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Co się dzieje w naszej szkole? 

W naszej szkole zaaranżowano nową przestrzeń do 

odpoczynku-STREFA CISZY SPA  

Zapoznaj się z regulaminem: 

 

SPA 

Przestrzeń dla graczy 
 

Regulamin 

1. Jeśli chcesz skorzystać z gry planszowej, 

odbierz ją z „dyżurki” przy wejściu głównym 

do naszej szkoły.  

2. Podaj swoje imię i nazwisko, a otrzymasz 

pionki, karty i planszę do wybranej gry. 

3. Po zakończeniu gry, lub gdy skończy się 

przerwa, należy ją zwrócić do „dyżurki”. 

4. Prosimy, pamiętaj, by oddać grę w równie 

dobrym stanie, w jakim ją odebrała/eś.  

Wraz z wszystkimi, nawet małymi, 

elementami.   
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SPA 

Przestrzeń dla artystów 
 

Regulamin 

1.  Tablice są przeznaczone do rysowania i 

pisania, zatem – do dzieła! 

2.  Kredy i gąbka, z których możesz korzystać, 

znajdują się w koszyku, na kaloryferze.  

3.  Dbaj o to, by w Twoich pracach nie pojawiały 

się treści obraźliwe i wulgarne, które mogłyby 

komuś sprawić przykrość.  

4. Po skończonej pracy, wytrzyj tablicę – stwórz 

przestrzeń dla następnego dzieła.  
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Lubisz informatykę? Chciałbyś wiązać z tą dziedziną 
swoją przyszłość? 

Oto co musisz wiedzieć: 

Wykształcenie w branży IT 

Choć ukończenie studiów informatycznych nie zawsze jest warunkiem koniecznym do 
podjęcia pracy w charakterze informatyka, w czasie nauki zdobywamy wiedzę i cenne 
umiejętności. Z drugiej strony, absolwenci innych kierunków również spełniają się zawodowo 
w branży IT.   Umiejętności – CV – informatyk Kompetencje i umiejętności, które mają 
szczególne znaczenie w pracy informatyka, to:   Znajomość języka angielskiego 
Umiejętność posługiwania się językiem angielskim to konieczność w świecie informatyków. 
Dzięki niej można nie tylko swobodnie porozumiewać się w międzynarodowym środowisku 
IT, ale również zapoznawać się z literaturą branżową. Chęć zdobywania wiedzy 
Informatyka to dziedzina, która dynamicznie się rozwija. Osoby, które ją zgłębiają, muszą 
stale się dokształcać. Trudno być dobrym specjalistą z zakresu IT, gdy nie ma się w sobie 
głodu wiedzy i pragnienia rozwoju.  Zdolności analityczne Rozwiązywanie trudności 
związanych z działaniem systemów informatycznych wymaga umiejętności logicznego i 
analitycznego myślenia. Aby skutecznie wyeliminować błąd, trzeba dojść do jego źródła. Nie 
można tego zrobić, myśląc chaotycznie.  Umiejętność współpracy Praca w IT często 
opiera się na realizacji projektów. Aby ją wykonywać, trzeba rozwijać zdolność 
współpracy. Obraz informatyka-samotnika współcześnie ma niewiele wspólnego z 
rzeczywistością.  Komunikatywność Aby sprawnie osiągać założone cele, członkowie 
zespołu muszą formułować jasne komunikaty. Liczy się także zdolność przekazywania 
informacji zwrotnej. Informatycy często komunikują się także z klientami.  Organizowanie 
pracy własnej W zawodzie informatyka liczą się również: samodzielność i samodyscyplina. 
Jeśli nie posiada się tych cech, osiągnięcie sukcesu zawodowego może okazać się bardzo 
trudne albo wręcz niemożliwe.   Kreatywność Tworzenie i testowanie systemów oraz 
oprogramowania wymaga kreatywności. Trzeba np. przewidywać potrzeby przyszłych 
użytkowników i skutecznie na nie odpowiadać. Odporność na stres Duża 
odpowiedzialność, presja czasu, a także zależność od innych członków zespołu – to 

przykładowe czynniki świadczące o tym, że praca nie jest nudna i 
monotonna. Aby pokonywać trudności, jakie jej towarzyszą, trzeba panować 
nad emocjami. 

