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Gazetka uczniów Szkoły 

Podstawowej 

im. Świętej Jadwigi 

Królowej w Dulowej 

w Dulowej 

 

WITAMY W II PÓŁROCZU ROKU 

SZKOLNEGO 2021/2022 

Minęły kolejne miesiące nauki w 

naszej szkole. Mieliśmy okazję brać 

udział w wielu różnorodnych projektach, 

programach, konkursach, imprezach 

środowiskowych, wycieczkach.  W maju 

uczniowie klas ósmych napisali Egzamin 

Ósmoklasisty. Po wytężonej nauce 

przyszedł czas na zabawę podczas Dnia 

Dziecka organizowanego w naszej szkole.  

Życzymy radosnych i upragnionych 

wakacji. Do zobaczenia we wrześniu 😊. 

 

 

 

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

www.nadwyraz.pl 

 

www.nadwyraz.pl 

 

*II półrocze roku szkolnego 

 2021/ 2022 

* 24.05-26.05.2022 Egzamin 

ósmoklasisty 

* 24.06.2022r. Uroczyste 

zakończenie roku szkolnego 2021/ 

2022 
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 „Pedagog z pasją do zawodu” 

,, 
 

Jest słoneczne przedpołudnie. Spotykamy się z Panią Bernadetą Głogowską - pedagogiem, 

logopedą oraz nauczycielem informatyki w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi – Królowej 

w Dulowej : 

KK : Jakie cechy charakteru powinien posiadać pedagog? 

BG : Trudno powiedzieć. Pedagog powinien być osobą, która lubi współpracować z innymi ludźmi, 

lubić dzieci, lubić rozmawiać, słuchać. Powinien być empatyczny, uważny, powinien również być 

sympatyczny. Wsłuchiwać się w drugiego człowieka. 

JK: Co by Pani robiła, gdyby nie została pedagogiem ? Ile lat wykonuje Pani ten zawód ? 

BG : Jestem pedagogiem 27 lat.  A co bym robiła ? Nie zastanawiałam się nad tym, zawsze 

chciałam być nauczycielem, pedagogiem albo psychologiem tzn. coś w tej kwestii. Mogłabym być 

też psychoterapeutą. 

MCH : Jaką drogę trzeba przejść, aby zostać logopedą ? 

BG: Studia magisterskie 5-letnie w zakresie logopedii albo podyplomowe 2-letnie studia 

logopedyczne i wtedy można zostać logopedą. Ja ukończyłam studia podyplomowe.  

KK: Dlaczego wybrała Pani szkołę w Dulowej ? 

BG: To była kwestia przypadku. Starałam się o pracę,  akurat tutaj była praca w bibliotece. Przez 3 

lata pracowałam w bibliotece szkolnej. Było miejsce, przyszłam na zastępstwo, ale zostałam już 

na stałe. Pracuję tutaj już trzydziesty pierwszy rok.  

MCH : Czy praca jako logopeda jest skomplikowana ? 

BG: To zależy z jakimi dziećmi się pracuje. Nie jest może skomplikowana, ale jest dosyć trudna, 

dlatego że są różne przypadki. Każdy przypadek tak naprawdę jest skomplikowany. Trudniej się 

pracuje na pewno z małymi dziećmi. Z dziećmi  np. z autyzmem jest dużo trudniej. Z takimi 

szkolnymi nie jest aż tak bardzo skomplikowana. 

KK: Co lubi Pani najbardziej w obecnym zawodzie ? 

BG: Najbardziej lubię kontakt z uczniami. Kiedy widzę ,jak słuchają, są zainteresowani, 

uśmiechnięci. Kiedy widzę, że pomogłam, to też się bardzo cieszę.  

JK: Czy lepiej pracuje się z dziećmi czy z młodzieżą?  

BG: Zależy wszystko od osoby. Jedni wolą pracować z małymi dziećmi, inni wolą pracować z 

młodzieżą. Jeżeli o mnie chodzi ,lubię obie prace, ale gdybym miała wybierać, to wolę pracować 

ze starszymi uczniami.  

