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O czym w numerze? 

Sprawozdanie z Talentowiska 

Recenzje filmowe 

Komiks wykonany przez Aleksandrę Pawlak 

 

4 NEWS przygotowuje zespół uczniowski pod redakcją  Doroty Machno 



 

 

Z życia szkoły 

Szkolna gala talentów  
W dniu 21 marca 2019 roku nasza 

szkoła obchodziła pierwszy dzień 

kalendarzowej wiosny. Zazwyczaj 

dyrektorzy innych placówek ogłaszają 

tą datę Dniem Wagarowicza, ale u nas 

organizuje się coś innego a mianowicie 

„Talentowisko”. Jak wskazuje nazwa, 

jest to gala, na której przedstawiamy 

nasze umiejętności. Tegoroczny 

pokaz nosił tytuł „Ukryte talenty”. 

 Gala Talentów została 

podzielona na dwie części. Pierwsza 

była dla klas od 1 do 3 oraz zerówek  

i zaczynała się o 9.50. Następnie mali 

uczniowie rozchodzili się do swoich 

sal, natomiast ich starsi koledzy 

weszli na salę gimnastyczną po 

zajęciach w klasach, aby uczestniczyć 

w rozpoczynającej się o godzinie 11.50 

Gali Talentów dla klas od 4 do 8. 

Pomieszczeniem, gdzie odbywało się 

„Talentowisko”, była hala sportowa. 

Była ona specjalnie przygotowana do 

tego wydarzenia. Zostały poustawiane 

ławki, krzesła i materace, gdzie miała 

zasiąść liczna widownia, składająca się 

z uczniów i nauczycieli. Zawieszono na 

jednej ze ścian granatową płachtę. 

Przyczepiono tam kolorowy napis: 

UKRYTE TALENTY. Na środku sali 

gimnastycznej pozostawiono pustą 

przestrzeń, która służyła jako scena. 

Wokoło poustawiano przeróżne 

rzeczy, na przykład honorowe miejsca 

dla dyrekcji szkoły, a także 

sprzęt nagłaśniający i instrumenty. 

 Jak wspomniałem już wcześniej 

klasy miały zajęcia w swoich salach z 

wychowawcami. Dzieci zajmowały się 

przeróżnymi zajęciami w zależności 

od ich grypy wiekowej. 

Czwartoklasiści przygotowywali 

zdrowe potrawy z owoców i warzyw: 

kanapeczki, sałatki, desery, szaszłyki 

itd. Piątoklasiści tworzyli plakaty 

związane z tematyką filmową. 

Starsze klasy także zajmowały się 

kinematografią: szóstoklasiści 

układali żywe obrazy do znanych 

bajek, seriali albo filmów, natomiast 

pozostali również odgrywali scenki 

(przy muzyce). Zadaniem widowni było 

zgadnąć z jakiego nagrania ona 

pochodzi. Pojawiły się takie filmy jak: 

„Czerwony Kapturek”, „Gwiezdne 

Wojny”, „Czterej Pancerni i Pies”, 

„Shrek”, „Titanic” i „Harry Poter”. Co 

ciekawe, gdy nazwę łatwo było 

odgadnąć, nauczyciel prowadzący Galę 

dopytywał się szczegółów, co 

sprawiało pewną trudność. Oprócz 

tego występowały osoby prezentujące 

własne talenty, uczestnicy koła 

muzycznego zagrali przy użyciu 

cymbałek i elektrycznego pianina kilka 

pięknych utworów. Wystąpili 

uczniowie utalentowani w recytacji  

i tańcu. A potem przedstawiło swoje  



 

umiejętności szkolne kółko chemiczne. 

Jego występ uważam za najciekawszy. 

Młodzi chemicy pokazali 

eksperymenty opierające się na 

niewielkich eksplozjach i tworzeniu 

dymu w wyniku połączenia ze sobą 

odpowiednich substancji. 

