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W „Aktualnościach” - Sukces „Czwórki” w Wojewódzkim 
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Recenzja książki Outliersi 

Recenzja filmu Do wszystkich chłopców, których 

kochałam 

 

4NEWS przygotowuje zespół uczniowski pod redakcją  Doroty Machno



 

Z życia szkoły 

 

 

Poniżej prezentujemy 

pracę konkursową Darii 

Matygi, która brała udział  

w konkursie Moje kosmiczne wakacje 

 

Moje kosmiczne wakacje 

Kraków 

        - Ciągle pada. Marzę tylko o tym, 

żeby były ferie. Rodzice powiedzieli 

mi, że to będą moje wymarzone 

wakacje w roku szkolnym - Tak się 

cieszę!  

 – A ty Julio, gdzie spędzisz ferie? - 

Zapytała Alicja. 

 - Ja…ja pojadę…yyy…jeszcze nie 

wiem, ale moja mama na pewno już coś 

zaplanowała – oznajmiła. 

       Julia w drodze do domu 

zastanawiała się, czy dobrze zrobiła 

okłamując koleżanki z klasy. 

Dziewczynka 

wiedziała, że jej 

ferie nie będą tak 

fantastyczne jak 

Ali, Gosi i Laury. 

W domu 

uczennica 

postanowiła  

 

 

 

 

 

 

postawić przed mamą bardzo trudne 

pytanie. 

- Mamusiu gdzie pojedziemy razem  

z tatusiem na ferie zimowe? 

- Córeczko przecież wiesz, że ja i tata 

bardzo dużo pracujemy i nie mamy 

czasu na takie przyjemności. 

- Myślałam, że spędzimy trochę czasu 

razem, we trójkę – oznajmiła córka. 

- Kochanie przepraszam Cię 

najmocniej, ale muszę już iść na 

spotkanie. Nie mogę się spóźnić. 

Julia ze smutkiem pobiegła na górę. 

Zamknęła się w pokoju i płakała. 

- Dlaczego nigdy nie może być w tym 

domu normalnie? Czemu nie możemy 

jeździć na rodzinne wakacje? Rodzice 

myślą tylko o pracy i pieniądzach…czy 

zapomnieli, że od 10 lat mają córkę, 

która też ich potrzebuje? 

 Ze zmęczenia po 

ciężkim dniu, 

dziewczynka 

późną nocą poszła 

spać, gdy nikogo 

nie było w domu. 

Mama i tata mieli 

bardzo ważną 

konferencję. 



Tydzień później w domu Julki 

wydarzyło się coś nadzwyczajnego. 

- Julio! Zejdź proszę na dół – zawołał 

tata – Mamy dla Ciebie wspaniałą 

wiadomość, pan Józef dał mi i mamie 

siedmiodniowy urlop. Możemy jechać 

na twoje wymarzone wakacje! 

- Grecja, Hiszpania czy Włochy? – 

zapytała mama z uśmiechem na twarzy 

szperając w internecie,  

w poszukiwaniu wycieczki 

last minute. 

- Grecja- wybrała Julka. 

    Trzy dni później cała 

rodzina była na lotnisku. 

- Czy ja na pewno wszystko 

zabrałam? – analizowała 

mama. 

- Tak kochanie wszystko 

zostało spakowane. 

- Uwaga, Uwaga podaję komunikat. 

Wszyscy pasażerowie samolotu 

lecącego do Grecji proszeni są  

o ustawienie się w kolejce do wejścia 

numer 3. 

Rodzice Juli zabrali bagaże i zaczęli 

szukać wejścia numer 3. Pół godziny 

później rodzina siedziała na swoich 

miejscach czekając na start samolotu. 

- Ale jest super! Bardzo mi się podoba 

– oznajmiła dziewczynka. 

- Dzień dobry. Witam państwa na 

pokładzie naszego najnowszego 

statku kosmicznego  B615. Mamy 

nadzieję, że ta podróż będzie dla 

państwa przyjemnością. 

- Statek kosmiczny?- wrzasnął tata 

Julki. 

- Przecież mieliśmy lecieć do pięknej  

i słonecznej Grecji! – pomyślała mama. 

- Przepraszam bardzo czy państwo nie 

wiedzą, że właśnie lecimy na przygodę 

marzeń w kosmosie? To jest taka 

wycieczka rodzinna organizowana 

przez pana Józefa 

Słonecznego. 