MCH: Czy pamięta Pani, kim chciała zostać, będąc w naszym wieku ?  

 

 



 

 

 

BG: Chciałam być nauczycielem (śmiech). 

KK: W jaki sposób Pani odpoczywa/spędza wolny czas ? 

BG: Najchętniej lubię spędzać czas w ogrodzie latem, najbardziej lubię kwiaty, zieleń, ale lubię 

również czytać książki i oglądać filmy- to zimą.  

JK: Czy ma Pani jakieś zwierzątko domowe ?  

BG: Pieska, który ma na imię Tobi. Jest to mój ulubiony piesek, ulubiony zwierzak. Mam go nawet 

na pulpicie.  

MCH: Czy chciała Pani kiedyś zrezygnować z bycia pedagogiem ? 

BG: Nie, nie chciałam. Lubię swoją pracę.  

KK: Czy wykorzystuje Pani swoją wiedzę psychologiczną w życiu prywatnym? 

BG: Tak, wykorzystuję. Staram się wykorzystywać przy wychowywaniu swoich dzieci, w takich 

normalnych relacjach, ale nie zawsze to wychodzi. Ale się staram.  

JK: Kiedy zdecydowała się Pani nauczać informatyki?  

BG: W sumie to zmusiło mnie do tego trochę życie. W szkole brakowało mi trochę godzin do 

etatu i Pani Dyrektor zaproponowała, czy bym nie chciała, ponieważ przydałby się jeszcze 

informatyk w szkole i to wyzwanie podjęłam. Powiem, że jestem bardzo zadowolona, bo bardzo 

lubię uczyć tego przedmiotu. 

MCH: Czy uważa Pani, że informatyka w szkołach ma wystarczający zakres nauczania ?   

BG: Uważam, że powinno być więcej godzin. Jest po prostu za mało godzin na tematy, nie można 

ich dobrze wyćwiczyć, gdyż zaczynamy jakiś temat i za chwilę już jest koniec, i nie jest on dobrze 

wyćwiczony.  Informatyka powinna być bardziej rozszerzona.  

 

Dziękujemy za rozmowę. Jest nam niezwykle miło, że poświeciła nam Pani czas. Nasze rozmowy 

zawsze odbywały się w cudownej atmosferze, a Pani z uśmiechem na twarzy otwierała przed 

nami drzwi swojego pokoju. 

Wywiad przeprowadziły uczennice klasy 8b 

Julia Kamieniarz 

Maria Chomik 

Kinga Krawczyk 

 



Już niedługo Wielkanoc! Czas, aby przygotować wielkanocne 

koszyczki z chlebem, kiełbasą, solą, pieprzem oraz cukrowym 

barankiem! 

 

Wielkanoc to dzień, w którym każdy przypomina sobie o Zmartwychwstaniu Jezusa 

Chrystusa. Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela 

Zmartwychwstania znane są jako Triduum Paschalne. Najmłodsi na pewno czekają na 

święto Śmigus-dyngus bo to czas radości, zabawy i polewania się wodą. 

 

Tradycje Wielkanocne 

 

• Niedziela Palmowa 

 

 

 

 

 

 

 

• Święcenie pokarmów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Malowanie jaj 

 

 

 

 



 

 

 

• „Wieszanie Judasza” 

 

 

 

 

 

 

• Wiosenne porządki 

 

 

 

 

 

 

 

• Lany poniedziałek 

  

 

 

  

Zosia Majer klasa 8a 

 

 

 

 

 

 



 „TRADYCJE WIELKANOCNE” 

10.04.2022r. w  niedzielę palmową uczniowie kl.5 i kl.2 pod kierunkiem pani Renaty 

Antoszczyk i Anetty Świerczek – Sumery  zaprezentowali w Kościele Parafialnym w Dulowej  całej 

społeczności lokalnej inscenizację , pt: „ Wiosna – zwyczaje wielkanocne. Chodzenie z gaikiem”.  

