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4 NEWS przygotowuje zespół uczniowski pod redakcją  Doroty Machno 



Z życia szkoły  
Wywiad ze Stanisławem Zarańskim – zwycięzcą gminnego etapu 62. 

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
 

Jak się czułeś, gdy recytowałeś 

wiersz przed połową naszej szkoły 

w etapie szkolnym konkursu? 

- Oczywiście stres był, ponieważ 

nigdy nikt nie pozbędzie się go. 

Nawet gdyby ktoś występował  na 

scenie sto razy, ten stres zawsze 

będzie. Oczywiście trochę się 

denerwowałem, ale w miarę byłem 

pewny siebie  i dobrze się czułem. 

Co Cię skłoniło do wzięcia udziału   

w konkursie recytatorskim? 

- Od zerówki startuję z powodzeniem 

w tego typu konkursach, więc 

chciałem  kontynuować swoją passę. 

Uważasz, że dobrze wyrecytowałeś 

swój wiersz? 

- Myślę, że dobrze powiedziałem swój 

wiersz. Chociaż, jak się nad tym 

teraz zastanawiam, to myślę, że 

mogłem go powiedzieć lepiej. 

Jakie utwory wybierasz najczęściej 

do recytacji? 

- Ja zawsze wybieram wiersze 

śmieszne, kabaretowe, ponieważ 

fajnie jest mi się ich uczyć, a 

ponadto lubię rozśmieszać ludzi i sam 

lubię się śmiać. 

Jak długo uczyłeś się tego tekstu? 

- Uczyłem się go coś około dwóch 

godzin. 

Nie jest to Twój pierwszy konkurs 

recytatorski… W jakich jeszcze 

brałeś udział? 

- Brałem udział w różnych konkursach 

od najmłodszych lat. W zerówce był 

to szkolny konkurs recytatorski,       

w którym zaprezentowałem  utwór 

Marii Konopnickiej. Od pierwszej do 

piątej klasy brałem regularnie udział 

w tego typu  w szkolnych, w gminnych 

oraz powiatowych konkursach 

recytatorskich. Natomiast w trzeciej 

klasie startowałem w konkursie, 

którego patronem był Julian Tuwim. 

W czwartej klasie pojechałem do 

Krakowa na  konkurs recytatorski, 

którego patronem był  Konstanty 

Ildefons Gałczyński. 

Masz więc już spore doświadczenie. 

Czy w następnym roku również 

weźmiesz udział w jakimś konkursie 

recytatorskim? 

- Zobaczymy. 

 

 

 

 

 

Wywiad przeprowadził Szymon 

Korbus z klasy 6a 

 

  

 

 



 

Z życia szkoły  

Wywiad z paniami: Elżbietą 

Czechowską oraz Małgorzatą 

Sznajder – uczestniczkami projektu 

„Język i nowoczesne metody 

kształcenia – drogą do sukcesu 

naszej szkoły” w ramach programu 

opartego na zasadach Erasmus+. 

Na początku chcieliśmy zapytać, co 

to był za wyjazd.  
M. Sz.: Co to był za wyjazd… 

Byłyśmy razem z innymi 

nauczycielami uczestniczkami takiego 

projektu edukacyjnego w Portugalii, 

dokładnie brałyśmy udział w sesji       

w Sesimbrze, w takim miasteczku  

położonym właśnie w Portugalii i tam 

uczyłyśmy się, jak wygląda edukacja 

w krajach europejskich.  

Czy ten wyjazd podobał sie Pani?  

E. Cz.: Słuchajcie, wyjazd był 

bardzo cenny, dlatego że przede 

wszystkim poznałyśmy dużo fajnych, 

nowych metod edukacji, jakimi można 

pracować z uczniami. Poznałyśmy 

bardzo dużo ciekawych aplikacji  dla 

uczniów i nauczycieli.  Myślę, że już 

niedługo będziemy mogły używać ich 

w naszej szkole   i będziecie mogli je 

też poznać. Ten wyjazd był bardzo 

ważny, dlatego że wielu rzeczy się 

nauczyłyśmy,  też wiele innych rzeczy 

zobaczyłyśmy.  

Czy przygotowywały sie Panie do 

tego? Jeśli tak to, na czym się 

Panie skupiły?  

M. Sz.: No to tak… Musiałyśmy 

zacząć od tego, żeby podszkolić swój 

język angielski, czyli już od początku 

roku szkolnego brałyśmy udział         

w kursie językowym po to, aby 

poprawić nasze zdolności 

komunikacyjne. Poza tym 

przygotowywałyśmy się 

kulturowo do tego wyjazdu, czyli 

właśnie poznawałyśmy kulturę 

Portugalii, uczyłyśmy się  na przykład 

o tamtejszych kulinariach, też          

o sporcie, o geografii tego kraju. 

Chciałyśmy możliwie najlepiej poznać 

ten kraj, zanim do niego pojedziemy.  

Co tam Panie robiły i czego się 

dowiedziały?  