- Józefa Słonecznego? – 

- wrzasnął tata. 

- Tak - odpowiedziała 

stewardesa. 

- Czy dobrze rozumiem, że 

szef wysłał nas na swoją 

wycieczkę w kosmos? 

- Oczywiście. 

- To, dlatego dał nam urlop na 

tydzień…czy jest możliwość przejścia 

do samolotu lecącego do Grecji?-

zapytał z nutą nadziei w głosie tata 

Julci. 

- Niestety nie proszę pana nasza 

maszyna kosmiczna startuje za 

dokładnie 30 sekund, dlatego proszę  

o zapięcie pasów - oznajmiła 

stewardesa Agnieszka. 

- Ale mamo, tato to mogą być lepsze 

wakacje niż leżenie na plaży  

w ciepłych krajach- powiedziała Julia 

- poznamy jakieś istoty pozaziemskie, 



spróbujemy jedzenie w kosmosie… 

Czytałam na takim portalu, że posiłki 

w kosmosie są liofilizowane czyli 

odwadniane. Dzięki temu nasz pokarm 

nie zepsuje się i będzie bardzo długo 

świeży. 

- Kochanie, Julia mnie przekonała. Nie 

denerwuj się. Może przez te siedem 

dni spędzimy rodzinnie czas i nie 

będziemy żałować. Zróbmy to dla 

naszego dziecka. Wiesz przecież, że 

za mało czasu spędzamy z naszą córką 

- przejmująco oznajmiła mama. 

- No dobrze, ale i tak porozmawiam  

o tym wyjeździe z panem Józefem. 

- Przepraszam. Pan Dębski? - zapytała 

kobieta pracująca na pokładzie. 

- Tak. 

- Pan Słoneczny zamówił dla pana 

rodziny lot w klasie all inclusive.  

Z chęcią zaproponuję pana córce sok 

pomarańczowy i do tego deser lodowy 

w kształcie gwiazdy. A dla państwa 

cafe crema z nutą cynamonu. 

- Dziękujemy za propozycję. 

Poprosimy sok, lody, dwie kawy  

i kawałek szarlotki. 

- Zaraz przyniosę napoje - oznajmiła 

stewardesa. 

- Mamo, bardzo mi się podoba. Teraz 

spełnia się moje największe marzenie. 

Zawsze chciałam spędzić wspólne 

wakacje z tobą i tatą. Kocham Cię. 

5 godzin później maszyna B615 coraz 

szybciej zbliżała się do celu. 

- Drodzy pasażerowie proszę o chwilę 

uwagi! Za około 10 min nasz samolot 

wyląduje w kosmosie. Za moment 

każdy otrzyma klucz z numerem 

swojego pokoju w statku kosmicznym. 

- Jestem bardzo ciekawa jak będzie 

wyglądał nasz pokój - oznajmiła  

z podekscytowaniem w głosie Julia. 

- Ja też - powiedziała mama. 

- Drodzy klienci kosmicznej linii 

lotniczej, proszę o zapięcie pasów dla 

bezpieczeństwa. Już za 15 sekund 

zaczniemy lądować. 

- WOW! Zawsze chciałam zobaczyć 

jak wygląda lądowanie samolotu  

w środku i jak czują się pasażerowie –

zachwyciła się Julka. 

- 5, 4, 3, 2, 1! Lądujemy! 

- Córeczko, zobacz jak ten samolot 

szybko leci!- powiedział tata. 

- Drodzy pasażerowie mamy nadzieję, 

że ten lot był dla państwa czymś 

niesamowitym. Prosimy o opuszczenie 

swoich miejsc, zabranie bagażów 

podręcznych i kierowanie się do 

wyjścia – poprosiła stewardesa. 

- Proszę o ustawienie się w kolejce do 

miejsca gdzie pani Inga pomaga  

w zakładaniu skafandrów, które 

ochronią przed promieniowaniem 

słonecznym i mikrometeoroidami, 



które poruszają się z bardzo dużą 

prędkością. 

- Tato za chwilę poczujemy się jak 

prawdziwi astronauci!- zachwycała się 

Julia. 

- Czy dla takiej małej dziewczynki 

znajdzie się skafander? - pomyślała 

pani Inga. -  Jest! Pomogę Ci go 

założyć. 

