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Pod Okiem Jadwigi 

Nr 3/ 2021/2022 

 
 

http://www.okiemjadwigi.pl/tag/biecz/ 

Gazetka uczniów Szkoły 

Podstawowej 

im. Świętej Jadwigi Królowej 

w Dulowej 

 

WITAMY W I PÓŁROCZU ROKU 

SZKOLNEGO 2021/2022 

Witamy po przerwie   

Kolejny już rok szkolny rozpoczęliśmy z 

wielką obawą, jak on będzie wyglądał ze względu 

na trwającą nadal pandemię Covid19. 

Wszyscy jednak wróciliśmy do szkoły 

wypoczęci po zakończonych wakacjach w 

oczekiwaniu na pierwszy dzwonek. 

Ruszyliśmy w trybie stacjonarnym, 

pracując w reżimie sanitarnym 

Życzymy wszystkim dobrego roku 

szkolnego! POWODZENIA! 

 

 

 

https://www.spdulowa.one.pl/historia-szkoly/ 

 

 
*wrzesień – grudzień 2021r. – nauczanie 

stacjonarne 

* 20.12.21r. – 9.01.22r – nauczanie zdalne 

* 17.01.22r. – 30.01.22r. – ferie zimowe 
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Wywiad z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dulowej - 

Panią Sylwią Słomską 

 

 ,,Dyrektor z charakterem’’ 
 

- Jakie cechy charakteru powinien posiadać Dyrektor, aby dobrze zarządzać 

szkołą? 

-  Myślę, że Dyrektor, aby dobrze zarządzać szkołą, musi być odważny oraz 

powinien potrafić rozmawiać z rodzicami i z dziećmi. 

- Co Pani robiłaby, gdyby nie została Dyrektorem szkoły? Ile lat sprawuje 

Pani tę funkcję? 

-  Na pewno chciałabym pracować z ludźmi, musiałaby być to praca na tyle 

atrakcyjna, aby nie nudzić się w niej. Nie potrafiłabym pracować z maszyną, za 

to praca z czymś lub kimś, kto może z nami porozmawiać, wydaje się ciekawa - 

roboty też się w to zaliczają. Funkcję dyrektora sprawuję od 2008 roku, czyli 13 

lat. 

- Jaką drogę trzeba przejść, aby zostać dyrektorem? 

- Aby zostać dyrektorem, trzeba ukończyć studia podyplomowe  w kierunku 

zarządzania oświatą. Ponadto bardzo ważnym elementem jest posiadanie cech 

przywódczych. 

- Czy z pracą dyrektora wiąże się wiele wyrzeczeń? 

- Tak, z pracą dyrektora wiąże się wiele wyrzeczeń, bowiem dyrektorem jest się 

dwadzieścia cztery godziny na dobę. Nie lubię wychodzić nigdzie, jeżeli nie 

muszę. 

- Dlaczego wybrała Pani akurat szkołę w Dulowej? 

- Wybrałam szkołę w Dulowej, ponieważ chodziły tutaj moje dzieci, a więc 

widziałam rozwój tej szkoły i jej niedociągnięcia.  

- Czy zawsze myślała Pani o zawodzie nauczyciela? 

- Absolutnie nie, wręcz przeciwnie. W trzeciej klasie chciałam zostać 

stewardessą.  

- Co lubi Pani najbardziej w obecnym zawodzie? 

- Najbardziej w obecnym zawodzie lubię zmienność, że szkoła i edukacja polega 

na ciągłej zmienności.  

- Kiedy zdecydowała Pani, jakie przedmioty chce Pani uczyć w szkole? 

- Zaraz po maturze. Zawsze interesował mnie język polski, uwielbiałam i nadal 

uwielbiam czytać lektury, a historię lubię ze względu na jej zmienność.  
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- Czy lubi Pani pracę z dziećmi? Czy lepiej pracuje się z dziećmi czy z 

młodzieżą?  

- Tak, wręcz uwielbiam. Zawsze w towarzystwie jestem osobą, która potrafi się 

dobrze bawić z dziećmi i spędzać z nimi mile czas. Nie widzę różnicy pomiędzy 

dziećmi,  a młodzieżą. 

- Jak wyobraża sobie Pani szkołę w przyszłości? 

- Na pewno zmieni się pokolenie, więc styl uczenia także się zmieni. Dobrze by 

było, aby szkoła nie zgubiła siebie i nadal potrafiła bawić, sprawiać radość i uczyć. 

- Jakie ma Pani przyszłe plany dotyczące naszej szkoły? 

