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Szkolny konkurs recytatorski 

 

W piątek 24.01.2020 roku, czyli w ostatnim 

dniu lekcyjnym przed feriami zimowymi  

Szkole Podstawowej nr 4 w Wieliczce, odbył 

się szkolny konkurs recytatorski. 

Tegoroczny otrzymał hasło przewodnie 

„Zakochane wersy”. 

 Turniej został podzielony na trzy 

kategorie: klasy 1-3, 4-6 i 7-8. Ja oglądałem 

część dla klas siódmych i ósmych. Najpierw 

nauczyciel zaprowadził nas na salę 

gimnastyczną, gdzie miał się odbyć występ. 

Sala została z tego powodu specjalnie 

przygotowana. Poustawiano krzesła  

i położono materace, na których mogła 

zasiąść publiczność, wszystkie zwrócone do 

przodu, bo tam właśnie mieli wystąpić 

uczestnicy tego wydarzenia. Oczywiście  

z boku sali ustawiono ławę dla szanownego 

jury. Dodatkowo z racji tego, że w tym roku 

konkurs recytatorski odbywał się pod hasłem 

„Zakochane wersy”, przyczepiono w różnych 

miejscach czerwone balony w kształcie serc. 

 W chwili, kiedy wszyscy widzowie 

zajęli miejsca siedzące, rozpoczęły się 

występy uczestników. Każdy starannie 

wyrecytował swój wiersz. Na pewno wszyscy 

musieli się do tego dobrze przygotować, 

ponieważ niektórzy uczniowie mówili 

naprawdę bardzo ciekawie i starannie. 

Prezentowane wiersze dotyczyły, jak można 

się było domyślić, miłości. Gdy już każdy 

uczestnik wystąpił, zaczęto podliczać 

punkty. Wtedy zaprezentowało się kilka 

osób utalentowanych muzycznie i zagrało 

oraz zaśpiewało piosenki, żeby umilić 

publiczności czas oczekiwania na wyniki.  

W końcu jury złożone z kilku nauczycieli 

poinformowało nas o wyłonieniu 

tegorocznego zwycięzcy. Pierwsze miejsce 

wśród klas 7-8 zdobył Kacper Adamczyk, 

który niejednokrotnie brał już udział  

w poprzednich edycjach szkolnego konkursu 

recytatorskiego. Później nastąpiło 

uroczyste wręczenie uczestnikom nagród, 

po czym uczniowie i ich nauczyciele rozeszli 

się do klas, by kontynuować lekcje. 

 W tym roku każdy występ bardzo mi 

się podobał, a szczególnie zwycięzcy - 

Kacpra Adamczyka, ponieważ idealnie 

zaprezentował swój wiersz doskonale 

dopasowując swój głos do każdego słowa, co 

sprawiało, że w sam raz odwzorowywał jego 

nastrój. Szkolny konkurs recytatorski to 

również bardzo dobra okazja do poznania 

różnych ciekawych utworów, więc  

z pewnością warto jest w nim uczestniczyć. 

 

Tomasz Mazur kl. 7d 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Poniżej znajdziecie reportaż Amelii 

Wójcik z klasy 8b, która zdobyła 

wyróżnienie w wojewódzkim konkursie pod 

patronatem Kuratorium Oświaty  

w Krakowie „Przeszłość nie jest krainą, 

którą tak łatwo opuścić. Literackie 

wspomnienia z historii mojej rodziny”. 

 

 

Siła 

 

Wszyscy chcielibyśmy mieć chociaż kilku 

bliskich naszemu sercu ludzi przy sobie  

w ciągu naszego życia. Mieć wsparcie. Mieć 

pewność, że ktoś zawsze czeka na nas  

w domu z uśmiechem. Nie każdy może tego 

doświadczyć.  Istota ludzka nie może 

przeżyć wszystkich swoich lat samotnie, 

zawsze musi mieć przynajmniej przyjaciela 

czy kolegę. Niestety ludzi często rozłączają 

różne sytuacje, na które nie mają wpływu -  

-wypadki, morderstwa, samobójstwa, 

porwania, zaginięcia czy choćby kłótnie lub 

zmiany uczuć, których nikt nie umie 

kontrolować w stu procentach. Straty 

różnie się przeżywa, każdy ma inny 

mechanizm obronny. Niektórzy popadają  

w alkoholizm, inni odcinają się od otoczenia, 

chorują na poważne choroby psychiczne. 

