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O czym w numerze? 

Sprawozdanie z 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk 

Radosna twórczość artystyczna uczniów Czwórki 

 

4 NEWS przygotowuje zespół uczniowski pod redakcją  Doroty Machno 



 

 

 

Z życia szkoły  

Sprawozdanie z 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

 

W dniach 6 oraz 8 marca 2018 roku odbył 

się kolejny etap 63. Ogólnopolskiego 

Konkursu Recytatorskiego w Centrum 

Kultury i Turystyki w Wieliczce.  

Wcześniej w naszej szkole został 

przeprowadzony etap szkolny, w którym 

wyłoniono uczestników biorących udział  

w turnieju pozaszkolnym.  Relacja z niego 

została opublikowana  w ostatnim 

numerze „4NEWS” oraz na stronie 

internetowej szkoły. Do etapu 

pozaszkolnego zakwalifikowali się 

wówczas następujący uczniowie: 

 

 
 

 

z klas 1-3 Natalia Szatkowska 

z klas 4 Helena Kudyk 

z klas 5 Daria Gładyś 

z klas 6 Małgorzata Kozioł 

z klas 7 Paulina Tatko 

 
Nagrodę specjalną otrzymał 

Kacper Adamczyk, który zachwycił jury 

muzyczną interpretacją repertuaru 

Marka Grechuty. 

Wymienione wyżej osoby godnie 

zaprezentowały naszą szkołę w podczas 

eliminacji gminnych. Na szczególne 

uznanie zasługuje Natalia Szatkowska, 

która zajęła drugie miejsce i wzięła udział 

w etapie powiatowym, zajmując w nim 

pierwsze miejsce. Należą się jej za to 

serdeczne gratulacje. Podziękowania 

kierujemy również do rodziców Natalki, 

którzy ją wspierali i przygotowywali. 

Dumna ze swej uczennicy i jej sukcesu 

jest również wychowawczyni Natalii – 

pani Iwona Walczak, która na co dzień 

rozwija jej niezwykły talent. My czekamy 

na przyszłoroczny konkurs, zwłaszcza że  

wieloletnią tradycją  naszej szkoły, jest 

uczestnictwo w nim,  zakończone 

niejednokrotnie sukcesami naszych 

utalentowanych  uczniów. 

 

Dorota Machno 

 oraz Redakcja „4NEWS” 



 

 

 

Z życia szkoły  
Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk.

Podczas ostatnich Międzynarodowych 

Targów Książki w Krakowie członkowie kół 

dziennikarskiego oraz polonistycznego 

pod opieką pań: Doroty Machno oraz 

Alicji Pankiewicz spotkali Barbarę 

Gawryluk, którą zaprosili do naszej 

szkoły. Autorka zgodziła się. Poniżej 

znajdziecie fotorelację ze spotkania  

z nią oraz cytaty naszych uczniów 

pochodzące z czytelniczego bloga 

Czwórki, na którym wielokrotnie 

ukazywały się 

recenzje 

oraz opinie dotyczące książek, które 

Barbara Gawryluk tłumaczyła z języka 

szwedzkiego na polski. 

 

„Wszystkim, którym podobały się książki  

z serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, 

polecam lekturę przygód Dawida i Larisy. 

Zachęcam do przeczytania Trzynastego 

gościa i Antykwariatu pod Błękitnym Lustrem 

także tych, którzy nie znają książek 

autorstwa Martina Widmarka..”  

Franciszek Drozdek kl. V a 

„Niedawno sięgnąłem po inną część 

serii: Tajemnicę więzienia. Lasse i Maja 

znajdują plakat, na którym jest napisane, że 

w więzieniu będzie odgrywana sztuka pt. 

Hamlet (…) Historie są napisane prostym 

językiem, zrozumiałym przez dzieci. 

Zachęcam do przeczytania wszystkich 

książek tej serii, bo są bardzo ciekawe.” 