- Dziękuję bardzo! - powiedziała 

dziewczynka  

z uśmiechem na twarzy skierowanym 

do pani Ingi. 

- Julciu tylko zaczekaj na mnie i tatę! 

- poprosiła mama. 

Po wyjściu z samolotu rodzinę 

przywitał pan Konrad zajmujący się 

pokojami dla gości w kosmicznym 

hotelu ‘’Asteroid”. 

- Witam! Panie Dębski dla pańskiej 

rodziny razem z Józefem Słonecznym 

przygotowaliśmy apartament  

z widokiem na księżyc. Mamy 

nadzieję, że Julia miło spędzi czas  

z naszymi wykwalifikowanymi, 

pozaziemskimi animatorkami! Życzę 

miłego pobytu i kosmicznej zabawy. 

- Dziękujemy! 

   Po 4 dniach pobytu w kosmosie Julia 

poznała wiele nowych koleżanek, które 

przyjechały nie tylko z Wielkiej 

Brytanii, ale również z Hiszpanii, 

Włoch i innych państw. Dziewczynka 

codziennie brała udział w wielu 

zajęciach organizowanych przez 

animatorkę Joasię i Alę. 

- Mamo jestem bardzo ciekawa, co 

dzisiaj pan Wojciech zaserwuje na 

obiad. Jestem już strasznie głodna- 

żaliła się córka państwa Dębskich. 

Po pysznym posiłku dziewczynka 

została zaproszona na warsztaty na 

temat planet. 

- Dzień dobry drogie dzieci! - 

przywitał się prowadzący. - Mam na 

imię Mariusz Cholewka i specjalnie dla 

was przeprowadzę krótkie warsztaty 

na temat kosmosu oraz tych 

większych, mniejszych planet. Kosmos 

to Wszechświat, którego my niestety 

z okien w naszych domach nie widzimy. 

Powiedzcie mi, co jest w tym naszym 

magicznym kosmosie? 

- Gwiazdy - odezwała się Gosia. 

- Oczywiście, że tak! - powiedział pan 

Cholewka. 

Warsztaty bardzo podobały się 

wszystkim dzieciom. 

- Jak już powiedzieliśmy kosmos to 

Wszechświat. W nim kryją się 

gwiazdy oraz planety. Obok Słońca 



jest Merkury później Wenus, Ziemia, 

Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. 

Jesteście mądrymi dziećmi. Bardzo 

wam dziękuję za udział w zajęciach 

mam nadzieję, że zobaczymy się  

w przyszłym roku - podsumował pan 

Mariusz. 

Trzy dni później rodzina Dębskich 

pakowała się do wyjazdu. 

- Chciałabym zostać tu na zawsze! 

Bardzo mi się tutaj podoba. To były 

najlepsze ferie w moim życiu. 

Wreszcie pojechaliśmy gdzieś razem 

- zachwycała się Julia. 

- Córeczko obiecujemy Ci, że wakacje 

też spędzimy razem. Ale tym razem  

w Grecji! -oznajmiła mama. 

    Następnego dnia cała rodzina 

wspominała zimowy wyjazd w domu,  

w Polsce. Od tamtej pory  Dębscy 

każde wakacje i ferie spędzali razem 

podczas wspaniałych wyjazdów  

i wycieczek. Po powrocie do szkoły 

Julia opowiedziała swoim koleżankom 

o kosmicznej przygodzie. Już nigdy 

nie zapomniała tej chwili, gdy rodzice 

poinformowali ją o swoim pierwszym 

wspólnym urlopie. 

Daria Matyga 7c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Recenzja 

Dziady cz. II  

Czy można uczestniczyć w spektaklu, 

nie wychodząc z domu? Oczywiście, 

że tak. W internecie znajdziemy wiele 

sposobów i możliwości uczestniczenia 

w wydarzeniach 

kulturalnych. Świadczy o 

tym chociażby nagranie 

przedstawienia Dziady 

część II. Teatr Polski  

w Żytomierzu imienia  

J. I. Kraszewskiego 

wystawił właśnie tę sztukę  

w Filharmonii im. S. 

Richtera  

i jest ona obecnie 

dostępna na platformie 

You Tube od grudnia 2017 

roku.  

