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Co piszczy w trawie – s. 6 

Warto wiedzieć – s. 10 
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Palce lizać – s. 20 

 

 

Jeśli chcesz się z nami czymś podzielić, masz problem lub jest coś, co cię cieszy lub irytuje 

 w szkole – poinformuj „Luzaka”. Postaramy się napisać o wszystkim!!! 

 

  

 
WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR IWONĄ TOBOLSKĄ  

 

Aleksandra Tomczak (redaktor naczelna), Zuzanna Wojcieszak (z-ca redaktora naczelnego),Zuzanna 
Kowalska, Katarzyna Moszyk, Magdalena Walczak, Weronika Kałuża. Opiekun: p. B. Jóskowiak 
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WYWIAD Z PANIĄ WICEDYREKTOR ELŻBIETĄ MARKIEWICZ 

Bycie nauczycielem to wielka odpowiedzialność. 

1. Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela?  

Wybrałam ten zawód, ponieważ jest moją pasją, motywacją do działania             
i rozwijaniem swoich umiejętności, a nie codziennym obowiązkiem. Od 
dziecka miałam styczność z zawodem nauczyciela, wychowałam się                   
w środowisku szkolnym. Marzyłam, by zostać ekonomistą albo 
nauczycielem. Mogę więc powiedzieć, że spełniły się moje marzenia. 
Jestem nauczycielem, który dokonał świadomego wyboru, decydując się na 
tę właśnie drogę życiową. 

2. Proszę podać plusy i minusy bycia wicedyrektorem szkoły i nauczycielem. 

Uważam, że główną zaletą  jest to, że praca ta na pewno nie jest nudna, pomimo ogromu 
obowiązków i odpowiedzialności, ciągle coś fajnego  albo dziwnego się dzieje. Tutaj każdy dzień 
jest inny. Dużo pracuję w swoim gabinecie, mniej przebywam z uczniami, ale wydaje mi się, że 
znam ich wszystkich i bardzo lubię. Cieszę się, że mimo pełnienia funkcji wicedyrektora  mogę 
nadal pracować z młodzieżą. Mam cudownych nauczycieli i pracowników, których nie 
zamieniłabym na innych. Chciałabym, aby  każdy  przychodził do szkoły uśmiechnięty                          
i wychodził z niej zadowolony. 

3. Na jakie trudności natrafiła Pani, podczas wykonywania swojej pracy jako 
wicedyrektor szkoły? 

Trudne w pracy wicedyrektora są kwestie formalne związane  z  prowadzeniem i kontrolowaniem 
dokumentacji szkolnej, do której zobligowany jest wicedyrektor. Nadmiar biurokracji, mniej 
czasu na skupienie uwagi na pracę z uczniem. 

4. Na jakie trudności napotykała Pani, łącząc prace jako wicedyrektor oraz nauczyciel 
historii? 

Muszę przyznać, że nie jest łatwo, to zupełnie inne obowiązki. Zarówno praca w administracji  
jak  i z  uczniem wymaga zaangażowania i poświęcenia. Pomimo,  że sprawia mi ogromną 
satysfakcję  i radość,  to często brakuje mi czasu na spacer czy dobrą książkę. 

5. Jak to się stało, że przeszła Pani z nauczania początkowego na naukę historii? 

W swojej pracy zawsze stawiałam  na rozwój i samodoskonalenie zawodowe. Chętnie 
podejmowałam się nowych wyzwań.  Wiązało  się to z poczuciem własnej wartości i satysfakcji  
życiowej. To one  inspirowały mnie do dalszej pracy i zmian. Taką zmianą było objęcie funkcji  
wicedyrektora. W tym samym czasie zwolnił się etat nauczyciela historii. Posiadając  
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kwalifikacje bloku humanistycznego (j. polski, historia, WOS), mogłam rozpocząć nauczanie 
historii. 
 
6. Co Pani się podoba najbardziej w pracy? 

Najbardziej lubię pracę z uczniami, ich aktywność, pomysły i widoczne efekty. Staram się 
wprowadzać różne metody i formy  pracy - tak, aby przynosiły jak najlepsze rezultaty. Rezultaty, 
które  są dla mnie największą nagrodą oraz motywacją  do jeszcze wydajniejszej pracy. Cieszę 
się  wraz z uczniami nawet z najmniejszych sukcesów.  Lubię też wspólne rozmowy (szczególnie 
podczas WDŻ),  które łączą  i integrują.  