M. Sz.: Co robiłyśmy codziennie? 

Miałyśmy bardzo dużo zajęć. Polegały 

one między innym na tym, że 

odwiedzałyśmy portugalskie szkoły,   

w których mogłyśmy podglądać, jak 

wyglądają lekcje    w takich zwykłych 

szkołach, ale też w takich 

nowoczesnych, gdzie na przykład 

dzieci dostają w ramach takiego 

projektu, zamiast podręczników, 

tablety. Używają tylko tabletów 

przez trzy pierwsze lata, mają do 

tego swoje specjalne rysiki. Nie 

posiadają wtedy podręczników, tylko 

uczą się   z pomocą właśnie tabletów.            

W szkołach miałyśmy dużo zajęć, 

zwłaszcza z nauczycielami,   ale też   

z profesorami z uczelni, którzy 

wprowadzali nas w tajniki procesu 

nauczania w tych szkołach. Miałyśmy 

jeszcze dużo zajęć warsztatowych, 

podczas których   właśnie poznałyśmy 

nowe aplikacje, nowe programy, które 

sprawiają, że nauka jest o wiele 

przyjemniejsza dla Was, bardziej 

twórcza. Popołudniami dużo 

zwiedzałyśmy. Miałyśmy niewiele 

czasu, ale jednak zobaczyłyśmy kilka  

ciekawych miejsc, na przykład 

byłyśmy w Lizbonie. Z całą pewnością  



 

 

można powiedzieć, że wyjazd był 

przyjemny i pożyteczny. 

Co, Pani zdaniem, można 

wprowadzić na nasze lekcje 

przyrody z tego, co zauważyła Pani 

w Portugali?  

M. Sz.: Na pewno będziemy 

wprowadzać stopniowo wszystkie 

aplikacje, które poznałyśmy właśnie  

w Portugalii i programy komputerowe, 

które ułatwiają nauczanie  i działają 

na takiej tablicy interaktywnej jak ta 

na ścianie. Mamy dużą bazę takich 

aplikacji, które będziemy chcieli 

dzięki zmianie łącza internetowego    

w naszej szkole wprowadzić             

oraz wykorzystywać do takiego 

urozmaicenia lekcji, nie tylko 

przyrody, myślę, że też innych zajęć.  

Jest coś, co nie podobało sie Pani 

w tamtym nauczaniu? Co, by Pani 

zmieniła?  

M. Sz.: No to, wiecie tamta szkoła, 

którą widziałyśmy, to nie jest szkoła 

bogata. W porównaniu z nią nasza  

 

 

 

 

 

 

 

szkoła  jest lepiej wyposażona, 

posiada  nowsze, piękniejsze meble. 

Za to w  szkołach w Portugali jest 

bardzo kolorowo, są one  obwieszone  

pracami dzieci. 

E.Cz.: Te prace rzeczywiście wiszą 

wszędzie. Trudno powiedzieć, czy coś 

tam się nie podobało. No jest tam na 

pewno troszkę inaczej. Głównie ze 

względu na to, że to inny kraj, inna 

kultura. Myślę, że wszystkim 

uczestnikom tak naprawdę podobało 

się tam.  Bardzo  podobało się mi to, 

że  dzieci są niezwykle przyjazne, 

uśmiechnięte,  świetni nauczyciele, 

też bardzo tacy kontaktowi. Chętnie 

nam wszystko pokazywali i to było 

bardzo przyjemne. 

 

 
 

     Wywiad przeprowadzili Natalia Zięcina 

                                                                           oraz Tomasz Mazur – uczniowie klasy 4d 

 



 

 

Z życia szkoły  
  

SSYYLLWWEETTKKAA  PPAATTRROONNAA  NNAASSZZEEJJ  SSZZKKOOŁŁYY  

Erazm Józef Jerzmanowski (1844-1909) 

„UCZESTNIK POWSTANIA Z ROKU 1863/4, 

INŻYNIER, PREZES KOMPANI GAZOWEJ             

W NOWYM JORKU. WŁAŚCICIEL DÓBR 

PROKOCIM, URODZONY 2 CZERWCA 1844                                  

W TOMISŁAWICACH W KRÓL.  POLSKIEM. ZMARŁ 

7 LUTEGP 1909 W PRKOCIMIU. ZNAKOMITY 

PATRYOTA I OBYWATEL. PRACOWAŁ NAJPIERW 

DLA CHWAŁY IMIENIA POLSKIEGO ZA OCEANEM 

W AMERYCE, GDZIE KOŚCIÓŁ DLA SWYCH 

RODAKÓW WYSTAWIŁ. PO WIELU LATACH 

POWRÓCIŁ DO KRAJU, BY W NIM ZOSTAWIĆ DOROBEK SWEJ PRACY NA POŻYTEK DLA 

SPOŁECZEŃSTWA, KTÓREMU HOJNIE MILIONOWĄ FUNDACYĘ NAGRÓD DLA 

ZASŁUŻONYCH W NAUCE, LITERATURZE I W DZIEŁACH HUMANITARNYCH IMIENIA 

ERAZMA I ŻONY JEGO ANNY JERZMANOWSKICH POD PROTEKTORATEM AKADEMII 

UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE ZOSTAWIŁ. PRZEZ CAŁE ŻYCIE BYŁ GORLIWYM 

POPLECZNIKIEM WSZELKICH SZLACHETNYCH NARODOWYCH CELÓW I WIERNYM SYNEM 

KOŚCIOŁA. W PRKOCIMIU I KRZYSZKOWICACH WYBUDOWAŁ WŁASNYM KOSZTEM 

SZKOŁY LUDOWE.” 