Paweł Jeliński 
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GITARA (wł. chitarra) – instrument muzyczny z grupy strunowych szarpanych z pudłem 

rezonansowym, gryfem i progami na podstrunnicy. Przeważnie ma 6 strun, lecz można 

spotkać również gitary z czterema, pięcioma, siedmioma, ośmioma, dziesięcioma lub 

dwunastoma strunami. Instrument ten odgrywa ważną rolę w 

muzyce bluesowej, country, flamenco, rockowej oraz w wielu formach popu. 

 

Rodzaju gitar jest wiele, ale skupmy się na 2 grupach: 

Gitary Elektryczne 

I 

Klasyczne, akustyczne 

 

Gitary elektryczne 

Grupa gitar, których źródłem wzmocnienia dźwięku jest wzmacniacz elektroniczny 

dostający sygnał przez przetwornik elektromagnetyczny umieszczony pod strunami. 
 
 
GITARA KLASYCZNA 

Współczesna gita KLASYCZNA służy głównie do wykonywania utworów muzyki poważnej. 

Gitara ma miękkie, nylonowe struny, na których dźwięk wydobywa się palcami z 

paznokciem.  

GITARA AKUSTYCZNA 

Gitara akustyczna wywodzi się od gitary klasycznej. Głównym powodem powstania tego typu 

gitary było użycie metalowych strun. Z tego powodu konstrukcja gitary musiała być 

mocniejsza aby wytrzymać siłę naciągu strun. Struny metalowe wydają mocniejszy, 

metaliczny dźwięk. Pudło rezonansowe jest większe aby jeszcze bardziej wzmocnić 

dynamikę dźwięku.  

 

ZATEM GITARA JEST „PROSTYM” INSTRUMENTEM ,A LUDZIE OD LAT GO ZMIENIAJĄ I USIŁUJĄ 

ULEPSZYĆ TEN FASCYNUJĄCY INSTRUMEŃ! 

ŹRÓDŁO:WIKIPEDIA 

OPRACOWAŁA:LAURA GROCHOCKA-SIKORA 
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Dnia 14 marca obchodziliśmy Dzień Partona Szkoły, z tej 

okazji przeprowadziliśmy  wywiad z nauczycielem historii. 

Krzysztof Wicki: Dlaczego patronem naszej 
szkoły jest Lech Bądkowski? 

Pan Piotr Jażdżewski: Wszystko sprowadza się 
do tego, iż Lech Bądkowski całą uwagę swojej 
pracy skupił właśnie na naszym regionie. W 

swojej twórczości literackiej zajmował się 
historią Pomorza. Tylko w naszym regionie jest 

tak bardzo znany. Kochał Kaszuby całym swoim 
sercem, nauczył się języka, dbał o rozwój i 
pielęgnowanie kaszubszczyzny. Przetłumaczył z 

języka kaszubskiego na język polski dzieło A. 
Majkowskiego ,,Życie i przygody Remusa". 

Współtworzył Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie. 
Współpracował z powstającym największym 

ruchem społeczno-robotniczym ,,Solidarnością''. Był redaktorem rubryki 

,,Samorządność" i stał się prekursorem jej idei. Wreszcie patriota, 
żołnierz i bohater wojenny . Jego postawa i wartości są wzorem do 
naśladowania dla dzieci i młodzieży naszej społeczność szkolnej. 

 
Katarzyna Rojewska: Czy w historii naszej szkoły zawsze obchody Dnia 

Patrona związane były z organizacją spektakli, konkursów itp.? 
 