7. Czy może nam pani zdradzić jakieś swoje marzenia? 

 Staram się  stawiać sobie wyzwania. Mam wiele pomysłów, np.  nauka i doskonalenie  języków 
obcych, odkrywanie zapominanych  miejsc, podróże, fotografia… 

8. Jakie było wydarzenie, podczas Pani pracy w szkole, które wspomina Pani bardzo miło? 

Na pewno takim wydarzeniem, chociaż bardzo odległym, może być mój pierwszy dzień pracy                 
w tej szkole. Spotkało mnie tutaj ciepłe, wręcz można powiedzieć  matczyne  powitanie przez 
ówczesną  p. dyrektor  Z. Smoczyńską.  

9. Ósmoklasiści stoją teraz przed trudnymi wyborami w życiu. Jak Pani wspomina swój 
wybór? Od razu Pani była zdecydowana, co chce robić w dorosłym życiu, a może 
zastanawiała się Pani jeszcze nad czymś? 

Tak jak już wcześniej mówiłam, moja przygoda ze szkołą rozpoczęła się bardzo szybko. Już                   
w czasie dzieciństwa kreda i tablica były dla mnie codziennością. Obserwowałam pracę 
pedagogów, czerpałam z tego wzorce i zapał do podjęcia decyzji bycia nauczycielem.  Zdawałam 
sobie sprawę, że wybieram  najpiękniejszy a zarazem najtrudniejszy zawód. Zawód, który   
kształtuje  młodego człowieka, rozwija jego umiejętności i wiadomości, tak bardzo  potrzebne            
w dorosłym życiu.  Bycie nauczycielem to wielka odpowiedzialność. 

Dziękuję za rozmowę i życzę spełnienia wszystkich marzeń.  

Zuzanna Kowalska 

______________________________________________________________________________ 

 

64. ROCZNICA POZNAŃSKIEGO CZERWCA `56 
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                     Czołgi na pl. Mickiewicza w Poznaniu. 1956.07.29. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja 

Zbliża się 64. rocznica krwawego robotniczego buntu, nazywanego Czerwcem’ 56. 28 i 29 
czerwca 1956 r. w Poznaniu doszło do robotniczych protestów, które przerodziły się w walki 
uliczne. Władze komunistyczne do ich stłumienia użyły wojska. W konsekwencji śmierć 
poniosło co najmniej 79 osób, rannych było ponad 600. 

Protest poznańskich robotników w czerwcu 1956 r. wywołany były ogólnym niezadowoleniem z 

sytuacji panującej w kraju i regionie. Robotnicy byli niezadowoleni z niskich płac, braku 

mieszkań. Bezpośrednim powodem wystąpień robotniczych w czerwcu 1956 r. był trwający od 

dłuższego czasu konflikt w Zakładach im. Stalina (wcześniej Zakłady Hipolita Cegielskiego), 

zatrudniających ok. 13 tys. osób. Jego załoga domagała się zwrotu niewłaściwie naliczanych 

podatków od premii, obniżenia wyjątkowo wysokich norm produkcyjnych, poprawy warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz lepszej organizacji, która zlikwidowałaby wielogodzinne 

przestoje, podwyżki płac i obniżenia cen. Zaczęto grozić strajkiem ostrzegawczym. W końcu 

wczesnym rankiem 28 czerwca 1956 r. robotnicy zakładu ogłosili strajk i w pochodzie ruszyli w 

kierunku Miejskiej Rady Narodowej, która mieściła się przy placu Adama Mickiewicza 

(wówczas noszącego imię Stalina). W trakcie marszu przyłączali się do nich pracownicy innych 

zakładów. Kilkudziesięciotysięczny tłum śpiewał hymn, „Rotę” i pieśni religijne, wyrzucano 

czerwone flagi, niszczono portrety i popiersia sowieckich oraz polskich przywódców. Po 

pojawieniu się plotki o aresztowaniu delegatów, którzy prowadzili w imieniu robotników 
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negocjacje w Warszawie, grupa manifestantów ruszyła w kierunku więzienia przy ul. Młyńskiej i 

przechodząc przez mur otworzyła jego bramy. Strażnicy nie stawiali oporu. Wypuszczono ponad 

250 więźniów i zabrano broń z więziennej zbrojowni. Inni demonstranci wtargnęli do 

sąsiadującego z więzieniem budynku Sądu Rejonowego i prokuratury. Wyrzucaną przez nich 

dokumentację palono na ulicy. Część protestujących przeszła również na teren 

Międzynarodowych Targów Poznańskich. Byli zabici i ranni. W krwawej pacyfikacji miasta 

obok wojska brali udział funkcjonariusze UB, MO i żołnierze KBW. W trakcie walk bojownicy 

poznańscy zniszczyli lub uszkodzili kilkadziesiąt czołgów. Ostatnie walki zakończyły się 

rankiem 30 czerwca. Ich bilans był tragiczny. Śmierć poniosło co najmniej 79 osób, rannych było 

ponad 600. W mieście 28 czerwca rozpoczęły się zatrzymania na masową skalę. Poznański 

Czerwiec 1956 r. był pierwszym w Polsce masowym wystąpieniem robotniczym przeciwko 

komunistycznym władzom i w bardzo poważnym stopniu przyspieszył zmiany polityczno-

gospodarcze w PRL. 

