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4NEWS przygotowuje zespół uczniowski pod redakcją  Doroty Machno 



 
 

Z życia szkoły 

120-lecie Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce  

 

W dniu 8 XI 2019 roku Szkoła 

Podstawowa im. Erazma Józefa 

Jerzmanowskiego nr 4  

w Wieliczce obchodziła ważny 

jubileusz - 120-lecie swojego 

istnienia. Z tej okazji  

w piątkowe południe na sali 

gimnastycznej odbył się 

uroczysty apel, 

aby uczcić nie 

tylko to 

wyjątkowe 

wydarzenie, 

lecz także 

obchodzony 

dwa dni później 

dzień 11 listopada. Przypomina 

nam on o 101.  rocznicy 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości w roku 1918. 

Uczniowie szkoły przygotowali  

z okazji jubileuszu występ 

artystyczny mówiący  

o obchodzonych tego dnia 

świętach  opracowany przez p. 

Natalię Wójcik, p. Dorotę 

Machno i P. Magdalenę Baran. 

Zanim rozpoczął się 

apel w budynku 

szkoły w Krzyszkowicach, 

zaproszeni goście i pracownicy 

szkoły udali się do leżącego około 

200 m dalej Kościoła 

parafialnego św. Pawła Apostoła. 

Na uroczystej mszy świętej 

zostało 

wygłoszone 

kazanie o tym 

jak ważna jest 

dla człowieka 

szkoła i jaki 

ważny ma ona 

na niego wpływ. 

Następnie wszyscy weszli na 

salę gimnastyczną, po czym 

zajęli  miejsca. Na ten jubileusz 

jak i inne ważne święta 

zawieszono ogromną biało- 

-czerwoną flagę Polski. W końcu 

mogła rozpocząć się część 

artystyczna, do której 

uczniowie już od pewnego czasu 

starannie się przygotowywali. 

Przedstawienie zostało jednak  

poprzedzone przemówieniami 



 
 

ważnych osób takich jak m.in.: 

Pan Lech Pankiewicz, Pani 

Urszula Rusecka oraz Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka Artur 

Kozioł. Przemawiał również 

Prezes Trasy Turystycznej 

Kopalni Soli – Damian Konieczny, 

który, co ciekawe, był 

absolwentem właśnie naszej 

szkoły w Krzyszkowicach. Nie 

mogło oczywiście zabraknąć 

przemowy dyrekcji – wystąpiła 

obecna dyrektor Pani Agnieszka 

Myślak. Na jubileusz 120-lecia 

zostali zaproszeni również byli 

pracownicy, w tym państwo 

Zadrożniakowie, a także pani 

Mrugała. Opowiadała ona  

o historii budynku, w którym 

obecnie się znajdujemy. 

 Występujący uczniowie 

ubrani byli w przeróżne stroje. 

Pojawiły się na scenie gospodynie 

wiejskie, robotnicy, lokaj, 

powstańcy, inżynier, uczniowie  

i nauczycielki. W wielu scenkach 

pojawił się także chłopak 

odgrywający rolę Erazma 

Józefa Jerzmanowskiego. 

Człowiek ten był znanym 

wynalazcą, patriotą, fundatorem 

oraz patronem szkoły  

w Krzyszkowicach. Publiczność 

oglądała kolejno różne scenki: 

powstańców śpiewających 

„Marsz Strzelców”, robotników  

i inżyniera przekazujących 

Jerzmanowskiemu plan budowy 

szkoły, krawcowe szyjące 

sztandar szkoły, nucące przy 

tym „Rozkwitały Pąki Białych 

Róż” oraz dzieci wraz z dwiema 

nauczycielkami. Taki sam występ 

oglądali uczniowie dzień 

wcześniej. 

