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SŁÓWKO OD NACZELNEGO 

  Od dwóch tygodni jestem nowym redaktorem naczelnym 
„Czwórkowych Asów”. Jest to dla mnie zaszczyt, ale też sporo 
pracy. Wcześniej pragnąłem zostać naczelnym, a teraz to nie jest 
takie proste jak myślałem: pilnowanie terminów, zbieranie 
artykułów od dziennikarzy, przedyskutowanie ważnych spraw. 
Czasami trzeba pochwalić kogoś, a czasami powiedzieć gorzkie 
słowo. Terminy trzymają, presja też, ale i super uczucie, gdy ktoś 
przeczyta artykuł i powie, że mu się podoba, czasem skrytykuje. 
Trzeba nauczyć się przyjąć krytykę.  
Po odejściu poprzedniego zespołu redakcyjnego ciągle tworzymy 
nowy, czeka wolne stanowisko zastępcy naczelnego.  
Czekamy na Was – redaktorzy, rysownicy. Najważniejsze, to mieć 
zapał i wiedzieć czego się chce.  
Chciałbym przywitać Was w naszym zespole.  
Pozdrawiam serdecznie, 
 
XPERIA 

 

 
 



NAJCENNIEJSZE OBRAZY W ZBIORACH POLSKICH SĄ 

NIEDALEKO, BO W KRAKOWIE. 
TAM DAMA Z ŁASICZKĄ MA OKAZJĘ ZAJRZEĆ   

W OCZY MIŁOSIERNEMU SAMARYTANINOWI 

 
     Muzeum xx. Czartoryskich to najstarsze 
muzeum w Polsce. Zostało założone 
w Puławach przez księżną Izabelę. Muzeum 
gromadziło pamiątki dotyczące historii Polski 
i obiekty związane ze sławnymi ludźmi. Miało 
charakter narodowy, powołano je dla 
zachowania dla przyszłych pokoleń zabytków 
kultury i sztuki. 

Klęska powstania listopadowego zmusiła 
Adama Czartoryskiego do wywiezienia kolekcji 
do Paryża. Jednak niebezpieczeństwa czyhające 
na zbiory skłoniły księcia Władysława  
do przeniesienia ich do Krakowa, gdzie 
muzeum istnieje do dziś. Książę zmienił jego 
charakter, zastępując sentymentalny zbiór 
pamiątek i dzieł sztuki przez nowoczesną 
galerię. Zabezpieczył on także działalność 

finansową Muzeum i Biblioteki. 
Podczas II wojny światowej Augustyn Czartoryski został zmuszony  

do opuszczenia Polski, a muzeum poniosło poważne straty. W 1945 r. dostało 
się ono pod zarząd państwa, a w 1950 r. zostało włączone do Muzeum 
Narodowego w Krakowie. Przełom polityczny w 1989 r. umożliwił Adamowi 
Czartoryskiemu odzyskanie zbiorów i powołanie Fundacji xx. Czartoryskich. 
 Obecnie w muzeum znajdują się dzieła sztuki tj. Krajobraz z miłosiernym 
Samarytaninem Rembrandta czy Dama z gronostajem  Leonarda da Vinci, będące 
najcenniejszym dziełem muzeum. Jest w nim również galeria sztuki 
starożytnej, gdzie znaleźć można zabytki kultury egipskiej, etruskiej, 
rzymskiej oraz greckiej. Zachęcam do odwiedzenia muzeum po zakończeniu 
jego remontu i modernizacji. Tymczasem zapraszam na stronę internetową  
www.muzeum-czartoryskich.krakow.pl 
lolXDv 
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WATYKAN  STOLICA  RELIGII  CHRZESCIJANSKIEJ 

 
 

        Najważniejszym miejscem dla wyznawców religii 

katolickiej jest wzgórze watykańskie. Sięga ono IV w. 

n. e.,  kiedy cesarz rzymski przekazał biskupom Rzymu 

jeden z pałaców. Początkowo siedzibą Papieży  

nie był sam Watykan, lecz Lateran. Watykan był 

miejscem pielgrzymek do grobu św. Piotra. Całe 

terytorium państwa watykańskiego z trzech stron 

otoczone jest murami. W kraju znajduje się zespół 

pałacowo-kościelny z Bazyliką świętego Piotra, 

placem św. Piotra, pałacem oraz wiele gmachów 

galerii, muzeów i budynków administracyjnych. 