Podziwiającym występ dzieciom 

bardzo się to podobało. Wielu było tak 

zaciekawionych, że stawali na 

ławkach, by dogłębnie obserwować 

pokazowe poczynania kółka 

chemicznego. Uznaję „Talentowisko 

ukrytych talentów” za pozytywne 

wydarzenie ze względu na to, że w tym 

dniu nie ma lekcji, uczniowie świetnie 

się bawią i można podziwiać nawzajem 

własne talenty. Szkoda tylko, iż nie 

każdy da radę pokazać, co potrafi. 

Jeżeli ktoś wspaniale gra w piłkę 

nożną, to miałby problem, by 

pomieścić cały stadion futbolowy w 

niewielkiej sali gimnastycznej 

przepełnionej uczniami oraz 

nauczycielami. Albo osoba dobrze 

rysująca lub świetnie obliczająca 

działania matematyczne może jedynie 

zrobić wystawkę swoich prac, której  

i tak nie każdy będzie mógł z bliska 

zobaczyć. To niedociągnięcie nie 

wpływa jednak na moją opinię 

wydarzenia. Tegoroczny pokaz 

talentów uznaję za udany! 

                                                                                                                            

Tomasz Mazur 6d 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Z życia szkoły 

 

 

Zawody 

pływackie 

 

Dnia 1 lutego 2019 roku w Centrum 

Edukacyjno - Rekreacyjnym Solne 

Miasto odbyły się międzyszkolne 

zawody z pływania dla klas 4-6. Stres 

był ogromny! Wiem coś o tym, bo sama 

brałam w nich udział.  

O godzinie 7:45 zebraliśmy się 

pod szkołą i po sprawdzeniu obecności 

zawodników udaliśmy się w stronę 

pływalni. W pierwszej kolejności 

pojechały dziewczyny, a następnie 

kierowca autobusu wrócił po chłopców. 

       Po dotarciu na miejsce 

wskoczyliśmy w stroje kąpielowe, po 

czym rozpoczęliśmy rozgrzewkę. 

Ilość osób była tak duża, że trudno 

było ogarnąć ten chaos.  

Później organizatorzy ogłosili, 

kto ma startować, o której godzinie  

i z jakiego toru. Zawodnicy ostatni raz 

poprawili okulary pływackie i ustawili 

się na słupkach startowych gotowi w  

 

 

 

 

 

 

 

 

każdej chwili do skoku. W tym samym 

czasie rozległ się gwizd i wszyscy 

uczestnicy zawodów wykonali piękne 

skoki do wody.  

  Zawody zostały rozegrane  

w dwóch partiach – starsi zawodnicy 

mieli do pokonania  

50 – metrowe dystanse stylem 

dowolnym, grzbietowym, motylkowym 

i klasycznym. Ich młodsi koledzy 

natomiast rywalizowali na dystansie 

25 metrów w tych samych stylach. Na 

koniec zawodów zaplanowano 

sztafetę. Każda ze szkół wytypowała 

sześciu najlepszych zawodników, 

którzy mieli do przepłynięcia 25 

metrów. Emocje sięgały zenitu. Nasza 

szkoła ostatecznie w sztafecie zajęła 

4 miejsce.  

Podczas zawodów wszyscy 

bawili się znakomicie. Każdy  

z uczestników dał z siebie wszystko,  

a trzy pierwsze miejsca zostały 

nagrodzone pamiątkowymi medalami. 

Organizatorzy podziękowali 

wszystkim za udział w zawodach, po 

czym wszyscy wrócili do domu.  

 

 

 

 

 

    

  Zuzanna Hachuła kl. 6D 



Integrujemy się! 

 
Dnia 20 marca 2019 roku w Domu Ludowym 

gościł amatorski zespół osób 

niepełnosprawnych Krewni Pana Boga, który 

zaprezentował spektakl pt. Opowieść o Małym 

Księciu. Przedstawienie z dużym 

zainteresowaniem i podziwem dla wspaniałych 

kreacji aktorskich stworzonyych przez 

niepełnosprawnych artystów ze 

Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Skawinie obejrzeli uczniowie Czwórki. W ten 

