Wielodniowy wyjazd edukacyjny do Łeby
27. 04. 2019r. – 08. 05. 2019r.
W dniach od 27 kwietnia do 8 maja 2019 r. uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli
w wielodniowym wyjeździe edukacyjnym do Łeby. Opiekę nad 24 osobową grupą sprawowały
Grażyna Kierzkowska i Barbara Bania.
Zakwaterowani byliśmy w Ośrodku Kolonijno – Wczasowym „Słoneczko”, blisko centrum
Łeby, z dala od ruchliwej drogi, nieopodal morza.
Program wielodniowego wyjazdu edukacyjnego był bardzo urozmaicony i ciekawy. Wyjazd
sprzyjał edukacji w innej niż lekcje formie. Uczniowie w trakcie 10 – dniowego pobytu:
 poznali historię Łeby,
 przeszli zaślubiny z morzem
 zwiedzili ciekawe miejsca w Łebie i jej okolicach
 chodzili na plażę
 poznali jak powstaje bursztyn
 byli na wycieczce w Gdyni i Gdańsku
 jechali ciuchcią i płynęli statkiem po jeziorze Łebsko
 przeszli po ruchomych wydmach
 zwiedzili wyrzutnię rakiet w Rąbce
 śpiewali swoje ulubione piosenki w Miasteczku Radia ZET
 poznali pisarkę łebską panią Dorotę Reszke
 byli nad Jeziorem Sarbsko
 brali udział w grze terenowej
 poznali wiele ciekawych miejsc, ludzi oraz zawierali nowe znajomości.
Uczestnicy, podzieleni na grupy, według przydziału do pokoi, sami opisywali każdy dzień.
Poniżej przedstawione są relacje uczniów na temat każdego dnia.
27 kwietnia 2019r. – sobota (Podróż)
W drogę …
Wieczór zaczął się normalnie, jadłem z rodziną kolację, ale jednak był trochę inny. Dzisiaj
jadę na Zieloną Szkołę – pomyślałem. O godzinie 21.30 mieliśmy zbiórkę na parkingu obok DH
JUHAS, skąd wyruszyliśmy autokarem. Zanim wyjechaliśmy, po raz kolejny omówiliśmy zasady
bezpieczeństwa
w
czasie
podróży,
a
także
zapoznaliśmy
się
z regulaminem. W autokarze siedziałem z moim kolegą Hubertem. Było przyjemnie
i wygodnie. Większość z nas spała podczas podróży, mieliśmy kilka postojów. Po wielogodzinnej
podróży dotarliśmy do celu, do Ośrodka Kolonijno – Wypoczynkowego „Słoneczko” w Łebie. Na
miejscu byliśmy o godzinie 7. 00.
Autobus zatrzymał się przy samym Ośrodku. Dostaliśmy klucze od przydzielonych nam pokoi
i rozeszliśmy się, aby się zakwaterować. Ja z kolegami dostaliśmy pokój nr 19.
P.C
Pokój nr 19

