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WYWIAD Z PANIĄ 
ALICJĄ TARNAWĄ

FIRMA TURYSTYCZNA
"ALITRAVEL"

W ÓSMYM
NUMERZE M. IN.:

ZIELONA SZKOŁA
W FUNCE

DZIEŃ RODZINY

IQLANDIA

MUZEUM PANA
TAEDUSZA

WYNIKI
KONKURSU
"LOGO
LUBIŃSKIEJ
STACJI
KOLEJOWEJ"

Gratulacje
Dyrekcja Szkoły

gratuluje Uczniom,
którzy otrzymali

promocję do
następnej klasy, a

tym samym
pomyślnie

ukończyli rok
szkolny 2018/2019!

Życzymy
niezapomnianych
wakacji i udanego

wypoczynku!

Sofia: Jaki był początek istnienia firmy Alitravel?
Pani Alicja: Swoją działalność otworzyłam w 2016 r. Natomiast wcześniej byłam
pilotem wycieczek. To taka osoba, która opowiada co widzimy przez okna, jakie ważne
miejsca mijamy, nawiguje trasę kierowcy, żeby była komfortowa i w miarę szybka.
Zanim do tego doszło pracowałam w legnickiej firmie jako asystentka zarządu, nie
miałam styczności z turystyką. Pomysł wziął się stąd, że bardzo lubię swoją pracę,
czułam się na siłach, żeby otworzyć swoją firmę i pomimo tego, że początki bywają
trudne, to dla mnie w miarę mojej operatywności, tego jaką jestem osobą, były
zdecydowanie łatwiejsze. Pierwszą wycieczkę zorganizowałam dzieciom na
zakończenie wakacji do Energylandii. Atmosfera była fantastyczna. Jak wracaliśmy z tej
wycieczki to dzieci już zapisywały się na następną. Lubię podróżować. Dla mnie sama
podróż nie jest tak ważna jak sama atmosfera na przełomie całej tej podróży. Uważam,
że to jest bardzo ważne żeby jadąc na taką wycieczkę dzieci czuły się bezpieczne,
komfortowo, ale przede wszystkim zadowolone. Bardzo lubię współpracować z dziećmi,
ale też organizuję wycieczki dla dorosłych. Moje sztandarowe hasło pod logo brzmi: „Bo
w podróżach liczy się atmosfera”.
Sofia: Trudno jest stworzyć dobrą ofertę podróży?
Pani Alicja: Kopalnią wiedzy jest Internet. Szukam rejonów ciekawych pod względem
turystycznym. Później przeglądam ośrodki, które się wokół znajdują, ale też takie
ośrodki same wysyłają oferty do mojego biura i czytam opinie innych uczestników, bądź
też, co niejednokrotnie czynię, wsiadam w samochód, jadę na miejsce i sprawdzam czy
opinia w Internecie nie jest zafałszowana. Nie jest trudno stworzyć dobrą ofertę podróży.
Ja przede wszystkim każdą ofertę układam pod danego klienta. Nie ma ogólnych, bo
wtedy różnie to bywa. Ja przy pierwszym spotkaniu z klientem ustalam wytyczne, jakie
są oczekiwania moich grup, a później układam ofertę. Podpowiem czym możemy dany
punkt zastąpić. Wymaga to znajomości geografii, a przede wszystkim oczekiwań grupy.
Karolina: Jakie podróże i miejsca lubi Pani najbardziej: zawodowo i prywatnie?
Pani Alicja: Nasze polskie Tatry, uwielbiam ten region, ponieważ ma tyle do
zaoferowania. Kultura jest tam tak żywa. Staram się przekazać to dzieciom. Wiem, że
dzieci teraz nie lubią chodzić po górach, ale uważam Tatry za taką perełkę naszego
kraju. Górale, ich gwara jest tak piękna i bogata. Także to region, który bardzo lubię pod
względem organizowania wycieczek, ale i prywatnie. Uwielbiam wyjść na Kasprowy
Wierch albo na Kopę Kondracką, po prostu patrzeć na góry i odpoczywać.
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Karolina: Czy lubi Pani swoją pracę? Czy sprawia Pani ona przyjemność?
Pani Alicja: Bardzo! Kocham to, co robię i wydaje mi się, że gdybym tyle serca nie wkładała w moją pracę, to
chyba nie miałabym takich efektów. Sprawia mi ona wielką przyjemność. Uwielbiam widzieć Wasze uśmiechy
jak wracacie z wycieczek, Waszą radość, zadowolenie, to mi daje największą satysfakcję.
Nathan: Czy jest coś, co Panią męczy w pracy?
Pani Alicja: Ogólnie nieraz męczy mnie długa podróż, jeżeli chodzi o dojazd z punktu A do punktu B.
Nathan: Jak Pani odpoczywa podczas swojego urlopu?
Pani Alicja: I to jest chyba najtrudniejsze pytanie (śmiech). Obiecuję sobie za każdym razem, oczywiście jadąc