- Na pewno realizacja trzech projektów ,,Poznaj Polskę’’, pod koniec roku będziemy 

tworzyć laboratorium Polski i rozszerzymy zakres w robotyce oraz pojedziemy na 

refundowane wycieczki.  

- Czy pamięta Pani, kim chciałaby Pani zostać, będąc w naszym wieku? 

- W wieku około 13 lat chciałam rozwijać się w kierunku języka francuskiego, 

jednak potem ta pasja rozmyła się we mgle. 

- Czy ma Pani jakieś pasje, jeśli tak to jakie? 

- Kiedyś myślałam, że moją pasją jest podróżowanie, jednak to tylko dlatego, że 

uwielbiam słońce. Bardzo lubię leżakować na słońcu i nic nie robić. 

- W jaki sposób Pani odpoczywa/spędza czas wolny? 

- Odpoczywam na leżaku, czytając dobrą książkę, lubię również oglądać stare 

polskie filmy.  

- Gdyby znalazła się Pani na bezludnej wyspie, kogo lub co zabrałaby Pani ze 

sobą?  

- Wydaje mi się, że dobre towarzystwo, ponieważ ważne jest, aby w życiu mieć 

kogoś, z kim można porozmawiać, planować i realizować cele. 

- Czy ma Pani jakieś zwierzątko domowe? 

- Ja niestety nie mam, jednak moja córka ma dwa buldogi, które kocham 

bezgranicznie. 

- Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 

 

                                      Wywiad przeprowadziły uczennice kl.8b 

                                 Julia Kamieniarz, Kinga Krawczyk, Maria Chomik 
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🕷 HALLOWEEN 🕷 
 

Skąd pochodzi? 

 
Ś więto, które przybyło do nas z Ameryki, wbrew pozorom nie pochodzi stamtąd. Ten zwyczaj, 

obchodzony 31 paź dziernika, sięga dawnej tradycji Celtów, zamieszkujących na długo przed 

początkiem naszej ery dzisiejsze tereny Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii i Francji. A dokładniej - 

pochodzi z ceremonii celtyckich kapłanów, zwanych druidami, którzy sprawowali w 

pogań skiej Szkocji funkcje sędziów, lekarzy i magów. 

 

Nazwa Halloween pochodzi od wyraź enia "All Hallows' Eve", co oznacza Wigilię Wszystkich 

Ś więtych, kiedy to ludzie modlili się za zmarłych przed dniem Wszystkich Ś więtych 1 

listopada. 

 

Obrzędy Halloween: 

 
W halloweenowych zabawach biorą udział zarówno dzieci, jak i doroś li. Uczestnicy imprez 

przebierają się za duchy, wampiry, czarownice i koś ciotrupy (przebieraniu towarzyszy idea, 

zgodnie z którą halloweenowy kostium powinien być  straszny). 

Domy, niektóre restauracje i inne miejsca ozdabiane są motywami halloweenowymi: dyniami, 

duchami, wampirami, nietoperzami i czarnymi kotami. 
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Najwaź niejsza zabawa podczas Halloween to „cukierek albo psikus”. Przebrane dzieci chodzą 

po okolicznych domach z pojemnikami na cukierki. Pukają do drzwi, a jeś li ktoś  nie zechce 

dać  im cukierka – w zamian moź e liczyć  na psikusa. 

 

Do obrzędów związanych z Halloween należą także: 

• Przeskakiwanie przez ś wieczki rozstawione w kole na ziemi. Jeź eli ś wieczki nie zgasną 

– oznacza to szczęś cie w ciągu najbliź szych miesięcy. 

• Wrzucanie orzecha do ogniska. Pęknięcie orzecha z wyraź nie słyszalnym trzaskiem 

oznacza odwzajemnioną miłoś ć . 

Ciekawostki: 

•  Istnieje schorzenie objawiające się lękiem przed Halloween- nazywa się Samfianofobia. 

•  Waga największej dyni przekroczyła 1000 kg. 

•  Najpopularniejszym smakołykiem dawanym dzieciom w Halloween jest… Snickers. 

•  Niezwykle rzadką sytuacją jest wystąpienie pełni księżyca w noc Halloween: miało to miejsce w 

2020 roku, natomiast poprzednio w 1974 roku. Następna taka okazja może mieć miejsce w 2039 roku. 

