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Gazetka uczniów 

 Szkoły Podstawowej 

im. Świętej Jadwigi 

Królowej w Dulowej 

w Dulowej 

 WITAMY W I PÓŁROCZU ROKU 

SZKOLNEGO 2022/2023 

Po dwóch miesiącach wakacji wracamy w mury 

naszej szkoły. 

 Witamy przede wszystkim uczniów klasy 1, 

dla których ten dzień jest początkiem drogi 

szkolnej. Pozostali uczniowie zapewne w pełni 

wypoczęli, odzyskali siły i są gotowi na kolejne 

miesiące zdobywania wiedzy. Każdy dzień nauki to 

odkrywanie pasji, potencjałów oraz ciekawości 

świata, która w Was drzemie.  

Życzymy wszystkim, aby odnaleźli swoją 

wymarzoną drogę nauki i nią podążali! 

Korzystajmy z faktu, że ten rok szkolny spędzimy 

wspólnie i okazujmy sobie życzliwość. 

 Redakcja 

 

 

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

 

Ignacy Łukasiewicz- lampą i sercem 

rozświetlał ludziom życie 

200 rocznica urodzin  

140 rocznica śmierci 

Pionier światowego przemysłu 

naftowego, wynalazca lampy 

naftowej, działacz niepodległościowy 
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA 

Polska jest piękna! 

 
Podczas wakacji tego roku, spędziłem miło płynący czas w Szczawnicy.  To 

wspaniałe miasto położone jest pod szczytami malowniczych gór- Pienin.  W 

Szczawnicy jest mnóstwo ślicznych miejsc, które warto zobaczyć. 

 Na początek dobrze zacząć od spaceru na Plac Dietla. Znajduje się tam 

Pijalnia Wód Mineralnych, kawiarnia ,,Helenka” oraz fontanna na samym 

środku placu. Przy fontannie stoi posąg kobiety, która czerpie wodę z fontanny. 

Na przód od posągu stoi mostek, pod którym przepływa sztuczna rzeczka. 

Można przejść przez ten mostek i kontynuować spacer. Kilkanaście metrów 

dalej stoi posąg Henryka Sienkiewicza- wybitnego pisarza i przyjaciela 

Szczawnicy, a w oddali widać wieże przepięknego, szczawnickiego kościoła pw. 

Św. Wojciecha. Poza Szczawnicą również jest przepięknie. Można spłynąć 

Dunajcem i wysłuchać góralskich opowieści, wspiąć się na Trzy Korony- 

najbardziej znany pieniński szczyt, zwiedzić zamek w Czorsztynie i Niedzicy oraz 

przepłynąć Jezioro Czorsztyńskie, można także zwiedzić Czerwony Klasztor na 

Słowacji. 

 Jest jeszcze wiele innych atrakcji, o których dowiedzieć się można w 

Internecie, albo jeśli po prostu tam pojedziecie.  

Zachęcam wszystkich do zwiedzenia tego pięknego miejsca, bo Polska 

także jest piękna jak wszystkie inne kraje.   

                                                                                                     Filip Kaim, klasa 4 
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Wielcy, którzy odeszli… Pożegnanie Mistrzów 

Jan Nowicki 
 
Jan Nowicki urodził się 5 listopada 1939 roku w kujawskim miasteczku Kowal koło 
Włocławka. Studiował na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
i Filmowej w Łodzi (1958- 60), a następnie przeniósł się do krakowskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej, którą ukończył w 1964 roku. Jako aktor teatralny 
zadebiutował w 1964 roku na deskach Starego Teatru w Krakowie podwójną rolą 
braci bliźniaków w „Zaproszeniu do zamku” Jeana Anouilha. Prawdziwy sukces 
przyniosła mu jednak rok później rola Artura w „Tangu” Mrożka w reżyserii Jerzego 
Jarockiego. Był jednym z ulubionych aktorów teatralnych Andrzeja Wajdy – grał m.in. 
Wyganowskiego w „Popiołach”, Stawrogina w „Biesach”, Wielkiego Księcia w „Nocy 
Listopadowej”, Rogożyna w „Nastazji Filipownie”.Na ekranie zadebiutował w 
„Pierwszym dniu wolności” Aleksandra Forda (1964). Pierwszą główną rolę – 
absolwenta studiów wyższych, który wyrusza w świat – zagrał w „Barierze” Jerzego 
Skolimowskiego. Wystąpił także m.in. w „Życiu rodzinnym” Krzysztofa Zanussiego, 
„Sanatorium pod Klepsydrą” Wojciecha Jerzego Hasa i „Zmorach” Wojciecha 
Marczewskiego. Wielką popularność przyniósł Nowickiemu tytułowy Wielki Szu, 

oszust karciany z filmu Sylwestra Chęcińskiego (1982). Rola Nowickiego została przez wielu okrzyknięta „kultową” i 
„jednym z najbardziej wyrazistych portretów filmowych ostatnich dwóch dziesięcioleci”. Sam aktor przyznaje, że nie 
lubi oglądać filmów ze swoim udziałem, głównie dlatego, że nic już w nich nie może zmienić. Nowickiemu przez lata 
towarzyszyła sława uwodziciela. Sam przyznaje, że w życiu bardzo ceni towarzystwo kobiet, zwłaszcza pięknych. 
Nowicki znany jest także z zamiłowania do piłki nożnej. Jako zagorzały kibic piłkarski bywa na prawie wszystkich 
meczach klubu piłkarskiego Wisła Kraków. Pasjonuje się także występami polskiej reprezentacji. „Jestem kibicem, a 
każdy kibic to idiota, który zawsze wierzy w sukces. Nie mamy w Polsce wielkiej zawodowej piłki, ale stać nas na 
wspaniałe zrywy „ – mówił aktor w jednym z wywiadów. 

