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rys. Didka-the-Troll 



Słówko od naczelnych 
 

      
 
 
        Wszyscy czekamy na ferie zimowe, to już za kilka dni!!! Za nami długie 

półrocze, a przed nami trzecioklasistami widmo egzaminów i tysiące pytań:  

jak wypadniemy na egzaminach, jak zdobyć dodatkowe punkty, do jakiej szkoły 

się dostaniemy i czy to będzie ta wymarzona?  

Dobrze, że w najbliższej perspektywie są dwa tygodnie wolnego. 
           Życzę wszystkim koleżankom i kolegom udanych ferii, a nauczycielom 

zasłużonego wypoczynku. 

Xperia 

 

             Przed nami ferie i dużo czasu na snucie marzeń, nawet tych najskrytszych. 

Marzenia bardzo wzbogacają, bo gdyby wszystko było na wyciągnięcie ręki, o czym 

marzylibyśmy? Mądrzy ludzie mówią, że w marzeniach i miłości nie ma rzeczy 

niemożliwych. Warto więc mieć odważne marzenia i dążyć do ich spełnienia.  

Warto też otworzyć swoje serce na miłość i na drugiego człowieka.  

Pozdrawiam wszystkich  ;)  Wera ;)  

 



 
moje fascynacje - Keira Knightley 

Pasjonuję się życiem znanych i sławnych ludzi. 
Chciałabym, żebyście chociaż w połowie podzieli to moje 

zainteresowanie. Dziś napiszę o  życiu pięknej modelki  
i aktorki Keiry Knightley. Zagrała wiele świetnych ról, 

jednak nie jest powszechnie znana, więc chcę przybliżyć 
czytelnikom jej postać. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keira jest młodą aktorką, urodziła się w 1985 r. w Wielkiej Brytanii. Pochodzi  

z artystycznej rodziny, jej matka  Sharman Macdonald jest nagradzaną autorką sztuk 

teatralnych, a ojciec Willa Knightley- aktorem. To dzięki niemu Keira pokochała  

ten zawód. Zadebiutowała bardzo wcześnie, w wieku siedmiu lat rolą w serialu 

telewizyjnym Screen One, dwa lata później grała już w pierwszym filmie fabularnym  

A Village Affair. Sukcesem można nazwać otrzymanie drugoplanowej roli służącej 

królowej Amidali w filmie George'a Lucasa Gwiezdne Wojny: część – Mroczne Widmo. 

Kariera Keiry stopniowo rozwijała się, otrzymała główną rolę w filmie Piraci  

z Karaibów. Zgrała w wielu innych filmach m.in. : Król Artur, Pokuta, Księżna,  

Nie opuszczaj mnie, Przyjaciel do końca świata, Anna Karenina, Gra tajemnic.  

Za film  Duma i uprzedzenie dostała nominację do Oskara, a za film Pokuta nominację 

do Złotego Globu i nagrody BAFTA. Od 2013 r. jest żoną  Jamesa Rightona.  

Aktorka jest osobą bardzo aktywną społecznie, otwartą na problemy innych ludzi, 

bierze udział w różnych kampaniach społecznościowych zupełnie charytatywnie.    

      Moim zdaniem Keira Knightley jest bardzo interesującą osobą. Jako aktorka 

 jest bardzo dobra i lubię oglądać filmy, w których gra główne role. Polecam  każdemu 

obejrzenie na ekranie filmu z Keirą, do czego mam nadzieję zachęciłam was swoją 

notatką.                                           
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PAN OD FIZYKI 
wywiad z panem Krzysztofem Saroskim 

 

„Mam wiele pasji,  

jedna z nich jest fizyka” 

 

