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O czym w numerze? 
W „Aktualnościach” - Sukces Tomasza Mazura  

w ogólnopolskim  konkursie Moje kosmiczne wakacje 

Recenzja książki Harry Potter i Czara Ognia 

Recenzja filmu Siła i Honor 

 

4NEWS przygotowuje zespół uczniowski pod redakcją  Doroty Machno
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Poniżej prezentujemy pracę 

konkursową Tomasza Mazura, 

który otrzymał wyróżnienie  

w ogólnopolskim konkursie  

Moje kosmiczne wakacje 

organizowanym przez Polską 

Agencję Kosmiczną 

 

Moje Kosmiczne Wakacje 

Kiedyś, gdy wyobrażaliśmy sobie 

astronautów, myśleliśmy o ludziach 

niesamowitych, odważnych, takich, 

którzy przeszli wiele szkoleń, uzyskali 

przeróżne certyfikaty i dyplomy, 

musieli wiele przejść w swoim życiu, 

natrudzić się, by mieć szansę znaleźć 

się wśród garstki wybrańców. Tych, 

którzy muszą przełamać strach, 

tęsknotę za domem. Tych, którzy 

musieli pokonać własne słabości. Tych 

idących wśród wiwatujących mas 

ludzi, by zasiąść w kabinie otoczonej 

przyrządami, których zastosowania  

z pewnością nie jest w stanie wymienić 

większość z nas na szczycie zbiornika 

pełnego wybuchowej mieszanki. Tych 

jedynych… 

Człowiek od zawsze, pomimo 

lęku przed nieznanym chciał zbadać 

to, co ponad nim. Szczyty coraz 

wyższych gór, następnie niebo,  

a jeszcze dalej nieprzenikniony 

kosmos. Słowo o znaczeniu szerokim 

opisujące miejsce jeszcze do 

niedawna w znacznej większości 

nieznane gatunkowi ludzkiemu, gdzie 

występują zjawiska wręcz 

widowiskowe. Kiedy byłem mały, jak 

prawie każde dziecko w moim wieku 

budowałem z klocków rakiety, bawiłem 

się z innymi w eksplorację różnych 

planet, rozmyślałem o ufoludkach. 

Jednym słowem - to mnie 

interesowało. Dlatego wszyscy chcieli 

mieć choć niewielką szansę, by 

znaleźć się w tym wspaniałym 

kosmosie. Ale dziś, kiedy to piszę, 

wokół Ziemi orbitują statki-hotele, 

istnieją urządzenia, o których nikt 

nawet nie marzył kilkadziesiąt lat 

temu, życie w stanie nieważkości to 

niemalże codzienność, a sztuczna 

inteligencja sterująca robotami 

naukowymi szybko i skutecznie 

dostarcza odpowiedzi na każde 

pytanie wypływające z naturalnej 

ludzkiej ciekawości. My, jako gatunek 

mamy znacznie więcej możliwości  

i wiedzy niż kiedykolwiek wcześniej. 

Loty w kosmos są nie tylko dla 

bogatych, lecz także dla przeciętnego 

człowieka. Ale pomimo to jak mogłem 

się stosunkowo niedawno przekonać, 

nadal pozostawały na świecie rzeczy 

nowe i nietuzinkowe. Dlatego opowiem 

wam o pewnej mojej przygodzie, która 



wyróżnia się wśród i tak niesamowitej 

codzienności. 

 Zacznijmy od tego, że nazywam 

się Jan Kowalski i jestem z zawodu 

dziennikarzem. Często, w formie 

żartu wspomina się dawnych 

futurologów, czy wizjonerów 

przewidujących, że wszystkie miejsca 

pracy zostaną zastąpione przez coraz 

silniejsze pod względem mocy 

obliczeniowej w stosunku do 

wymiarów, a tym samym po postu 

lepsze komputery. Jak się jednak 

okazało świadomość, że kontaktujemy 

się z drugim człowiekiem dawała 

znacznie więcej przyjemności niż  

z maszyną. Podobnie jest w przypadku 

gazet. Sztuczna inteligencja 

doskonale symuluje odczucia 

towarzyszące osobie piszącej artykuł, 

jednak nie jest to ta jedyna w swoim 

rodzaju nieuchwytna ludzka emocja. 

Tak więc często podróżuję, by jak 

najlepiej zamienić w słowo pisane moje 

przemyślenia na temat sytuacji,  

w której uczestniczę. Często zdarza 

mi się być wśród nielicznych osób 

widzących zdarzenie bezpośrednio, 

na żywo a nie nagrane przez świadka. 

W poniedziałek uczestniczyłem 

w spotkaniu redakcji gazety. 