Piotr Wiszniewski kl. V d 

  
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Recenzja filmu  

Everest  

 

Film Everest to dramatyczna historia  

o początkach wypraw komercyjnych  

w wysokie góry. Film został 

wyreżyserowany przez Baltasara 

Kormakura. Scenariusz Williama 

Nicholsona powstał na podstawie książki     

pt. Wszystko za Everest, która uwiecznia 

najczarniejszy dzień na najwyższej górze 

świata. 

   Wiosną 1996 roku towarzyszymy 

grupie śmiałków w wyprawie na Everest 

pod przewodnictwem doświadczonego 

alpinisty Roba Halla (Jason Clarke).  

W wyprawie może wziąć udział każdy, kto 

jest choć trochę doświadczony  

w himalaizmie i oczywiście ma pieniądze. 

Pod opiekę Halla trafiają m.in. pewny 

siebie Teksańczyk Beck Weathers (Josh 

Brolin), listonosz Doug Hansen (John 

Hawkes) oraz dziennikarz Jon Krakauer 

(Michael Kelly). Początkowo wyprawa jest 

dla jej uczestników przygodą, ale po 

dramatycznych wydarzeniach zmienia się 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w istny horror. W filmie widzimy 

wyczerpujące zmagania ludzi z naturą,  

z towarzyszącymi temu emocjami: 

zwykłym smutkiem, żalem i słabościami  

w zderzeniu z zagrożeniem życia. Mocną 

stroną filmu jest oparcie scenariusza na 

autentycznych wydarzeniach. 

Przejmująca rozmowa Roba z jego 

ciężarną żoną powoduje, że film jest 

bardzo wzruszający. 

 Pokora, jaką wykazuje jeden  

z uczestników w stwierdzeniu „Ostatnie 

słowo zawsze należy do góry....” 

pozostawia kinomana w klimacie filmu 

jeszcze na długo. 

     

 Zuzanna Konieczny kl. VI b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
      Recenzja książki pt.: Harry Potter  

i przeklęte dziecko 

 

Recenzja książki pt. Harry Potter i przeklęte 

dziecko ukazała się już na łamach „4NEWS”. 

Utwór cieszy się jednak tak dużą, niesłabnącą 

popularnością, że postanowiliśmy ponownie 

zamieścić opinię na jego temat zredagowaną 

tym razem przez Szymona Korbusa. 

 

Książka pt. Harry Potter i przeklęte 

dziecko, napisana przez J.K Rowling,  

J. Tiffany’ego oraz J. Thorne’a, została 

wydana 22 października 2016 roku. 

Jest scenariuszem do sztuki granej  

w Londynie. 

 Książka opowiada o dorosłym 

Harrym Potterze i jego rodzinie. Głównie 

skupia się na jego synu, Albusie Severusie 

Potterze, który zaczyna pierwszy rok  

w Szkole Magii i Czarodziejstwa 

Hogwart. Czekający na peronie Albus, 

obawia się, że trafi do Slitherinu, czyli 

domu w Hogwarcie, do którego trafiają 

najgroźniejsi czarodzieje. W pociągu 

poznaje Scorpius’a Malfoya, czyli syna 

największego wroga Harrego  

w Hogwarcie. Wszyscy uważają, że 

Scorpius jest tytułowym przeklętym 

dzieckiem, jednak chłopcy stają się 

przyjaciółmi. Kiedy docierają do 

Hogwartu, obawy Albusa się sprawdzają - 

trafia do Slitherinu. Chłopiec nie może się 

z tym pogodzić. Mija kilka lat, zaczyna 

czwarty rok w  Hogwarcie. Kilka dni przed 

wyjazdem Albusa, do Harrego Pottera 

przychodzi Amos Digorry, czyli ojciec 

zabitego na Turnieju Trójmagicznym, 

Cedricka Digorr’ego, wraz ze swoją 

opiekunką Delphi. Amos chciałby go  

 

 

odzyskać przez „zmieniacz czasu”. Harry 

jednak mówi mu, że nie ma już 

„zmieniaczy czasu”. W nocy zaczyna go 

boleć blizna. Wydaje mu się to dziwne, 

ponieważ ostatnio bolała go kilkanaście 

lat temu. Albus w pociągu dowiaduje się, 

że jego ojciec okłamał Amosa. Wraz ze 

Scorpiusem postanawiają zmienić bieg 

czasu. Czy uda im się uratować  Cedricka? 

