Refleksje czterech studentek z Radomia na Obczyźnie
Dzień I (09.02.2009 – PONIEDZIAŁEK)
Duże plany i nadzieje – w końcu pobyt w Wieprzu k. Żywca to nie przelewki:)
Od razu ambitnie wzięłyśmy się do pracy. Pan Dyrektor ażeby nas zbytnio nie przemęczać, przysłał
nam posiłki w postaci wolontariuszek szkolnych (SKW). Jak się okazało praca z tak zdolną
młodzieżą to był strzał w dziesiątkę! Dziewczyny z Wolontariatu szkolnego sypały pomysłami,
niczym asami z rękawa. My również nie byłyśmy gorsze i swoje pięć groszy dołożyłyśmy! :)))))
Suma summarum tablica, którą miałyśmy przygotować na Dzień Bezpiecznego Internetu gotowa
była w parę chwil.
Oby tak dalej!!!!!!

Dzień II (10.02.2009 - WTOREK)
Powiało grozą :D Wybiła godzina 00:00:00 ... Co się dzieje? Spoko, to tylko dzwonek. He he,
w końcu jesteśmy w szkole :)
Ech, dziś tak samo jak wczoraj pełne zapału. Przedpołudnie - istne szaleństwo!!!!! Tańce, hulanki,
swawole.. Zabawy z chustą – to dopiero gimnastyka! Jak się okazuje młodzież również
zadowolona :) Ufff... kamień z serca.. !!!!
Apel (10.02 – Dzień Bezpiecznego Internetu) – poważna sprawa! Wiadomo – uczniowie bardzo
dużo wiedzą o Internecie. (Kto wie czy nie więcej od nas ?) Prezentacja Sylwii Kalety - uczennicy
z klasy 1a i Pana Dyrektora i u „spoko” – naprawdę się postarali. Brawo!!!

Dzień III (11.02.2009 - ŚRODA)
Z samego rana wyprawa w Góry – dokładnie na Matyskę. W pocie czoła i z wieeelkim trudem,
wreszcie zdobyłyśmy ten szczyt 600 coś... m. :) Widok taki, że aż dech w piersiach zapiera...
Młodzież jak zwykle dokazywała! Pani Małgorzata Krzuś pełniąca jednocześnie funkcje:
koordynatora wycieczki, opiekuna, przewodnika, botanika, ornitologa, chemika i lokalnego
historyka; równo dotrzymywała nam kroku – umilając trudy wędrówki.
DZIĘKUJEMY!!! :D

Dzień IV (12.02.2009 – CZWARTEK)
He he... całe życie na walizkach! :)))
Kolejny dzień – kolejne wyzwania! Począwszy od zabaw z chustą na wf- ie, poprzez kwiaty
z origami na plastyce. A na miłe zakończenie dnia partyjka tenisa stołowego po chińsku
z dzieciakami oraz Panem Dyrektorem !!!!!

Dzień V (13.02.2009 - PIĄTEK)
Ostatni dzień na polu działania... Ostatnie zabawy i zajęcia z uczniami gimnazjum. Dzień
rozpoczyna lekcja wychowawcza u Pani Krzuś. Tam miła niespodzianka:) Pan Dyrektor wręczył
nam symboliczne dyplomy wraz z podziękowaniami - nie spodziewałyśmy się.... !!!!!!!!
Najlepsze jednak zostawiłyśmy na koniec – warsztaty origami i kusudamy „...”:)

A teraz na poważnie.
W trakcie naszego pięciodniowego pobytu w Gimnazjum nr 2 w Wieprzu zrealizowałyśmy
następujące zadania:
–przygotowałyśmy tablicę informacyjną na temat „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Tablica
zawierała dane dotyczące pozytywnych i negatywnych aspektów korzystania z Internetu. Ponadto
znajdowały się na niej sposoby zapobiegania zagrożeniom w Sieci.
–zabawy z chustą - mające na celu integrację,współpracę grupy i wzajemne poznanie; ćwiczenie
refleksu, spostrzegawczości, zwinności i zręczności; rozładowanie negatywnych emocji;
wprowadzenie odprężenia i relaksu, a także wiele innych..
–zajęcia z origami - pobudzające wyobraźnię przestrzenną, percepcję wzrokową oraz pamięć;
rozwijające umiejętności manualne, a także ćwiczące cierpliwość i samodyscyplinę
–zabawy integracyjne – uczące współdziałania, współpracy; dostrzegania różnych zarówno
mocnych, jak i słabych stron uczestników
a ponadto:
•pod opieką Pani Małgorzaty Krzuś miałyśmy okazję odbyć pieszą wycieczkę na górę Matyskę
oraz zapoznać się z historią i tradycją tutejszego Regionu
•współpracowałyśmy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu.
A co zobaczyłyśmy – to nasze...!
Podczas pobytu udało nam się zobaczyć wiele atrakcji turystycznych, jakie oferuje Ziemia
Żywiecka. Zwiedziłyśmy Muzeum Browaru Żywiec i Muzeum znajdujące się w Starym Zamku.
Miałyśmy okazję zrelaksować się w Grocie solno – jodowej (45 minut = 3 dni pobytu nad morzem)
oraz zasmakować lokalnych specjałów w Karczmie Żywieckiej.
Podsumowując pobyt możemy szczerze przyznać, że warunki w jakich przyszło nam tu żyć były
rewelacyjne, widoki za oknem cudowne, nauczyciele mili, Panie woźne przyjazne, a obiady – palce
lizać!
Hmm... A Pan Dyrektor – Jemu można by poświęcić nie jedną stronę... My jednak ograniczymy się
do jednego, ale jakże wymownego zdania: ,,To właściwa osoba na właściwym stanowisku” .

