
 
 

NR 11 (MARZEC-KWIECIEŃ 2018) 

 
 PISMO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI NR 4 

IM. E.J. JERZMANOWSKIEGO          

W WIELICZCE   

 

O czym w numerze? 
Sprawozdanie ze szkolnych obchodów Dnia Patrona oraz uchwalenia Konstytucji  

3 maja 

Sukcesy Czwórki w Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i my” 

Wywiad z Szymonem Korbusem – zdobywcą wyróżnienia w wojewódzkim 

konkursie Drzewo recenzji 

  

 
4NEWS przygotowuje zespół uczniowski pod redakcją  Doroty Machno 



 
 

Z życia szkoły 

Obchody Dnia Patrona Szkoły oraz 

uchwalenia Konstytucji 3 maja 

 

27.04.2018 r. w naszej szkole odbył 

się apel z fragmentami artystycznymi  

z okazji obchodów Dnia Patrona  

i Konstytucji 3 maja. Wcześnie rano 

zaczęły się próby, na których pod 

opieką nauczycieli spotkali się wybrani 

uczniowie klas 5,6 i 7. Około godziny 

11.00 zaczął się 

pierwszy apel dla klas 

1-3. Uczniowie byli 

ubrani w galowe 

stroje, natomiast sala 

przyozdobiona była 

flagą naszego kraju 

oraz portretami 

Erazma Józefa Jerzmanowskiego. 

Dominika i Kacper z klas 5a i 5b 

wcielili się w rolę prowadzących. Na 

rozpoczęcie wspaniały duet wraz  

z wszystkimi uczniami odśpiewał Hymn 

Szkoły. Jako pierwszy został 

zapowiedziany wiersz o życiu naszego 

patrona przeczytany przez naszą 

koleżankę Madzię z klasy 5a. 

Następnie zaśpiewana została pieśń  

o dziejach naszej ojczyzny przez 

kwartet z klasy 5d. Znalazł się czas na 

wiele wierszy i piosenek, między 

innymi recytowanie utworów przez 

klasy 6, wspaniałe wykonania znanych 

nam piosenek, deklamację pięknego 

wiersza przez Darię z klasy 5d, 

piosenkę z niezwykłą 

choreografią. Podczas 

krótkiej przerwy 

nastąpiło złożenie 

kwiatów pod pomnikiem Patrona przez 

Samorząd Uczniowski, w trakcie  

usłyszeliśmy muzykę graną na 

skrzypcach, akordeonie i pianinie. Na 

koniec klasa 7c przygotowała krótką 

scenkę na temat 

Konstytucji 3 maja. 

Wygłoszona została 

Inwokacja z epopei 

narodowej pt. Pan 

Tadeusz, zaśpiewane 

także zostały piosenki 

takie jak Witaj maj, 

Ojczyzno Ma oraz Hymn Polski.  

Pod koniec wręczone zostały 

nagrody za konkurs plastyczny oraz 

konkurs na najlepszy wiersz  

o Patronie Szkoły. Po zakończeniu 

akademii uczniowie rozeszli się do 

klas. Na następnej lekcji odbył się 

identyczny występ dla klas 4-7. Każdy 

jak również ja słuchał z uwagą wierszy 

i piosenek. Dzieci z młodszych klas 

chętnie poznawały historie z życia 

Patrona i dziejów Polski. Chętnie 

zapraszamy rodziców na obejrzenie 

następnego apelu i wsparcie swoich 

dzieci w występie. 

 

Paulina Życzkowska kl. 5d  
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Z życia szkoły  

Gminny Przegląd Teatrzyków 

Dziecięcych „Teatr i my” 

 

W dniach 16- 18 kwietnia 2018 r. 

w auli Domu Ludowego  

w Wieliczce odbył się coroczny 

Gminny Przegląd Teatrzyków 

Dziecięcych „Teatr i my”. Już po 

raz szósty organizatorem była 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi  nr 4 im. Erazma 

Józefa Jerzmanowskiego w 

Wieliczce oraz Stowarzyszenie 

Moje Krzyszkowice. Przegląd 

odbył się pod honorowym 

patronatem Burmistrza Miasta  

i Gminy Wieliczka – Pana Artura 

Kozioła, Teatru Współczesnego 

oraz Teatru Bynajmniej. 