Jest też część ludzkości, która nie mogłaby 

pozwolić sobie na chwile zwątpienia czy 

odreagowywanie złych sytuacji przez 

słabszych, którzy na nich polegają. 

Potraficie sobie wyobrazić ból kobiety, 

która traci męża w trudnych czasach, mając 

dziesięcioletniego syna? 

 Helena, moja babcia, urodzona  

w lutym 1958 roku, była szczęśliwa w swoim 

życiu. Niczego jej nie brakowało. 

Wychowywała się w gospodarstwie wiejskim, 

w chłopskiej rodzinie, do której należeli jej 

rodzice oraz brat bliźniak. Skończyła liceum 

ogólnokształcące w Bieczu. Po tym przez 

cztery lata pracowała jako sekretarka  

w swojej szkole podstawowej. W rozmowie 

wspominała, że bardzo lubiła tą posadę,  

a praca wśród swoich dawnych nauczycieli 

jako współpracowników było ciekawym 

przeżyciem. 

 W 1976 roku wyszła za mąż za 

mężczyznę jej życia, Antoniego i przyjęła 

jego nazwisko. Dla niego wyjechała  

z rodzinnych okolic, aż na Śląsk, do 

Siemianowic Śląskich, ponieważ był on 

górnikiem w tamtych rejonach. Mieszkali  

w ładnym mieszkaniu obok parku, wokół 

miłych ludzi. Wszystko się układało. Mimo 

życia w tak trudnych czasach, gdy jedzenie 

było wydawane na podstawie kartek i nie było 

demokracji, rodziny górników miały wtedy 

nieco łatwiej. Były sklepy górnicze,  

w których można było zakupić importowane 

produkty. Poza tym mieli sąsiada, który 

pracował w Niemczech, więc zawsze 

dostawali od niego na przykład owoce, które 

nie rosły w Polsce, banany czy pomarańcze. 

Dużo rzeczy zdobywali „po znajomościach”, 

co poprawiało stan ich mieszkania oraz 

małżeństwa. 

 Dwa lata po ślubie, przeprowadzce  

i zmianie życia Heleny, urodził im się syn 

Daniel. Był grzecznym dzieckiem, dobrze się 



uczył, bardzo lubił grać w piłkę, spotykać się 

z przyjaciółmi i słuchać zagranicznej muzyki. 

Nawet kolekcjonował on płyty przywożone 

zza granicy przez znajomych ich rodziny. 

Gdy miał on niecałe jedenaście lat, w 1988 

roku, wszystko zaczęło się psuć. Był 

spokojny poranek, gdy Antoni jak co dzień 

od kilkunastu lat wychodził do pracy  

w kopalni.  Niestety nikt nie mógł 

przewidzieć wypadku w jego miejscu pracy. 

Ojciec, mąż oraz dobry człowiek tego dnia 

zginął, zostawiając Helenę z synem 

samotnie. Nie mogła się ona jednak załamać, 

głębiej tego przeżywać, bo musiała być silna 

dla Daniela, mimo że bardzo to ją bolało. Na 

szczęście jej dziecko było mądrym 

chłopcem. Reakcja syna na wieść, że jego 

ojciec nie żyje, była dla niej zaskakująca. 

Zbiegł on po schodach do piwnicy ze swoją 

koleżanką z bloku, przynieśli razem tyle 

pustych, szklanych butelek, ile mogli unieść 

w swoich małych rękach i Daniel powiedział: 

–  Mamo, ja te butelki sprzedam i Ci pomogę. 

