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O czym w numerze? 
 

Wywiad z Zuzanną Konieczny wyróżnioną  

w wojewódzkim konkursie „Drzewo recenzji” 

Recenzja spektaklu „Czarnoksiężnik z krainy Oz” 

Sprawozdanie ze szkolnego turnieju siatkówki 

Komiks wykonany przez Patrycję Cieślę 
 

 
  

 

 

 

 

4NEWS przygotowuje zespół uczniowski pod redakcją  Doroty Machno 



 
 

Z życia szkoły 

Wywiad Weroniki Jurgały z Zuzanną  

Konieczny, która zdobyła wyróżnienie za 

notę edytorską w wojewódzkim konkursie 

„Drzewo recenzji” 

 
Na czym polegał konkurs, w którym wzięłaś 

udział i kto go organizował?   

Konkurs polegał na napisaniu recenzji na temat 

jednej z podanych książek. Konkurs został 

zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę 

Publiczną w Krakowie oraz Towarzystwo 

Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich - 

Oddział w Krakowie.  

Jaką książkę przeczytałaś na konkurs? Co Ci 

się w niej najbardziej spodobało?  

Na konkurs przeczytałam książkę Marcina 

Szczygielskiego pt. „Arka Czasu”. Podobał mi się 

w niej sposób, w jaki została napisana, bo 

mimo, że opisuje czasy straszne i często dla nas 

niezrozumiałe, potrafi zaciekawić czytelnika. 

Dlaczego wybrałaś akurat tę książkę?  

Wybrałam tę książkę, ponieważ była mi ona już 

znana, gdyż kilka tygodni wcześniej ją 

przeczytałam.  

Według Ciebie każdy mógłby napisać taką 

recenzję? Czy konkurs był trudny?  

Myślę, że każdy umiałby napisać, o czym była 

książka i czy mu się podobała, czy nie, ale napisać 

o książce w czterech zdaniach, jest naprawdę 

trudno.  

Czy o najlepsze recenzje rywalizowały jedynie 

szkoły podstawowe z Krakowa?  

O najlepsze recenzje nie rywalizowały tylko 

szkoły podstawowe z Krakowa, ponieważ konkurs 

był organizowany w całej Małopolsce dla uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych.  

Zajęłaś w nim jakieś miejsce lub otrzymałaś 

wyróżnienie?  

W konkursie zdobyłam wyróżnienie - co mnie 

bardzo ucieszyło.  

Z kim pojechałaś na rozstrzygnięcie „drzewa 

recenzji”? Gdzie i kiedy się ono odbyło?  

Na rozstrzygnięcie „drzewa 

recenzji”, które odbyło się  

w Wojewódzkiej Bibliotece 

Publicznej w Krakowie w dniu 23 

kwietnia, pojechałam wraz  

z nauczycielką języka polskiego – panią 

Dorotą Machno oraz moim kolegą Szymonem ze 

starszej klasy, który podobnie jak ja zdobył 

wyróżnienie.  

Jak przebiegała gala wręczenia nagród?  

Na początku gali podziękowano wszystkim 

uczestnikom konkursu. Następnie wręczono 

nagrody wyróżnionym oraz osobom, które zajęły 

miejsca na podium. Potem nastąpiło odczytanie 

najlepszych recenzji i przywieszenie wszystkich 

na drzewie. Na końcu zostało wykonane grupowe 

zdjęcie, a później pojedyncze np. z autorką 

Barbarą Faron.  

Czy spodziewałaś się tak dużego wyróżnienia 

na tle całej Małopolski?  

Nigdy nie spodziewałam się dostać tak dużego 

wyróżnienia.  

Wzięłabyś udział w kolejnej edycji takiego 

konkursu?  

Konkurs bardzo mi się podobał, więc myślę, że 

wezmę udział w następnych edycjach.  

 

 

 



 
 

 

 

Z życia szkoły 

I Turniej Siatkówki o Puchar Kantorka 

Wychowania Fizycznego 

W czerwcu 2018 roku na sali  gimnastycznej 

naszej szkoły odbył się turniej piłki siatkowej 

klas piątych. W turnieju udział wzięli 

reprezentanci każdej z klas. Mecze sędziowała 

pani Joanna Trzos. 

Turniej rozgrywano w systemie „każdy  

z każdym” jednego seta do 20 punktów. 