Uczniowie i nauczyciele Czwórki 

mogą być dumni, ponieważ 

przedstawienia przygotowane  

przez nich odniosły 

duży sukces. Wśród grup  

z oddziałów przedszkolnych 

Szkoła Podstawowa z Odziałami 

nr 4 w Wieliczce zajęła I 

miejsce za przedstawienie pt. 

Królowa Śniegu, w kategorii klas 

I-III otrzymała I nagrodę za 

spekktakl pt. Kukułka, natomiast 

wśród klas IV-VII zajęła III 

miejsce za przedstawienie pt. 

Bądź sobą. Wszytskim lauretom 

serdecznie gratulujemy. 

 

Redakcja „4NEWS”
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Recenzja filmu Matylda

Matylda 

to film 

reżysera 

oraz 

aktora – 

- Danny’ego DeVito, który zasłynął  

z takich produkcji jak Powrót 

Batmana, gdzie grał „pingwina”  

z 1992 roku lub Lot nad kukułczym 

gniazdem, odegrał tam rolę 

Martiniego. Matylda jest 

ekranizacją książki pod takim samym 

tytułem autorstwa Roalda Dahla – 

norweskiego pisarza głównie 

powieści przeznaczonych dla 

młodszych czytelników. Film ten 

ukazał się w 1996 roku na świecie, 

jednak w Polsce mogliśmy go 

zobaczyć dopiero 27 grudnia 

tamtego roku. Matylda jest komedią, 

a zarazem filmem familijnym  

z przesłaniem, iż trzeba wierzyć  

w coś, by się to udało oraz by być  

w życiu pozytywnie nastawionym do 

świata. Rolę tytułową, czyli główną 

postać zagrała Mara Wilson, jej 

dobrą nauczycielkę (Jennifer 

Honey) Embeth Davidtz, a rodziców 

dziewczynki oraz jej brata – reżyser 

filmu Danny DeVito, Rhea Perlman  

i Brian Levinson. 

Produkcja ta opowiada  

o losach Matyldy, która od 

najmłodszych lat była traktowana 

jak „piąte koło u wozu” przez swego 

brata i rodziców. Była całkowitym ich 

przeciwieństwem. Jej opiekunowie  

nie widzieli w niej potencjału, choć  

w rzeczywistości był on wielki. 

Dziewczynka nienawidziła telewizji, 

a kochała czytać, czego rodzice jej 

zabraniali; ona jednak i tak 

potajemnie chodziła do biblioteki. 

Państwo Wormwood kazali jej 

oglądać kablówkę.  

W jej szkole rządziła pani 

Agatha Trunchbull, czyli zła 

dyrektorka szkoły. Podopiecznych 

traktowała zbyt surowo, zakazując 

im w placówce wszystkiego, co 

sprawiało im jakąkolwiek radość 

bądź przyjemność. Po jakimś czasie, 

pani Jennifer Honey zaczyna 

pomagać swojej ulubionej uczennicy, 

starając się przenieść do starszej 

klasy ze względu na zdolność oraz 

wiedzę dziewczynki.  

Film ten bardzo miło się 

ogląda. Jest ciekawy, zabawny oraz 

bardzo dobrze nagrany, co moim 

zdaniem wpływa na przyjemność 

patrzenia na ekran. Ja bardzo film 

polubiłam, według mnie uczy on oraz 

pokazuje siłę dziecka. nawet w takiej 

sytuacji rodzinnej, jaką przedstawił 

Roald w oryginale Matyldy.  

  

 

Amelia Wójcik kl. 6b 



 
 

 

 
 

 

Recenzja książki Wszystkie lajki  

Marczuka 

 

Książka pt. Wszystkie lajki Marczuka, 

napisana przez polskiego autora, Pawła 

Beręsewicza, została wydana w 2016 

roku. Jest ona przeznaczona głównie dla 

młodzieży. 

 Opowiada o trójce przyjaciół: 

Rafale Koneckim (didżej Koniu), Adamie 

Zielińskim (Zielu) oraz Annie Barskiej, 

którzy są nierozłączni od kilkunastu lat. 