– Nie dość, że ja straciłam męża, a syn ojca, 

to musieliśmy się wyprowadzić. To były 

trudne lata – wyznała Helena ze łzami  

w oczach. – Antoś zmarł. Obiecali nam 

mieszkanie, ale nadszedł 1989 rok, rok 

zmian. Dyrektor, który nam to obiecał, 

odszedł. Nastąpiła zmiana stanowiska – 

-wspominała. Oczywiście nowego pracownika 

nie obchodziły obietnice jego poprzednika  

i nie zamierzał załatwiać matce z synem 

żadnego mieszkania. Przez cztery lata żyli 

to u cioci, to u koleżanki, to u rodziny czy  

w hotelach. Przez cały ten okres Helena 

razem z dzieckiem jeździła przynajmniej 

trzy razy w tygodniu do urzędów, prosząc  

o obiecane im mieszkanie, aż po latach udało 

się to dla nich załatwić. Dostali małe 

mieszkanie w Chrzanowie, z dwoma pokojami 

(salonem z aneksem kuchennym oraz 

sypialnię) i łazienką. Daniel, mający już 

czternaście lat, szybko odnalazł się w nowej 

szkole, zdobywając wielu kolegów i kilku 

przyjaciół od serca. Niestety nie był to 

koniec problemów dla nich. Helenę czekał 

kolejny okres próby. 

 Ze znalezieniem pracy były problemy. 

Udało jej się znaleźć posadę po dwóch czy 

trzech miesiącach od zamieszkania  

w Chrzanowie. Helena pracowała od 

dwunastu do piętnastu godzin na dobę  

w sklepie rybnym, w którym została 

zatrudniona „po znajomości” – jej kolega 

prowadził ten biznes prywatnie. Robiła 

wszystko, co mogła, by dać synowi szansę na 

godne wykształcenie, ponieważ renta 

rodzinna na to nie wystarczała (dostawali ją, 

bo Antoni zginął w wypadku). 

 Życie naprawdę zaczęło się jej 

układać w 2003 roku, gdy Daniel skończył 

studia, ożenił się z Moniką i przeprowadził 

się z nią do Krakowa. Helena wyznaje, że 

mimo ciężkiego życia, teraz jest szczęśliwą 

babcią i cieszy się z tego, jak wszystko się 

układa. Mam nadzieję, że dalej tak będzie, 

ponieważ jest to najsilniejsza kobieta, jaką 

spotkałam. Nie chcę nawet myśleć o tym, jak 

trudne musiało być zostanie wyrzuconym  

z własnego mieszkania z synem, rok po 

stracie męża i cztery lata tułaczki od domu 

do domu. Dlatego sądzę, że jej historia jest 

ciekawa i inspiruje do walki o dobre życie dla 

siebie oraz bliskich, nieważne jakie 

niesprawiedliwości próbuje zgotować nam 

życie. 

 

Amelia Wójcik kl. 8b 



 

 

 

 

 

 

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

 

 

Dnia 3 marca 2020 roku uczniowie klasy 7b, 

członkowie koła dziennikarskiego pod opieką 

nauczycielek: Ewy Merklinger i Doroty 

Machno wzięli udział w obchodach Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

organizowanych przez Kuratorium Oświaty 

w Krakowie.  

Społeczność szkolna uczestniczyła w 

spotkaniu edukacyjnym Żołnierze 

Niepodległości. Walka o wolną Polskę 1944- 

-1963. Uczniowie naszej placówki, ale też 

innych szkół krakowskich oraz sąsiednich 

miejscowości mieli okazję usłyszeć w sali 

Kina Kijów, przy al. Krasińskiego 34  

w Krakowie wykład dra. Michała Wenklara  

z Oddziałowego Biura Badań Historycznych 

IPN w Krakowie oraz obejrzeć projekcje 

dwóch filmów dokumentalnych: Uskok (TVP 

Lublin, Oddział IPN w Lublinie, 2006), 

Żołnierze Bartka (z cyklu Ekspertyza 

realizowanego przez TVP Historia wspólnie 

z Oddziałem IPN w Krakowie i Instytutem 

Ekspertyz Sądowych im. prof. J. Sehna  

w Krakowie, 2019). Oba filmy pokazują stań 

badań historycznych, archeologicznych oraz 

postępy w śledztwie dotyczącym działania 

władz komunistycznych nastawionych ma 

więzienie, zabijanie oraz prześladowanie 

Żołnierzy Wyklętych. Dzięki temu spotkaniu 

młodzież miała możliwość zbliżyć się długo 

ukrywanej prawdy historycznej, oddać hołd 

działaczom walczącym o wolną Polskę w 

czasach komunizmu, którzy nierzadko 

przypłacili to śmiercią w okrutnych 

warunkach, bez godnego pochówku, 

pozbawieni tożsamości.  

