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O czym w numerze? 
EuroWeek – wywiady  

Koło dziennikarskie na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie – relacja  

Dzień Papieski – recenzja przedstawienia  

Komiks wykonany przez Patrycję Cieślę 

                      

 
 

 

 

4 NEWS przygotowuje zespół uczniowski pod redakcją  Doroty Machno 



 
 

Z życia szkoły    
EuroWeek oczami nauczyciela - wywiad z panią Elżbietą Czechowską przeprowadzony przez 

Alana Nowaka 
 

Witam, w ostatnim czasie odbył się obóz 

szkoleniowy pod nazwą EuroWeek. Czym tak 

naprawdę jest EuroWeek? 

 

No cóż, EuroWeek to takie obozy szkoleniowe dla 

młodzieży. Prowadzi je  organizacja założona         

w 1994 roku przez młodzież, która jest 

zainteresowana integracją Europejską i taką 

działalnością społeczną. Głównym celem tych 

obozów jest właśnie edukacja europejska 

młodzieży, ale także uaktywnienie młodzieży 

szczególnie poprzez pracę w grupie. Cóż jeszcze 

mogę powiedzieć o tych obozach - no tak 

naprawdę większość zajęć odbywa się w zasadzie  

  
w języku angielskim, co jest świetną rzeczą 

właśnie dla naszych uczniów, ponieważ w taki 

naturalny sposób, podczas zabawy szkolą język 

angielski, co z resztą sobie wszyscy chwalą po 

obozie. 

Gdzie i kiedy odbył się ten obóz szkoleniowy? 

Obóz w tym roku odbył się w Międzygórzu. Jest 

to pięknie położona miejscowość w Sudetach. 

Odbył się w terminie od 23 do 27 września. 

Kto brał udział w szkoleniu? 

W tym roku w szkoleniu, z resztą tak jak             

w poprzednim, wzięło udział dziesięć uczniów        

z naszej szkoły. Byli to uczniowie klas szóstych 

pod opieką moją i Pani Sylwii Wąsik. 

Jaka atmosfera panowała na spotkaniu? 

Myślę, że ta atmosfera to jest najfajniejsza rzecz 

w tym obozie, ponieważ takimi głównymi hasłami 

EuroWeeku  jest „miej zawsze uśmiech na twarzy” 

i drugie hasło „wszyscy jesteśmy sobie równi” . 

Rzeczywiście te hasła świetnie się sprawdzają na 

tym obozie dlatego, że młodzieży od rana do 

wieczora, cały dzień podczas zajęć naprawdę ten 

uśmiech z twarzy nie znika. Myślę, że uczniowie w 

dużej mierze zawdzięczają to wolontariuszom, 

którzy od rana do wieczora prowadzą zajęcia. Są 

to wolontariusze naprawdę z prawie wszystkich 

krajów świata, bo w tym roku mieliśmy 

wolontariuszy z Włoch, Turcji, Meksyku, Filipin, 

Indii, Etiopii, Tahiti i Chorwacji. Młodzi ludzie pełni 

pomysłów, sympatyczni, uśmiechnięci, weseli. Także 

myślę, że to jest to, bo oni tworzą taką 

niesamowitą atmosferę na tych obozach, że po 

prostu wszyscy chcą tam wracać. Zawsze co roku 

mamy ten sam problem, że nikt nie chce wracać do 

domu. To jest dużą siłą tych obozów. 

Czy jest Pani zadowolona z udziału           

w szkoleniu i czy ta inicjatywa jest godna 

polecenia? 

Oczywiście myślę, że sam fakt, że jesteśmy na 

tych obozach i byliśmy na tym obozie czwarty 

raz to jest najlepsza reklama tych wyjazdów.  

Nigdy nie mamy problemów z dziećmi, które 

zawsze bardzo chętnie chcą jechać na ten obóz.  

Mało tego, zawsze po powrocie pytają, czy 

jeszcze w tym samym roku pojedziemy jeszcze 

raz. Także naprawdę wszystkim bardzo 

serdecznie polecam ten obóz, ponieważ jest to 

świetna inicjatywa. 

Co się Pani najbardziej podobało w tym 

projekcie?                                                 

Podobało mi się wszystko, a tak naprawdę ciężko mi 

jest powiedzieć, co mi się nie podobało, bo 

naprawdę nie było takich rzeczy. Myślę, że 

najbardziej podobała mi się właśnie atmosfera tych 

obozów. Jest ciepła, rodzinna - naprawdę jest to 

rodzinna atmosfera, która tam panuje.  Poza tym 



 
 

to niesamowite pomysły wolontariuszy tak, jak już 

mówiłam, byliśmy tam czwarty raz, a co roku są to 

inne zajęcia, inaczej prowadzone, świetne, 

rewelacyjne prezentacje o państwach, z których 

również wolontariusze pochodzą. Bardzo często są 

to egzotyczne kraje i dlatego myślę, że dla nas też 

jest to takie ciekawe. Mamy możliwość poznania 

kultury tych państw, religii. Często wolontariusze 

uczą tańców narodowych na przykład uczą, jak 

napisać swoje imię w różnych językach świata. 