Powyższy tekst pochodzi z tablicy 

pamiątkowej poświęconej ś.p. E. J. 

Jerzmanowskiemu ufundowanej przez 

prokocimski zakon augustianów.  

Redakcja „4NEWS” przypomina sylwetkę 

Erazma Józefa Jerzmanowskiego, ponieważ 

zbliżają się corocznie organizowane w naszej 

szkole obchody Dnia Patrona. Zaś                     

w następnym numerze czasopisma ukaże się 

sprawozdanie  z uroczystości. 

 

Szkolny Turniej Pięknego Czytania

Istotnym wydarzeń, o którym 

postanowiliśmy wspomnieć również          

w naszej rubryce „Z życia szkoły”, jest 

pierwszy Szkolny Turniej Pięknego 

Czytania, który odbył się 7 marca 2017 

roku. Uczniowie mieli za zadanie 

odczytać na głos wskazane fragmenty 

książki Doroty Terakowskiej pt. Tam, 

gdzie spadają anioły. W wyniku obrad 

jury wyłoniono Szkolną Mistrzynię 

Pięknego Czytania – Paulinę Tatko z klasy 

6c oraz dwie Wicemistrzynie Pięknego 

Czytania, którymi zostały Ida Słonina      

z klasy 4b oraz Katarzyna Hardyn           

z klasy 6d. Przyznano także cztery 

wyróżnienia, otrzymali je: Stanisław 

Zarański, Kacper Adamczyk, Dominika 

Korpak, Maja Zarańska. Laureaci 

szkolnego etapu będą reprezentować 

naszą szkołę podczas Gminnego Turnieju 

Pięknego Czytania w Wielickiej 

Bibliotece Publicznej. Zwycięzcom 

serdecznie gratulujemy, będziemy 

trzymać kciuki za ich sukces. 

 Redakcja „4NEWS” 



 

 

 

 

 

Z kamerą w Śródziemiu  

 

 

 

Ekranizacja książki napisanej przez 

Johna Ronalda Reuela Tolkiena pt. 

Hobbit, czyli tam i z powrotem to seria 

filmowa składająca się z trzech filmów 

Hobbit: Niezwykła podróż, Hobbit: 

Pustkowie Smauga oraz Hobbit: Bitwa 

Pięciu Armii.  

W pierwszej scenie ukazuje nam 

się Bilbo Baggins, który jest             

już  w podeszłym wieku oraz zaczyna 

pisać książkę dla swojego bratanka      

o imieniu Frodo. Następnie Bilbo cofa 

się pamięcią do  czasów swej młodości. 

Wtedy przychodzi do niego Gandalf     

z propozycją wyruszenia na przygodę. 

Bilbo odmawia  mu. Pomimo to 

czarodziej postanawia urządzić 

spotkanie krasnoludów w domu hobbita. 

W tym celu zostawia znak na jego 

drzwiach. Wieczorem do jego 

domostwa przybywają krasnoludy wraz                

z Gandalfem. Hobbit nie jest tym  

zachwycony, lecz postanawia ich 

ugościć.  

Następnego dna  po uczcie        

w domu Bagginsa, rano już nikogo nie 

było poza nim. Wtedy Bilbo zdecydował, 

że wyruszy jednak na wyprawę 

organizowaną przez Gandalfa. Wziął 

najpotrzebniejsze rzeczy i ruszył za 

kompanią. Kiedy dołączył do wyprawy, 

dostał kucyka, a następnie całą ekipa 

poszłą dalej. Postanowiono zarządzić 

postój w opuszczonym domostwie. 

Gandalf miał złe przeczucia, co do tego 

miejsca. Podczas kolacji dwoje 

krasnoludów miało pilnować kucyków, 

ale okazało się, iż dwa zniknęły. Bilbo 

jako nasz włamywacz miał za zadanie 

uwolnić je z rąk trolli, tymczasem 

został schwytany. Następnie przybyły 

krasnoludy uratować go. Trolle jednak 

zagroziły, że rozszarpią hobbita, jeżeli 

krasnoludy nie złożą broni. Stwory 

schwytały ich, piekły krasnoludy. Pomógł 

im Gandalf. Kiedy czarodziej przybył, 

rozbił skałę, uwalniając promienie 

słoneczne, które zamieniły trolli           

w kamień.  

