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Zazwyczaj jedynie
zagraniczne
wakacje kojarzą
nam się z
gigantycznymi
hotelami. Mało
osób wie, że
również w Polsce
można znaleźć tak
duży hotel. W
Pobierowie
obecnie budowany
jest Hotel
Gołębiewski, który
ma zostać
największym
resortem
wypoczynkowym
w Polsce.

Jego otwarcie
planowane jest
dopiero na rok
2021. Hotel ten
posiadał będzie aż
1110 pokoi. Jego
atrakcjami będą
m.in.: liczne
baseny,
całoroczne
lodowisko, które
ma znajdować się
w podziemiach.
Właściciel tego
kompleksu, a
mianowicie
Tadeusz
Gołębiewski
pragnie, aby hotel

posiadał własną
marinę oraz molo
przy pobliskiej
plaży. Znajdować
się tam będą
również ścianka
wspinaczkowa,
wiele boisk,
sześciotorowa
kręgielnia.
Podobno będzie
można zauważyć i
podziwiać Morze
Bałtyckie już z
drugiego piętra
hotelu. Co
ciekawe,
początkowo hotel
ten miał wznieść

się w Łebie, lecz
jednym z
powodów, które
sprawiły, że
ostatecznie
budowany jest w
Pobierowie, było
to, że w Łebie
mogło być jedynie
5 pięter, a w
Pobierowie
posiadał on
będzie aż 11
kondygnacji oraz 2
piętra podziemne.
Dotychczas tytuł
największego
hotelu w Polsce
należał

do
czterogwiazdkowego
Hotelu
Gołębiewskiego w
Karpaczu, w
którym znajduje
się 870 pokoi oraz
17 apartamentów.
Jak widać
kompleks
wypoczynkowy
budowany w Łebie
będzie dużo
większy. Ciekawa
jestem, jak będzie
się wiodło temu
hotelowi.

Julia Banasiak

Co roku podczas podróży odwiedzamy wiele hoteli. Mają wiele pokoi, korytarzy, restaurację, różne inne
atrakcje...

Hotelowy olbrzym
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Co to znaczy "być
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EKO-życie = EKO-logia

Euroweek to
wyjazd, na
którym są
wolontariusze z
innych krajów.
Opowiadają
nam o swojej
kulturze i
prowadzą
ciekawe zajęcia
w języku
angielskim. Na
tym wyjeździe
były dwie
wolontariuszki,
które były tam
przez całą
wycieczkę. Bao
oraz Margerita.
Bao jest z
Wietnamu, za to
Margerita z
Kolumbii.
Oprócz nich
przez parę dni
był Fernando z
Meksyku i Irgin
z Azerbejdżanu.
Wszyscy byli
bardzo pomocni
i przyjacielscy.
Dzięki tej
wycieczce

nauczyliśmy się,
jak
porozumiewać
się z
obcokrajowcami,
by nas
zrozumieli. Plan
dnia wyglądał
mniej więcej
tak: śniadanie,
energizer, team
bulding, let's fly
to... czyli wykład
o danym kraju,
obiad, spacer,
workship, czyli
zadania w
grupach,
explenation,
czyli
wytłumaczenie
show, kolacja,
show np. „Mam
talent” albo „The
lip sync battle”.
Mieliśmy dużo
ruchu i cały
czas byliśmy
uśmiechnięci.
Razem z nami
była również
druga szkoła z
Brzeźnicy

pod Krakowem.
Bardzo się z
nimi
zintegrowaliśmy.
Na pożegnaniu
wszyscy razem
płakali, bo już
wtedy wiedzieli,
że będą tęsknić.
Wycieczka
ogólnie była
bardzo
interesująca i
pełna
cudownych
wspomnień i
zdecydowanie
pojedziemy na
Euroweek w
kolejnym roku.

Milena
Kaczmarek,
Kinga
Stachowska

Euroweek!

W listopadzie odbyła się wycieczka na Euroweek
dla klas 7 do Polanicy-Zdroju.

Euroweek 2019 

Ekologia to
dbanie o
środowisko
naturalne, czyli
lasy, góry,
rzeki, morza i
powietrze. W
dzisiejszych
czasach
powietrze jest
zanieczyszczane
przez fabryki,
elektrownie
węglowe,
samochody,
samoloty.
Dzieje się tak
też przez ludzi,
którzy
ogrzewają
swoje domy
odpadami,
które generują

smog. Dlatego
trzeba dbać o
planetę.
Nawet małe
zmiany w życiu
mogą się
przyczynić do
zmiany
środowiska.
Dzieci także
mogą pomóc,
na przykład
śmieci, które
nadają się do
recyklingu,
mogą wyrzucać
do specjalnych
śmietników.
Można też z
rodzicami
zasadzić
drzewo, a jeśli
rodzice palą

śmieci -
namawiać do
przestania.
Warto też pić
wodę z kranu,
lecz
przefiltrowaną,
ponadto nie
niszczyć roślin
ani domów
zwierząt.
POLECAM
DBAĆ O
ŚRODOWISKO!

 Mateusz
Wojdyła

Przyroda

JO

Julia Banasiak
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Czy Twój pokój 
jest zaniedbany?

Co to znaczy 
„być dobrym”? 