Także myślę, że właśnie ta różnorodność zajęć 

oraz taka barwność jest najciekawsza. 

Co Panią najbardziej zaskoczyło? 

Zawsze najbardziej zaskakuje mnie młodzież. Tym 

razem też tak było. Niesamowite ich pomysły. Taka 

jedna z ulubionych zabaw, którą tam zawsze         

w ostatnim dniu robimy, to „Mission Impossible”. 

Jest to dziesięć zadań, które uczniowie mają do 

wykonania. Tutaj naprawdę uczniowie zawsze 

zaskakują kreatywnością, pomysłowością, ale    też    

poczuciem humoru i myślę, że to jest    

najfajniejsze w tym obozie. Z tego, co się 

dowiedzieliśmy, zajęcia okazały się prawdziwą 

przygodą z językiem. Uczniowie otwarli się na 

nowe wyzwania i sytuacje, a atrakcyjne metody 

stosowane podczas warsztatów zmotywowały 

uczestników do aktywnego udziału. Dobre wrażenia 

z pobytu dają nadzieję, że nasi uczniowie chętniej 

będą uczyć się języka angielskiego w przyszłości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Z życia szkoły  
EuroWeek oczami ucznia - wywiad ze Staszkiem Zarańskim przeprowadzony przez Alana 

Nowaka 
 

Cześć Stasiek! Określ za pomocą 5 słów 

wyraz EuroWeek. 

Angielski, niesamowita zabawa, przyjaciele oraz 

nauka. 

Kto brał udział w EuroWeeku? 

W EuroWeeku brało udział 10 najlepszych osób 

z naszej szkoły. 

Jaka atmosfera panowała na obozie? 

Na obozie panowała świetna atmosfera. 

Najbardziej podobało mi się to, że mieliśmy po 

prostu przyjacielskie stosunki, mogliśmy się 

śmiać na lekcjach,  no to nie były nawet takie 

lekcje.  Mieliśmy fajne relacje z naszymi 

nauczycielami i traktowaliśmy ich jak naszych 

przyjaciół. 

Co najbardziej ci się spodobało w tym 

spotkaniu? 

Najbardziej mi się podobało właśnie to, że 

przede wszystkim ci wolontariusze z różnych 

krajów uczyli nas w fajny sposób angielskiego, 

no i mieliśmy z nimi takie przyjacielskie relacje, 

to mi się najbardziej podobało. No i nawet na 

lekcjach bawiliśmy się i rzucaliśmy się kulkami 

papieru. 

 Czy było coś, co byś zmienił w tym obozie? 

 Co bym zmienił? Nie nic bym nie zmienił. 

Czy zaskoczyło cię coś w EuroWeeku? 

 W EuroWeeku zaskoczyło mnie przede 

wszystkim to, że właśnie mieliśmy z tymi 

wolontariuszami takie fajne relacje. Myślałem, 

że to będą po prostu nauczyciele, a to byli 

bardziej nasi przyjaciele, też trochę 

nauczyciele, ale bardziej przyjaciele, z którymi 

po prostu sobie gadaliśmy po angielsku na 

lekcjach.  

Co było najbardziej wartościowe w spotkaniu 

i jakie są korzyści z uczestnictwa? 

Najbardziej wartościowe w spotkaniu było to, 

że po prostu nauczyłem się angielskiego, 

jeszcze bardziej go podszkoliłem, a także 

przestałem się bać angielskiego, nawet 

powiedziałem po angielsku na zakończeniu 

obozu,  żeby się nie bać mówić po angielsku. 

Gdybyś miał polecić obóz szkoleniowy innym 

uczniom jakbyś go zareklamował? 

Zareklamowałbym tak: 

„Umiesz czy nie umiesz angielskiego – nieważne, 

jedź na EuroWeek, tam naprawdę nie dość, że 

podszkolisz twój angielski, to jeszcze 

przeżyjesz tam świetne chwile i świetnie 

będziesz się bawił”. 

Dzięki Stasiek! 

 

 

 



 
 

Z życia szkoły 

Sprawozdanie z wizyty w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

30 września 2016 roku klasy 4b, 4d, 6c pod 

opieką pań: Agaty Głowackiej, Elżbiety Ryznar, 

Elżbiety Ślusarczyk, Moniki Sierbińskiej oraz 

Doroty Machno pojechały do Ogrodu 

Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie. 

Po przyjeździe na miejsce i zjedzeniu drugiego 

śniadania wyruszyliśmy z panią przewodnik 

zwiedzać ogród.  