Maja Barańska, klasa 7 
 

Jerzy Połomski 
 

Jerzy Połomski a właściwie Jerzy Pająk urodził się 18 września 1933 roku w 

Radomiu.  

  Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Aktorstwa uczył 

się u Stanisławy Perzanowskiej i Ireny Kwiatkowskiej, śpiewu u Marii 

Mokrzyckiej i Wandy Wermińskiej, interpretacji piosenek u Ludwika 

Sempolińskiego.  

   Jako aktor zadebiutował w 1957 roku w warszawskim teatrze Buffo. Następnie 

związany był z Teatrem Syrena. W 1957 r. dokonał pierwszych nagrań 

radiowych. Rok później zajął II miejsce w plebiscycie Polskiego Radia na 

najpopularniejszego polskiego piosenkarza. 

  Szczyt popularności Jerzego Połomskiego przypadł na lata 60. i 70. Utwory 

Artysty wielokrotnie zdobywały tytuły piosenek miesiąca i roku w plebiscytach 

radiowych, prasowych i telewizyjnych oraz nagrody i wyróżnienia, m.in. II 

nagrodę na I Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Sopot ’61 (za „Woziwodę”),, 

wyróżnienie na KFPP Opole ’90 (za „Moją młodość”). 

  Jerzy Połomski koncertował w kraju i za granicą, m.in. w Anglii, Danii, 

Czechosłowacji, na Węgrzech, w ZSRR, Jugosławii, RFN, NRD, Bułgarii, Rumunii, 

Szwajcarii, Holandii, Szwecji, Francji i na Kubie oraz wielokrotnie w ośrodkach polonijnych USA, Kanady i Australii. 
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Dwukrotnie (w 1967 i 1969) uzyskał tytuł najpopularniejszego piosenkarza Polonii Amerykańskiej w plebiscycie radia 

w Chicago.  

   Jest laureatem nagrody jury oraz  Radia i TV na festiwalu Złoty Orfeusz w Bułgarii (w 1969r.), III nagrody na Coupe 

d’Europe Musicale w Szwajcarii     (w 1970r.), nagrody publiczności na KFPP Opole ’73 oraz  Złotego Mikrofonu 

Polsko- Amerykańskiej Agencji Artystycznej w Nowym Jorku w 1993. 

      W 2006 roku, razem z zespołem Big Cyc nagrał nową wersję hitu sprzed lat – „Bo z dziewczynami”, a w rok później 

nagrał po raz pierwszy od dwudziestu lat nową piosenkę  „Czas nas zmienia” z muzyką Marcina Nierubca i słowami 

Jacka Cygana (teledysk do utworu powstał w 2009 roku).  Piosenka została bardzo dobrze przyjęta przez szerszą 

publiczność. W 2007 roku  był  jurorem na 44. Sopot Festival. 20 kwietnia 2009 roku Jerzy Połomski otrzymał nagrodę 

Złotego Fryderyka za całokształt twórczości. 

Miał starszą siostrę Jadwigę oraz brata Wojciecha. Był katolikiem. Nigdy się nie ożenił. Był miłośnikiem sztuki. 

Mieszkał przy ul. Ludwika Narbutta na warszawskim Mokotowie. W lipcu 2021 przeprowadził się do Domu Artystów 

Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, który wcześniej przez wiele lat wspierał jako ambasador placówki.  

 Zmarł 14 listopada 2022 w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Przyczyną śmierci artysty 

była ciężka infekcja, która wdała się w jego organizm. 23 listopada 2022 po mszy świętej w bazylice Świętego Krzyża 

w Warszawie, artysta został pochowany w rodzinnym grobie, w Alei Zasłużonych cmentarza Powązkowskiego w 

Warszawie. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy.  

Kinga Kokoszka, klasa 7 

 

 

 