Pan Piotr Jażdżewski:  Święto Szkoły jest bardzo ważną uroczystością 

szkolną. Czekamy na nią cały rok. Z tej okazji zapraszamy gości, 
ponieważ możemy im zaprezentować osiągnięcia naszej szkoły, a także 

naszych wspaniałych uczniów. Pokazać jak się nasza szkoła zmieniła na 
przestrzeni lat, pochwalić się jej sukcesami. W tak uroczystym dniu 
robimy wszystko, by pokazać naszą szkołę z jak najlepszej strony. 

  
Noemi Wilkowska: Jak rodzina Bądkowskiego zareagowała na patronat 
nad szkołą w Luzinie ich ojca/dziadka? 

 
Pan Piotr Jażdżewski: Nie byłem świadkiem tego wydarzenia…Lecz 

wiem na pewno, że czuli dumę i byli szczęśliwi. Dla nich była to jedna z 
najpiękniejszych chwil w ich życiu. Czuli w sercu wielką radość, 
zaszczyt i dumę. Wiedzieli, że szkoła jest doskonałym miejscem do 

kultywowania tradycji po ich przodku. W tej radosnej chwili zdawanej 
sobie wszyscy sprawę z tego, że imię Lecha Bądkowskiego będzie już 

,,legendarne". 
 
Z panem Piotrem Jażdżewskim rozmawiali: Katarzyna Rojewska, Noemi 

Wilkowska i Krzysztof Wicki. 
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Autor zdjęcia: Laura Grochocka-Sikora 
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SKŁADNIKI: 

1 główka sałaty masłowej, 

3 małe pomidory, 

1 ogórek, 

1/2 puszki kukurydzy, 

1/2 pęczka rzodkiewki, 

1,5 łyżki oliwy z oliwek, 

2 łyżeczki soku z cytryny, 

1 łyżeczka cukru,  

sól, 

pieprz. 

 

PRZYGOTOWANIE: 

1. Liście sałaty płuczę, osuszam i rozdrabniam. Pomidora kroję w ósemki. Ogórka obieram i 

kroję plasterki. Kukurydzę odsączam z zalewy. Rzodkiewkę kroję w cienkie plasterki. 

2. Wszystkie przygotowane składniki przekładam do miski. Delikatnie mieszam.  

3. Oliwę mieszam z sokiem z cytryny, cukrem, odrobiną soli i pieprzu. Przygotowanym 

dressingiem polewam sałatkę. Delikatnie mieszam i podaję. 

Małgorzata Langa 
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- 2 szklanki mąki  

-2 łyżeczki proszku do pieczenia  

-1 jajko 

-0,5 szklanki cukru 

- 2 łyżeczki cukru waniliowego 

-0,5 szklanki oleju 

- 1 szklanka mleka 

 

WYKONANIE: 

Wszystkie składniki wsypujemy do miski i miksujemy 
bądź mieszamy . 

Gdy otrzymamy gęstą masę, ciasto wkładamy do 
papierowych foremek .Piekarnik nastawiamy na 180 
stopni. Możemy do babeczek dodać owoce np. jagody 
lub maliny. Babeczki pieczemy ok.20 minut. 

Gdy babeczki będą gotowe, można je udekorować. 
SMACZNEGO;) 

Katarzyna Rojewska 
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REDAKCJA: 

Paweł Jeliński -redaktor naczelny 

Laura Grochocka -Sikora-fotograf 

Maciej Keller/Krystian Andrychowski-korekta 

Reporterzy: 

Nikol Klawikowska 

Małgorzata Langa 

Kamil Giedrojć 

Katarzyna Rojewska 

Krzysztof Wicki 

Noemi Wilkowska 

Liliana Czerwionke 

Kornelia Dampc 

Paulina Pastucha 

Magdalena Wunsch 

 

 

 

INFO 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas? 

Odezwij się do nas na szkolnym korytarzu lub napisz do nas e-mail: 

nowinkizluzinskiejjedynki@gmail.com 

  

W następnym  

numerze: 

-relacja  ze strefy SPA  

– fotorelacja  z Dnia Dziecka 


