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Słówko od naczelnych 

 

      Zapraszam do lektury nowego numeru naszej gazetki, w 

którym znajdziecie wiele ciekawostek i obejrzycie piękne 

prace plastyczne naszej rysowniczki Weroniki. Debiutował 

w tym numerze J. Kubica.  Przedstawiam wam moją 

zastępczynię Weronikę z II a i oddaję jej głos. 

 

      Witam Was jako wicenaczelna i zachęcam do czytania 

gazetki szkolnej. Czuję wielką radość, że zostałam doceniona i 

będę miała też wpływ na to, co będziemy zamieszczać w 

gazetce. Zależy mi na tym, aby wielu uczniów znalazło coś 

ciekawego. Stałym czytelnikom dziękuję za to, że jesteście z 

nami,  



pozdrawiam wszystkich  ;)  Wera ;)  

 

 

 

GOŚCIEM 
„CZWÓRKOWYCH ASÓW” 

JEST PANI ELŻBIETA WIEWIÓRSKA 
 

1. ”Czwórkowe Asy”: Czy lubi się pani uczyć języków obcych? 

     Elżbieta  Wiewiórska: W szkole podstawowej uczyłam się języka 

rosyjskiego, który był moim ulubionym przedmiotem. Miałam 

wspaniałą nauczycielkę, z którą po dziś dzień mam kontakt  

i dzięki której też jestem nauczycielem. Z językiem niemieckim 

zetknęłam się dopiero w liceum, ale „zaiskrzyło” od pierwszej 

lekcji. 

2. „Cz. A.”: Czy ma pani jakieś pasje? 

     E. W.: Myślę, że właśnie języki i praca w szkole, z młodzieżą to 

moja pasja. To daje mi radość i dużo satysfakcji. Gdy 

pracowałam w szkole ponadgimnazjalnej kilkoro uczniów udało 

mi się zarazić swoją pasją. Najpierw zdali maturę z języka 

niemieckiego a potem rozpoczęli studia na tym kierunku. Jeden  

z uczniów odbywał praktyki pod moim okiem. Jest dziś 

nauczycielem. Inna uczennica wyjechała do Niemiec, gdzie 

kontynuuje naukę na uniwersytecie we Freiburgu. Mimo wielu 

przeciwności losu muszę przyznać, że mam szczęście, bo 

pracując jako nauczyciel łączę przyjemne z pożytecznym. 



 

 

 

3. „Cz. A.”: Jaką ocenę miała pani w szkole z języka niemieckiego? 

E. W.: Oczywiście 5, ale na maturze zdawałam język rosyjski:-)) 

Przyznam się, że po maturze  zdawałam egzaminy do Akademii 

Pedagogicznej w Krakowie na polonistykę... Ale na szczęście się 

nie dostałam i wybrałam germanistykę. To był dobry wybór. 

4.„Cz. A”: Jak spędza pani czas wolny? 

E. W.: Jeśli tylko jest, to spędzam go razem z synem. Idziemy do 

kina lub na spacer. Gdy jest brzydka pogoda gramy na 

komputerze:-) Moja ulubiona gra to Chicken Invaders:-) 

5.„Cz. A.”: Czy lubi pani podróżować?  

E. W.: Niestety podróże nie są moją pasją. Jestem domatorką  

i w domu czuję się najlepiej. 

6. „Cz. A.”: Czy uprawia pani jakąś dyscyplinę sportu? 

     E. W.: Jako młoda dziewczyna trenowałam lekkoatletykę, brałam 

udział w zawodach i każde wakacje i ferie spędzałam na obozach 

sportowych. Obecnie jako nauczyciel wspomagający na lekcjach 

w-f ćwiczę z uczniami w naszej salce korekcyjnej:-) Sport to 

fajna sprawa. Pozwala zachować sprawność fizyczną ale i zbliża 

ludzi. Uczniowie ćwiczą ze mną rozmawiając po niemiecku:-)) 

To dopiero frajda. 

7. „Cz. A.”: Czy lubi pani czytać książki? 

      E. W.: Książki bardzo lubię. Hmm, chyba nawet mogę 

powiedzieć, że kocham. Czytam kryminały, thrillery, obyczajowe 

powieści. Ulubieni autorzy Jack Higgins, Alistair MacLean, Stieg 

Larsson, Nicci French i wielu innych, którzy tak pisali/piszą, że 

nie mogę się oderwać od czytania. 

 8. „Cz. A.”:  Jaka jest pani ulubiona potrawa? 

     E. W.: Jest ich wiele:-)) Proszę zapytać panie z naszej szkolnej 

stołówki:-)) Przy okazji dziękuję za te wszystkie smakołyki:-) 

9. „Cz. A.”:  Jakie są pani ulubione perfumy? 