Pani przewodnik powiedziała nam, że    

w parku znajduje się ponad sześćdziesiąt 

wynalazków. Niestety nie wypróbowaliśmy 

wszystkich z nich, bo nie wystarczyło nam na to 

czasu. Cały teren jest podzielony na osiem 

części: Optykę, Hydrostatykę, Akustykę, Lem- 

-birynt, Zapachowo, Geo-gródek, Mechanikę 

oraz Magnetyzm. 

 
 

 Najpierw byliśmy w dziale Akustyki. Był tam 

„średniowieczny skype”, czyli dwie tarcze, za 

pomocą których można porozumiewać się na 

odległość 50 metrów. Kolejny dział, na którym 

byliśmy, to Optyka. Znajdowało się tam dużo 

urządzeń, które tworzyły iluzje optyczne np. 

tarcza Newtona. Spodobał mi się też pryzmat, 

który rozszczepiał światło, tworząc kolorową 

tęczę. Potem przeszliśmy do działu 

Hydrostatyki. Były tam urządzenia wypełnione 

płynem, do których powkładani piłeczki 

pingpongowe. Urządzenia te tworzyły wir wodny, 

z którego leciały w górę piłeczki. Znajdowało się 

tam też duże akwarium wypełnione niebieskim 

płynem. Gdy się nim kręciło, płyn unosił się          

w górę. Przez ten płyn było widać drzewa do 

góry nogami. Pominęliśmy: Lem – birynt, 

Zapachowo Geo – gródek. Przeszliśmy przez 

Mechanikę, na której było dużo interesujących 

urządzeń. Spodobały mi się wózki, na które się 

wsiadało i kiedy przeciągnęło się linkę, to się 

do siebie zbliżały a później odbijały. Była tam 

także karuzela, na której trudno było utrzymać  



 
 

 

prostą pozycję. Na końcu trasy znajdował się 

dział Magnetyzm.  

Urządzenie, które najbardziej mi się 

podobało, to kołyska Newtona. Są to dwa proste 

słupki połączone metalowa linkę. Na tej 

metalowej lince jest zawieszonych osiem 

metalowych kuleczek na krótszych linkach. 

Można te kuleczki puszczać niezależnie w różne 

strony. Ja puściłem siedem kuleczek i wtedy 

stało się coś, czego nie mogłem zrozumieć. Nie 

odbiły się wszystkie kuleczki, a tylko siedem      

i to w drugą stronę. Próbowałem je odbijać tak, 

aby połowa  z nich odbiła się w jedną stronę,      

a pozostałe w drugą stronę. Próbowałem             

i próbowałem, aż mi się udało. Bardzo mi się 

podobał ten przedmiot, bo pozwala radzić sobie 

ze stresem. Te kuleczki mają uspokajający 

dźwięk. Ten dźwięk przydałby mi się na co dzień 

w szkole, bo mamy dużo pracy i musimy uczyć 

się na bieżąco, a to jest stresujące. 

Chętnie bym poszedł do tego ogrodu 

jeszcze raz, bo chciałbym zwiedzić wszystkie 

urządzenia. Ma on dużo atrakcji i jest w nim 

dużo ciekawych rzeczy do obejrzenia. 

Wszystko w nim było fajne i interesujące, 

dlatego chciałbym tam kiedyś wrócić. 

 

Piotr Wiszniewski klasa 4d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Z życia szkoły 

Sprawozdanie z wizyty na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie 

Dnia 29.10.2016 członkowie szkolnego kółka 

dziennikarskiego pojechali na targi książki, 

które miały miejsce w Krakowie.    Zbiórka 

miała być o godzinie 8.00, ale że wszystkie 

osoby stawiły się przed czasem, to 

wyszliśmy wcześniej, aby zdążyć na pociąg 

o godzinie 8.09. Wszyscy byli bardzo 

zmęczeni szybkim marszem, ale na 

szczęście zdążyliśmy w ostatniej chwili. 

Jechaliśmy tym pociągiem przez około 10 

minut. Nie, nie myślcie sobie, że tak szybko 

dojechaliśmy na miejsce! To był dopiero 

początek długiej trasy z wieloma 

przesiadkami, która łącznie zajęła nam 

ponad godzinę. Gdy jednak w końcu 

dojechaliśmy na miejsce, naszym oczom 

ukazał się duży budynek z bardzo ładnie 

udekorowanym wejściem, a mówiąc to mam 

na myśli, że był tam rozwinięty czerwony 

dywan i ogrodzenie z pachołków z okrągłymi 

końcówkami połączonymi ze sobą niebieską 

liną. Po tym, jak znaleźliśmy się w środku     

i zostawiliśmy swoje rzeczy w szatni, pani 

Dorota tłumaczyła, jak ma wyglądać nasz 

pobyt na targach, a mianowicie mogliśmy 

dobrać się w małe grupy po dwie-trzy osoby 

i od godziny 10.00 do 11.00 mogliśmy 

zwiedzać hale. W jednej były książki dla 

dzieci, a w drugiej dla młodzieży                 

i dorosłych. Ja byłam w grupie z dwoma 

innymi osobami w moim wieku, więc to 

oczywiste, że poszliśmy najpierw do hali z 

książkami dla dzieci. Idziemy sobie tak, 

idziemy, a tu nagle pojawia się  

Wojciech Cejrowski!!!!!! 