Podczas spotkania przedstawiono 

również historie ich rodzin, które do tej 

pory czekają na wiadomości o zaginionych 

bliskich, którzy „zniknęli bez wieści” lub 

„pochłonął las”, czyli po wejściu do lasu 

prawdopodobnie zostali schwytani przez 

komunistów i ślad po nich zaginął. Uczniów 

zaciekawiła informacja przekazana rzez dra 

Michała Wenklara o Stanisławie Golec, 

pseudonim Gusta, która została wraz ze 

swoimi towarzyszami broni ze zgrupowania 

Narodowych Sił Zbrojnych bestialsko 

zamordowana przez NKWD i UB. Jej 

krewnymi są bracia Golcowie, którzy na jej 

cześć i innych zamordowanych w akcji 

Lawina zagrali piosenkę Lawina .  

Zachęcamy do odsłuchania utworu 

oraz zapoznania się z historią Gusty oraz 

losami Żołnierzy Wyklętych. 

 
 

Dorota Machno i koło dziennikarskie 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Recenzja filmu Little Women 

W 1868 roku do jednego z amerykańskich 

wydawnictw trafiła książka Little Women 

autorstwa Louisy May Alcott, która żyła  

w takich czasach, że początkowo swoje 

prace musiała podpisywać męskim imieniem, 

by je przyjęto. Utwór stał się takim hitem – 

- a wręcz klasykiem- że powstało już 

przynajmniej dziesięć adaptacji. Najnowsza 

z nich, w reżyserii Grety Gerwig, trafiła do 

amerykańskich kin 25 grudnia 2019 roku. 

Zdążyła dostać 5 

nominacji do Oscara, 2 do 

Złotych Globów i 5 do 

nagród BAFTA. Wielu 

ludzi uznaje tę produkcję 

za najlepszy film 2019 

roku (w Polsce niestety 

ukazał się dopiero pod 

koniec stycznia 2020). 

Pierwsze, co rzuca się  

w oczy, to gwiazdorska obsada – m.in. 

Florence Pugh, Emma Watson, Laura Dern 

czy Meryl Streep.  

 Duże rodziny pełne kobiet nie miały 

łatwo w XIX wieku. Brak możliwości zarobku 

na własne życie, wysokie wymagania 

społeczeństwa (głównie mężczyzn)  

i oczekiwania, iż kogoś poślubią. Dlatego 

więc panna March i jej cztery córki – Jo, 

Meg, Amy i Beth – mają trudniej od kiedy 

mąż , ojciec tej rodziny wyjeżdża na kilka 

lat by walczyć w wojnie secesyjnej. 

Zostawienie tylu dzieci w domu nigdy nie 

jest najlepszym pomysłem, szczególnie  

w okresie dorastania. Jo jest aspirującą 

pisarką, która cały czas wpada na nowy 

pomysł dotyczący pisanej przez nią powieści, 

ale wszystkie wydawnictwa odrzucają jej 

prace ze względu na „niekobiece” opisy walk 

i brak ślubów jako zakończeń. Meg zawsze 

marzyła o wielkiej miłości z księciem z bajki 

i dużej rodzinie, ale pierwszorzędnie 

patrzyła na stan majątkowy wybranka, 

ponieważ wiedziała, że ten będzie musiał ją 

utrzymywać. Amy uwielbiała malować 

obrazy, była świadoma tego, iż ma talent  

i o niczym tak nie marzyła, jak o wyjeździe 

do Paryża, jednak czuła, że nigdy nie będzie 

najlepsza, tylko dlatego, że jest kobietą.  