Franciszek Pieczka 

Franciszek Maksymilian Pieczka (ur.18 stycznia 1928 w Godowie, zm. 23 
września 2022 w Warszawie) –   polski aktor teatralny, filmowy i 
dubbingowy. Kawaler Orderu Orła Białego. 
Urodził się i wychowywał w w rodzinie górniczej .Od najmłodszych lat 
interesował się kinem .Po II wojnie światowej studiował aktorstwo. 
Absolwent PWST w Warszawie (1954). Debiutował w Teatrze 
Dolnośląskim w Jeleniej Górze. Potem przeniósł się do prowadzonego 
przez Krystynę Skuszankę Teatru Ludowego w Nowej Hucie, gdzie 
występował w latach 1955–1964. W latach 1974–2015 aktor Teatru 
Powszechnego w Warszawie. Zagrał w ponad stu filmach, zarówno 
polskich, jak i zagranicznych. W pamięci widzów zapisał się kreacjami w 
obrazach: „Ziemia Obiecana”, „Potop”, „Quo Vadis”, „Konopielka” czy 
„Jańcio Wodnik”. Dużą popularność i sympatię zyskał dzięki roli Gustlika 
w serialu „Czterej Pancerni i Pies”. Występował m.in. w spektaklach 
Konrada Świniarskiego, Jerzego Jarockiego i Zygmunta  Huebnera. Za 

tytułową kreację w „ Jańcio Wodniku” z 1993 otrzymał wiele nagród, m.in. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni oraz na Międzynarodowym Festiwal Filmów Słowiańskich i Prawosławnych w Moskwie. Występował w takich 
filmach jak „Dwa Księżyce”, „Szabla od komendanta” czy „Historia kina w Popielawach”. W 2008 stworzył kreację Ala 
Lewisa w przedstawieniu „Słoneczni chłopcy” Neila Simona w reżyserii Macieja Wojtyszki , na deskach Teatru 
Powszechnego, za którą otrzymał nagrodę im. Cypriana Norwida. 

Martyna Gędoś, klasa 7 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Ludwika_Narbutta_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mokotów
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_Artystów_Weteranów_Scen_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_Artystów_Weteranów_Scen_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skolimów_C
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centralny_Szpital_Kliniczny_MSWiA_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Infekcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Świętego_Krzyża_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Świętego_Krzyża_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Powązkowski_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Powązkowski_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/1928
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krystyna_Skuszanka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jańcio_Wodnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konrad_Swinarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Hübner
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_kina_w_Popielawach
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Królowa Elżbieta II 

Królowa Elżbieta II Królowa Elżbieta II, czyli Elżbieta Aleksandra Maria Windsor od 1953-2022 roku była królową 
Wielkiej Brytanii.  

Urodziła się 21 kwietnia 1926 w Londynie a zmarła 8 września 2022 . Była najdłużej panującym monarchą Wielkiej 
Brytanii oraz najdłużej panującą głową państw. 

Kształciła się prywatnie w domu. Odebrała wykształcenie m.in. z zakresu historii oraz geografii. Czas spędzała w małym 
gronie, z siostrą oraz guwernantkami. Była od dziecka sumienna, poważna i obowiązkowa. Na własną prośbę, mając 
kilkanaście lat, Elżbieta wstąpiła do szkoły wojskowej, uzyskując tam stopień kapitana. Zaczęła podejmować obowiązki 
publiczne podczas II wojny światowej, służąc w Pomocniczej Służbie Terytorialnej. W listopadzie 1947 roku poślubiła 
Filipa Mountbattena, byłego księcia Grecji i Danii, a ich małżeństwo trwało 73 lata, aż do jego śmierci w kwietniu 2021 
roku. Mieli czworo dzieci: Karola, Annę, Andrzeja i Edwarda. 

 Elżbieta przejęła koronę królewską w roku 1953, kiedy to zmarł jej ojciec – Jerzy VI. Królowa dała się szybko poznać 
jako osoba lubiąca i ceniąca podróże. Odwiedzała wiele państw, będąc przy tym pierwszą monarchinią, która okrążyła 
glob. Jednak na czas jej panowania przypadł rozpad wielkiego Imperium Brytyjskiego, gdyż wiele państw za jej 
panowania uzyskało niepodległość. Były to m.in. Nigeria, Malta, Kenia, Barbados, Bahamy czy też Belize. 

 Uznaniem obdarzyli ją nie tylko Brytyjczycy, ale też mieszkańcy 14 podległych koronie państw i społeczność 
międzynarodowa. Królową Elżbietę bez wątpienia cechowała odwaga i niezłomność charakteru. Nigdy nie chciała 
dodatkowej ochrony ze względu na duże prawdopodobieństwo zamachu. Nie miała też w zwyczaju wyrażać własnego 
zdania na tematy natury politycznej ze względu na fakt, iż jest ona konstytucyjnym monarchą. 

 Jako królowa Zjednoczonego Królestwa była najwyższym zwierzchnikiem Kościoła Anglii i protektorem Szkockiego 
Kościoła Prezbiteriańskiego. W innych królestwach Wspólnoty nie pełniła żadnych funkcji religijnych. Była bardzo 
lubiana przez angielskie społeczeństwo, gdyż konsekwentnie zachowywała wizerunek przyjaznej władczyni.  

Uwielbiała swoje psy i interesowała się nowoczesnymi zagadnieniami, takimi jak choćby media. Królowa była patronką 
ok. 620 organizacji charytatywnych W sprawach dyplomatycznych Elżbieta II była formalistką i królewski protokół był 
ściśle przestrzegany, dlatego sama nie przepadała za osobami łamiącymi protokół. Odeszła w swojej szkockiej 
posiadłości w Balmoral. Po śmierci królowej została ogłoszona żałoba narodowa. 