Zmaganiom tym towarzyszyły silne emocje 

kibiców, rozgrywki dostarczały wielu ciekawych 

akcji oraz siatkarskich wymian piłki. Widać było 

zaangażowanie i poświęcenie graczy o każdy 

punkt. Turniej rozgrywany był na wyrównanym 

poziomie.  

Uważam, iż wszystkim uczestnikom 

turnieju należą się słowa uznania za udział  

w zawodach, zaangażowanie i grę do ostatniego 

punktu. Turniej finałowy rozgrywały klasy 5d 

oraz 5b. W tle słychać było głośny doping 

uczniów, którzy nie brali udziału w rozgrywkach. 

W rękach trzymali transparenty swoich 

faworytów.  

Zwycięzcami turnieju zostali uczniowie 

klasy 5d występujący w następującym  

składzie: Zuzanna Hachuła (kapitan zespołu), 

Paulina Życzkowska, Maksymilian Warzybok, 

Piotr Pęczek, Franek Cekiera, Tomasz Mazur.  

 

 

Zuzanna Hachuła kl. Vd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

W finale zwycięzcami zostali reprezentanci 

klasy 7a – redakcja „4NEWS” serdecznie 

gratuluje im sukcesu. 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

Recenzja 
 

 

 

 

 

 
Ostatnio oglądałam film, który wywarł na mnie 

ogromne wrażenie. Była to ekranizacja książki 

Richarda Mathesona  „Między piekłem a niebem”, 

którą reżyserował Vincent Wara, a w główną rolę 

wcielił się Robin Williams. Jest to piękna 

wzruszająca historia o miłości nawet po śmierci. 

Opowiada ona o podróży Chris'a Nielsen'a do 

piekła, z którego chce on ocalić duszę swojej 

żony samobójczyni. 

 Wspaniałą grą aktorską po raz kolejny 

zachwycił mnie Robin Williams, odtwórca głównej 

postaci. Rolę Annie Collins-Nielsen (żony 

Chris'a) zagrała Annabella Sciorra. Wystąpili 

również Cuba Gooding Jr., Max von Sydow, 

Rosalind Chao, Josh Paddoch i Jessica Brooks 

Grant. 

 Jest to jeden z lepszych filmów, jakie 

oglądałam, zachwycił mnie on pod wieloma 

względami. Sama historia miłości Chris'a i Annie 

oraz nauka, która z niej płynie sprawia, ze warto 

go obejrzeć. Podczas filmu z trudem 

powstrzymywałam łzy wzruszenia i z zapartym 

tchem czekałam, co będzie dalej. Zwłaszcza 

końcówka „bawiła się ze mną emocjonalnie”, raz 

dając mi nadzieję na szczęśliwe zakończenie,  

a raz ją odbierając. 

 Moją uwagę przykuła również gra 

aktorska Robina Williamsa, o której 

wspomniałam już wcześniej, ale była tak 

doskonała, że muszę zrobić to jeszcze raz. 

Spisuje się on bowiem idealnie w roli Chris'a. 

Dzięki jego rozbrajającemu uśmiechowi oraz 

wiecznie wilgotnym oczom widz rozumie, co 

czuje główny bohater. 

Całość dopełnia sugestywna  i bardzo 

plastyczna wizja życia po życiu. Niebo Chris'a 

stworzone z obrazów malowanych przez jego 

żonę oczarowało mnie pięknymi widokami i całą 

paletą barw. Za to krajobraz piekła wywoływał 

niepokój i uczucie melancholii. Nie dziwi mnie 

więc, że film dostał Oscara za najlepsze efekty 

specjalne. 

 Historia miłości Chris'a do Annie 

wzruszyła mnie do głębi. Aż do samego końca 

widz nie ma pewności, czy głównemu bohaterowi 

uda się sprostać niebezpieczeństwu i wydostać 

żonę z otchłani piekła. 

 Nigdy nie zapomnę tego filmu i chętnie do 

niego wrócę. Polecam go wszystkim, zwłaszcza 

fanom melodramatów i fantastyki. Ale nawet 

jeśli nie przepadasz ani za jednym, ani za 

drugim, to warto go obejrzeć, choćby ze 

względu na świetne efekty specjalne. 