Przedstawienie idealnie wpasowało się  w tydzień przedświąteczny, przypominając różnorodne 

zwyczaje wielkanocne. Była mowa o dawnych obyczajach powitania Wielkanocy przez Panią Wiosnę, 

celebrowania zwyczaju przez Pucheroki, tradycji święcenia Palm Wielkanocnych, zwyczaju malowania 

jajek na Wielkanoc- kraszanek, pisanek i nalepianek, obyczaju dzielenia się jajkiem, staropolskim 

zwyczaju oblewania się nawzajem w wielkanocny poniedziałek oraz chodzeniu w święta z kurkiem. 

 O wszystkich tradycjach opowiadał Skryba, który zwrócił wszystkim uwagę , aby pamiętać                     

i zadbać , by trwały one w naszych domach. Przedstawienie było okraszone różnorodną muzyką,                    

a uczniowie wystąpili w pięknych strojach krakowskich na tle świąteczno – wiosennej dekoracji.  

Mamy nadzieję, że widowni dostarczyliśmy wielu emocji i wrażeń, a  występ był tylko 

dowodem na to, iż należy kultywować polskie tradycje i zwyczaje ludowe, aby ważna symbolika tych 

świąt  nie odeszła w zapomnienie. 

                                                                                                             

 

 

Redakcja 



Święto Narodowe Trzeciego Maja. 

 
Święto Narodowe Trzeciego Maja, które zostało ustanowione w Polsce w 1919 i ponownie 

od 1990, oraz na Litwie od 2007, ma na celu upamiętnienie aktu uchwalenia Konstytucji 3 

maja w 1791. 

 
Konstytucja została uchwalona w 

efekcie prac Sejmu 

czteroletniego, zwanego również 

Wielkim. Była drugą Konstytucją 

na świecie, po Konstytucji Stanów 

Zjednoczonych i pierwszą w 

Europie.                

                     

Założenia konstytucji:  

-zmienienie ustroju na monarchię konstytucyjną 

-suwerenność narodu 

- trójpodział władzy na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, 

- zniesienie liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany, ograniczenie prawa  sejmików 
ziemskich, 

- zniesienie wolnej elekcji, 

- ustanowienie 100-tysięczną armii. 

 

 
Archiwum Główne Akt Dawnych do dzisiaj 

przechowuje trzy oryginalne rękopisy 

Konstytucji. Znajdują się one w księdze 

Metryki Litewskiej, Archiwum Publicznego 

Potockich i Archiwum Sejmu Czteroletniego. 

 
 
 
 
 

Aleksandra Przybyła 8a

            Jan Matejko „Konstytucja 3 Maja 1791 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja
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„Muzyczne pasje” 

Nazywam się Jakub Żuradzki , jestem uczniem klasy VIIIa. Od najmłodszych lat 

fascynuję się grą na instrumentach. W wieku pięciu lat rozpocząłem naukę gry na pianinie , 

wtedy też zacząłem śpiewać. 

 W wieku 10 lat zachwyciłem się grą na saksofonie. Wówczas podjąłem naukę gry na 

tym instrumencie w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Krzeszowicach. Nauka w tej szkole 

trwała 4 lata .Będąc uczniem drugiej klasy ,wziąłem udział w Ogólnopolskim Konkursie 

Sakosofonowym w Busku-Zdroju , w którym zająłem III miejsce. W 2021 roku otrzymałem 

dyplom ukończenia szkoły artystycznej w Krzeszowicach z wyróżnieniem. W tym samym 

roku zdałem egzaminy wstępne do Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. W. Żeleńskiego w 

Krakowie z rewelacyjnym wynikiem. Obecnie jestem uczniem w klasie saksofonu. Oprócz 

gry na saksofonie uczę się również innych przedmiotów takich jak: gra na fortepianie, 

kształcenie słuchu , literatura muzyczna , zasady muzyki z edycją nut , zespół kameralny 

oraz gra z akompaniatorem. Na kształceniu słuchu uczę się m.in. rozpoznawania interwałów 

, dyktand muzycznych i rytmicznych oraz śpiewania z solferza. Literatura muzyczna to 

przedmiot , na którym poznaję m.in. budowę instrumentów muzycznych. Natomiast na 

zasadach muzyki z edycją nut zdobywam wiedzę na temat grupowania wartości 

rytmicznych, budowy trójdźwięków i interwałów.  

