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4 NEWS przygotowuje zespół uczniowski pod redakcją  Doroty Machno 

 



 

Z życia szkoły 

Sprawozdanie z Dnia 

Patrona  

W Szkole Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 

w Wieliczce dnia 30 kwietnia 2019 roku 

odbyła się uroczysta akademia z okazji 

Dnia Patrona oraz rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Występ 

przygotowały i zaprezentowały klasy 6a, 

6d, 6b wraz ze swoimi wychowawcami: 

paniami Małgorzatą Pawlik, Dorotą 

Machno oraz panem Zygmuntem 

Szarkiem. Tak jak wszystkie ważne dla 

szkoły wydarzenia, ta akademia również 

miała miejsce na sali gimnastycznej. Nie 

jest to pierwsza gala tego typu. Co roku  

z tej okazji w tutejszej szkole odbywają 

się występy. 

 

 
 

Najpierw z tego powodu, że była 

to uroczystość państwowa, widownia 

złożona z uczniów oraz młodzi aktorzy  

i pracownicy szkoły odśpiewali Hymn- 

- Mazurek Dąbrowskiego. Następnie pani 

wicedyrektor Anna Sobaszek wygłosiła 

swoje przemówienie. Potem pani 

wicedyrektor Agata Głowacka,  a także 

uczeń i uczennica poszli razem złożyć 

symboliczne kwiaty w  kąciku naszego 

patrona. Jest to miejsce znajdujące się 

w rogu korytarza na piętrze szkoły 

poświęcone Erazmowi Jerzmanowskiemu, 

gdzie są: jego podobizna zawieszona na 

ścianie i gablota do przechowywania 

uroczystego sztandaru. Kiedy grupka 

mająca złożyć kwiaty wróciła na salę 

gimnastyczną, kontynuowano akademię. 

Było to wydarzenie związane  

z uchwaleniem Konstytucji, dlatego nie 

mogło zabraknąć odśpiewanej po chwili 

pieśni pod tytułem Witaj maj, Trzeci Maj. 

 

 
 

Oprócz tej piosenki, śpiewaliśmy też 

wiele innych i w tym przypadku, jak 

podczas pozostałych uroczystości, 

oprawą muzyczną zajęła się pani 

Magdalena Baran na czele kółka 

muzycznego. W akademii pojawiły się 

następujące postacie: kmieć, 

mieszczanin, szlachcic, Jerzmanowski, 

gazeciarz, przechodzień oraz uczennica 

szkoły. Każdy z nich miał odpowiednie 

stroje pasujące do epok, w których 

mogliby żyć. Podczas gdy narratorzy 

czytali widowni informacje dotyczące 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja i biografii 

Erazma Jerzmanowskiego jeden  

z chłopców wskazywał czytane w tej 

chwili wydarzenia na zawieszonej wysoko 

osi czasu. W trakcie, na projektorze  

 



 

wyświetlano portrety postaci 

historycznych i związane z tym obrazy. 

Na koniec akademii zostały rozdane 

nagrody dla zwycięzców konkursu 

plastycznego i historycznego o tematyce 

działalności założyciela szkoły. 

Wspomniane konkursy organizowały panie 

Ewa Drabik oraz pani Mirosława Durbas.  

Tegoroczna akademia z okazji 

Dnia Patrona i rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja według mnie udała się, 

ponieważ nie zauważyłem wielu 

problemów związanych z występem i 

uroczystość odbyła się zgodnie z planem, 

co stało się głównie dzięki występującym 

uczniom  

 

 

oraz ich nauczycielom. Wychowawcy 

prowadzili trwające zazwyczaj wiele 

czasu próby i odpowiednio przygotowali 

młodych aktorów. Mam nadzieję, że 

przyszłoroczna akademia także się uda  

i dostarczy nam kolejne niezapominane 

wrażenia. 

 

Tomasz Mazur kl.6 d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Integrujmy się! 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe (Francois Cluzet)- 

-sparaliżowany milioner doskonale wie, że 

jest przykuty do wózka inwalidzkiego, i 

że na wiele rzeczy nie może sobie 

pozwolić. Nie potrzebuje do tego kolejnej 

osoby, która będzie mu o tym 

przypominała. Philippe przez swoje 

kalectwo i utratę żony jest bardzo 

zamknięty w sobie, a do swojego świata i 

uczuć nikogo nie dopuszcza. Jego życie 

zmienia się diametralnie, gdy poznaje 

Drissa (Omar Sy), który ma zostać jego 

opiekunem. Driss jest czarnoskórym 

mężczyzną z przedmieścia. Ma trudną i 

trochę szemraną przeszłość. Mimo 

wszystko jest pełny optymizmu. Jako 

pierwszy patrzy na Philippa jak na 

normalnego człowieka, śmieje się  

z jego dziwactw, żartuje z jego kalectwa. 

