
W wodzie ... 

Kąp się tylko w miejscach oznakowanych  

i wyznaczonych do kąpieli, pod opieką dorosłych !!! 

Nigdy nie skacz do wody w miejscach,  

w których nie znasz dna !!! 

Słuchaj poleceń ratownika !!! 

W wodzie bądź ostrożny, nie utrudniaj kąpieli innym !!! 

Dbaj o jej czystość plaży !!! 

Przestrzegaj regulaminu kąpieliska !!!  

Wakacje tuż, tuż ... 

Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” we Wrześciu 
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Na pewno każdy z Was często zadaje sobie to pytanie. Otóż ... 
 

* Z pewnością każdy z Was ma znajomych, po prostu zadzwońcie do nich i umów-
cie się na spotkanie :) 
* Posłuchajcie dobrej muzyki ! 
* Pojedźcie nad wodę lub jeśli macie w pobliżu ba-
sen, zbierzcie kilku znajomych i w nim popływajcie  
* Wiecie, że sport to zdrowie, a więc zorganizujcie 
wyprawę na rowerach, rolkach lub 
trochę pobiegajcie :) 
* W pochmurny dzień wypożyczcie 
jakieś ciekawe filmy, chyba że macie 

ochotę iść do kina :) 
* W słoneczny dzień wystawcie leżaki i poopalajcie się :) 

Życzymy dobrej zabawy w czasie wakacji !!! 

Pamiętaj, jezdnia to nie plac zabaw, dlatego 
zachowaj na niej wyjątkową ostrożność !!!  

Korzystaj ze ścieżek rowerowych !!! 
Nie pożyczaj roweru nieznajomym !!! 
Zakładaj kask ochronny na głowę !!! 
Przechodząc przez jezdnię, korzystaj  

z przejść dla pieszych !!! 
Graj w piłkę daleko od ulicy !!! 

Uważaj na jezdni biegnąć po piłkę !!!   

Pamiętaj, dbaj o swoje bezpieczeństwo ... 

Do zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, 

oddalone od jezdni !!!  

Dbaj o środowisko - nie wyrzucaj śmieci  

i nie zaśmiecaj otoczenia !!! 

Rozpalaj ogniska w miejscach do tego 

przeznaczonych i pod opieką dorosłych !!! 

Zawsze mów opiekunom lub rodzicom  

dokąd wychodzisz, po zmroku nie wy-

chodź bez opieki osoby dorosłej !!! 

Jeśli jesteś sam w domu, nie otwieraj 

drzwi obcym !!! 

Nie korzystaj z propozycji podwiezienia 

lub jazdy samochodem (lub spaceru)  

z nieznajomymi !!! 

Nie podchodź i nie zaczepiaj obcego psa, 

nie dotykaj go, nawet jeśli wydaje się być 

łagodny !!! 

Wróć we wrześniu do szkoły cały i zdrowy !!! 

W górach ... 
Zawsze idź szlakiem wyznaczonym !!! 

Nie zbaczaj ze szlaku !!! 
Słuchaj się opiekuna !!! 

Nie wyruszaj w góry podczas burzy !!!  
Przygotuj się do wyprawy w góry. Zabierz ze sobą od-

powiednie obuwie i sprzęt !!! 