  
 

Samuel Ogórek, klasa 7 
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Kącik literacki 

 

Filip Kaim kl.4 

,,Jesień kolorowa” 

 

Jesień, jesień, jesień kolorowa, 

w poezji piękna i wyjątkowa. 

Listki lekko szeleszcząc w gaju, 

myślą o ciepłym słonecznym maju. 

Igiełki powiewają na świerkach w borze, 

rozmyślając o świątecznej, zimowej porze, 

pajączek srebrną niteczką gałązkę oplata, 

wraz z zakończeniem babiego lata. 

A ja leżąc w cieniu wysokiej sosny, 

marzę o przyjściu deszczowej wiosny, 

lecz jesień także prezentuje się przepięknie, 

pokazuje o swym pięknie. 

Wszędzie listki kolorowe, 

ptaszki odlatują na zimową porę, 

wiewióreczki skaczące po drzewach, 

aronia czerniejąca na krzewach. 

Orzechy, kasztany, żołędzie 

i jeszcze więcej tej jesieni będzie,  

i wspominać będziemy tę jesień kolorową, 

w poezji piękną i wyjątkową. 

 

 

 

 

 

Piotr Starzycki kl.4 

„Jesieni złotej nastał czas” 

 

 

Jesieni złotej nastał czas, 

Tak kolorowo jest wśród nas. 

Słoneczko radośnie przygrzewa, 

Wiatr liśćmi w górę zawiewa. 

Czasem deszczyku krople zlecą z nieba, 

Lecz ludziom do szczęścia niewiele potrzeba. 

Herbaty kubek, bukiet fioletowego wrzosu, 

To elementy jesienne naszego pięknego losu. 

Przyroda karmi kasztanami, 

Ptaki na drzewach z wiewiórkami 

zimowe domki budują 

I wzajemnie się radują. 

Długie spacery po lesie 

                To najlepszy sposób na jesień. 
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Filip Kaim 
Wśród afrykańskich traw. 

 
 

 
Rozdział I 

Normalne, afrykańskie życie. 
 

Nie tak dawno, za Morzem Śródziemnym, żyły sobie rodziny różnych gatunków zwierząt 
z Afryki. Była rodzina słoni, żyraf, zebr, hipopotamów, krokodyli, niedźwiedzi,  sępów, 
surykatek, ocelotów, węży, lwów, lampartów, gepardów, hien, nosorożców, 
pancerników, mrówników, mrówkojadów, ważek, biedronek, gazeli, antylop, żbików, 
likaonów, guźców, goryli, szympansów i pawianów. Nie zawsze żyły ze sobą w zgodzie, 
ponieważ zwierzęta mięsożerne polowały na roślinożerne i wszystkożerne, ale zdarzało 
im się polować też na mięsożerne. Wszystkożerne jadły stada biedronek i ważek. Życie 
biegło im sprawnie. Czasami robiły rzeczy śmieszne, czasami tragiczne. Czasami starały 
się upolować coś dużego dla całego stada, ale im to nie wychodziło. Pewien  lew założył 
stado składające się z siedmiu lwów (licząc razem z nim), trzech lwic oraz dwóch lwiątek. 
Pewnego dnia samicom udało się upolować młodą żyrafę, ale to nie wystarczyło by 
wykarmić całe stado lwów, liczące dwunastu osobników, więc oddały ją przywódcy 
stada. Lwice podjęły kolejną próbę zdobycia pokarmu. Po kolejnej próbie polowania 
udało im się upolować przywódcę hipopotamów. Ten pokarm wystarczył aby wykarmić 
całe stado. Gepardy nie musiały martwić się o pokarm, gdyż były takie szybkie, że nikt 
nie spostrzeże, a gepardy już jedzą pyszną antylopę czy zebrę. Żbiki miały  specialną 
technikę polowania. Najpierw szybkim ruchem gryzły ofiarę, a gdy ofiara była słaba, 
rzucały się na nią jeszcze raz i w ten sposób zdobywały pożywienie. Żbiki atakowały z 
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zaskoczenia. Hieny otaczały zwierzę, które chciały upolować, a gdy ofiara nie miała 
dokąd uciec, łapały ją. Sępy groźnie latały nad afrykańską sawanną i pikowały w dół gdy 
wypatrzyły sobie ofiarę. Krokodyle zanurzone w wodzie, czyhały na ofiarę. Kiedy 
zwierzę było wystarczająco blisko, krokodyle rzucały się na nie i w ten sposób zdobywały 
jedzenie. Niedźwiedzie od razu wyskakiwały na ofiarę i ją połykały. Wdrapywanie się na 
drzewo i zeskakiwanie na zwierzynę było sposobem lamparta. Węże dusiciele skradały 
się do ofiary, oplatały się wokół szyi i ją dusiły. Węże jadowite czekały na odpowiedni 
moment, skakały na wybrane zwierzę i wbijało swoje ostre zęby w skórę zwierzęcia, 
które zostało bez szans uwolnienia się od drapieżnika. Likaony robiły to samo co hieny, 
żeby zdobyć pożywienie. Roślinożerne zwierzęta nie musiały się wysilać, by zdobyć 
pokarm, ale musiały się wysilać przy ucieczce przed drapieżnikiem. Pewnego razu, 
gepardom udało się upolować dorosłą żyrafę. I gdy zaczęły jeść, inne zwierzęta 
mięsożerne też zaczęły jeść upolowaną przez gepardy żyrafę. Lecz gepardom to nie 
przeszkadzało i kontynuowały ucztę. Szympansy zaczęły jeść młode listki drzewa, które 
rosło w lesie i stało się coś niezwykłego. Wszystkie zwierzęta roślinożerne poszły w ślad 
za szympansami, gdzie włączyły się też zwierzęta wszystkożerne. Wyglądało to tak, 
jakby to były dwa oddzielne przyjęcia. Na jednym mięso, a na drugim robaki, liście i 
owoce. Po ukończonych ,,przyjęciach”, mieszkańcy afrykańskiej sawanny, postanowili 
odpocząć. 
 