 
Cz. A.: Czy lubi pan pracę z młodzieżą? 
K. S.: Tak. Dzięki wam czuję się młodszy. 
Cz. A.: Czy ma pan poczucie humoru? 
K. S.: Uważam, że mam, ale jak u każdego fizyka jest ono pewnie dość 
specyficzne. 
Cz. A.: Czy ma pan pasje, jakie? 
K. S.: Oczywiście, niestety jednocześnie zbyt mało czasu na ich realizację. 
Aktualnie to pszczelarstwo, astronomia i ogrodnictwo. 
Cz. A.: Co w fizyce jest według pana najbardziej pasjonujące? 
K. S.: Nauka ta sama w sobie jest niesamowita. Tłumaczy zjawiska ze świata 
mikro-atomów oraz makro galaktyk. Pozwala na spojrzenie w przeszłość. 
Cz. A.: Czy uprawia pan sport, jaki ? 
K. S.: Lubię jeździć na rowerze, pływać, chodzić po górach. 
Cz. A.: Czy lubi  pan zwierzęta? 
K. S.: Lubię – poza moimi pszczółkami, mam rybki oraz żółwia, który latem 
pomaga mi w walce ze ślimakami. 
Cz. A.: Czy to prawda, że liczba pszczół pań w ulu w stosunku do liczby pszczół 
panów jest zawsze stała i równa się liczbie fi czyli ≈ 1,61803? 
K. S.: Oj nie, panowie mają ciężko. Jest ich bardzo mało w ulu. Na 80 pań jest 
jeden truteń. W sierpniu zaś wszyscy panowie są wyrzucani z ula i giną  
z głodu lub z zimna. 
 
rozmowę przeprowadził  Xperia 
 

 

 



 

 

 

 

PODRÓŻE MOICH MARZEŃ 

NYC   Statue of Liberty  
 

 

 

 
 

rys. Didka-the-Troll 
 

      Statua Wolności (Statue of Liberty), właściwie Wolność opromieniająca 
świat to posąg na Liberty Island należącej administracyjnie do miasta Jersey City 
w stanie New Jersey u ujścia rzeki Hudson do Oceanu Atlantyckiego w regionie 
Nowego Jorku. Posąg, jak jego nazwa wskazuje, jest symbolem wolności  
dla Nowego Jorku i całych Stanów Zjednoczonych. Ten monumentalny, 
neoklasycystyczny obiekt został wzniesiony w latach 1884–1886 według 
projektu Frédérica Auguste'a Bartholdiego, Gustawa Eiffla (konstrukcja)  
i Richarda Morrisa Hunta (postument). Statua jest  darem narodu francuskiego 
upamiętniającym przymierze obu narodów w czasie wojny  
o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W 1924 posąg został uznany  
za narodowy pomnik USA i wpisany w 1984 r. na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO.  
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    Pomnik przedstawia postać kobiecą trzymającą w prawej dłoni pochodnię,  
a w lewej tablicę, na której umieszczona jest data uzyskania niepodległości przez 
Stany Zjednoczone 4 lipca 1776. Na koncepcję Statuy Wolności miał wpływ obraz 
Eugène Delacroix – Wolność wiodąca lud na barykady, a jej twarzy Bartholdi nadał 
rysy własnej matki, a figurę przyjaciółki. Pomnik był darem rządu francuskiego  
dla USA w stulecie uchwalenia „Deklaracji niepodległości”. Został wzniesiony  
we Francji i przekazany w 1884 roku ambasadorowi amerykańskiemu w Paryżu. 
Potem rozebrano go na części i wysłano statkiem do Nowego Jorku. Odsłonięcie 
miało miejsce 28 października 1886 i dokonał tego prezydent Grover Cleveland. 
Podstawa pomnika stoi na XIX-wiecznym forcie Wood o zarysie gwiaździstym. 
Posąg stał się symbolem wolnej i bogatej Ameryki dla wielu emigrantów 
przybywających do Nowego Jorku. Posąg Statuy Wolności skonstruowany  
jest z miedzi, dlatego też pierwotnie Statua Wolności była koloru miedzianego.  
W wyniku korozji atmosferycznej miedzi, jej powłoka okryła się patyną,  
przez co uzyskała obecny kolor w odcieniu zielonego. W wyniku zamachów  
z 11 września 2001 r. zamknięto wstęp dla turystów do tarasu widokowego  
w koronie Statuy, ale 23 maja 2009 r. wnętrze Statuy zostało przywrócone  
do zwiedzania wraz z dwoma tarasami widokowymi  
i prowadzącymi do nich ciągami schodów. Wstęp na najwyższą część ramienia  
i znicza jest od blisko 100 lat niedostępny dla zwiedzających.  
W październiku 2012 r. ponownie otwarto koronę dla zwiedzających. 
 