Po ostatniej scence 

najważniejsze osoby wyszły na 

chwilę poza budynek szkoły, aby 

zakopać kapsułę czasu. Za 

popiersiem Erazma Józefa 

Jerzmanowskiego stojącym przy 

ścianie frontowej umieszczono 

ją w wykopanej dziurze  

i zakopano. Był to okrągły 



 
 

metalowy pojemnik, w którym 

znajdowały się symbole naszej 

szkoły: portret patrona - znak 

przeszłości, obecny folder 

placówki - znak teraźniejszości, 

a także odczytany wcześniej 

głośno list do uczniów  

z przyszłości. Dzięki transmisji 

wideo na żywo sprzed budynku 

ludzie pozostający w szkole 

mogli w czasie rzeczywistym 

obserwować, jak na zewnątrz 

jest chowana pod ziemią kapsuła 

czasu. Na koniec klasa pani 

Walczak wystąpiła ze swoim 

układem tanecznym do muzyki 

Brahmsa, po czym na salę 

gimnastyczną wjechał tort 

urodzinowy naszej 120-letniej 

jubilatki, czyli szkoły. Goście 

zostali później poczęstowani 

tym ciastem. W przygotowanym 

specjalnie na tą okazję bufecie 

na parterze były także inne 

dobre przysmaki i jedzenie. 

Moim zdaniem to 

wydarzenie było naprawdę 

ciekawe i wyjątkowe. 

Uroczystego charakteru świętu 

dodała obecność bardzo 

ważnych osobistości. Dzięki 

mszy świętej i apelowi 

świętowaliśmy dwa bardzo 

ważne święta: 120-lecie szkoły w 

Krzyszkowicach oraz 101. 

rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości w 1918 

roku. Myślę, że warto było 

uczestniczyć w tym jubileuszu.  

 

Tomasz Mazur kl. 7d 

 

  

 



 
 

Międzynarodowe 

Targi Książek 

2019 

 

Dnia 27.10.2019 roku wybrani 

uczniowie pod opieką pani Doroty 

Machno oraz pani Magdaleny Baran 

udali się na coroczne Międzynarodowe 

Targi Książek w Krakowie. Aby 

dotrzeć na miejsce, użyliśmy 

komunikacji miejskiej, która chociaż 

była przepełniona innymi miłośnikami 

książek, nie sprawiała większych 

problemów. Gdy udało nam się dotrzeć 

na miejsce, stanęliśmy w kolejce  

w celu zakupienia biletów. Na 

szczęście wykonaliśmy tą czynność 

sprawnie, dzięki czemu 

zaoszczędziliśmy trochę czasu.  

Od razu po wejściu do budynku 

ukazywały się podzielone hale z równo 

poukładanymi różnymi stoiskami 

książek. Na wstępie otrzymaliśmy 

informację o zbiórce oraz kilka zasad 

dotyczących zachowania. Po udaniu się 

do pierwszej hali, można było 

zobaczyć plan, na którym opisane było, 

w jakich częściach poszczególnej hali 

znajduje się dana tematyka książek 

bądź gdzie można znaleźć artystę 

przebywającego na targach w tym 

dniu. Każdy uczeń  i opiekunowie,  

udali się do wybranych miejsc. 

Niektórzy zainteresowali się seriami 

komiksów, których tam nie brakowało, 

a inni szukali inspiracji na 

przeróżnych stoiskach. Jednak na 

tym wydarzeniu można było również 

znaleźć coś innego niż różne formy 

literackie. Znajdowały się tam 

również miejsca, w których można 

było zakupić różne przybory szkolne 

czy biurowe takie jak różne piórniki, 

zeszyty, notatniki czy przybory do 

pisania. Panowała tam bardzo 

przyjemna atmosfera, dzięki czemu 

każdy chętnie spędzał czas na 

przeglądaniu swoich ulubionych 

lektur. Niestety w tym roku mieliśmy 

mniej czasu na szukanie swojej 

wymarzonej książki, jednak nikomu 

nie przeszkodziło to w kupieniu czegoś 

dla siebie i każdemu udało się coś 

znaleźć. Gdy wyznaczony czas minął, 

wszyscy spotkaliśmy się przy wyjściu 

i udaliśmy się na przystanek 

autobusowy. Podczas powrotu do 

szkoły każdy podzielił się ze sobą 

swoimi wrażeniami oraz 

zaprezentował, co udało mu się 

znaleźć. 