Utwór Dziady jest 

uznawany za jeden z ważniejszych 

tekstów polskiej kultury, dlatego 

warto go znać. Możliwość obejrzenia 

go w domowym zaciszu, unikając 

bezpośrednich kontaktów z dużą 

liczbą ludzi w budynku i nie tylko to 

dla wielu, szczególnie w obecnych 

czasach, główna zaleta sfilmowanej 

adaptacji dramatu Adama 

Mickiewicza.  

Jak na spektakl przystało, 

kostiumy, które zakładają aktorzy 

muszą odzwierciedlać charaktery 

granych przez nich postaci. 

Uczestniczący w obrzędzie ludowym 

wieśniacy są ubrani w długie, już nieco 

stare płaszcze oraz kaftany  

z kapturami nałożonymi na głowy. 

Guślarz – można rzec przewodnik 

wydarzenia - ma ze 

sobą torbę  

z niezbędnymi 

rekwizytami, a 

takż przywdział 

brązowy płaszcz. 

Duchy lekkie, 

średnie i ciężkie 

różnią się nieco 

wyglądem. Zosia, 

młoda dziewczyna 

najpiękniejsza  

w swej wiosce, nosi 

czysty, biały strój, 

a oprócz tego 

zgodnie z zamysłem autora na głowie 

kwietny ma wianek. Natomiast Zły Pan, 

pomimo posiadania bogactw w trakcie 

ziemskiego życia, musi po śmierci 

chodzić w stroju dosyć starym, 



zniszczonym i obdartym przez ptaki, 

będące ofiarami jego gniewu i braku 

współczucia z uboższymi ludźmi. 

Nieproszona zjawa ubrana była 

odświętne, jednak na sercu miała 

wymalowaną ogromną, czerwoną plamę 

krwi. Józio i Rózia przypominają małe 

aniołki  

w białych strojach i mają 

skrzydełka na plecach. 

Dodam, że grali ich najmłodsi 

aktorzy na występie. A skoro 

już przy aktorach jesteśmy, 

zajmę się także nimi.  

Pierwsze, co rzuca się  

w oczy, to zsynchronizowane  

i przemyślane ruchy. W sytuacji 

trudnej do zrealizowania na scenie, 

jaką był atak kruków  

i puchaczy na Ducha 

Złego Pana doskonale 

z tego wybrnięto. 

Przy odpowiednich 

dźwiękach w tle 

aktor, rzucając się po 

ziemi i wymachując 

rękami w celu ochronienia się przed 

ptactwem, zachowywał się bardzo 

realistycznie.  

Gestykulacja, wskazywanie, 

odganianie i czynienie różnych innych 

znaków rękami przez Guślarza 

również jest godne podziwu. Idealnie 

oddawały one nastrój sytuacji  

i emocje przez niego przeżywane, tak 

samo jak sposób wymawiania słów, 

nawet pomimo dającego się usłyszeć 

ukraińskiego akcentu. Dobre 

przedstawienie to nie tylko wybitna 

gra aktorska, lecz także efekty 

dźwiękowe oraz scenografia. Szare 

tło o przygaszonych barwach, 

przedstawiające 

kaplicę na 

cmentarzu w 

lesie oraz groby 

oraz drewniany 

płotek na scenie 

doskonale 

pokazują grozę, 

lęk, strach, który towarzyszy  

ludowemu obrzędowi dziadów. To na, 

co zwróciłem uwagę, 

nie jest jednak 

oprawą wizualną, lecz 

dźwiękową. Z boku 

sceny siedziała 

kobieta, która na 

swoim nietypowym 

instrumencie 

strunowym przygrywała melodię 

specjalnie na tę okazję 

skomponowaną, a oprócz tego śpiewała 

wypowiedzi chóru, co jeszcze 

bardziej dodawało występowi 

odpowiedniej aury. W sytuacji, kiedy 

warto było coś dopowiedzieć lub 

aktorzy nie potrafiliby zrobić tego 



odpowiednio, tak jak w przypadku   

Józia i Rózi, z głośników wydobywał 

się wcześniej już przygotowany głos,  

a ten, co najważniejsze, był 

dopasowany do poczynań aktorów. Nie 

możemy zapomnieć jeszcze o innych 

dźwiękach i efektach, również  

mających wielkie znaczenie takich jak 

odgłosy ptaków i innych oraz 

chociażby dymie pojawiającym się za 

każdym razem, gdy przyleciał 

następny duch.  