Kiedy jednak idą do gimnazjum, ich 

znajomość słabnie. Przyjaźń powoli się 

rozpada, ponieważ Rafał w Dniu Kobiet 

puszcza przez radiowęzeł zmontowane 

wcześniej przez siebie nagranie,  

z którego wynika, że Adam rzekomo 

mówi sprośne rzeczy na temat Anki oraz 

innych dziewczyn ze szkoły. Niedługo po 

tym zdarzeniu zostaje ogłoszony 

konkurs, w którym główną nagrodą jest 

wycieczka do Australii. Polega na 

spopularyzowaniu postaci miejscowego 

bohatera. Konecki proponuje 

Zielińskiemu współpracę, lecz chłopak 

odmawia - uznaje, że jest to świetna 

okazja do odegrania się Rafałowi. Od 

tego zdarzenia rozpoczyna się ich 

rywalizacja. Grupa Adama typuje 

tajemniczą postać Jana Marczuka. Na 

skutek intrygi grupa Rafała obiera tego 

samego bohatera. Postać Jana Marczuka 

wzbudza wiele emocji w środowisku 

lokalnym oraz całym kraju. Kto wygra 

konkurs? Czy Adam odegra się na 

Rafale? Kim jest Jan Marczuk? 

 Wciągająca akcja, zaskakujące 

zakończenie, ciekawe spojrzenie na 

świat młodzieży i ich problemy. Ciekawa 

odskocznia od poważnych lektur 

obowiązkowych. Ja przeczytałem  

z prawdziwą przyjemnością. Książka jest 

świetna i na pewno zainteresuje 

amatorów podróży w czasie. Trudno się 

oderwać od lektury. Jednym słowem - 

polecam!   

 

 

Szymon Korbus kl. 7a 
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Wywiad z Szymonem Korbusem - zdobywcą wyróżnienia  

w wojewódzkim konkursie Drzewo recenzji 
 

 

 

 

Na czym polegał konkurs, w którym 

wziąłeś udział? 

Konkurs polegał na przeczytaniu 

wybranej książki z listy i napisaniu do 

niej noty edytorskiej. 

Kto był jego organizatorem? 

Jego organizatorem była Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna w Krakowie na 

Rajskiej. 

Jaką książkę przeczytałeś? 

Przeczytałem książkę autorstwa Pawła 

Beręsewicza pt. Wszystkie lajki 

Marczuka. 

Co najbardziej Ci się w niej spodobało? 

Najbardziej spodobało mi się 

podzielenie akcji na czasy współczesne  

i  wojenne. 

Czy, Twoim zdaniem, konkurs był 

trudny? Jeśli tak, dlaczego? 

Według mnie konkurs był trudny, 

ponieważ brało w nim udział wiele osób  

z całego województwa, dlatego trzeba 

było dać z siebie wszystko. 

Które zająłeś w nim miejsce? 

Zostałem wyróżniony. 

Z kim pojechałeś na galę rozdania 

nagród? 

Na galę rozdania nagród pojechałem  

z nauczycielką języka polskiego - Panią 

Dorotą Machno oraz z uczennicą klasy 

6b, Zuzanną Konieczny, która również 

została wyróżniona. 

Jak wyglądała gala? 

Wyglądała ona tak, że na sali byli 

wyróżnieni oraz pracownicy biblioteki. 

Co ciekawe była też na niej autorka  

jednej z książek na liście książek do 

przeczytania w ramach konkursu – 

- Barbara Faron. 

W jaki sposób zachęciłbyś swoich 

rówieśników do brania udziału w tego 

typu konkursach? 

Myślę, że naprawdę warto, ponieważ 

można dostać ciekawe nagrody no i do 

tego cała frajda z czytania! 

 

Wywiad przeprowadziła Patrycja Cieśla 

z klasy 7a 

 

 
 

 

 
 
W następnym numerze ukaże się wywiad  

z Zuzanną Konieczny, która podobnie jak Szymon 

zdobyła wyróżnienie. Nagrodzone teksty 

możecie przeczytać na blogu czytelniczym 

szkoły. 



 
 

 
Recenzja ze spektaklu Przygody 

Odyseusza w Teatrze Groteska  

w Krakowie 
Dnia 18 kwietnia 2018 roku wszystkie 

klasy piąte pojechały dwoma autokarami 

do Teatru Groteska na spektakl pt. 

Przygody Odyseusza.  

 Sztukę wyreżyserował Paweł 

Szumiec, a zagrali w niej: Marek 

Karpowicz - Odyseusz; Włodzimierz 

Jasiński - Zeus; Olga Przeklasa - Atena; 

Adam Godlewski - Hermes; Krzysztof 

Grygier - Tespis, cyklop Polifem; 

Katarzyna Kopczyk - Kalypso, Kirke, 

Syrena, Aktor; Małgorzata Hachlowska - 

Nausikaa, Syrena, Widmo Penelopy, 

Służka Kirke; Barbara Cieślak - Gorgona, 

Asystent Tespisa, Bałwan Morski, Aktor, 

Towarzysz Odyseusza; Paweł Mróz - 

Posejdon, Eurylochos, Aktor, Towarzysz 

Odyseusza i Jan Plewa - Bałwan Morski, 

Aktor, Asystent Tespisa, cyklop, 

Towarzysz Odyseusza. Lalki, maski  

i kostiumy przygotowała Joanna Braun,  

a muzykę - Jacek Stankiewicz. 