Dużą przyjemność sprawia mi gra w zespole kameralnym oraz z akompaniatorem. 

 Bardzo lubię występy na scenie , także przed szerszą publicznością 
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Wielcy, którzy odeszli… 

Pożegnanie Mistrzów 

Jerzy Trela 

Samuel Ogórek klasa 6 

Witold Paszt 
 
Witold Paszt urodził się 1 września 1953 

r. w Zamościu, zmarł 18 lutego 2022 r. w 

swoim rodzinnym mieście. Jego żoną 

była Marta Paszt, z którą miał dwie 

córki (Aleksandrę i Natalie) . Piosenkarz 

oraz założyciel zespołu “Vox”, 

instrumentem na którym grał była gitara. 

Wraz ze swoim zespołem wydał parę 

albumów, między innymi: Vox (1979), 

Monte Carlo Is Great (1981), Sing Sing 

Sing (1986), Cudowna Podróż (1996). 

Zagrali mnóstwo koncertów w Polsce, 

oprócz ojczystego kraju grali również m.in. w Szwecji, Holandii, Stanach 

Zjednoczonych oraz na Kubie. W latach 2021-2022 był jednym z trenerów oraz 

jurorów programu The Voice Senior.  

Emilia Babczenko 8a 
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Szkolne Życie 

Sonda czytelnicza 

W szkole została przeprowadzona sonda czytelnicza wśród uczniów klas 4-8.Każdy z uczniów odpowiedział na 
cztery poniższe pytania.  

1.Ile książek przeczytałeś/aś od września 2021r. do kwietnia 
2022r. 

2.Podaj autora i tytuł ulubionej lektury szkolnej? 

3. Wymień Twoją ulubioną książkę. 

4. Podaj ulubiony gatunek literacki. 

Zamieszczamy WYNIKI SONDY: 

Kl.4 

1. Średnio uczniowie klasy 4 przeczytali 7 książek 
2. Ulubioną lekturą szkolną została wybrana książka „ Mikołajek” Rene Gościnny 
3. Ulubioną książką okazała się powieść  „Harry Potter” J. K.Rowling 
4. Wybrane gatunki to : przygodowa, fantasy 

KL.5 

1. Średnio uczniowie klasy 5 przeczytali 6 książek 
2. Ulubioną lekturą szkolną została wybrana książka „ Tajemniczy ogród” F.H. Burnett 
3. Ulubioną książką okazała się powieść Lucy Mound  Montgomery „Ania z Zielonego 

Wzgórza” 
4. Wybrane gatunki to : przygodowa, fantasy 

KL.6 

1. Średnio uczniowie klasy 6 przeczytali 4 książki 
2.  Ulubioną lekturą szkolną została wybrana książka J.R.R Tolkiena„ Hobbit” 
3. Ulubioną książką okazała się powieść „ Hobbit” J.R.R.Tolkiena i „Harry Potter” J.K.Rowling 
4. Wybrane gatunki to : fantasy 
 KL.7 

1. Średnio uczniowie klasy 7 przeczytali 3 książki 
2.  Ulubioną lekturą szkolną została wybrana książka J.R.R Tolkiena„ Hobbit”, A.de Saint – Exupery „Mały 
Książę” 
3. Ulubioną książką okazała się powieść  „Harry Potter” J.K.Rowling 
4. Wybrane gatunki to : fantasy, science-fiction, przygodowe 
 