Źródło: https://dzieje.pl/wiadomosci/w-poznaniu-w-poniedzialek-inauguracja-viii-edycji-akcji-swiatelko-dla-

czerwca56                                                           (red.) 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

MIAŁ BYĆ BAL… 

Kiedy o tym pomyślę, jest mi przykro. Dziś napiszę w imieniu nas wszystkich, uczniów klas 
VIII, którym covid19 najbardziej pokrzyżował plany. 

Bal to idealne uwieńczenie ciężkiej pracy uczniów. Przez te całe osiem lat, spędzonych razem z 
przyjaciółmi, każdy z nas oczekiwał szczęśliwego zakończenia. Jednak siły wyższe nie pozwoliły 
nam świętować. Systematycznie podczas roku szkolnego uczyliśmy się  tańczyć poloneza i nie 
mogliśmy się doczekać pokazu. Nie spodziewaliśmy się, że pandemia potrwa tak długo, a my 
będziemy musieli się pożegnać z balem. Niektórzy z nas bardzo się zawiedli, szczególnie 
dziewczyny, które szykowały swoje sukienki, obmyślały fryzury i chciały wyglądać jak najlepiej. 
Tak nagle wszystko się popsuło, a my zupełnie się tego nie spodziewaliśmy.  

 Mamy nadzieję, my ósmoklasiści, że  kiedyś, gdy wszystko się uspokoi, a covid19 odpuści, 
spotkamy się i nadrobimy odebrane nam chwile. W końcu są jeszcze wakacje. Mimo iż będziemy 
się rozdzielać i każdy pójdzie w inną stronę, aby spełniać swoje marzenia, to na pewno nigdy o 
sobie nie zapomnimy i miło będziemy wspominać nasze wspólne chwile, niezapomniane. W 
szkołach średnich czekają nas kolejne wyzwania i nowi, na pewno fantastyczni znajomi.  
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Z miejsca, w którym aktualnie stoimy, 
chcielibyśmy życzyć przyszłym 
pokoleniom udanego i szczęśliwego 
balu. Oby wam udało się go zrealizować 
i zyskać niezapomniane wspomnienia. 
Mamy nadzieję, że nic nie odbierze wam 
ostatnich chwili bycia razem.  
 

  
(Weronika K.) 

______________________________________________________________________________ 
  

Ważne wydarzenia…   

 
Konkurs „Mama, Tata i Ja...bliżej sztuki” 

 

_____________________________________________________________________________ 

Nasza szkoła w Polsat News - KWIETNA ŁĄKA 

 

 

Dzień Matki-
26.05 - laurki dla 
mam 
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Dzień Matki – Laurki dla MAM! 

______________________________________________________________________________ 

Dzień dziecka – strefa gier; motywujące naklejki 

 

______________________________________________________________________________ 

Dzień Dziecka w klasach II 

 

____________________________________________________________________________________ 

Zajęliśmy 5 miejsce w rywalizacji sportowej szkół w ramach Igrzysk Dzieci 2019/2020! 
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https://pl.dreamstime.com/mistrz-nagrody-złoty-medal-dla-sport-błyszczący-z-czerwonym-faborkiem-

odizolowywającym-na-białym-tle-również-zwrócić-image108805102 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dzień Ochrony Środowiska w VI klasach - 5.06 

 

_____________________________________________________________________________ 

Projekt klas I w ramach akcji Jak nie czytam, jak czytam 

 

______________________________________________________________________________ 

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Orzeł Ortograficzny online. 