 

 

 

Wiktoria Wojtaszek kl. VII b 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzja książki Pajączek na 

rowerze 

 

                            
 

Ostatnio miałam okazję 

przeczytać książkę pt. „Pajączek 

na rowerze" autorstwa Ewy 

Nowak. Jest to pisarka, która od 

wielu lat wydaje powieści cieszące 

się dużą popularnością wśród 

młodzieży, opowiadają one o 

wchodzeniu w dorosłość, relacji  

z kolegami, a także rodzicami,  

o dokonywaniu trudnych wyborów, 

niepełnosprawności czy tolerancji.  

Książka opowiada o pierwszej 

miłości dwojga nastolatków-Oli 

oraz Łukasza. Ola Mróz jest to 

dziewczynka kochająca jazdę na 

rowerze i sport, nieprzepadająca 

za szkołą, zawsze rozczochrana  

i niepoukładana, a według 

niektórych również nachalna, ale 

zarazem bardzo ładna. Łukasz 

Tomaszewski to chudy, niski, 

przygarbiony chłopiec, ma 

trudności z nawiązywaniem nowych 

znajomości, wyróżnia się dobrą 

pamięcią oraz niezwykłą 

inteligencją, a jego wielką pasją są 

pająki oraz fotografia. Cała akcja 

toczy się pod koniec wakacji  

w warszawskiej dzielnicy-

Białołęce, kiedy to dzieci 

przypadkowo poznają się w wyniku 

znalezienia kluczy zgubionych 

przez chłopca. Oboje na początku 

są do siebie wrogo nastawieni. Sam 

fakt, że mieszkają na tym samym 

osiedlu, będą chodzić do jednej 

klasy, a ich mamy to koleżanki  

z dawnych lat, dlatego muszą się 

często spotykać, wzbudza w nich 

ogromną złość i niezadowolenie.  

Z czasem jednak mimo różnic 

związanych z zainteresowaniami 

oraz początkowej nienawiści, 

relacje między Olą, a Łukaszem 

stają się bardzo bliskie. Oboje 

wspierają się w trudnych 

momentach i próbują pokonać swe 

lęki. Uwielbiają przebywać razem, 

jednak onieśmiela ich wzajemne 

uczucie. Na drodze ich miłości 

staje wiele przeszkód. 

Przyjaciółka nastolatki Marcela 

jest zazdrosna o ich związek i robi 

wszystko, by mu przeszkodzić.  



 
 

 

 

Natomiast Adam, który okazał się 

fałszywym przyjacielem chłopca, 

szantażuje go rzekomym listem 

napisanym do Oli, który tak 

naprawdę Łukasz napisał za Adama 

do jego byłej dziewczyny. 

Sytuacja w ich rodzinach również 

nie wygląda kolorowo. Mama 

chłopca przeżywa rozstanie ze 

swoim mężem, a mama Oli stale 

denerwuje się na jej babcię,  

a także na dziewczynkę, która 

czuje się niesprawiedliwie 

traktowana w porównaniu do 

swojej siostry Basi. Podczas 

jednej z wizyt Tomaszkiewiczów  

u Mrozów rodzice przyłapują 

dzieci na pocałunku, przez co 

komplikuje się wiele rzeczy, rodzi 

się wielka kłótnia, a matka Łukasza 

z związku z zaistniałymi 

sytuacjami postanawia w końcu 

przeprowadzić się do Gdańska  

i znaleźć mu nową szkołę z dala od 

Oli. Młodzi ludzie zostają 

rozdzieleni, a ich kontakt nagle się 

urywa. Czy ich miłość przetrwa? 
 

Weronika Jurgała kl. VII a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Recenzja ze spektaklu 

Czarnoksiężnik z krainy Oz 
 

 

 

 

Dnia 29 maja 2018 r. nasza szkoła 

zorganizowała wycieczkę do teatru dla 

klas 4. Spektakl pt. „Czarnoksiężnik  

z krainy Oz" odbywał się w Teatrze im. 

Juliusza Słowackiego w Krakowie.  

 Gdy już dotarliśmy na miejsce  

i każdy usiadł na swoim miejscu, odsunęła 

się kurtyna, za którą ukazała się skromna 

scenografia i aktorzy w ciekawych 

kostiumach. Występowały postacie takie 

jak: Dorotka, Lew, Strach na wróble, 

dobra i zła Czarownica, Czarnoksiężnik 

Oz i wielu innych bohaterów.  

