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     FANTASTYCZNA (SPORTOWA)  
                          CZWÓRKA -                
        słowo od redaktora naczelnego

W NUMERZE: 
Po co komu sportowa szkoła?- w teorii i w praktyce profesor Hanny Kobus i ucznia Marcina Derenia.
Kim był nasz patron? 
Trochę o historii szkoły... 
Co się dzieje na szkolnych korytarzach w czasie przerwy? 
Historia zagadkowego Wmordechcesza- opowiadanie... czy na faktach? 
Jedna szkoła -wiele dyscyplin sportowych. 
Przewodnik po szkole dla zagubionych. 
Wspomnienie grudniowych wigilii klasowych. 
Tolerancja w szkole- prawda czy mit? 
Konkurs na selfie z nauczycielem lub... szkołą w tle. 
Wybitni absolwenci sportowcy. 
Sonda szkolna- plusy i minusy Czwórki.
Półroczne sukcesy naszych uczniów

    Jeśli nie wiesz, co to Fantastyczna Czwórka, to zaczynam zastanawiać się, czy jeździsz samochodem
Flinstonów, a newsy podrzucają Ci dinozaury. Wiem, przezabawne. 
  Jeśli jednak żyjesz w innej rzeczywistości, przytoczę Wikipedię: "Fantastyczna Czwórka (ang. Fantastic
Four, FF) – drużyna fikcyjnych postaci komiksowych (superbohaterów), stworzonych przez Stana Lee i
Jacka Kirby’ego w roku 1961 dla wydawnictwa Marvel Comics." Dla używających Explorera: to taki
komiks, nie film, heretycy.                                  
     ZS Nr 4, Czwórka, sportowa, fantastyczna, łapiecie? Mam nadzieję. 
  Więc kiedy znacie fantastyczną nazwę gazetki o sportowej i jakże fantastycznej Czwórce, czas
przedstawić jej cechy, których pozazdroszczą Wyborcza, Fakt czy (tu wstaw dowolną nazwę średniej
jakości gazety). Czytając naszą gazetkę, czujesz się jak w raju płynącym colą nie winem (po co to komu).
Nie robimy tego dla pieniędzy, zero 'product placement', nikt tu nie mówi, że pije Pepsi czy Colę (to
gazetka, nie reklama, więc nie zdradzę, co wolę). 
  O czym piszemy? Raczej o czym nie piszemy! Poradnik przetrwania w szkole, relacje z wydarzeń, życie
szkoły pół żartem pół serio. Chce się czytać. Poświęć nam chwilę, nie pożałujesz. Chyba.

                                                                                                                             Oskar Orfin
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Oskar, tak, Oskar Orfin. 

Wysoki  chłopak trenujący grę w
komputer, a czasami nawet karate. Oskar
to na co dzień bardzo uśmiechnięty i
wesoły chłopak, uwielbiający swoje życie.
Bawi (czytaj: pracuje) się w grafika
komputerowego, kocha dyskusje na
tematy polityki, praw człowieka, religii a
najbardziej jedzenia. 

Nudzi Ci się?
Nie masz z kim porozmawiać? 
Dzwoń do Oskara! 
Nie masz jego numeru? Na pewno zaraz
dostaniesz od kogoś jego wizytówkę.

     FANTASTYCZNA REDAKCJA -    
       czyli szóstka autorów tekstów    
             w krzywym zwierciadle 

Średniego wzrostu chłopak, o
kruczoczarnych włosach i niebieskich
oczach. Zapalony gracz Leauge of
Legends. (tsssa Brąz 5)

Niejaki Kuba Gałecki. 

Na pierwszy rzut oka bardzo miły,
inteligenty chłopak z talentem do
matematyki. Jednak skrywa przed
światem swoją mroczniejszą stronę. Kuba
wprost uwielbia czarny humor i wszystko
co mroczne (taki trochę sadboy z niego
hehe).                        
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 Konrad (Bonzo)Starczewski,
nasz duży kolega o równie
dużym i czułym serduszku.