28 kwietnia 2019r. – niedziela
W poszukiwaniu kościoła….pierwszy spacer nad morze….
Dziś rozpoczął się pierwszy dzień naszej wycieczki. Na miejsce dojechaliśmy ok godziny 7.00.
Wraz z kolegami i koleżankami rozlokowaliśmy się w pokojach i zaczęliśmy nasz pobyt nad morzem.
Po zjedzeniu pysznego śniadania wybraliśmy się do kościoła na Mszę Świętą. Zamiast do
kościoła Św. Jakuba trafiliśmy przez przypadek do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, prowadzonego przez zgromadzenie zakonne Misjonarzy Oblatów. Byliśmy rozbawieni tym
faktem. Na szczęście tam też była msza, lecz musieliśmy czekać na nią pół godziny. Opłacało się,
ponieważ zrobiliśmy bardzo miłe wrażenie na obecnych, a ksiądz w modlitwie wiernych wspomniał o
nas dwukrotnie. Podczas Mszy świętej niektóre osoby zasnęły, bo były zmęczone po podróży.
Po powrocie z kościoła czekał na nas przepyszny obiad, po którym była przerwa na czytanie
lektury. Każdy z nas zabrał ze sobą na wyjazd książkę, która jego zdaniem była warta przeczytania.
Wśród
książek
znalazły
się
takie
tytuły
jak:
„Pinokio”,
„Pamiętnik 8 – bitowego wojownika”, „Biały Mustang”, „Duch starej kamienicy”, „Przygody
Sherlocka Holmesa”, „Baśniobór”, „Bajką przez Łebę”, „Charlie i fabryka czekolady”, „O psie który
wrócił do domu”, „Magiczne drzewo olbrzym”, „Dziennik cwaniaczka zezowate szczęście”, „Baśnie
barda Beedle’a”, „Trenuj z Krzychem”, „Dziennik cwaniaczka szczyt wszystkiego”, „Wielbiciel”, „Od
nienawiści do przyjaźni”.
Po przerwie, spędzonej z lekturą, poszliśmy na pierwszy spacer nad morze. Choć wiał silny
wiatr i było zimno, nie przeszkodziło nam to w wesołej zabawie na plaży. Tuż po kolacji spotkaliśmy
się wszyscy na wieczorku powitalnym w świetlicy, gdzie miło i wesoło upływał nam czas podczas gier
i zabaw. Było dużo śmiechu, na przykład wtedy, gdy bez użycia rąk musieliśmy podawać w kręgu
pomarańcze.
Następnie utrwaliliśmy sobie imiona kolegów i koleżanek, bawiąc się w zabawę pt. „Pajęcza
sieć” . Tuż przed rozejściem do pokoi każdy chętnie bawił się w zabawę pt. „Węzeł gordyjski”, która
to zabawa sprzyjała integracji, gdyż trzeba było się z innymi komunikować
i
pomagać
im
w
„trudnych
sytuacjach”.
Panie
ogłosiły
i
zapoznały
nas
z regulaminami konkursów min. konkursem czystości „Czysto znaczy zdrowo” oraz konkursem na
nazwę i logo sypialni (pokoju). Gdy wróciliśmy do pokoi, każdy wziął prysznic i poszliśmy spać.
Pokój nr 16

29 kwietnia 2019r. – poniedziałek - 2 dzień pobytu
Rano wstaliśmy wypoczęci, a każdy z nas stwierdził, że łóżka są bardzo wygodne. Tuż po
śniadaniu poszliśmy zwiedzać Łebę.
Idąc wybrzeżem dotarliśmy do Promenady portowej, gdzie podziwialiśmy statki
i zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. W drodze powrotnej do ośrodka mijaliśmy wiele sklepików z
pamiątkami. Zatrzymaliśmy się w kilku i zakupiliśmy pocztówki oraz drobne upominki.

Po obiedzie i przerwie poobiedniej z lekturą poszliśmy na plażę, gdzie graliśmy
w piłkę nożną, niektórzy z nas budowali zamki z piasku, a dziewczyny robiły pokazy akrobatyczne.
Tuż po przepysznej kolacji w formie szwedzkiego stołu spotkaliśmy się wszyscy
w świetlicy, gdzie pisaliśmy i adresowaliśmy kartki pocztowe do rodziny, szkoły, klasy
i kolegów. Około godziny 20.00 rozpoczęła się dyskoteka, na której bawiliśmy się przy znanych i
lubianych przez nas utworach. Po dyskotece panie sprawdziły pokoje i każdy położył się spać, bo w
kolejnym dniu czekało nas wiele atrakcji.
Pokój nr 15