Zosia Majer klasa 8a 
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Wielcy, którzy odeszli… 

 

Krzysztof Kiersznowski  

urodzony 26 listopada 1950 roku w 

Warszawie, w której też dorastał – 

znany polski aktor filmowy, telewizyjny 

teatralny i głosowy. Popularność zyskał, 

występując w produkcjach takich jak 

„Vabank", „Wakacje z Madonną", 

„Kiler", „Cześć Tereska" i „Statyści" oraz 

„Samo Życie", „Twarzą w twarz", „Barwy szczęścia" czy „Blondynka". Zmarł 24 

października 2021 w Warszawie w wieku 70 lat. Powodem śmierci był 

nowotwór, z którym zmagał się od lat. 

Aleksandra Przybyła, klasa 8a 

LEGENDA HISTORII KINA 
 

Wiesław Gołas 
 

(1930 - 2021) 

 Wiesław Gołas urodził się 9 

października 1930 roku w Kielcach. 

W młodości wstąpił do Szarych 

Szeregów. Swoje pierwsze kroki w 

dziejach polskiej kinematografii 

stawiał pod okiem Aleksandra 

Zelwerowicza w warszawskiej 

Państwowej Szkole Teatralnej. Po 

ukończeniu studiów zadebiutował na 

scenie Teatru Polskiego w 

Warszawie. W 1966 roku otrzymał 

nagrodę Srebrnej Maski. Wiesław 

Gołas był wspaniałym twórcą kreacji komediowych, współtwórcą Kabaretu 

Koń. Polacy pokochali aktora za fantastycznie zagrane role w Kabarecie 

Starszych Panów. Wiesław Gołas realizował się także w roli dubbingowania 

filmów. Głos Pana Wiesława możemy usłyszeć między innymi w filmach 

animowanych dla dzieci. Zmarł 9 września 2021 r. na skutek udaru mózgu. 

Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. 

 

Zuzanna Zwolińska, klasa 8a 
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SZKOLNE ŻYCIE 

 

 

                                     

„BohaterOn w Twojej szkole” 

Uczniowie klasy 8a i 8b  realizowali ogólnopolski projekt „BohaterOn w Twojej szkole” w celu 

upamiętnienia i uhonorowania uczestników Powstania Warszawskiego, którzy stali się postaciami 

ważnymi dla historii Polski. 

Młodzież w ramach lekcji historii zapoznała  się ze scenariuszem lekcji :" Co za historia. Powstanie 

Warszawskie" , podczas której oglądnęła odcinek programu: Co za historia poświęcony Powstaniu Warszawskiemu 

.Uczniowie przygotowali plakaty zawierające infografikę na temat zagadnienia historycznego związanego z 

Powstaniem Warszawskim. Celem lekcji było wprowadzenie uczniów w tematykę Powstania 

Warszawskiego i  losów Powstańców Warszawy. Podczas lekcji wychowawczej oglądnęli biogramy żyjących 

Powstańców i wykonali kartki z życzeniami dla Powstańca, które zostaną wysłane do Fundacji  Sensoria we 

Wrocławiu . Kolejnym zadaniem wykonanym przez uczniów w czasie lekcji historii było realizowanie 

scenariusza : „Zanim wybuchła wojna- "Znów wędrujemy" K.K. Baczyńskiego,  zapoznanie się z biogramem i 

poezją  K.K. Baczyńskiego oraz wysłuchanie utworów muzycznych: „ Muzyczna podróż w czasie, w poezję 

Pokolenia Kolumbów”. Materiały te pozwoliły przybliżyć uczniom sylwetkę oraz doświadczenia 

przedstawiciela pokolenia Kolumbów, czyli ludzi, dla których okrutne czasy wojny to doświadczenie 

pokoleniowe.                   Z materiałów i prac uczniowskich przygotowano wystawę w salach lekcyjnych. 

Działania te promują wiedzę o historii oraz edukację historyczno- patriotyczną wśród uczniów. 

Redakcja 
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                      Historia sportu 

 
Chociaż igrzyska olimpijskie w Tokio przeszły już do historii sportu, Polacy zapamiętają je co najmniej z 

14 powodów, bo właśnie tyle krążków zdobyli w stolicy Japonii. .Dało to 17. miejsce w klasyfikacji medalowej. 

Pięknych chwil nie brakowało.                                                                                                                                                                                         

Worek z medalami otworzyły 28 lipca Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak oraz Katarzyna 

Zillmann, które wywalczyły srebro w czwórce podwójnej kobiet. Polki z czasem 6:11,36 zajęły drugie miejsce, 

przegrywając jedynie ze znakomicie dysponowanymi Chinkami. Trzy dni później byliśmy świadkami fantastycznego 

biegu sztafety mieszanej 4x400 metrów.  

Zespół w składzie Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński  stanął na 

najwyższym stopniu podium, a osiągniętym w finale wynikiem 3:09,87 ustanowił rekord olimpijski. 