 Zabawny, szarmancki i
wyrafinowany. Wie, jak
zachować spokój i opanowanie
w każdej sytuacji.

Trudno jest go wyprowadzić z
równowagi, jednak mimo to
lepiej go nie denerwować. 

 Zawsze ubrany w markowe

To jest Oskar.
 Oskar jest pogodnym
życzliwym, bardzo wysokim
brunetem. Jego bystre oczy
mają kolor piwny.  Oskar bardzo
często zatapia się w myślach o
swojej wybrance serca ( ͡° �ʖ ͡°
).
Jest świetnym, wszechstronnym
sportowcem, który nie boi się
wyzwań. Od jakiegoś czasu
trenuje sztuki walki, więc
"ciężki" z niego zawodnik. Nie
daje sobie w kaszę dmuchać i
potrafi się postawić. 

                                          P.Ch.

. Konrad Starczewski
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Piotr " Portek" Chałupka, bo tak
go nazwano 16 lat temu.
Na co dzień chodzi do
Gimnazjum Sportowego i jak
wiadomo, powinien być
sportowcem.
Jest sredniego wzrostu
blondaskiem o muskularnym
ciele niczym sam Robert
Burneika:P
Trenuje piłkę nożną w klubie
Górnik W-ch, jako boczny
obrońca dzielnie walczy o każdą
piłkę. Czasem mu nie wychodzi,
ale walczy do końca.

Kacper "Wojak" Wojakiewicz, popularny
dziki fajter z Wałbrzycha trenujący muay
thai od 1,5 roku. 

Ktoś Ci grozi? Ktoś chcę Cię bić?
Zadzwoń do Wojaka, dla niego nie ma
mocnych, w ciągu kilku minut a nawet
sekund szybko rozwiąże problem
(Gwarantuję 100% bezpieczeństwa!). 

Wojak to ciemny blondasek, średniego
wzrostu z fryzurą na tak zwanego jeża,
były piłkarz klubu Górnik Wałbrzych.

 Po 6 latach gry w piłkę nożną postanowił
stać się prawdziwym dzikiem, zaczął
wciągać buzią, czasem nawet nosem
kilogramy jabczanu, śliwczanu,
gruszkanu i innych tego typu prochów.

Kacper Wojakiewicz Kacper Wojakiewicz
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JAK SZKOŁA SPORTOWA
WPŁYWA NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ

CHARAKTERÓW UCZNIÓW

   Nasza szkoła to nie tylko sport, ale również bardzo wiele wyrzeczeń z nim związanych.

