
SŁÓWKO OD NACZELNYCH 

    „Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę 
lata” - to staropolskie przysłowie. Niemal każdego roku 
sprawdzało się. Niestety, teraz kwiecień nie dał nam żadnych 
znaków na przybycie długo oczekiwanej wiosny, za to dał do 
zrozumienia, iż nie pożegnamy się ostatecznie z zimą tak 
szybko. Takie drastyczne zmiany klimatyczne nie prowadzą do 
niczego dobrego. Przylatujące do nas z ciepłych krajów ptaki są 
zdezorientowane, wegetacja przyrody uległa opóźnieniu,  

a zalegający wszędzie śnieg w niedalekiej przyszłości grozi powodziami. Na nas ludzi 
działa depresyjnie, doskwiera nam brak słońca i ciepła. Niestety musimy wytrzymać 
ten trudny czas. Miejmy tylko nadzieje, iż upalne i słoneczne lato wynagrodzi nam 
teraźniejszą pogodę. „Trzymajmy się” dobrej myśli i bądźmy jak najbardziej 

pozytywnie nastawni! 

Aleksandra

       Po świętach wielkanocnych w naszej szkole odbyła się debata, którą 
prowadziłem wraz z Dominiką. Dotyczyła ona tematu: 
 W jakie działania ekologiczne na terenie miasta mogą 
zaangażować się młodzi obywatele? Na debatę został 
zaproszony przez nas Prezydent Miasta Oświęcim Janusz 
Chwierut. Prezydent został zasypany pytaniami przez uczniów. 
Odpowiedział młodzieży, że działania na rzecz środowiska są 
bardzo ważne i nie powinny mieć charakteru jednorazowego. 
Chętnie wesprze takie akcje jak zbiórkę używanych telefonów, 
stworzenie zielonego pomnika Matki Ziemi czy „Zmień 

samochód na rower”. Przedstawił nam akcję, którą sam propaguje „Ja w to 
wchodzę! Posprzątaj po swoim psie”.   

Gustaw  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEBIUT W CZWÓRKOWYCH ASACH 

 

12 LAT TEMU RUNĘŁY WIEŻE  

WORD TRADE CENTER 

   
     11 września 2001 roku w wyniku 

zamachu zostały zniszczone dwie bliźniacze 

wieże,  

w których znajdowały się największe 

światowe firmy. Wysokość jednej wieży 

wynosiła 527 m, a drugiej 417 m . Projekt 

WTC stworzył Antoni Brrittiochi,  

a głównym architektem był Minoru 

Yamasaka – z pochodzenia Japończyk.  

Te potężne wieże były najwyższymi 

budynkami na świecie, lecz 11 września  

w wyniku tragicznego zamachu runęły,  

a pod ich gruzami  zginęło około 3000 osób. 

Na miejscu rozpoczęto budowę kompleksu 

nowych wież z przeznaczeniem na biurowce. 

Będą też pomnikiem upamiętniającym 

tragedię z 11 września 2001 r. Najwyższy  

z nich to Freedom Tower - szklana wieża  

o charakterystycznych ściętych kantach 

będąca dziełem architektów Daniela 

Libeskinda i Davida Childsa.  Wysokość 

najwyższej wieży nie jest przypadkowa 541 

metrów, po przeliczaniu na stopy uzyskujemy wynik 1776 stóp, który w sposób 

symboliczny oddaje datę podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów 

Zjednoczonych.  

     Freedom Tower będzie niekwestionowanym liderem wysokości w Nowym 

Jorku! 

Kuba 

rys. Jaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pasje 

AKTORSTWO, FOTOGRAFIA, KINO, DZIENNIKARSTWO 

– TO PASJE GUSTAWA, DZIŚ OPOWIE WAM, 

JAK ROZWIJA SWOJE ZAINTERESOWANIA 

Każdy z nas ma jakieś pasje. Jedną lub tak jak ja, wiele  

z nich. Zbieranie mini-plakatów z kin. Nie pamiętam od kiedy 

zacząłem je zbierać. W swojej kolekcji mam ich około 300.  

