Żeby „dobry” był jeszcze „lepszy”

czyli wrażenia z wyjazdu do Łukęcina

W dniach od 06 do 08 listopada br. dwadzieścia jeden uczennic
klasy IV technikum usług fryzjerskich, za zajęcie II miejsca
w konkursie na najlepszą klasę w projekcie „Najlepszy
w zawodzie”, wyjechało na wycieczkę do Łukęcina, niewielkiej
nadmorskiej miejscowości.
Łukęcin – mała, nadmorska miejscowość niedaleko
Międzyzdrojów, położona między Dziwnówkiem a Pobierowem
na Wybrzeżu Trzebiatowskim.
Bajka – nazwa ośrodka wypoczynkowo – kolonijnego,
w którym dziewczęta wraz z opiekunkami miło spędziły czas na wytężonej pracy oraz
zabawie.
IV technikum usług fryzjerskich – klasa, w skład której wchodzą
22 przesympatyczne, posiadające duże poczucie humoru i młodzieńczą fantazję
dziewczęta – laureatki konkursu „Najlepszy w zawodzie”.
Transport – autokar koloru zielonego.
Nagroda – ufundowana przez WUP w Szczecinie czyli
udział w warsztatach motywacyjno – doradczych,
prowadzonych przez panią Kamilę oraz panią Monikę,
dwie trenerki, choć rozumiejące powagę warsztatów,
potrafiące stworzyć przyjazną atmosferę i spowodować,
żeby chciało się „uczyć” podczas 14 godzin warsztatów.

Opiekunowie – pani Dominika Majkowska – dumna wychowawczyni
IV technikum, pani Katarzyna Dmochowska – przedstawicielka WUP-u – czuwająca
nad całością, pani Joanna Piwońska – na dokładkę.
Czas wolny – chociaż nie było go zbyt wiele, wyzwolił z dziewcząt wyobraźnię,
talenty wokalne, młodzieńczą fantazję i chęć poznawania nowych zakątków Polski,
w tym Międzyzdroje, gdzie podziwiać można było Aleję Gwiazd i urokliwe Molo.
Pogoda – nikt nie spodziewał się, że będzie aż tak słonecznie i chociaż chłodem
powiało nikt też nie przeziębił się, ani nie rozchorował.
Wrażenia – uśmiechnięte twarze dziewcząt świadczyły, że wyjazd należał do
udanych, a czas nie został zmarnowany. Duża liczba godzin przeznaczonych na zajęcia
wcale źle nie wpłynęła na nastoje, a panująca atmosfera wzajemnej życzliwości
i swoboda spowodowały, że czas wyjazdu szybko upłynął.

Przyszłość – uczennice przyrzekły, że w II edycji konkursu na najlepszą klasę znów
wygrają. Ja czuję się już zaproszona.
Relację przygotowała
Joanna Piwońska