KL.8A 
1. Średnio uczniowie klasy 8a przeczytali 3 książki 
2.  Ulubioną lekturą szkolną została wybrana książka A.Kamińskiego „Kamienie na szaniec” 
3. Ulubioną książką okazała się powieść  „Harry Potter” J.K.Rowling, „Wiedźmin” A.Sapkowskiego oraz inne 
4. Wybrane gatunki to : fantasy, kryminał 
 
KL.8b 
1. Średnio uczniowie klasy 8b przeczytali 7 książek 
2.  Ulubioną lekturą szkolną została wybrana książka A.Kamińskiego „Kamienie na szaniec” 
3.            Bardzo duża różnorodność wyborów książek 
4. Wybrane gatunki to : fantasy, kryminał 
 

Redakcja 
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Kącik literacki 

Daria Banaś kl.8b 

                      ,,Moja Trzebinia” 

Kiedy sobie tak w kącie usiądę 

i pomyślę, czym jest Ojczyzna... 

To me myśli od razu ogarnia  

otchłań piękna -  

 Trzebinia... 

Moja mała Ojczyzna! 

 

Tu ptaki inaczej świergocą,  

tu poranek staje się piękny, 

kiedy słońce przebija z mocą 

chmur rozpędzone pędy. 

 

Tu są miejsca natchnione poezją, 

którą zczytać nie każdy umie. 

Otwórz swe serce szeroko, 

to wtedy rozum zrozumie! 

 

Chodź! 

Zabiorę Cię ze mną Człowiecze... 

Pospaceruj po trzebińskim Rynku, 

bo takiego nie ma nigdzie na świecie. 

I zabiorę Cię z sobą, 

jeszcze w kilka cudownych przejść, 

byś otoczył swe myśli przygodą 

najpiękniejszych trzebińskich miejsc. 

 

 

Więc przyszykuj swój plecak,  

załóż buty wygodne, 

bo już dziś Cię zabieram 

w te miejsca cudowne! 

 

Zatem zacznijmy przygodę 

w różnych miejsc okolice.. 

 

Tu jest Dwór Zieleniewskich, 

gdzie herbatkę wypijesz... 

a tu Sanktuarium Matki Bożej,  

gdzie duchowe wsparcie przeżyjesz... 

 

Tu Balaton, gdzie spotkań bez liku 

będziesz mógł doświadczyć, 

gdy rekreacyjnie będziesz chciał  

ze znajomymi zatańczyć. 

A gdy zmęczysz się wędrówką ze mną 

i zapragniesz snu, 

zadzwoń ,,Pod Zegar'',  

a odpoczniesz tu. 

 

Mój Przyjacielu, 

poznaj moją Trzebinię, 

którą dam Ci w całości, 

tylko otwórz swe serce, 

a ona zagości! 

 

 

 

 



12 
 

“Solidarni z Ukrainą”  

 

    W związku z atakiem Rosji na Ukrainę do Polski zaczęli napływać uchodźcy. Dla pomocy mieszkańcom Ukrainy, 

którzy z niej uciekli, zaczęto organizować paczki: żywnościowe, z przyborami szkolnymi oraz z ubraniami. Ofiarowano 

im noclegi i  zaoferowano pracę oraz darmową  pomoc psychologiczną. Część dzieci ,jak i młodzież zaczęła uczęszczać 

do polskich szkół. Zostały wysłane także karetki i broń, by wspomóc obywateli  Ukrainy w walce. Do atakowanego 

państwa przybyła ostatnio ambasadorka ONZ, by wspomóc psychicznie osoby dotknięte wojną. W tak trudnych 

chwilach potrzeba wsparcia, które my Polacy jak i inne państwa i organizacje staramy się zapewnić. 

Julia Cieplik 8a 

 

Egzaminy tuż, tuż…. 