Moim zdaniem wszyscy aktorzy 

dobrze się spisali na miarę swoich 

umiejętności. Całość przedstawienia 

prezentuje się ciekawie, ale co 

najważniejsze, można je bezpiecznie 

zobaczyć w domu, pomimo obecnych 

obostrzeń w teatrach. Mi bardzo się 

podobało i liczę, że inni również będą 

takiego samego zdania. 

Tomasz Mazur 8d 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recenzja  

 

 

 

 

Outliersi  

Bycie wrażliwym nie jest łatwe. 

Zwłaszcza, kiedy traci się kogoś 

bliskiego. Do takiego właśnie wniosku 

doszła nastoletnia Wylie, dla której 

śmierć matki w wypadku była dużym 

ciosem. Chociaż jej ojciec i brat 

wspierali ją jak mogli, to postępująca 

depresja i stany lękowe 

nagromadzone z żalem po 

stracie ukochanej osoby 

skutecznie uniemożliwiały 

dziewczynie normalne 

życie. Nie chciała spotykać 

się ze znajomymi, chodzić 

do szkoły ani w ogóle 

wychodzić z domu, zwykłe 

codzienne czynności 

zdawały się niewiarygodnie 

trudne, a sesje z terapeutką i leki 

wcale nie przynosiły poprawy. 

Wszystko wydawało się takie 

przytłaczające… Wszystko jednak 

musiało zejść na dalszy plan, gdy 

dostała wiadomość od swojej 

najlepszej przyjaciółki Cassie; 

„WYLIE, PROSZĘ CIĘ, POMÓŻ MI”. 

Wylie stanęła przed wielkim 

wyzwaniem. Oto zaraz miała opuścić 

dom, z którego nie wychodziła od 

miesięcy, wsiąść do samochodu  

z człowiekiem, z którym w życiu nie 

zamieniła słowa i ruszyć w nieznane 

lasy Maine, aby wyciągnąć swoją 

przyjaciółkę z kolejnej beznadziejnej 

sytuacji… Książka autorstwa Kimberly 

McCreight to fascynująco opowieść o 

poznawaniu siebie oraz przede 

wszystkim o tym, że wrażliwość nie 

musi być słabością. Wiele rzeczy 

okazuje się wcale nie takimi na jakie 

wyglądają, lecz mimo sporej zawiłości 

wątków, książkę czyta się 

bardzo przyjemnie, każda 

strona odsłania nowe 

tajemnice a każdy rozdział 

trzyma w napięciu. Kim są 

„outliersi”? Co stało się  

z Cassie? I co tak naprawdę 

oznaczają wyniki badań ojca 

Wylie? To wszystko pytania, 

które rodzą się w głowie 

czytelnika podczas lektury, a 

odpowiedzi na nie również w niej 

znajdziemy.  

Szczególnie polecam tą książkę 

osobom wrażliwym, empatycznym, 

które czują wiele rzeczy inaczej niż 

inni, lecz sądzę, że ta opowieść 

spodoba się również tym, którzy 

chcieliby lepiej taką wrażliwość 

zrozumieć. 

Daria Gładyś, kl. 8d 



 

 

Film 

 

Do wszystkich 

chłopców, których kochałam 

Do wszystkich chłopców, 

których kochałam to ekranizacja 

książki Jenny Han noszącej ten 

sam tytuł. Film miał okazję 

zadebiutować na platformie 

Netflix w połowie sierpnia 2018 

roku, zdobywając jednocześnie 

rzeszę fanów. 

 Główną bohaterką jest 

Lara Jean - z pozoru zwykła 

nastolatka, lubi oglądać filmy 

czy też czytać książki o zwykle 

banalnych fabułach 

romansowych. Jest cicha  

i niczym nie wyróżnia się z tłumu. 