sposób szkoła uczczciła Światowy Dzień 

Zespołu Downa. Spektakl oparty na motywach 

powiastki filozoficznej Mały Książę opowiadał 

historię miłości dwojga rodziców, którzy 

otrzyamli od Boga dar – chore dziecko, które 

pragnęło rodzicielskiego ciepła i potrafiło je 

odwzajemnić ze zdwojoną siłą. Opowieść 

zaprezentowana na scenie nie tylko 

oryginalnie zinterpretowała opowiadanie 

Antone`a de Sainta Exupery`ego, ale też 

wprowadziła zupełnie nowe wątki, pokazując 

jak bogate i wyjątkowe jest bycie rodzicem 

niepełsprawnego dziecka, i jak wielkiej odwagi 

to wymaga. Niezwykle ujmująca i mądra była 

scena, w której dwie postaci – jedna ubrana 

na czarno – zniechęcała przyszłych rodziców 

do posiadania chorego dziecka, a druga  

w białym ubraniu pokazywała niezwykłość  

i piękno takiego rodzicielstwa.  Dialog między 

nimi był projkecją wewnętrznej walki, która 

toczy się w głowach przyszłych rodziców, 

kiedy dowiadują się, że ich dziecko irodzi się 

chore.  

Przedstawienie bardzo podobało się 

uczniom naszej szkoły, zostało nagrodzone 

gromkimi brawami. Liczymy na to, że Krewni 

Pana Boga zaszczycą nas swoimi odwiedzinami 

jeszcze nie jeden raz. 

Dorota Machno 
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Recenzja filmu 

Captain Marvel 
 

Film pod tytułem Captain Marvel  

w reżyserii Anny Boden i Ryana Flecka 

to dwudziesty pierwszy film 

wchodzący w skład Marvel Cinematic 

Universe. Swoją światową premierę 

miał podczas Dnia Kobiet 8 marca tego 

roku. Główne role odgrywają Brie 

Larson, Samuel L. Jackson oraz Jude 

Law, którzy znani są z takich dzieł jak 

na przykład Pokój, Sherlock Holmes, 

Avengers czy Pulp Fiction. Jest to 

pierwszy film braci Russo o kobiecie, 

co samo w sobie niestety wywołało 

mieszane uczucia wśród męskiej 

części widowni. 

 Ta produkcja opowiada o losie 

Vers, która z jakichś powodów nie 

pamięta czasów, gdy żyła na Ziemi 

(nazywanej planetą C-53), a jedyne, 

co zostało jej z tamtego okresu, to 

przebłyski i sny nawiedzające ją 

praktycznie co noc i co dzień. Młoda 

przedstawicielka rasy Kree nie umie 

panować nad emocjami, przez co 

często podczas treningów z Yon-

Roggiem, jej przyjacielem  

i mentorem, przypadkowo rani go przy 

użyciu swojej mocy, nad którą jeszcze 

nie do końca panuje. Vers jest 

członkinią składu StarForce 

broniącego jej planetę przed złymi  

 

 

 

 

 

 

 

Skrullami. Od kiedy pamięta – czyli  

w sumie niewielkiego odcinka czasu – 

wszyscy wmawiali jej, że Skrulle to 

złe potwory chcące zgładzić gatunek  

Kree, a do tego używają swoich 

umiejętności zamieniania się  

w kogokolwiek czy cokolwiek, co 

zobaczą. Raz, gdy Vers i reszta 

drużyny mieli za zadanie odnaleźć 

zaginionego przyjaciela, główna 

bohaterka zostaje porwana  

i wykorzystana do znalezienia pewnej 

bardzo ważnej rzeczy, gdyż była ona 

ostatnią osobą, która ją widziała. 

Przez pewne wydarzenia i wypadki 

udaje jej się dostać na Ziemię w roku 

1995. Tam powoli próbuje odkryć, kim 

tak naprawdę jest, kto jest jej 

wrogiem, kim są ludzie otaczający ją, 

skąd ma swoje moce i czy kot jej 

przyjaciółki, Goose, na pewno jest 

takim uroczym pupilkiem, na jakiego 

wygląda. Otoczenie Carol nieustannie 

zwraca się przeciwko niej, gdy 

dowiaduje się o różnych jej brudnych 

sprawach z przeszłości. Czy mimo 

wszystkich przeciwności losu, Vers 

odkryje swoją tożsamość, to znaczy, 

czy uda się odpowiedź na pytanie, kim 

jest? - Captain Marvel, Vers, Carol 

Danvers, a może Asie? To jednak 

musicie już odkryć sami w sali 

kinowej. 