Kl. V: 

1. Paweł Januzik - laureat, VIII miejsce w kraju. 
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Kl. VI: 

1. Dominika Formela - laureat, VI miejsce w kraju (możliwość bezpłatnego udziału w 

Ogólnopolskich Konkursach "Orzeł" ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym 2020/2021), 

2. Nikola Hyżorek - laureat, IX miejsce w kraju, 

3. Maria Żabińska - laureat, IX miejsce w kraju. 

Kl. VII: 

1. Amelia Szpera - laureat, VIII miejsce w kraju. 

Kl. VIII: 

1. Adrianna Kowalczyk - laureat, IX miejsce w kraju, 

2. Dominika Krzymińska - laureat, IX miejsce w kraju.        Gratulujemy!  

______________________________________________________________________________ 

Wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur" 

 

Kategoria Żaczek 

Zięciak Amelia - wynik bardzo dobry 

Nowak Gracjan -wyróżnienie 

 

Kategoria Maluch 

Kmieć Jakub - wyróżnienie 

Strzelecka Dominika - wyróżnienie 

Pietrzak Stanisław - wyróżnienie 

Idziaszek Olga - wyróżnienie 

 

Kategoria Beniamin 

Pruchnik Nikola - wyróżnienie 

Roszak Jonasz - wyróżnienie 

Cajmer Patryk - wyróżnienie 

Ciesielska Anna - wyróżnienie 

Żabińska Maria - wyróżnienie 

 

Kategoria Kadet 

Roszak Mateusz - wyróżnienie 

Walkowiak Nikodem - wyróżnienie 

 

Gratulujemy!  

______________________________________________________________________________ 

16-18 czerwca odbyły się EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW. We wtorek był język polski, 

następnego dni matematyka i peleton zamykał język angielski. Pogoda dopisała, arkusze też nie 

były najtrudniejsze, więc jesteśmy pełni nadziei na dobre wyniki, choć te dopiero pojawią się na 

końcu lipca. Trzymamy kciuki za WAS i życzymy wypoczynku podczas zbliżających się 

wakacji. 
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Więcej zdjęć na facebooku i sp4jarocin                                                              (Zuzia K.)

______________________________________________________________________________

 

 

JAKI WPŁYW NA NASZ WZROK MA ŚWIATŁO KOMPUTERA? 
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Wzrost popularności komputerów w ciągu ostatnich lat wiąże się niezaprzeczalnie z 
pogorszeniem ostrości wzroku, pogłębieniem wad i zwiększeniem wrażliwości oczu w 
społeczeństwie.Każdy zastanawia się, jak bardzo szkodliwy dla oczu jest sam monitor 
komputera, pomijając szkodliwość spowodowaną charakterem pracy.Monitory emitują 
następujące typy promieniowania: 

rentgenowskie - promienie X, 

podczerwone – IR, 

niskoczęstotliwościowe - VLF, ELF, 

ultrafioletowe - UV. 

Pierwsze trzy typy promieniowania emitowane są przez tylną ścianę monitora, na skutek 
wysokich napięć niezbędnych do zasilania lampy kineskopowej. Obecnie jednak standardem są 
tzw. monitory niskoradiacyjne (LOW RADIATION), w których promieniowanie to jest w dużym 
stopniu eliminowane. Tego typu promieniowanie jest szkodliwe praktycznie tylko wtedy, gdy 
użytkownik znajduje się w bliskiej odległości za tylną ścianą monitora. Emisja promieniowania 
UV jest natomiast tak niska, że nie może być szkodliwa dla zdrowia. Monitor wytwarza też pole 
elektrostatyczne, którego szkodliwość dla naszego zdrowia jest także niewielka. Praca przed 
monitorem jest źródłem kłopotów ze wzrokiem wynikających przede wszystkim z samej 
specyfiki tej pracy. Powoduje ona, iż wzrok użytkownika skupiony jest przez szereg godzin w 
stałej odległości, co prowadzi to do zwiotczenia mięśni gałki ocznej, a co za tym idzie – do 
problemów z akomodacją i powoduje pogorszenie wzroku. Jest to powód, dla którego zaleca się 
robienie krótkich, ale dość częstych przerw w pracy przy komputerze. 

Innym, również dość ważnym aspektem pracy przy komputerze, jest sprawa nawilżania rogówki 
oka. Normalnie rogówka nawilżana jest w wyniku rozprowadzenia wydzieliny łzowej po jej 
powierzchni w procesie mrugania. Skupiając wzrok na monitorze, rzadko mrugamy, co skutkuje 
wysuszaniem dolnej części oka. Jest to najbardziej dotkliwe u osób mających zespół suchego 
oka, chcących nosić soczewki kontaktowe. Warto więc podczas przerw w pracy mrugać 
wielokrotnie. 

