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Wywiad z Panią Haliną Sulimą – Zielik, nauczycielką historii o zawodzie nauczy-

ciela, podróżach i innych pasjach - rozmawiają Anna Geryn i Wiktoria Jasińska  

– uczennice klasy 3d i redaktorki szkolnej gazety. 

  

Anna Geryn i Wiktoria Jasińska: 

Dzień dobry. Chciałybyśmy zadać 

Pani kilka pytań związanych z wy-

konywanym przez Panią zawodem  

i zainteresowaniami. Oto pierwsze  

z nich. Kiedy postanowiła Pani,  

że zostanie nauczycielką? 

Pani Halina Sulima – Zielik: Uff…

(śmiech). Zacznijmy od początku. 

Będąc w szkole podstawowej, my-

ślałam o studiowaniu prawa i dlate-

go w szkole średniej wybrałam kla-

sę o profilu humanistycznym.  

W trakcie nauki w liceum zdecydo-

wałam, że zostanę nauczycielem,  

a przedmiotem, który chciałam wy-

kładać, była historia, ponieważ  

od zawsze interesowała mnie  

ta dyscyplina nauki, zwłaszcza okres starożytności i średniowiecza. Zresztą właśnie 

ze średniowiecza pisałam pracę magisterską. 

Anna Geryn i Wiktoria Jasińska: Dlaczego zdecydowała się Pani uczyć akurat tego 

przedmiotu? 

Pani Halina Sulima – Zielik: Historia pasjonowała mnie od zawsze. Czytałam bardzo 

dużo powieści historycznych i rozwiązywałam zagadki historyczne. Zawód nauczyciela 

traktuję jako posłannictwo, a praca z dziećmi i młodzieżą sprawiała mi i sprawia 

ogromną przyjemność oraz daje dużą satysfakcję. Bardzo często używam określenia 

w rozmowie, że ,,idę do szkoły”, a nie do pracy. 

Anna Geryn i Wiktoria Jasińska: Jak lubi Pani spędzać wolny czas? 

Pani Halina Sulima – Zielik: Swój wolny czas uwielbiam spędzać na łonie natury. 

Uwielbiam pić poranną kawę przy śpiewie ptaków na mojej działce. Oprócz tego cho-

dzę na basen, jeżdżę na rowerze. W wolnym czasie na nowo wracam do nauki języka 

angielskiego. 

Kilka pytań do… naszych nauczycieli 
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Anna Geryn i Wiktoria 

Jasińska: Jaką rolę w Pa-

ni życiu odgrywają podró-

że? 

Pani Halina Sulima – 

Zielik: Uwielbiam podró-

że. Zawsze co roku sta-

ram się gdzieś pojechać. 

Jest to bardzo ciekawe. 

Lubię podróżować po Pol-

sce, ale również odkrywać 

nowe miejsca poza na-

szym krajem. Rozwijają 

one nasze wyobrażenia  

o świecie, dostarczają informacji, odgrywają ważną rolę. Jest to kontakt z rzeczywi-

stością, doświadczenie i obcowanie z ludźmi. Osobiście bardzo lubię podróże indywi-

dualne, gdzie sama mogę wybrać miej-

sce, które chcę zobaczyć.  

W odkrywaniu świata pomaga mi moja 

córka, która ma mobilny tryb pracy,  

a ja za nią ,,podążam”. 

Anna Geryn i Wiktoria Jasińska: 

Jakie miejsca chciałaby Pani odwie-

dzić? 

Pani Halina Sulima – Zielik: Moim 

marzeniem jest podróż do Afryki  

i na Grenlandię. 

Anna Geryn i Wiktoria Jasińska:   

Życzymy, aby to marzenie spełniło się 

jak najszybciej. Dziękujemy za roz-

mowę. 

Pani Halina Sulima – Zielik: Ja rów-

nież dziękuję. 

 

Anna Geryn i Wiktoria Jasińska 

Fot. Archiwum prywatne p. Haliny Sulimy — Zielik 



 

 Jak ciekawie fotografować otaczającą nas przyrodę smartphonem? W jakich 

programach dokonywać obróbki zdjęć? Gdzie udostępniać nasze fotografie ?  Przed 

takimi dylematami stoi dziś wielu użytkowników telefonów. Nie ma w tym absolutnie 

nic trudnego. Można by powiedzieć, ale jak to? Przecież nie mam przy sobie żadnego 

dobrego aparatu, a tym bardziej zaawansowanej fotograficznie lustrzanki. 