   Nasi uczniowie mają wiele obowiązków oraz zajęć pozaszkolych. Tak wielki nakład pracy wpływa pozytywnie
na kształtowanie się charakterów naszej młodzieży. Cechuje ich determinacja oraz wytrwałość w tym, co
robią, ponieważ przecież wszyscy zajmują się tym, co kochają.
   Bardzo wiele cech, które kształtuje nasza młodzież w sporcie, przydaje jej się w dalszym życiu. Najważniejsze
z nich to obowiązkowość oraz wytrwałość. Są to wartości, które wpływają na przyszłość w największym
stopniu. Obowiązkowość jest w sporcie bardzo ważna i nasza szkoła przykłada do niej wyjątkową wagę. W
przyszłości przecież obowiązkowość jest tak samo ważana dla pracodawców.
   Następnymi cechami, które nasi uczniowie nabywają dzięki szkole oraz treningom, są samodyscyplina oraz
pokora. 
   Samodyscyplina to regularne uczęszczanie na treningi. Kiedy zamiast grać na komputerze bądź oglądać
telewizję, nasi uczniowie wybierają aktywne spędzanie czasu poprzez trenowanie, kształcą w sobie siłę
charakteru. 
Na treningach możemy również uczyć się pracy w grupie. 
   Pokora natamiost to umiejętność przyznania się do błędu i skorygowanie go. Czesto w szkole pomóc mogą
nam nauczyciele czy nasi rówieśnicy.
W naszej szkole jest wiele dyscyplin sportu, które różnią się od siebie, ale sprowadzają się do tych samych
wartości. Nadrzędną wartością w każdym sporcie jest gra "fair play",  to znaczy gra bez oszustwa i zbudowana
tylko z dozwolonych zachowań. Dzięki temu w życiu postępujemy tak jak w sporcie, czyli jesteśmy uczciwi
wobec innych ludzi.
    W sportowej szkole dzięki treningom nabywamy pewności siebie, którą zdobywamy poprzez  pracę oraz
determinację. Jeżeli widzimy postępy w tym, co robimy, to upewniamy się, że jesteśmy w tym coraz lepsi.
    Uprawianie sportu dostarcza nam bardzo wiele emocji, smutku po przegranej i szczęścia po wygranej. Wpływa
to nasze samopoczucie, szczęście dostarcza nam endorfin, które wywołują dobre samopoczucie.
    To, że jest to szkoła sportowa, wcale nie znaczy, że nie przykłada się tutaj większej wagi do nauki. Jest to
błędne spostrzeżenie, które często tkwi w głowach ludzi. Prawda jest taka, że uczniowie muszą pogodzić ze
sobą naukę i zajęcia sportowe. Jest to kolejny dowód na to, że dzięki szkole sportowej  uczymy się
odpowiedzialności za siebie. Wpływa to w przyszłości na podejmowane przez nas decyzje oraz branie za nie
odpowiedzialności.
     Uczniowe naszej szkoły ciężko pracują nad sobą i nad swoimi sukcesami oraz biorą na siebie ciężar, jaki
płynie z nauki oraz zajęć sportowych, lecz przynosi im to ogromną radość oraz pokonują dzięki temu swoje
słabości oraz bariery.
                                                                                                                 Jakub Gałecki
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Lekcja W-F