 (OlaT.)                                                              
__________________________________________________________________________

 

 

WAKACJE PODCZAS PANDEMII 

Podczas pandemii każdy zadaje sobie pytanie co z wakacjami? Jak one będą wyglądały, czy będą 
miały jakikolwiek sens?  
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Wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Tomasz Dzieciątkowski powiedział: 
Spodziewam się, że pandemia w miesiącach letnich będzie słabnąć na całym świecie. Zakażenia 
SARS-CoV-2 dalej będą, ale na niewielkim poziomie, tak jak w przypadku zakażeń wirusem 
grypy. Gorzej będzie jesienią i na początku zimy. Na pewno trzeba będzie dalej nosić maseczki w 
sklepach i miejscach publicznych pod dachem.  

Te wakacje będą się różniły od tych, które znamy. W tym roku większość z nas 
zrezygnowała z wyjazdów za granicę oraz część też z podróży po Polsce. Jednak te osoby, które 
się zdecydowały na takie wyjazdy, będą musiały przestrzegać większych zasad higieny oraz 
bezpieczeństwa niż w poprzednich latach. Dla tych, którzy zostają w domach, mamy trochę 
propozycji, jak wykorzystać wolny czas. Warto rozważyć: 

� Spotkania w gronie przyjaciół np. na ogródkach działkowych; 

� Grillowanie z rodziną i przyjaciółmi; 

� Jeżeli masz ogród, skorzystaj z tego i rozłóż basen lub wystaw sobie leżak czy koc i spędź 
miło czas na świeżym powietrzu; 

� Zrelaksuj się oglądając dobry film, serial bądź czytając książkę – możesz nadrobić 
zaległości; 

� Zadbaj o formę, trenując; 

� Zorganizuj biurko przed pójściem do kolejnej klasy lub szkoły; 

� Pomóż rodzicom w obowiązkach domowych; 

� Odśwież szafy; 

� Zrób to, na co nie miałeś czasu podczas roku szkolnego; 

� Naucz się czegoś nowego, np. jakiegoś języka; 

� Rozwijaj swoje zainteresowania; 

� Spędzaj aktywnie czas. 

Gdzie można się przejść lub wybrać na wycieczkę rowerową: 

� Witaszyce, 

� Śmiełów, 

� Park Radolińskich, 

� Hilarów, 

� Roszków, 

� Zakrzew, 

� Golina, 

� Mieszków,      
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� Siedlemin, 

� Pomnik glana – wakacyjna fotka z 
przyjaciółmi i lody,  

� Tarce,  

� Cielcza.  

https://arena.pl/balon-foliowy-slonce-sloneczko-wesole-zolte-
duze,p43142810.html 

Mimo tego, że ten rok jest całkiem inny od wcześniejszych, to życzymy Wam udanych i mile 
spędzonych wakacji!!! 

 

https://www.rp.pl/Bezpieczenstwo/306119968-Koronawirus-wczasy-z-maseczka-w-czasach-pandemii.html 

 (Zuzia K., Magda W. Kasia M.) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

PORADNIK DLA PRZYSZŁYCH KLAS ÓSMYCH 

1. Czasem, nawet gdy nauczyciel nie ma racji, po prostu odpuść. 
2. Rób zadania dodatkowe, bo mogą ci jeszcze życie uratować. 
3. Unikaj kłopotów. 
4. Unikaj sporów z ludźmi z klasy, bo to wasz ostatni rok.  
5. Planuj. 
6. Staraj się być zawsze przed lekcją te kilka minut, aby uniknąć spóźnienia, niektórzy 

naprawdę absolutnie tego nie tolerują.  
7. Bądź systematyczny. 
8. Dbaj o wygląd, bo nigdy nie wiesz kogo spotkasz :). 
9. Gdy na twarzy pojawiają się niechciane zmiany, to się tym nie przejmuj i sięgnij po 

korektor. 
10. Ucz się tego, czego musisz na dany dzień. 
11. Nie rezygnuj z wyjść i imprez, rozrywka jest każdemu potrzebna. 
12. Nie olewaj szkoły, bo ten rok jest najważniejszy. 
13. Zorganizuj się i swój czas wolny. 
14. Nie przejmuj się wszystkim, bo zwariujesz – nabierz dystansu i naucz się spokoju. 