 Film jest pełen zwrotów akcji  

i zaskakujących wydarzeń. O dziwo, 



żadne zdarzenie nie jest pozbawione 

wpływu na fabułę i ma określony sens. 

Świetne sceny walki, humor postaci 

oraz żarty, aktorstwo i efekty 

wizualne oczywiście mają duże 

znaczenie w tej produkcji, wręcz 

kolosalne, jednak dla mnie najbardziej 

liczy się w niej coś innego. Carol przez 

całe życie każdy wmawiano, iż nie 

może spełnić swoich marzeń, ponieważ 

są zbyt męskie („dziewczyny się do 

tego nie nadają”, „dziewczyny są na to 

za słabe”, „to nie dla dziewczyn” i inne 

bardzo pozytywne powiedzenia), ale 

ona nigdy się nie poddała. Z każdej 

porażki wyciągała wnioski i poprawiała 

się, by być najlepsza w tym, co kocha. 

Dla mnie to było najważniejsze – 

determinacja Vers. Dzięki niej wiele 

małych dziewczynek nauczy się, że 

nieważne, kim są, mogą być kim tylko 

zapragną, jeśli będą dążyć do celu. 

Ten film jest potrzebny, by pokazać 

ludziom, że kobiety są równie silne jak 

mężczyźni, nawet, jeśli nie mają mocy, 

jaką ma Captain Marvel. Myślę, że to 

będzie główny powód, dla którego 

polecam Wam pójście na ten film do 

kina. 

Amelia Wójcik, kl. 7b. 
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Recenzja filmu Green Book 

 

Green Book to film z gatunku 

komediodramatu, który w kinach 

możemy zobaczyć w Polsce od 25 

grudnia 2018 roku. Reżyserem tego 

dzieła jest Peter Farrelly, a główne 

role odtwarzają Viggo Mortensen 

oraz Mahershala Ali. Produkcja na 

ostatniej gali Oscarowej zdobyła dwie 

nagrody (mimo aż pięciu nominacji) – 

za najlepszą rolę drugoplanową oraz 

sam tytuł został najlepszym filmem. 

Historia jest oparta na prawdziwych  

wydarzeniach, których uczestnicy 

mieli takie same imiona, jak bohaterzy 

produkcji. 

 Akcja dzieje się w latach 

sześćdziesiątych dwudziestego 

wieku, w których rasizm był czymś  

normalnym. Często czarnoskóre osoby 

nie mogły wchodzić do sklepów, 

przymierzać ubrań czy jeździć po 

niektórych miastach po zachodzie 

słońca. Wtedy swoją karierę jako 

pianista spełnia Don Shirley – 

ciemnoskóry intelektualista, który ma 

wyjechać w trasę koncertową, jednak 

nie ma szofera. Do pracy chętny jest 

Tony „Lip” Vallelonga- Amerykanin 

włoskiego pochodzenia, który jak 

większość ludzi nie ma dobrego zdania 

o osobach innego koloru cery. Na 

początku Tony był bardzo sceptycznie 

nastawiony do swojego potencjalnego 

pracodawcy, bojąc się pracować dla 

osoby czarnoskórej. Niestety, Shirley 

oferował dobrą zapłatę, a „lip” bardzo 

potrzebował pieniędzy. Mimo 

początkowej niechęci Vallelongi do 

pianisty, jego nastawienie zmienia się 

dzięki podróży z nim, podczas której 

nieraz musiał być nie tylko szoferem 

pianisty, ale i jego ochroniarzem. 

Przez szerzący się wszędzie rasizm, 

przemoc, a nawet nadużywanie swojej 

posady zarówno Tony, jak i Don często 

lądują w nieprzyjemnych sytuacjach. 