Zespół Szkół Nr 4

Jakub Gałecki

Jakub Gałecki
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   Jak wyglądał Pani pierwszy trening?
 Pierwszy trening sprawił niezbyt miłe wrażenia. Na salę przybyły tłumy dziewcząt. Było okropnie ciasno, nie dla
wszystkich starczyło piłek, było tak mało miejsca, że obijałyśmy się o siebie. Ale taki stan rzeczy nie trwał długo.
Wystarczyło uzbroić się w cierpliwość i przeczekać. Dziewczęta wykruszały się z treningu na trening. Nie
wszystkim chciało się przyjeżdżać popołudniami i wracać wieczorami do domu inne wyraźnie się nie nadawały.
  Jak Pani myśli o tamtejszym okresie, patrząc z perspektywy czasu?
 Patrząc z perspektywy czasu uważam, że to był bardzo trudny okres. Otóż szkoła podstawowa trwała wówczas
8 lat a nauka odbywała się przez 6 dni w tygodniu, czyli od poniedziałku do soboty a wakacje kończyły się już 21
sierpnia. Oprócz tego nauka religii odbywała się w sali katechetycznej przy parafii, zatem raz w tygodniu
wieczorem musieliśmy dodatkowo chodzić do kościoła na lekcję religii. Biblioteki szkolne były bardzo ubogie a
my nie posiadaliśmy komputerów, tabletów, komórek, Internetu czy encyklopedii, zatem musieliśmy chodzić do
biblioteki miejskiej, żeby odrobić większość zadań domowych.
   Jak wyglądał Pani dzień, kiedy była Pani uczennicą szkoły sportowej?
 Długie monotonne lekcje do 15, na których trzeba było bardzo dużo pisać, wszystko notować i przepisywać.
Wielokartkowe streszczenia i wypracowania, prace klasowe czy klasówki- wszystko musieliśmy pisać, nie było
żadnych gotowych kserówek. Wracałam do domu, wykładałam na biurko zeszyty i książki w kolejności, w której
planowałam odrabiać lekcje, czyli od najłatwiejszych do najtrudniejszych a potem padałam na chwilę przed
obiadem na łózko i momentalnie zasypiałam. Rodzice budzili mnie na obiad. Po obiedzie zaczynałam odrabiać
lekcje i robiłam tyle, ile zdążyłam przed wyjściem na trening na 19.30. Powrót do domu po treningu przed godz.
22, kolacja i znów siadałam do lekcji. A następny dzień był taki jak poprzedni. 
   W jaki sposób spędzała Pani weekendy?
 Miała Pani czas na odpoczynek? Soboty były wolne od obowiązków, ale nie dla mnie. W tym okresie
uczestniczyłam w rozgrywkach zarówno swojej jak i starszej drużyny, zatem mecze miałam i w sobotę, i w
niedzielę, tydzień w tydzień na miejscu lub na wyjeździe. Zawsze jednak do szkoły starałam się przyjść z
odrobionymi zdaniami pisemnymi i być przygotowana do wszystkich przedmiotów. 
   Uważa Pani liceum sportowe za czas wytężonej pracy?
 To był okres bardzo wytężonej pracy, zarówno w szkole jak i w klubie. Treningi codzienne, mecze weekendowe,
obozy sportowe pomiędzy świętami, obozy sportowe w czasie ferii i obozy sportowe w okresie wakacji a
wszystko to nieodpłatnie, ale obowiązkowo. Jak funkcjonowała Pani na studiach? . Pracę magisterską pisałam po
nocach, kiedy dziecko spało, w pracy usypiałam na przerwach, a na treningach potykałam się o własne nogi.
Wciąż jednak starałam się wykonywać wszystkie obowiązki najlepiej jak potrafiłam. Studia ukończyłam z
wyróżnieniem, w pracy odnosiłam sukcesy. 
   Czy Pani zdaniem szkoła sportowa wpływa na kształtowanie charakteru młodych ludzi?
 Niezbędne są pewne cechy charakteru, które pozwalają człowiekowi na podejmowanie takich wyzwań i
wysiłków czasem ponad siły, aby łączyć obowiązki z realizacją swojej pasji. Nie pamiętam, aby kiedykolwiek
rodzice budzili mnie do szkoły czy mówili, kiedy mam się uczyć. Samodyscyplina i stawianie sobie wymagań
nawet wtedy, kiedy inni ode mnie nie wymagali, pomogły mi realizować się sportowo a jednoczenie nie
zaniedbywać codziennych obowiązków szkolnych i domowych.
                                                                                                                   Jakub Gałecki

       

               HANNA KOBUS - DROGA SPORTOWCA
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Lekkoatletyka

Lekcja W-F

Hanna Kobus

Hanna Kobus
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         Wywiad z Marcinem Dereniem, absolwentem naszej szkoły      
          gimnazjalnej oraz uczniem  3 klasy o profilu sportowym

   Ile czasu poświęcałeś na treningi oraz jak one wyglądały?
  Na początku gimnazjum trenowałem 3 razy w tygodniu po 1,5h. Wtedy trener skupial się przede wszystkim na
technice i dopiero uczyłem się tego sportu. Teraz trenuję 5-6 razy w tygodniu po minimum 2h i więcej czasu.
 Ćwiczę wtedy taktykę, siłownię i wytrzymałość.

   Co motywowało Cię przez te wszystkie lata do pracy?
  Do pracy motywuje mnie to, że z siatkowką chcę związać swoją przyszłość i tylko ciężką pracą jestem w
stanie osiągnąć swoje siatkarskie cele. Motywacją dla mnie jest również to, że z każdym treningiem staję się
lepszym graczem.

   Jakie cechy charakteru posiadasz, które przydają Ci się w pracy?
  Na boisku na pewno przydaje mi się pewność siebie a także to, że nigdy się nie poddaję i zawsze walczę do
samego końca. 

   Z jakimi zmianamy w Twoim charakterze miał związek sport?
  Sport miał bardzo duży wpływ na zmiany w moim charakterze. Dzięki niemu stałem się pewny siebie, bardziej
cierpliwy, lepiej sobie radzę ze stresem, łatwiej mi się pogodzić z porażką oraz nauczył mnie pracy w zespole.