I była Beth, która kochała grać na pianinie 

jak nikt inny. Grała 

godzinami w domu 

swojego sąsiada, 

który chętnie jej 

słuchał oraz użyczał 

instrumentu. Była 

najmilszą, najsłodszą, 

najbardziej troskliwą 

z sióstr i zawsze była 

chętna do pomocy czy łagodzenia sporów 

między nimi. Uznawano ją za aniołka rodziny. 

Ona pragnęła tylko swoich bliskich obok 

siebie i warunków do życia. 

 I tak oto cztery całkowicie różne od 

siebie kobiety wychowywały się  

w jednym domu, bez możliwości spełnienia 

swoich marzeń, a nad wszystkimi czuwała ich 



matka, Marmee March, która wspierała je na 

każdym możliwym kroku. W tym trudnym 

zadaniu na szczęście miała pomoc sąsiada i 

swojej ciotki. 

 Małe Kobietki były jednym  

z najlepszych filmów, jakie oglądałam. 

Fabuła, akcja, dialogi, charaktery postaci  

i relacje między nimi, stroje, 

charakteryzacja, scenografia… Wszystko 

było dopięte na ostatni guzik, sprawiając, że 

seans minął aż zbyt szybko. Jednakże to 

dzieło to prawdziwy „emocjonalny 

rollercoaster” - ma momenty szczęścia, bez 

zmartwień, są sceny smutne i wzruszające,  

a także takie poważnie irytujące. Bardzo 

podobało mi się przesłanie filmu, które może 

trafić do każdej małej dziewczynki na 

świecie. Polecam iść na to każdemu, bez 

względu na wiek, gust filmowy czy płeć. 

 

      

  Amelia Wójcik, kl. VIII B 

 

 

Recenzja filmu Chłopiec i wilk 

 
Dnia 27.02.2020 roku klasa 7d, pod opieką 

Pani Doroty Machno oraz Pani Moniki 

Sierbińskiej, wybrała się na wycieczkę do 

kina Bonarka. Wspólnie zdecydowaliśmy się 

aby obejrzeć  film pt. Chłopiec i wilk.  

        Francuski film reżyserii Adrià García, 

opowiada o młodym Hugo, który wraz ze 

swoim tatą, wybiera się w wakacje do babci 

Sary na huczne przyjęcie urodzinowe 

organizowane przez staruszkę. Chłopiec, 

który mieszkając w mieście, rzadko bywa w 

domu rodzinnym ojca, dopiero poznaje swoje 

kuzynostwo. Okazuję się jednak, że dzieci 

nie chcą zadawać się z chłopcem i jest on 

pozostawiony z babcią, dzięki czemu 

rozmawia i nawiązuje z nią dobre relacje.  

W międzyczasie można zauważyć też 

napiętą relację pomiędzy ojcem chłopca oraz 

jego wujkami. Mężczyźni zachowują się 

bardzo dziecinnie i nie biorą na poważnie 

sytuacji związanej z rozpadającym się 

domem, w którym się wychowywali. 

Wszystko jednak się zmienia, gdy na 

rodzinnym pokazie talentów staruszka 

zdradza swojej rodzinie jej tajemniczą 

historie o wilku. Wychodzi na jaw, że  

w najbliższym czasie Sara zostanie porwana 

przez wilka w ramach umowy z nim zawartej. 

Wszyscy jednak uważają tę historię za 

zmyśloną, wszyscy poza Hugo. Chłopiec stara 

się namówić swoje kuzynostwo do pomocy, 

aby na to nie pozwolić. Czy uda mu się ich 

przekonać? Czy dzieci ocalą babcię przed 

wilkiem? Na te pytania najlepiej jest 

odpowiedzieć poprzez oglądnięcie tego 

filmu.  

Ta opowieść jest idealna zarówno dla 

osób młodszych, jak i starszych, ponieważ 

pozwala ona powrócić pamięcią do dawnych 

wspomnień oraz obrazuje problemy 

niektórych rodzin. Pokazuje, że mimo iż nie 

zawsze wszyscy dobrze się dogadują, 

dobrze jest postarać się naprawić te 

relacje, aby pomóc innym. Warto również 



zwrócić uwagę na wykorzystanie efektów 

specjalnych, które pojawiały się 

sporadycznie, co pozwalało nam wyobrazić 

sobie przebieg zdarzeń i zrozumieć je..  