Historia ta wyglądała inaczej    

w książce – w pułapkę stworów została  

złapana cała kompania, a jej członkowie 

uwolnili się z rąk trolli wyłącznie dzięki 

sprytowi Bilba. Po tej sytuacji drużyna 

znalazła jaskinię trolli, gdzie 

znajdowały się miecze wykłute przez 

elfy wysokiego rodu. Następnie 

drużyna zebrała to, co było jej 

najpotrzebniejsze, a następnie 

wyruszyła dalej…  

Ważnym momentem podróży 

naszych bohaterów jest wizyta           

w Rivendell - była to dolina elfów. Kiedy 

kompania znajdowała się na miejscu, 

Thorin po przemyśleniu sytuacji 

podarował królowi elfów, Erlondowi 

mapę, na której widoczna była Samotna 

Góra – cel wyprawy. Miejsce to było 

kiedyś zamieszkiwane przez 

krasnoludy. Następnie cała kompania 

wędruje przez Góry Mgliste, gdzie 

zastaje ich burza. Bilbo i jego 

przyjaciele w pewnym memencie  

postanawiają ukryć się. Na swojej 

drodze spotykają małą jaskinię i tam 

postanawiają spędzić noc. Pomysł ten 

nie był dobry, ponieważ była to pułapka 

zastawiona przez gobliny. Ziemia 



zapadła się pod krasnoludami,               

a następnie wszyscy stoczyli się 

tunelami. Na ich końcu spotkali armię 

goblinów, która zabrała ich do swego 

wodza - Wielkiego Goblina. Wyjątkiem 

był Bilbo, który spadł na samo dno 

jaskini, gdzie spotkał Golluma. 

Spostrzegł, iż stworowi wypadł złoty 

pierścień, szybko wstał odnalazł go       

i schował do kieszeni. Gdy stwór 

zauważył hobbita, początkowo chciał go 

zabić. Zawarli jednak oboje układ: 

jeżeli Baggins wygra grę w zgadywanki, 

to Gollum pokaże mu wyjście. Jeżeli 

przegra, to stwór go zje. Hobbit wygrał  

z Gollumem, lecz stwór zorientował się, 

iż Bilbo go okradł, wziął kamień   i rzucił 

się na Bagginsa. Hobbit odkrył wtedy 

niezwykłą moc pierścienia - po założeniu 

go na palec stał się  niewidzialny. Dzięki 

tej mocy uciekł on z jaskini. Po drodze 

odnalazł swoich towarzyszy i wyruszyli 

w dalszą podróż …  

Ruszyli dalej, aby podbić 

Samotną Górę. Czy im się to uda?  

Zachęcam do obejrzenia 

wszystkich części ekranizacji książki 

Hobbit, czyli tam i z powrotem            

w reżyserii Petera Jacksona oraz 

uprzedniego przeczytania utworu 

Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Na 

szczególną uwagę zasługuje to, że 

reżyser uzupełnił swoje dzieło filmowe 

o wątki, których nie ma w tekście 

literackim. Wam pozostawiam ocenę, 

czy wprowadzone zmiany są słuszne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja jestem zachwycony grą aktorską i 

przede wszystkim pracą Andrew 

Lesniego, który odpowiada za zdjęcia 

do filmu. Jego ujęcia przenoszą widza 

w świat Śródziemia i oddają każdy 

szczegół tej niezwykłej krainy 

stworzonej przez Tolkiena. Ja ze 

swojej strony przybliżyłem wydarzenia 

przedstawione w pierwszej części        

z dużą dokładnością, aby pokazać 

bogactwo zdarzeń, które tworzą 

wciągającą przygodę Bilbo Bagginsa, 

Gandalfa oraz całej kompanii 

podążającej po skarb. 

 

 

 

 

 

 

 

Filip Fliśnik 6b 

 



 

Recenzja książki Magnus Chase       

i bogowie Asgardu 

Seria książek Magnus Chase i bogowie 

Asgardu została napisana przez Ricka 

Riordana, autora popularnej serii Percy 

Jackson i bogowie Olimpijscy. Tym 

razem pisarz przedstawia nam 

niezwykły świat mitologii nordyckiej.  

 Tytułowym bohaterem jest 

nastoletni Magnus Chase. Od czasu 

śmierci swojej matki mieszkał na 

ulicach Bostonu jako bezdomny. Za 

każdym razem, dzięki własnemu 

sprytowi, udawało mu się umknąć policji 

oraz kuratorom. Chłopak wiódł w miarę 

spokojne życie, aż nagle, w dniu jego 

szesnastych urodzin, cały jego świat 

stanął na głowie. W pierwszej 

kolejności dowiedział się od swojego 

wuja o utraconym dziedzictwie, jakim 

był potężny Miecz Lata. Początkowo 

Magnus wziął swojego wujka za 

szaleńca. No bo w końcu kto normalny 

wierzy w nordyckich bogów? Potem 

jednak szybko miał szansę przekonać 

się, że wszystko, co usłyszał, było 

szczerą prawdą. Sprawy przybrały 

nieco szybsze tempo, gdy główny 

bohater zostaje zabity przez 

ognistego olbrzyma. Na dobrą sprawę 

zdawałoby się, że w tym momencie 

można zakończyć książkę. A jednak… 

Wszystko, co do tej pory 

szesnastolatek uważał za dziwne, stało 

się nagle zupełnie normalne,                 

w porównaniu do jego dalszych losów. 

Aby nie zdradzać szczegółów zapewnię 

tylko, iż jego przygody nie kończą się 

po śmierci. Przeciwnie – dopiero się 

zaczynają.  