Oczywiście, zaraz rzuciliśmy się w tłum po 

autograf i zdjęcie, a gdy je mieliśmy, 

byliśmy tak podekscytowani, że go 

spotkaliśmy, że od razu zadzwoniłam do 

taty i się pochwaliłam tym, co właśnie 

zdobyłam. Następnie poszliśmy w głąb hali   

i przez piętnaście minut szukaliśmy 

wyjścia, co spowodowało nasze małe 

opóźnienie. Następnie Pani Dorota dała nam  

 

drugie tyle czasu. Wtedy poszliśmy 

zwiedzać drugą halę. Tam jeden z moich 

kolegów kupił sobie najnowszą część 

Harry`ego Pottera pt. Przeklęte dziecko.  

Większość jednak czasu poświęciliśmy na 

poszukiwania Margaret, która miała w tej 

hali przebywać. Niestety, tak jak się 

spodziewałam, nasze poszukiwania nie 

zakończyły się powodzeniem. Widocznie 

Margaret z nadmiaru fanów wyszła sobie po 

angielsku. Mi osobiście wycieczka się 

podobała, a szczególnie: Wojciech 

Cejrowski, Margaret, maraton na stację 

PKP. 

 

W drodze powrotnej, czekając na autubus… 

 

 

W pociągu do Wieliczki było tak samo… 

 



 
 

Recenzja filmu Księga dżungli napisana 

przez Szymona Korbusa z klasy 6a  

 

 

 

 

Reżyserem przygodowego filmu pod tytułem 

Księga Dżungli jest Jon Favreau. Wszystkie 

ważne  wydarzenia odbywają się w dżungli.  

Został wyprodukowany w USA. Premiera            

w Polsce odbyła się 15 kwietnia 2016 roku, a na 

świecie 4 kwietnia 2016 roku. Najważniejsi 

aktorzy w obsadzie tego filmu to: Neel Sethi, 

Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba oraz Lupita 

Nyong’o. Czworo z tych aktorów podkładało głos 

pod zwierzęta. Film powstał na podstawie 

książki Rudyarda Kiplinga. 31 sierpnia 2016 roku 

został wydany już na Blu-ray i DVD.  

          Niesamowita historia opowiada o chłopcu, 

który ma na imię Mowgli, wychował się wśród 

wilków i jest odważny oraz śmiały. Jego 

„przyszywana” matka to wilczyca o imieniu 

Raksha.  Poluje na niego tygrys o imieniu Shere 

Khan. W dżungli poznaje swoich najlepszych 

przyjaciół – panterę Bagheere oraz 

niedźwiedzia Baloo. Razem z nimi przeżywa 

wspaniałe oraz niebezpieczne przygody, na 

przykład wtedy, kiedy Mowgli wraz                     

z przyjaciółmi wyrusza w jedną z wielu swoich 

wędrówek i spotyka na swej drodze wielkiego 

goryla, króla małp o imieniu Louie. Zwierzęta, 

grające  w filmie, zostały bardzo dobrze 

wytresowane, dzięki czemu czułem, że ta 

historia mogła się wydarzyć naprawdę.  Aktorzy 

świetnie grali swoje role, zachowywali się jak 

bohaterowie z powieści Rudyarda Kiplinga. 

Wspaniały polski dubbing dawał efekt jakby 

zwierzęta mówiły ludzkim głosem.  Najbardziej  

wczuł się w rolę wielkiego goryla o imieniu Louie,  

Piotr Frączewski. Scenariusz dobrze napisany 

przez zdolnego scenarzystę, sprawiał, że film 

oglądało się z zaciekawieniem i ciągłą 

niepewnością, co się wydarzy dalej. Scenografia  

była na tyle realistyczna, że czułem się jakbym 

był w dżungli, w której działa się akcja. Muzyka 

w filmie była prawie zawsze wesoła, tylko           

w kilku momentach smutna – zawsze jednak 

dopasowana do tego, co działo się w filmie. Ten 

film jest jednocześnie wesoły, radosny, smutny 

oraz w niektórych momentach wzruszający. 

Kilka miesięcy po obejrzeniu go w kinie,  

wróciłem do niego raz jeszcze, oglądając go 

ponownie na DVD - tak bardzo mi się spodobał. 