Moim zdaniem jest to idealny film do 

obejrzenia z rodziną, ponieważ ani dorośli 

ani dzieci nie będą się na nim nudzić.  

 

Paulina Życzkowska kl. 7d 

 
 

 

 

Recenzja filmu Zew krwi 

 

21.02.2020 roku na ekrany kin trafił film  

o mylącym tytule Zew krwi w reżyserii 

Chrisa Sandersa, który został nakręcony na 

podstawie bestsellerowej powieści Jacka 

Londona o tym samym tytule. Mimo groźnej 

nazwy, jest to film familijny opowiadający  

o wspólnych przygodach człowieka i jego 

najlepszego czworonożnego przyjaciela. 

Film bez wątpienia przypadnie do gustu 

zarówno starszym, jak i młodszym 

odbiorcom. 

 Akcja rozgrywa się w latach 90-tych 

XIX wieku, kiedy to świat ogarnęła tzw. 

gorączka złota. Główny bohater - pies  

o imieniu Buck, będący mieszańcem 

bernardyna i owczarka szkockiego, wiedzie 

życie jak z bajki, mieszkając w zamożnym 

domu w Kalifornii, gdzie nic mu nie brakuje. 

Pewnej nocy zostaje jednak uprowadzony  

i wywieziony na mroźne ziemie Alaski. Jego 

świat staje na głowie a on sam musi się 

przystosować do nowych warunków życia  

i stawić czoła wyzwaniom, jakie rzuca mu los. 

Z każdym dniem staje się coraz bardziej 

pewny siebie i zaczyna poznawać swoją 

drugą, dziką naturę. Z milusińskiego, 

rozpieszczonego psiaka, zamienia się  

w charyzmatycznego i budzącego respekt 

wilczura. W trakcie swojej przygody 

pracuje jako m.in. pies zaprzęgowy czy 

listonosz i niejednokrotnie ratuje życie 

swoim ludzkim i psim towarzyszom, przy 

okazji, dziwnymi zrządzeniami losu 

wielokrotnie napotyka na starszego 

mężczyznę (Harrison Ford), z którym  

w przyszłości przyjdzie mu się bliżej poznać.  

 

  
 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DT5BenIKL2Ys&psig=AOvVaw3JJKKt2xNEI5uuG8zzdDAG&ust=1586414546328000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjrmu6c2OgCFQAAAAAdAAAAABAE


Całość nakręcona została w bardzo 

malowniczej scenerii, która rozkocha  

w sobie niejednego widza, a modele 

animowane zostały wykonane tak starannie, 

że momentami ciężko odróżnić elementy 

rzeczywiste i animowane. Podczas seansu 

można przekonać się, między innymi, że 

warto słuchać rad, nie warto być 

aroganckim, a brak pokory nie jest dobrą 

cechą. 

 Podsumowując, można stwierdzić, że 

film pt. Zew krwi jest wspaniałą historią  

o psie, jego przeżyciach. Doskonale 

wyrażone emocje, muzyka i oprawa 

graficzna sprawią, że niejednemu 

„twardzielowi” poleci łezka, a pies Buck 

nauczy nas, jak być ludzkim. 

  

Michał Mikołajczyk kl. 8b 
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https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://film.wp.pl/zew-krwi-disney-uparl-sie-na-komputerowe-zwierzeta-harrison-ford-wzial-w-tym-udzial-6479778663810689a&psig=AOvVaw1k3dleODL7ci8l5zc9ZQqw&ust=1586414755882000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjElNKd2OgCFQAAAAAdAAAAABAh


 
Recenzja   

Legenda. Patriota 

 

Ostatnia część trylogii autorstwa Marie Lu 

pod tytułem Legenda. Patriota to ciąg dalszy 

fascynującej historii June, cudownego 

dziecka Republiki, oraz Daya, młodego 

przestępcy. 