 
 

Rozdział II 
Niesamowita przygoda. 

 
Pewnego dnia, nasi bohaterowie niepokoili się czymś. Nie wiedzieli co się dzieje. 
Odczuwali zimno. Dzisiaj wiatr wiał dużo mocniej niż zazwyczaj, a pod jego wpływem 
gałęzie, drzewa i wysokie trawy uginały się. Nie wiedzieli co nadejdzie. Czy to coś złego, 
czy dobrego. Czy to coś ich porwie, czy też nie. Żadne z nich nie wiedziało o tym. Aż w 
końcu zobaczyli gdzieś w oddali biała smugę. To nadchodziła burza śnieżna. Ale skąd w 
Afryce śnieg? Ponieważ nasi bohaterowie nie żyli na równiku, gdzie jest zawsze ciepło. 
Żyli na południowej półkuli ziemskiej, gdzie akurat nadchodziła zima. Ale nigdy nie było 
tak intensywnego śniegu jak tej zimy. Zwierzęta postanowiły uciekać. Nie miały mapy 
ani kompasu by sprawdzić gdzie się znajdują. Lecz nie poszli oddzielnie, ale w jednej 
grupie. Prowadził tata słoń a zarazem przywódca stada słoni. Wszyscy zabrali tyle 
pokarmu, ile się dało. Niestety, drapieżniki musiały jeść rośliny. A dlaczego zwierzęta 
poszły razem? Bo gdy zobaczyły wyruszające stado słoni, pomyślały, że pójdą za 
słoniami, bo gdyby poszły same, to mogłaby ich dogonić śnieżyca i by nie przetrwały. I 
zwierzęta wyruszyły w długą, kilkudniową wędrówkę. Po pięćdziesięciu dniach 
wędrówki, zwierzęta znalazły się w Egipcie, gdzie spędziły jedną z najdłuższych przerw 
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w podróży. Spędziły ją w jednej z piramid. Po wypoczynku chciały wyjść z piramidy, ale 
wtedy kolumna przewróciła się nie umożliwiając wyjście z budynku. W tej samej chwili 
wyskoczyła z posągu mumia i powiedziała: - Jeśli chcecie wyjść, musicie mi pokazać 
głupie miny-i na tym skończyła. Zwierzęta najwyraźniej ją zrozumiały, bo zaczęły się 
wygłupiać. Mumia tak się uśmiała, że pozwoliła im przejść. W magiczny sposób kolumna 
podniosła się , a nasi bohaterowie wyszli z piramidy. Z Egiptu wyruszyli do Azji. Śnieżyca 
była daleko za nimi, więc nie mieli się czym martwić. Po przekroczeniu granicy Afryki z 
Azją, nie wiedzieli w którą iść stronę. Tata słoń skręcił w prawo, ponieważ czuł z miejsca 
w którym się znajdowali, ciepły front, który płynął właśnie ze strony wschodniej. Po 
kolejnych stu dniach wędrówki, znalazły się w Chinach, gdzie spędzali drugą z 
najdłuższych przerw podczas wędrowania. Odpoczynek spędzili na Wielkim Murze 
Chińskim. Po odpoczynku ruszyli w dalszą podróż, którą kontynuowali na Wielkim 
Murze Chińskim. Zwierzęta szły po Wielkim Murze Chińskim, a gdy zobaczyły dalszą 
część ogromnego mostu, bardzo się przeraziły. W końcu przewodnik całego przemarszu, 
zeskoczył z muru i dał znak trąbą, żeby poszli w ślad za nim. Wszystkie zwierzęta zrobiły 
to, co kazał ich przywódca. Mieszkańcy afrykańskiej sawanny ruszyli dalej. Po 
następnych dwustu dniach, nasi bohaterowie dotarli do zachodniej części Rosji. Tam w 
Moskwie, odpoczęli. To była trzecia, najdłuższa przerwa w marszu. Na szczęście to była 
ostatnia przerwa w wędrówce, gdyż zwierzętom zabrakło zapasów. Po odpoczynku 
wyruszyli. Aż w końcu dotarli do Europy, do Hiszpanii, dokładnie do Madrytu. Tam 
odpoczęli. Wędrówka od południowej Afryki do zachodniej Europy, zajęła im dokładnie 
rok. Gdy w Afryce skończyła się śnieżyca, zwierzęta poczuły chłodną bryzę, która 
nadchodziła z południa. Czuły, że to czas powrotu do domu. Zwierzęta zabrały jak 
najwięcej pokarmu i wyruszyły. Przeszły przez całą Rosję, lecz na końcu czekała na nich 
Cieśnina Beringa. Nasi bohaterowie nie wiedzieli, co począć. Orzeł wzbił się w powietrze 
i zobaczył stary, spustoszały statek. Wsiedli na okręt, jedna z hien ,,niechcący” włączyła 
silnik i statek wypłynął w rejs. Gdy dobili do brzegu, hiena, jak to hiena ,,niechcący” 
wyłączyła silnik. Zwierzęta wysiadły z statku, a przywódca tej wędrówki chwycił statek 
trąbą, podniósł go, ponieważ pomyślał, że jeszcze się przyda. I wcale się nie mylił. Gdy 
przeszli całą Amerykę Północną, doszli do Kanału Panamskiego, i musieli go przepłynąć, 
gdyż nie było innej możliwości. Hiena zrobiła to, co przed kilkunastoma dniami. Statek 
dobił do brzegu, a tata słoń go zabrał. Kilkanaście dni później, mieszkańcy afrykańskiej 
sawanny dotarli do Równika. Myśleli, że już są w domu, ale gdy się rozglądnęli, 
wiedzieli, że to nie ich dom, ponieważ rośliny wyglądały inaczej, niebo było innego 
koloru. Więc poszli dalej. Po kolejnych, kilkunastu dniach, stanęli dokładnie na 
Zwrotniku Koziorożca. Odczuwali ciepło. To ciepło było takie samo, jak ciepło z ich 
domu. Znajdowało się dokładnie za oceanem. Szybko wskoczyli na okręt, hiena odpaliła 
silnik i popłynęli. Po przepłynięciu Oceanu Atlantyckiego, szli jeszcze sześć dni, aż w 
końcu dotarli do domu. Wszyscy się bardzo cieszyli, że są już w swoim własnym domu. 
Lecz zwierzęta roślinożerne czymś się martwiły. Ale czym? Martwiły się, że zwierzęta 
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mięsożerne zaczną na nie polować. Czekały, aż któreś z nich zaraz któregoś z zwierząt 
roślinożernych upoluje. Ale ku ich zdziwieniu zwierzęta mięsożerne zaczęły jeść rośliny. 
Ale dlaczego? Są dwa warunki. Dlatego, że to spędzenie razem tej podróży, było dla nich 
czymś, co podpowiadało im, że nie powinni na nich polować. A po drugie przyzwyczaiły 
się do jedzenia roślin podczas podróży. 
 