Jedna scena w tym filmie, o której nie mogę 

powiedzieć,  przypomniała mi mojego dawnego 

przyjaciela z czwartej klasy. Z kolei inna, 

przypomniała  mi o moim wrogu, z którym 

bardzo często się sprzeczałem w piątej klasie. 

               Gorąco polecam ten film każdemu, kto 

chce się pośmiać i poczuć dreszczyk emocji. 

Polecam go też osobom, które chcą miło spędzić 

czas  z rodziną. Dużo się w nim dzieje i na 

pewno nie jest nudno. Nie będę  zdradzał 

zakończenia filmu, ale myślę, że większość 

widzów będzie z niego zadowolona. Jeszcze raz 

gorąco polecam obejrzenie najnowszej 

adaptacji Księgi Dżungli. 

Szymon Korbus klasa 6a 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Recenzja filmu Sekretne życie zwierzaków napisana 

przez Dominikę Korpak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretne życie zwierzaków domowych  

Film opowiada o przygodach zwierząt podczas 

nieobecności ich właścicieli. Głównym bohaterem 

jest terier Max, który bardzo kocha swoją 

panią, Kate, jednak nie lubi, gdy ona często 

zostawia go samego w mieszkaniu… Pewnego 

dnia właścicielka przyprowadza do domu 

wielkiego, kudłatego ,,stwora” i nazywa go 

Diuke. Dwa czworonogi rywalizują o miejsce      

w sercu właścicielki. W końcu gubią się na 

ulicach Nowego Jorku i szukają drogi do domu. 

O zaginięciu Maksa dowiadują się jego 

przyjaciele: jamnik Buddy, kotka Chloe, mops 

Mel i pudelek Bridget. Razem dzielnie go 

poszukują i ratują . Maks i Diuke wspólnie 

lądują w podziemiach miasta i spotykają grupę 

tajemniczych zwierząt, które pakują ich          

w kłopoty. Podczas tej niezwykłej podróży 

zwierzęta lepiej się poznają i zaprzyjaźniają. 

Sądzę, że film jest fajny , śmieszny i bardzo mi 

się podoba. Polecam go każdemu i zachęcam do 

obejrzenia . 

Dominika Korpak 4a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzja książki Panna Foch 

Autorką powieści pt. Panna Foch jest 

Barbara Kosmowska. Książka została 

wydana w styczniu 2015 roku, więc nie tak 

dawno. Należy ona do serii ,,Seria w 

kratkę’’.  

 Tytułową bohaterką, a zarazem 

główną narratorką, jest Pola, nastoletnia 

dziewczyna, nazywana później Panną Foch. 

W chwili pierwszego spotkania z Polą, jej 

świat właśnie się wali. Otóż zostawia 

ukochaną Warszawę, wraz z jej najlepszą 

przyjaciółką Kingą oraz przystojnym 

Julkiem, ponieważ jej rodzice podjęli 

decyzje o przeprowadzce na wieś. 

Wiśniowa Góra, choć piękna nie tylko         

z nazwy, jest jednak dziurą zabitą 

dechami. Tata dziewczynki jest wprost 

zachwycony, gdyż w końcu będzie mógł 

spełnić swoje marzenie o hodowli fasolek. 

Liczy, że kiedyś wyhoduje cudowną fasolę, 

będącą przełomem w całej dziedzinie 

ogrodnictwa. Mama również z radością 

opuszcza ciasne mieszkanie, żeby 

zamieszkać w malowniczej okolicy. 

Postanowiła otworzyć tam prywatny gabinet 

dentystyczny. Rodzeństwo Poli, nazywanej 

przez rodzinę Bobikiem, to kilkuletnie 

bliźnięta, chłopiec i dziewczynka. Nie są to 

ich prawdziwe imiona, jednak każdy nazywa 

ich ,,Groszek i Fasolka’’. Im przeprowadzka 

jest tak na dobrą sprawę obojętna, ale 

mimo wszystko trzymają stronę rodziców. 

Jedynym neutralnym członkiem rodziny 

pozostał Czarny Kieł, ich pies. Bohaterka na 

początku jest wręcz załamana, ponieważ 

musi odnaleźć się w zupełnie nowym dla niej 

świecie. Na szczęście szybko znajduje 

przyjaciółkę, która pokazuje jej cuda, jakie 

skrywa Wiśniowa Góra. Pomimo pozorów, 

Pola okazuje się być niezwykle otwarta na 

świat, więc nie trzeba zbyt wiele czasu, 

aby zrozumiała, jak szczęśliwa może być    

w tej ,,dziurze”.  

 Moją ulubioną częścią tej powieści 

była właśnie Pola. Bohaterkę wyróżnia 

przede wszystkim zmienność nastrojów. 