Muszą współpracować, by Shirley był 

bezpieczny oraz „skończył w jednym 

kawałku”, a jego szofer nie miał 

problemów z prawem, by nie trafić za 

kratki. Jednak nie wiadomo, czy to 

wystarczy, by Vallelonga zaprzyjaźnił 

się z Shirley’em, który przecież jest 

innego koloru skóry. Niestety za dużo 

to znaczyło w tamtych czasach. Czy 

ich przyjaźń w ogóle się zacznie? 

Może Tony wróci do rodziny, a Don do 

swojego pustego domu? Możecie 

przekonać się sami, idąc na ten film do 

kin. 

 To dzieło świetnie tłumaczy 

temat nierówności i problemów 

społecznych sprzed ponad 

pięćdziesięciu lat. Pokazuje przepaść 

między życiem białoskórych oraz 

czarnoskórych ludzi w tamtych 



czasach, jednocześnie  film 

nie przytłacza oglądającego, 

poważnej i trudnej 

tematyki. Jest tam pełno 

bardzo ważnych scen, zmian 

bohaterów oraz 

wypowiedzianych słów. Peter 

Farrelly zadbał o szczegóły, 

przykładowo jedna  

z pierwszych scen 

pokazywała Tony’ego 

wyrzucającego szklanki do 

kosza, ponieważ pili z nich 

ciemnoskórzy mężczyźni, którzy byli 

w jego domu, by naprawić rurę  

w kuchni, a kilka dni później uczy Dona 

Shirley’a jak jeść panierowanego 

kurczaka gołymi rękoma, ponieważ ten 

nigdy tego nie robił. Z sali kinowej 

wynosimy ze sobą nie tylko 

opakowanie po popcornie i kubek po 

Coca-coli, ale i mądrość życiową. Nie 

zdradzę Wam jej, byście mieli, co 

odkryć podczas seansu i nad czym się 

zastanawiać w domu. 

 Moim zdaniem warto jest iść na 

ten film ze względu na przekaz, 

prostą, acz świetną fabułę, 

nieskazitelną grę aktorską oraz 

humor całej produkcji. 

 

Amelia Wójcik, kl. 7b 
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Recenzja  
 

Siedem dni. Tydzień zmieni 

wszystko 

 

„Tydzień to tyko 7 dni, jednak w ciągu 

nich może wydarzyć się bardzo wiele 

dobrych i złych rzeczy.”  - możemy 

przeczytać na odwrocie książki pt. 

Siedem dni. Tydzień zmieni wszystko. 

Od razu pragnę jednak zaznaczyć, iż 

ta opowieść autorstwa Eve Ainsworth  

nie opowiada o sprawdzianach  

z matematyki ani o tym, „jak to 

dobrze, że już weekend”.  Nie jest 

zatem historia jakich wiele,  jak to 

główna bohaterka w 7 dni znajduje 

miłość życia. Tytuł może Wam 

sugerować rozmaite warianty treści, 

jakie może zawierać ta niepozorna 

książka.  

Otóż opowiada ona o losach 

dwóch dziewczyn - Jess i Kez (Keren). 

Jess jest dręczona w szkole i poza nią 

przez Keren i jej najlepsze 

przyjaciółki: Marnie i Lois.  

Dziewczyny uniemożliwiają jej 

normalne życie, dostarczając jej  

jeszcze więcej problemów, choć  

w pełni starcza jej już własnych. 

Główna bohaterka nie umie sprzeciwić 

się trzem dziewczynom, przez co 

każdy dzień w szkole jest koszmarem.  

Trójka dręczycielek codziennie 

krytykuje jej wygląd, sposób bycia  

i przyjaciół, a nowe przezwiska takie  

jak „Oblech” czy „Grubaśnica” nie 

dodają jej otuchy. Gdy Jess myśli, że 

już gorzej nie będzie, nagle 

otrzymuje pomocną dłoń z najmniej 

spodziewanej strony.  Kto postanowił 

jej pomóc? Czy dziewczyna da radę 

pokonać lęk przed Kez i jej 

koleżankami? Jak będzie wyglądać jej 

życie? Tego i innych rzeczy dowiecie 

się, czytając  tę książkę. 