 
 

Rozdział III 
Nadużywający gościnności gość. 

 
 

Pewnego, słonecznego dnia, na kłodzie, przypłynął bóbr. Zdziwiło to wszystkie 
zwierzęta, gdyż bobry nie żyją w Afryce, tylko w Europie oraz w Ameryce Północnej. 
Biedak, był zmarznięty, głodny, brudny i oddalony od domu. Zwierzęta postanowiły 
zaopiekować się bobrem. Słoneczne światło ogrzało go, goryle znajdywały dla niego 
najlepsze kąski, nosorożce czesały go rogami, a słonie zapewniały mu prysznic i suszenie 
uszami. Reszta zwierząt zapewniała, radość, śmiech, zabawę i odpoczynek. Nasi 
bohaterowie myśleli, że przybysz odejdzie po tygodniu, ale tak się nie stało. Bóbr został 
u nich około dwa miesiące. Zwierzęta zaczęły zauważać wadę bobra. Tą wadą było 
nadużywanie gościnności. Mieszkańcy afrykańskiej sawanny nie wiedzieli co począć, aż 
jeden z krokodyli, podszedł do gościa i zrobił ruch łapą, oznaczający: ,,Możesz mi 
pokazać swój dom??”. Bóbr zrozumiał. Wędrowali razem, aż do Europy, gdzie bóbr miał 
swój dom. Kiedy zobaczył swoją rodzinę, tak się ucieszył, że o wszystkim zapomniał i 
razem z rówieśnikami tańczył do nocy, a dumny z siebie krokodyl, pomaszerował w 
stronę afrykańskiej sawanny. Zwierzęta na cześć krokodyla, wyprawiły wielką ucztę 
zabawy i tańce do białego rana. 
 
 
 

Rozdział IV 
Wielka susza. 

 
Pewnego, wręcz upalnego dnia, na sawannie, wszystkie zwierzęta stały przy rzece i piły, 
i piły, i piły by zgasić pragnienie. W pewnym momencie cała woda zniknęła, zostało tylko 
jej dno. Zwierzęta nie wiedziały o co tu chodzi. Nigdy wcześniej nie doświadczyły czegoś 
tak strasznego. Sęp wzbił się w górę i zobaczył... rurę, która dostarczała wodę, zatkaną 
ciężkim głazem. Przewodnik słoni pobiegł za sępem. Gdy znalazł się tuż obok rury, z 
trudem wszedł do niej i odsunął skałę trąbą. Nagle usłyszał zbliżający się strumień wody. 
Chciał wyjść , lecz się zaklinował na dobre. Kiedy rwąca fala zbliżała się do niego, sęp z 
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impetem wleciał do rury, pociągnął słonia za trąbę i słoń był wolny. Szybko wyskoczył z 
dołu i  nie minęła sekunda, a woda zalała cały rów. Wszystkie zwierzęta tak się cieszyły, 
że na podziękowanie słoniowi i sępowi wyprawiły ucztę, gdzie głównym daniem, a 
raczej napojem była, znaleziona, uratowana woda. 
 