Watykan posiada też Papieską Akademię Nauk, 

Obserwatorium Watykańskie założone w 1572 roku 

oraz Ogrody Watykańskie. 

Państwo Kościelne, władane przez Papieży, powstało później. Jego początek związany był  

z tzw. donacją Konstantyna, który miał darować papieżom Rzym wraz z okolicami. Na tronie 

piotrowym zasiadało 265 Papieży i co najważniejsze, żaden z nich nie przyjął imienia Piotr. Przez 

455 lat Papieże zasiadający na tronie piotrowym byli Włochami i tę tradycję przerwał dopiero 

pontyfikat Karola Wojtyły w 1978 r. Najdłużej zasiadającym na tronie był Pius IX,   

jego  pontyfikat trwał przez 31 lat, 7 miesięcy i 21 dni, a najkrócej trwający pontyfikat Urbana VII 

trwał 12 dni. Najmłodszym Papieżem został Jan XII w wieku 18 lat, a najstarszym Papieżem  

był Grzegorz VIII, który w wieku 87 lat przejął władzę kościoła katolickiego. Najdłuższe konklawe  

trwało przez 3 lata, bardzo długo wierni musieli oczekiwać na biały dym z Kaplicy Sykstyńskiej. 

Najczęściej wybieranym imieniem przez Papieży był Jan.  

Konklawe znaczy z języka łacińskiego „pod kluczem”,  nikt nieupoważniony nie mógł przerwać 

spotkania wszystkich władz kościelnych z całego świata i dokonania najważniejszej decyzji  

o wyborze Papieża.  

 

Czy wiesz, że… 

Stefan II został wybrany  Papieżem 22 marca 752 roku, a 4 dni później zmarł. Jego nazwisko  

nie jest wymienione  wśród Papieży.  

Sylwestra obchodzimy na cześć papieża Sylwestra I, który zmarł 31 grudnia 335 roku.  

                                                                                                                                                                           Xperia 
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Darmowy czołg, musisz go mieć! 

 

Chodzi mi dokładnie o grę o nazwie Tanki Online. Jest to gra polegająca na walkach PVP z innymi 

graczami,    z których każdy ma swój czołg. Najlepsze jest to, że nie ma tzw. botów (czołgów, które 

prowadzi komputer), są tylko zalogowani gracze. Są 3 typy rozgrywek: na flagi, na fragi drużynowo  

i na fragi indywidualnie. Tłumaczę: 

1. Na flagi: Po zalogowaniu się w odpowiedni serwer przydzielasz się do drużyny czerwonych  

lub niebieskich (zazwyczaj możesz wejść tam, gdzie w drużynie jest mniej graczy). Gdy już 

wejdziesz, zaczynasz grę będąc we własnej bazie. Zadaniem drużyny jest zdobycie z bazy flagi 

przeciwnika i dostarczeniu jej własnej bazie. Wygrywa ta drużyna, która zdobędzie więcej flag.  

2. Na fragi drużynowo: Gra bardzo podobna do gry na flagi, lecz z tą subtelną różnicą, że nie ma baz, 

ani flag, tylko są czołgi. Co w takiej sytuacji powinieneś zrobić? Odpowiedź jest bardzo prosta. Masz 

niszczyć jak najwięcej czołgów przeciwnika. Za każdy zniszczony czołg drużyna otrzymuje punkt. 