30 kwietnia 2019r. – wtorek
Zaślubiny z morzem i podchody….
Dzisiaj po śniadaniu mieliśmy zaślubiny z morzem, podczas których musieliśmy wykonać
wiele zadań min. pokonanie toru przeszkód, przejście z kubeczkiem na głowie napełnionym wodą, na
boso po trawie oraz na czworakach po piasku, a także zjedzenie mikstury, która sporządzona została z
„resztek z obiadu i rybimi oczami”. Okazało się, że był to przepyszny jogurt połączony z dżemem i
rodzynkami. Niektórzy się tego spodziewali, bo nikt nie zostawiał resztek i dojadaliśmy zawsze
wszystko,
bo
jedzenie
było
przepyszne,
jak
w domu.
Główną atrakcją było spotkanie z samym bogiem mórz i oceanów, Neptunem, który
obserwował nasze poczynania i oceniał, jak je wykonujemy, następnie wspólnie przeszliśmy

z nim na plażę. Tam odbył się chrzest morski. Pomocnik Neptuna, Pani Alinka, polewała nasze głowy
wodą z morza, a my musieliśmy złożyć hołd Neptunowi, poprzez uklęknięcie przed nim i
pocałowanie jego pierścienia. Na końcu losowaliśmy zabawne imiona związane
z morzem i dostaliśmy dyplomy z naszym nowym morskim imieniem oraz zrobiliśmy wspólne zdjęcie
na plaży.
Po obiedzie i obowiązkowej ciszy poobiedniej z lekturą, podzieleni na grupy według pokoi,
poszliśmy się bawić w podchody.
Zabawa rozpoczęła się w ośrodku, gdy pani Basia przekazała nam pierwszą kopertę
z zadaniem. Było dużo śmiechu, gdy biegaliśmy po pokojach i terenie ośrodka, szukając kolejnych
wskazówek w poszukiwaniu „skarbu”. Ostatnia wskazówka czekała na nas już na plaży i była to mapa
ukryta w szklanej butelce. Naszym zadaniem było przekopanie fragmentu plaży i odszukanie skarbu.
Jednemu z naszych kolegów się to udało i trafił na pudełko, a w nim przepyszne cukierki z złotych
papierkach - Irysy. Każdy z nas „zjadł skarb”, a następnie mogliśmy trochę pobawić się na plaży.
Chłopcy jak zwykle grali w piłkę nożną, a dziewczyny uprawiały akrobatykę.
Po kolacji korzystaliśmy z licznych atrakcji ośrodka: niektórzy grali w piłkę nożną na boisku z
piasku, inni w siatkówkę, cymbergaja, mini golfa, chodzili po małpim gaju lub skakali na
trampolinach. Po ocenieniu przez panie czystości pokoi poszliśmy spać.
Pokój nr 13

01 maja 2019r. - środa
Pejzaż na plaży, ognisko z pieczeniem kiełbasek…
Dzisiaj niestety pobudka nie poszła nam najlepiej. Przez to osoby z naszego pokoju trochę
spóźniły się na śniadanie, które było przepyszne.
Po śniadaniu poszliśmy na plażę, tam malowaliśmy pastelami widok morza. Widok był
przepiękny. Udało nam się nawet zobaczyć statki, które widzieliśmy dwa ni temu, spacerując po
Promenadzie portowej. Gdy prace były już gotowe, panie ogłosiły konkurs na budowle z piasku.
Każdy
pokój
dostał
zadanie
i
wzięliśmy
się
do
pracy.
Budowaliśmy
z piasku budowle widziane przez nas w Łebie m.in. piernikowy dom do góry nogami, kościół
Świętego Jakuba, kościół Misjonarzy Oblatów, dom kuracyjny – zamek Neptun, nasz ośrodek oraz
promenadę portową ze statkami. Niektórych z nich jeszcze nie zwiedzaliśmy, ale mieliśmy ich zdjęcia,
a Zamek Neptuna był tuż przy nas. Gdy skończyliśmy nasze dzieła, panie je oceniały, a następnie
każdy z nas mógł zagłosować na tę, która nam się najbardziej podobała. To głosowanie odbyło się już
w pokojach, bo musieliśmy wracać na obiad. Wszystkie budowle były piękne i pomysłowe, a liczyła
się też nasza współpraca przy ich wykonywaniu i pomysłowość. Zwyciężyła budowla Zamku Neptuna.
Po obiedzie i obowiązkowym czasie z lekturą, poszliśmy do piernikowego domku do góry
nogami, który był tuż obok naszego ośrodka, a tam wszystko było niecodzienne. Sofy, krzesła i fotele
były nad naszymi głowami, a lampy znajdowały się przy naszych nogach. Garnki, czajnik, miski
wisiały z sufitu, a w łazience na suficie była kabina prysznicowa. Domek był pochylony i dziwnie się
po nim chodziło, niektórzy z nas tam się turlali po podłodze na I piętrze. Było tam niesamowicie i
bardzo nam się tam podobało.
Po wyjściu z tego fantastycznego miejsca ze względu na nagłą zmianę pogody
i ulewny zimny deszcz musieliśmy zrezygnować z naszych dalszych planów i jak najszybciej wracać
do ośrodka.
Po przerwie po kolacji i zrobieniu porządków w pokoju rozpoczęło się długo przez nas
wyczekiwane ognisko z pieczeniem kiełbasek, na którym śpiewaliśmy znane i lubiane przez nas
utwory. Wiał bardzo zimny wiatr, ale my, otuleni ciepłymi kocami, grzejąc się przy ognisku, mile
spędziliśmy ten czas.
Pokój nr 16