Karolina Lemańska i Klaudia Turska 

proponują, co można robić w upalne dni  
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Dobry wieczór, Pani Mariolu. 
Witam serdecznie. 
Pracuje Pani w pięknym miejscu, w Dolinie Charlotty, zna-
nej już całej Polsce i nie tylko. Pani stanowisko to: specja-
lista ds. sprzedaży i marketingu. Proszę mi powiedzieć, na 
czym dokładnie polega Pani praca? 
W Dolinie Charlotty pracuję już ponad 3 lata, a więc od począt-
ku powstania hotelu. Mój zakres obowiązków jest dość szero-
ki. Wynika to z bogatej oferty usług Doliny Charlotty, której 
powierzchnia obecnie to 100 ha. 
Oo, to bardzo rozległy teren. 
O tak. Znajduje się tu elegancki hotel Dolina Charlotty Resort 
& SPA, domek na wodzie Rybaczówka, Pensjonat Żelazna 
Podkowa ze stajnią, amfiteatr, który właśnie jest w trakcie roz-
budowy – ma mieć 10 000 miejsc siedzących; restauracja na 
wodzie Gościniec, park linowy, zwierzyniec, do którego wciąż 
przybywają nowe zwierzęta, a wkrótce ma zostać otwarty  
w nim świat bajek. Mamy także kuchnię letnią, w której organi-
zujemy grilla. Głównie zajmuję się organizacją konferencji, 
szkoleń, wesel, przyjęć rodzinnych, a więc wszelkich pobytów 
grupowych. Jestem odpowiedzialna za bezpośredni kontakt  
z managerami zespołów muzycznych, które przyjeżdżają na 
Festiwal Legend Rocka. Zajmuję się ich zakwaterowaniem  
w hotelu, rozplanowaniem prób, konferencji prasowych, prze-
lotami, zapewnieniem odpowiedniego sprzętu technicznego na 
potrzeby realizacji koncertu. 
Ma Pani bardzo odpowiedzialną pracę,? 
Zgadza się. Wszystkie pobyty grupowe muszą być „dopięte na 
ostatni guzik”. Każda godzina posiłków, czy atrakcji musi zga-
dzać się z programem klienta. Przed przybyciem gości do ho-
telu przygotowuję agendę pobytu dla wszystkich działów hote-
lu. Zaznaczam w niej godziny, wybrane menu, miejsca posił-
ków, itd.  
Lubi Pani swoją pracę, czy może myślała Pani o tym, by ją 
zmienić? 
Oczywiście, że lubię swoją pracę. Nie zamierzam jej zmieniać. 
Owszem, są momenty, że jest ciężko, zwłaszcza wiosną i je-
sienią, kiedy „zbieramy żniwa” konferencyjne. Bardzo często 
trzeba być od rana do wieczora w pracy, również w weekendy, 
w czasie koncertów to i do późnych godzin nocnych, ok. 3:00, 
ale warto. Jest fajnie. Poznaję wielu ciekawych ludzi. Poza tym 
każda grupa jest inna, ma inny harmonogram zajęć, różnego 
rodzaju wieczory artystyczne, więc nigdy nie jest nudno. Czę-
sto przyjeżdżają do nas znani aktorzy lub artyści, jak Justyna 
Steczkowska, Jacek Bończyk, Marina, Weronika Marczuk, 
Przemysław Cypriański, Maja Bohosiewicz, bracia Mroczek, 
Krystian Wieczorek i wielu innych. Oczywiście do tego docho-
dzą spotkania z gwiazdami światowego formatu, jak Deep 
Purple, Marillion, Bonnie Tyler, Eric Burdon, Suzi Quatro.  
W tym roku będę miała okazję spotkać się z Paulem Roger-
sem, Uriah Heep, Thinn Lizzy, czy też z chłopakami z The 
Doors. Ja i pozostali 
pracownicy Doliny 
Charlotty dokładamy 
wszelkich starań, by 
każdy wyjechał zado-
wolony. To bardzo 
miłe, gdy goście dzię-
kują za udany pobyt, 
gdy doceniają nasze 
starania. 
 

Pani Mariola  

z Deep Purple 

Poznajmy się bliżej - wywiad z panią Mariolą Zawadzką,  

specjalistką ds. sprzedaży i marketingu, pracującą w Dolinie Charlotty  

 
 
 

Pani Mariola  
z Suzi Quatro 

 
 