 Sztuka opowiada o dziewczynce  

o imieniu Dorotka, którą spotyka seria 

niezwykłych przygód. Pewnego dnia, gdy 

Dorotka wraz z ciocią i wujkiem siedzieli 

przed swoim skromnym domkiem, 

nadciągnęła wichura. Gdy wujostwo 

nawoływało dziewczynkę, ona szukała 

swojego ukochanego pluszowego pieska 

Toto. W pewnym momencie Dorotka  

z swoim pieskiem trafiła do 

zaczarowanego świata. Pierwszą osobą, 

którą napotkała, była dobra wróżka. 

Jednak ona nie potrafiła dziewczynce 

wskazać drogi powrotnej do domu. 

Powiedziała jej, żeby poszła do 

Czarnoksiężnika Oza i zapytała go  

o drogę. Po drodze Dorotka spotkała 

czterach wspamiałych przyjaciół, którzy 

razem z nią szli do Oza. Strach na 

wróble szedł po troszeczkę rozumu, bo 

zamiast niego miał w głowie siano. Lew 

szedł po odwagę, bo nawet małej szarej 

myszki się bał. Blaszany Drwal szedł po 

to, by Oz dał mu serce, bo zamiast serca 

miał wszystko blaszane. Po długiej 

wędrówce pełnej przygód dziewczynka 

oraz jej przyjaciele dostali to, o co 

prosili.  

Bardzo mi się to przedstawienie 

podobało. Piosenki były radosne, aktorzy 

wspaniale grali swoje role. Z chęcią 

obejrzę teraz film oraz przeczytam 

książkę, choć jestem pod tak dużym 

wrażeniem sztuki w teatrze, że chyba 

nic tak samo bardzo mi się nie spodoba. 

 

Daria Urbaniak kl.4c 

 

 

 

 

 



 
 

 

Integrujemy się! 

 
Redkacja “4NEWS” zaprasza Was do 

objrzenia podczas wakacji pięknego 

filmu podejmującego temat inności 

oraz radzenia sobie  

z niepełnosprawnością, a także 

zwracającego uwagę na wartość 

integracji. 

 

  

W 2017 roku kinami wstrząsnęła 

premiera filmu „Cudowny Chłopak” od 

Stephena Chbosky'ego, który go 

wyreżyserował. Dzieło to było 

nominowane m.in. do nagrody Oscara za 

najlepszą charakteryzację i fryzury 

oraz BAFTA z tego samego powodu. Do 

polskich kin trafiło dopiero 19 stycznia 

2018. 

Auggie od urodzenia ma 

zdeformowaną twarz. Przechodził już 

dziesiątki operacji, które miały poprawić 

jego wygląd, choć często przynosiły one 

odwrotny skutek. Chłopca do dziesiątego 

roku życia uczyła mama w domu, jednak 

przez to, iż rodzice chcieli, by Auggie 

zdobył przyjaciół i zaznał życia 

szkolnego, po wielu latach nauki 

prywatnej, „dostał” swój pierwszy dzień 

w szkole. Niestety każdy wytykał 

dziecko palcami, śmiał się z niego przez 

wygląd bądź szydził  przez błahej 

przyczyny.  

 

 

 

 

 

 

Z tego powodu w domu bohatera zaczyna 

robić się niemiła atmosfera, do tego 

wszystkiego doszła kłótnia starszej 

siostry chłopca z jej przyjaciółką. 

Wszystko się jednak zmienia, gdy do 

szkoły Auggie'go dochodzi nowa 

dziewczynka Summer. Ona nie zwraca 

uwagi na wygląd chłopca. Co z tego może 

wyniknąć? Czy jakoś to wpłynie na resztę 

uczniów? Negatywnie, pozytywnie? 

Przekonajcie się, oglądając film. 

 

Amelia Wójcik kl. VI b 
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Akcja „Trzymaj formę” 

Czy wiesz, że? 

 

Każdego dnia nasz organizm potrzebuje około 60 

różnych składników. 

Nie istnieje produkt spożywczy,   który zawierałby 

wszystkie niezbędne składniki odżywcze  w 

odpowiednich, potrzebnych dla organizmu 

ilościach. Tylko wykorzystanie wielu różnych 

produktów pozwala na właściwe zbilansowanie 

diety. 

Magnez  stabilizuje funkcje układu 

nerwowego i usprawnia pracę szarych 

komórek, wzmacnia mięśnie i koi nerwy. 