 

24.05.2022 język polski 

25.05.2022 matematyka 

26.05.2022 język angielski 

Uczniom klasy 8a i 8b życzymy powodzenia na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty 

 

Redakcja 
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                       Igrzyska Olimpijskie w Pekinie 

37 medali - 16 złotych, 8 srebrnych i 13 brązowych. To dorobek Norwegii na igrzyskach w 

Pekinie. Po jednym medalu - srebrnym lub brązowym - zdobyła Estonia, Hiszpania, 

Łotwa, Polska i Ukraina. W trakcie zimowych zmagań sportowców z całego świata nie 

brakło zarówno wielkich sukcesów jak i spektakularnych niepowodzeń lub trudności. 

Polacy nie jechali do Pekinu w gronie faworytów. Było kilka medalowych szans. Skończyło 

się na jednym krążku. I ten jeden udało się przywieźć skoczkowi narciarskiemu Dawidowi 

Kubackiemu. W Pekinie dobre starty Polaków, poza medalem Kubackiego, to 4. i 6. 
lokata Kamila Stocha oraz 4. i 5. Piotra Michalskiego. Indywidualnie punktowane 
miejsce zajęli także Aleksandra Król, Oskar Kwiatkowski i Maryna Gąsienica-Daniel. 
Kilkoro biało-czerwonych uplasowało się ponadto tuż za TOP 8. Nasi reprezentanci 
są zatem w światowej czołówce w skokach narciarskich, łyżwiarstwie szybkim, 
narciarstwie alpejskim i snowboardzie. I to właśnie w tych dyscyplinach, a także w 
short tracku, biathlonie i biegach narciarskich możemy wypatrywać medalowych szans 
na kolejnych zimowych igrzyskach, które w 2026 roku odbędą się w Mediolanie i 
Cortinie d'Ampezzo. 
 

Piotr Jabłoński 8a 

 

 

 

SPORTOWE PASJE 

https://eurosport.tvn24.pl/pekin2022/pekin-2022-dawid-kubacki-jedynym-polskim-medalista-w-zimowych-igrzyskach-olimpijskich-skoki-narciarskie,1096964.html
https://eurosport.tvn24.pl/pekin2022/pekin-2022-dawid-kubacki-jedynym-polskim-medalista-w-zimowych-igrzyskach-olimpijskich-skoki-narciarskie,1096964.html
https://eurosport.tvn24.pl/pekin2022/pekin-2022-dawid-kubacki-jedynym-polskim-medalista-w-zimowych-igrzyskach-olimpijskich-skoki-narciarskie,1096964.html
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Baranek wielkanocny 
 

Składniki: 

1 szklanka mąki 

1/3 szklanki cukru pudru 

pół opakowania cukru waniliowego 

1 jajko 

¼ kostki masła 

pół łyżeczki proszku do pieczenia 

szczypta soli 

1 łyżka rumu 

 

Sposób wykonania: 

 

Wszystkie składniki utrzeć ze sobą. 

Foremkę na baranka wysmarować olejem i włożyć do niej utarte ciasto. Wstawić 

foremkę do piekarnika nagrzanego do 180
 o 

C. 

Po upieczeniu posypać baranka delikatnie cukrem pudrem. 

 

 

Smacznego! 
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Mazurek z serem 
 

Ciasto: 

40 dag mąki 

10 dag margaryny 

10 dag cukru pudru 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

3 łyżki kwaśnej śmietany 

2 jajka 

 

Z tych składników zagnieść ciasto i upiec na jasny kolor 3 cienkie placki w piekarniku 

nagrzanym do 180 
o
C. 

 

Masa: 

1 kg sera mielonego 

40 dag cukru pudru 

15 dag masła 

kilka kropli olejku waniliowego 

3 żółtka 

1 budyń waniliowy 

 

Wszystkie składniki na masę oprócz budyniu wymieszać i gotować. 

Na końcu dodać budyń uważając żeby nie powstały grudki (najlepiej przesiewać sitkiem) i 

jeszcze raz zagotować. 

Gorącą masą przekładać placki. 

Całość posypać cukrem pudrem. 

 

Smacznego! 
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