   Jakie wartości wyniosłeś z naszej szkoły? 
  Moje gimnazjum nauczyło mnie sumiennosci, punktualności, pracy nad własnymi słabościami oraz przede
wszystkim dojrzałości 

   Które wartości przydają Ci się w życiu codziennym?
  Myślę, że wszystkie z tych wartości, których się tam nauczyłem, przydają mi się teraz w życiu codziennym.

   W jaki sposób łączysz sport z nauką?    
  Na pewno mam mniej wolnego czasu na naukę niż większość osób w moim wieku, ale zawsze znajdzie się go
wystarczająco między treningami i meczami na tyle, żeby nie mieć problemów w szkole.
                                            
                                                                                                     Jakub Gałecki

   MARCIN DEREŃ - 
  DROGA DO
SUKCESU...
          od PGS Nr 11        
    do Liceum
Sportowego
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Marcin Dereń

Marcin Dereń
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DAWNE I NIEDAWNE
DZIEJE NASZEJ SZKOŁY

Historia naszej szkoły jest historią związaną z rozwojem miasta
Wałbrzycha.                                                                                           
Znajdowała się ona w innym miejscu niż obecnie. Dokładnie 1 września
1955 r. przy ulicy Lenina 50 (obecnie Andersa na Białym Kamieniu) w
budynku obecnej Szkoły Podstawowej Nr 6 zostaje utworzona szkoła –
IV Liceum.
   Na początku w placówce pracowało 9 nauczycieli, ucząc 40 uczniów.
Pierwszym Dyrektorem był Pan Eugeniusz Fałęcki, a potem
Pani Jadwiga Jarosz.
Szkoła jest wówczas tzw. 11-letnią szkołą ogólnokształcącą – tworzą ją
4-letnie liceum i 7-letnia szkoła podstawowa.
    W roku szkolnym 1957/58 decyzją władz miejskich przeniesiona do
obiektu Szkoły Podstawowej Nr 22 przy ulicy 22 Lipca (obecnie 11
Listopada na Starym Zdroju). W tym miejscu kształci i uczy naszych
uczniów z sukcesy przez 20 lat.
   Na koniec roku szkolnego 1977/78 została podjęta decyzja o kolejnej
przeprowadzce – do nowego budynku przy ul. Sokołowskiego 75 na
Piaskowej Górze, w którym znajdujemy się obecnie. Ten etap to
zarazem 3- letnia tułaczka po sąsiednich szkołach Piaskowej Góry za
salą gimnastyczną i do obiektów Zagłębia Wałbrzych w dzielnicy Biały
Kamień za basenem.
   Pierwsze roczniki absolwentów, którzy złożyli egzamin dojrzałości w
nowym obiekcie szkolnym, na początku lat 80-tych, to wielu znanych w
dzisiejszym życiu Wałbrzycha osobistości świata polityki, medycyny,
sądownictwa, dziennikarstwa czy oświaty.                                                  
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Od 1981 r. posiadamy nie tylko nowy obiekt szkolny, ale również dużą salę gimnastyczną,
nowe boiska a od następnego roku basen. Takie warunki zaowocowały rozwojem sportu
szkolnego i wzmocnieniem rozpoczętego pod koniec lat 70 kształcenia sportowego na
kierunkach z rozszerzonym programem wychowania fizycznego. Początek lat 80-tych to
moment, kiedy razem z nami dystans czasu pokonywali późniejsi olimpijczycy, sportowcy
znani do dziś na arenach kraju i świata.
Okres transformacji politycznej to rok szkolny 1988/89, wtedy także przy IV LO następują
zmiany. Powstaje Szkoła Podstawowa Nr 34, kształcąca od klasy VI do VIII, uczniów
uzdolnionych sportowo. W tym czasie tworzy się Zespół Szkół Ogólnokształcących
Sportowych Nr 4. W tym kształcie placówka funkcjonuje przez kolejne 10 lat. Dopiero w 1999
r. reforma oświatowa wprowadza kolejne zmiany, powodując przekształcenie Szkoły
Podstawowej Nr 34 w Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11.