 Powieść jest napisania 

przystępnym językiem, a dzięki 

użyciu słownictwa młodzieżowego 

łatwiej się ją czyta osobom w wieku 

szkolnym, bo to do nich jest 

skierowana ta książka, gdyż porusza 

ważną kwestię, jaką jest dręczenie  

w szkole. Ja przeczytałam tę powieść 

jednym tchem i polecam ją zarówno 

dorosłym, jak i  młodzieży. 

 Pragę zaznaczyć, że nie jest to 

książka dla ludzi  o słabych nerwach, 

jeśli jednak postanowicie sięgnąć po 

tę pozycję, zachęcam też do 

przeczytania  dwóch pozostałych 

powieści tej autorki: Zadurzenie oraz 

Krzywda. Historia moich  blizn.  

Daria Gładyś kl. 6d 

 

 

 

 



 

 

 

 

Recenzja spektaklu Pan 

Twardowski 

Dnia 14 lutego 2019 roku o godzinie 

12:30  klasa 6d oraz klasa 5c 

pojechała na wycieczkę do Teatru 

Współczesnego przy ulicy 

Starowiślnej 21 w Krakowie na 

spektakl pod tytułem Pan Twardowski. 

 Po wejściu do budynku,  

w którym miał się odbyć spektakl, 

szliśmy kręconymi schodami.  

Na 2 piętrze była przebieralnia,  

w której zostawiliśmy kurtki  

i w pokoju obok czekaliśmy na koniec 

przedstawienia, które wtedy trwało.  

 Spektakl zorganizowali: 

Bartosz Jarzymowski - reżyser 

spektaklu i adaptator scenariusza. 

Scenografią i kostiumami zajmowała 

się Barbara Mateja. Muzykę dobrał 

oraz zagrał rolę Lucyfera - 

Maksymilian Czarnecki. Paweł Brandys 

grał Pana Twardowskiego. Sabina 

Szarek odtworzyła rolę Ofki. 

Spektakl rozpoczął się o godzinie  

13:30. Po zakończeniu wcześniejszego 

występu weszliśmy na salę. Usiadłem  

w pierwszym rzędzie. Chwilę po tym 

było słychać trzeci gong, który 

zapowiadał rozpoczęcie widowiska. Na 

sali zgasły światła, odsłonięto kurtynę 

i spektakl się rozpoczął. Sztuka 

opowiadała o szlachcicu o nazwisku 

Twardowski, który podpisał kontrakt 

z diabłem. Według tej umowy, po 

śmierci Pan Twardowski  odda swoją 

duszę piekłu, a w zamian za to za życia 

diabeł będzie spełniał jego każde 

życzenie. Warunek szlachcica był 

natomiast taki, że może  umrzeć 

jedynie w Rzymie. Wtedy Twardowski 

ze swoim umiejętnościami zaczął 

pomagać chorym i podróżować po 

świecie. Pewnego dnia dostał list od 

diabła podającego się za córkę 

konającego ojca. Wyruszył więc jak 

najszybciej wraz ze swoją żoną do 

konającego starca. Postanowili  

zatrzymać się w karczmie na noc. 

Właściciel pozwolił im nocować. 

Właścicielem okazał się diabeł, który 

swoimi mocami zatrzymał magnata 

przed ucieczką. Szatan wytłumaczył 

mu, że karczma nazywa się „Rzym". 

Pana Twardowskiego uratował Bóg pod 

warunkiem, że będzie żałował za swoje 

czyny . Bóg wypuścił go z pułapki  

i przegonił diabła.  

Przedstawienie trwało 65 

minut. Po sztuce mieliśmy warsztaty 

teatralne prowadzone przez Pawła 



Brandysa (głównego aktora  

w spektaklu), które trwały 20 minut. 

Na warsztatach pan opowiadał nam o 

grze aktorskiej, rekwizytach oraz 

rolach w teatrze (takich jak: 

scenograf, scenarzysta, reżyser itd.). 