02 maja 2019r. – czwartek
Wycieczka do Gdyni i Gdańska, spacer wzdłuż Alei Prezydentów
Dzisiejszego dnia, zaraz po śniadaniu wróciliśmy do swoich pokoi, aby wsiąść wcześniej
przygotowane rzeczy oraz prowiant na drogę i ruszyliśmy na zbiórkę. Wybraliśmy się na całodniową
wycieczkę do Gdańska.
Wszyscy zajęliśmy miejsca i autobus ruszył.
Pojechała z nami pani przewodnik, która opowiedziała nam historię Trójmiasta
i małego trójmiasta oraz pokazała najciekawsze miejsca i budynki. Podczas drogi pani Małgosia
opowiadała nam ciekawe rzeczy o miastach, przez które przejeżdżaliśmy. Dowiedzieliśmy się też, że
Łeba jest miastem od ok. 600 lat. Jadąc autokarem podziwialiśmy piękne widoki i słuchaliśmy
informacji na temat wzgórz morenowych oraz historii ich powstania. Przez całą drogę towarzyszył
nam dobry humor.
Pierwszy postój ponadprogramowy mieliśmy, dzięki pani przewodnik, w Gdyni.
Dowiedzieliśmy się, że miasto to jest najmłodszym miastem Trójmiasta i liczy zaledwie 100 lat.
Przeszliśmy do portu, gdzie zobaczyliśmy statki oraz okręty min. „Błyskawice” oraz trójmasztowiec
„Dar
Pomorza”.
Pomimo,
że
wiał
silny
wiatr,
nie
przeszkodziło
nam
to
w zwiedzaniu. Mieliśmy duże szczęście, ponieważ mogliśmy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z
samymi kapitanami okrętów, trafiliśmy na zmianę warty.
Po krótkiej przerwie na posiłek wróciliśmy do autokaru i pojechaliśmy do Gdańska. Najpierw
przeszliśmy przez bramę ulicą Długą, na której pani przewodnik powiedziała nam kilka informacji na
temat architektury miasta. Mijając uliczki doszliśmy do miejsca, w którym jest fontanna Neptuna. Po
zrobieniu pamiątkowego zdjęcia mieliśmy chwilę przerwy na kupienie upominków. Potem poszliśmy
zobaczyć Żurawia – zabytkowy dźwig portowy, który mieści się nad rzeką Motławą. Wycieczkę
zakończyliśmy pobytem w Bazylice Mariackiej zwanej często „Koroną Gdańska”, największą w
Europie świątynią wybudowaną z cegły.
Wracając do autokaru po drodze mijaliśmy bramę Stągiewną oraz kościół Świętej Barbary..
Po powrocie i zjedzeniu kolacji poszliśmy na spacer po Łebie zobaczyć Aleję Prezydentów,
wzdłuż, której umieszczono odciski dłoni prezydentów Polski. Zobaczyliśmy odciski dłoni
następujących prezydentów: Ryszarda Kaczorowskiego, Wojciecha Jaruzelskiego, Lecha Wałęsy,

Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego, Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy.
Tego wieczoru wiał silny wiatr, że o mało nas nie przewrócił. Po sprawdzeniu pokoi przez panie i
naszej kąpieli każdy był tak zmęczony, że szybko zasnął. Ten dzień był ciekawy i bardzo nam się
podobał.
Pokój nr 12

03 maja 2019r. – piątek
Jak powstaje bursztyn… i w miasteczku Radia ZET na Skwerze Rybaka
Dzisiejszy dzień, jak co dzień, zaczął się od śniadania, po którym poszliśmy do Muzeum
Bursztynu w Łebie. Zwiedzaliśmy cztery sale: Bursztynowy las, Epoka Lodowcowa, Bursztynowa
Komnata oraz Inkluzje. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób powstaje bursztyn (inna nazwa złoto
Bałtyku), z czego powstaje i jak go rozpoznać. Jedną z ciekawostek, którą powiedział nam pan
przewodnik było to, że w Polskim morzu znaleziono aż cztery bursztyny, w których były zatopione
jaszczurki. Miały one wymiary ok 4 cm. Gdy weszliśmy do czwartej sali zwróciliśmy uwagę na rzeźbę
tygrysa wykonaną z gipsu, pokrytą małymi kawałkami bursztynów. Innymi ciekawymi rzeźbami i

obrazami
były:
„Patera
z
owocami”,
„Obraz Żurawia Gdańskiego nad rzeką Motławą”.
Po zwiedzeniu muzeum udaliśmy się na miasto podziwiając piękny krajobraz Łeby. Po
obiedzie spędzaliśmy czas w swoich pokojach, czytając lekturę.
Po przerwie poobiedniej poszliśmy do miasteczka Radia ZET na Skwerze Rybaka
w Łebie. Korzystaliśmy z różnych ciekawych atrakcji. Było to dla nas bardzo ekscytujące przeżycie,
gdy mogliśmy śpiewać ulubione piosenki, a nasze występy były puszczane na żywo w radiu ZET.
Szczególnie
podobało
nam
się
też
robienie
zdjęć
w
Fotobudce,
zajęcia
z udzielania pierwszej pomocy, jazda na rowerach po torze przeszkód, układanie puzzli. Prawie każdy
z nas zdobył za to nagrody, a niektórzy nawet kilka.
Po drugiej stronie Placu Rybaka kupiliśmy smaczne lody i gofry. Po powrocie
z miasteczka Radia ZET zjedliśmy kolację i aktywnie spędzaliśmy czas na terenie ośrodka grając w
piłkę nożną, siatkówkę, skacząc na trampolinach i grając w mini golfa.
Kilka osób wybrało się z Panią Basią na koncert ich idola Marty Gałuszewskiej
z zespołem „Yellow”. Przez załamanie pogody oglądanie zachodu musieliśmy przenieść na inny dzień.
To był bardzo udany dzień.
Pokój nr 14