To pomaga Philippowi pozbyć się 

psychicznych zahamowań, otworzyć się 

na nowe lepsze relacje  

z ludźmi i spojrzeć na świat z innej 

perspektywy. Driss jak gdyby daje mu 

namiastkę normalnego życia. Z kolei 

Philippe wprowadzając go w swój  

 

 

 

 

 
niedostępny do tej pory dla nikogo świat, 

daje nadzieję Drissowi na odmianę jego 

losu i na wyrwanie się z dotychczasowego 

środowiska. Te wszystkie uczucia, moc 

pozytywnej energii pozwala im zapomnieć 

o rosnących problemach i o tym, co może 

się stać, co sprawia, że są nietykalni. 

Tych dwoje ludzi różni dosłownie 

wszystko, a jednak w życiu wielokrotnie 

bywa tak, że ci, którzy różnią się od nas 

najbardziej, mogą odmienić nasze życie w 

najbardziej pozytywny sposób, 

wystarczy tylko jeśli im zaufamy oraz 

oddamy cząstkę siebie. 

Nietykalni to oparty na faktach 

film o tej najczystszej, najpiękniejszej 

przyjaźni, gdzie obie strony coś zyskują i 

dają, pozostając nadal sobą. 

Zuzanna Konieczny kl. 7b 
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Recenzja filmu Avengers: 

Endgame 
 

26 kwietnia 2019 roku swoją światową 

premierę miała produkcja pod tytułem 

Avengers: Endgame wyreżyserowana 

przez Joego i Anthony’ego Russo. Film 

ten jest dwudziestym drugim dziełem 

wchodzącym w skład Marvel Cinematic 

Universe, kończąc pewną erę w MCU. 

Główne role odgrywają Robert Downey 

Jr, Chris Evans, Scarlett Johansson, 

Mark Ruffalo i Jeremy Renner. Avengers: 

Endgame jest filmem ściśle powiązanym z 

Avengers: Infinity War i poprzednimi 

produkcjami Marvela. Recenzja zawiera 

spoilery do Avengers: Infinity War. 

Jeśli dobrze zapamiętaliście 

poprzednią część Avengers, film 

zakończył się wielką porażką 

superbohaterów. Przez pstryknięcie 

Thanosa zginęła połowa populacji 

wszystkich planet, a wszechświat 

pogrążył się w żałobie, smutku i gniewie. 

Obrońcy Ziemi nie wiedzą, jak temu 

zaradzić ze względu na aktualne 

położenie drużyny – Tony Stark (Iron 

Man) lata sobie gdzieś w kosmosie bez 

jedzenia, picia i tlenu, a za towarzyszkę 

ma córkę Thanosa, Scott Lang (Ant Man) 

jest zamknięty w innym wymiarze, a Clint 

Barton (Hawkeye) ma areszt domowy, 

który trwa dwa lata. Na domiar tego 

złego, Tony dalej ma uraz do Steve’a za 

to, co stało i czego się dowiedział na 

Syberii podczas Captain America: Civil 

War. Jak już ze zwiastunów do Avengers: 

Endgame wiemy, superbohaterom udaje 

się zebrać drużynę, jednak to tylko jedna 

strona medalu. Czy Iron Man pogodzi  się 

z przeszłością i będzie w stanie 

współpracować z resztą Avengers? Czy  

w ogóle uda im się pokonać Thanosa, 

biorąc pod uwagę wcześniejszą porażkę  

w starciu z nim i śmierć połowy armii? 

Tego dowiecie się, idąc na seans do kina. 

Avengers: Endgame oglądało się 

bardzo przyjemnie, łatwo było wciągnąć 

się w wir akcji i zainteresować losem 

bohaterów, którzy wcześniej nie za 

bardzo wpływali na wydarzenia w MCU.  