Zwróciłem się z pytaniem dotyczącym Statue of Liberty do pani Haliny Zemły, 
nauczyciela języka angielskiego w naszej szkole. Pani Halina Zemła często odwiedza 
NYC, zazwyczaj  zatrzymując się u rodziny, która mieszka w posesji  z widokiem 
 na Statuę Wolności.  
CzA: Czy wspięła się Pani na Statuę Wolności? 
HZ: Zwiedzałam Statuę Wolności, figura osadzona jest na postumencie i tę część 
można pokonać windą, ale już wyżej trzeba wspinać się w dość trudnych warunkach 
po ciasnych krętych schodach aż do niewielkiego tarasu widokowego. Można też 
wybrać opcję  podpłynięcia taksówką wodną w pobliże wyspy ze Statuą i podziwiać 
jej monumentalność z pokładu   stateczku. 
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„Zostań jeśli kochasz” 
 

polecam na długie zimowe wieczory 
 

 
             Film R. J .Cutlera to amerykański 
dramat, którego premiera w Polsce 
odbyła się 12 września ubiegłego roku. 
Opowiada o miłości nieśmiałej nastolatki 
– Mii i przebojowego rockmana - Adama. 
Bohaterowie zakochują się w sobie  
od pierwszego wejrzenia, ale ich miłość 
jest trudna i skomplikowana. Wynika  
to z różnicy ich charakterów, a także 
fascynacji odmiennymi gatunkami 
muzycznymi. 

 Mia jest delikatną i wrażliwą 
wiolonczelistką i domatorką, która unika 
imprez. Marzy o studiowaniu  
na prestiżowej uczelni muzycznej,  

a Adam pragnie zrobić karierę rockową i uwielbia życie towarzyskie. 
 Losy bohaterów komplikuje dramatyczny wypadek samochodowy, któremu 
ulega Mia i cała jej rodzina. W jego wyniku ginie matka dziewczyny a ojciec walczy 
o życie w szpitalu, ale walka ta kończy się niestety śmiercią. Młodszy brat Mii jest 
w najlepszym stanie, a sama bohaterka zapada w śpiączkę. 
 To zawieszenie pomiędzy życiem a śmiercią uświadamia Adamowi jak 
głębokim uczuciem darzy dziewczynę i jak bardzo zależy mu na jej powrocie  
do zdrowia. Angażuje się więc w walkę wraz z całą rodziną  
i najbliższą przyjaciółką swojej dziewczyny– Kim. Nieoczekiwana śmierć brata 
sprawia, że Mia całkowicie traci motywację do powrotu. 
 Czy pełna poświęcenia miłość ukochanego, a także wiadomość o przyjęciu 
na wymarzone studia będą wystarczającym powodem do dalszego życia?  
Można się tego dowiedzieć dopiero po obejrzeniu filmu, w którym główną rolę 
zagrała Chloe Moretz a w postać Adama wcielił się Jamie Blackley.  
Polecam!                                                                       
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Z PAMIĘTNIKA GIMNAZJALISTKI 
  

Drukujemy drugą część fikcyjnego pamiętnika gimnazjalistki 
(wszelkie podobieństwo do osób czy zdarzeń jest przypadkowe) 

 
2 lata później 

      Rozpoczynam trzecią klasę gimnazjum. Ten czas jest czasem wyjątkowym. 

Nauczyciele już od pierwszej klasy uczulali nas na te egzaminy.  

Moja wychowawczyni to szczególnie. Wydawało mi się czasami, że tylko o tym 

mówi. Myślę jednak, że na nas (uczniów klas trzecich) nie robi to już żadnego 

wrażenia.  

Bardzo często gadam ze swoimi przyjaciółkami, które jak pamiętacie, nie są w mojej 

klasie. Czasami im zazdroszczę, na przykład kiedy mówią, że nie mają zadane,  

nie muszą się uczyć albo nie muszą przynosić książki, bo nauczycielka zamierza  

z nimi oglądać film. No ludzie! My mamy codziennie pytania, kartkówki, mamy 

codziennie dużo zadań, a o „luźniejszych” lekcjach nie ma mowy. Nie rozumiem 

czemu są takie skrajności! Nie muszę (nawet nie chcę) mieć takich luzów,  

ale moi nauczyciele przesadzają. Z samej historii mam już 15 ocen! Może najgorsze 

nie są, ale w porównaniu do moich koleżanek z równoległej klasy, to jest przepaść. 

One mają po 5 ocen. 

 Mijały miesiące. Pewnego dnia rozmawiałyśmy na temat naszych przyszłych 

szkół średnich. Każda z nas marzyła o jednej – XII Ogólnokształcące Liceum  

im. S. Żeromskiego w Łodzi. To szkoła naszych marzeń. 

Tydzień! Jeszcze tydzień do egzaminów! Nauczyciele powariowali! Test za testem, 

kartkówka po kartkówce, istna masakra. Jestem wypompowana i czuję, ze jak 

przyjdzie dzień pierwszego tekstu egzaminacyjnego, to nie będę miała siły,  

aby zaznaczyć odpowiedzi. 