Jak podróże w czasie wpłyną na całe 

otoczenie? Tego dowiecie się 

po przeczytaniu książki pt. Harry Potter 

i przeklęte dziecko. 

  Książka pt. Harry Potter  

i przeklęte dziecko według mnie jest 

świetna, ponieważ potrafi naprawdę 

wciągnąć czytelnika i pozwolić  wejść do 

świata magii. Bardzo ją polecam. Ja 

kupiłem ją na Targach Książki w Krakowie 

rok temu. To wspaniała lektura na zimowe, 

długie wieczory. Obawiałem się, że 

autorka napisała już wszystko, co mogła  

i niczego nowego nie będzie w stanie 

opowiedzieć - tak często bywa  

z kolejnymi częściami serii. Tymczasem 

książka ta jest doskonałą kontynuacją 

wcześniejszych przygód Harry’ego 

Pottera mimo, że została napisana  

w zupełnie odmiennej formie - 

scenariusza. Klimat pozostał ten sam, 

mimo że nie tylko J.K Rowling jest 

autorką książki.  Bardzo chciałbym pójść 

na spektakl, który powstał na  podstawie 

tego tekstu, jednak jest on wystawiany 

w Londynie, a bilety wyprzedają się 

bardzo szybko, co tylko świadczy  

o fenomenie tej książki. Gorąco 

zachęcam do przeczytania najnowszej 

części Harry`go Pottera. 

 

Szymon Korbus kl. 7a 

 

 



 

 

Nasza walka ze smogiem 

SMOG – POTWÓR O WIELU 

TWARZACH    

     

       Dawno, dawno temu postrachem 

mieszkańców miasteczek i wsi były smoki. 

Pojawiały się  znienacka, ziejąc ogniem 

porywały samotne niewiasty lub zabłąkane 

owieczki. 

Siejące strach i przerażenie 

stworzenia pozostają bohaterami 

niezliczonych książek, opowieści oraz 

legend do dnia dzisiejszego. 

Współcześnie nie wierzymy już  

w istnienie tych mitycznych stworzeń, 

smoki przestały straszyć zwierzęta  

i budzić przerażenie wśród ludzi. 

Obecnie musimy zmierzyć się  

z o wiele większym i niebezpiecznym 

problemem, który jest praktycznie 

niewidzialny i atakuje znienacka, po cichu. 

Dawniej pojawiał się on w dużych, 

przemysłowych miastach, trując, a nawet 

zabijając ich mieszkańców. Teraz jego 

macki sięgają dużo dalej, zawitał bowiem 

do mniejszych miejscowości oraz wiosek 

i uprzykrza życie swoim odorem. 

Potworem tym jest smog. 

       Po pierwsze należy dowiedzieć się, 

czym jest smog? Mianowicie jest on 

zjawiskiem atmosferycznym, podczas 

którego w atmosferze występują związki 

chemiczne i pyły, mające ogromnie zły 

wpływ na stan naszego zdrowia i życia. 

Pochodzenie słowa „smog” wywodzi się od 

dwóch połączonych ze sobą angielskich 

słów: smoke – dym oraz fog – mgła.  

W skład smogu wchodzi głównie szkodliwy 

pył zawieszony (PM10, PM2,5), jak 

również rakotwórczy benzo(a)piren, 

metale ciężkie, dioksyny i furany. 

       Po drugie, istnieją dwa rodzaje 

smogu: smog londyński oraz smog typu 

Los Angeles. 

 

 

 

Ten pierwszy zwykle występuje w sezonie 

grzewczym (na przełomie października  

i marca). Wtedy występują największe 

stężenia szkodliwych pyłów. Smog typu 

Los Angeles (zwany również 

fotochemicznym) występuje przede 

wszystkim w lecie, a w jego skład wchodzą 

głównie gazy. Głównymi przyczynami 

zanieczyszczenia powietrza jest tzw. 

niska emisja, czyli domowe piece 

grzewcze, kotły, kominki (ok. 70% 

polskich domów wykorzystuje tak zwane 

„kopciuchy”), komunikacja oraz przemysł. 

