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WAKACJE ...WAKACJE I PO WAKACJACH...

NA NASTĘPNE MUSIMY POCZEKAĆ JESZCZE PRAWIE 9
MIESIĘCY.....

ALE JEDNO JEST PEWNE.....BĘDĄ ZNÓW.. 

Dzisiejszy numer magazynu poświęcamy odrobinę naszym wakacyjnym
WYZWANIOM...... 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZYMI
PASJAMI.......MIEJSCAMI KTÓRE ODWIEDZILIŚMY JAKO TURYŚCI I

JAKO PRACOWNICY BRANŻY TURYSTYCZNEJ....... :))

W 17 NUMERZE.... 

ANIMATOR W ALBANII – OSKAR M.

PRACA ANIMATORA NAD POLSKIM MORZEM – MARTYNA P.

 ŁEBA ...NADMORSKI KURORT – OLA Z, DOMINIKA M.

BŁĘKITA MALTA, WYSPA GOZO – ZUZANNA B, NATALIA K, ALEKSANDRA D.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO PRZECZYTANIA CO NIECO O CHOPOK'u  - WIKTOR M.

Dzisiejszą gazetkę zaczniemy od poznania jak pracowali nasi koledzy i koleżanki na wakacjach. 

Na początku przedstawimy wam wywiady ,które przeprowadziła Sandra M, z naszymi szkolnymi 
animatorami, z Oskarem M. z klasy 3ul ,który swoje wakacje spędził w Albanii. Mamy również 
wywiad z Martyną P, która pracowała nad naszym polskim morzem. 

Zaczynamy!!!:)
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S - Oskar jak wyglądał Twój typowy dzień pracy? 

O- Mój typowy dzień pracy codziennie wyglądał bardzo podobnie, ponieważ każdego dnia miałem ten sam  plan zajęć. Jedynie
co się zmieniało to wieczorne show time, ponieważ każdego wieczoru prowadziłem inne zabawy. Zajęcia zaczynałem od 
godziny 10 rano do 12:30, z przerwą na obiad do godziny 15:00. Następnie od 15:00 zaczynałem zajęcia ponownie do godziny 
17:30. Do 21:00 miałem czas aby przygotować następne atrakcje dla turystów między innymi mini disco i show dla dorosłych. 
Pracę każdego dnia kończyłem o 23:30. 

S- Ile czasu dziennie pracowałeś? 

O- Pracowałem praktycznie cały dzień ,ponieważ nawet w przerwach trwały przygotowania do dalszej części dnia, (układy 
taneczne itp.) ,ale jeżeli chodzi o typowo godziny pracy to 7 godzin dziennie na terenie hotelu. 

S- Czułeś się lepiej w animacji dziecięcej czy pracy z dorosłymi.?

O- Myślę ,że nie odczuwałem większej różnicy w pracy pomiędzy dziećmi a dorosłymi ,lecz lepiej w pracy z dorosłymi. 

S- Jak oceniasz swoją pracę, czujesz się spełniony.?

O – Swoją pracę mogę oceniać po opiniach turystów na swój oraz swojego teamu temat. Mimo wszystko czuję się spełniony, 
że mogłem umilić czas swoim turytom na wakacjach, i aby miło spędzili czas wolny w moim towarzystwie. 

S- Co dała Ci praca w animacji?

O- Praca w animacji otwarła mi bardzo dużo horyzontów na przyszłość ,dała mi także bardzo ważne doświadczenie oraz 
poznanie nowych języków jak i kultur. 

S- W jaki sposób dostałeś możliwość pracy w ten sposób.?

O- Moja przygoda zaczęła się od szkolenia w naszej szkole przez firmę Stageman. Po 2 takich szkoleniach zgłosiłem się na 
eliminację naboru do zespołu Stageman, i się dostałem.

S- Czy chciałbyś jeszcze raz wyjechać na sezon?

O- Oczywiście! Jestem otwarty na wszelkie propozycje. 

S- Jakie zakazy obowiązują animatora? 