Może śmiać się i płakać jednocześnie, 

przez tą samą rzecz. To dość 

problematyczna cecha, o czym wiem           

z własnego doświadczenia. Przyjaźń jest 

dla niej niezwykle ważna, dlatego zawsze 

stara się być w porządku wobec przyjaciół.  

Na ogół miła i przyjaźnie nastawiona do 

innych, lecz kiedy ma zły dzień lepiej zejść 

jej z drogi. Potrafi także wyśmienicie 

strzelać fochy, przez co została Panną 

Foch. Wbrew pozorom jest osobą bardzo 

wrażliwą, zwłaszcza na problemu innych. 

Nie potrafiłaby przejść obojętnie obok 

kogoś, kto potrzebuje pomocy. Momentami 

bardziej dba o dobro innych, niż o swoje, 

co nie zawsze dobrze się dla niej kończy. 

Marzycielka? To bardzo trafne określenie. 

Często pogrążała się w swoim własnym 

świecie, gdzie mogło zdarzyć się dosłownie 

wszystko. Dlaczego to właśnie ją 



 
 

obdarzyłam taką sympatią i  mogę nazwać 

swoją ulubioną postacią? Ponieważ opisując 

ją, miałam wrażenie, jakbym opisywała samą 

siebie. Mam niemalże identyczny charakter 

jak ona, więc spokojnie mogłabym zostać 

drugą ,,Panną Foch”. 

 Moim zdaniem książka ta uczy tego, 

co w życiu najważniejsze - przyjaźni           

i miłości. Ukazuje problemy, z jakimi 

borykają się ludzie w życiu codziennym. 

Nie mogę zdradzić szczegółów, jednak 

polecam przeczytać tę powieść, ponieważ 

naprawdę warto. Według mnie 

przeznaczona jest szczególnie dla 

dziewczyn, ponieważ, nie oszukujmy się, 

chłopcy nie zwracają zwykle uwagi na takie 

sprawy. Jeżeli jednak ktoś płci męskiej 

postanowi podjąć się przeczytania tej 

powieści, znajdzie również coś dla siebie, 

jak na przykład fragmenty Dziennika Janka 

Muzykanta.  

Kamila Kochanowska klasa 6a 

Recenzja książki Amelka 

„Amelka” to książka autorstwa Katarzyny 

Majgier opowiadająca o dziewczynce, która 

chociaż mieszka w malutkiej wsi, chce 

zostać aktorką. Brązowowłosa ma liczne 

rodzeństwo, którym musi się opiekować, 

gdyż jest najstarsza. Ma ona piątkę 

rodzeństwa: Tycjana, Oktawiana, Luśkę, 

Gustka oraz Emmę, w wieku od kilku 

miesięcy, aż do ośmiu lat.  

Amelia jest typową chłopczycą  -

chodzi po drzewach, nie lubi sukienek         

i spódnic, a za przyjaciół ma samych 

chłopaków. Jej pięcioletnia siostra Luśka 

wręcz przeciwnie. Kocha księżniczki, 

wszędzie szuka wróżek i jednorożców,       

a jak nie ma na sobie sukienki to tylko 

dlatego, że jest chora lub jest w pidżamie. 

Gustek ma zaledwie roczek, więc za dużo    

o nim nie można powiedzieć, marzy             

o cukierkach, lizakach i wszystkich innych 

rodzajach słodyczy. Powiem tak – łatwiej go 

przeskoczyć, niż obejść. Otka ekscytuje 

wszystko, co związane jest z wodą              

i nurkowaniem, a w przyszłości chce zostać 

nurkiem i mieć dwa akwaria – jeden na 

ryby, a drugie na bojowniki, czyli ryby 

które wybiłyby wszystkie inne. Ostatnia 

(oraz najmłodsza) w rodzinie jest Emma. 

No cóż, ma kilka miesięcy, zatem nie wiem, 

jak ją opisać. Amelia musi wszystkimi się 

zajmować, lecz ma wielkie marzenie, 

mianowicie w przyszłości chce grać główne 

role w filmach. W swoje 10 urodziny, 

podczas zdmuchiwania świeczek życzy 

sobie, aby jej sen stał się prawdą. Po tym 

wydarzeniu, jakieś 2 tygodnie później do 

ich miasteczka przyjeżdża ekipa filmowa, 

która ma tam kręcić film pt. Panna z mokrą 

głową. Amelka poszła na casting z nadzieją, 

że będzie mogła być przechodniem w tle,    

a dostała główną rolę. Film stał się 

popularny, przez co tytułowa bohaterka 

zaczyna zaniedbywać przyjaciół, na rzecz 

przyjaźni z „zołzami’, czyli dziewczynami, 

które tak nazywano. Wreszcie musi wybrać 

– iść na imprezę urodzinową jej przyjaciela 

czy na przyjęcie organizowane przez 

dziewczynki? Amelka coraz bardziej 

angażuje się w życie gwiazdy, rozdawanie 

autografów i tego typu rzeczy. Czy wróci 

do swoich zwariowanych przyjaciół, 

chodzenia po drzewach i wygłupiania się, 

czy zostanie przy przyjaciółkach, oglądaniu 

jakichś „dziewczyńskich” filmów                

w telewizji, strojeniu się i malowaniu? Aby 

się dowiedzieć, koniecznie przeczytajcie te 

książkę!  