 Trudno mi powiedzieć, za co 

najbardziej cenię tę powieść. Zarówno 

bohaterowie, akcja, jak i świetne 

poczucie humoru zgrywają się tutaj     

w idealną całość. Magnus Chase wręcz 

zachwyca mnie swoją nietypową 

osobowością. Jest buntownikiem, lecz 

zawsze trzyma się określonych zasad 

moralnych. Niczego nie bierze zbytnio 

na poważnie, często odpowiada 

sarkazmem. Niekiedy żałuje swoich 

słów, ale nie potrafi się zmienić. Reszta 

postaci również potrafi zadziwić 

charakterem: Walkiria Samira, córka 

Loki’ego, zabierająca dusze do 

Walhalli, posługujący się magią 

runiczną, głuchoniemy elf Heartstone 

czy znający wszystkie najnowsze 

trendy modowe krasnolud Blitzen. 

Zapewne ci, którzy jeszcze nie czytali 

tej książki, nie mają pojęcia, o czym 

mówię. Istotnie, na początku ciężko to 

wszystko pojąć, lecz kiedy już nam się 

to uda, trafimy do niezwykłego świata 

mitologii nordyckiej. Powieść zaskakuje 

również swoim niezwykłym humorem. 

Podczas czytania nie mogłam 

powstrzymać się od śmiechu. Jeżeli 

jednak spojrzymy na te wszystkie 

wydarzenia pod innym kątem, 

przedstawiają one także codzienne 

problemy oraz smutki, z jakimi muszą 

borykać się zwyczajni ludzie czy inne 

istoty. 

 Rick Riordan pisząc tę powieść, 

inspirował się dziełami J.R.R. Tolkiena. 

To dzięki niemu odkrył wspaniały świat 

mitologii nordyckiej. Obydwaj autorzy 

są bez wątpienia znakomitymi 

pisarzami. Do tej pory przeczytałam 

dwie części serii Magnus Chase             

i bogowie Asgardu i mogę szczerze 

stwierdzić, iż były to najlepsze książki, 

jakie do tej pory miałam okazję czytać. 

Z niecierpliwością czekam na kolejną, 

trzecią część. 
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Recenzja książki Gra Endera 

Powieść science  fiction Gra Endera 

została napisana przez Orsona Scotta 

Carda. Akcja książki dzieje się            

w przyszłości, kiedy Ziemia zagrożona 

jest przez obcych, zwanych robalami.  

Z powodu niebezpiecznego położenia 

najinteligentniejsze osoby szkoli się od 

dzieciństwa w Szkole Bojowej. Właśnie 

takim dzieckiem jest Andrew, czyli 

tytułowy Ender. Chłopiec jest trzecim 

potomkiem Wigginów.  Rządcy zgodzili 

się na jego urodzenie, ponieważ istniała 

szansa, że najbardziej spośród swojego 

rodzeństwa Petera i Valentiny nada się 

na dowódcę floty. Kiedy sześcioletni 

Ender okazuje się osobą, której 

szukają, zabierają go do Szkoły 

Bojowej.  

Chłopiec od samego początku 

wyróżnia się  pomysłowością oraz 

inteligencją, co wbrew pozorom nie 

pomaga mu  w zdobyciu przyjaciół. Gdy 

wreszcie udaje mu się z kimś 

zaprzyjaźnić i być w pewnym sensie 

szczęśliwym, zostaje o wiele wcześniej 

niż powinien awansowany do grupy 

szkoleniowej. Podobna sytuacja 

powtarza się wiele razy, a udawane 

walki, w których Ender bierze udział, 

stają się celowo nieuczciwe. Żeby 

popchnąć go dalej w Grze Swobodnej, 

w której i tak udaje mu się zajść dalej 

niż komu komukolwiek wcześniej, 

używają nawet Valentiny. Kilka lat po 

odejściu Endera jego niewiele starszy 

brat wymyśla sposób, jak zdobyć 

władzę. Pod pseudonimem Locke 

zaczyna zbierać  głos w sprawach 

polityki. Namawia też Val, aby wcieliła  

się w niejakiego Demostenesa i pomogła 

mu.  

 Książka przenosi czytelnika do 

świata, gdzie nie wiadomo, co jest grą, 

a co rzeczywistością, do świata,             

w którym walczy się nawet                    

z najlepszymi przyjaciółmi.  

Do gustu przypadły mi 

szczególnie dialogi dorosłych,  

znajdujące się na początku większości 

rozdziałów. Dyskutują oni na temat 

Endera, jego przyszłości. Spodobał mi 

się też sposób nauki w Szkole Bojowej 

oraz tajemniczy, mroczny świat Gry 

Swobodnej. Całą historię dopełnia 

zaskakujące i intrygujące zakończenie. 

Książka jest warta polecenia wszystkim 

miłośnikom science fiction, chociaż  

osobom, które  nie przepadają za tym 

rodzajem powieści, również może się 

spodobać. 
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Recenzja książki Harry Potter  

i przeklęte dziecko 

 

 

 

Książka Harry Potter i przeklęte 

dziecko została napisana na 

podstawie oryginalnej opowieści J.K. 

Rowling. Powstała w 2016 roku. 

Napisana jest jako scenariusz do 

nowej sztuki Jacka Thorne'a. 

Książka nie opowiada dalszej 

historii tytułowego bohatera 

poprzednich części o Harrym 

Potterze, lecz jego syna Albusa. 