 
 

Rozdział V 
Małpie drzewo. 

 
 

Na środku sawanny stoi wysokie drzewo akacjowe. Liście tego drzewa zjadają żyrafy, 
mimo że to drzewo ma kolce, nie przeszkadza to im w żerowaniu. Jednak nie tylko żyrafy 
korzystają z tego drzewa. Już po nazwie, które dały mu zwierzęta, które jeszcze z niego 
korzystają, można się domyśleć, kto jeszcze z go wykorzystuje i do czego. Ta nazwa 
to: ,,Małpie Drzewo”. Małpy lubią się na nim wspinać, ponieważ jest najwyższym 
drzewem na sawannie. Nawet kolce im w tym nie przeszkadzają. Na pniu akacji jest 
powieszona drewniana tabliczka, na której napisana jest nazwa drzewa, czytelna tylko 
dla małp. A brzmi następująco: ,, Uka uka, uu aa”. Drzewo niestety miało jedną wadę, 
było bardzo spróchniałe. Pewnego dnia, gdy małpy były na swoim drzewie, najwyższa 
żyrafa złapała niechcący głową o gałąź akacji. Próbowała się wydostać, pociągnęła, lecz 
to na nic. Podniosła głowę i się udało. Ale niestety drzewo się przechylało, a małpy były 
w szoku. Wśród zwierząt wybuchła panika. Jedynie hipopotamy i nosorożce odzyskały 
zimną krew. Zabrały błoto i ziemię pod drzewo, by było czymś podparte. Dzięki szybkiej 
interwencji nosorożców i hipopotamów, akacja przestała się przewracać, a na sawannie 
zapanował spokój. Niestety zabroniono małpom dalszych wspinaczek po drzewie. 
Małpy były zdruzgotane. Lecz po dwóch miesiącach wyrosło nowe drzewo, także 
akacjowe i szympansy, goryle i pawiany mogły się wspinać. I tak na sawannie znalazło 
się nowe najwyższe drzewo, lecz dalej małpie i z drewnianą tabliczką z napisem: ,,Uka 
uka, uu aa”. 
 

Filip Kaim, klasa IV 
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Moja pasja to jazda konno zaczęła się, gdy   miałam 7 
lat czyli 5 lat temu. Po miesiącu  jazdy konno 

stwierdziłam, że może ktoś pokocha jazdę konno tak jak ja. Po krótkim 
czasie moja przyjaciółka zaczęła ze mną jeździć do stadniny. Aktualnie 
mam 12 lat i dalej wspominam pierwsze chwile spędzone w stajni. 
Jeździłam już do 3 stajni. Ale ostatecznie wybrałam Tęcze i myślę, że tam 
już zostanę. Zaczęłam jeździć na lonży- jest to inaczej długi 
sznurek. Aktualnie  zaczynam skakać przez przeszkody. 
Moją ulubioną rasą konia jest 

      Haflinger                                                                       

  
CIEKAWOSTKI O JEŹDZIE KONNEJ i o koniach 

 

co to jest HIPOERAPIA : jest to jazda przeważnie dla osób 
niepełnosprawnych. Taka jazda pomaga w rehabilitacji ruchowej. 

 
Chody - chodzenie  konia 

 
STĘP : najwolniejszy chód konia                                         

 Kłus : szybszy niż stęp ale nie najszybszy 
Galop : najszybszy z chodów 

 
Najmniejszy koń 

                                      
              Falabella to nie jest kucyk,      
tylko koń  miniaturowy; są naprawdę 

małe w porównaniu 

do dużego konia                                        
 

Natalia Liszka, klasa 6 

 

MOJE HOBBY 
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Halloween 

 Halloween  to zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w  wielu 

krajach w wieczór 31 października. 

 Nazwa Halloween to skrót od "All Hallow's Evening", czyli nocy przed 

Dniem Wszystkich Świętych. 

Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii, Australii i Wielkiej 

Brytanii. Mimo, że dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy się po święcie Bożego Narodzenia największą 

popularnością. 

Jego korzenie sięgają cywilizacji Celtów, którzy niegdyś zamieszkiwali tereny dzisiejszej Anglii, Irlandii, 

Szkocji, Walii oraz północnej Francji. Do wierzeń Celtów należało przekonanie, że 31 października dusze 

zmarłych odwiedzają ziemię. 

Halloween w Polsce pojawiło się w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. 

Głównym symbolem święta jest wydrążona i podświetlona od środka dynia z wyszczerbionymi zębami. 

Inne popularne motywy to duchy, demony, zombie, wampiry, czarownice, trupie czaszki, nietoperze, czarne 

koty, pajęczyny itp. 