 Przedstawienie zaczęło się od 

poszukiwań sposobów na nudę przez 

bogów greckich. Po wielu propozycjach 

Zeus zgodził się na pewien pomysł: 

odegranie spektaklu. Rozpoczęło się 

przedstawienie, które wyglądało jak 

teatr w teatrze. Historia rozpoczęła się 

od pożegnania Odyseusza z Penelopą  

i wyruszenia podróżnika w odległe 

miejsca. Po drodze natrafił na wyspę 

cyklopów, gdzie spotkał przedstawiciela 

tej rasy zwanego Polifemem. Ten widząc 

Odyseusza, chciał go schrupać na obiad. 

Cyklop zapytał podróżnika, kim jest, na 

co ten odpowiedział: "Nikt". Gdy cyklop 

chciał go złapać, on Odys oraz jego 

towarzysze schowali się za dzbanami  

w jego chacie i czekali, aż ten wejdzie do 

środka. Gdy Polifem wszedł i zatrzasnął 

drzwi, czekali na dobry moment, aż  

w końcu go oślepili. Następnie schowali 

się za owcami, które cyklop miał 

wyprowadzić i uciekli, kiedy je 

wyprowadził. Gdy zaalarmowane inne 

cyklopy przyszły, dzięki podstępowi 

Odyseusza polegającemu na nazwaniu 

siebie "Nikim", udało się im uciec. Za ten 

czyn ukarał ich ojciec Polifema, czyli 

Posejdon. Zesłał na nich burze i pioruny. 

Odyseusz i jego towarzysze przeżyli 

sztorm. Nagle natrafili na syreny, 

których śpiew był tak piękny, że nikt nie 

mógł się im oprzeć. Towarzysze 

Odyseusza przywiązali go do masztu, 

żeby nie poszedł za nimi i zatkali 

wszystkim uszy. Syreny z powodu gniewu 

zniszczyły statek, lecz rozbitkowie 

przeżyli i dopłynęli do wyspy 

czarodziejki Kirke. Ta ich mile 

przywitała i podała wino. To też był 

podstęp. Towarzysze Odyseusza 



 
 

zamienili się w świnie. Hermes 

podpowiedział Odyseuszowi, że Kirke 

szykuje pułapkę i doradził mu, żeby 

wrzucił liść laurowy do wina, aby czar się 

nie powiódł. Gdy Odyseusz wypił wino, 

powiedział tylko, że mu smakowało              

a Kirke była zaskoczona. Towarzysze 

podróżnika wrócili do dawnej postaci. 

Zaskoczona Kirke powiedziała 

Odyseuszowi, że może u niej na kilka dni 

zostać. Gdy opuścili wyspę, dotarli do 

ojczyzny Odyseusza – Itaki. Nasz 

podróżnik jak najszybciej dotarł do 

swojej żony Penelopy i opowiedział jej  

o swoich przygodach. 

 Spektakl mi się bardzo podobał, 

szczególnie kostiumy, lalki i maski,  

a najbardziej sam pomysł teatru  

w teatrze. Aktorzy byli ubrani tak samo 

jak lalki – postaci, które grali. Nie 

podobał mi się tylko podział 

przedstawienia na dwie części, ponieważ 

po przerwie spektakl w mgnieniu oka się 

skończył i było widać, że nie był on 

podzielony równo.  Zaciekawiło mnie też 

oświetlenie i muzyka. Światła były 

kolorowe,  a muzyka była dobrze dobrana 

do wydarzeń przedstawionych na scenie. 

Piotr Wiszniewski kl. 5d 
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Nasza radosna twórczość poetycka 
 

Poniżej znajdziecie utwory poetyckie autorstwa laureatów konkursu na wiersz  

o Erazmie Józefie Jerzmanowskim napisane z okazji Dnia Patrona Szkoły. 

 
                             Daria Gładyś 

Filip Karczewski 

Erazm Jerzmanowski – nasz Patron 

 

Przyszedł na świat w ubogiej rodzinie, 

Ale pamięć o Nim nigdy nie zginie! 