Chłopak zostaje wysłany do 

Hogwartu, gdzie wszyscy go znają,  

a raczej jego ojca, czyli Harry`ego 

Pottera. Podczas przydzielania do 

domów, Albus trafia do Slitherinu, 

co pogarsza stosunki z ojcem           

i przyjaciółmi. Jedyną osobą,           

z którą chłopak rozmawia, jest jego 

przyjaciel Scorpius, syn Draco. 

Albus dowiaduje się               

w pewnym momencie, że Cedrik, 

przyjaciel Harry`ego i syn Amosa 

zaginął. O pomoc w tej sprawie 

zostaje poproszony ojciec Albusa, 

ale ten odmawia. Chcąc pomóc, 

młody Potter kradnie „zmieniacz 

czasu” i ze Scorpiusem i Delphi, 

która jest dwudziestokilkoletnią 

siostrzenicą Amosa, cofa się          

w czasie do Turnieju 

Trójmagicznego. Jeśli chcecie się 

dowiedzieć, czym jest ów turniej 

oraz jaką rolę odgrywa w powieści, 

sięgnijcie po Harry`ego Pottera      

i przeklęte dziecko.  

Osobiście uważam, iż książka 

jest warta swojej ceny i czasu na 

przeczytanie. Pokazuje nam, jak 

łatwo można stracić więź z ojcem, 

co może skutkować nieprzyjemnymi 

konsekwencjami. Sam z chęcią ją 

przeczytałem i gorąco ją polecam. 
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Recenzja spektaklu Kamienie na 

szaniec 
„A kiedy trzeba – na śmierć idą po kolei, 

jak kamienie przez Boga rzucane na 

szaniec.” 

25 stycznia 2017 roku, uczniowie klas 

szóstych wraz z wychowawcami 

uczestniczyli w wyjeździe do Teatru 

Wpsółczenego w Krakowie. 

Obejrzeliśmy tam wspaniały spektakl 

pt. Kamienie na szaniec. Jest to 

adaptacja powieści Aleksandra 

Kamińskiego z 1943 roku. W rolach 

glównych mogliśmy zobaczyć 

Małgorzatę Kowalską, Maksymiliana 

Czarneckiego, Łukasza Dąbowskiego. 

Jakuba Perkowskiego oraz Pawła 

Brandysa. 

Akcja tej niezwykle 

poruszającej sztuki rogrywa się           

w Warszawie. Historia jest oparta na 

prawdziwych wydarzeniach z czasów 

drugiej wojny światowej. Opowiada o 

przyjaźni młodych Polaków 

wkraczających w dorosłe życie oraz ich 

działalności w grupie Szare Szeregi. Są 

nimi Alek, Zośka i Rudy. Byli oni  

bardzo ambitni i mądrzy, w tak młodym 

wieku posiadali określone plany na 

przyszłość. Niestety jednak 

rzeczywistość czasów wojny nie 

pozwoliła im w pełni cieszyć się życiem. 

Mimo wszytsko nie tracili zimnej krwi. 

W pełni poświęcili się sprawom Polski.  

Odwaga głównych bohatreów nie 

zna granic. Na każdym kroku narażają 

swoje życie, broniąc ukkochanej 

ojczyzny. Ci młodzi ludzie brali udział                            

w niezwykle niebezpiecznych akcjach 

zbrojnych. Szydzili z Niemców.          

W końcu jednak okrutnośc wroga dała 

się we znaki. „Szopy” – tak wielu 

Polaków mówiło o żołnierzach 

hitlerowskich wojsk okupacyjnych       

w czasie drugiej wojny światowej – 

porwali jednego z głównych bohaterów 

- Rudego. Poddali go okrutnym 

torturom. Pragnęli otrzymać od niego 

informacje na temat Szarych 

Szeregów. Chłopak jednak nie zdradził 

swoich bliskich. W tym momencie dla 

jego przyjaciół faktem oczywistym 

stała się próba uwolnienia go z rąk 

wroga.  

Oglądając spektakl, zwróciłam 

szczególną uwagę na grę aktorską. Cała 

sztuka została, moim zdaniem, 

odegrana w niezwykle naturalny sposób. 

Wszyscy aktorzy wczuli się w swoje 

role – każdy z osobna zżył się ze swoją 

postacią. Spodobało mi się to, w jaki 

sposób łączono na scenie melancholię 

ze szczęściem. Myślę, że w niektórych 

momentach mogliśmy się jednocześnie 

dopatrzeć u aktorów łez smutku             

i szcześcia naraz. Ciekawym elementem 

okazały się też efekty specjalne, 

umożliwiające jeszcze lepsze 

wyobrażenie sobie danej sceny. 

Zauważyć mogliśmy również dobrą 

pracę charakteryzatora oraz 

kostiumologa, którzy sprawili, że 

bohaterowie wyglądali podobnie do 

ludzi z tamtych lat. 