Słów kilka o naszej szkole na przełomie wieków
Początek XXI wieku to kolejna zmiana nazwy szkoły. Od roku szkolnego 2002/2003
funkcjonuje jako Zespół Szkół Nr 4. Nazwa szkoły istnieje do chwili obecnej, zmianom
podlegały jednak szkoły wchodzące w skład zespołu. I tak od roku szkolnego 2006/2007 do
Zespołu dołącza, utworzona na bazie klas sportowych wyłonionych z IV Liceum, szkoła pod
szyldem Liceum Sportowe. W 2008 roku likwidacji zostaje poddane V Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Piastów Śląskich na wałbrzyskim
Podzamczu. Wówczas, w roku szkolnym 2008/2009, IV Liceum zostaje połączone z
likwidowaną placówką.                                                     

szkoła z przeszłości Foto z internetu
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1 września 2012 r. w naszej
placówce rozpoczynają edukację
klasy mundurowe. 

W tym samym roku zostaje podpisana
umowa z klubem Victoria PWSZ,  dzięki
której w gimnazjum zostaje otwarty
Siatkarski Ośrodek Szkolny.

W ciągu 60 lat istnienia 14-krotnie
zmienialiśmy kapitana a w zmaganiach z
biegiem życia umacnialiśmy się jako
dobra szkoła ogólnokształcąca i
sportowa.

Obecnie Dyrekcja to:
Dyrektor – mgr Bogusław Kuta
Wicedyrektor – mgr Agnieszka
Wyszowska
Wicedyrektor – mgr Radosław Ostrowski

Konrad Starczewski
klasy mundurowe

SOS

foto z Internetu

foto użyczone
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JANUSZ KUSOCIŃSKI -
PATRON NASZEJ SZKOŁY

Od dnia 1 stycznia 2012 r.  Uchwałą Rady Powiatu nasza szkoła  nosi imię Janusza Kusocińskiego. Od
tego czasu do chwili obecnej funkcjonują w Zespole: Publiczne Gimnazjum Sportowe  Nr 11, Liceum
Sportowe i IV Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Integracyjnymi, tworząc Zespół Szkół Nr 4.

Janusz Kusociński urodził się 15 stycznia 1907 r. w Warszawie, w skromnej rodzinie
urzędnika kolejowego. Wychowywał się w Ołtarzewie pod Warszawą, gdzie rodzina
przeniosła się ze stolicy. Sportem, a dokładnie palantem (jak napisał w swych
wspomnieniach "Od palanta do olimpiady") zainteresował małego, żywego jak iskra
chłopca, starszy brat Tadeusz, uczeń szkoły Rontalera.
W szkole ogrodniczej Kusocński założył z kolegami klub sportowy o nazwie Pretoria.
Chłopcy grali głównie w piłkę nożną. Jako 17-latek Kusociński został członkiem
warszawskiego klubu Sarmata.                                                                                              
                Z lekką atletyką, tj. bieganiem, zetknął się przypadkiem. W drużynie Sarmaty
brakowało zawodnika. Poproszono go, by wziął udział w biegu na 800 m. Kusociński
stanął na starcie i wygrał. W Sarmacie spotkał estońskiego mistrza dziesięcioboju
Aleksandra Klumberga, który - widząc talent młodego biegacza - został jego trenerem,
a potem konsultantem, gdy Kusociński postanowił trenować samodzielnie.