O- Najważniejszym zakazem jest picie alkoholu i zażywanie narkotyków w pracy. Zakaz bliskości cielesnych z turystami, oraz 
poruszanie się pomiędzy pokojami turystów  w hotelu. 

S- Bardzo Ci Oskarze dziękuję, i życzę dalszych sukcesów w tej branży!!
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Następny wywiad przeprowadzimy z Martyną, która opowie nam jak wyglądała jej praca.
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S – Martyna jak wyglądał Twój typowy dzień pracy? 

M -Mój dzień pracy każdego dnia wyglądał różnie. Na pewno można powiedzieć ,że typowym punktem w planie animacji był 
poranny nordic walking, później stretching a później no cóż bywało różnie. 

S- Ile czasu dziennie pracowałaś?

M- Cała praca podzielona jest na bloki ,jest blok poranny i to trwa  od 8:30 do 11:00, później przerwa na obiad i poobiednie 
zabawy od 13:00 do 15:30. Od 17:00 do 19:00 zwykle się coś działo (turnieje piłki nożnej podchody, poszukiwanie skarbów) o 
19:30 było mini disco, i od 20:30 show time. Pracowałam do 22 .

S- Czułaś się lepiej w animacji dziecięcej czy pracy z dorosłymi.?

M-Zdecydowanie w animacji dziecięcej , uwielbiam pracę z dziećmi.

S-Jak oceniasz swoją pracę, czujesz się spełniona?

M-Myślę ,że zrobiłam wszystko co było w mojej mocy, aby turyści ośrodka byli zadowoleni, i mile mnie wspominali. 
S-  W jaki sposób dostałaś możliwość pracy w ten sposób.?
M-Wszystko dzięki szkoleniom firmy stageman ,które odbywały się w szkole. Polecam każdemu aby raz spróbować wziąć 
udział w szkoleniach i kursach.
S-Czy chciałabyś jeszcze raz wyjechać na sezon?
M-Tak! Sezon animacyjny to nie tylko praca, to również możliwość zwiedzania ,poznania nowych ludzi, doskonalenie swoich 
umiejętności, a także miła i fascynująca praca.
S- Martyno, Tobie również dziękuję za udzielenie informacji dla naszych czytelników. I życzę dalszych przygód.
. 
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Swoje relacje również nam opowiedzą

 Aleksandra i Dominika znad morskiego kurortu! 

Łeba położona jest w północnej części powiatu lęborskiego pomiędzy jeziorami

Łebsko i Sarbsko, przy ujściu rzeki Łeby do Morza Bałtyckiego w otulinie lasów

Słowińskiego Parku Narodowego oraz Rezerwatu Mierzei Sarbskiej.

Łeba, mały port i znane kąpielisko nadmorskie, leży na Wybrzeżu Słowińskim u ujścia 

rzeki Łeby do Morza Bałtyckiego. Nadmorskie położenie oraz sąsiedztwo Słowińskiego 

Parku Narodowego są czynnikami decydującymi o atrakcyjności turystycznej tej 

miejscowości. Łeba należy od 1974 roku do miejscowości potencjalnie uzdrowiskowych o zatwierdzonym profilu 

leczniczym obejmującym choroby układu oddechowego, choroby układu wydzielania wewnętrznego i przemiany 

materii.

Nieuniknionym aspektem turystyki jest jej sezonowość wynikająca zarówno z warunków klimatycznych, ale także ze 

względu na okres wakacyjny wymuszający główny czas wypoczynku. Okres lata zawsze będzie okresem dominującym w 

turystyce ponieważ plażowanie i kąpiele morskie są podstawowymi typami turystyki nad morzem. Z tego powodu 

pogoda i klimat są bardzo ważne dla turystyki, ale dominuje jednak przekonanie, że rola ta jest oczywista i nie wymaga 

specjalnych badań.

Leczniczy mikroklimat , dzięki specyficznym właściwościom, takim jak duża zawartość soli i jodu w powietrzu, duże 

nasłonecznienie oraz wyjątkowa dynamika zmian atmosferycznych, ma wpływ na pozytywne reakcje ludzkiego 

organizmu i poprawia samopoczucie. 