 Teraz jest nasz czas, czas klas trzecich, trzy dni egzaminów. Jak każdy wie, 

najgorsze są początki. W moim przypadku nie było inaczej. Stres  mnie zjadł. 

Popatrzyłam na pierwsze zadanie i … pustka w głowie.  Pot mi spływał po całym 

ciele. Trwało to całe wieki. Nagle podeszła do mnie moja wychowawczyni  

i powiedziała mi nietypowym  jak dla niej słodkim głosem. - Spokojnie, 

sprawdziłam zadania z historii, wszystkie opracowaliśmy na lekcjach, nie pozwól 

aby stres był powodem oblania przez ciebie egzaminu. Na pewno to umiesz i na pewno 

to napiszesz jak najlepiej.’ 



Faktycznie, stres mnie opuścił, nabrałam pewności siebie i napisałam ten test, 

jutrzejszy oraz ten ostatni i myślę, że nawet bardzo dobrze mi poszło. 

      Następnego dnia po testach pierwszą naszą lekcją była historia. Jednak zaszła 

zmiana. Pani przyszła i powiedziała, ze skończyliśmy cały program gimnazjalny  

i od teraz będą jedynie ciekawe oraz luźniejsze lekcje. Nie wierzyłam własnym oczom 

Mówiła dalej: 

- Testy poszły tak, jak sobie wyobrażałam – czyli bardzo dobrze. Potem podawała 

każdemu punkty z poszczególnych przedmiotów. Ja wyliczyłam, ze w sumie 

osiągnęłam 115 pkt. WOW! Jestem taka szczęśliwa. 

  Koniec roku. Szkoda! Przyzwyczaiłam się do szkoły., uczniów i nauczycieli. 

Była akademia, łzy, kwiaty, nagrody (trochę mi zabrakło do świadectwa z paskiem). 

Szliśmy do naszego liceum w celu oddania papierów. Czekałyśmy z wielką 

niecierpliwością na odpowiedź. W końcu nadszedł czas! Przyszedł list do mnie. 

Otworzyłam i… jestem przyjęta!!! Hurra!!! 

 Następnego dnia poszłam spotkać się z przyjaciółkami, czy dostały się  

do szkoły? Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, żadna się nie dostała. Powód był 

jeden dla każdej: „za mało punktów z egzaminu”. Żaliły się, płakały, złościły się. 

Ja dostałam się  do mojej wymarzonej szkoły. Poprzez ciężką pracę zrealizowałam  

swoje marzenie; moje przyjaciółki nie miały tyle szczęścia. Teraz cieszę się,  

ze trafiłam na tak wymagającą  wychowawczynię, na jaką trafiłam.  

          Teraz z biegiem czasu widzę, że nie wszystko jest takie, jak na początku 

wygląda. 

 
Anonim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



STRONA Z JAJEM 
* 

Pani do Jasia:      
- Jasiu... Znasz Mickiewicza, Sienkiewicza i 
Makuszyńskiego? 
- A czy Pani zna Łysego, Grubego lub Zenka? 
- Nie... 
- To, co mnie Pani straszy swoją bandą? 
 

* 
Mały Jasiu do mamy:     
- Mamo, po co się malujesz? 
- Żeby ładnie wyglądać. 
- A kiedy to zacznie działać? 
 

* 

Ciocia mówi do Jasia:    
- Ale Ty jesteś do mnie podobny... 
- Mamo... Ciocia mnie straszy! 

* 

Tata z Jasiem zwiedzają ruiny zamku. Jasiu 
pyta się taty: 
- Tatusiu, czy to tutaj nasza mamusia uczyła 
jeździć się samochodem? 

* 
Mama pyta Jasia:    
-  Co dziś robiłeś na podwórku? 
-  Udawałem ptaka. 
–  A co robiłeś 
-  Śpiewałeś czy ćwierkałeś? 
-  Jadłem robaki. 

przygotowała: Gnomek                                                                                                  
 



 

CIEKAWE PRACE PLASTYCZNE 

 W „CZWÓRKOWYCH ASACH” 
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW  

DO PREZENTOWANIA SWOICH PASJI,  

TESKTÓW, RYSUNKÓW, PRAC. 
 
 

 

 
GABRYSIA BERNACIK (Z ARCHIWUM REDAKCJI) 

 

 