na urlop w Tatry do Poronina, że pójdę w końcu na Czerwone Wierchy i zobaczę je czerwonymi. Plan ten
zazwyczaj pali na panewce, bo wyjeżdżając w swoje ulubione miejsce, wychodzę na punkt widokowy i na tym
kończy się moje wędrówka, ponieważ z reguły nie mam już sił, aby iść dalej szlakiem.
Alek: Jaki jest według Pani przepis na udany wyjazd?
Pani Alicja: Przepis na udany wyjazd to mieć świadomość tego, że tę wycieczkę organizuję docelowo dla Was
i Wy macie być zadowoleni z tej wycieczki. Nie mogę patrzeć na wytyczne wychowawców, którzy na przykład
podpowiadają, że woleliby bajkę, a ja Wam włączam karaoke, bo widzę wtedy Wasze zadowolenie na twarzach
jak śpiewacie. Przede wszystkim patrzę na to, co Wam sprawia największą radość i tu mam na myśli również
punkty, które wybieram, żebyście się jak najlepiej bawili, żeby to było przyjemnością, a nie po prostu nudną
wycieczką. Przepis na udany wyjazd to odpowiednie nastawienie Kochani. Ta szczypta humoru, którą proszę
żebyście spakowali do swych plecaków, bo wtedy nie ma rzeczy niemożliwych.
Karolina: W jaki sposób można zostać animatorem czasu wolnego w Pani Firmie?
Pani Alicja: Ja zatrudniając wszystkie swoje osoby po prostu gdzieś wyłapuję takich ludzi, w których widzę
pewne predyspozycje: łatwo nawiązują kontakt z innymi, swoją radością zarażają innych, dają poczucie
bezpieczeństwa. Sprawa jest bardzo prosta. Jak tylko będzie przejawiać te wszystkie cechy – zatrudnię Was
wszystkich.
Sofia: Zgadza się Pani z powiedzeniem: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”?
Pani Alicja: Ależ oczywiście! Ludzie chcą podróżować po Europie, po świecie, a nasz kraj jest tak piękny i tak
nie doceniany. Mało tego! Ostatnio będąc na wycieczce, Pani oświadczyła, że mieszkając 60 km od Książu
nigdy tam nie była, a miejsce to jest ciekawą perełką architektoniczną. Rzeczywiście, jeździmy daleko, a to, co
mamy pod nosem jest pomijane, częstokroć z nieświadomości.
Nathan: Jakie miejsca poleciłaby Pani nam i naszym rodzinom na wakacyjny odpoczynek?
Pani Alicja: Tych miejsc jest bardzo dużo, tylko w zależności od tego jakie są Wasze potrzeby Kochani, bo
mamy przepiękny Bałtyk, góry Karkonosze, tylko wszystko jest zależne od tego, co chcecie robić. Jeżeli słyszę,
że ktoś lubi aktywny wypoczynek bądź też bierny, to wtedy podpowiadam miejsca, które uważam za
najciekawsze.
Sofia: Gdyby Pani mogła zmienić pracę, to czy wybrałaby Pani inną czy nie?
Pani Alicja: Nie, nie wybrałabym innej pracy. Stwierdzam, że to jest ta praca, którą jak powiedziałam, kocham i
nie wyobrażam sobie już innej, aczkolwiek późno się zorientowałam, że to jest ten kierunek, gdzie się spełniam
i czuję, że daję 100% siebie. Mało tego! Swoją pasją staram się zarazić swojego syna, który wybrał szkołę o
profilu turystycznym.
Karolina: Czy jest taki wyjazd, który Pani najbardziej zapamiętała?
Pani Alicja: Chyba to był wyjazd, kiedy pracowałam jeszcze jako pilot. Wtedy miałam taką sytuację, że zgubił
mi się jeden uczestnik w Berlinie. Szukaliśmy go prawie 4 godz. Na szczęście odnalazł się i muszę powiedzieć,
że to nie było dziecko, tylko osoba dorosła. Ten Pan zostawił telefon w domu, zgubił soczewkę, więc był na
wpół niewidomy. Nie znając języka nikt nie był mu w stanie udzielić pomocy. Aż w końcu spotkał Polkę, która
dała mu telefon, a on zadzwonił do uczestnika wycieczki. Z każdej sytuacji staram się wyciągać wnioski i
przestrzegać później swoich uczestników wycieczki żeby pilnowali się i pozostałych uczestników grupy. Pan
swoją niefrasobliwością pokonał wszystkich innych uczestników wycieczek. Nie mam wycieczek, które mi się
nie podobały. Do każdego wyjazdu staram się przykładać wręcz perfekcyjnie.
Sofia: I bardzo to Pani wychodzi!
Rozmawiali: Sofia Radko, Karolina Data, Nathan Wołowski-Witkowicz, Aleksander Davis
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ZIELONA SZKOŁA W FUNCE
WSPOMNIENIA Z WYJAZDU