       Szczególnie narażonymi na działanie 

smogu jesteśmy my – dzieci, ponieważ 

mamy niedostatecznie wykształcony 

układ oddechowy oraz przebywamy dużo 

czasu poza domem np. w drodze do szkoły, 

na placu zabaw lub na boisku. 

        Smog powoduje kaszel, bóle zatok, 

zapalenie spojówek, zwiększa ryzyko 

astmy, jak również przyczynia się do 

powstawania między raka płuc czy też 

jamy ustnej. Zanieczyszczone powietrze 

zwiększa ryzyko choroby Alzheimera 

oraz przyspiesza starzenie się układu 

nerwowego (może doprowadzić nawet do 

udaru mózgu). Wysokie stężenie pyłu to 

również ryzyko nadciśnienia tętniczego 

czy wzmożenie zaburzeń rytmu serca. 

Badania potwierdziły także, że 

wśród kobiet w ciąży oddychających 

zanieczyszczonym powietrzem istnieje 

większe ryzyko obumarcia płodu czy 

przedwczesnego porodu. Smog sprawia 

również, że mniejsza jest waga 

urodzeniowa dzieci, ich wzrost, 

pojemność płuc i iloraz inteligencji. 

        Co trzeba zrobić, aby wygrać ze 

smogiem? 

Po pierwsze -  nie pal śmieci, a przede  

wszystkim reaguj, jeżeli ktoś to robi – 

osoby, które nie zważają na to, co 

wrzucają do pieca, prócz zatruwania 

innych ludzi trują również sami siebie! 

 

 

 



 

 

 

Po drugie – jeżeli posiadasz tzw. 

„kopciucha”, wymień go na ogrzewanie 

przyjazne środowisku. 

Po trzecie – jeżeli palisz drewnem lub 

węglem, uważaj co wkładasz do kotła – 

upewnij się, czy aby na pewno drewno jest 

sezonowane, a węgiel posiada niską 

zawartość popiołu, siarki, chloru, a także 

że jest wysokoenergetyczny. 

Po czwarte – należy ocieplić dom, jak 

również zamontować solary oraz panele 

fotowoltaniczne. 

A po piąte – zostaw samochód w domu  

i wsiądź na rower (ewentualnie wybierz 

tramwaj albo autobus). 

       Moim zdaniem smog jest jednym  

z największych problemów Polski oraz 

współczesnego świata. Ponieważ nasz kraj 

jest państwem o najgorszej jakości 

powietrza w Europie, co roku z powodu 

zanieczyszczenia powietrza umiera 47 

tysięcy osób! 33 z 50 najbardziej 

zanieczyszczonych miast w Unii 

Europejskiej znajduje się w Polsce. 

Obecnie zaczynamy walczyć z tym 

potworem, między innymi zakładając 

różne organizacje zajmujące się ochroną 

środowiska lub proponując wymianę 

pieców na bardziej ekologiczne. Jednak 

wiele osób nadal nie zdaje sobie sprawy  

z zagrożenia, jakie niesie ze sobą 

zanieczyszczenie powietrza. Dlatego 

takie osoby należy uświadamiać, czym 

jest smog i edukować, abyśmy wszyscy  

w przyszłości mogli cieszyć się świeżym 

i czystym powietrzem. 

 

      

    

     

    Paulina Tatko kl. 7c 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Integrujemy się! 
 
W ostatnim numerze publikowaliśmy 
zwycięski tekst biorący udział w konkursie 
„Niepełnosprawność nie jest barierą”. 
Poniżej możecie przeczytać kolejną pracę 
konkursową.  
 