Twoje serducho lepiej bije. Poprawia pamięć 

oraz myślenie. 

Znajdziesz go w czekoladzie, orzechach, 

roślinach strączkowych , migdałach, rybach. 

 

 Owoce i warzywa są źródłem wielu 

witamin.  

Pomagają nam w walce z rożnymi 

chorobami. 

Ułatwiają wykonywanie codziennych 

czynności.  

Nadają akcentu potrawom i wypiekom.  

Mogą również służyć do ozdoby naszych 

domów. 

 

 Marchew  -   Dodaje siły i energii.  

 Najważniejszym składnikiem o znaczeniu 

prozdrowotnym jest beta-karoten. Beta-karoten 

jest prowitaminą witaminy A. Związek ten chroni 

nas przed  wolnymi rodnikami, ma właściwości 

antyrakowe. Prowitamina witaminy A opóźnia 

procesy starzenia się. Beta-karoten wzmacnia 

system immunologiczny, zwalcza pasożyty, leczy 

zaburzenia trawienne. Chroni zęby przed 

próchnicą.   Pobudza apetyt. Służy także jako 

dodatek do kremów pielęgnujących opaleniznę.  

 Banany -  bogate w potas 

oraz wit. A  , C  koją  

nerwy, dodają siły, energii, 

pozytywnie wpływają na 

jelita, 

maseczka 

z banana 

poprawia 

wygląd 

skóry. Ma też inne nietypowe 

zastosowania:  bananowa skórka czyści 

pobrudzone buty, ratuje porysowane 

płyty,  łagodzi ukąszenia komarów, leczy 

kurzajki , poleruje srebro.  



 
 

 

 Ligol, 

lobo, 

szara 

reneta 

czy 

jonagold 

– na 

świecie istnieje około 7.500 odmian 

jabłoni, a na półki sklepowe trafia 

mniej więcej 100 gatunków jabłek. 

Każdy z nich ma odmienne 

właściwości, wygląd i smak. Które 

gatunki jabłek są najlepsze na surowo, 

a które będą odpowiedniejsze do 

ciast, mięs lub deserów?   

Anglicy mawiają: zjedz jedno jabłko 

dziennie, a lekarz nie będzie ci wcale 

potrzebny. Nasi dietetycy zalecają 

zjedzenie przynajmniej dwóch jabłek  

w ciągu dnia – rano dla urody,  

a wieczorem dla dobrego zdrowia. Jabłka 

mają mnóstwo minerałów, m.in.: żelazo, 

magnez, potas, wapń. Ponadto  witaminy  

C, A , E, K, B6.   Chronią przed zawałem 

oraz zaparciami, wzmacniają zęby , 

poprawiają pamięć, oczyszczają z toksyn 

zapobiegają rakowi. 

 

Jak działa i gdzie jest sól? 

Sól działa jak narkotyk. Osobom 

przyzwyczajonym do jej 

nadużywania bardzo trudno jest 

przestać to robić. Po prostu 

jedzenie im nie smakuje, bo jest 

niesłone.  

Używa się jej „do wszystkiego”  

i naprawdę trudno znaleźć  

w sklepie produkt jej 

pozbawiony. Znajduje się nawet 

w kisielach i słodkich batonikach!  

WHO (Światowa Organizacja 

Zdrowia) od lat alarmuje, że jemy 

za dużo soli. Według jej zaleceń, 

powinniśmy używać nie więcej 

niż 5 g (płaska łyżeczka od 

herbaty) soli na dobę. Jemy 

znacznie więcej. Sól można 

zastąpić  ziołami:   estragon, 

tymianek i lubczyk , zamiast soli 

dobrze się sprawdzi mieszanka 

bazylii i rozmarynu. 

 

 

 

 Co daje nam 

ruch? 

W ciągu 1 godz . w trakcie spaceru 

spalamy 175 kcal,  podczas  

odkurzania 279 kcal,  przy jeździe na 

rowerze 426 kcal, piłka ręczna to już 

720 kcal. 

 

Ruch dotlenia nam 

mózg – lepiej myślisz. 

Rosną Twoje    mięśnie. 

Zwiększa się ilość 

hormonów szczęścia. 

Lepiej pracuje serce. 

 



 
 

Przepisy 

1. Kiwi ...  

składniki: 2 kiwi, 1 banan , 1 pomarańcza 

obrana ze skórki ,łyżeczka różowego 

pieprzu...  