Swym życiem pokazał, że mimo tego, 

Można dojść do życia całkiem dostatniego. 

 

Miłość do Ojczyzny była w Nim krzewiona, 

Jego dziadek służył u Napoleona. 

Patriotą był nietuzinkowym, 

Sam brał udział w powstaniu styczniowym. 

 

Kiedy skończył studia, został inżynierem, 

Mieszkał w Ameryce, zrobił tam karierę. 

Dzięki ciężkiej pracy dorobił się wiele, 

Lecz nie szczędził pieniędzy szlachetne cele. 

 

Pomagał Polakom, budował kościoły i szkoły. 

Kochał Pana Boga, o biednych pamiętał. 

Był też przyjacielem Świętego Alberta. 

 

Wrócił z Ameryki, zamieszkał w Krakowie, 

Zarobione pieniądze nie zostawił sobie. 

W testamencie nakazał utworzyć fundację, 

Za zasługi dla kultury i na edukację. 

 

Dzięki Niemu mamy wspaniałą dziś szkołę, 

Bo On sfinansował pierwszą jej budowę. 

Swoim pięknym czynem dał nam dobrą radę, 

Jest dziś dla nas wszystkich prawdziwym 

przykładem! 

Erazm Józef Jerzmanowski 

 

Ten pan, którego popiersie tam stoi,  

którego kącik też w szkole mamy, 

muszą znać wszyscy nasi uczniowie, 

i ci panowie i tamte damy. 

Jest zapisany na kartach historii, 

jako filantrop i wynalazca. 

I chociaż miał majątek ogromny, 

to wcale nie był to marnotrawca. 

By się Wam było łatwiej domyślić, 

o kim ten cały wiersz jest pisany,  

dopowiem jeszcze, że jest to człowiek, 

w naszej szkole do dziś szanowany. 

Był to filantrop z herbu Dołęga,  

powstaniec oraz działacz społeczny, 

doszły mnie również takie pogłoski, 

że w naszej szkole to człowiek wieczny. 

Pewnie już wszyscy się domyślili, 

o kim  w tym wierszu jest ciągle mowa, 

to Erazm Józef jest Jerzmanowski, 

z szacunkiem przed Nim chylimy czoła. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

Magdalena Szymacha 

Polski Nobel 

 

O naszym patronie wiele napisano, 

lecz nie każdy szczegół z jego życia jest historią znaną. 

Wszyscy wiemy, że Erazm Józef Jerzmanowski ufundował naszą szkołę, 

jednak dla Polski odegrał on większą rolę. 

 

W Tomisławicach na Ziemie Kaliskiej się urodził, 

ze znanej patriotycznej rodziny ziemiańskiej się wywodził. 

Czas nauki przerwało mu powstanie styczniowe, 

jego życie w młodości nie było kolorowe. 

 

Wyjechał do Francji i w Paryżu studiował, 

eksploatacją gazu świetlnego się zajmował. 

Wkrótce został wysłany do Stanów Zjednoczonych, 

lecz zawsze pamiętał  o Polakach 

nie zapomniał o nich! 

 

W Ameryce zdobył fortunę oraz poznał przyszłą żonę. 

Był bardzo szczęśliwy, kiedy wspierał Polonię. 

Po wielu podróżach powrócił do kraju, 

Gdzie charytatywnie obdarowywał i nauczał naród. 

 

Polacy docenili trud i hojność jego, 

i dla pamięci nadali mu tytuł „Nobla polskiego”. 

Niósł pomoc potrzebującym, z tego głównie słynął. 

Jest dla nas przykładem, 

wspomnienia o nim nie zginą. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Integrujemy się! 
 

 

 
Rozwiąż krzyżówkę, której wszystkie hasła związane są z integracją. 

 

 

 

 

 

 

        1. I             

     2.    N             

        3. T             

  4.       E             

        5. G             

        6. R             

     7.    A             

    8.     C             

    9.     J             

      10.   A             

                      

                      

                      

                      

                      

                       

 

 

 
1. Synonim słowa „oryginalny”. 

2. Poczucie własnej wartości. 

3. Poszanowanie czyichś poglądów. 

4. Stosunek do kogoś nacechowany poważaniem. 

5. Kilka i więcej osób. 

6. Pomoc w trudnych sytuacjach. 

7. Liczenie się z kimś to traktowanie na …. 

8. Dać komuś oparcie. 

9. Poznajemy go w biedzie. 

10. Nie zdobi człowieka. 

 

 



 
 

Akcja „Trzymaj formę” 

Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę”. Organizatorzy: Główny 

Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności, Związek 

Pracodawców, Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie 

 

Wylicz swoje BMI 

 

Sprawdź czy twoja waga jest prawidłowa. 