Moim zdaniem na Targach 

Książek najlepsze jest to, że 

nieważne, czym się interesujesz 

zawsze znajdziesz coś dla siebie, 



 
 

ponieważ znajduje się tam naprawdę 

wielki wybór różnego gatunku książek. 

Oczywiście serdecznie zachęcam do 

uczestniczenia w tym wydarzeniu, 

bowiem jest to naprawdę fajne 

przeżycie oraz uważam, że nawet 

jeżeli dana osoba nie przepada za 

czytaniem, jest w stanie dobrze się 

tam bawić. 

  

Paulina Życzkowska  kl. 7d 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   Integrujemy się! 

     
Gwiazd naszych wina 

 

Josh Boone przenosi na duży ekran obsypaną 

nagrodami powieść autorstwa Johna Greena 

pt. Gwiazd naszych wina, której premiera  

w Polsce miała miejsce w czerwcu 2014 roku. 

 Gwiazd naszych wina to młodzieżowa 

wersja Love Story. To współczesna baśń 

wykorzystująca schemat filmu 

romantycznego oraz dramatu. Główni 

bohaterowie  Gus i Hazel poznają się na 

grupie wsparcia dla osób chorych na raka. 

On jest byłym koszykarzem, którego rak 

pozbawił nogi. Ona od trzynastego roku 

życia cierpi na nowotwór tarczycy, później  

z przerzutami do płuc. W tych trudnych 

okolicznościach rodzi się pomiędzy nimi 

uczucie, dzięki któremu na chwilę 

zapominają o nieuchronnej śmierci. 

Nastoletni bohaterowie, mimo problemów  

i zmagań z rakiem, starają się czerpać z 

życia jak najwięcej, a przede wszystkim 

spełniać swoje marzenia, tym samym 

udowadniając, że nie różnią się od innych 

ludzi. Postanawiają odwiedzić mieszkającego 

w Amsterdamie autora ich ulubionej książki, 

by dowiedzieć się, jak potoczyły się dalsze 

losy jej bohaterów. Podchodzą do śmierci 

jak do zjawiska naturalnego. Są po prostu 

ludźmi z ich nadziejami, obawami i gniewem. 

Nie chcą skupiać się na powadze sytuacji, 

zamiast tego cieszą się każdym dniem  

i dobrą chwilą. 

 Na uznanie zasługuje rola Hazel, 

która wymagała od aktorki ukazania całej 

gamy emocji. Wyszło jej to fantastycznie. 

W wielu scenach nie musi nawet nic mówić, 

byśmy wiedzieli, co dzieje się w jej głowie. 

Nieustannie toczy walkę z samą sobą. 

Odnosi małe sukcesy, jednak równie często 

je przegrywa.  

 Augustus wydaje się nieco bardziej 

dojrzały. Być może za sprawą własnych 

doświadczeń, bądź dlatego, że jemu samemu 

niewiele już grozi. Szanse na powrót jego 

choroby są znikome, dlatego całą swoją 

energię poświęca na pomoc bliskim. 

 Warto zwrócić również uwagę na rolę 

rodziców, którzy doświadczają wyjątkowego 

cierpienia, jednak muszą być silni i za siebie 

i za dorastające dzieci.  

 Podsumowując, można powiedzieć, że 

film jest swego rodzaju „wyciskaczem łez”, 

ale także słodkim filmem romantycznym  

z zaskakującą ilością ciepła i humoru. Dobrze 

ukazuje młodość oraz pierwszą miłość,  

a także radość z przebywania blisko 

ukochanej osoby. Oglądając ten film, 

uświadamiamy sobie, co jest w życiu tak 

naprawdę ważne, kogo mamy u swego boku w 

ciężkich dla nas chwilach i na ile jesteśmy 

silni, stając do walki z ciężką chorobą. Film 

pokazuje także, że człowiek chory jest nadal 

człowiekiem. Ma swoje marzenia, radości  

i smutki. I nikt nie może nam tego odebrać 

nawet w tak trudnych chwilach. 