A czym się Pani 
zajmuje, gdy koń-
czą się koncerty, 
sezon konferen-

cyjny? 
Korzystam z należ-
nego mi urlopu (śmiech). Oczywiście praca w hotelu nie ma koń-
ca. W czasie, gdy mamy mniej spotkań grupowych analizuję 
sprzedaż, rezerwacje klienta indywidualnego. Przygotowuję pa-
kiety pobytowe. Jeżdżę także na szkolenia, gdyż co roku poja-
wiają się nowe techniki sprzedaży, nowe formy reklamy, z który-
mi trzeba się zapoznać. 
A czy jeździ Pani do innych hoteli, by porównać ich usługi? 
Nieczęsto, ale tak. Hotele wymieniają się między sobą vochera-
mi pobytowymi. Można wówczas sprawdzić, jakie rozwiązania 
proponuje się w innych miejscach i przy okazji można wypocząć. 
Zazwyczaj są to pobyty weekendowe, 3-dniowe. 
A czym się Pani interesuje po zakończonym dniu pracy, 
kiedy ma Pani chwilę dla siebie? 
W wolnej chwili staram się uprawiać sport. Chodzę na basen, 
jeżdżę na rowerze. Kiedyś bardzo intensywnie trenowałam siat-
kówkę, grałam 10 lat - w szkole podstawowej i liceum. Należa-
łam także od drużyny siatkarskiej Czarnych Słupsk. Lubię goto-
wać. Często zaglądam do kuchni hotelowej, aby podpatrzeć ich 
pomysły. Ich potrawy są naprawdę pyszne. Grywam na pianinie. 
Mam w domu instrument. Skończyłam szkołę muzyczną I i II 
stopnia. Mam nawet zawód muzyka – pianisty.  
To super. Udaje się Pani wykorzystać ten talent w pracy? 
Grywa Pani wieczorami w hotelu? 
Nie. Niestety, aby grać w miejscach publicznych trzeba dużo 
ćwiczyć. Ja nie mam na to czasu. Poza tym, nie lubiłam nigdy 
publicznych występów. Zawsze towarzyszy mi trema. Wolę grać 
w gronie mi najbliższych osób. 
Uprawia Pani sport, gra Pani na pianinie, włada biegle dwo-
ma językami: angielskim i rosyjskim. Co jeszcze trzeba zro-
bić, by zdobyć takie stanowisko pracy, jakie ma Pani? 
Cóż, języki są bardzo ważne, bez nich nie dogadałabym się  
z managerami naszych gwiazd. Wykształcenie marketingowe na 
pewno jest przydatne, aczkolwiek ja mam dwa tytuły magister-
skie z zupełnie innych kierunków. Ukończyłam stosunki między-
narodowe oraz filologię rosyjską z językiem angielskim. Na po-
czątku mojej pracy odbyłam kilka szkoleń z hotelarstwa, marke-
tingu, reszta przyszła z czasem. Zanim zaczęłam pracować  
w Dolinie Charlotty miałam już okazję spojrzeć na pracę hotelu 
od wewnątrz. Dwa letnie sezony pracowałam jako pokojówka  
w hotelu czterogwiazdkowym na Majorce. Dyrektor, który mnie 
zatrudniał docenił również i ten fakt. 
Czy zechciałaby Pani jeszcze powiedzieć kilka słów 
uczniom naszej szkoły. 
Przede wszystkim TRZEBA SIĘ UCZYĆ wszystkich przedmio-
tów, a znajomość języków obcych daje wiele możliwości. Warto 
także mieć marzenia i dzięki dobrej nauce otworzyć sobie drogę 
do ich spełnienia. 
Pani Mariolu, bardzo dziękuję za spotkanie. Życzę Pani wie-
lu sukcesów, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywat-
nym. 
Bardzo dziękuję. 

Wywiad przeprowadziła Wiktoria Furmanek 



Jakub Karczewski – pojedzie z rodzicami na Mazury i na 
kolonie 

Sandra Sprengel – pojedzie z mamą i bratem do Irlandii i na 

obóz koszykarski 
Jędrzej Jaworski – zamierza wyjechać z rodziną do Pobiero-

wa i jeździć na basen do Redzikowa  
Martyna Brandt – spędzi czas nad jeziorem i zamierza też 

pojechać do Niemiec  
Wiktoria Bąkowska – pojedzie na kolonie i na dwa tygodnie  

do Anglii, którą ma zamiar zwiedzić 

Justyna Zywert – spędzi niezapomniane chwile z rodziną  
w Londynie, który chce zwiedzić 

Marysia Bielecka i Julia Broll – jadą na kolonie na Słowację 
Kinga Jesiołowska – wyjeżdża z rodziną i wujkiem Jarkiem 

do Anglii, chce też z rodzicami pojechać do Chin 

Magdalena Matczak – spędzi wakacje w Hiszpanii i na róż-
nych wycieczkach z rodziną 

Izabella Pilecka, Anna Szpak, Agata Malek i Martyna 
Langowska  – pojadą nad morze 

Oliwia Langowska – wyjedzie do Wrocławia 
Martyna Sitkowska – wyjedzie do Santa Cruz. 

Aleksandra Krajewska – będzie jechała na obóz jeździecki 

Katarzyna Wolska – jedzie do cioci i nad jezioro, a resztę 
wakacji zamierza spędzić we Wrześciu ze swoimi przyjaciółmi. 

Opracowały: Nikola Winiarczyki Sandra Sprengel z klasy IV   

Na pewno każdy z Was ze wszystkich pór roku naj-

bardziej lubi lato i WAKACJE. Dlaczego? Bo waka-

cje są super. Nie musimy chodzić do szkoły, może-

my się opalać, kąpać w morzu, jeziorze czy oce-

anie. Wakacje zaczynają się niedługo, a 21 czerw-

ca jest pierwszy dzień lata, dlatego pokażę Wam 

parę propozycji odlotowych strojów plażowych. 