Jeżeli miałabym ocenić ją w skali 

0/10, dałabym 8/10. To tylko dlatego, że 

kocham przede wszystkim fantastykę, ale 

gorąco polecam tą opowieść każdemu, kto 

lubi takie klimaty. 

Amelia Wójcik klasa 5b 



 
 

 

Recenzja książki Córka czarownic 

Córka Czarownic Doroty Tarkowskiej 

została wydana w 1992r. Akcja książki 

dzieje się w Wielkim Królestwie ponad 

siedemset siedemdziesiąt lat po jego 

upadku. 

 Główną bohaterką jest wychowanka 

czarownic, która nie zna swojego imienia     

i prawdziwej rodziny. Każda opiekunka 

przekazywała jej swoją wiedzę, a później 

oddawała pod opiekę następnej czarownicy. 

Dziewczynka poznawała historie Wielkiego 

Królestwa. Dowiadywała się o jego 

świetności, zwyczajach oraz o rodzie 

Luelle, który mądrze i sprawiedliwie rządził 

królestwem, o tym jak pewnego dnia kraj 

podbili okrutni barbarzyńcy, przez których 

ona i jej nauczyciele musieli się ukrywać. 

Uczyła się też czarów. Umiała czytać         

w myślach, zmieniać siebie, zwierzęta, 

rzeczy, ludzi w co tylko zechciała. 

Rozmawiała też z gwiazdami, zwierzętami    

i drzewami. Czarownice nauczyły ją 

szanować naturę oraz pracować. Spędziła 

rok w mieście, starając się zrozumieć          

i pokochać ludzi. Nie wiedziała jednak, jaki 

cel mają te nauki i niebezpieczna podróż po 

czterech stronach Wielkiego Królestwa.   

W czasie jej nauki po królestwie krążyła 

Pieśń Jedyna, która została stworzona 

przez szum wiatru i plusk potoku. 

Najeźdźcy karali za jej śpiewanie, 

ponieważ głosiła ona, że za siedemset 

siedemdziesiąt lat nadejdzie koniec ich 

panowania. 

Książka opowiada o magii i wolności. 

Pokazuje wiele ważnych rzeczy, na które 

rzadko zwracamy uwagę. Główna bohaterka 

jest przykładem jak bardzo możemy się 

zmienić. Książka została napisana               

w baśniowy sposób, który wprowadza 

czytelnika w tajemniczy nastrój. Polecam 

tę powieść zarówno fanom fantastyki, jak   

i osobom, które za nią nie przepadają. 

 

Wiktoria Wojtaszek klasa 6b 

 

,,Kryminał’’ dla młodzieży 

Oto książka Andiego Chandlera 

pt. Tajemnica Zielonego Ducha. To 

powieść z cyklu Przygody Trzech 

Detektywów. Autor tej pozycji 

przedstawia siebie jako prawnuka 

sławnego, brytyjskiego detektywa 

Sherlocka Holmesa. Andy Chandler 

mówi, że wyemigrował z Wielkiej 

Brytanii do Kalifornii w USA. Po 

emigracji zaczyna opisywać przygody 

trzech wyjątkowo sprytnych 

chłopaków-Boba, Pete`a i Jupitera. 

Trzej Detektywi są mieszkającymi        

w Kalifornii nastolatkami. Mają 

niezwykle ciekawe życie, gdyż ciągle 

próbują rozwiązać kolejne zagadki.     

W tej części Trzej Detektywi próbują 

rozszyfrować sekret ducha 

straszącego w opuszczonym domu.      

W trakcie tej historii chłopcy jadą do 

San Francisco, gdzie zaprzyjaźniają się 

z chińskim nastolatkiem o imieniu 

Chang, który jest mocno związany        

z tymi wydarzeniami. Ten chłopiec jest 

bardzo sprytny, poza tym towarzyszy 

młodzieńcom pochodzącym z Kalifornii                      

w rozwiązywaniu zagadek, nawet          

w najtrudniejszych sytuacjach. Przy 

okazji grupa młodych detektywów 

dowiaduje się o chińskich, dziwnych, 



 
 

skradzionych perłach i historia nabiera 

niebezpiecznego rozmachu. W pewnym 

fragmencie książki chłopcy zostają 

porwani i starają się wyjść                   

z tarapatów.  