 Nasi bohaterowie, po wstrząsających 

przeżyciach, jakie spotkały ich poza 

granicami ojczyzny, ostatecznie decydują, 

po której stronie barykady stanąć. Udaje im 

się załagodzić konflikt między dwoma 

zwaśnionymi krajami, Republiką 

Amerykańską a Koloniami. June otrzymuje 

stanowisko w jednym z najwyższych kręgów 

władzy, a Day z kryminalisty staje się ważną 

osobą w wojsku. Oboje stykają się z zupełnie 

nową rzeczywistością - państwem pokoju,  

z nadzieją na jasną przyszłość. Gdy wydaje 

się, że już nic nie może pójść nie tak,  

w Koloniach wybucha epidemia nieznanego 

wirusa. Jest nową, groźniejszą odmianą 

plagi, która panowała w Republice przez 

ostatnie lata. Zarówno June, jak i jej 

towarzysz stają w obliczu ogromnego 

zagrożenia. Muszą  je powstrzymać, jednak 

czy cena, zwłaszcza dla Day’a, nie okaże się 

zbyt wysoka? 

Patriota, jak reszta trylogii Legenda, 

to idealna propozycja zarówno dla osób  

w wieku nastoletnim, jak również dorosłych. 

Porywająca fabuła i świetnie wykreowane 

postacie bez wątpienia wciągną każdego, od 

miłośników romansów po pasjonatów 

wojennych historii. Mnie ten niesamowity 

świat wciągnął już przy pierwszych 

stronach, a losy głównych bohaterów nie 

dawały o sobie zapomnieć ani na chwilę. 

Gorąco polecam tę serię każdemu! 

Daria Gładyś kl. 7d 
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Recenzja 
Kolacja na cztery ręce 

 

Kolacja na cztery ręce w reżyserii 

Krzysztofa Jasińskiego  przedstawia 

fikcyjne spotkanie dwóch wielkich sław 

muzyki w XVI wieku: Bacha oraz Händla.  

Sztuka ta została napisana przez Paula 

Barza. W całym przedstawieniu 

występują trzy postacie: Fryderyk 

Händel - zagrany przez Emiliana 

Kamińskiego, Sebastian Bach - zagrany 

przez Olafa Lubaszenkę oraz lokaj 

Händla, Krzysztof Schmidt - grany przez 

Macieja Miecznikowskiego. Główni 

bohaterowie są swoim przeciwieństwem. 

Fryderyk jest bogatym kompozytorem, 

który wyjechał do Wielkiej Brytanii, 

ponieważ wiedział, że tam jego sztuki 

będą się lepiej sprzedawały, natomiast  

w Niemczech trudniej mu będzie zrobić 

szybką karierę. Założył tam swój 

prywatny teatr i żył w dostatku, 

Natomiast Sebastian Bach był kantorem 

kościelnym w kościele św. Tomasza  

w Lipsku, który z trudem utrzymywał 

wielodzietną rodzinę. Ich spotkanie było 

początkowo bardzo oziębłe. Fryderyk 

Händel starał się jak najlepiej pokazać 

swoje bogactwo i wzbudzić w Bachu 

zazdrość. Z kolei Bach krytykował 

muzykę Händla, mówiąc, że jest ona za 

głośna i nieoryginalna. Wypominał mu 

także, że nie tworzy  muzyki z pasji, lecz 

dla pieniędzy. Pod koniec spektaklu 

obydwaj muzycy powiedzieli sobie 

nawzajem, co tak naprawdę myślą.  

 Scenografią spektaklu był pokój 

hotelowy w Lipsku. Na scenie stały dwa 

duże fortepiany ze ściągniętymi górnymi 

nakrywami i z przekąskami w środku  

 
obudowy fortepianów. Kostiumami 

zajmował się Andrzej Lewczuk. Bach był 

ubrany w szary kubrak, a Händel w bogato 

ozdobiony płaszcz. Bach podkreślał, że to 

jest jego jedyne ubranie wyjściowe i nie 

może go ubrudzić, więc jadł z serwetą 

zawiązaną na szyi. 

 Sztuka podobała mi się bardzo, 

ponieważ miała zabawną treść i świetnie 

zagrali w niej aktorzy. Maciej 

Miecznikowski, który jest piosenkarzem, 

zabawnie zaśpiewał też piosenkę przed 

przerwą w spektaklu. 