Wygrywa drużyna, która uzyska największą ilość punktów. 

3. Na fragi indywidualnie: W tej rozgrywce nie ma drużyn, jesteś tylko ty i twoi przeciwnicy. Każdy 

może cię zniszczyć i ty możesz każdego. Wygrywa ten czołg, który po upływie określonego czasu 

uzyska najwięcej fragów (zniszczonych czołgów). 

To tyle jeśli chodzi o rozgrywkę, ale przecież najpierw musisz wybrać czołg i jego działo. 

Wchodzisz wtedy do garażu. Masz tam przeróżne czołgi, sprawdź sam i się przekonaj, który najlepiej 

ci odpowiada! Jeżeli chodzi         o działo, to jest ich kilka, więc wymienię je i opiszę: 

1. Bliźniaki (Twins): Szybkostrzelne działo z podwójną lufą. Zabiera mało punktów, ale dzięki jego 

szybkości łatwo można pokonać każdy czołg. 

2. Thunder: To działa snajperskie i półsnajperskie, potrafią pokonać rywala z daleka! Wadą tych 

dział jest to, że trzeba trochę czekać na załadowanie pocisku i nie zabierają dużo punktów życia. 

3. Ogień (Firebird) i Mróz (Freeze): Trochę zabawne działa, ponieważ nie było nigdy w historii 

takiego czołgu, który by ział ogniem lub zamrażał, w Tankach Online to jest możliwe . To jest 

według mnie najlepsza  i najłatwiejsza broń dla początkujących, ponieważ możeszzadawać obrażenia 

przez około 5 sekund, a potem dalej czołg przeciwnika przez jakiś czas się pali (Ogień) lub zamarza 

(Mróz). 

4. Snajperka: Bardzo dobra broń, jeżeli lubisz celować z daleka. Celujesz w przeciwnika, strzelasz  

i trafiasz! Czołg wtedy traci całe punkty życia (nie jest ważne, ile ich miał). Jednak jak sama nazwa 

mówi, to broń przeznaczona do walki z daleka, więc w pojedynku z bliska przegrasz, nie łudźmy się. 

5. Laser: Również broń długodystansowa, jednak różni się tym, że może przebić każdy mur  

lub ścianę, nie zabiera wszystkich punktów życia, ale ma szybsze działo od snajperki. 

6. Prąd (Idysa): Broń taka sama jak Ogień czy Mróz, jednak ma takie walory, że przyciąga czołg, 

który nie może już uciec,  zabiera więcej punktów życia i dłużej może zadawać obrażenia. Jednak  

to superdziało jest dostępne  w sklepie od poziomu „Master siergant”. Ciąg dalszy nastąpi.      

Srumacka 
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MOJĄ PASJĄ SĄ KONIE 
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Jeżdżę konno od półtora roku. Nie tylko jeżdżę, ale i pomagam przy koniach  

w stadninie: karmię je, czeszę. Kocham te zwierzęta. Bardzo podoba mi się kontakt  

z nimi, może to być kontakt poprzez ciało i sygnały ciała, ale i kontakt psychiczny,  

bo one wiele rozumieją, wiele czują i nawiązują więź z człowiekiem. W stadninie jest 

taki koń Flamenco, któremu wyraźnie jest przykro, gdy kogoś zrzuci z grzbietu, 

pochyla głowę w dół, jakby chciał przeprosić. Najmądrzejszym i najstarszym koniem 

w stadninie jest Dagmar, umie pyskiem otworzyć sobie boks, a jak już mu się to uda, 

to później otwiera inne boksy i wypuszcza konie. Każdy koń ma    w sobie coś 

niepowtarzalnego, każdy ma inny charakter np. Hemma – ta to nie daje sobie            

w kaszę dmuchać, bardzo stawia się i zdarza jej się robić tzw. barana, czyli pochyla 

przednie nogi i próbuje zrzucić jeźdźca wierzgając tylnimi. Natomiast Dzika jest 

bardzo spokojnym koniem na kole albo w hali, ale w terenie dziczeje, „speeduje” – 

nagle przyspiesza, nie słucha, wyprzedza inne konie.  