Spektakl pt. Kamenie na szaniec 

był, moim zdaniem, zjwiskowym             

i wyjątkowym przedstaiweniem. Po 

zakończeniu sztuki nie mogłam wyjść          

z podziwu. Myślę, że chłopcy z Szarych 

Szeregów są wspaniałym przykładem 

prawdziwych patriotów również dla 

dzisiejszej młodzieży. Przealali swą 

krew za ojczyznę, nie bali się, za nią 

umrzeć.  
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Zawody pływackie chłopców 

Nasza szkoła, jak co roku przystąpiła 

do zawodów pływackich, do których 

przygotowywał nas pan Tomasz 

Bętkowski. Przed eliminacjami pan 

Będkowski poinformował nas o składzie 

naszej drużyny. Zbiórka odbyła się      

o godzinie 7.30, a zawody miały miejsce 

w Solnym Mieście.  

Zacznijmy jednak od początku... 

Dwa tygodnie temu pan Tomek wybrał 

osoby najlepiej pływające w szkole do 

uczestnictwa  w zawodach. W tej 

grupie znalazłem się również ja, co 

bardzo mnie ucieszyło oraz zdziwiło, 

ponieważ od bardzo dawna nie 

chodziłem na basen. No i trochę mnie 

to zestresowało. Pomyślałem jednak, że  

już kiedyś uczestniczyłem w takich 

zawodach i tym razem też dam            

z siebie wszystko, więc zgodziłem się. 

 Eliminacje zakończyły się dla 

nas sukcesem. Nasza sztafeta zajęła 

drugie miejsce, dzięki czemu 

przeszliśmy do etapu powiatowego. 

Cieszyliśmy się ogromnie. Jednak za 

zaledwie kilka dni miał odbyć się etap 

rejonowy. Zbiórka znów była 

zaplanowana na godzinę 7.30. Sztafeta 

ponownie  zajęła drugie miejsce, 

bardzo nas do zdziwiło oraz ucieszyło, 

gdyż w zawodach brały udział bardzo 

mocne drużyny. Nadszedł czas etapu 

wojewódzkiego, do którego tym razem 

przygotowywała nas pani Dorota Badoń. 

Zawody odbyły się w Nowym Sączu dnia 

3 marca 2017 roku w piątek. Cała 

drużyna zebrała się rano na zbiórce,     

a następnie pojechaliśmy po inne 

drużyny, z którymi mieliśmy 

rywalizować. Na pływalnię jechaliśmy 

około dwóch godzin. Po dotarciu na 

miejsce pierwsze miały płynąć 

dziewczyny. Niestety zajęło im to 

więcej czasu niż przewidywano… 

Po przebraniu się wytłumaczono 

nam nowe zasady, polegały one na tym, 

że w pierwszej kolejności miały 

startować całe drużyna po kolei. Był 

nam wtedy mierzony czas. Po tym 

etapie przepłynęli wszyscy zawodnicy, 

lecz tym razem pojedynczo. W tej 

części liczona była średnia , a następnie 

podawano nam nasze wyniki. Nasza 

sztafeta zajęła 14 miejsce z 16. 

Niestety nie przeszliśmy dalej, 

pani Dorota pocieszała nas tym, że      

w tym etapie brały udział same mocne 

drużyny. Zmęczeni zawodami 

jechaliśmy długą trasą do szkoły, tym 

razem jednak bez pucharu. Mam 

nadzieję, że za rok uda nam się przejść 

dalej. 
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Nasza radosna twórczość artystyczna 

 

Nowa znajomość 

 Idę podwórkiem. I nagle widzę 

znajomą postać, wyłaniającą się zza 

rogu. Mimowolnie uśmiecham się szeroko 

i podbiegam do chłopaka.  

 - Cześć! - wołam, machając przy tym 

dłonią, jakbym chciała upewnić się, czy 

mój przyjaciel na pewno wie, że tu 

jestem. 

 - Hej! - wita się. 

Siadamy razem na pobliskiej ławce. 

Pogoda prezentuje się wyjątkowo 

wiosennie. 

 - W tym roku wiosna przyszła bardzo 

wcześnie - zauważam, wpatrując się       

w błękitne niebo. 

 - Racja - przyznaje, również unosząc 

głowę. - Tak jak w tamtym roku… Wtedy 

to wszystko się zaczęło. 

Kiwam głową, odpływając myślami do 

tamtego, słonecznego dnia. 

 Zaczęło się zwyczajnie, jak          

w każdy weekend. Sobotnie 

przedpołudnie wręcz zachęcało mnie do 

wyjścia z domu. Szybko założyłam czarne 

trampki, zaś na szyję zarzuciłam sobie 

swoją ulubioną chustę w kwieciste wzory. 

Zamknęłam za sobą drzwi, po czym 

wyszłam na podwórko. Słońce przyjemnie 

przygrzewało, jakby miało zamiar 

obudzić zmarzniętą ziemię po srogiej 

zimie. Ciepły wiatr delikatnie 

przeczesywał moje włosy. Wokoło unosił 

się cichy śpiew ptaków, zwiastujący 

nadejście wiosny. Stałam w miejscu, 

oczarowana pięknem przyrody. Nagle 

moją uwagę przykuł jakiś chłopak, 

stojący pod blokiem. Posiadał bujne, 

kruczoczarne włosy oraz równie ciemne 

oczy. Był znacznie wyższy ode mnie, 

prawdopodobnie trochę starszy. Na 

sobie miał jedynie białą bluzkę z krótkim 

rękawem i granatowe jeansy. Zapewne 

niedawno się wprowadził. Jako, że na 

ogół lubię poznawać nowe osoby 

postanowiłam podejść, aby się przywitać. 