W większości przypadków humor był 

bardzo trafny, dzięki czemu cała sala 

kinowa się śmiała. Niestety, mimo tych 

wszystkich dobrych recenzji i plusów, 

minusy tego filmu są dosyć duże  

i zauważalne. Na pewno największą wadą 

było to, jak niektóre postacie 

potraktowali bracia Russo, producenci 

flmu – zignorowali wiele lat ewolucji 

emocjonalnej bohaterów po to, by łatwo 

napisać zakończenie ich losów, przez co 

działania niektórych osób były nielogiczne 

i do nich niepodobne. Russo nie 

wykorzystali potencjału niektórych 

postaci, które odeszły, zostawiając nas  

z niesmakiem i rozczarowaniem. Kolejną 



rzeczą, która przeszkadzała w seansie, 

był nadmiar humoru. W niektórych 

scenach, które powinny być smutne  

i dramatyczne od początku do końca, było 

kilka żartów, co psuło atmosferę 

wydarzenia. Minusem była także kwestia 

tego, z czego się żartowało. Kilka razy 

komizm sytuacji polegał na braku 

motywacji, smutku i załamaniu bohatera 

po stracie bliskich i zamiast przedstawić 

te problemy, reżyserzy żartowali z nich. 

Mimo wad, „dziur” w fabule  

i niewyjaśnionych zachowań oraz zjawisk, 

film oglądało się przyjemnie i z zapałem, 

dzięki czemu mogę polecić go każdemu, 

kto zna podstawowe filmy Marvel 

Cinematic Universe. 

 

    

  Amelia Wójcik kl. 7 b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWhLKEyZbiAhVO2aYKHeMYCTEQjRx6BAgBEAU&url=https://bgr.com/2019/04/30/avengers-endgame-ending-russo-brothers-on-captain-america-iron-man/&psig=AOvVaw1CCwaIePHPG52x9jyvoqmW&ust=1557770380239066
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgyOCnyZbiAhWn1aYKHXbCAf8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.antyradio.pl/Film/News/Avengers-Endgame-zdjecie-prezentujace-nowe-kostiumy-i-oficjalny-opis-fabuly-filmu-Marvela-29106&psig=AOvVaw3QjUtqEoColq85L-eWP7X7&ust=1557770442951547


 
 

Recenzja  
 

13 Powodów 

Jak byś się zachował, gdybyś dowiedział 

się, że twoja koleżanka popełniła 

samobójstwo? Co więcej, co byś zrobił, 

gdyby okazało się, że coś cię z tym łączy?  

Taką „okazję” ma licealista, Clay Jensen – 

- główny bohater książki pt. 13 powodów.  

 Opowiada ona fascynującą 

historię nastolatka, który wiedzie 

zwyczajne życie, aż do chwili, gdy 

znajduje pod drzwiami tajemniczo 

wyglądające pudełko po butach. Kiedy je 

otwiera, jego oczom ukazuje się siedem 

kaset oraz malutka mapa jego miasta… 

Wiedziony ciekawością odtwarza 

pierwszą z nich, a w jego uszach 

rozbrzmiewa głos jego koleżanki Hannah: 

- Jeżeli tego słuchasz znaczy, że 

popełniłam samobójstwo, a ty jesteś 

jednym z powodów. 

 Co ma zrobić chłopak z tą 

wiadomością? Czy odważy się nacisnąć 

play? Czy faktycznie jest jednym  

z powodów, czy może nie jest winny? I jak 

zamieszany w sprawę tajemniczych taśm 

jest szkolny pedagog?  Na te wszystkie 

pytania znajdziesz odpowiedź w książce. 

 Bestseller pt. 13 Powodów, 

którego autorem jest Jay Asher, porusza 

bardzo dotkliwy i ważny temat 

samobójstw wśród nastolatków, powieść 

daje wiele do myślenia, a po jej 

przeczytaniu przestaje się patrzeć na 

świat czarno - biało.  Moim zdaniem nie 

jest to książka dla ludzi o słabych 

nerwach, jednak polecam wszystkim 

zapoznać się z jej treścią. Na szczęście 

dla fanów seriali Netflixa, książka 

została przeniesiona na ekran (aż dwa 

sezony!). 

 Ja przeczytałam tę fascynującą 

opowieść jednym tchem i gorąco polecam 

ją wszystkim, zarówno młodzieży, jak  

i dorosłym. 