    E. W.: Moje ulubione perfumy to zapachy z linii Calvina Kleina. 

Chodzę więc do drogerii, by sobie powąchać, bo troszkę dużo 

kosztują:-)) Czasem jednak, jak jestem grzeczna, znajdę jakiś 

flakonik pod choinką:-)) 

Dziękujemy Pani za rozmowę. 

rys. Didka-the-Troll 

 



 

 

 

PODRÓŻ MOICH MARZEŃ 

WERSAL – REZYDENCJA KRÓLÓW FRANCUSKICH 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rys. Didka-the-Troll 
 

     Pałac wersalski, na przedmieściach Paryża jest symbolem 
francuskiej monarchii absolutnej. W 1682 pałac  stał się oficjalną 
rezydencją króla Francji i Wersal przejął rolę faktycznej stolicy 
kraju. Obecnie jest odwiedzany przez około 10 milionów 
zwiedzających rocznie i stanowi jedną z największych atrakcji 
turystycznych Francji. Znajduje się w nim 700 pomieszczeń,  
z których 120 udostępnia się publiczności. Początki pałacu wiążą się 
z pasją myśliwską Ludwika XIII. Król po raz pierwszy spędził w nim 
noc 9 marca 1624. Ludwikowi XIII  bardzo spodobały się okolice 
Wersalu, więc  postanowił powiększyć i upiększyć swoją siedzibę. 
Dodano m.in. sześć wież prostokątnych. Fasada uzyskała styl 



typowy dla okresu panowania Ludwika XIII Ponadto na 70 
hektarach przylegających urządzono park.  
 
     Ludwik XIV przyjechał po raz pierwszy do Wersalu w wieku 
dwunastu lat. Pokochał Wersal, to tutaj korzystał z natury  
i swobody. Po ślubie w 1660 roku i narodzinach pierwszego dziecka 
postanowił przeprowadzić bardziej gruntowną przebudowę pałacu. 
Zgodnie z radą doradców miał to być  wyjęty jakby z baśni „Pałac 
Słońca”, Ludwik XIV królujący zaś w Wersalu byłby Królem-Słońce. 
Zgodnie z tym założeniem w ogrodzie zainstalowano liczne fontanny  
i rzeźby przedstawiające historię Apolla, antycznego bóstwa 
solarnego. Charles Perrault, słynny autor bajek, zaproponował 
budowę Groty, która przywoływałaby na myśl mityczną morską 
grotę słońca, gdzie słońce miało wypoczywać po zmierzchu. Pawilon 

Groty powstał na północ od pałacu, bajecznie wykończony wewnątrz 
różnokolorowymi muszlami, koralami, kamieniami morskimi  
i lustrami.  Park został przekształcony w swego rodzaju park 
rozrywki z kolejką górską, labiryntem, huśtawkami Król zdecydował  
o zachowaniu oryginalnego zameczku myśliwskiego Ludwika XIII. 
Prace nad głównym pałacem zakończono latem 1670. Pałac 
wersalski od strony ogrodów zyskał zupełnie nową fasadę,  
z ogromnym marmurowym tarasem między dwoma skrzydłami na 
miejscu dawnej fosy. Jedno z nowo wybudowanych skrzydeł 
zajmowały oficjalne apartamenty króla drugie skrzydło należało do 
królowej i pozostałych członków rodziny królewskiej. Około 1674 
pałac wersalski był już znany w całej Francji  
i Europie. Król pozwalał na wizytę praktycznie każdemu, jedynym 
warunkiem było przyzwoite odzienie. W 1684 zbudowano słynną 
Wielką Galerię, często nazywaną Galerią Zwierciadlaną, gdzie 17 
luster umieszczonych na ścianie odpowiada 17 oknom wychodzącym 
na ogród. W 1682 pałac wersalski stał się największym pałacem w 
Europie i oficjalną rezydencją Ludwika XIV i jego ministrów. Tym 
samym Wersal przejął od Paryża rolę stolicy Francji. Wraz z królem 

w Wersalu mieszkało kilkanaście tysięcy dworzan i służby. Po 20 
latach prac budowlanych Ludwik XIV uznał, iż cel został osiągnięty. 
Wersal stał się siedzibą godną największego monarchy Europy. Po 
ponad trzydziestu latach zamieszkiwania w pałacu wersalskim 
Ludwik XIV zmarł tamże 1 września 1715 roku. 
     Wersal, symbol królewskiej Francji, to żelazny punkt zwiedzania 
okolic Paryża. W murach rezydencji miały miejsce wydarzenia 
zmieniające bieg historii np. podpisanie pokoju z Niemcami, 
kończącego I wojnę światową. Spacerowanie pałacowymi 
korytarzami to wspaniałe przeżycie, nie tylko dla pasjonatów 
historii.  