Od zawsze pasjonowały mnie filmy. Uwielbiam oglądać dużo 

filmów, by potem je oceniać. A nie jak niektórzy z nas, oceniają 

przysłowiową książkę po okładce. Moim zdaniem najczęściej 

ocenia się filmy po trailerach (zwiastunach). W nich 

prezentowane są jedynie najlepsze sceny z filmu. Aktorstwo.  

To pasja, która towarzyszy mi już od przedszkola. Pierwszą rolą 

zagraną przeze mnie był wilk w przestawieniu „Czerwony 

kapturek”. Potem zagrałem wiele razy. Obsadzano mnie  

i w głównych rolach i w drugoplanowych. Od końca 

podstawówki zostałem też konferansjerem. Podoba mi się to,  

że staję przed publicznością i przedstawiam jej ciekawe rzeczy.  

W przyszłości chciałbym pójść w kierunku aktorstwa oraz 

dziennikarstwa. Właśnie, pierwsze artykuły zacząłem pisać  

w szkole podstawowej. Uważam, że dzięki temu potrafię przelać 

moje uczucia, myśli, zainteresowania na papier. Fotografia.  

Z tą dziedziną „zmagam się” od kilku lat. Poprzez koła 

zainteresowań możemy poszerzyć horyzonty. Ja tak zrobiłem. 

Uwielbiam robić zdjęcia wszystkim: ludziom, budynkom  

oraz przyrodzie. Dzięki zdjęciom można uchwycić czasami 

bardzo ważne chwile w życiu. Dobre zdjęcia to te, które zostały 

zrobione przez osobę, która kocha to co robi. Ja tak mam. 

Dzięki zainteresowaniom poznaję nowych ludzi, jestem  

w miejscach, gdzie dzieje się wiele ciekawych rzeczy, nigdy się 

nie nudzę, bo wszystko jest dla mnie pasjonujące. Pamiętajcie, 

aby nigdy się nie poddawać, ale starajcie się poprawiać swoje 

błędy.                                                                                                        

 
Gustaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRUKOWANIE W 3D 

 
      Trójwymiarowe drukowanie przedmiotów to hit ostatnich lat. Pomysł  
na tworzenie produktów przestrzennych za pomocą komputerowo programowanych 
narzędzi formujących, stał się nadzieją na kolejną rewolucję technologiczną  
i przemysłową. Technologia ta zakłada tworzenie przestrzennych przedmiotów  
za pomocą nakładania na siebie kolejnych warstw materiału. Podczas drukowania 
dysza nagrzewa się, a sproszkowany materiał nakładany na płytce montażowej 
stapia się w jedną warstwę. Każda utworzona w ten sposób powierzchnia zostaje 
sklejona z poprzednią, co jest możliwe dzięki temu, że praca drukarki opiera się  
na metodzie addytywnej (dodawanie elementów). 
Technologia drukowania przestrzennego pozwala na naprawdę dobrą zabawę. 
Można na przykład drukować biżuterię, przedmioty użytkowe, modele 
architektoniczne, a nawet własną głowę. Ale to nie wszystko, producenci żywności 
testują projekty drukowania płatków kukurydzianych czy chipsów  
w trójwymiarowych kształtach, np. samolotu lub statku kosmicznego.  
Na uniwersytecie w Pensylwanii drukuje się naczynia krwionośne z cukru, na które 
następnie nanosi się ludzkie komórki, te zaś opierając się na cukrowym szkielecie 
odtwarzają fizjologiczną strukturę żywej tkanki. 
Według niektórych futurologów niebawem każdy z nas będzie mógł wydrukować 
sobie buty, a na biurku zamiast zdjęcia przyjaciół postawi sobie miniaturki  
ich postaci. Niestety, koszt zakupu takiej drukarki wacha się od 500 ( modele  
z niższej półki, do samodzielnego montażu) do 2400 dolarów. 
Polskim urządzeniem, które można samodzielnie złożyć jest  RapCraft wyposażony 
opcjonalnie w jedną dyszę lub dwie, przy czym większa ilość dyszy pozwala  
na drukowanie dwoma rodzajami plastiku lub dwoma kolorami. Cena tej drukarki 
waha się od 3 do 6 tysięcy złotych. Istnieją także firmy oferujące wydruki w 3D. 
Drukarkę, co jest dość intrygujące, można stworzyć za pomocą drugiej drukarki. 
Wystarczy zdobyć modele poszczególnych części i wydrukować je, a następnie 
złożyć. Oczywiście nie wszystkie części da się odtworzyć z plastiku - silnik, 
przewody i elementy elektroniczne trzeba dokupić, by drukarka była w pełni 