-Czy jest dzisiaj wśród nas obecny 

dziennikarz Jan?-spytał członek 

zarządu. 

-Oczywiście-odparłem. -Słyszał Pan 

może o nowym eksperymentalnym 

module podłączonym wczoraj do 

pewnego hotelu orbitalnego? 

-Nie, raczej nie-odpowiedziałem 

ciekaw, do jakiego zadania ma zamiar 

mnie przydzielić. 

-Chodzi mi o pierwszy w historii 

habitat będący odpowiednikiem 

ziemskiego oceanarium. Chciałby Pan 

może wybrać się na wyjazd służbowy, 

aby go odwiedzić i opisa…-nie 

dokończył, bo gwałtownie 

wykrzyknąłem: 

-Tak! Bardzo chętnie!-jednak 

musiałem obniżyć ton głosu, bo skupiły 

się na mnie dziwne spojrzenia 

wszystkich osób na sali. Opanowałem 

się i na wszelki wypadek jeszcze raz 

przytaknąłem, że mogę polecieć, by 

opisać habitat. 

 -W takim razie odpocznij. Wylot jest 

jutro, kapsułę sypialną w hotelu już 

zarezerwowano i opłacono. 

Na myśl o tym, że odwiedzę to 

miejsce, czułem się podekscytowany. 

Po wysłuchaniu innych ważnych 

informacji wsiadłem w taksówkę 

autonomiczną i wróciłem do domu, by 

się spakować na czekający mnie 

wyjazd. Gdy już wypełniłem po brzegi 

moją walizkę, zjadłem kolację, 

wysłuchałem codziennych wiadomości  

i wymyłem się . Poszedłem spać. 

Rano obudził mnie mój asystent 

głosowy: 

-Przypominam ci, że za pół godziny 

wylatuje twój prom kosmiczny - i to na 



całe szczęście, bo sam pewnie spałbym 

jeszcze co najmniej godzinę. 

-Dziękuję. Całe szczęście, że ciebie 

mam-odpowiedziałem zaspany. Gdyby 

system nie wykrył informacji o mojej 

podróży, mógłbym spóźnić się na wylot 

kosmicznego promu pasażerskiego,  

a z tego zdecydowanie nie byłbym 

zadowolony.  

Prawie nigdy nie zjadłem 

śniadania tak szybko jak tego dnia. 

Zapomniałem nawet o umyciu zębów. 

Wyskoczyłem z domu, biegnąc na 

pobliską stację szybkiej kolei 

podziemno-miejskiej, gdzie pędem 

zająłem miejsce w wagonie. Poczułem 

satysfakcję, że dotrę na czas. Wtedy 

dała mi o sobie znać czkawka, która 

pojawiła się po nazbyt szybko 

zjedzonym śniadaniu. Do głowy 

przyszła mi myśl i następna i jeszcze 

kolejne, tak przez cały czas jazdy. 

Kiedy pociąg zatrzymał się na stacji, 

masa ludzi dosłownie wylała się ze 

składu i popłynęła w kierunku bramek 

przed wyraźnie górującym nad placem 

promem kosmicznym. 

Wysoka, lecz smukła. Masywna, 

lecz szybka. Wygodna, lecz pojemna. 

Ta wyjątkowa maszyna latająca 

potrafi z dużą prędkością wynieść 

ludzi lub ładunek, znacznie wyżej niż 

najwyższe góry, najdalsze chmury, 

wyżej niż jakikolwiek inny od ludzi 

gatunek. Ten zmyślny pojazd łączy 

sam w sobie wiele wynalazków  

i pomysłów od silnika rakietowego, 

przez żyroskop, skrzydło oraz lotki, 

urządzenia elektryczne, czy 

spadochron, aż po szkło, aluminium, 

tworzywa sztuczne. Jedną  

z najważniejszych ról odgrywa 

oczywiście komputer, dosłownie mózg 

promu kosmicznego. Jak w wielu 

innych pojazdach, np. łazikach, 

samochodach autonomicznych itd., 

praktycznie bez tego elementu 

możemy zapomnieć o większości lub 

nawet prawie całości funkcji 

wahadłowca. Co jednak ważne nie jest, 

to ten sam komputer i prom 

kosmiczny, co w pierwszych 

kilkudziesięciu latach swojego 

istnienia. Technika aeronautyczna 

poszła naprzód, nauki informatyczne 

także. Po pierwsze na przestrzeni 

ostatnich lat nauczyliśmy się znacznie 

lepiej programować, projektować 

algorytmy, przetwarzać dane. 