 3 sierpnia po srebro w konkurencji K-2 na dystansie 500 metrów popłynęły Anna Puławska oraz Karolina Naja, 

które            z rezultatem 1:36,753 uległy jedynie Nowozelandkom. To był ich pierwszy, ale nie ostatni sukces na tej 

imprezie.  

Tego samego dnia swój medal wywalczył zapaśnik Tadeusz Michalik, który w pojedynku o trzecie miejsce  

w kategorii do 97 kilogramów pokonał przed czasem Węgra Aleksa Gergo Szoke 10:0. Jedenastego dnia igrzysk 

Polacy zdobyli kolejne dwa krążki, w najbardziej "medalodajnej" konkurencji w Tokio. W rzucie młotem po trzecie 

złoto z rzędu sięgnęła Anita Włodarczyk (78,48 m), a z brązem zmagania skończyła Malwina Kopron (75,49 

m).  4 sierpnia rozpoczął się dla Biało-Czerwonych srebrem Agnieszki Skrzypulec oraz Jolanty Ogar-Hill w 

żeglarskich regatach w klasie 470. Polki dały się wyprzedzić jedynie osadzie Wielkiej Brytanii.  

Tego samego dnia polscy młociarze powtórzyli osiągnięcie Włodarczyk i Kopron, sięgając w świetnym stylu po złoto 

- Wojciech Nowicki (82,58 m) - oraz brąz - Paweł Fajdek (81,53 m).  

W czasie trwania konkurencji rzutowych sporą niespodziankę na bieżni sprawił Patryk Dobek. Były płotkarz z 

rezultatem 1:45,39 zakończył bieg finałowy na 800 metrów na trzeciej pozycji, tuż za plecami dwóch Kenijczyków - 

Korira oraz Roticha.  Świadkami jeszcze większej sensacji byliśmy dwa dni później, kiedy Dawid Tomala z 

wynikiem 3:50:08 zdobył złoty medal w chodzie na 50 kilometrów. Mało osób wierzyło w sukces zawodnika, który 

ukończył rywalizację na tym dystansie po raz drugi w karierze. 6 sierpnia polscy lekkoatleci wywalczyli jeszcze jeden 

krążek. Tym razem drugie miejsce w rzucie oszczepem zajęła Maria Andrejczyk (64,61 m), która uległa jedynie 

Chince Liu. Dla Polki to ogromny sukces biorąc pod uwagę kłopoty ze zdrowiem, z którymi boryka się od dłuższego 

czasu.  Ostatnie dwa medale Biało-Czerwoni zdobyli przedostatniego dnia igrzysk. Najpierw po brąz w konkurencji 

K-4 na dystansie 500 metrów popłynęły Naja, Puławska , Justyna Iskrzycka oraz Helena Wiśniewska. Na mecie 

Polki okazały się gorsze jedynie od  

Węgierek i Białorusinek. Ostatni krążek był dziełem "Aniołków Matusińskiego". Drużyna w składzie Natalia 

Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik oraz Justyna Święty-Ersetic z rekordem kraju 3:20,53 

dała się wyprzedzić jedynie fenomenalnym Amerykankom. 

 Polacy w Tokio zdobyli łącznie 14 medali - 4 złote, 5 srebrnych oraz 5 brązowych.  

To o trzy krążki więcej niż na poprzednich igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku (2-3-6).  
  

Piotr Jabłoński, klasa 8a 

SPORTOWE PASJE 
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Muffinki, które zawsze się udają 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składniki: 

• 1 szklanka jogurtu 

• 1/3 szklanki oleju 

• ½ szklanki cukru pudru 

• 1 i ¾ szklanki mąki 

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

• ½ łyżeczki sody 

• 2 łyżki kakao 

• 2 czekolady mleczne 

Wykonanie: 

Do miski  wsyp przesianą mąkę,  proszek do pieczenia, sodę, cukier puder i kakao. 

Do tych składników wlej jogurt, olej i wbij jajko.  Wszystko razem wymieszaj. 

Na końcu dodaj drobno pokrojoną czekoladę i wymieszaj. 

Ciasto nakładaj łyżką do papierowych foremek. 

Piecz 18 minut w piekarniku nagrzanym do 200ºC . 

Po tym czasie muffinki są gotowe. Można je dowolnie udekorować. 