2. Awokado fuerte...  

Składniki: awokado obrane ze skórki, 

dwie garści szpinaku, jabłko ze skórką, 

pomarańcza obrana ze skórki , 1/2 

świeżego ogórka...  

3. Awokado Hass...  

Składniki: awokado obrane ze skórki, 

banan,  sok z cytryny, 7 truskawek...  

4. Koktajl na piękną cerę 

Składniki: ½ mango, 1 pomarańcza, kawałek 
imbiru, marchew. 

Przygotowanie: Mango obrać i oddzielić od pestki, 
pomarańcz, marchew i imbir obrać . Przygotować 
z nich sok w wyciskarce wolnoobrotowej.  

 

 

A teraz  żarciki . 

- Zosiu, co tak długo robisz w kuchni?  

- Wpadła mi kostka lodu do wrzątku i nie 

mogę jej znaleźć. 

 

…………………………………………. 

Przychodzi baba do lekarza: 

- Powinna pani jeść dużo owoców i to 

najlepiej bez obierania. 

Baba dziękuje za diagnozę i zbiera się do 

wyjścia. 

- A tak a propos, jakie owoce pani jada 

najczęściej? - pyta lekarz. 

- Orzechy. 

……………………………………………………. 

Idzie mrówka pod drzewem i nagle spada 

na nią jabłko.  

Po wydostaniu się spod niego mówi: 

- Że akurat musiało trafić prosto w oko ... 

………………………………………………………………. 

Gość do kelnera w restauracji:  

-Chciałbym porozmawiać z szefem 

kuchni.  

Interesuję mnie przepis na ten sos, 

którym były polane ziemniaki.  

-Tak panu smakował?  

-Nie, ale szukam dobrego kleju do tapet. 

……………………………………………………………… 

 

 

Opracowała Romana Wrońska 
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Aktualności 

 

 

 

 
8 czerwca 2018 r. odbyła się kolejna edycja najpopularniejszej w Polsce akcji czytelniczej  pt. 

„Jak nie czytam, jak czytam”, której celem było przede wszystkim promowanie czytelnictwa 

wśród dzieci i młodzieży, ale także próba pobicia rekordu czytania w jednym momencie. Wzięli 

w niej  udział uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami. 

 

                                

 
25 maja 2018 r. odbył się w naszej szkole – jak co roku – Dzień Radości i Rodziny. Uroczystość 

została tak zorganizowana, aby umożliwić całym rodzinom wspaniałą, wspólną zabawę. Boisko 

„Orlik” udekorowane było kolorowymi balonami. Uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi 

rodzinami, mogli bawić się  podczas festynu zorganizowanego przez Dyrekcję, Radę Rodziców  

i nauczycieli naszej szkoły. Uroczystość  dedykowana była wszystkim tym, którzy sprawiają, 

że  każdy nowy dzień wypełniony jest przez miłość, radość i wzajemny szacunek. 

 
Anna Dymna jest kolejną laureatką prestiżowej Narody Polskiej Akademii Umiejętności im. 

Erazma i Anny Jerzmanowskich, za sprawą której doceniono nie tylko jej osiągnięcia 

artystyczne, ale przede wszystkim budzącą ogromny podziw działalność charytatywną. Medal 

wraz z gratulacjami wręczył aktorce na Wawelu marszałek Jacek Krupa. 

 

 
W sobotę 19 maja 2018 r. w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym „Solne Miasto” w Wieliczce 

odbył się, już po raz szósty, finał Międzyszkolnego Turnieju Matematyczno-Sportowego „Sokół-

Wieliczka”. Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych, 

siódmych. W klasyfikacji łącznej drużyna klas piątych w składzie Kacper Adamczyk, Wiktor 

Grabski, Szymon Złomańczuk zdobyła II miejsce. Drużyna klas szóstych  w składzie Magdalena 

Pieczko, Michał Mikołajczyk, Kacper Kokoszka zdobyła III miejsce. Zwycięskie drużyny 

otrzymały nagrody sportowe, a wszyscy uczestnicy drobne upominki. Opiekę nad uczniami 

sprawowały p. Sylwia Kaźmirek i p.Dorota Badoń. 

 

Materiał został zaczeronięty ze strony internetowej szkoły. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrycja Cieśla kl. 7a 