Tymczasem sztuczna inteligencja 

staje się coraz bardziej pomocna,  

w wielu dotychczas niezdobytych dla 

komputerów dziedzinach. W samych 

promach ulepszono natomiast wiele 

części m. in. silniki, budowę wnętrza 

maszyny i zewnętrzną aerodynamikę. 

Nawiązując do tematyki ekologicznej, 

wiemy, że wahadłowiec ląduje jak 

samolot, lecz dawniej jego rakiety 

pomocnicze i ogromny zbiornik paliwa 

były odrzucane, po czym wpadały do 

morza, gdzie niektóre zalegają nawet 



do dzisiaj. Na szczęście jednak 

obecnie takie elementy są 

wykonywane z trwałych materiałów  

i wyposażane w spadochrony, by 

można było je przechwycić po ich 

wodowaniu i użyć ponownie. Powstał 

nawet specjalny typ okrętów 

morskich wyławiających odrzucane 

człony rakiet oraz wcześniej 

wymienione zbiorniki paliwa i silniki 

pomocnicze.  

Tradycyjnie już podążyłem za 

grupą ludzi z mojego wagonu po bilet, 

a następnie w kierunku wejścia na 

pokład. W kabinie umieściłem walizkę 

wewnątrz schowka, połączyłem 

zegarek i asystenta głosowego do 

sieci bezprzewodowej statku,  

a następnie rozsiadłem się wygodnie w 

fotelu i nałożyłem gogle VR, aby móc 

zobaczyć widok z kamery 

zamontowanej między silnikami, 

ponieważ niestety nie udało mi się 

zająć miejsca przy oknie. Jak zawsze 

połączenie huku silników i zapierający 

dech w piersiach widok oddalającego 

się gruntu sprawiły, że poczułem 

grozę, ale jednocześnie dumę z tego, 

jak wiele ludzkość osiągnęła. Choć 

nigdy się nikogo nie pytałem, jestem 

niemalże całkowicie pewien, iż inni 

czują to samo. 

Dokowanie przebiegło 

bezproblemowo i po krótkiej chwili 

część pasażerów opuściła 

wahadłowiec, a inni, głównie młodzi 

ludzie, czekali jeszcze na kolejny 

przystanek, którym był Wydział 

Orbitalny Międzynarodowego 

Uniwersytetu Kosmicznego. Ale ja 

przemieściłem się do recepcji 

hotelowej. Zwrócę jednak uwagę, że 

znajdowałem się w stanie nieważkości, 

a więc trudno powiedzieć w tej 

sytuacji o chodzeniu, nie jest to 

również latanie ani pływanie. Ciekawe, 

że przez tyle lat powszechnych 

podróży kosmicznych nikt nie wymyślił 

słowa opisującego taki sposób 

poruszania się. 

Wracając do tematu, 

przywitałem się z pracownikiem 

obsługi: 

-Dzień dobry!-powiedziałem. 

-Dzień dobry, witamy pana w naszym 

hotelu orbitalnym!-odpowiedział. 

 -Zarezerwowałem kabinę na 

trzydniowy pobyt, moje nazwisko 

Kowalski. Wszystko się zgadza? 

-Tak, zapraszam do kabiny numer 3. 

Widzę, że płatność jest już dokonana. 

Życzę panu miłego pobytu! Dokonałem 

odpowiednich formalności,  

a następnie po przydzieleniu mi 

kapsuły sypialnej i zostawieniu tam 

walizki udałem się na obiad. Burczało 

mi w brzuchu, bo nie najadłem się 

zbytnio tym pośpiesznym śniadaniem, 

więc kiedy podano jedzenie, zjadłem 

je dosyć łapczywie. Chociaż bardzo mi 

smakowało, nie zapamiętałem długiej 

nazwy produktu żywnościowego 



wypisanej na tubce. Zapewne był to 

jeden z tych niedawno odkrytych  

i dostarczonych do magazynu hotelu. 

Po posiłku wróciłem do swojego 

„pokoju”, który zdecydowanie warto 

opisać. Jak większość modułów innych 

stacji kosmicznych miał kształt walca. 

Na ścianie zostało umieszczone łóżko, 

oczywiście z pasami, by nie odlecieć  

z niego w nocy, podczas snu. 

Naprzeciwko niego znajdował się duży 

zakrzywiony ekran telewizora, 

doskonale wpasowany w kształt 

kabiny. Na pierwszej podstawie 

znajdowały się drzwi, dokładniej właz, 

a na drugiej okrągłe panoramiczne 

okno, dzięki któremu można było 

obserwować Ziemię. Ale moim 

zdaniem największym atrybutem 

kabiny była rzecz dosyć nietuzinkowa 

jak na stację kosmiczną. Kremowy 

kolor ścian i jasnożółte wykończenia 

sprawiały wrażenie ciepła, spokoju  

i zmieniały pomieszczenie na 

przytulne. Gdy już się rozpakowałem i 

ochłonąłem po podróży, przyszła pora 

na zwiedzenie pozostałych modułów 

hotelu kosmicznego. 