  Łeba to miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji dla pasjonatów. Dla 

miłośników koni są zorganizowane przejażdżki bryczkami, 

długodystansowe rajdy konne, zawody jeździeckie, możliwość jazdy 

wierzchem i zabawy w klimacie westernu. Dla rowerzystów wiją się 

dróżki rowerowe wśród porosłych wydmy lasów. Latem w mieście 

kursuje kolejka bajkowa do wydm ruchomych Słowińskiego Parku 

Narodowego  oraz do muzeum wyrzutni rakiet. Można też popłynąć tam 

łodzią po jeziorze Łebsko lub do Skansenu w Klukach. Natura hojnie obdarzyła miasto plażami, które rozciągają się po 10 

km na wschód i zachód od ujścia rzeki Łeby.

                 Kazimierz Kleina

Warunki naturalne
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Na zachód od miasta rozciąga się Słowiński Park Narodowy z ruchomymi wydmami i Jeziorami Łebsko i Gardno. Na wschodzie 

leży jezioro Sarbsko i Rezerwat Przyrody Mierzeja Sarbska, który został założony w 1976 roku i ma status rezerwatu 

częściowego.

 Rezerwat ten rozciąga się na mierzei oddzielającej Bałtyk od jeziora Sarbsko. Swoją ochroną obejmuje tereny o powierzchni 

546,63 ha. Wysokości zalesionych wydm dochodzą do 24 m. n.p.m

Atrakcje i zabytki

*Barokowy kościół z 1683 roku z wieżą szachulcową z XVIII w.

*Pozostałości murów gotyckiego kościoła św. Mikołaja z XIV w. (w Starej Łebie) (na zachodnim brzegu rzeki Łeby).

*W Rąbce – dzielnicy Łeby – na Mierzei Łebskiej w okresie II wojny światowej działał doświadczalny poligon niemieckiej broni 

rakietowej.

*Wydmy ruchome w Słowińskim Parku Narodowym.

*W okolicznych wsiach zachowały się zabytki kultury Słowińców.

Do 25 maja 2004 r. istniał w Łebie mały skansen parowozów z trzema parowozami serii Ty 2 (nr. 446, 921, 860) na stacji kolejowej.

Główne zajęcia podczas pracy w Łebie:
*Obsługa kelnerska,

*barman,

*pomoc kuchenna ,

*obsługa kasy fiskalnej,

*hostessa, 

*doradztwo klientom,

*przygotowanie 3 dużych restauracji do ich otwarcia na sezon,

*praca w Kebabie, 

*hostessa w największych klubach Łeby- Euphoria, just the Club ,Mozart i muzyczny klub Grucha,

*wydawanie posiłków,



21

Od prawej strony uczennice ZSGH Dominika Majder oraz Aleksandra Zarzecka

W tym roku szkolnym parę uczniów naszej szkoły będzie odbywało praktyki na Malcie,

wyspie Gozo. Przedstawimy wam ,krótko te niezwykłe wydarzenie. 

MALTA GOZO
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Malta,Republika Malty -  wyspiarskie miasto -państwo

położone w Europie Południowej, na Morzu Śródziemnym,

około 80 km na południe od Włoch. Język urzędowy – maltański,angielski. Stolica - Valletta . 

Znajduje się w strefie klimatu subtropikalnego typu śródziemnomorskiego,z bardzo łagodnymi zimami i długimi

ciepłymi,częściowo gorącymi latami.

Transport morski- Malta ma dwa większe porty morskie :

Wielki Port oraz Malta Freeport Transport lotniczy -Malta jest obsługiwana przez międzynarodowy port lotniczy Malta.

Maltański port lotniczy ma bezpośrednie połączenia z kilkoma portami lotniczymi w Polsce.

Transport drogowy - obowiązuje ruch lewostronny.