Czy to im się uda? Przeczytajcie 

sami. Poznają też starego chińskiego 

arystokratę, który ma ponad 100 lat.   

W końcu okazuje się, że problemy 

sięgają rodzinnego majątku i kłopotów.  

Jaki będzie koniec tej historii? 

Obowiązkowo przeczytajcie sami. 

Gorąco polecam przeczytać tę książkę, 

ponieważ, jest świetnym ,,kryminałem’’ 

dla dzieci i młodzieży. Ta powieść 

zawiera momenty zapierające dech      

w piersiach, ale występują w niej też 

radosne i humorystyczne chwile. Jest 

bardzo ciekawa, myślę, że losy trzech 

chłopców z Kalifornii wciągną zarówno 

dziecko, jak i dorosłego.  

 

Stanisław Zarański 6a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dnia 9 października br. obchodziliśmy XVI 

Dzień Papieski i w związku z tym uczniowie 

z naszej szkoły tworzący teatr 

Abrakadabra, działający przy Klubie 

Otwartym pod przewodnictwem Pani Beaty 

Szewczyk i ks. Sławomira Głuszka 

przygotowali przedstawienie pt.: Lolek w 

ciszy niepokalanej. Przedstawienie to miało 

miejsce w dniu 18 października  2016 roku. 

Odtwórcą głównej roli, a mianowicie 

Lolka był Wiktor Szewczyk, w rolę taty 

wcielił się Filip Karczewski. Rolę mamy 

dostała Magdalena Szymacha, natomiast 

rolę Żyda odegrał mój kolega z klasy 

Tomasz Kołodziejczyk.  

Samo przedsięwzięcie teatralne 

oceniam bardzo pozytywnie. Podobała mi się 

gra aktorów, którzy włożyli dużo serca       

w odgrywane przez siebie role.  Widać 

było, że poświęcili temu przedstawieniu 

sporo pracy i wykonali wiele prób by wyszło 

idealnie. Na wysoką ocenę zasługują 

również stroje, w których występowali 

aktorzy. Były przygotowane z dużą 

starannością, przez co wyglądały bardzo 

realistycznie. Moją uwagę przykuł strój 



 
 

Tomka Kołodziejczyka, który wcielił się       

w rolę Żyda.  Miał  białą koszulę i czarny 

garnitur. Na głowie miał ciemny kapelusz,   

spod którego wychodziły długie, czarne 

pejsy i broda. Rozbawił mnie jego sposób 

wymowy, właściwie trudno to nazwać 

wymową, a raczej seplenieniem, przez co 

oddał cechy wymowy żydowskiej. 

Scenografia nie była może jakimś wielkim 

dziełem sztuki, ale według mnie znakomicie 

oddawała nastrój przedstawienia.  

Spektakl dostarczył widzom wielu 

niezapomnianych wrażeń i wzruszeń. Pomógł 

pogłębić wiedzę na temat życia Jana Pawła 

II.  Czułam jednak pewien niedosyt, gdyż 

przedstawienie zakończyło się na etapie 

bierzmowania Lolka, a reszta zdarzeń         

z jego życia została w skrócie 

opowiedziana.  

Według mnie wszyscy, którzy 

oglądali to przedstawienie wyszli z niego 

zadowoleni, o czym mogły świadczyć głośne 

brawa na widowni.  

 

Zuzanna Hachuła klasa 4d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mistrzostwa biegów przełajowych  

 

 

W czwartek 22.09.2016 roku odbyły 

się Mistrzostwa Miasta i Gminy 

Wieliczka w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych dziewcząt na 600m oraz 

chłopców na 800m z klas IV-VI. 

Zawody były w parku Adama 

Mickiewicza. 

Na początku osoby organizujące 

bieg wytłumaczyły nam wszystkie 

zasady i pokazały trasę. Walka była 

zacięta, lecz poradziłyśmy sobie 

znakomicie. Zajęłyśmy trzecie miejsce 

z sześciu drużyn. Niestety to nie 

wystarczyło, aby przejść do 

następnego etapu. Przyszedł czas na 

sztafetę chłopców. Zawodnicy z naszej 

szkoły są bardzo wysportowani, lecz nie 

wystarczyło to do pokonania innych 

szkół. Nasi sportowcy zajęli czwarte 

miejsce. Po zakończeniu wszystkich 

biegów odbyła się dekoracja. Najlepsze 

trzy miejsca otrzymywały pamiątkowe 

medale dla biegaczy oraz puchary dla 

szkół. 

Moim zdaniem organizacja była 

bardzo dobra i wszystko poszło gładko i 

sprawnie. Żałuję, że nasza szkoła nie 

przeszła do następnego etapu. Mam 

nadzieję, że w przyszłym roku nam się 

to uda i może przywieziemy dwa złote 

puchary. 

 

Zuzanna Biśta klasa 6b

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Patrycja Cieśla 6a 