funkcjonalna.  

 

Cyprian 

 

  

 

 
 

rys. Jaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O stresie słów kilka.. 

 „Z przerażeniem czekam na wyniki ważnej klasówki. Ważnej, bo od tego zależy 

"byd albo nie byd" z matmy.. z fizyki kartkówka, z niemieckiego i biologii odpowiedzi.. 

Nie mogę się na niczym skupid.. Co się ze mną dzieje? Ręce mi się pocą, wyginam sobie 

palce prawie do bólu.  Nie, to ból? Nie postrzegam go tak.” 

 

To, co przeżywasz, co odczuwasz, to skutki stresu, a stres jest nieodłącznym 

elementem życia. Doświadczamy go wszyscy, chod nie wszyscy w takich samych 

sytuacjach i nie w taki sam sposób na niego reagujemy. Stres zwykle towarzyszy 

sytuacjom nowym, kiedy nie wiemy, jak się potoczą i czy damy sobie z nimi radę. Stres 

możemy odczuwad, gdy możemy stracid coś ważnego lub narazid się na jakieś 

konsekwencje. Np. możemy nie zaliczyd czegoś. Przeżywanie stresu wiąże się z różnymi 

dolegliwościami, mogą to byd kłopoty z koncentracją, rozdrażnienie, kłopoty  

z zasypianiem. To tylko jedne z nielicznych psychicznych objawów stresu.  

Ciało natomiast- ciekawostka- szykuje się do walki. Szybsze bicie serca, szybszy 

oddech, napinanie mięśni. W takich stresujących sytuacjach organizm może 

funkcjonowad tylko w pewnym przedziale temperatury, dlatego też uaktywnia się 

system chłodzący - pot. Zdrowie jest wystawione na poważną próbę. Na szczęście stres 

nie zawsze prowadzi do  choroby. To zależy od Twojej wewnętrznej siły, od tego, 

 w jakim stopniu potrafisz radzid sobie z trudnościami. Według badao ostatnich lat 

stres, z którym sobie poradzisz nie ujmie Ci zdrowia, wręcz przeciwnie, pomoże 

 go przysposobid. =] 

Olcia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DZIECI Z KARABINAMI - AFRYKA 
          Ostatnio bardzo 

zainteresował mnie 

pewien reportaż  

o sytuacji dzieci  

w Afryce. Tekst mówił  

o tym, iż są one już od 

najmłodszych lat 

zmuszane do wstąpienia 

do armii.  

W zamieszkach 

wojennych uczestniczy 

ok. 120 tysięcy osób. 

Również wstrząsającą 

informacją jest to,  

że w wojnach często 

uczestniczą dziewczyny,  

a ponadto traktowane są 

tak samo jak inni 

żołnierze. Wstąpienie  

do armii zapewnia własne przetrwanie, a także uznanie i prestiż. 

Niektóre dzieci są często poddawane różnorodnym treningom 

siłowym, wysyła się je do obozów. Tam jako młodzi żołnierze 

przeważnie są brutalnie traktowane.  

W niektórych obozach dzieci umierają poprzez wycieńczenie. 