 Polecam całym sercem. 

Zuzanna Hachuła kl. 7 D 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

Recenzja filmu  

 

The Current War 

Do kin stosunkowo niedawno zawitał 

elektryzujący film z 2017 roku 

wyreżyserowany przez Alfonsa 

Gomez-Rejona, twórcy takich seriali 

jak American Horror Story oraz Glee. 

Nosi on tytuł The Current War 

(Wojna o Prąd) i pierwszy raz 

przedstawiony był na TIFF 2017 

(Toronto International Film Festival), 

jednak pierwotna wersja była tak zła, 

że nawet reżyserowi było wstyd. Po 

kilku aferach i problemach, produkcja 

weszła do kin na całym świecie dopiero 

teraz. 

 W czasach, gdy wszystko 

oświetlane i zasilane jest parą, ogniem 

lub pracą fizyczną, prąd stały 

odkrywa Thomas Edison (Benedict 

Cumberbatch) z asystą Samuela 

Insulli (Tom Holland). Zaczyna on 

akcję oświetlania Stanów 

Zjednoczonych miasto po mieście, 

tworząc tym dzieło swojego życia. 

Niestety odkrywa to George 

Westinghouse (Michael Shannon), 

który próbuje zrobić wszystko po 

swojemu i przedstawia światu prąd 

zmienny. Między nimi wywiązuje się 

zacięta rywalizacja, nie zawsze 

sprawiedliwa czy czysta. Edison, 

który jest zdenerwowany działaniami 

konkurenta, zaczyna oskarżać go  

o użyczenie prądu zmiennego do 

tworzenia maszyn śmierci – krzeseł 

elektrycznych. Jakiś czas później, 

gdy do konfliktu wplątuje się były 

pracownik Thomasa, Nikola Tesla 

(Nicholas Hoult), prąd stały i jego 

popularność wiszą na włosku. 

Wszystko już zależy od tego, czyje 

usługi wybierze miasto, by oświetlić 

wielką wystawę i setki budynków. 

Mimo problemów zdrowotnych  

w rodzinie Edisona, marnego stanu 

materialnego Tesli oraz konfliktów  

z żoną Westinghouse’a, cała trójka nie 

poddaje się do samego końca, chcąc 

wygrać wojnę o prąd w Stanach. 

 Film ten nie jest jednym  

z najlepszych, bohaterowie mogliby 

być wykreowani bardziej wiarygodnie,  

a fabuła oraz akcja lepiej wyjaśnione. 

Ekranizacja tej historii wyglądała 

trochę jak teledysk – dużo się działo, 

mało z tego było wyjaśnione, więc 

ktoś, kto nie zna dziejów prądu, może 

nie zrozumieć wszystkiego. Postacie, 

mimo bycia stuprocentowymi ludźmi, 

szybko otrząsali się po 

traumatycznych wydarzeniach, nawet 

nienaturalnie szybko. Największym 

plusem dzieła była zdecydowanie 

świetna obsada składająca się z takich 

gwiazd jak Benedict Cumberbatch 

(Sherlock, Patrick Melrose), Tom 



 
 

Holland (Spiderman: Far From Home, 

Lo Impossible), Michael Shannon (The 

Shape of Water, Man of Steel) czy 

Nicholas Hoult (Dark Phoenix, 

Equals). Niestety samo aktorstwo na 

wysokim poziomie nie pozwala nam 

nazwać filmu „świetnym”, ponieważ 

swoje wady ma. Mimo tego polecam na 

niego pójść, by może dowiedzieć się 

czegoś na temat wojny o prąd. 