Wakacyjna moda Dagmary Misztal 
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Wakacyjne plany ... 

Mrozu, właściwie Łukasz 

Mróz – polski piosenkarz wyk-

onujący muzykę z pogranicza 

popu i R&B, producent muzyczny.  

W jego piosenkach można doszu-

kać się również elementów hip - 

hopu i reggae. W 2009 ukazał się 

jego debiutancki album zatytu-

łowany „Miliony Monet”. Poza 

solową płytą jego głos oraz beaty 

można usłyszeć na płytach czołowych polskich raperów oraz 

wykonawców reggae. Artysta nominowany był do nagród: Eska 

Music Awards 2010 w kategorii „Odkrycie roku”, Viva Comet 

2010 w kategorii „Debiut Roku” i 2011 w kategoriach „Najlepszy 

Polski Artysta” i „Album Roku”, Złote Dzioby Radia WAWA 2010 

w kategorii „Debiut Roku” i Fama 2009 w kategorii „Debiut 

Roku”. Mrozu występował na wielu festiwalach w Polsce – m.in. 

Top Trendy (2009), Hit Festiwal (Sopot 2009, Bydgoszcz 2010), 

Festiwal Piękna  

w Płocku (2009), 

Tomaszowski Festi-

wal Muzyczny 

(2009), Summer 

Music Festival w 

Katowicach (2009, 

2010). W 2012 

ukazał się album " 

Rolleconster". 

Mój idol ... 

Ale to już było … Dzień Dziecka 

1 czerwca to data znana wszystkim dzieciom, i małym i tym trochę więk-

szym. Nic dziwnego, że tradycyjnie już i w naszej szkole ten dzień był całko-

wicie poświęcony sprawianiu radości uczniom. O uśmiechy na twarzy naj-

młodszych zadbał Pan Dyrektor, Grono Peda-

gogiczne oraz Rodzice. 

Z samego rana cała szkoła pojechała na ba-

sen do Redzikowa. Załadowaliśmy się do 

trzech autokarów i …. w drogę. Na miejscu w 

Aquaparku atrakcji co niemiara. Instruktorki 

zaniechały wysiłków w doskonaleniu stylu 

naszego pływania i wyjątkowo zezwoliły re-

laksować nam się do woli. Była więc rwąca rzeka, basen odkryty, masaże  

i 

 mnóstwo doskonałej zabawy. 

Po harcach w wodzie wróciliśmy do szko-

ły, a tam dalszy ciąg dokazywań. Pan Snopek 

zorganizował nam atrakcyjne zawody sporto-

we, podczas których rywalizowaliśmy o miano 

mistrzów w trzech grupach. Młodsze dzieci 

pod kierunkiem swoich wychowawczyń rów-

nież miały możliwość wykazać się talentem sportowym. Wielką atrakcją był 

mecz koszykówki między drużyną nauczycieli 

z panem dyrektorem na czele a drużyną 

uczniów. 

Aby nie opaść z sił w międzyczasie mieliśmy 

możliwość posilić się przepyszną kiełbaską  

z grilla, którą przygotował dla nas pan Adam. 

Pychotka!!!! 

Czas szybko minął i trzeba było wracać do domu. Z niecierpliwością cze-
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Napad i koniec wyprawy 

 Wczesnym rankiem dziwny hałas obudził Damiana. 
Wychylił głowę z namiotu i upadł nieprzytomny od uderzenia 
w głowę. Obudził się po około pięciu minutach. Był 
przywiązany do drzewa, a dookoła siebie widział szydercze 
uśmiechy zbójców. Napadli na nich! Najgorsze było to, że 
Klaudię i Karola uwięzili w klatkach. Nie było już dla nich 
ratunku, gdy Damian przypomniał sobie słowa Klaudii: „To nie 
ty, lecz pierścień będzie wiedział, kiedy masz go użyć.” 
Chłopak poczuł ciepło pierścienia, tak, jakby był on małym 
słońcem. Nie miał pojęcia jak go użyć. Spróbował przekręcić 
ozdobę pierścienia – mały kamień. Udało się! Bandyci nagle 
zniknęli, a Damian, Klaudia i Karol znaleźli się w „Orsch 
Blancil” na wulkanie. Na jego drugim końcu stała dziewczyna. 
Nagle znalazła się koło nich. Była smutna, bo wiedziała, co ją 
czeka, ale i tak poświęcała swoje życie za rodzinę. Nie mogła 
patrzeć na ich wieczne cierpienie. Za to Damian nie mógł 
pozwolić, aby ona zginęła. Złożyli ofiary tak jak w jego śnie. 
Jeszcze sekunda a coś powie, ale dziewczyna i tak skoczy. 
Musiał zmienić przeznaczenie. Rzucił się do wulkanu. Cała 
trójka przyjaciół chciała ją uratować. Jedna historia. Jedna 
rodzina. Cztery ofiary… Czyżby, a może jcoś ich uratuje ? Tego 
dowiecie się za rok !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autor: Wiktoria Furmanek  
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Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana 