                                                                   Xperia 

 

ROK AKTYWNEGO I ZDROWEGO  
STYLU ŻYCIA 
OŚWIĘCIM 2014 

 
 W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, który odbył się w dniach  

17-23 maja 2014 r. w naszej szkole zorganizowano wiele imprez, których celem była 

promocja zdrowego stylu życia. Reprezentacje klas rozegrały turnieje unihokeja i piłki 

nożnej. Chętni uczniowie wędrowali ścieżkami Osiedla Zasole popularyzując Nordic 

Walking i ćwiczyli na kompleksach siłowni „pod chmurką” oraz fitness w siłowni 

szkolnej.  

POZNAJEMY PIĘKNO JURY! 

 
W środę 21 maja 2014 r. byliśmy na wycieczce turystyczno-krajoznawczej  

w Jurze  Krakowsko - Częstochowskiej. Z oferty wyjazdu skorzystała 18-osobowa grupa 

uczniów naszego gimnazjum. Trasa wycieczki prowadziła do Ogrodzieńca przez  

Chrzanów, Trzebinię i Olkusz. . 

Najpierw zwiedziliśmy ruiny zamku Rabsztyn – jednego z 25 znajdujących się 

na terenie Jury. Malowniczy obiekt  na wysokim skalistym wzgórzu należał kiedyś do 

największych Orlich Gniazd broniących zachodniej granicy państwa. Warto było się 

potrudzić i wspiąć na szczyt ostańca, by podziwiać rozległe  widoki. 

Kolejnym etapem naszej podróży była Pustynia Błędowska.  

Z miejscowości Klucze po półgodzinnym spacerze dotarliśmy do punktu widokowego 

Czubatka. Niestety ku naszemu zdziwieniu nie zobaczyliśmy  piaszczystych bezdroży 

lecz silnie zarośnięty obszar, głównie wierzbą kaspijską. Zjawiska fatamorgany lub burzy 

piaskowej nalezą tu już do przeszłości, chociaż obserwować je można było jeszcze   

w latach 60-tych  XX wieku. 

Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie ruin największego na Jurze 

Orlego Gniazda, XIV-wiecznego zamku Ogrodzieniec w Podzamczu. Zbudowany na 

najwyższym wzniesieniu Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej (504 m n.p.m.) jest  

ulubionym miejscem wycieczek szkolnych i spacerów.           

   W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na krótki odpoczynek nad akwenem 

Balaton w Trzebini, uroczym miejscem otoczonym skałkami z wapieni jurajskich. 

 Troszeczkę zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy w pogodne majowe 

popołudnie do naszej szarej codzienności. 

Danuta Mitoraj 



 

Rysunek z archiwum redakcji 

CHŁOPAK CIĘ ZAWIÓDŁ  

- TO NIE KONIEC ŚWIATA! 

 
     Jeżeli ktoś kiedyś stracił swoją drugą połówkę i myśli, że już nic w życiu 

mu się nie przydarzy, to jest w błędzie. Wyobraźnia podpowiada ci, że 

zostaniesz sama do końca życia i żaden chłopak już na ciebie nie spojrzy.  

Z zazdrością patrzysz na koleżanki, które mają chłopaków. Wspominasz 

wspólnie spędzone chwile i zdajesz sobie sprawę z tego, że to już nigdy nie 

powróci. Takie myślenie jeszcze bardziej pogrąża cię z smutku i czarnych 

myślach.  

     A prawda jest taka, czas nie stoi  

w miejscu. Powoli zaczynasz rozglądać 

się wokół siebie i zauważasz innych 

chłopaków. Czasem jeszcze zaboli, gdy 

przechodzisz obok „swojej miłości”,  

a on nawet nie powie zwyczajnego 

„hej”. 

      I wreszcie nadchodzi ten dzień  

… ktoś zagląda ci w oczy i uśmiecha 

się tylko dla ciebie. Zupełnie 

niespodziewanie. 

Być może szukasz miłości na siłę, ale  

z doświadczenia wiem, że jej się nie 

powinno szukać. Ona sama cię 

znajdzie. Musisz się jedynie na nią 

otworzyć i nie zamykać w przeszłości.  

      Wszystko, co napisałam wynika z osobistych przeżyć. Zostałam 

porzucona przez chłopaka, któremu bardzo zaufałam. Nie mogłam 

zrozumieć, dlaczego mnie porzucił i stał się tak bardzo obojętny wobec 



mnie. Minęło kilka miesięcy i poznałam cudownego chłopaka. Co z tego 

wyniknie? Nie wiem.  

Wiem jedno, ludzie czasem się rozstają. Pozostają z sobą ci, którzy 

naprawdę są sobie bliscy.  

Cały czas uczę się swoich uczuć. 