(Magda W.) 
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DZIĘKUJEMY... 
Czym tak naprawdę jest praca w redakcji gazetki 
szkolnej? Być może znalazłoby się parę osób, 
które zadają sobie to pytanie. Niektórym kojarzy 
się ze stertami papierów, niczym z biura New 
York Times'a, innym z artykułami o najprzeróżniejszych sprawach, na przepisach zaczynając, a 
wywiadach kończąc. Jednak, czy aby na pewno wygląda to tak, jak wszyscy myślą? Jako 
redaktor naczelna powiedzieć mogę, że po części jest to prawda, ale niestety gazetka szkolna to 
nie to samo, co praca w redakcji jakiegoś znanego czasopisma. Przede wszystkim nie zawiera 
ona w sobie tematów związanych z zaginięciami czy problemami z gospodarką. Decydując się na 
dołączenie do drużyny pisarskiej, wiedzieć trzeba, co zainteresuje czytelnika w danej grupie 
wiekowej. Jakie książki by mu się spodobały, jaki film bądź serial obejrzałby z wielkim 
zainteresowaniem, co mógłby sam w domu przygotować jako potrawę albo deser. Trzeba być 
osobą otwartą, która nie boi się wyzwań, jest chętna do pracy z innymi.  
 
Jednak, czy rola redaktora opiera się tylko na tym? Właściwie niekoniecznie, ponieważ pomimo 
tworzenia artykułów, poznać można wiele nowych osób lub nawiązać bliższy kontakt z tymi, 
których znamy. Ponadto tworzymy wspomnienia, takie których nie sposób zapomnieć. 
Przykładem tego może być przeglądanie wspólnie kronik szkoły czy pierwsza wspólna wigilia w 
bardzo miłym towarzystwie. Bez jakichkolwiek zmartwień czy problemów świata codziennego. 
Można powiedzieć, że jesteśmy jak taka mała szkolna rodzinka, pomimo tego, że skład na 
przestrzeni lat zmieniał się.  
 
Dlatego też chciałabym podziękować tym osobom, które odważyły się wstąpić w szeregi Luzaka.  
Poświęcały swój czas na wymyślanie artykułów, przeprowadzanie wywiadów i dawały od siebie 
wiele więcej, czego nie sposób wyrazić słowami. Które nawet, jeśli miały problem z 
czymkolwiek, nie bały się zwrócić o pomoc oraz tym, którzy tej pomocy udzielali. 
 
Jednak najbardziej chciałabym podziękować naszej opiekunce, pani Bogumile Jóskowiak, która 
czuwała nad nami przez cały ten czas, która zmotywowała nas do pracy i nie pozwalała na to, 
żebyśmy się poddawali. Pokazała nam, że można łączyć przyjemność z obowiązkami, za co 
każda z nas jest dozgonnie wdzięczna. Wprowadzała przyjemną atmosferę, dzięki której nikt nie 
czuł się spięty. 
 
Za parę dni cały nasz zespół redakcyjny żegna się ze szkołą i z gazetką. Za każdą wspólną chwilę 
przyjemną i tę niekoniecznie serdecznie dziękujemy oraz mamy nadzieję, że znajdą się osoby, 
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które z chęcią zastąpią nas w redakcji gazetki szkolnej LUZAK. 
Redaktor naczelna 

Aleksandra Tomczak 
__________________________________________________________________________________

UWAGA!!! 

NABÓR DO GAZETKI! 

Czy chcesz zostać zapamiętany jako szkolny dziennikarz? Kuszące, prawda? Szukamy osób 
kreatywnych, z różnymi przemyśleniami na dany temat, mających wielki dystans do siebie, 
mających swoje pasje i zainteresowania, ale i tych, którzy lubią pisać i są ciekawi świata. 
Gazetka  poza pracą, oferuje miłą atmosferę, świetną zabawę, fajne relacje których nie 
zapomnisz! Poznasz tam nowe znajomości i zyskasz lepsze kontakty z tymi, których znasz tylko 
z widzenia. Jeśli jesteś zainteresowany/a, napisz wiadomość na librusie do pani Jóskowiak. 

 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Zuzia W., 
Magda W.)                    

____________________________________________________________________________________ 

 

Drodzy wielbiciele książek!  
 

"Alicja w Krainie Zombi" 
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Żałuję, że nie mogę się cofnąć w czasie i postąpić 
inaczej w wielu sprawach. 

Powiedziałabym swojej siostrze: nie. 
Nigdy nie błagałabym matki, by porozmawiała z 

ojcem. 
Zasznurowałabym usta i przełknęła te nienawistne 

słowa. 
Albo chociaż uściskałabym siostrę, mamę i tatę po 

raz ostatni. 
Powiedziałabym, że ich kocham. 

Żałuję... tak, żałuję" 
Jej ojciec miał rację. Potwory istnieją… By pomścić 

śmierć rodziny, Alicja musi się nauczyć, jak 
walczyć z zombi. Nie spocznie, dopóki nie odeśle 
każdego żywego trupa z powrotem do grobu. Na 

zawsze. 
 