Daria Gładyś kl. 6d 
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Recenzja spektaklu 

Balladyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W drugą środę maja wszystkie klasy 

siódme, pod czujnym okiem 

nauczycieli - wybrały się do teatru 

Groteska na spektakl zatytułowany 

Balladyna, na podstawie tragedii o tym 

samym tytule, napisanej przez 

Juliusza Słowackiego. Jest to dramat, 

który powstawał w epoce romantyzmu, 

opowiada o mrocznej bohaterce  

i jej zbrodniach. 

Na scenie 

znajdowały się 

nietypowe rzeczy 

zakryte ciemnymi 

plandekami, 

stanowiły one dla 

widzów wielką 

zagadkę, gdyż nikt 

nie mógł wymyślić, co tam było. Po 

trzecim gongu jedna z trzech zasłon 

została odkryta przez dwóch 

mężczyzn (grających jak się potem 

okazało uosobione zabobony ze 

starych wierzeń ludowych - Skierkę  

i Chochlika), znajdował się pod nią 

wóz, z którego przy akompaniamencie 

nastrojowej muzyki wyszła aktorka 

grająca Goplanę - nimfę wodną. 

Wszyscy uczniowie zdziwili się, bo 

nikt z nich nie wiedział, kiedy aktorka 

weszła do wozu. Powstawało pytanie: 

"Jak długo ona tam siedziała?". Nie 

było czasu nad tym myśleć, bo 

przedstawienie trwało dalej. Treść 

sztuki była bardzo podobna do 

oryginału, choć 

niektóre wątki były 

pomijane. 

 Cały utwór został 

bardzo oryginalnie  

zinterpretowany. 

Postaciami będącymi 

istotami 

nadprzyrodzonymi 

byli normalni aktorzy, natomiast 

bohaterami ludzkimi były kukiełki. 

Podkreślało to jeden z głównych 

wątków książki, jakim był udział 

zabobonów w przeżyciach naszych 

bohaterów. Prawdopodobnie do 

żadnej ze zbrodni oraz zdarzeń nie 

doszłoby, gdyby nie nadprzyrodzone 



istoty wpływające na losy bohaterów. 

W książce straszydła zrobiły sobie  

z życia ludzi prawdziwy teatrzyk 

kukiełek, tak też było to 

przedstawione na spektaklu. Jest to 

coś, czego wielu uczniów jeszcze nie 

widziało i zrobiło na nich zapewne 

ogromne wrażenie. 

 Przedstawienie było „dopięte 

na ostatni guzik”. Na pewno aktorom 

zajęło wiele czasu przygotowanie się  

i odegranie takiej sztuki. Za pomysł  

i wykonanie należy się osobom 

pracującym  przy dziele duże uznanie. 

Z pewnością warto to zobaczyć, bo 

jest to coś nietuzinkowego  

i nowatorskiego. Oczywiście są osoby, 

którym dramat zapewne nie przypadł 

do gustu, ale jeśli komuś podobała  się 

książka, to prawdopodobnie mu 

spodoba  się spektakl! 

 

Michał Mokołajczyk kl. 7a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzja spektaklu 

Królowa Śniegu 
Dnia 28 marca 2019 roku klasy 6d  

i  5c pojechały na wycieczkę do Teatru 

Ludowego na spektakl pt. Królowa Śniegu.  

Zbiórka w szkole odbyła się o 8:15 rano. 

Do teatru wyjechaliśmy o 8:30. Na 

miejsce dotarliśmy około 9:00. Spektakl 

rozpoczął się o 10:00. Trwał 1 godzinę i 20 

minut z 15 minutową przerwą. 

  Seans w reżyserii Włodzimierza 

Nurkowskiego na podstawie popularnej 

baśni Hansa Christiana Andersena był 

bardzo ciekawy.     Królową Śniegu 

zagrała: Karolina Stefańska, Kaja: Piotr 

Franasowicz a Gerdę: Alicja Karluk. 

Akcja rozgrywa się w domu Kaja i Gerdy, 

gdzie ich babcia opowiada im przeróżne 

opowieści.  Kaj uchyla drzwi od domu, 

gdyż nie jest zbytnio zainteresowany 

historią i nie przepada za samą babcią.  

Nagle zostaje ukłuty ostrzem lodowym  

w serce i czuje obezwładniające zimno. 

Ucieka z domu i wędruje po świecie. 