Unika kłopotów, nie chodzi na 

imprezy, a zamiast tego woli 

przebywać w zaciszu domowym, 

spędzając czas ze swoimi 

siostrami lub jedyną 

przyjaciółką Christine. Ze 

względu na swój charakter 

bohaterka nigdy nie odważyła się 

wyznać swoich uczuć w stosunku 

do żadnego z adorowanych przez 

nią chłopaków. Dziewczyna chcąc 

poradzić sobie ze swoimi 

uczuciami, pisze list do każdego 

z nich. Lara jednak nie zamierza  

ich wysyłać, szczególnie, że 

najnowszy był skierowany do 

obecnego chłopaka jej starszej 

siostry - Josha. Akcja nabiera 

tempa, kiedy okazuje się, że 

ktoś wysyła listy bez wiedzy 

bohaterki. Wówczas Życie 

dziewczyny wywraca się do góry 

nogami. Lara wchodzi w "układ"  

z Peterem, który również 

otrzymał list. Bohaterowie mają 

względnie łatwe zadanie,  

a mianowicie udawać parę. Każda 

ze stron ma mieć  

z tego swoje korzyści; chłopak 

planuje wzbudzić zazdrość  

w swojej byłej dziewczynie,  

a Lara może w łatwy sposób 

wytłumaczyć się przed Joshem. 

Pewne powiedzenie mówi, że 

"kłamstwo powtórzone tysiąc 

razy staje się prawdą". Uważam, 

iż idealnie opisuje ono sytuację 

między Larą, a Peterem. Para 



stara się wszystkim wokoło 

wmówić, jak bardzo się kocha, aż 

w końcu naprawdę się tak dzieje. 

W tym miejscu można by  

zakończyć ich historie mówiąc  

"i żyli długo i szczęśliwie", 

jednak los ma wobec nich inne 

plany. Stawia na ich drodze wiele 

przeszkód, które muszą 

pokonać. Jednak czy uda im się 

to zrobić? Czy dowiemy się, kto 

wysłał listy? Film urzekł serca 

wielu widzów, w tym i mnie. Jeśli 

jak ja i Lara jesteś fanem 

miłosnych dramatów, koniecznie 

musisz go obejrzeć. Dla osób, 

którym film się spodobał 

informacja, o kolejnej części, 

która wyszła w 2019 roku pod  

tytułem "Do wszystkich 

chłopców których kochałam ps. 

wciąż Cię kocham". 

 

Zuzanna Hachuła 8d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radosna twórczość artystyczna  

Tym razem publikujemy dla Was zdjęcia wykonane przez Maję 

Mleczko, która interesuje się fotografią. 

Cykl Natura 
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Aktualności 

Uczniowie „Czwórki” zajęli I miejsce w   Wojewódzkim Konkursie,,zaŚPIEWAJ I TY 

NIEPODLEGŁEJ”. Zespół muzyczny przygotowany przez panią Magdalenę Baran w składzie: Daria 

Matyga z klasy 7c, Nadia Winnicka z klasy i Tomasz 

Kołodziejczyk z klasy 8d, Piotr Bilski i Adam Żwirski 

z klasy 8c. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy 

oraz nagrody rzeczowe z rąk Wojewody Małopolski – 

Łukasza Kmity. Ponadto uczniowie nagrali zwycięskie 

wykonanie w studiu Akademii Muzycznej w Krakowie.  

W następnym numerze zostanie opublikowany wywiad 

ze zwycięzcami. 

 

Natalia Szatkowska – uczennica naszej szkoły zajęła I miejsce w IX Małopolskim Konkursie Pieśni 

i Poezji Patriotycznej, organizowanym przez XXV Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego 

w Krakowie. Natalia zaśpiewała utwór :Tu wszędzie jest moja Ojczyzna oraz wiersz Pożegnanie 

Ojczyzny. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez: Łukasza Kmitę- -Wojewodę 

Małopolski, Witolda Kozłowskiego - Marszałka Województwa Małopolskiego, Jacka 

Majchrowskiego - Prezydenta Miasta Krakowa, Barbarę Nowak- Małopolskiego Kuratora Oświaty 

oraz Muzeum Krakowa, Muzeum Armii Krajowej, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana 

Pawła II. 

W okresie od 1 do 19 listopada 2020 była prowadzona Kampania. Pomarańczowa Wstążka. To 

szereg działań przeciwko przemocy oraz krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Jednym z nich było 

wykonanie komiksu w ramach plastycznego konkursu Lubię, szanuję, akceptuję. Naszą szkołę 

reprezentowały Daria Matyga oraz Maja Kita z klasy 7c, które wykonały komiksy.  

 

Z okazji nadchodzących Świat Bożego 

Narodzenia redakcja „4NEWS” składa 

Wszystkim Czytelnikom najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia, spokoju, rodzinnej 

atmosfery oraz szczęścia w Nowym Roku. 

Dorota Machno i koło dziennikarskie 