 

 

 

Amelia Wójcik kl. 8b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Recenzja   

Dom przy Foster Hill  

Na wzgórzu Foster Hill, nad 

niewielkim miasteczkiem Oakwood  

w stanie Wisconsin góruje 

tajemnicza, ponad stuletnia  

posiadłość. O od dawna opuszczonym 

budynku krążą legendy, a od 

starszych mieszkańców miejscowości 

można usłyszeć niepokojące historie. 

Owiana mgłą tajemnicy rezydencja 

stoi opuszczona, dopóki nie 

wprowadza się tam niczego 

nieświadoma Kaine - potrzebująca  

zmian wdowa, usiłująca uciec od 

ścigającej ją przeszłości. Mimo że nie 

zna plotek, pierwszy pobyt w domu 

przyprawia ją niemal o zawał serca,  

a to za sprawą żonkila, leżącego na 

progu. Takie same kwiaty znajdowała 

wcześniej w swoim mieszkaniu, ktoś 

włamywał się tam regularnie, 

przestawiając drobne przedmioty  

i pozostawiając żółte rośliny. 

Przerażona, jest o krok od ucieczki, 

lecz wszystkie swoje oszczędności, 

jak i pieniądze otrzymane  

z ubezpieczenia męża zainwestowała 

w zakup domu… Jest uziemiona  

w Oakwood. Tymczasem powraca 

sprawa tajemniczego morderstwa 

kobiety z przed stu lat, mroczna 

przeszłość daje o sobie znać, a to 

dopiero początek. 

Czy prześladowca przybył za 

kobietą aż na drugi koniec Stanów 

Zjednoczonych, czy może to tylko 

zbieg okoliczności? Czy zła sława 

domu zostanie rozwiana, czy może 

powtórzą się tam mroczne wydarzenia 

z przed wieku? I przede wszystkim, 

jakie jeszcze tajemnice zamierzchłej 

przeszłości skrywa dom przy Foster 

Hill? 

 
Powieść autorstwa Jaimie Jo 

Wright to fascynujący kryminał, 

który trzyma w napięciu od pierwszej 

strony i nie puszcza aż do końca. Jest 

ona pisana z perspektywy Kaine, oraz 

żyjącej 100 lat wcześniej jej 

prababci, Ivy. Losy spokrewnionych 

kobiet przeplatają się, a aby 

rozwiązać zagadkę tajemniczych 

żonkili należy powrócić do zbrodni  

sprzed wieków i od nowa napisać 

historię zmarłej.  

Książka wciągnie z pewnością 

każdego, niezależnie od wieku  

i polecam ją wszystkim gorąco! 

Daria Gładyś kl. 7d 



 
 

 

 

 

 

 

Recenzja 

Zemsta 

 

Sztukę pt. „Zemsta" w Teatrze 

Stu w Krakowie oglądnąłem  

9 października b.r. Jej premiera 

miała miejsce  w 2004 r. i od 

tego czasu jest ciągle grana. 

 Oparta jest na komedii 

Alexandra Fredry, który napisał 

ją w początku lat trzydziestych 

XIX wieku. Jest to  opowieść  

o dwóch sąsiadach: Cześniku  

i Rejencie, którzy są ze sobą 

bardzo skłóceni. Pomimo to Klara 

- podopieczna Podstoliny 

 i Cześnika oraz Wacław - syn 

Rejenta zakochują się w sobie 

 i dążą do zjednania rodzin.  

Z kolei Cześnik chce się ożenić  

z Podstoliną, a Rejent zamierza 

mu ten plan popsuć i ożenić 

Wacława z Podstoliną. We 

wszystkich tych intrygach jako 

poseł bierze udział bardzo 

zabawny Papkin.   