Jedyne, co oceniłbym 

negatywnie, to brak osobnej łazienki 

dla każdego gościa. Mimo wszystko 

rozumiem, że wysłanie tak wielu 

modułów w kosmos jest bardzo 

kosztowne i nieekologiczne. Ciekawy, 

wręcz śmieszny sposób korzystania  

z toalety w stanie nieważkości. 

Interesujące jest nawet zachowanie 

tak codziennej, wydawać by się mogło 

substancji, jaką jest woda. 

Moja kapsuła była jedną  

z pierwszych od recepcji, 

naprzeciwko której znajdował się 

moduł jadalny, dlatego uznałem, ze 

pójdę w przeciwną stronę, czyli w głąb 

stacji orbitalnej. Pierwszą atrakcją, 

którą minąłem był magazyn 

kombinezonów, a za nim śluzy 

powietrzne. Przeczytałem  

z zainstalowanego tu wyświetlacza 

multimedialnego: 

„Zapraszamy serdecznie wszystkich 

zainteresowanych gości hotelu na 

odbywający się codziennie, dwie 

godziny po zaserwowaniu śniadania, 

spacer w przestrzeni kosmicznej. 

Należy jednak stawić się 20 minut 

wcześniej w celu zapoznania się  

z obsługą wyposażenia kombinezonu  

i sprawdzić czy brak ku takiemu 

opuszczeniu stacji przeciwwskazań 

medycznych. Oferujemy także 

sfotografowanie uczestników  

i dostarczenie im zdjęć, jeżeli wyrażą 

taka chęć. Zespół techników ds. 

skafandrów”. Obiecałem sobie  

w myślach, że będę w nim jutro 

uczestniczyć, ale teraz przemieściłem 

się dalej. Następna była kapsuła 

obserwacyjna. Pierwsze, co przyszło 

mi na myśl, kiedy ją zauważyłem, to 

ogromna bańka mydlana, tyle, że ze 

szkła. Widok, który się z niej 



rozpościerał, był imponujący. 

Wyobraźmy sobie okno w mojej 

kabinie mieszkalnej jako dziurkę od 

klucza. A teraz, że ta kapsuła 

obserwacyjna to otwarte drzwi, 

jednak widać z nich nie ulicę i budynek 

naprzeciwko, lecz naszą planetę. 

Chyba teraz rozumiecie, jaki musiałem 

być wtedy podniecony. Można 

powiedzieć, że oniemiałem z zachwytu. 

Widok był po prostu nieziemski! 

Następny w kolejce był moduł 

przeznaczony do gry w Space Ball ‘a 

wymyślonej przez badaczy, którzy 

przebywali wyizolowani na pewnej 

stacji kosmicznej prowadzących 

badania i obserwujących zachowanie 

ludzkiego ciała. Celem gry jest 

sprawienie, by piłka znalazła się  

w zagłębieniu lub innym miejscu do 

tego przeznaczonym. Drużyna, która 

więcej razy tego dokona – wygrywa. 

Całość dostatecznie utrudnia brak 

grawitacji. Trafiłem w to miejsce 

idealnie, ponieważ akurat przybył 

wynajęty specjalnie dla gości hotelu 

trener. 

-Witam gorąco wszystkich 

zgromadzonych! 

-Dzień dobry!-odpowiedziałem niemal 

równocześnie z innymi. 

-Mam na imię Piotr i jestem 

profesjonalnym graczem Space Ball. 

Przedstawię wam dzisiaj zasady gry 

oraz zaprezentuję techniki stosowane 

podczas rozgrywki. Po wspólnej 

pogadance nadeszła pora na krótki 

mecz. Okazało się, że mimo iż ja i dwie 

inne osoby graliśmy przeciwko 

samemu trenerowi, to był  on od nas 

razem wziętych znacznie lepszy  

i gdyby nie ułatwiał nam rozgrywki, 

zdecydowanie by wygrał. 

Zmęczony, ale w dobrym 

humorze po tym, co mnie dzisiaj 

spotkało, wróciłem na kolację, po czym 

udałem się do swojej kapsuły, gdzie 

ułożyłem się i przypiąłem w łóżku. 

Myślałem o tym, co czeka mnie 

następnego dnia. Byłem pewien, że 

spacer w przestrzeni kosmicznej,  

a także odwiedzenie pierwszego 

habitatu-oceanarium okażą  

z pewnością równie interesujące co 

inne atrakcje hotelu. Dosyć szybko 

zasnąłem, ciekaw przeżyć 

jutrzejszego dnia. 