Gena Showalter, autorka wielu bestsellerowych 
romansów, w Polsce znana jest dzięki Trylogii 
Władcy Podziemi. Obecnie nakładem wydawnictwa 
Mira ukazała się kolejna powieść pisarki, 
zatytułowana Alicja w Krainie Zombi, która jednocześnie stanowi pierwszą część cyklu Kroniki 
białego królika.  
 
Alicja Bell to zwyczajna, nie wyróżniająca się z tłumu nastolatka. Jedynie po zmroku nie wolno 
jej wychodzić z domu, gdyż zdaniem ojca pod osłoną nocy pojawia się wszechobecne zło 
niszczące ludzi. Wszyscy domownicy ściśle stosują się do ustalonych reguł lecz w dniu 
szesnastych urodzin Alicji łamią ten zakaz, idąc na wieczorny występ baletowy Emmy, młodszej 
siostry jubilatki. Niestety, w drodze powrotnej dochodzi do tragicznego wypadku, w którym cała 
rodzina oprócz Alicji ginie z rąk mięsożernych zombie. W obliczu zaistniałych wydarzeń 
zrozpaczona nastolatka zamieszkuje u dziadków i od nowa stara się nauczyć normalnie żyć. 
Zaczyna uczęszczać do pobliskiej szkoły, gdzie już pierwszego dnia o szybsze bicie serca 
przyprawia ją tajemniczy, szalenie przystojny Cole. Okazuje się jednak, że chłopak skrywa 
pewien mroczny sekret i każdy, kto się z nim zadaje, wychodzi z tego poturbowany psychicznie i 
fizycznie. Czy w obliczu takich rewelacji Alicja będzie trzymała się z dala od niebezpiecznego 
ucznia? A może bycie razem jest ich przeznaczeniem? 
 
Powieść Geny Showalter pochłonie bez reszty nawet czytelników, którzy nie byli zachwyceni 
Alicją w Krainie Czarów czy książkami o zombie. Autorka osadziła fabułę we współczesnych 
realiach. Wspólnie z Alicją próbujemy odnaleźć się w szkolnej społeczności, gdzie poznamy 
liczne uczuciowe rozterki jej przyjaciółek i przy okazji ukradkiem wzdychać będziemy do 
gorącego Cole'a, obdarzonego niezwykłymi zdolnościami. Wątek miłosny jest tu mocno 
wyeksponowany. Alicja zakochuje się w "złym chłopcu", tajemniczym i nieprzeniknionym, po 
czym rozpoczyna się prawdziwa karuzela intryg oraz podchodów. Część wątków powiela utarte 
schematy z typowych romansów paranormalnych, co jednak raczej nie odbiera przyjemności z 
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czytania. 
(OlaT.) 

______________________________________________________________________________ 

    BABYTEETH w Polsce już 7 sierpnia! 

Film dostał 3 nagrody i 2 nominacje. 

Poważnie chora nastolatka Milla zakochuje się w drobnym 
handlarzu narkotyków Mojżeszu. Ten fakt staje się 
najgorszym koszmarem jej rodziców. Nie tak wyobrażali 
sobie chłopaka córki. Okazuje się, że wraz z pierwszymi 
pocałunkami w Millę wstępuje nieznane dotąd pragnienie 
życia. Sprawy wymykają się spod kontroli, a tradycyjna 
moralność przestaje obowiązywać. Milla pokazuje rodzicom, 
Mojżeszowi i wszystkim wokół jak żyć, kiedy nie masz nic do 
stracenia. Jak dobrze jest nie być martwym. Pełen humoru 
portret nastolatki, która uczy się przekraczać wszelkie granice 
w ekstremalny sposób.  

               
I coś dla młodszych…      
 
 SOLAN I LUDWIK- MISJA KSIĘŻYC – 14 sierpnia w 
kinach! 

 Trwa wielki wyścig na Księżyc. Drużyny z całego świata 
pragną jako pierwsze umieścić swoje flagi na jego 
powierzchni. Wkrótce o podróży w kosmos zaczynają marzyć 
także śmiały Solan i nieco bardziej ostrożny Ludwik. Ich 
pojazdem ma się stać rakieta zbudowana przez Alfiego – 
przyjaciela, który w domowym zaciszu opracowuje 
niecodzienne wynalazki, nie zawsze udane… Na miejsce 
startu przybywa ekipa telewizyjna, a przygotowania do lotu 
śledzi w napięciu cały kraj. Wszyscy trzymają kciuki za 
dzielnych, choć nietypowych astronautów. Czy Solan i 
Ludwik zrealizują swoje marzenie i staną się słynnymi 
astronautami? Czy jako pierwsi postawią na Księżycu swoje 
łapy, a potem wrócą cali i zdrowi? Ich podróż będzie pełna niespodzianek!  
https://www.filmweb.pl/ (Magda W.) 