 - Cześć - zagadałam. - Jestem Klara, 

mieszkam w bloku obok. 

 - Aleksander - mruknął niechętnie, 

zapewne, podając swoje imię.  

 - Może masz ochotę iść do cukierni? –   

- zaproponowałam. - To niedaleko, a 

podają tam wyśmienite kremówki – 

- dodałam rozmarzonym głosem. 

 - Nie, dzięki - burknął, po czym zniknął 

za drzwiami budynku. 

Wpatrywałam się przez chwilę przed 

siebie, nieco zaskoczona reakcją 

chłopaka. Nie chodziło mi o samą 

odmowę, po prostu… Sprawiał wrażenie, 

jakby coś było nie tak. Można to było 

poznać po jego smutnym wyrazie twarzy 

czy obojętnym tonie głosu. Chciałam 

dowiedzieć się więcej o tej sprawie, 

jednak nie świadczyłoby to o mnie zbyt 

dobrze, gdybym zaczęła go wypytywać   

o życie osobiste. Mógłby mnie uznać za 

ciekawską i natrętną. Zresztą miałby 

powody, aby tak sądzić. Zrezygnowana 



wróciłam do domu. Późnym wieczorem, 

kiedy cała rodzina pogrążona już była we 

śnie, ja wciąż siedziałam na łóżku, 

wpatrując się w widok za oknem. 

Oparłam plecy o ścianę i podciągnęłam 

kolana, aby ustawić się w wygodniejszej 

pozycji. W pewnym momencie 

dostrzegłam ciemną postać, która 

szybkim krokiem przemknęła przez ulicę. 

Z jakiegoś powodu rozpoznałam w niej 

Aleksandra. Po cichu zarzuciłam na 

siebie apaszkę w kwiaty i wybiegłam z 

domu, zapominając o kurtce czy nawet 

porządnych butach. Udało mi się dogonić 

chłopaka, oczywiście nie zdradzając przy 

tym swojej obecności. Szłam za nim 

kilkanaście minut, aż dotarliśmy do 

niewielkiej, leśnej polanki. Byłam 

naprawdę zdziwiona, gdyż sama nigdy nie 

wiedziałam nawet o istnieniu tego 

miejsca. Rozejrzałam się dookoła, 

zachwycona cudownym krajobrazem. 

Wokoło panował półmrok. Jedynie 

księżyc rzucał blade światło na polankę. 

Kojący szum wiatru, tańczącego między 

młodymi liśćmi na drzewach, pozwalał mi 

się wyciszyć i na chwilę oderwać od 

całego świata. Mimo wszystko musiałam 

teraz zająć się innymi sprawami niż 

piękne widoki. Poczułam czyjś dotyk na 

ramieniu, na co momentalnie 

odskoczyłam, wydając z siebie cichy 

pisk. Obok mnie stał Aleks, przyglądając 

mi się uważnie. 

 - Co tutaj robisz? - zapytał. - 

Szpiegowałaś mnie? 

 - Nie! To znaczy… No, jednak tak - 

przyznałam, spuszczając wzrok. - Ale 

miałam powód. Mimo, że widziałam cię 

tylko raz, odniosłam wrażenie, jakby coś 

cię trapiło. Wiem, nie masz do mnie 

zaufania. W końcu ledwo mnie znasz, 

ale… Powiedz, co się stało. Spróbuję ci 

jakoś pomóc - poprosiłam, patrząc 

chłopakowi w oczy. Aleksander westchnął 

głęboko, przenosząc swoje spojrzenie na 

gwieździste niebo.  

 - Kilka dni temu… Moi rodzice mieli 

wypadek samochodowy… A ja z dnia na 

dzień stałem się sierotą - wytłumaczył 

powoli, jakby mówienie sprawiało mu 

trudność. - Teraz przeprowadziłem się 

tu, do mojej ciotki. Ona robi wszystko, 

abym był szczęśliwy, ale… Nie wiem, czy 

dam radę. Nie wiedziałam, co powinnam w 

tej chwili powiedzieć. Zapewnienie go, że 

„wszystko będzie dobrze”, w takiej 

sytuacji nie wydawało się dobrym 

posunięciem. A jednak musiałam coś 

zrobić.  

 - Oni zawsze będą przy tobie - 

wyszeptałam w końcu. - I raczej nie 

chcieliby, abyś zamartwiał się z ich 

powodu. Poza tym, musisz zacząć 

wszystko od nowa. Wiem, że to nie 

łatwe, ale chociaż spróbuj. I wiesz co? 

Jutro idziemy na kremówki. Słodycze są 

dobre na wszystko - stwierdziłam, chcąc 

nieco rozluźnić atmosferę.  

Chłopak uśmiechnął się lekko, kiwając 

głową na znak zgody. 

 Od tamtego czasu jesteśmy 

najlepszymi przyjaciółmi. Aleks zdążył 

już wszystko sobie poukładać i teraz 

chodzi zawsze uśmiechnięty. Nigdy nie 

zapomnę tamtego dnia.  
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