04 maja 2019r. – sobota
Wycieczka na Wydmy ….
Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy od wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego. Po
zjedzeniu śniadania, które było trochę wcześniej niż zwykle, spod ośrodka wyjechaliśmy ciuchcią. Pan
kierowca, który jednocześnie był naszym przewodnikiem, opowiadał nam historię Łeby, Słowińskiego
Parku Narodowego oraz Ruchomych Wydm.
Gdy dojechaliśmy na miejsce wsiedliśmy na statek i popłynęliśmy przez Jezioro Łebsko, jedno
z 3 największych jezior w Polsce, w kierunku Ruchomych Wydm i wyrzutni rakiet z czasów II wojny
Światowej w Rąbce.
Po półgodzinnym rejsie statkiem dotarliśmy do Wyrzutni, skąd rozpoczęła się nasza piesza
wędrówka na Wydmy ruchome. Po drodze mijaliśmy tabliczki z nazwami zwierząt
i roślin, np. żmija zygzakowata i brzoza brodawkowata. Mieliśmy do przejścia do początku wydm
ponad 2 km.
Będąc na wydmach dopisywał nam humor i mogliśmy turlać się z górki po piasku. Po
skończonej zabawie poszliśmy w stronę plaży, oddalonej o 2 km, gdzie zbieraliśmy kolorowe
kamyczki, aby wrzucić je do pamiątkowych słoiczków. Na plaży było pięknie, ale wiał bardzo zimny
porywisty wiatr. Zresztą wiatr towarzyszył nam przez całą drogę po wydmach.
Najbardziej podobało nam się schodzenie z Wydm.
Droga na wydmy i z powrotem do wyrzutni wyniosła ponad 8 km.
Kolejnym miejscem na naszej drodze była Wyrzutnia Rakiet – tajny niemiecki poligon
doświadczalny. Znajdowały się tam repliki i prawdziwe rakiety z czasów II wojny światowej.
Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia m. in. z rakietą V2, Meteor I, Meteor III oraz największą w Polsce
rakietą Meteor II. Obok muzeum znajdowała się wieża widokowa, na którą weszliśmy i podziwialiśmy
panoramę Słowińskiego Parku Narodowego i Ruchomych Wydm. Widok był imponujący.
Następnie wyruszyliśmy z Wyrzutni na przystań, skąd z powrotem popłynęliśmy statkiem, a
potem ciuchcią wróciliśmy do ośrodka na godzinę 14.00 i po umyciu rąk poszliśmy na obiad.
Po przerwie poobiedniej spędzonej na czytaniu książki, mieliśmy czas na zabawę na terenie
ośrodka. Wspólnie z koleżankami narysowałyśmy kredą na dużej tablicy przed ośrodkiem napis Sucha
Beskidzka , plan miasta oraz rzeczy które kojarzą się nam z Suchą.
Dzisiaj mieliśmy też okazje spotkać się z miejscową autorką książek o tematyce regionalnej
„Bajką przez Łebę”, „Łebskie skrzaty”, oraz „Łeba bez tajemnic” panią Dorotą Reszke, która
przekazała nam ciekawe informacje o historii Łeby i o ciekawych miejscach
w Łebie. Mieliśmy też okazję zakupić jej książki oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie.
Po kolacji wyruszyliśmy na spacer nad morze, by zobaczyć zachód słońca.
O 21:00 panie, zgodnie z regulaminem konkursu czystości pokoju „Czysto znaczy zdrowo”,
sprawdziły porządek i mogliśmy wziąć kąpiel i iść spać. Dzisiaj pokonaliśmy na nogach ponad 14 km.
Ten dzień bardzo nam się podobał. Dużo się nauczyliśmy i na pewno zapamiętamy go na
długo.
Pokój nr 12