OŚRODEK MIKOMANIA
10.06.2019 r. o godz. 7.00 rano wyjechaliśmy na Zieloną Szkołę w Bory
Tucholskie do Ośrodka Mikomania w Funce. Na miejscu dostaliśmy
pokoje i zapoznaliśmy się z naszym opiekunem wyjazdu, animatorem
panem Maćkiem.
Każdy dzień wypełniony był atrakcjami. Cały czas coś robiliśmy, nie
można było narzekać na nudę. Zajęcia plastyczne, strzelanie z łuków,
skakanie na batutach (trampolinach) czy nasze ulubione i najlepsze
Bumper Ball. To wielkie kule wypełnione powietrzem, do których się
wchodzi. Można się w nich turlać lub bezpiecznie zderzać z innymi. To
mi się najbardziej podobało.
14.06.2019 r. wyjechaliśmy w drogę powrotną i było nam bardzo smutno,
że musieliśmy opuszczać nasz ośrodek wypoczynkowy i świetnego
opiekuna, czyli pana Maćka. Niektórzy z klasy 4 nawet płakali.
Wzajemnie się pocieszaliśmy, że może za rok też tu przyjedziemy.
Pamiętajcie, marzenia się spełniają!!! :) To był świetny wyjazd! Marta
Motyl

Na Zieloną
Szkołę
pojechaliśmy
do Funki. Na
początku
zapoznaliśmy
się z panem
Maćkiem,
najlepszym
opiekunem.
Codziennie
mieliśmy
ustalony plan

dnia, a w nim
dużo ekstra
rzeczy: Bumper
Ball, taniec,
plastyka,
warsztaty
kulinarne,
Archery Tag i
Chill Space.
Bumper Ball to
kule, do których
się wchodziło i
zderzało

z innymi. Na
plastyce
robiliśmy
bransoletki,
mydełka, na
zajęciach
kulinarnych:
pizzę i muffinki.
Archery Tag to
strzelanie z
łuków do
przeciwnej
drużyny. Chill

Space to mała
plaża, na której
są hamaki,
leżaki, piasek.
Na koniec się
popłakaliśmy za
panem
Maćkiem.
Karolina Data