 Po kilku tygodniach treningów dzieci są już gotowe  

i wykorzystywane do pierwszych walk. Jest to bardzo brutalna 

rzeczywistość.  

          To niestety tylko jeden z wielu  przykładów, na to, że życie  

w Afryce nie jest łatwe nawet dla bardzo młodych ludzi. Dlatego 

właśnie moim zdaniem trzeba pomagać innym, mieć oczy otwarte 

na ludzkie potrzeby i ich cierpienie. Nie można być obojętnym. My 

jako zwykli ludzie, młodzież, często nie możemy zbyt wiele zrobić. 

Czasami organizowane są w naszym otoczeniu różne zbiórki 

charytatywne, akcje itp. Warto jest pomagać innym, ponieważ 

dobro zawsze wraca, a nawet jeśli nie, to otrzymujemy satysfakcję, 

że jesteśmy pomocni.   

tekst i rys. Aleksandra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Arab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEBIUT W „CZWÓRKOWYCH ASACH” 

praca nagrodzona w konkursie bibliotecznym 

„Gimnazjum to drugie ja” 

Wstając rano, myślisz sobie: 

„Kiedy ja tę kartkówkę napisać mogę”? 

„Czy dzisiaj coś obleję, nie zdam”? 

„Ile nieprzygotowań dziś wykorzystam”? 

Idąc do szkoły przypominasz sobie: 

„O matko! Gdzie moje zwolnienie”? 

„Przecież miałem skręconą nogę”! 

„I jak ja teraz na w-f-ie ćwiczyć nie mogę”? 

Smutny do szkoły wchodzisz, 

Aż tu nagle widzisz, 

Że karty bramkowej zapomniałeś, 

I upierasz się, że z domu ją zabrałeś. 

Gdy wchodzisz do szatni, szatniarka Cię wita, 

I o twoje buty zastępcze pyta. 

„Ojejku! Zapomniałem! I co teraz będzie”? 

„Jeszcze się lekcje nie zaczęły”, 

„a moje minusowe punkty gwałtownie przeskoczyły”. 

Rozległ się dzwonek, 

Wszyscy do swych klas biegną. 

„Ale czemu mają uśmiech na twarzy”? 

„Czy luźne lekcje będą”? 

Niestety-teraz matematyka, 

Przez nią możesz dostać niezłego bzika. 

Procenty, liczby dziesiętne, ułamki, 

Ale po szkole pójdziesz na sanki. 

Kolejne lekcje: polski, angielski, chemia, 

Nie wiesz, dlaczego złapała Cię trema? 

Ponieważ to przedmioty, których się uczyć musisz, 

A potem może się na jakiś konkurs skusisz? 

Zadowolony, kończąc już szkołę, 

Chociaż łza jakoś kręci się w oku, 

Zapamiętaj to sobie na całe życie: 

„Wychodząc ze szkoły, 

pamiętaj mój Kolego, 

zdobyta mądrość, 

mówię Ci szczerze, 

zostanie Ci w głowie, 

A nie na papierze!” 
 

 

Marota Koko-Chan 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inwestycje w Oświęcimiu  

Modernizowany Rynek 

 

 

 Jak wszyscy wiecie rynek w Oświęcimiu został 
zamknięty w sierpniu ubiegłego roku. W końcu 
doczekaliśmy się modernizacji rynku. Dwa lata po 
wyburzeniu budynku „Tęcza” zaczęły się zmiany.  
Na placu po przebudowie zobaczymy: fontannę, 
przedwojenną studnię, oraz przeszklony fragment 
podziemi z wejściem, wykorzystując tunel 
poniemieckiego schronu. Wejście będzie od 
przedwojennego z kolei ratusza, którzy stoi przy 
Rynku Głównym 2. Ostatecznie przebudowa zakończy 
się 30 czerwca 2013 roku. 
Przebudowa będzie kosztowała około 3,9 mln zł. 
Poniżej wizualizacje rynku: 

                                  Gustaw 

 

 
 

 

 