Tomasz Mazur kl. 8d 

 



Integrujemy się! 

 

Ostatnio miałam okazję obejrzeć film 

pt. Ze wszystkich sił  w reżyserii Nilsa 

Taverniera. Scenariusz tej opowieści 

jest inspirowany prawdziwą historią,  

a mianowicie życiem Dicka Hoyt’a  

i jego syna Ricka. We dwójkę jako 

„Team Hoyt” dotarli do końca biegu 

charytatywnego na odległość 5 mil, 

używając wózka podobnego do tego,  

w którym startował Julien – bohater 

filmu. 

Historia opowiada o 

niepełnosprawnym chłopcu, który jak 

każdy nastolatek ma swoje marzenia. 

Niestety nie tylko jego ograniczenia 

ruchu stoją mu na drodze do 

spełnienia swoich ambicji , ale i jego 

sytuacja w rodzinie. Claire, czyli 

matka Juliena, zajmuje się nim na co 

dzień i poświęca mu całą swoją uwagę, 

tak aby poczuł się kochany taki, jaki 

jest. Niestety jego ojciec Paul, nie 

angażuje się w życie syna i wręcz 

unika z nim kontaktu, całkowicie 

pochłonięty pracą. Wszystko się 

zmienia, gdy mężczyzna zostaje 

zwolniony z pracy i postanawia wrócić 

do swojego starego hobby, czyli 

sportu. W tym samym czasie Julien 

wraz ze swoim starszym bratem 

dowiaduje się o osiągnieciach 

sportowych ojca, w których znajduje 

się nagroda za udział w zawodach 

Ironman. Chłopak od razu postanawia, 

że zrobi wszystko, aby namówić ojca 

na ponowne wystartowanie  

w zmaganiach sportowych, tym razem 

w duecie…  

Julien podejmuje śmiałe próby, 

dzięki którym wraz z ojcem zaczynają 

przygotowania do startu w zawodach. 

Jednak życie postanawia postawić 

więcej prób przed niepełnosprawnym 

chłopcem i jak się może wydawać, nic 

nie idzie zgodnie z planem.  

Czy ostatecznie Julien 

wystartuje i ukończy wyścig ze swoim 

ojcem? Czy Paul nawiąże lepszy 



kontakt z synem? Tego dowiecie się 

podczas oglądania filmu, który 

wzrusza do łez wszystkich 

oglądających. 

 Pięknie wyreżyserowana 

historia Juliena nie tylko inspiruje nas 

do podążania za nieosiągalnymi 

marzeniami, ale i pokazuje nam, jak 

ważne dla osoby niepełnosprawnej 

jest wsparcie kochającej rodziny. 

Poruszająca opowieść uświadamia nam 

nie tylko, jak ciężko jest osobom 

zmagającym się w swoim życiu  

z niepełnosprawnością, ale też, jakie 

dramaty przeżywa rodzina takich 

osób. Uważam, iż te tematy nadal nie 

są poruszane wystarczająco często, 

przez co wiele ludzi nie zdaje sobie 

sprawy z powagi sytuacji. Szczerze 

polecam wszystkim obejrzenie filmu 

„Ze wszystkich sił”, aby na własne 

oczy zobaczyć tę wspaniałą historię. 

Paulina Życzkowska kl. 8d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Teatr 

 

 

 

Balladyna 

Recenzja spektaklu pt. Balladyna 

Balladyna jest dobrze znanym  

w całej Polsce utworem, napisanym przez 

Juliusza Słowackiego. Stosunkowo 

niedawno, bo 5. września była 

prezentowana podczas Narodowego 

Czytania 2020, co doskonale obrazuje, 

jakie znaczenie dla polskiej kultury ma 

współcześnie ten tekst. Ze względu na to, 

że jest on dramatem, można go wystawiać 

na scenie.  

Tak też uczynił reżyser spektaklu 

pt. Balladyna – Janusz Wiśniewski. 

Przedstawienie nagrano na zlecenie II 

Programu Telewizji Polskiej  

i zrealizowano w 1993 roku przez Studio 

Filmowe Promovid. Obecnie jest dostępne 

na platformie YouTube na kanale Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Andrychowie  

o nazwie Kinematograf SP4 i podzielone 

na trzy części, z których każda trwa 

nieco ponad 30 min.  

