałam spodnie jeansy, bardzo modne, kupione w 
Pewexie za dolary. Kiedyś kupowano w takich specjalnych 
sklepach produkty sprowadzane z zachodu za dolary.
- Czy przyłapano panią na wagarowaniu, jak tak, to w 
jakich  okolicznościach?
- Tak, przyłapano mnie na wagarowaniu. Kilka razy 
poszłyśmy z koleżanką na Gubałówkę opalać się. Parę razy 
nam się udało bez konsekwencji. Jednak któregoś razu 
nauczyciel sprawdził, gdzie my jesteśmy. Kiedy 
wróciłyśmy z wagarów okazało się, że nasi rodzice są w 
szkole i rozmawiają z dyrektorem i jest straszna afera. 
- Gdyby miała pani możliwość przeniesienia się w 
czasie, to do którego roku i dlaczego?
-Przeniosłabym się w czasie do 20 czerwca roku 2019, 
żeby zaczynały się już nowe wakacje.
-Jakie ma pani najgorsze wspomnienie z nauczycielem 
w dzieciństwie?
- To była pani, która uczyła nas biologii w liceum. Miała 
taki zwyczaj, że kiedy pisaliśmy sprawdzian to stawała na 
biurku i patrzyła z góry, czy przypadkiem nie ściągamy. 
Gdy patrzyłam do przodu to widziałam jej nogi. Uważam, 
że to było jedno z najgorszych wspomnień związanych z 
nauczycielem.
- Jaka była żenująca sytuacja, którą przeżyła pani w 
dzieciństwie i teraz się pani tego wstydzi?
- Było wiele takich sytuacji. Moi rodzice urządzali w domu 
przyjęcia, imieniny i zapraszali swoich przyjaciół i wtedy 
kazali mi śpiewać piosenki i recytować wierszyki dla 
swoich znajomych. To było dla mnie żenujące. 

rozmawiał Kacper Hełmecki.

Co to jest?
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Retro i współczesność 
Na tegorocznym plenerze odbyły się  dwie dyskoteki. 
Jedna - 06.09.2018r , druga -10.09.2018r. Obie w sali 
konferencyjnej, w budynku „Akacja”.
Organizatorami  pierwszej  była  klasa  3  gimnazjum, 
która  urządziła  zabawę  w  klimatach  muzyki  retro. 
Dodatkowo Jasiek  Kowalski  i  Zosia  Jakubiak  uczyli 
wszystkich tańczyć belgijkę. Do imprezy dołączyli się 
też później nauczyciele. Dyskoteka trwała od godziny 
20.00 do 22.00, a uczniowie starszych klas bawili się 
nawet  dłużej.  Druga  dyskoteka  zorganizowana  była 
przez klasę  VIII.  Muzyka była już  ze współczesnych 
lat.  Zabawa  dla  młodszych  klas  trwała  do  21.00, 
natomiast uczniowie klas 5-9 bawili się do 22.00. 
Na temat  jakości  muzyki  na  obu dyskotekach wśród 
uczniów zdania są  podzielone. Część  uważa, że retro 
było lepsze, a część – że muzyka z drugiej dyskoteki.
-  Pierwsza  dyskoteka  była  organizowana  przez  moją 
klasę  i  sama  wybierałam  piosenki,  więc  bardziej 
podobała  mi  się  ta  w  klimacie  retro  -  powiedziała 
Paulina  Socha  z  klasy  9.  -  Klimat  drugiej  dyskoteki 
podobał mi się bardziej – uznał Wojtek Palider z klasy 
2.

Maja Paluch

Dokończenie ze str. 1
Po ośmiu latach muszę stwierdzić, że to było bardzo 
pozytywne przeżycie i zawsze, gdy jest chrzest to je 
wspominam.  Myślę,  że teraz to jest  takie nijakie i 
uczniowie  obchodzący  później  chrzest  nie  będą  go 
wspominać  tak dobrze jak my - wspomina Karol z 
klasy 8. 
-Na  moim  chrzcie  bardzo  mi  się  podobało. 
Musieliśmy  się  przedzierać  przez  wystawione  ręce 
uczniów,  którzy  kopali  nam  dziury  pod  nogami. 
Wpadaliśmy do nich i się wywracaliśmy. Wywróciłam 
się  na twarz i miałam ja całą  w piasku. Na koniec 
dostałam wodą  z wielkiej miski  - mówiła  Maja z 
klasy 7.

Martyna Bystrowska

Świetlisty tunel

Różne oblicza szlaczków
Wszyscy mamy bujną wyobraźnię. Co ukrywa 
nasz rysunek?

- Potwór - powiedziała Maja Krupa  z klasy 2.
- Kłębek wełny dla kota - odpowiedziała 
Roksana Lis z klasy 2.

- Jakieś napisy - uznał Maks Bienias z klasy 4.
- Serduszko - stwierdziła Amelka Wojtyczko z 
klasy 4.
- Bazgrołki - powiedziała Paulina Socha z klasy 
9

Maja Paluch