Jednym z popularnych halloweenowych zwyczajów, na który czekają głównie dzieci jest tric 

 or treat, czyli "cukierek albo psikus". 

31 października dzieci odwiedzają domy w okolicy miejsca swojego zamieszkania, prosząc sąsiadów o 

słodki przysmak. Jeżeli go nie otrzymają, zgodnie z tradycją mogą wyrządzić psikusa. 

 

       

     

  

       

   Julia Brejta klasa 6 

 

 

TRADYCJE I ZWYCZAJE 
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BOŻE NARODZENIE 

Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej – święto 

upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna 

przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego 

oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem. W Kościele katolickim jest 

to święto nakazane. 

Historia Bożego Narodzenia 

 

Jest to święto chrześcijańskie, wprowadzone dla uczczenia tajemnicy narodzenia Jezusa 

Chrystusa. Obchodzono je od IV wieku, najpierw w Rzymie. W tamtym okresie na polecenie 

cesarzowej Heleny w Betlejem, miejscu narodzenia Jezusa, wzniesiono bazylikę Narodzenia 

Pańskiego. 

                 

Paulina Koratarz kl.7 
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Pierniczki Świąteczne – 

smakują  jak  toruńskie. 

Składniki: 

0,5 kg mąki 

0,5 szklanki cukru 

25 g przyprawy do piernika 

1,5 łyżeczki sody 

130 g miodu 

0,5 kostki masła 

2 jajka 

Wykonanie: 

Wszystkie suche składniki mieszamy w dużej misce. Margarynę roztapiamy na 
małym ogniu razem z miodem i odstawiamy do ostygnięcia. Kiedy margaryna i miód nie są już 
gorące wrzucamy do środka jajka i dokładnie mieszamy. Łączymy suche i mokre składniki. Ciasto 
na pierniczki wyrabiamy rękami lub w stojącym mikserze. Po zagnieceniu ciasta należy je 
rozwałkować, wyciąć foremkami kształty. Ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.  

Piec 10 minut w temperaturze 200 oC. 

Ciasta wystarczy na 5 blach.  

 

Karolina Paluch kl. 4 

Przepis zaczerpnięty ze strony www.ciastkozercy.pl 



16 
 

 

 

 

 

Konkursowe łamigłówki ortograficzne 

29.09.2022r. wybrani uczniowie z kl.7 i kl.8 zmierzyli się z zawiłościami polskiej 

ortografii. Uczestniczyli w etapie szkolnym X Ogólnopolskiego Dyktanda 

Niepodległościowego „Po polsku o historii” przygotowanym przez Fundację 

„Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ. 

Nadrzędnym celem Dyktanda było rozwijanie dociekliwości poznawczej uczniów 

i ich językowych umiejętności oraz doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni 

polskiej z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią odzyskiwania 

niepodległości przez Polskę. Nasi uczniowie odświętnym strojem zaakcentowali 

postawę zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji historii, w tym 

kultury języka polskiego. Dla uczniów biorących udział w konkursie to wysiłek, ale 

zapewne też satysfakcja z tego, że …zawsze warto. 

Redakcja 

 

 

 

 

 

W SZKOLNYM SKRÓCIE 
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Projekt "BohaterOn w Twojej Szkole" 

Projekt ten zagościł w nasze szkole kolejny raz. W tym roku szkolnym został realizowany  przez 

uczniów klasy ósmej  Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi - Królowej   w Dulowej. Zadania projektowe 

realizowane były  w ramach lekcji historii .W klasach zostały przeprowadzone tematy wprowadzające w 

tematykę Polskiego Państwa Podziemnego oraz Powstania Warszawskiego i innych zagadnień z historii Polski 

XX w. Zagadnienia te zobrazowane były filmami edukacyjnymi. Ponadto uczniowie oglądnęli zasoby Muzeum 

Powstania Warszawskiego- Archiwum Historii Mówionej, celem utrwalenia relacji żołnierzy AK - uczestników 

Powstania Warszawskiego. Następnie zapoznali się ze scenariuszem lekcji :" Co za historia. Powstanie 

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

Warszawskiemu, w czasie którego notowali fakty, aby je wykorzystać podczas pracy twórczej, wykonując w 

grupach plakaty. Wykonane plakaty poszczególnych grup dotyczące podanych zagadnień, zawierały 

infografikę, zdjęcia i odpowiedzi na pytania pochodzące w oparciu o metodę 5W+H. Plakaty zdobią  salę 

lekcyjną .Następnie uczniowie  przygotowali kartki z życzeniami dla Powstańca.  

W czasie przygotowywania kartek, podopieczni zapoznali się z krótkimi biogramami Powstańców 

prezentowanych na stronie projektowej "BohaterOn...".Przygotowane życzenia  oraz plakaty wykorzystano 

do nagrania krótkiego filmiku, który został umieszczony na portalu www.dumnizpowstańców.pl. W sali 

lekcyjnej przygotowano również gazetkę ścienną  o tematyce związanej z propagowaniem projektu.  

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

uczniów. 

Redakcja 

 

 
 

Redakcja gazetki szkolnej- uczniowie szkoły pod kierunkiem 

 pani Anetty Świerczek- Sumery 
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