Oglądając spektakl można 

stwierdzić, że reżyser przygotowując 

występ, nie zaplanował go dokładnie tak, 

jak w oryginalnym utworze, jednak miał 

własną wizję i ciekawy pomysł, jak 

spektakl powinien wyglądać. Przykładem 

są chociażby kreacje aktorskie; ich 

charakteryzacja, gra itd. Wdowa, w którą 

wcieliła się Elżbieta Jarosik podczas 

pierwszej sceny – w chacie z córkami,  

w moim mniemaniu, powinna być nieco 

starsza, silniej widoczne jej utrudzenie 

pracą, jest trochę gorzej ubrana niż 

przeczytałem w książce. Rolę Kirkora 

odegrał Wojciech Kalarus. W tym 

przypadku również moje wyobrażenia 

powstałe podczas czytania tragedii 

różniły się od obrazu postaci na filmie. 

Spodziewałem się silnego, mężnego 

rycerza, a zobaczyłem zniewieściałego 

mężczyznę z makijażem na twarzy. Inne 

ważne role odegrali wśród postaci 

realistycznych: Wiesław Komasa 

(Pustelnik - pozbawiony władzy Popiel 

III), Katarzyna Skrzynecka (Alina - 

zabita przez własną siostrę, podczas 

konkursu na maliny), Anna Korcz 

(Balladyna - tytułowa postać, będąca 

groźnym mordercą), Piotr Cyrwus 

(Grabiec – kochanek Goplany) oraz 

postaci fanatyczne: Maria Robaszkiewicz 

(Goplana – nimfa wodna, a zarazem 

władczyni natury), Lech Łotocki i Jacek 

Różański (Skierka i Chochlik – podwładni 

Goplany). Według mnie wszyscy aktorzy 

dobrze odegrali dane im role, poza 

nielicznymi wyjątkami pasowali do moich 

wyobrażeń o wyglądzie bohaterów 

Balladyny, a zachowanie aktorów na 

scenie, gestykulacja i sposób mówienia 

pozwalały jasno stwierdzić, co w danej 

chwili czują. 

Najbardziej zaskakująca  

i nieszablonowa była, moim zdaniem, 

postać Fon Kostryna, odegrana przez 



Macieja Kozłowskiego. Szczególnie, gdy 

za pierwszym razem pojawił się na scenie, 

miałem uczucie czegoś na kształt strachu, 

niepewności i zdziwienia jednocześnie. 

Dlatego bardzo podziwiam osoby, które 

przygotowały ten fragment spektaklu. 

Ubiór Kostryna na przedstawieniu,  

a przede wszystkim czarny hełm na jego 

głowie natychmiast przywodzi na myśl 

Lorda Vadera, bohatera znanej na całym 

świecie filmowej sagi pt. Gwiezdne 

Wojny. Obydwa czarne charaktery łączą 

chociażby bezwzględne dążenie do 

władzy, czy mistrzowska umiejętność 

walki z użyciem oręża i wiele innych cech. 

Taki sposób kreowania Kostryna, aby 

kojarzył się z innym, powszechnie znanym 

bohaterem filmowym jest, moim zdaniem, 

doskonałym pomysłem na jego 

scharakteryzowanie. 

Jak wcześniej wspomniałem,  

w spektaklu jest wiele elementów 

zmienionych w odniesieniu do 

oryginalnego utworu. Ich celu nie znamy, 

więc możemy się go jedynie domyślać, ale 

przyczyny niektórych zmian nie tak 

trudno wywnioskować. Pierwszą 

odmiennością, która mi naprawdę mocno 

rzuciła się w oczy, jest miejsce zabicia 

Aliny przez Balladynę. Zamiast w lesie, 

pod wierzbą, w którą zamienił się Grabiec, 

zbrodnia miała miejsce w łodzi na Gople. 

W moim mniemaniu nie była to dobra 

zmiana, uważam, że tak ważne wydarzenie 

nie powinno być w takim stopniu 

przekształcane. Podobnie rzecz ma się  

z innym zgonem, tym razem Balladyny. 

Powinna była zostać trafiona piorunem, 

tymczasem jej śmierć spowodował diabeł, 

poprzez uderzenie płonącymi widłami. 

Pomimo tych i pozostałych zmian 

oceniam spektakl pozytywnie, czego 

zasługą była między innymi postać Fon 

Kostryna. Scenografia podobała mi się, 

udźwiękowienie było przyjemne i aktorzy 

dobrze się spisali. Ponadto możliwość 

obejrzenia przedstawienia w internecie, 

w obecnym czasie, gdy instytucje kultury, 

a wśród nich teatry są zamknięte, to 

zdecydowanie dobry pomysł na spędzenie 

wolnego czasu. 