Nagle spotyka Królową Lodu, która 

proponuje mu życie wraz z nią. Gerda  

 

 

 

decyduje się na odnalezienie Kaja, jednak 

musi się liczyć z tym, że będzie to długa 

przeprawa. Spotyka ona kruki, które 

próbują ją wywieźć na manowce. Pomimo 

tego postanawia iść we wskazane miejsce. 

Dziewczynka zastaje tam zamożnych 

ludzi, którzy ją serdecznie przyjmują: 

częstują ją łakociami, tropikalnymi 

owocami i mlekiem. Opowiadają jej  

o swoich przeżyciach, a czas ucieka… 

Kajowi mogło się coś stać! Siostra 

opuściła wygody i popędziła  

w poszukiwaniu chłopca. Natrafiła ona na 

szklarnie, gdzie była rzeka i łódka 

swobodnie po niej płynąca, a w niej 

tajemnicza postać odziana w kwiaty, 

która mówiła, aby podążała za tropem. 

Gerda znajduje pałac królowej i tylko się 

domyśla, co tam się dzieje. Szybko 

wbiega do pałacu i dostrzega 

nieprzytomnego Kaja leżącego na 

podłodze. Był on wykończony, bo Królowa 

wyssała z niego całą miłość i tęsknotę, ale 

nie na długo! Dzięki miłości Gerdy Kaj się 

budzi i spostrzega siostrę. Przebaczyli 

sobie nawzajem i postanowili, że już nigdy 



nie będą zaniedbywać wartości, które są 

ważne: miłości i innych uczuć.  

 Występ był ciekawy, a stroje 

przemyślane i dopasowane do wydarzeń. 

Gorąco polecam obejrzenie inscenizacji 

tej przepięknej baśni, zarówno tym 

dużym, jak i małym odbiorcom. Wszyscy 

aktorzy i wykonawcy spektaklu 

zaprezentowali piękną grę aktorską i nie 

zapomnę długo żadnej chwili spędzonej 

 w tym teatrze. 

 

Piotr Wiszniewksi kl. 6d 
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Aktualności

W naszej szkole odbył się konkurs „Skarby mojej domowej biblioteki”, skierowany 

właśnie do uczniów klas IV. Ich zadaniem było zaprezentować książkę, która według 

nich nadaje się do umieszczenia w literackiej kapsule czasu, gdyż z różnych 

względów zaciekawiłaby młodych czytelników z przyszłości, może nawet z czasów, 

gdy papierowe książki wyjdą z użycia. Wybór należało uzasadnić, wskazując walory 

czytelnicze książki, przybliżając to, co w niej może zainteresować nastoletniego 

odbiorcę, bez względu na fakt, czy żyje on w XXI, XXII czy może XXX wieku. 

Prezentację treści miała uzupełnić ilustracja.  

 

Klasy drugie i trzecie miały możliwość spotkać się 

w szkolnej bibliotece z pisarką, autorką wielu 

książek i wierszy dla dzieci, Ewą Stadtmüller. Pani 

Ewa opowiadała, jak powstają książki, skąd bierze 

pomysły na ich tematykę. Uczniowie mieli 

możliwość samodzielnie dobierać rymy i bawić się 

w tworzenie wierszy. Dowiedzieli się jaką drogę 

przechodzi dzieło od autora do czytelnika, jacy 

ludzie biorą udział w procesie powstania książki. 

Na zakończenie pisarka podpisywała swoje książki.  
 

 

 

W  dniach od 01. do 03. 04. 2019 roku w 

Domu Ludowym odbył się  VII  Gminny 

Przgląd Teatrzyków  Dziecięcych 

„Teatr i My” organizowany przez Szkołę 

Podstawową z Odziałami Integracyjnymi 

nr 4 w Wieliczce.  Wzięło wnim udział 

kilnaście grup przedszkolnych  

i skzolnych. Wśród nich zaprezentowali 

się z sukcesami uczniowie naszje szkoły. 

Wystawili na scenie  przedstawienia: 

Baśniowy Ambraras, Czy i ty spotkałeś 

brzydkie kaczątko? oraz  Dzień na 

Olimpie. 

Informacje pochodzą ze strony internetowej szkoły. 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQ2aqsipfiAhVylYsKHStcBG0QjRx6BAgBEAU&url=https://mojekrzyszkowice.pl/2015/04/909/&psig=AOvVaw3E4JEmIp9vcuhamYWRFdp-&ust=1557787774202466


 

 



 

 