 
Były sobie raz siostry, pierwsza piękna, 
ale głupia i druga, mądra, ale poruszała się 
na wózku. Mieszkały z matką w małej 
chatce obok lasu, ale matka kochała tylko 
piękną córkę, a drugą gardziła. Mijały 
lata, a pięknej córce niczego nie 
brakowało, miała całą szafę pełną drogich 
sukni, za to druga mieszkała w małej 
komórce dobudowanej z boku domu, 
nieocieplonej i brudnej, a miała tylko trzy 
stare sukienki,  z których wyrosła jej 
siostra, były poszarpane, poplamione  
i brudne. Matka pierwszą córkę co dzień 
sadzała w ogrodzie na ławce i przynosiła 
smakołyki, co by to ją książę, jaki 
przyuważył i zapewnił jej dobre życie. 
Druga zaś córka cały dzień prała, 
sprzątała, gotowała i nie miała ani chwili 
przerwy, aby to o niej nikt z książęcych 
rodów nie wiedział. Pewnego wieczoru, 
gdy kończyła pracę w domu, zauważyła 
kogoś idącego samotnie po drodze przy 
domu. Postać podeszła i zapukała do 
drzwi.  Na dźwięk pukania otworzyła 
drzwi matka i z oziębłą miną zapytała : 
 - Czego tu chcesz przybłędo? 
Późno już! Po co ludziom głowę 
zawracasz?! 
 - Proszę mi wybaczyć... Ja tylko 
szukam schronienia, noc jest zimna, a ja 
nie mam dachu nad głową. 
 - Dobrze, niech pan wejdzie, ale 
będzie pan spał na podłodze w tamtej 
komórce. 
Nieznajomy został przyjęty przez mądrą 
córkę należycie, ugościła go tym co miała, 
a nazajutrz wyprawiła go życząc 
szerokiej drogi, i udzieliła przydatnych 
wskazówek. 
 - Kieruj się na zamek do miasta,   
i nie zbaczaj ze ścieżki. 
 - Dziękuję  panienko, jeszcze się 
odwdzięczę. – rzekł wędrowca po czym 
pomachał jeszcze raz z uznaniem i 
wdzięcznością do mądrej córki i odszedł. 
Mijały dni, a wspomnienie o wędrowcu 
odchodziło w niepamięć u wszystkich 
domowników, ale nie u córki na wózku. Ona 
wciąż pamiętała tego nadzwyczaj 
zadbanego człowieka, który był dla niej 
tak uprzejmy.  Mijały dni, tygodnie ,  
 

 
 
 
 
miesiące, aż w końcu pewnego dnia pod 
dom sióstr i matki podjechał książę  
z całym orszakiem końmi, i karetą. Piękna  
siostra od razu podbiegła do księcia  
i zaczęła go wypytywać, czy może  
w czymś pomóc, udzielić schronienia, czy 
nie podać wody albo winogron z ogrodu,  
i robiła przy tym tak pokorne ruchy, że 
można by myśleć, że już jest jego służącą.  
Książe tylko spojrzał na nią z konia nawet 
nie zsiadając i powiedział: 
 - Dziewczyno,  doceniam twe 
starania i szanuję twą urodę, ale to nie ty 
mi schronienia udzieliłaś, gdy za włóczęgę 
przebrany przyszedłem pod wasz dom o 
schronienie prosić. To nie po ciebie tu 
przyjechałem. 
 - Jak nie po moją córkę?! To po 
kogo innego?! – odezwała się oburzona 
matka. Ale książę mówił tym samym 
spokojnym tonem dalej.  
 - Ja tu właśnie po twoją córkę 
przybyłem taki szmat drogi.  
 - Oto właśnie stoi tu przed tobą 
moja córka! – matka traciła cierpliwość. 
 - Nie. Przyjechałem tu po tę córkę, 
która udzieliła mi schronienia. Niech 
twoja córka natychmiast pójdzie  
i przyprowadzi mi tu jej siostrę.  
 - Ale ona jest przykuta do wózka! 
– oburzała się teraz już siostra. 
 - Nie dbam o to. – spokojnie odparł 
książę. 
Gdy w końcu przybyła siostra z drugą na 
wózku i mądra rozpoznała w nim tego 
wędrowca, jedyne co mogła z siebie 
wykrztusić to : 
 - Witaj znowu. Przyszedłeś się 
odwdzięczyć? 
 - Tak. Zabieram cię do zamku, 
gdzie spędzisz resztę życia, jeśli tylko 
zapragniesz. 
 - Tak. Chcę! Ale co będzie z moja 
matka i siostrą? – zapytała niepewnie. 
 - One tu zostaną. Nie zasłużyły na 
to, na co zasłużyłaś ty. 
Mądra córka zamieszkała w zamku  
z księciem, a niedługo potem wzięli ślub,  
i żyli długo i szczęśliwie. 

