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OD KAMIENIA DO ARCYDZIEŁA
rozmowa z panem Luboszem Karwatem, prowadzącym 

- Na czym polega mozaika?
- Mozaika to technika malarska, w 
której tworzymy obraz za pomocą 
kamieni.
- Jakich materiałów można używać 
do mozaiki?
- Można tak naprawdę używać 
wszystkiego. My mamy przede 
wszystkim kamienie a oprócz tego są 
jeszcze jakieś nakrętki, szkiełka i 
inne przedmioty.
- Jak wygląda proces tworzenia?
- Na początku trzeba zrobić sobie 
projekt i narysować go na deseczce. 
Następnie trzeba docinać kamienie 
oraz je przyklejać.
- Kiedy wynaleziono mozaiki?
- Pierwsze mozaiki robiono w 
m i e śc i e U r u k w s t a r oży t n e j 
Mezopotamii bardzo dawno temu i 
tak naprawdę ta mozaika przetrwała 
do dziś. Zmieniła się trochę technika, 
materiał niewiele, bo dalej opieramy 

się na kamieniach, chociaż doszło 
szkło i więcej kamieni szlachetnych.
- Co mogą przedstawiać mozaiki?
- W s z y s t k o t o z a l e ż y o d 
umiejętności. Może to być listek, 
drzewko oraz najtrudniejszy dla mnie 
motyw czyli twarze i postacie.
- Czy te kamienie można formować?
- Tak, dokładnie przy pomocy 
szczypiec. Ja takich osobiście 
używam, ale są też do tego specjalne 
maszyny, które pozwalają szlifować 
kamienie.
- Od ilu lat zajmuje się pan 
mozaiką?
- Od 15 lat.
- Dlaczego właśnie mozaika?
- Tak akurat wyszło. Na studiach 
wpadłem na pomysł, że można 
wykorzystać mozaikę także jako 
sposób na życie. Zacząłem tworzyć 
mozaiki na zamówienie.
- Dziękuję za rozmowę     

Rozmawiał Miko

ZIMNA ZABAWA
W piątek trzeciego września nadszedł przez wielu wyczekiwany dzień, czyli 
kąpiel w basenie  na terenie ośrodka. Zabawa odbyła się pod okiem Pana 
Tomka Sobańskiego. Na początek pływały klasy młodsze, później jednak 
dołączyli również starsi uczniowie. Mimo, ze pogoda nie była zbyt przyjemna 
wszyscy się bardzo dobrze bawili. Dużo osób skakało do wody na bardzo 
wiele różnych sposobów. Na pewno   było dużo śmiechu i bardzo zimna woda.

  Terka

Ośrodek Grześ od zawsze był nawiedzonym miejscem. Duchów było tutaj 
bardzo dużo. Jednak nie pokazywały się się one uczniom przyjeżdżającym tutaj 
na wszelakie kolonie i obozy. Nie miały po prostu takiej potrzeby. W sumie to 
chyba nawet lepiej. Jedyne co robiły, to w nocy chodziły po dziedzińcu ośrodka 
i razem się bawiły. 
Jeśli myślicie, że były to duchy ludzi to grubo się mylicie. Po ośrodku Grześ 
panoszyły się…duchy dzików. Dusze pokryte srebrną poświatą biegały, skakały 
i  tupały, ale tylko w środku nocy. 
Ci uczniowie, którzy po 22- godzinie Świętej Ciszy Nocnej nie spali naprawdę 
musieli mieć mocne nerwy, żeby nie zwiać, gdzie pieprz rośnie. Przecież, nawet 
gdyby wyjrzeli za drzwi swoich przytulnych… no dobra przesadzone, swoich 
ZWYKŁYCH pokoi i  tak by zobaczyli tylko ciemność. A wokół rozlegałyby się 
hałasy dzikiego harcowania.                                                                          Ida

CZY WIESZ,  ŻE…
- Mikoszewo jest znane już od 1243 
roku a po pokoju toruńskim było 
własnością Gdańska. 
- Ciekawym zabytkiem jest głaz 
upamiętniający pobyt członka rodu 
cesarskiego Albrechta-Prinzzu-
Schleswig-Holstein-Sanderburg-
Glücksburg w 1886 roku.
- W Mikoszewie działa kolejka 
wąskotorowa, która jeździ do 31 
sierpnia i w ładne weekendy we 
wrześniu. Jeździ na trasie: Sztutowo-
Prawy brzeg Wisły, Nowy dwór 
Gdański-Jantar. 

opr. MikoNAWIEDZONY GRZEŚ
Legenda, która powstała na warsztatach improwizacji

Skład redakcji „Echa pleneru” Mikoszewo 2021: 
uczniowie fakultetu literackiego klasy VII-

Mikołaj Błasiak, Urszula Gutfeld, Ida 
Kurkiewicz, Teresa Wierzejska.Adres redakcji: 

Budynek A, korytarz

Idą 3 żółwiki przez pustynię . 
Pierwszy żółwik mówi: Przed sobą 
widzę pustynię, za sobą widzę 
żółwika. Drugi żółwik mówi: Przed 
sobą widzę żółwika i za sobą widzę 
żółwika. Trzeci żółwik mówi: Przed 
sobą widzę żółwika i za sobą też 
widzę żółwika.
Dlaczego trzeci żółwik skłamał?…. 

SUCHAR IDY

W poniedziałek wieczorem klasy 6, 7 
i 8 uczestniczyły w grze terenowej, 
którą organizowała pani Irena 
Świerczyńska. Była to  lekcja 
historii, na której uczniowie poznali 
wydarzenie z II wojny światowej: 
lądowanie aliantów w Normandii. 
Najpierw uczniowie dobrani w trójki 
przechodzili przez las w ciemności. 
Ich zadaniem było dotrzeć na plażę 
bez latarek i nie rozmawiając, aby 
któryś z Niemców (w których 
wcielali się nauczyciele) ich nie 
usłyszał, bo inaczej dostaliby punkty 
karne. Po dojściu na plażę została 
stoczona bitwa, którą wygrali 
uczniowie. Gra była bardzo ciekawa i 
emocjonująca. Niektórzy nawet się 
bali, ale gra wszystkim bardzo się 
podobała.            Ula

NORMANDIA
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