Roweckiego „Grota” we Wrześciu 

Cd. Przygody wigilijnej 
(na podstawie książki  

„Tajemnice Bożego  
Narodzenia”) 

11 
Pozostałe tajemnice  

 Klaudia obudziła Damiana o poranku. Chłopak zaczął 
powoli rozumieć, co się stało: 
1. Spotkał dziewczynę – ducha. 
2. Zabrał do domu kalendarz znaleziony na ulicy, który był  
w kształcie anioła. 
3. Znajdował dziwne karteczki. 
4. Odkrył miejsce położenia tajemniczego klucza. 
5. Podczas gdy jego rodzina była na skraju bankructwa on zbie-
rał diamenty z kalendarza dla jakiejś nieistniejącej dziewczynki  
i jej rodziny. 
6. Prawie się zabił, sprawdzając czy różowy pierścień jest 
„magiczny”. 
7. Poznał Klaudię i Karola, którzy również zostali wybrani do 
złożenia ofiary. 
8. I na koniec wybrał się do jakiejś krainy magii, aby zdjąć klą-
twę z rodziny dziewczynki, która wiedziała o nim wszystko. 
 Damian rozmyślał o przejściu, które dzieli świat ludzi  
i krainę magii, przez którą, wraz z pozostałymi członkami „Trio 
Kiro” przeszedł wczoraj wieczorem. Szybko, rozbił obóz na ma-
łej polance i od razu zasnął. Wspominając wydarzenia z ostat-
niego miesiąca, przeplatane widokiem (zapewne) smutnych 
rodziców, którzy byli zaniepokojeni zniknięciem ich jedynego 
syna, Damianowi minęła godzina. Nagle przed nim pojawiły się 
dwie osoby (ich losy zostaną opisane za rok w naszej szkolnej 
gazetce). 
- W jakim jesteśmy wymiarze ? – zapytała dziewczyna o kocich 
oczach. 
- W dwudziestym piątym. – odpowiedziała Klaudia. 
- Ojej, to przepraszam. My do szóstki. 
- Po wejściu w bramę drugie drzwi po prawej – uprzejmie odpo-
wiedział Damian, zaskoczony swoją wiedzą 
- Kto to był i co tu się stało ! ? 
- To jacyś zagubieni w czasie – spokojnie odpowiedziała Klau-
dia. Tutaj często się takich spotyka. 
- Może rozbijemy tutaj obóz ? – zapytał Damian będę miał czas 
na otworzenie pozostałych karteczek i schowanie diamentów. 
- Ktoś tu nie przestrzega zasad Świętego Mikołaja - droczyła się 
z nim Klaudia. 
- Z niektórych rzeczy się wyrasta – z dumą odpowiedział Da-
mian. 
Żadne z nich nie wiedziało, że są obserwowani…  
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Składniki: 8- 9 paczek herbatników, 1 puszka schłodzonego mleka skondensowane-
go, opakowanie kremu karpatka ( zrobić wg przepisu na opakowaniu), 2 opakowania 
bitej śmietany w proszku, starta czekolada. 
Przygotowanie: ubić śmietanę 36 % z 2 bitymi śmietanami w proszku, układać 

warstwami: herbatniki, ciepłe mleko skondensowane, krem karpatka, herbatniki, ubi-

ta śmietana, starta czekolada. S M A C Z N E G O :))) 

Karżcino to mała wioska. Cha-

rakteryzują ją ciekawe miejsca: sta-

wy, wodospady, tamy, łąki i leśni-

czówka. Jest tutaj hotel dla koni, w 
którym tymczasowo przebywają 

zwierzęta. Mamy plac zabaw, świe-
tlicę, boisko i sklep. Lubię swoją 

wioskę i cieszę się, że mogę tu 

mieszkać. Poza tym stąd jest blisko 
nad morze. Fajnie, no nie !                 

Miejscowość, w której mieszka Wiktoria  Wlazło  