05 maja 2019r. – niedziela

Pamiątki znad morza…Miss i Mister Łeby 2019 r.
Tuż po śniadaniu wspólnie z koleżankami i kolegami wybraliśmy się na Mszę Świętą do nowo
powstałego kościoła Świętego Jakuba w Łebie. Jest on duży, bardzo przestronny, jasny i nowoczesny.
W środku przeważają elementy związane z morzem, między innymi: okna w kształcie ryb, chór
przypominający statek oraz tabernakulum w kształcie muszli. Zostaliśmy mile zaskoczeni, gdy
zobaczyliśmy, że ołtarz, jak w żadnym innym kościele, które do tej pory widzieliśmy znajduje się na
środku.
Tuż po powrocie z kościoła każdy z nas zabrał koc, pusty szklany słoiczek, muszelki
i kamyki, które wcześniej znalazł i poszliśmy nad morze. Na plaży każdy z dostępnych materiałów
zrobił pamiątkowy słoiczek ze skarbami morza: piaskiem, kamykami, muszelkami, małymi
roślinkami. Niektóre nasze koleżanki wsypały do słoika piasek, który nazbierały na Ruchomych
Wydmach. Po powrocie do ośrodka ozdobiliśmy słoiki koronkowymi serwetkami i sznurkiem,
zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia i poszliśmy na obiad.
Po obiedzie i ciszy z lekturą ruszyliśmy na spacer po Łebie, poznając kolejne ciekawe miejsca,
przechodziliśmy przez park, przez mostki, poszliśmy na plażę, gdzie mogliśmy pograć w piłkę,
budować z piasku itp. Tym razem byliśmy na innej plaży, trochę dalej od naszego Ośrodka.
Wieczorem po kolacji odbył się konkurs na Miss i Mistera Łeby 2019 roku. Do eliminacji
zgłosiło się dziewięcioro uczestników, którzy byli oceniani w skali od 0 do 6 przez panią Basię i Panią
Grażynę oraz dwie koleżanki. Przed uczestnikami stało kilka zadań: przedstawienie się, chodzenie
wokół sali, zaprezentowanie swojego ubioru, poradzenie sobie w trudnej sytuacji (scenka drama),
zaprezentowanie sposobu przygotowania swojego ulubionego dania i taniec. Miss Łeba 2019 roku
została Amelka, natomiast Misterem okrzyknięto Michała.
Po sprawdzeniu czystości w pokojach umyliśmy się i poszliśmy spać. To był miły dzień.
Pokój nr 19

06 maja 2019r. – poniedziałek
Wycieczka nad Jezioro Sarbsko, gra terenowa po Łebie, pożegnanie z morzem
Dzisiejszy dzień, jak co dzień, rozpoczął się od smacznego i pożywnego śniadania. Niedługo
potem ruszyliśmy na pieszą wycieczkę do wsi Nowęcin nad Jezioro Sarbsko.
W drodze nad jezioro podziwialiśmy krajobraz, spotykane zwierzęta oraz kolorowe domki letniskowe
przypominające wszystkim ule.
Na Jeziorze Sarbsko znajdowało się molo, na którym mogliśmy podziwiać krajobraz oraz
zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Potem zaczęliśmy swój odpoczynek. Niektórzy
z nas podziwiali kaczki pływające po jeziorze, inni grali w piłkę nożną, podczas której jeden z
naszych kolegów wykopał piłkę do wody, ale na szczęście pani Basia wyciągnęła ją.
W drodze powrotnej widzieliśmy ciekawe zwierzęta tj. sójkę oraz żabę.
Po powrocie do Ośrodka zagraliśmy w siatkówkę balonową.
Pani Alinka, nasza animatorka, przygotowała dla nas 80 balonów napełnionych wodą, które w
parach, za pomocą ręcznika musieliśmy przerzucać na pole przeciwnika, graliśmy
w siatkówkę parami. Podczas tej zabawy każdy się zmoczył wodą, gdy balony pękały. Świetnie się
bawiliśmy i było przy tym dużo śmiechu.
Po zakończeniu siatkówki balonowej, przebraniu się, poszliśmy na obiad. Tuż po posiłku
mieliśmy czas na czytanie lektury. Następnie udaliśmy się na świetlicę, gdzie panie rozdały nagrody,
dyplomy i medale za różnego rodzaju konkursy i zabawy. Tuż po tym wyruszyliśmy na grę terenową,
na której mieliśmy osiem różnych zadań, m.in. musieliśmy wymyśleć nazwę grupy, taniec i piosenkę.
Pomimo, że zwyciężyła grupa 1, gra bardzo nam się podobała. To był niezapomniany dzień. Dzisiaj
przeszliśmy ( i nawet biegaliśmy też) razem ponad 14 km.
Pokój nr 14