Piotr Pęczek kl. 7d 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.scenastu.pl/spektakle/kolacja-na-cztery-rece&psig=AOvVaw02PPST2dZpDr_6pV_AtZ9g&ust=1586248662589000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDMpPSy0-gCFQAAAAAdAAAAABAE


Aktualności 

11.03.2020 roku miał miejsce szkolny etap Turnieju Pięknego Czytania 2020.  

W turnieju brało udział 17 uczniów, którzy reprezentowali swoje klasy. Wszyscy 

zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe: klasy IV-VI oraz klasy VII-VII. 

Każdy uczestnik czytał fragment wybranej przez siebie prozy, po czym miał za 

zadanie głośno odczytać fragment tekstu od komisji. Oceniane były płynność 

czytania, dykcja oraz interpretacja tekstu. Zwycięzcami konkursu zostali 

następujący uczniowie: w kategorii IV-VI: 1. Zofia z klasy 6 b. 2. Daria z klasy 6 c. 

3. Natalia z klasy 5 d., w kategorii VII-VIII: 1. Amelia z klasy 8 b. 2. Ida z klasy 

7 b. 3. Amelia z klasy 8 a. 

03. i 05. 03. 2020 roku  laureaci XIX Szkolnego Konkursu Recytatorskiego: Joanna 

Mamczyńska (3d), Natalia Szatkowska (5d), Kacper Adamczyk (7b) oraz 

Małgorzata Kozioł (8a) reprezentowali naszą 

kołę w gminnych eliminacjach do 65. 

Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego. 

W kategorii klas IV-VI  2. lokatę zajęła 

Natalia Szatkowska (jury nie przyznało I 

miejsca) i tym samym zakwalifikowała się do 

kolejnego etapu konkursu.  

 

 

W miesiącu lutym, z inicjatywy Małego Samorządu Uczniowskiego, rozpoczęła się 

szkolna akcja promująca czytelnictwo „Magia książek”. Uczniowie klas I-III 

zapisywali tytuły swoich ulubionych utworów literackich, które, ich zdaniem warto 

polecić do lektury. Wrzucali swoje propozycje do „Magicznej skrzynki”. Do 

skrzynki zostało wrzuconych  ponad sto propozycji. Najbardziej popularne okazały 

się: 

 Książkożercy  

 Seria książek Domek na drzewie, Andy Griffiths 

 Seria Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, Martin Widmark 

 Kajko i Kokosz, Janusz Christy 

 Sposób na Elfa, Marcin Pałasz 

https://www.taniaksiazka.pl/autor/martin-widmark


Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Pierwszej 

Międzyszkolnej Lidze Debat Oksfordzkich  

w Wieliczce z udziałem publiczności .  Był to 

projekt Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Wieliczce pod patronatem 

honorowym Burmistrza Wieliczki Artura 

Kozioła. Nasza drużyna w składzie – Amelia 

Adamowicz, Amelia Wójcik, Szymon Kuć, 

Małgorzata Kozioł oraz Bartosz Kmiecik( mówca 

rezerwowy)  miała za zadanie obalić tezę „Rozwój 

gospodarczy jest ważniejszy niż rozwój kultury”.  

 

W dniach 17.02. oraz 19.02. 2020 

roku w naszej szkole odbył się V 

przegląd poezji „Zaczarowane 

Wersy”. Wzięło w nim 76 

uczestników, którzy recytowali 

utwory Jana Brzechwy. Uczniowie 

czynili to na swój niezwykły, pełny 

dziecięcego zaangażowania sposób. 

 

 

 

W grudniu 2019 roku w nasz szkole odbyło się nagranie do programu telewizyjnego 

„W świecie ciszy”. Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły prezentowali działania 

związane z realizacją innowacji pedagogicznej „Gadające dłonie”, związanej z 

wprowadzaniem elementów języka migowego do edukacji dzieci w klasie II. 

Wydarzenie było emitowane 01.02. 2020 roku oraz 05.02.2020 roku w regionalnej 

TVP3 

 

Informacje zostały zaczerpnięte ze strony szkoły