  

Atrakcje turystyczne :
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a) Gozo – plaża , kościół , bazylika , świątynia , klif

b) Valletta – kościół , pałac , ogród ,muzeum

c) Sliema – plaża , kościół , street art , sport

Kuchnia :

a) Fenek - królik , najczęściej duszony z warzywami 

b) Timpana -  zapiekanka makaronowa gotowana na wywarze z wcześniej gotowanego mięsa lub ryb

c) Lampuki - popularna ma Malcie ryba dorada

d) Mgaret - ciastka z nadzieniem z daktyli 

e) Hobz biz - zejt – chleb maltański z oliwą 

Najpopularniejsze Hotele:

a) Hotel the Hilton Malta

b) Hotel the Victoria 

c) Hotel Juliani  

d) Grand Hotel
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CHOPOK

Jasná Chopok – największy ośrodek narciarski na Słowacji położony w kraju żylińskim, około 16 km na południe od

Liptowskiego Mikułasza. Leży w Dolinie Demianowskiej, u podnóży Chopoka (2024 m) w Niżnych Tatrach. Cały ośrodek
narciarski i jego okolice wraz z Demianowską Jaskinią Wolności i Demianowską Jaskinią Lodową należy do Parku Narodowego

Niżne Tatry (NAPANT).

Ośrodek oferuje 4 trasy trudne, 14 średnio trudne i 13 łatwych. Trasy te obsługiwane są przez 28 wyciągów. Ponadto znajdują

się tu trasy narciarstwa biegowego, snowpark oraz spa. W skład ośrodka wchodzą 2 części:Jasná – Chopok północ (Chopok

sever) z terenami: Otupné (1142 m), Záhradky (1025 m), i Luková (1670 m) oraz ośrodek Chopok południe (Chopok juh) z

terenami: Kosodrevina (1489 m) i Srdiečko (1216 m). Sprawną komunikację między północą a południem zapewnia

nowoczesna kolejka Funitel z 24-osobowymi wagonikami oraz kolej gondolowa z 15-osobowymi wagonikami, uruchomione w

2013 roku.

Jest to największy ośrodek narciarski na Słowacji. Trasy narciarskie, o łącznej długości ponad 45 km, są obsługiwane przez
kolejki i wyciągi o łącznej przepustowości ponad 32 000 os./h. 

Geologia – morfologia

Chopok jest charakterystycznym szczytem, o kształtnej
 (choć niewysokiej) kopule szczytowej, „usypanej” z 
wielkich skalnych bloków. Budują go granity typu
 „Dumbierskiego”, dlatego jego rzeźba jest podobna
 do rzeźby sąsiednich szczytów: Konské (1875 m) i 
Dereszy (Dereše, 2004 m)[2]. Ku północy opada 
stromymi ścianami skalnymi, porozdzielanymi licznym
i filarami i żlebami, do Doliny Demianowskiej
 (a ściślej: do jednej z jej górnych odnóg, 
zwanej Luková dolina), zaś ku południu – 
dość stromymi, choć gładkimi i słabo rozczłonkowanymi
 stokami do Doliny Bystrej
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TURYSTYKA:

Chopok jest bardzo dobrym punktem widokowym[2]. W sezonie letnim z położonego w Dolinie Demianowskiej centrum Biela Púť 
kursuje na Chopoka trzyetapowa kolej linowa na Chopok[4]. Górna jej stacja znajduje się w grani głównej, tuż po zachodniej stronie 
szczytu Chopoka. Obok niej jest budynek i maszt przekaźnika telekomunikacyjnego i stacja meteorologiczna. Pod samą kopułą 
szczytową Chopoka wznosi się na wysokości 2000 m schronisko turystyczne Kamienna Chata (słow. Kamenna Chatá)[3].

Przez Chopok (z pominięciem samej kopuły szczytowej) wiedzie czerwono znakowany, magistralny szlak turystyczny (tzw. Cesta 

hrdinov SNP). Z Chopoka można przejść granią na pobliskie szczyty Deresze i Dumbier. Od północy wyprowadza nań niebieski szlak z 

Doliny Demianowskiej, zaś od południa – żółty szlak z Trangoški w zamknięciu Doliny Bystrej [3].