Na początku jeździłem z lonżą, później już bez, po pół godziny albo po godzinie 

jazdy. Wyjeżdżamy na koniach do lasu, skaczemy na wałach. Raz w czasie galopu 

zsunąłem się z konia, bo miałem nie przypięty popręg. 

Każdy koń jest tresowany w ten sam sposób, zasady są takie same, ale do każdego 

zwierzęcia trzeba mieć inne podejście. Dagmar szybko zaczyna kłusować, Hemma 

czyli Traktor jest uparta i jak traktor nie pojedzie, jest powolna, zacina się, robi  

trzy kroki w tył i kilka w przód. Konie mają też swoje sympatie i antypatie. Hemma  

nie lubi się z Flamenco. Chociaż jest małym koniem huculskim, jest zadziorna, 

 i w czasie pierwszego galopu Flamenco na lonży, pokopała go. Konie w stadzie 

walczą o pozycję. Czasem duży koń, jak np. Dzika boją się małych - Hemmy. Dlatego 

Hemma ma zakaz jeżdżenia w szkółce, bo jest agresywna. Wawrzynek też jest mały, 

ale spokojny. 

Według mnie konie to najlepsze stworzenia na świecie, są bardzo inteligentne,  

a kontakt z nimi bardzo  mi pomaga, uspokaja mnie. 

Dawid 



 
Mundial w Brazylii 2014 

 
      Jak już wiemy, w 2014 roku odbędą się MŚ  

w piłce nożnej mężczyzn. Rozpoczną się 12 czerwca  

o godzinie 22:00 w Sao Paulo. Zmierzy się wtedy 

reprezentacja gospodarzy - Brazylia z 16.  

w rankingu FIFA Chorwacją. Mistrzostwa kończą się 

na stadionie w Brasilii 13 lipca o godzinie 21:00 

czasu polskiego. Pokażę wam już rozlosowane grupy 

oraz kto według rankingu ma największe szanse  

na wyjście z grupy i granie w dalszych fazach 

rozgrywki. Moim faworytem jest Brazylia (jednak  

to są tylko moje poglądy, każdy może kibicować innej 

reprezentacji, ponieważ Polska nie zagra na tym 

turnieju). Podkreślone reprezentacje to faworyt grupy, 

za to liczby porządkowe w nawiasie to aktualne 

miejsce w rankingu FIFA.  

 
 

 

Grupa A:  Brazylia (10.)     Chorwacja (16.)     Meksyk (20.)     Kamerun (51.) 

 

Grupa B:  Hiszpania  (1.)    Holandia (9.)     Chile (15.)     Australia (59.)  

 

Grupa C:  Kolumbia (4.)     Grecja (12.)     WKS* (17.)     Japonia (48.)   

 

Grupa D:  Urugwaj (6.)     Włochy (7.)     Anglia (13.)     Kostaryka (31.) 

 

Grupa E:  Szwajcaria (8.)     Francja (19.)     Ekwador (23.)     Honduras (41.) 

 

Grupa F:  Argentyna (3.)     BiH* (21.)     Nigeria (36.)     Iran (45.) 

 

Grupa G: Niemcy (2.)     Portugalia (5.)     USA (14.)     Ghana (24.)  

 

Grupa H:  Belgia (11.)     Rosja (22.)     Algieria (26.)     Korea Płd. (54.) 

 
 WKS- Wybrzeże Kości Słoniowej 

 BiH- Bośnia i Hercegowina 

 

Srumacka  
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Miłość... 

Czy dla każdego to samo znaczy??? 

 
  On i ona spotykają się. Ona ma nadzieję na wielką miłość.  

On nie chce się angażować w związek i boi się wielkiej miłości.  