BUMPER BALL
W tej zabawie dostaje się wielkie
przezroczyste kule. W środku są
szelki, które zakłada się jak plecak.
Wystarczy wstać i zacząć wbiegać
w innych. Wiktoria Demianiuk i
Sofia Radko
BITWA WODNA
Najbardziej podobało mi się
polewanie wodą z kubków razem z
panem Maćkiem. Zawsze się
śmialiśmy i było bardzo fajnie!
Mateusz Davis

ULEWA W poniedziałek był bardzo
mocny deszcz. Gdy wróciłem na
nocleg, byłem cały mokry. Nathan
Wołowski

DISCO Bardzo podobały mi się
dyskoteki. Kocham tańczyć! Pola
Kruszyńska

Najbardziej podobało mi się jak
jeździliśmy na hulajnogach i jak
bawiliśmy się w takich wielkich
kulach – piłkach. Miejsce jest
bardzo ładne. Jedzenie smakowało
dobrze.
Adam Babiuch, klasa I
Naszą opiekunkę, panią Natalię
wspominam dobrze. Najbardziej
podobały mi się podchody.
Łucznictwo było fajne. Pokój
oceniam średnio, bo był mały.
Poleciłbym innym ten ośrodek. 
Maksymilian Berg, klasa III

Bitwa wodna

Podchody

Mikomania

E. D.

E. D.

E. D.
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Dzień Rodziny
Dzień Rodziny odbył się 5.06.2019 r. na terenach rekreacyjnych przy
Areoklubie. Pani Kasia wraz z Panią Ewą organizowały tę uroczystość.
Każdy dostał rolę w przedstawieniu pt. „Zagubiony czas”. Spektakl
wystawiliśmy w plenerze, trwał około 40 min. Rodzicom bardzo się
podobało. Na zakończenie wygłosiłam przemówienie i rozdaliśmy
upominki. To był list w butelce wyrażający nasze uczucia do mamy i taty.
Rodzice przeczytali je i niektórzy bardzo się wzruszyli. Potem zaczęło się
ognisko oraz piknik. Wszyscy dobrze się bawiliśmy. Było niesamowicie i
wspaniale. Marta Motyl

Dzień Rodziny

UEFA
CHAMPIONS
LEAGUE

W Dzień
Rodziny po
przedstawieniu
odbył się mecz
”UEFA
CHAMPIONS

LEAGUE”.
Wygrała
drużyna
„Kaloryferów”.
Ta nazwa
została
wymyślona
przez
sędziego
dlatego, że
gdy odbył

się pierwszy
mecz w szkole
Kuba, Jasiu,
Mateusz D.
wybrali
bramkę-
kaloryfer.
Podczas
turnieju miał
miejsce:
ćwierćfinał,

półfinał i finał.
Nagrodą były
lody i
wyróżnienie od
sędziego,
które otrzymał
Kuba S., bo
najmniej
faulował i
symulował, nie
kłócił się z

sędzią i strzelił
gola jako
ostatni.
Wyróżnienia
dostali też:
Jasiu G.,
Mateusz D.,
Kuba Junior.,
Olek W., Alek
D.

GRATULUJĘ
WYGRANYM
JAKO
SĘDZIA.

Nathan
Wołowski-
Witkowicz

IQLANDIA
31.05.2019 r. cała szkoła świętowała Dzień Dziecka
w Iqlandii. Po przyjeździe mogliśmy chodzić gdzie
chcemy. Na dole była tablica gdzie można było coś
napisać, a na ścianie (siatce) pokazywało się
dokładnie to samo. Zobaczyliśmy „świat baniek i
wiatru”, „pokój technologii”. Wszyscy z
zainteresowaniem spędzili czas. Oliwia Wróblewska

ZAPOWIEDŹ II
Zapowiadany wywiad z Bartkiem
Jędrzejakiem z TVN ukaże się po
wakacjach. Do poczytania!

AKCJA LIZAK
ZAKOŃCZONA
SUKCESEM
Cel został
osiągnięty - 20
kg lizaków
wyruszyło do
dzieci z Afryki.
Dziękujemy
szkołom, które
przyłączyły się
do nas! 
Red. nacz.