W Internecie mamy dostępne kalkulatory do sprawdzenia swojego BMI 

Oczywiście wskaźniki musisz dopasować  do swojego wieku 

                                                                  A może spróbuj sam(a) obliczyć 

 

 

 

 

 

                

 Prawidłowe  wskaźniki BMI dla dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1. Ile kcal dziennie  potrzebuje dziewczyna i chłopiec w 

wieku lat 10-12 przy umiarkowanej aktywności fizycznej ? : 

a) dz. 2100      chł. 2350        b)   dz . 2600  ch. 3200      c) dz. 1400 ch. 1600 

 

2. Magnez to jeden z bardzo ważnych składników mineralnych 

gdzie możemy go znaleźć najwięcej 

a) Migdały , orzechy     b) sałata , pomidory      c) makaron, chleb 

3. Golster,  Jonagold,  Golden Delicious, Szampion  to nazwy ? 

a) śliwek               b) Jabłek,               c)  gruszek 

4. Ile cukru ma w sobie coca- cola?  

5. Która witamina wzmacnia odporność organizmu na infekcje? 

Wit .A,     Wit. C,   Wit. B    

6. Brak tej witaminy osłabia wzrok , zaburza wzrost i pracę mięśni ? 

 

Odpowiedzi 

1 . dz. 2100 kcal ,  chł. 2350 kcal 

2. migdały, orzechy 

3. jabłek 

4.  Coca-cola – ok. 6, 5 łyżeczki cukru  

      Mirinda – 8 łyżeczek cukru 

     Red Bull – prawie 7 łyżeczek cukru 

     Frugo – 6 łyżeczek cukru w szklance 

5. wit C 

6. Wit A 

 

Opracowała: mgr Romana Wrońska 



 
 

 

Aktualności 

Spotkanie z poetą – Karolem Kozłowskim 

15 marca 2018 roku  na zaproszenie grup przedszkolnych w szkolnej bibliotece gościł 

krakowski poeta i satyryk Karol Kozłowski. Jest on autorem takich bajek jak: 

Zwierzątkowo, Chory kotek, Osa Łakomczucha, Znajdek. 

Talentowisko 

21 marca 2018 roku uczniowie naszej szkoły prezentowali swoje niezwykłe talenty. 

Mogliśmy oglądać występy tancerzy, posłuchać znanych polskich i światowych piosenek  

w oryginalnych interpretacjach uczniów. Atrakcją tegorocznego Talentowiska był pokaz 

Kung-Fu Kacpra Adamczyka. Podziw wśród publiczności wzbudził również występ naszej 

niezwykle utalentowanej gimnastyczki artystycznej – Karoliny Kasperek. 

Sukcesy sportowe naszych uczniów 

26 kwietnia 2018 roku w Parku Mickiewicza w Wieliczce odbyły się Mistrzostwa Powiatu 

Wielickiego w biegach drużynowych ze startu wspólnego dziewcząt i chłopców w ramach 

Licealiady, Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zmaganiach 

drużynowych grupa z Czwórki zajęła I miejsce, występując w składzie: Dzięgiel 

Magdalena, Gałek Emilia, Michalczyk Martyna, Sowula Emilia, Opiekun – Karolina Giza. 

Najlepszym zawodnikiem w biegu indywidualnym okazała się Kuroń Dawid, natomiast  

Sowula Emilia - najlepszą zawodniczką w kategorii – roczniki młodsze. 27 maja 2018 

roku odbył się w Małopolskiej Arenie Atletycznej w Wieliczce czwórbój, który zakończył 

się sukcesami naszych uczniów: Pęczek Piotr z klasy 5d zdobył II miejsce w biegu w dal, 

natomiast Machowski Grzegorz z klasy 6b II miejsce w skoku w dal. 

https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRoZ26wfraAhVE2qQKHdhFA5UQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kety.pl/Bieg-profilaktyczny-Uzaleznia-mnie-tylko-sport-3830.html&psig=AOvVaw2M2kMFWWGWbHPfUumshsFM&ust=1526019949477988
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