Tomasz Mazur kl. 8d 
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Harry Potter i Czara Ognia 

 

W zeszłym roku przeczytałem jedną  

z moich ulubionych książek: Harry 

Potter i Czara Ognia. Jest to czwarta 

część przygód tytułowego bohatera 

napisana przez J.K Rowling. Harry 

Potter jest czarodziejem, który od 

czterech lat uczy się w Szkole Magii  

i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Jest 

czternastoletnim  chłopcem i ma za 

zadanie w przyszłości zniszczyć złego 

czarodzieja Voldemorta, który w tej 

książce jest tak zwanym czarnym 

charakterem.  

Wszyscy uważają, że Harry 

jest "niezwykłym dzieckiem", 

ponieważ jako niemowlę przeżył 

śmiertelne zaklęcie rzucone przez 

Voldemorta. Oczywiście główny 

bohater ma też przyjaciół - dwóch 

najbliższych to: żartobliwy, trochę 

strachliwy oraz czasem obrażalski 

Ron i ambitna, poważna i mądra 

Hermiona. 

 Harry Potter i Czara Ognia to 

kontynuacja przygód młodego 

czarodzieja. Na pierwszych stronach 

książki Harry z przyjaciółmi jedzie na 

Mistrzostwa Świata w quidditchu, 

czyli w specjalnym footballu dla 

czarodziei. Po tym  ekscytującym 

wydarzeniu na horyzoncie pojawili się 

zwolennicy Voldemorta, tak zwani 

śmierciożercy, a na niebie czaszka  

z wężem pełzającym - to był znak 

Voldemorta. Po tym, jak  sprawa na 

mistrzostwach ucichła, Harry  

z wieloma innymi uczniami wrócił do 

szkoły.  

Poznał też nowego, 

niesamowitego nauczyciela obrony 

przed czarną magią. Nazywał się 

Alastor „Szalonooki" Moody. Pewnego 

dnia Dumbledore -  mądry dyrektor 

szkoły, ogłosił wznowienie tradycji 

związanej z Turniejem 

Trójmagicznym. Ten zwyczaj został 

zapomniany bardzo dawno temu  

z powodu zbyt dużej liczby ofiar 

śmiertelnych. W tym jednak roku 

mieli brać w nim udział tylko 

uczniowie, którzy ukończyli 

szesnaście lat. Nagrodą był Puchar 

Trójmagiczny i 1000 galeonów 

(najbardziej wartościowych pieniędzy 

w świecie magii i czarodziejstwa).  

W tym roku oprócz Hogwartu  

w turnieju brały udział jeszcze dwie 

szkoły: Beauxbatons z Francji oraz 

Durmstrang z Rumuni. Tytułowa Czara 

Ognia miała wybrać trzech 

najpilniejszych i najdzielniejszych 

uczniów, którzy się zgłosili. 

Niespodziewanie czara wybrała 

czwartego ucznia, czyli Harry'ego, 

mimo że nie zgłosił się do konkursu.  

I tak tytułowy bohater wystartował  

w turnieju. Ron obraził się na 

przyjaciela za to, że nie chciał mu 

zdradzić, jak się udało mu wziąć udział 

w zawodach, ponieważ nie chciał 



uwierzyć w to, że Harry nie zgłosił się 

do konkursu sam. Oprócz Rona, 

Harry'ego znienawidziła większość 

szkoły. Mimo wszystko czarodziej 

podjął się pierwszego zadania, które 

miało polegać na ukradnięciu smokowi 

złotego jaja. Tytułowy bohater 

rozwiązał to zadanie w niesamowitym 

stylu. To wydarzenie zmienia 

podejście szkoły i Rona do Harry'ego. 

 W następnych miesiącach roku 

szkolnego rozgrywane są kolejne 

zadania turnieju.  Czy główny bohater 

rozwiąże następne wyzwania? Kto  

i dlaczego chciał narazić życie  

i zdrowie Harry'ego, zgłaszając go do 

konkursu? Kto wygra zawody? Musicie 

sami się dowiedzieć. 

Lektura jest bardzo 

interesująca i emocjonująca. 

Najciekawsze było pierwsze 

wyzwanie, gdyż wtedy główny bohater 

wykazał się dużym sprytem.  

W książce są zabawne sytuacje np. 

moment, gdy duch Jęczącej Marty 

podpowiada Harry'emu, jak wykonać 

drugie zadanie. W powieści podobały 

mi się niesamowicie zwroty akcji oraz 

trzecie wyzwanie, które było trochę 

straszne, trochę wzruszające. Mecz 

quidditcha podczas mistrzostw był 

najbardziej atrakcyjny, gdyż 

przedstawiał zmagania najlepszych 

drużyn na świecie. Na końcu lektury 

były smutne momenty, a mimo to nie 

zniechęciłem się do dalszego czytania 

następnej części przygód Harry'ego 

Pottera. Sądzę, że książka jest 

najlepszą z serii o tytułowym 

bohaterze. Oczywiście polecam ją 

wszystkim dzieciom w moim wieku. 