Poczta

„Dzieci dla Julci”
W Parku Wrocławskim od godz. 8.00 do 18.00 w „Dzień Dziecka” odbyła
się akcja charytatywna dla Julki. Zorganizowane zostały różne
konkurencje np.: rzut beretem, skakanie przez płotki z piłką między
kolanami, rzut balonem z wodą na ręcznik przeciwnika. Za udział w
konkurencjach uczestnicy dostawali nagrody takie jak: breloczki, lizaki i
cukierki. Największą popularnością cieszyło się malowanie twarzy.
Można było kupić ciasto lub lemoniadę. Dochód ze sprzedaży
przekazany został na leczenie dla podopiecznej Fundacji SOL, Julii. Na
sam koniec wolontariusze rzucali się balonami z wodą po całym Parku
Wrocławskim i tak zakończył się Dzień Dziecka. Tego dnia uzbieraliśmy
2122,26 zł oraz 5 euro!
Karolina Data

E. D.

K. K.
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Muzeum
Pana
Tadeusza
we
Wrocławiu
Po muzeum
oprowadzał nas
nasz Pan z
historii.
Podczas

wycieczki
opowiadał nam
o szlachcicach i
o bogatszych, i
o trochę
biedniejszych.
Najpierw
przebieraliśmy
się w dawne
stroje,
następnie

oglądaliśmy
starą broń,
szlachecką
porcelanę.
Potem po
wyjściu z
kamienicy
poszliśmy na
obiad, lody i
chodziliśmy po
rynku

wrocławskim.
Wszyscy w
czasie powrotu
do Lubina
słuchali muzyki,
a Pani Dyrektor
zrobiła dużo
zdjęć.
Olivier
Marchwiarz

Muzeum

WYNIKI KONKURSU "LOGO
LUBIŃSKIEJ STACJI..."
Kat. klas I-III: I miejsce - Dominik
Konieczny, SP Zielona Szkoła, II i
III miejsca nie przyznano. Kat. klas
IV-VIII: I miejsce - Aleksandra
Starzyk, SP nr 10, II miejsce -
Natasza Draganik, SP nr 14, III
miejsce - Michał Wojtanowski, SP
nr 10. Serdecznie gratulujemy!

Poezja

Wakacje
Już koniec szkoły, zaraz wakacje,

pójdę do domu i zrobię relację.
Bardzo się cieszę, cała się pocę,
zaraz idę na piknik i rozkładam

koce.
Pójdę na basen, zjem sobie lody,
nie może zabraknąć schłodzonej

wody.
Polecę do Grecji, nad polskie

morze,
kierunek plaża i się położę.

Pochodzę po mieście, spale się
cała,

założę sukienkę, choć jest za mała.
Teraz już kończę, idę na kolacje,

chyba rozumiecie, lecę na
wakacje!

Pola Kruszyńska

WYDARZENIA Z
ŻYCIA SZKOŁY

KONKURS
1 z 15
Uczniowie klasy

I odpowiadali
na niełatwe
pytania z
dziedziny

wiedzy ogólnej.
Czas na
odpowiedź
wynosił

10 sekund.
Konkurencję
wygrał
Tymoteusz
Kujawa. Brawo!

"Brzydkie kaczątko"
Bieg papieski

Witaminowy dzień
Fashion days

Przedstawienie

Klasa I

E. D.

N. G.

A. P.

E. D.
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REPORTERZY 
ÓSMEGO NUMERU 
"GŁOSU ZIELONEJ"

 
1. Oliwia Wróblewska, 2. Karolina Data, 3. Marta
Motyl, 4. Olivier Marchwiarz, 5. Natalia Gierczuk, 6.
Natalia Łucka, 7. Nathan Wołowski-Witkowicz, 8.
Wiktoria Demianiuk, 9. Sofia Radko, 10. Mateusz
Davis, 11. Pola Kryszyńska, 12. Anna Mieńko

Żart uczniowski ;)
- Ile szczoteczek ma stomatolog w gabinecie? Sto-

ma-to-logiczne.
- Co ma Małysz w kuchni? Ma-łyżki.

Natalia Gierczuk

Rebus

Łamigłówka

Reporterzy

Reporterzy

N. G.

Internet

A. L.

A. L.
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