U podnóży Chopoka znajduje się duży ośrodek narciarski Jasná podzielony na 2 części: Jasná – Chopok północ (Chopok sever) z 
terenami: Otupné (1142 m), Záhradky (1025 m), i Luková (1670 m) oraz ośrodekChopok południe (Chopok juh) z terenami: 
Kosodrevina (1489 m) i Srdiečko (1216 m). Jest to największy ośrodek narciarski na Słowacji. Trasy narciarskie, o łącznej długości 45 
km, obsługiwane są przez 3 koleje gondolowe, 1 kolej naziemną, 9 kolei krzesełkowych i 16 wyciągów narciarskich o łącznej 
przepustowości 32000 osób na godzinę.

Aquapark Tatralandia

Tatralandia – aquapark położony w Roztokàch, przy Liptowskim Mikulaszu w północnej Słowacji. Jest to główny ośrodek 

sportów wodnych na Słowacji, popularny również wśród Polaków. Jest czynny przez cały rok. Wyposażony w 14 basenów

termalnych, 28 zjeżdżalniami oraz Holiday Village z ponad 700 miejscami noclegowymi. Posiada także wiele obiektów 

charakterystycznych dla standardowych parków rozrywki, m.in. centrum kongresowe oraz naturalnych rozmiarów 

Westerncity z amfiteatrem, w którym odbywają się kowbojskie show. 
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Główne sprzęty narciarskie , Które są najczęściej Używane:

 Narty 

 długie, płaskie płozy mocowane do nóg poprzez system 

butów i wiązań, które umożliwiają ślizganie się po powierzchni śniegu.

Narty ślizgają się po powierzchni śniegu ponieważ ciepło wytworzone

 tarciem nart powoduje, że topi się śnieg znajdujący się bezpośrednio

 pod nartą, co wytwarza bardzo cienką warstwę wody na powierzchni 

   

i której mogą ślizgać się narty. Specjalne smary które są używane

 do smarowania nart obniżają temperaturę topnienia śniegu znajdującego

 się w styczności z nartą, ułatwiając tworzenie warstwy wody. 

Narty montowane są do butów narciarskich za pomocą specjalnych wiązań.
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Snowboard lub też deska snowboardowa 

 najważniejszy element wyposażenia służącego do uprawiania snowboardingu.
 Jest to deska zaprojektowana tak, aby można ją było

 przytroczyć do stóp i zjeżdżać z jej pomocą ze śnieżnych stoków.

Większość snowboardów jest wytwarzana z drewna laminowanego włóknem szklanym

. Deska od frontu jest lekko zadarta ku górze (posiada tzw. nos), po to aby nie 

miała ona tendencji do zakopywania się w miękkim śniegu.

   

 

Tył desek, zależnie od konstrukcji i przeznaczenia, bywa również zadarty, choć

 wiele desek ma tył zupełnie płaski. 

Deski z zadartym tyłem są stosowane przez osoby, które wykonując 

ewolucje na stoku czasami jadą tyłem.

Ślizg deski (powierzchnia którą się styka ze śniegiem) jest pokryta lekko porowatym tworzywem sztucznym zwanym p-tex, które

umożliwia wchłanianie smarów zmniejszających tarcie deski o śnieg. Krawędzie boczne deski są zwykle zaopatrzone w cienkie

metalowe powierzchnie natarcia, które ułatwiają wykonywanie zwrotów i ewolucji. Typowym kątem między krawędzią deski a

ślizgiem jest 90°, jednak do agresywnej, szybkiej jazdy używa się ostrzejszych kątów. Do jibbingu, czyli jazdy po poręczach,

krawędzie się przytępia.

Górna powierzchnia desek pokrywana jest zwykle wzorami i rysunkami, których projekty są elementem marketingu wytwórców
desek. Wielu zapalonych snowboardzistów upiększa swoje deski na własną rękę, co jest jednym z przejawów subkultury

snowboardowej.
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Gazetkę wykonała Sandra M, z pomocą klasy 3ul. 