Co się wydarzy?  

    Babi była szczęśliwa, gdyż udało się jej nawiązać przez FB 

kontakt z Wojtkiem. Znała go już wcześniej z widzenia, ale dopiero 

sieć sprawiła, że jej marzenie spełniło się i dzięki wspólnym 

znajomym zaczęli pisać. Po jakimś czasie spotkali się. Babi 

natychmiast poczuła w Wojtku bratnią duszę. Każde następne 

spotkania Babi przeżywała, nie mogła spać, jeść, bo cały czas 

myślała o nim. W jej oczach Wojtek był mądry, inteligentny, 

wysportowany. Najpiękniejszą chwilą  

w jej życiu był ten moment, kiedy 

pierwszy raz ją pocałował. Babi była 

przekonana, że to jest jej jedyny,  

że tylko im trafiła się ta prawdziwa 

miłość. Aż pewnego razu czar prysł. 

Niedługo po spotkaniu Babi podsłuchała 

rozmowę chłopców na treningu piłki 

nożnej, gdy chciała odwiedzić Wojtka, 

ponieważ stęskniła się za nim. 

Usłyszała, jak Wojtek opowiadał 

koledze o Babi, prosząc go  

o radę. Mówił, że spotyka się  

z pewną dziewczyną, która strasznie  

naciska na spotkania, coraz bardziej 

klei się do niego. Wojtek powiedział 

koledze, że tylko ją lubi i nic 

więcej, ale ma wrażenie, że ona myśli 

o tym wszystkim na poważnie. Kolega 

poradził mu, aby z nią porozmawiał    

i wszystko wyjaśnił. Babi wybiegła po tym, jak wszystko usłyszała. 

Biegnąc do domu rozpłakała się. Dla niej świat się zawalił.  

A co się naprawdę stało? 

Prawda była w tej historii taka, że każdy odbiera miłość  

i uczucia od drugiej połówki inaczej. Babi za szybko się angażowała 

w to wszystko, ale Wojtek też w pewnym sensie dawał jej  

tę nadzieję.  

Co było później? Tak naprawdę nikt nie wie, ale morał jest jeden: 

 

 

Nasze oczekiwania wobec innych osób gubią nas i czynią 

nieszczęśliwymi, chcemy by inni zachowywali się tak, 

 jak tego my oczekujemy.  

 

 

Nieznajoma                                                                 
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ZAMACHY NA ADOLFA HITLERA 
ŻYCIE ADOLFA HITLERA WIELOKROTNIE 

WISIAŁO NA WŁOSKU. SPISKOWALI 

PRZECIWKO NIEMU NAWET 

NAJBLIŻSI WSPÓŁPRACOWNICY 
 
Adolf Hitler miał wielu przeciwników. 

Przygotowano na niego liczne zamachy, 

które jednak nie spowodowały śmierci 

Hitlera. Przypomnijmy niektóre z nich. 

Pierwszy zamach miał miejsce 15 marca 

1932 r. Hitler przemierzał kraj. 

Niedaleko Monachium grupa anonimowych 

napastników ostrzelała przedział 

pociągu, którym podróżował z Josephem 

Goebbelsem. Hitler wyszedł z tego cało. 

Już w czerwcu 1932 miał miejsce zamach 

w Stralsundzie. W lipcu 1932           

w Norymberdze zamachowcy zaatakowali 

samochód Hitlera, ale pocisk ominął 

jego głowę.  

Po zajęciu Austrii w marcu 1938, Hitler 

odwiedził Benito Mussoliniego  

we Włoszech. Dla zmylenia potencjalnych 

zamachowców do Włoch wyleciały trzy rządowe Focke-Wulfy Fw 200 Condory,  

a Hitler pojechał opancerzonym pociągiem. We Włoszech był jednak zdany  

na włoską ochronę i po powrocie do Niemiec nigdy już nie pojechał za 

granicę do kraju innego niż ten, który podbił. 