Myślę, że każdy z nas w swojej kieszeni posiada smartphona. Co prawda nie 

każdym można wykonać niezwykłe ujęcia. W mojej opinii, aby fotografia smartphonem 

miała jakikolwiek sens, powinien on zawierać aparat z minimum 8 Mpx (Megapikselami) 

oraz stabilizację obrazu, dzięki której zdjęcia nie będą poruszone. Fotografując 

telefonem powinniśmy pamiętać o kilku zasadach:  

- starajmy się nie robić zdjęć pod światło (nie brać za tło słońca, okna,  

lub innego źródła światła, ponieważ jeśli chcemy sfotografować osobę lub grupę osób, 

mogą być oni zacienieni; jeśli bardzo zależy nam na uchwyceniu zachodu słońca,  

po znalezieniu odpowiedniego kadru, przed 

zrobieniem zdjęcia kliknijmy na obiekt, który 

chcemy uwydatnić na bardzo jasnym tle lub 

spróbujmy delikatnie rozjaśnić kadr, 

przesuwając „suwak” znajdujący się obok 

ikonk i ,  którą  ustawiamy ostrość; 

- nie używajmy powiększania, fotografując 

smartphonem, ponieważ zoom zastosowany  

w większości telefonów jest zoomem cyfrowym, 

który znacznie pogarsza jakość wykonywanych 

zdjęć. 

 Jeśli uda się nam zrobić ładne zdjęcie, czasem należy wprowadzić drobne 

poprawki. Może trzeba zniwelować efekt czerwonych oczu lub poprawić jakąś 

niedoskonałość, zwiększyć albo zmniejszyć jasność, lub skorzystać z innych ustawień.  

Z  p o m o c ą  p r z y c h o d z ą  j u ż  z a i m p l e m e n t o w a n e  n a r z ę d z i a  

do edycji zdjęć, znajdujące się w galerii. Jeśli one nie wystarczą, wtedy możemy 

pobrać darmową aplikację ze sklepu App Store lub Google Play, np. polecaną przeze 

mnie: Snapseed. Aplikacja jest dość prosta w obsłudze, lecz trzeba nauczyć się z nią 

pracować. Mimo wszystko uważam, że warto jest poświęcić jej kilka chwil, ponieważ 

jest profesjonalna. Gdzie dzielić się naszą pracą? Odpowiedź jest bardzo prosta! 

Wystarczy założyć darmowe konto w serwisie takim jak np. Instagram i gotowe. Tam 

możemy udostępniać to, co udało nam się sfotografować. Inni mogą obserwować nasz 

profil, komentować nasze zdjęcia lub je polubić. My także możemy obserwować innych 

i oceniać ich prace.  
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Idealne zdjęcia przy użyciu telefonu? Tak! 



Już niedługo wakacje, więc dużo okazji do fotografowania świata wokół Was. 

Aby cieszyć się doskonałymi pamiątkami, spróbujcie  zastosować powyższe rady,  

a być może uzyskacie efekty widoczne na zdjęciach obok.      

   Kacper Starzyński  
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Fot. Kacper Starzyński 

Fot. Kacper Starzyński 

Fot. p. Iwona Sochacka 



Wielu z was zna ludzi, którzy wpłynęli na losy świata: Karol Wielki, Jan III Sobieski, Isaac 

Newton, Albert Einstein, Józef Piłsudski, Jan Paweł II i wielu innych. Wśród wybitnych postaci poja-

wiają się także nazwiska kobiet, których sylwetki przybliżę w niniejszym artykule. Dzięki tym kobie-

tom świat nie tylko zmienił się, ale także stał  się lepszy.  

Pierwszą kobietą na naszej liście jest Hypatia z Aleksandrii (ur. ok. 350 r. n.e. – zm. 415 r. 

n.e.). Zajmowała się algebrą, geometrią i astronomią. Legenda przypisuje Hypatii wynalezienie astro-

labium i rodzaju areometru - pierwszych prymitywnych narzędzi do określania położenia gwiazd  

na niebie. Zgromadziła wokół siebie krąg oddanych uczniów, wspólnotę dążącą do wiedzy i poznania 

natury rzeczywistości, opierając się na filozofii pitagorejsko-platońskiej. Hypatia wymagała od siebie 

i swych uczniów wysiłku umysłu, silnej woli i wyrzeczeń. Jednocześnie jej postawa była tolerancyjna  

i odznaczała się otwartym spojrzeniem na problemy filozoficzne. Wśród jej uczniów byli chrześcija-

nie i poganie, pochodzący nie tylko z Aleksandrii i Egiptu, ale z Syrii, Cylicji i Konstantynopola. Zosta-

ła zamordowana w 415 roku, prawdopodobnie przez św. Cyryla z Aleksandrii.  

Maria Skłodowska – Curie (ur. 1867 r. - zm. 1934 r.) to jedna  z najbardziej znanych Polek  

na świecie. Odkryła 2 pierwiastki chemiczne (polon i rad), dzięki czemu otrzymała dwie Nagrody No-

bla za wkład w badania w dziedzinie chemii i fizyki. Po otrzymaniu drugiej Nagrody Nobla, Maria 

przekonała rząd Francji do przeznaczenia środków na budowę prywatnego Instytutu Radowego, który 

został wzniesiony w 1914 roku.  