Po zapoznaniu się z teatrem pan 

wybrał osobę z widowni i powiedział 

jej, aby spróbowała podnieść jeden  

z rekwizytów tak, aby wyglądało jakby 

rekwizyt był bardzo ciężki. Po 

wykonaniu zadania pan Paweł Brandys 

zadał nam kolejne zadanie. Wybrał 

trzy osoby z widowni, po czym podał 

im krzesła, aby mogli usiąść. Zadanie 

polegało na pokazaniu za pomocą 

mimiki twarzy swoich emocji . Jedna  

z osób miała być przerażona, druga 

miała być niepewna, a trzecia miała 

być spokojna. Wszystkie osoby 

dobrze sobie poradziły. Na tym 

zadaniu skończyły się warsztaty. 

Wyszliśmy z sali. Po wyjściu z sali 

poszliśmy do szatni, aby zabrać nasze 

kurtki. Potem zeszliśmy z powrotem 

tymi samymi schodami i wyszliśmy  

z teatru. Mniej więcej o godzinie 

15:00 wracaliśmy autokarem   

z powrotem do Wieliczki . 

 Spektakl mi się bardzo podobał, 

z powodu bardzo ciekawego 

scenariusza, który jedynie nie 

zawierał wyprawy Pana 

Twardowskiego na księżyc, o której 

mowa z utworze literackim. Spektakl 

był fascynujący, ponieważ aktorzy 

zagrali z entuzjazmem oraz ambicją. 

Muzyka w sztuce pasowała do 

wydarzenia, a oświetlenie realizowane 

przez Mateusza Wójcika było 

emocjonujące. Kostiumy pasowały do 

klimatu oraz wieku, w którym ta 

historia się działa. Sztuka była bardzo 

udana. Mam nadzieję, że jeszcze na 

taką kiedyś pojedziemy. 

Piotr Pęczek kl. 6 D 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

Aktualności

 
 5 lutego 2019 roku odbyła się XVIII edycja konkursu recytatorskiego pt. 

„Ojczyzna w poezji", który miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego 

nawiązującego do przyrody, historii itp. związanej z Polską.  

 

Kolejnym niezwykłym dniem był IV Przegląd Poezji „Zaczarowane wersy”, który  

w tym roku odbył się w dniu zakochanych. W atmosferę tego wyjątkowego dnia 

uczniowie zostali wprowadzeni wierszem o miłości, po którym uczniowie wspólnie 

starali się odpowiedzieć na pytanie „Co to jest miłość?”. Odpowiedzi można było 

znaleźć w prezentowanych przez nich wierszach. 

 

12 lutego 2019 roku odbyła się II Olimpiada Zimowa realizowana w ramach działań 

zespołu ds. promowania integracji w szkole. Uczniowie klas I – III mieli okazję 

zmierzyć się z różnymi zadaniami sportowymi a tym samym sprawdzić swoją 

sprawność fizyczną. 

 

27 lutego 2019 roku miał miejsce etap szkolny „Turnieju Pięknego Czytania” dla 

klas IV – VIII.    

  

W  dniu 13 marca 2019 roku odbyły się w dwóch budynkach naszej szkoły spektakle 

Teatru Eden pt. ”Prawdziwy skarb”. Oglądali je wszyscy uczniowie klas 1 – 3 oraz 

dzieci z oddziałów przedszkolnych. „Prawdziwy skarb” to pełen humoru spektakl 

oparty na przypowieści o synu marnotrawnym. Jak zwykle aktorzy Teatru Eden dali 

brawurowe przedstawienia, na które dzieci reagowały spontanicznym aplauzem. 

 

W naszej szkole odbyła się pierwsza w historii Gminy Wieliczka debata oksfordzka 

na poziomie szkół podstawowych. Debata była podsumowaniem projektu „Wieliccy 

ambasadorzy Tolerancji” współfinansowanego z budżetu Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w ramach programu „Razem bezpieczniej”. 

Partnerem projektu był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce, 

realizatorem projektu – Instytut Rozwoju Społecznego w Krakowie  

a koordynatorami p. M.Kruk i W. Słonina. 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