                                                                                              
Daria Gładyś kl. 5d 

 

 

 



 

 

 
 

Nasza radosna twórczość 

poetycka 
 

Michał Wieleba 

Krzak 

 

Stoi sobie, 

Śpiewa sobie 

Jakiś krzak. 

Większy niż ptak. 

Krzaku?! Pyta się drzewo. 

Krzaku?! Pyta się trawa. 

Krzaku?! Pyta się duch. 

DUCH?! To chyba jakaś zjawa! 

 

 

Daria Gładyś 

Wieliczka 

 

Nasze ukochane miasto, 

Co Wieliczką zwie się, 

W sobie ma wiele tajemnic, 

W głębi siebie kryje je. 

Uchylimy wam kurtynę, 

Kończąc fragment życia, 

Skoro tutaj pozostaje, 

Moc tajemnic do odkrycia. 

Gdzieś w podziemiach, 

Wśród skał soli, 

Ciężko górnicy pracują, 

Mimo iż to niebezpieczne, 

Calusieńki dzień harują. 

Jak możecie się przekonać, 

I to wcale nie jest głupie, 

Że gdy będziesz musiał stąd wyjeżdżać, 

Krzykniesz wnet „Po moim trupie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Wiszniewski 

Wieliczka  

 

Zgadnij co to jest? 

Halit, Solon, sól tam jest 

Wielkie i nisko jest to coś 

Grotę tam masz kryształową 

Pierścień Kingi tam schowany 

Kiedyś będzie złapany 

Czy już wiesz? 

Co to jest?  

Brawo to Kopalnia Soli 

W Wieliczce tam stoi 

 

Do Wieliczki przychodź hej 

Tam kopalnia i szyb jest 

Nigdzie indziej nie ma tego. 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

Aktualności 

Zaczarowane wersy 

1 i 8  lutego 2018 r. w naszej szkole 

odbyła się już trzecia edycja przeglądu 

poezji pt. „Zaczarowane 

wersy”. Uczestnicy mieli możliwość 

wyrecytowania wybranych przez siebie 

humorystycznych utworów, w niezwykle kameralnej przestrzeni naszej biblioteki. 

 

Warsztaty matematyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 

 

14 lutego 2018r. grupa uczniów naszej szkoły miała okazję uczestniczyć w warsztatach 

matematycznych, organizowanych po raz dziewiąty na Uniwersytecie Pedagogicznym  

w Krakowie.  Zajęcia te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. 

 

Bieg po zdrowie 

 

W roku szkolnym 2017/2018 rusza II edycja programu antytytoniowej edukacji 

zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, który jest skierowany do dzieci z IV klas szkół 

podstawowych. Głównym celem programu jest opóźnienie oraz zapobieganie inicjacji 

tytoniowej wśród dzieci i młodzieży. Program ma również na celu pokazanie atrakcyjności 

życia w otoczeniu wolnym od dymu tytoniowego. Uczniowie będą zwiększać wiedzę  

i umiejętności na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. 

 

Turniej Pięknego Czytania 

 

Jak co roku, 27 lutego 2017 roku,  odbył się Turniej Pięknego Czytania. W zmaganiach 

wzięło udział 16 uczestników. Laureatami zostali: 

IV – Zofia Tatko z klasy IVb 

V – Emilia Sowula z klasy Vc 

VI – Mateusz Gwarda z klasy VIc 

VII – Paulina Tatko z klasy VIIc 

Organizatorami konkursu były panie: Natalia 

Wójcik oraz Milena Lipiec. 

 



 

 

 
 Zuzanna Gil kl. 7a 