 Spektakl wyreżyserował 

Krzysztof Jasiński. Rejenta 

zagrał Andrzej Róg, Cześnika - 

Dariusz Gniatowski, który 

bardzo dobrze odwzorował 

postać bardzo impulsywnego  

i zapalczywego szlachcica, jakim 

był Cześnik. Podstolinę zagrała 

Beata Rybotycka. Najlepszą rolę 

zagrał w tym spektaklu Łukasz 

Rybarski, który jako Papkin 

idealnie wpasował się  

w nieskromnego, chwalącego się 

swoją odwagą i obyciem  

w świecie bohatera, choć 

równocześnie lękliwego  

 i naiwnego. Papkin bardzo 

często nawiązywał kontakt  

z młodą publicznością, na co 

widzowie reagowali śmiechem. 

Bardzo zabawnie zaśpiewał 

tekst piosenki "Oj, kot" do 

melodii skomponowanej przez 

Piotra Rubika. Parę zakochanych  

grali: Marcin Zacharzewski oraz 

Dorota Kuduk. Głównym 

elementem dekoracji był 

wysuwany mur, który rozdzielał 

scenę na dwie części,  

a w niektórych momentach 

przemieniał się w stół. Na murze 

z jednej strony namalowany był 



 
 

herb Towarzystwa Sportowego 

Wisły Kraków, a z drugiej - herb 

Klubu Sportowego Cracovia, co 

nawiązywało symbolicznie do 

współczesnych podziałów 

krakowskich kibiców. W ten 

sposób reżyser umieścił 

historyczną sztukę  

w naszej rzeczywistości.  

Bardzo zaskakującą częścią 

scenografii była także 

gigantyczna beczka, w której na 

początku spektaklu brał kąpiel 

Cześnik. 

  Według mnie sztuka była 

ciekawa i pomimo trudnego 

języka czytelna i bardzo 

zabawna. Chociaż cały spektakl  

z jedną przerwą trwał aż dwie 

godziny, nie czułem się nim 

znudzony. Bawiłem się świetnie  

i chętnie wrócę do tego teatru! 

 

     

  Piotr Pęczek kl. 7 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Aktualności 

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym do światowej kampanii przeciwko przemocy 

i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, która jest realizowana każdego roku w dniach 1 – 19 

listopada. Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to akcja, 

która nagłaśnia ten ważny i trudny problem. Symbolem Kampanii jest pomarańczowa 

wstążka opatrzona napisem „YES to prevention of child abuse!” ( „Tak dla ochrony dziecka 

przed krzywdzeniem”). Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy i zwracający uwagę.  

Dnia 15 listopada został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny dla uczniów klas I –III pt. 

„Uroki mojego miasta – Wieliczka”. Na konkurs dostarczono 24 piękne zdjęcia Jury  

w składzie: dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny  

i uczeń wyłoniło zwycięzców. 

I miejsce zajął Jakub Kucia 

II miejsce zajęła Ania Wójcicka 

III miejsce zajął Mikołaj Kołcun. 

W dniu 12 października 2019 w Szkole 

Podstawowej w Niepołomicach odbyły się 

Mistrzostwa Powiatu w badmintonie drużynowym 

dziewcząt . Nasze reprezentantki Judyta 

Wojciechowska i Karolina Galon wywalczyły drugie 

miejsce i awans do zawodów wojewódzkich.  

W poniedziałek 28 października w naszej szkole miała miejsce finałowa Gala Odblaskowa, 

która to podsumowała akcję Odblaskowa Szkoła. 

Podczas gali zaprezentowali się uczniowie 

wszystkich klas „ O”,  którzy to przygotowali 

tematyczny występ, gdzie przekonywali 

widownię, że odblaski zwiększają 

bezpieczeństwo. 

W dniu 17 października 2019r. w naszej szkole 

odbył się Gminny Dzień Komisji Edukacji 

Narodowej.  Zebrani goście mieli okazje 

podziwiać występy uczniów. W trakcie 

obchodów tego święta Burmistrz Miasta i Gminy 

Wieliczka nagrodził wybranych pedagogów za  



 
 

   



 
 

 