 

Nieznajoma                                                                 rys. Didka-the-Troll 

 

 
 

NA SKRÓTY 
KLAWIATUROWE 

              
             Każdy kto potrzebował kiedyś zrobić coś na komputerze nieco szybciej 
niż standardowo używał skrótów klawiaturowych takich jak: Ctrl + C 
(kopiowanie), Ctrl + V (wklejanie) czy Alt + F4 (zamykanie). Ale zapewne nikt 
nie zna ich wszystkich. 
             Dzisiaj zaprezentuję Wam kilka mniej znanych. Jednym z nich jest 
Win + Prt Sc, który powoduje, że obraz widoczny w ekranie zostaje zapisany 
w folderze Moje Obrazy. Przydaje się to, gdy chcemy pochwalić się naszymi 
osiągnięciami w grach np. na Facebook'u. 

Chcąc mieć np. przeglądarkę internetową na pełnym ekranie zrobimy 
to skrótem klawiaturowym F11, a gdy do pokoju wchodzi rodzic przyda się 
skrót Win + L, który nas wyloguje. 

Osoby, które używają myszki bezprzewodowej mają czasem problem, 
gdy bateria się wyładuje. W takim przypadku, gdy musimy koniecznie 
skorzystać z komputera przyda się możliwość sterowania klawiaturą. 
Naciskając jednocześnie lewy Alt + lewy Shift + Num Lock możemy sterować 
kursorem za pomocą liczb po prawej stronie klawiatury. 8, 6, 4 i 2 porusza 
myszką, a 5 zastępuje lewy przycisk myszy. 

Przy pisaniu trzeba czasami coś cofnąć albo powtórzyć.  
Pomoże w tym kombinacja klawiszy Ctrl + Z i Ctrl + Y. 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Fd%2Fda%2FKB_United_States.svg%2F500px-KB_United_States.svg.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FPomoc%3APoradnik_autora_Wikipedii&h=167&w=500&tbnid=bQ_fwpcx9UjRtM%3A&zoom=1&docid=grCsy62EfGf-mM&ei=c8yOU4ahB7DT7AbpwICQAQ&tbm=isch&client=firefox-a&ved=0CDUQMygIMAg&iact=rc&uact=3&dur=1853&page=1&start=0&ndsp=12


Gdy w szkole lub pracy potrzebujemy zmienić nazwę folderu czy 
dokumentu, zazwyczaj robimy to klikając prawym przyciskiem myszy na plik 
i opcję Zmień nazwę. Szybciej zrobimy to po prostu klikając F2. 

Na koniec napiszę jak zrobić serce. Wystarczy nacisnąć Num Lock, 
a później kliknąć jednocześnie lewy Alt i trójkę po prawej stronie klawiatury 
(Alt + 3). Wyjdzie mniej więcej coś takiego: ♥. Możesz wypróbować wszystkie 
liczby od 1 do 9. Za każdym razem uzyskasz inny symbol. 

                                                               ♦♣♠ ♦♣♠ ♦♣♠ 
 

 

STRONA Z JAJEM 
 

Nauczyciel na chemii omawia doświadczenie: 
- A teraz patrzcie jak ten niebieski płyn zazieleni się na czerwono. 

* 
Matka pyta syna: 
- Co przerabialiście dziś na chemii? 
- Materiały wybuchowe. 
- Nauczycielka zadała coś do domu? 
- Nie zdążyła… 

* 
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik: 
-  Małgosiu, co to za wzór? 
-  To jest... No, mam to na końcu języka... 
-  Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy... 

* 
Znowu nasze cudowne dziecko zaglądało mi do portfela. 
- Dlaczego myślisz, że to Zygmuś? – pyta żona. – Być może to ja 
wzięłam. 
-  To niemożliwe. W portfelu jeszcze coś zostało. 

* 
- Jesteś zadowolony z wakacji? – pyta Jasia nauczycielka polskiego. 
- Tak proszę pani, ale nie na tyle, żeby zaraz pisać o tym wypracowanie. 

* 
Dzwonek do drzwi. Mały Jaś biegnie, żeby otworzyć. Po chwili 
przybiega do ojca:  
- Tato, ten komputer naprawdę przyniósł Mikołaj? 
- Oczywiście. 



- Bo facet mówi, że jakieś raty niezapłacone! 
* 

Jasio dzwoni o 3.00 w nocy do swojego nauczyciela z matematyki… 
- Co pan robi? 
- Śpię. 
- Widzi pan, a ja muszę się przez pana uczyć! 
 
 
 

 

DEBIUT PLASTYCZNY W „CZWÓRKOWYCH ASACH” 
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO PREZENTOWANIA 

SWOICH PASJI, TESKTÓW, RYSUNKÓW, PRAC. 

W NUMERZE PRACA J. KUBICY Z KLASY 1A 

– POPULARNA POSTAĆ KOMIKSOWA KAPITAN AMERYKA   



 
 