POLECAMY!!!                                                
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MODA PODCZAS KWARANTANNY 

Podczas tej „ściślejszej” kwarantanny praktycznie nie wychodzono z 
domów, więc zapotrzebowanie na eleganckie i szykowne stylizacje spadło. 
Natomiast wzrosło na ubrania sportowe, dresy, bluzy itp. Największym 
powodzeniem w zakupie jednak są joggery. Spodnie te są wygodne jak i 
modne.  

 

Zmiany zaszły również w 
świecie fryzjerskim. Gdy salony 
fryzjerskie zostały pozamykane, 
zaczęto brać sprawy w swoje 
ręce. Dziewczyny najczęściej 

brały nożyczki decydując się na grzywkę lub 
farbowały się na kolorowo (co prawda, nie zawsze 
okazało się to strzałem w dziesiątkę). 

Chłopacy zaś decydowali się przeważnie na gwałtowne cięcie. Chodzi 
tu o bardzo krótkie ścięcie prawie na łyso. 

Źródło zdjęć: Pinterest 

(Magda W.) 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

TOP 5 NAJBARDZIEJ ZNANYCH SOUNDTRACKÓW Z FILMÓW 

1.Celine Dion- "My Heart Will Go On" 
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2. Enya- "May it Be"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Whitney Houston- "I Will Always Love 
You" 

 

4. Lady Gaga, Bradley Cooper- "Shallow" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. James 
Horner- "A 
Gift of a 
Thistle" 

 

 

 

 

 

(Ola T.)  
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SZYBKIE I ORZEŹWIAJĄCE SMOOTHIE NA LATO! 

Truskawkowy klasyk 

• 3 szklanki obranych, umytych truskawek • 1,5 szklanki jogurtu 
greckiego lub kefiru • 4 łyżki śmietany (jeśli koktajl ma być wersją 
niskotłuszczową, ten składnik można pominąć) • miód lub 
brązowy cukier do smaku • liście świeżej mięty • kostki lodu 

Składniki zblenduj na gładką konsystencję i dodaj kostki lodu w 
ilości wg własnego uznania, udekoruj miętą. 

Smoothie jagodowe 

• 1 szklanka umytych 
jagód • pół szklanki soku 
pomarańczowego • ½ 
szklanki jogurtu 
greckiego • miód do 
smaku • kostki lodu 

Składniki zmiksuj na gładką konsystencję i dodaj kostki 
lodu w ilości wg własnego uznania. 

Smacznego! 

Źródło: dzisiajwgliwicach.pl                                        (Zuzia W.)                                                                                                    

 
______________________________________________________________________________ 

Na zakończenie… 

Olu, Kasiu, Magdo, Weroniko, Zuziu W. i Zuziu K., 

właśnie kończy się pewien etap Waszego życia, wypełnionego nie tylko nauką, ale i spotkaniami 

towarzyskimi, sympatiami, jak również pracą w redakcji szkolnej gazetki Luzak. To był bardzo 

owocny czas, pełen kreatywności, ale i wzajemnej życzliwości, która na pewno zaprocentuje              

w przyszłości. Jako opiekun gazetki życzę Wam, abyście w nowej szkole spotkały przyjaznych 

nauczycieli, solidarnych kumpli, przyjaciółki od serca i zdobyły wiedzę, która pozwoli Wam 

realizować plany i spełniać marzenia. Może Wasz zapał pisarski i umiejętność działania, czasem 

w naprawdę szaleńczym tempie skierują Wasze kroki ku redakcjom innych pism, może nawet ku 
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dziennikarstwu. Nigdy nie wiadomo. Dziękuję za ten wspólnie 

spędzony czas, za Waszą lojalność, odpowiedzialność, pracowitość, 

wzajemną pomoc i myślę, że również za przyjaźń, którą mnie 

obdarzyłyście. Idźcie przed siebie z odwagą i pewnością, nigdy się nie 

poddawajcie i stawiajcie sobie nowe cele. Trzymam kciuki za każdą  

z Was. Powodzenia☺ 

Bogumiła Jóskowiak 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja Luzaka 2020 

 