Kolejną ważną dla historii świata kobietą jest Amelia Earhart (ur. 1897 r., zaginęła  

w 1937 r., uznana za zmarłą w 1939 r.). Była to pierwsza kobieta, która przeleciała samotnie  

nad Atlantykiem. Okoliczności jej śmierci nie są do końca znane. Prawdopodobnie rozbiła się  

w dalekiej Nikumaroro (Nowa Gwinea), gdzie w 1940 r. odnaleziono ludzkie kości; but, uznany za dam-

ski; pudełko od amerykańskiego sekstantu oraz butelkę benedyktynki, którą lubiła pilotka. Na począt-

ku zostały one uznane za męskie, ale ponowna analiza antropologiczna opublikowana w 2018 roku 

wskazuje, że należały jednak do kobiety. Rząd USA przeznaczył na jej poszukiwania ponad 4 miliardy 

dolarów.  

Walentina Tierieszkowa (ur. 1937 r.) była natomiast pierwszą kobietą, która poleciała w ko-

smos. Wzięła udział w misji Wostok 6, podczas której spędziła w kosmosie  2 dni, 22 godziny i 50 mi-

nut. Jako pierwsza kobieta w kosmosie stała się bardzo ważną osobą w ZSRR  

i na świecie. Do dziś mieszka w Rosji. Jest honorowym obywatelem 18 miast na całym świecie. Otrzy-

mała również wiele odznaczeń za swe osiągnięcia, w tym polski Order Krzyża Grunwaldu. 

 Ważną postacią we współczesnym świecie jest Malala Yousafzai (ur. 1997 r.)  - działaczka spo-

łeczna. W Pakistanie walczy z zakazem edukacji dla dziewcząt wprowadzonym przez Talibów. Na po-

czątku 2009 roku zaczęła pisać na blogu pod pseudonimem Gul Makai o swoich doświadczeniach jako 

uczennica w Wadi-e Swat. Informowała o tym jak talibowie zmuszają do zamykania szkół prywatnych  

po wprowadzeniu zakazu edukacji dziewcząt. W 2012 r. została postrzelona przez zamachowców  

w głowę . Cudem przeżyła. Po zamachu opuściła Pakistan, do którego wróciła dopiero 
 

Mikołaj Hetman 

Źródło: www.wikipedia.pl 
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Kącik Poczytalny - recenzja książki 

„Władca Pierścieni” jest to książka fantasy autorstwa Johna Ronalda Reula Tolkiena 

brytyjskiego pisarza oraz profesora filologii klasycznej i literatury staroangielskiej na Uni-

wersytecie Oksfordzkim. „Władca Pierścieni” to kontynuacja książki pt. „Hobbit, czyli tam  

i z powrotem”.   

 Po II wojnie światowej nastąpił wzrost cen papieru w Anglii, przez co dzieło Tolkiena 

zostało wydane w trzech tomach („Drużyna Pierścienia”, „Dwie wieże”, „Powrót króla”),  

tak aby każda z część była w przystępnej cenie. Utwór Tolkiena do dziś uważany jest błędnie 

za trylogię, chociaż sam autor odrzucał to określenie, jako że książka składa się z sześciu 

części. Powieść pisana była przez około 12 lat i wydano  ją w Wielkiej Brytanii w latach  

1954–1955. 

 Akcja rozgrywa się w Śródziemiu.  

Po wielu latach poszukiwany i pożądany pier-

ścień władzy zostaje odnaleziony w niewiel-

kiej norce pewnego hobbita. W późniejszej 

części utworu formuje się Drużyna Pierście-

nia, której celem jest zniszczenia pierścienia, 

aby na zawsze zniszczyć Saurona, władcę 

Mordoru. 

 Jest to powieść o odwiecznej walce do-

bra ze złem, o solidarności koniecznej do jej 

wygrania. Tolkien przekazuje ważną prawdę: 

nawet istoty niepozorne, nieliczące się  

w świecie mogą wpływać na rzeczywistość. 

Zachęca tym samym do podejmowania działań  

w imię dobra. 

 Niezwykła, baśniowa  kreacja świata 

przedstawionego była inspiracją dla scenarzy-

stów i reżyserów filmowych. Jednak najwięk-

szym problemem dla twórców filmu było wia-

rygodne przedstawienie rzeczywistości uka-

zanej przez Tolkiena.  W latach 2001 - 2003 

wielbiciele tej powieści mogli cieszyć się ad-

aptacją  w reżyserii Petera Jacksona, bijącej 

rekordy oglądalności. 

 Uważam jednak, że książka jest warta 

uwagi, ponieważ potrafi w bardziej sugestywny sposób niż film przenieść 

          do Śródziemia, świata stworzonego przez Tolkiena. 
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