Rafał Łazarski ściana z patronem
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Od 1928 r. Kusociński jest zawodnikiem Warszawianki (do 1939 r.). Przychodzą pierwsze sukcesy.
Pierwszy tytuł mistrza Polski zdobył 8 września 1928 r. na Agrykoli, zwyciężając w biegu na 5 000, w
czasie 15.41, poprawiając rekord ówczesnej gwiazdy polskiej lekkiej atletyki Alfreda Freyera o 13 sekund.
Zyskuje miano "robotniczego Freyera".
Ogółem zdobył 10 tytułów mistrzowskich, na dystansach od 800 do 10 000 m. 25 razy ustanawiał rekordy
Polski, ale marzeniem Kusocińskiego było pobicie rekordów świata Paavo Nurmiego i pokonanie
legendarnego Fina na bieżni.
Pierwszy cel osiągnął 19 czerwca 1932 r. w Antwerpii, wymazując z tabel rekord świata Nurmiego na
dystansie 3000 m. Rekord Polaka to czas 8.18,8. W roku olimpijskim był to sygnał dla Fina, że musi liczyć
się z upartym Polakiem.
31 lipca 1932 r., w niedzielę, na bieżni stadionu Coliseum w Los Angeles, Janusz Kusociński pokonał
koalicję fińskich długodystansowców (choć bez zdyskwalifikowanego za naruszenie przepisów o
amatorstwie Nurmiego) na dystansie 10 000 m i zdobył złoty medal igrzysk. Dobiegł do mety na
pierwszym miejscu, mimo dokuczliwego bólu odparzonych stóp, w czasie rekordu olimpijskiego - 30.11,4.
Rewanżu Finom w biegu na 5 000 m już nie mógł dać. W tym miejscu warto wyjaśnić przyczynę
dolegliwości stóp biegacza. Kusociński założył pantofle lekkoatletyczne odpowiednie do biegania na
trawie (w biegach przełajowych), a nie na twardej bieżni. Przed zawodami w Los Angeles nie pozwolono
mu (innym też) zrobić rozgrzewki na bieżni, sprawdzić jej nawierzchni, więc Kusociński zrobił
rozgrzewkę na trawnikach okalających stadion. W upale, na twardej nawierzchni, bieg w takich butach
sprawiał mu dojmujący ból. Efekt był fatalny... Tylko hartowi ducha zawdzięczał, że ukończył bieg na 10
000 m przed wszystkimi rywalami.

Rafał Łazarski ściana z patronem szkoły
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W dwa lata po igrzyskach, na I ME w Turynie, Janusz Kusociński został wicemistrzem Europy w biegu na
5 000 m. Zajęty walką z Finami dał się zaskoczyć Francuzowi Rogerowi Rochardowi. 5. m zajął w biegu na
1500 m.
Lata 1936-37 były dla Kusocińskiego stracone z powodu poważnej, uporczywej kontuzji kolana, ale
wykorzystał ten czas na ukończenie studiów w warszawskim Centralnym Instytucie Wychowania
Fizycznego.
Wybuch II wojny światowej przerwał wznowioną karierę biegacza i zniweczył jego marzenia o starcie na
igrzyskach w 1940 r. w Helsinkach. We wrześniu 1939 r. Kusociński stanął do obrony Warszawy. Walczył
na przedpolach stolicy, na Okęciu i Sadybie. Był dwukrotnie ranny. Za swoją postawę odznaczony został
Krzyżem Walecznych.
Po kapitulacji włączył się do działalności konspiracyjnej Organizacji Wojskowej "Wilki", w której
powierzono mu komórkę wywiadu. Kusociński przyjął pseudonim "Prawdzic". Od listopada 1939 r.,
wspólnie z innymi znanymi sportowcami, pracował jako kelner w warszawskiej gospodzie "Pod
Kogutem". Rozpoznany przez niemieckiego agenta został aresztowany przez Gestapo w marcu 1940 r. W
czasie trwającego blisko trzy miesiące brutalnego śledztwa, w Al. Szucha i na Pawiaku, torturowany
przez Niemców, nie wydał nikogo.
Janusz Kusociński zginął, rozstrzelany przez Niemców w Palmirach 21 czerwca 1941 r.
Od 1954 r. roku rozgrywane są w Warszawie zawody ku czci sportowca i patrioty - Memoriał Janusza
Kusocińskiego, a od 1957 r. przyznawana jest Nagroda Kusocińskiego.
     