Wiele osób ma
nieposprzątany
pokój w trakcie
tygodnia, ale
dlaczego?
Po pierwsze,
trzeba wziąć
pod uwagę
szkołę, gdyż to
ona może być
jednym z
powodów
nieposprzątanego
pokoju. Zbyt
wiele zadań
domowych,
kartkówek czy
sprawdzianów
może prowadzić
do braku czasu
na czas wolny
czy czas na
sprzątanie. A
poza tym, jeśli
jesteśmy
zmęczeni
szkołą, to
szanse, że
będziemy mieli
ochotę

sprzątać, są
niewielkie.
Następnie
należy
zauważyć, że
nie każdy ma
nawyk
odkładania
rzeczy na swoje
miejsce. Taki
nawyk trudno
jest nabyć "od
tak". Do nabycia
go potrzeba
wiele prób, ale
w końcu wizja
efektu pomoże
szybko
posprzątać
bałagan.
Kolejną rzeczą
jest brak dobrej
organizacji.
Przykładowo
osoba, która jest
dobrze
zorganizowana,
nie będzie miała
problemu ze
wstaniem

i posprzątaniem
o ustalonej
godzinie.
Jednak gdy
osoba nie
posiada
umiejętności
dobrej
organizacji, to
wtedy będzie
przekładała
godzinę na
następną i
następną, aż w
końcu nie zrobi
nic. Właśnie
dlatego trzeba
robić rzeczy
teraz, a nie
mówić "zrobię to
za godzinę".

Mikołaj Szajna

Cóż...

Od dzieciństwa
rodzice i
rodzina
powtarzają
nam, że trzeba
być dobrym i
koleżeńskim.
Choć sami nie
zawsze tacy są,
to dorośli
zawsze
powtarzają
dzieciom, żeby
były miłe i
pomagały. Ale
co tak
naprawdę
znaczy „być
dobrym”? Kiedy
koleżanka ma
zły humor,
warto ją
pocieszyć.
Czasami nawet
najmniejszy
uśmiech może

poprawić
komuś dzień.
Niekiedy
najmniejszy
gest może
zmienić czyjeś
podejście.
Każdy
potrzebuje do
życia dobra.
Jeżeli by go
zabrakło, każdy
człowiek czułby
się źle Bycie
dobrym to też
pomoc w nauce
czy nawet
pożyczenie
ołówka. Trzeba
być dobrym i
dla innych, i dla
siebie. Bycie
miłym  nie
zawsze łatwo
przychodzi.
Często jest

tak, że trzeba
wybrać
pomiędzy 
dobrem a złem.
Czasami trzeba
stanąć w
obronie
słabszego
mimo tego, że
inni mu
dokuczają.
Dobro jest w
każdym
człowieku i
warto je odkryć.
Każdy ma
wybór - czy
będzie
dokuczał, czy
pomagał. Moim
zdaniem warto
wybrać dobro i
koleżeńskość.

Ala Starzec

Dobroć to też wolontariat

Szymon Tuchorski

.
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Witajcie, z pewnością każdy z was zna jakiegoś fantastycznego bohatera. Superman, Batman, Zielona
Latarnia itd. Wszystkie te postacie są dobrze znane. Ale czy potraficie wymienić prawdziwych
bohaterów?

Żołnierze Wyklęci za komuny przeklęci
Dzisiaj napiszę
o moim
zdaniem
największych
bohaterach, a
mianowicie o
Żołnierzach
Wyklętych. Ale
kim są Ci
Żołnierze
Wyklęci? Już
wam mówię,
są to żołnierze
AK (Armii
Krajowej),
którzy nie
poddali się po
wojnie
sowietom,
tylko
kontynuowali
walkę o
wolność
naszej

ojczyzny.
Najgorsze jest
to, że Ci,
którzy nawet
nie walczyli z
nową władzą,
ale mieli
powiązania z
antykomunistami
(byli w AK, lub
nie dołączyli
do batalionów
chłopskich)
byli skazani na
śmierć, przez
co musieli
uciekać, lub
chować się po
lasach.
Rotmistrz
Witold Pilecki,
który walczył w
kampanii
wrześniowej,

a następnie
działał jako
członek AK,
dobrowolnie
oddał się
Gestapo, by
sporządzić
raport o
Holocauście.
Wraz z
kilkoma
więźniami
udało im się
uciec z
Auschwitz i
wysłać ów
raport do
rządów Anglii i
Stanów
Zjednoczonych.
Po wojnie w
1947 został
aresztowany i
torturowany

przez
ówczesne
rządy, a
następnie
zamordowany.
Oskarżono go
o szpiegostwo
na rzecz
polskiego
rządu w
Wielkiej
Brytanii. Nie
jest on
jedynym
przykładem
Żołnierza
Wyklętego, bo
było ich setki,
jak nie tysiące,
niestety
większość z
nich została
zamordowana,
przeważnie

na podstawie
oskarżeń
wyssanych z
palca, tylko
dlatego, że nie
zgadzali się
władzą i
walczyli w
obronie
ojczyzny.
Dziesiątki lat
kłamliwej
komunistycznej
propagandy
sprawiły, że w
Internecie aż
roi się od
osób, które
twierdzą, że
Zbrodnia
Katyńska nie
miała miejsca
albo że
partyzanci to

byli
zbrodniarze
więksi od
Niemców i
Rosjan razem
wziętych.
Trzeba z tym
walczyć, bo
moim zdaniem
w Polsce nie
powinno mieć
miejsca to, że
prawdziwi
bohaterowie
są mieszani ze
zbrodniarzami.
Dziękuję za
przeczytanie i
pozdrawiam.

Kuba Gromek 

Mural w Lubinie
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