Myślę, że każdemu spodoba się tak 

bardzo jak mnie. 

Jan Kozakowski kl. 5a  
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Siła i honor 

Ostatnio miałem okazję oglądnąć bardzo 

ciekawy film w reżyserii George’a Tillman’a 

Jr. pt. Siła i honor. Nie jest on kinową 

nowością, ponieważ premiera odbyła się 14 

września 2000 roku. 

Film jest dramatem biograficznym, 

który przedstawia historię pewnego 

czarnoskórego Amerykanina Carla Bashera, 

którego rolę odegrał Cuba Gooding Jr 

Bohater dąży do tego, aby zostać nurkiem 

do zadań specjalnych. Czasy, w których żyje 

nasz główny bohater, nie sprzyjają mu w 

spełnieniu jego marzeń. Powiedziano mu, że 

jedyne, kim może zostać w wojsku, to zawód 

kucharza.  Gdy jednak udaje mu się przejść 

do szkoły nurków, na drodze staje mu 

kolejna przeszkoda. Jest nią szef Lessie  

W. Sunday, którego rolę odegrał Robert De 

Niro.  Zachowanie Sunday i słabe oceny na 

testach Bashera mogą doprowadzić do 

wyrzucenia go ze szkoły nurkowania. Wtedy 

Carl poznaje bibliotekarkę Jo, która pomaga 

mu w nauce. 

Głównym wątkiem filmu jest 

pokazanie, jak wyglądało życie 

Afroamerykanów w tych czasach. Nieważne 

było to, jaką mieli pracę, to i tak zawszę byli 

traktowani gorzej. Najlepiej pokazuje to 

scena z ojcem głównego bohatera, w której 

padają słowa „Jedź tam i walcz, Carl.(…),  a 

jeśli będzie trudno, a na pewno będzie, nie 

zawiedź mnie. Nigdy. A teraz idź i nie wracaj 

tu. Przez bardzo długi czas.”. Te słowa 

pokazują, jakie trudne było życie Bashera  

i jego rodziny. 

Morał tego filmu jest taki:  

W dążeniu do wybranych celów nie jest 

najważniejsze to, kim się jest, czy jak się 

wygląda, ale najważniejsze jest to, aby się 

nie poddawać. A jeśli chcecie zobaczyć, co 

stało się z Carlem Basherem, czy udało mu 

się zostać nurkiem, oglądnijcie  film Siła  

i honor. 

 

 

Franciszek Cekiera kl. 8d 



Aktualności 

W dniach 2-3 luty 2021 roku  został 

zorganizowany konkurs recytatorski pt. 

„Rodzina, ach rodzina”. Jest on w naszej 

szkole wieloletnią tradycją. Podobnie jak 

w latach ubiegłych uczestniczyli w nim 

uczniowie w dwóch kategoriach 

wiekowych: oddziały przedszkolne  

i klasy 1-3 oraz 4-8. Tym razem tematem 

przewodnim była rodzina, dom, 

rodzeństwo i szczęście związane z posiadaniem bliskich osób. 

 

Kolejny już raz uczniowie najstarszych klas naszej szkoły 

wzięli udział w szczytnej akcji Jerzego Owsiaka. Nasi 

wolontariusze z dużym zaangażowaniem kwestowali 31 stycznia 

2021 roku na ulicach Wieliczki i okolic. W tym roku Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy pod hasłem ,,Finał z głową” 

zbiera środki na zakup sprzętu dla dziecięcej laryngologii, 

otolaryngologii i diagnostyki głowy. 

 

Uczeń klasy 8d – Tomasz Mazur otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie 

literackim organizowanym przez Polską Agencję Kosmiczną „Moje kosmiczne wakacje”. 

Zadaniem uczestników było napisanie opowiadania dotyczącego wspomnień z wakacji – tych 

prawdziwych lub tych wymarzonych w powiązaniu z szeroko rozumianą tematyką 

poznawania Wszechświata, eksploracji przestrzeni kosmicznej, korzystania z technologii 

kosmicznych w życiu codziennym. W województwie małopolskim konkurs był promowany  

i upowszechniany na stronie Kuratorium 

Oświaty w Krakowie. Wzięło w nim udział 

ponad 2000 uczniów szkół podstawowych 

z całej Polski, którzy zgłosili około 1500 

różnych prac – od opowiadań, rysunków 

po prezentacje multimedialne oraz 

amatorskie filmy.  

 

Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń z życia szkoły znajdziecie na stronie 

internetowej. 



 

 

 

 

 

 

 

Maja Sosin kl. 7c 