07 maja 2019r. – wtorek
Pożegnanie z morzem…., „dance”
Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy jak zwykle od śniadania o 8.00 , po czym poszliśmy do pokoi,
aby spakować nasze bagaże. O 10.00 wybraliśmy się na plażę na pożegnanie morza, a następnie
poszliśmy na ostatni spacer po mieście, gdzie każdy, kto nie kupił pamiątek miał w tym dniu okazję to
zrobić.
Tuż po obiedzie, ok. godziny 15.00 spotkaliśmy się w świetlicy z naszymi paniami oraz panią
animator Alinką, która przygotowała dla nas zabawę pt. dance. Polegało to na odwzorowywaniu
ruchów do muzyki. Wszyscy się świetnie bawili, nawet dołączyły do nas inne grupy. Po kolacji ok
godziny 19.00 pożegnaliśmy się z obsługą, wręczyliśmy dyplomy Pani kierownik Małgosi, Pani

animator Alince, Pani pielęgniarce Krysi oraz pracownikom kuchni. Prócz tego zrobiliśmy sobie
pamiątkowe zdjęcie i wyruszyliśmy autokarem w drogę powrotną do Suchej Beskidzkiej, gdzie nad
ranem
czekali
na
nas
rodzice
i opiekunowie.
Pokój nr 19
Ostatniego dnia naszego pobytu obudziliśmy się i poszliśmy na śniadanie. Po śniadaniu
mieliśmy chwilę czasu na spakowanie naszych rzeczy. Później wybraliśmy się do miasta, by kupić
pamiątki i prowiant na drogę.
Wróciliśmy do Ośrodka, by zostawić zakupy
i przenieść nasze bagaże do jednej sali. Przez dzień dużo się działo. Po obiedzie bawiliśmy się w sali
obok jadalni, naśladowaliśmy różne tańce i nawet inne grupy przyłączyły się do nas.
Następnie przyszedł czas na pożegnanie z morzem. Spędziliśmy tam około pół godziny, bo było
wietrznie i zimno. Po powrocie do ośrodka mieliśmy obiad, a po nim chwilę odpoczynku. Następnie
był czas na gry i zabawy, po południu był Just Dance. O 18:00 mieliśmy kolację, po kolacji i
pamiątkowych zdjęciach wyruszyliśmy w drogę powrotną.
M.B.

Krótki opis podróży
Najpierw spakowaliśmy swoje rzeczy do walizek, toreb itp. Następnie zanosiliśmy je do świetlicy. Po
całym dniu zrobiliśmy ostatnie zdjęcie na terenie Ośrodka, a potem zajęliśmy miejsca w autokarze.
Podczas jazdy spaliśmy, rozmawialiśmy, śpiewaliśmy. Do Suchej Beskidzkiej dojechaliśmy około
godziny 5:30 rano. Po wypakowaniu bagażu i przywitaniu się z rodzicami podziękowaliśmy i
pojechaliśmy do domu.
Pokój nr 15
Ostatni dzień zielonej szkoły zaczął się pracowicie już od rana. Zjedliśmy śniadanie i pakowaliśmy
się. Ja spakowałem się szybko, więc mogłem wcześniej pójść na boisko grać w piłkę nożną. Dzień
przeleciał szybko i zanim zdążyłem się obejrzeć, już wyjeżdżaliśmy. Nie jestem fanem długich

podróży, lecz ta była nawet niezła. Na początku graliśmy z kolegami w Whisper Challenge. Gra ta
polega na tym, że jedna osoba ma słuchawki na uszach, a reszta mówi mu jakieś zdanie i trzeba
zrozumieć co dana osoba mówi.
Bardzo długo spałem, na oko to gdzieś z 5 godzin. Co prawda budziłem się na każdym
postoju, ale do domu wróciłem wypoczęty. To była niesamowita zielona szkoła, nigdy jej nie
zapomnę.
P. C