Brytyjski attaché wojskowy w Berlinie, pułkownik Noel Mason-Macfarlane, 

opracował plan pozbycia się Hitlera. Mieszkał w pobliżu trybuny,  

na której stawał Hitler. Proponował zabicie Hitlera strzałem z karabinu     

z tłumikem przez okno. Odgłosy parady i maszerujących zagłuszyłyby 

strzał. Pułkownik był nawet gotów sam oddać strzał. Projekt zamachu 

odrzucono. 

Polskie podziemie (Służba Zwycięstwu Polski) planowało zamach na Hitlera 

w czasie jego pobytu w okupowanej Warszawie 5 października 1939.  

Na planowanej trasie przejazdu Hitlera podłożono około 500 kg ładunków 

wybuchowych. Do miejsca, gdzie miał znajdować się Hitler dopuszczano 

jedynie niemiecki personel wojskowy, setki patroli policyjnych pilnowały 

ulic, wiele dachów domów zostało obsadzonych gniazdami karabinów 

maszynowych. Dodatkowo 12 członów władz miejskich, w tym prezydent Stefan 

Starzyński oraz 400 zwykłych mieszkańców Warszawy zostało zatrzymanych 

jako zakładnicy. Hitler przez kilka godzin przyjmował w Alejach 

Ujazdowskich defiladę zwycięstwa. Zamach nie doszedł jednak do skutku. 

Znany jest zamach na Hitlera przeprowadzony 20 lipca 1944 roku przez 

oficerów Wermachtu pod przywództwem pułkownika Clausa von Stauffenberga 

zwany Operacją Walkiria. Śmierć przywódcy miała ułatwić przeprowadzenie 

puczu wojskowego i powstanie nowego rządu. Pośród 200 straconych  

za udział w zamachu był marszałek, wielu generałów, pułkownicy, 

ambasadorzy, a także szef policji kryminalnej. Podłożono ładunek 

wybuchowy w sali narad w kwaterze Hitlera „Wilczy Szaniec” koło Kętrzyna. 

Niestety zaistniały  okoliczności, które pozwoliły Hitlerowi przeżyć. 

Hitler      w odwecie zarządził egzekucję niemal 5 tys. osób.   

Krzysiek Szczęśniak                                                                                              rys. Didka-the-Troll          

 



 
STRONA Z JAJEM 

 

 

 

Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem: 
- Dziesięć litrów benzyny, szybko! 
- Co jest? Pali się? 
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa. 
 

* 
Nauczycielka pyta Jasia: 
- Co wiesz o bocianach? 
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny. 

 
* 

-Synku kiedy poprawisz dwójkę z matematyki? 
- Nie wiem mamusiu, nauczycielka nie wypuszcza dziennika z rąk. 
 

* 
 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu: „Uczniowie chętnie wracają  
do szkoły po wakacjach”? 
Zgłasza się Jasio: 
- Kłamstwem, panie profesorze! 
 

* 
Nauczyciel pyta ucznia: 
- Gdzie jest twoja praca domowa? 
- Nie uwierzy pan, ale po drodze do szkoły zrobiłem z niej samolocik  
i porwali go terroryści. 

* 
 

Odpierwiastkuj się ode mnie, ty ilorazie nieparzysty, bo jak cię 
przelogarytmuję, to ci zbiór zębów wyjdzie poza nawias! 
 

* 
Podchodzi kolega do nowego ucznia i mówi:  
- Nowy?  
- Nie, wyprany w Perwollu. 
 
 



 

DEBIUT PLASTYCZNY W „CZWÓRKOWYCH ASACH” 
 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO PREZENTOWANIA SWOICH PASJI, 

TESKTÓW, RYSUNKÓW, PRAC.  

W NUMERZE PRZEDSTAWIAMY GRAFFITI  

AUTORA O  PSEUDONIMIE S1 

 

 
 