Smacznego :) 
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Pierniczki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składniki: 

• 1/4 szklanki miodu 

• 8 dag masła 

• 1/2 szklanki  cukru pudru 

• 1 jajko 

• 2 i 1/4 szklanki mąki pszennej 

• 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

• 1,5 – 2 łyżki przyprawy korzennej do piernika 

• 1 łyżeczka kakao 

Wykonanie: 

Miód, masło i cukier podgrzej w garnuszku i wymieszaj, do rozpuszczenia się cukru, przestudź. Dodaj 

pozostałe składniki i wyrabiaj. Jeśli ciasto będzie zbyt sypkie dodaj więcej płynnego miodu do osiągnięcia 

odpowiedniej konsystencji i zmiksuj. Jeśli ciasto będzie zbyt miękkie, schłódź (będzie się lepiej wałkowało). 

Wałkuj na stolnicy na grubość 2 – 3 mm lekko podsypując mąką. Wykrawaj pierniczki o dowolnych 

kształtach. Układaj na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piecz około 8 – 10 minut w temperaturze 

170 – 180ºC. Uważaj, by nie piec za długo bo będą zbyt kruche i będą miały posmak goryczy. Wyjmij z 

piekarnika i wystudź. 

Pierniczki po upieczeniu są twarde ale później zmiękną (należy je przechowywać w szczelnie zamkniętym 

pojemniku). Po zmięknięciu pierniczków polukruj je lub udekoruj rozpuszczoną czekoladą. 

Smacznego:) 

Julia Brejta, klasa 5 
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ZDROWE ŚNIADANIE 

ZDROWO NIE ZNACZY NUDNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owsianka z gruszką i cynamonem 

 

Składniki: 

    • 5 łyżek płatków owsianych górskich 

    • pół szklanki jogurtu naturalnego 2% tł. (125 g) 

    • mała gruszka 

    • łyżeczka miodu 

    • łyżka pestek słonecznika 

    • szczypta cynamonu 
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Dzień wcześniej wieczorem zalej płatki owsiane ciepłą wodą nieco ponad poziom 
płatków. Rano polej jogurtem, dodaj pokrojoną gruszkę, miód, posyp pestkami 
słonecznika i cynamonem. 

Czy wiesz, że… 

Owsianka nazywana jest najzdrowszym śniadaniem na świecie. Ziarno owsa zawiera 
dużo witaminy E, przeciwutleniacza zapobiegającego procesom starzenia i 
chroniącego przed nowotworami. Jest też bogatym źródłem witaminy B, która wpływa 
pozytywnie na pracę mózgu. Owsianka z rana dodaje energii i zapewnia sytość na kilka 
godzin. 

Chrupiące grzanki z jajkiem i awokado 

 

 

Składniki: 
 

• pół dojrzałego awokado 

• 1 jajko 

• bułka grahamka 

• sól i pieprz 

 

 

Wieczorem ugotuj jajko na twardo. Rano pokrój bułkę grahamkę i upiecz w tosterze 
(jeśli nie masz, podpiecz na patelni grillowej albo w piekarniku z funkcją grilla). 
Awokado pokrój w paski, jajko w plasterki. Na jeszcze ciepłą bułkę nakładaj awokado, 
jajko, posyp całość solą i pieprzem. 

Czy wiesz, że… 

Awokado to skarbnica dobroczynnych kwasów omega-9 i omega-3, które m.in. 
chronią przed miażdżycą, poprawiają pracę mózgu i działają przeciwzapalnie. Idealnie 
komponuje się z jajkiem – najlepiej przyswajalnym źródłem białka. Duet jajko z 
awokado stanowi idealne zdrowe śniadanie dla osób odchudzających się, ponieważ na 
długo daje uczucie sytości i zapobiega podjadaniu. 

Samuel Ogórek, klasa 6 
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W HOŁDZIE BACZYŃSKIEMU 

W grudniu 2021 roku została 

przygotowana w bibliotece szkolnej 

wystawa podsumowująca działania 

prowadzone od stycznia do grudnia 2021 

roku według harmonogramu szkolnego 

realizowanego w ramach „Roku 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”. 

Wystawa przybliżyła uczniom sylwetkę 

wybitnego poety należącego do Pokolenia 

Kolumbów. Wśród wystawionych prac 

znalazły się portrety, ilustracje do wierszy, 

zakładki do książki oraz tomiki poezji.  

 

 
Czas Świąt 

Aby Święta trwały i trwały… 

Niech Gwiazdor przyniesie 

każdemu w darze to, 

 czego pragnie, 

Nowy Rok niech obfituje 

w dobre, szczęśliwe chwile 

dzielone z bliskimi. 

Radosnych Świąt! 

 

 Redakcja gazetki szkolnej 

uczniowie szkoły pod kierunkiem  

pani Anetty Świerczek- Sumery 
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