Wspaniale mieć tak inspirującego patrona szkoły, który uczy i pokazuje, jak powinniśmy żyć w tych
nowoczesnych czasach.

Konrad Starczewski

sztandar szkoły Konrad Starczewski
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   W tej chwili dzwonek oznajmił koniec lekcji. 
   Po kilkudziesięciu sekundach niektórzy uczniowie byli już na podwórku, bowiem
pogoda pozwala jeszcze na odpoczynek na szkolnym boisku. Kilku chłopców biegnie
pograć trochę w piłkę nożną. Dołączają do nich następni. To jeden z najlepszych
sposobów na spędzenie dwudziestominutowej przerwy, inne są krótkie i ciężko jest
się dobrze na nich pobawić - mówi Piotrek. Kilka minut później przy bramce jest już
coraz więcej chłopców. Zaczynają się okrzyki, wzajemne pretensje oraz upomnienia. 
  Szybko przechodzimy na łącznik w szkole i spotykamy tam uczniów, którzy usiłują
powtórzyć jeszcze materiał przed trudną klasówką z fizyki. Zaraz się zacznie - mówi
przestraszona dziewczyna. Jednocześnie odpytują się nawzajem. Przeważnie
większość w ten sposób wykorzystuje ostatnie minuty przed sprawdzianem. Można
tylko zadawać sobie pytanie, czy takie pochopne utrwalanie materiału ma jakiś sens.
Pewnie nie do końca, ale przynajmniej ma się świadomość, że wszystko się zrobiło,
aby dobrze napisać - przekonuje Oskar. Dałem już mu spokój i poszedłem pod salę nr
1, gdzie zobaczyłem czwórkę chłopaków, którzy dyskutowali o wczorajszym meczu
piłki nożnej , jednogłośnie stwierdzając, że czas tej przerwy nadaje się tylko na takie
typu rozmowy , wobec tego nie będę im przeszkadzał i pójdę dalej. W ostatnie
miejsce, do którego się udałem, była szkolna toaleta. 
 Gdy wszedłem do środka, zobaczyłem dwóch uczniów, którzy przepisują od siebie
zadanie domowe, lecz nic nie trwa wiecznie i szybkie odpisywanie przerwał im
dzwonek , chłopcy ze zdenerwowaniem wyszli z toalety i tak jak wszyscy z uczniów
udali się na lekcję.                                             Kacper Wojakiewicz

przerwa

                    PRZERWA-          
 UPRAGNIONY CZAS W SZKOLE

Oskar Orfin
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wesoło jest na przerwie a gdzie moja komórka?

ale nudy

wesoła drużyna

Oskar Orfin Oskar Orfin

Oskar Orfin

Kacper Wojakiewicz
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      ZGODA NA ODMIENNOŚĆ? - TOLERANCJA

Cześć, jestem Ahmed. Jestem z homoseksualnym
Syryjczykiem i zagorzałym katolikiem. Mogę być
Waszym kolegą? Jak uczniowie,
nastoletni Polacy, odbierają odmienność w
szkole? 

"Lesbijki są ok, ale gejów nienawidzę, to obrzydliwe"
- mówi jeden z uczniów. "Nie, nie. Jeszcze mnie
wciągnie do tego ajsis, czy jak to się nazywa" - rzuca
drugi. "Ta, jak wy wierzycie w tego Maho... Allaha, więc
nie wciskaj kitu, że jesteś
chrześcijanem, chrześcijaninem? No, tym właśnie". 
Pozostaje mieć nadzieję, że te słowa nigdy nie padną z
ust naszych uczniów.

Na pewno katolickie społeczeństwo? W szkołach
często występuje zjawisko dyskryminacji rzetelnych
chrześcijan. Mimo tego że większość uczęszcza na
lekcje religii, znaczna część jest wierząca na papierze
lub tylko dlatego, że trzeba iść do
bierzmowania. Nauczyciele religii mówią, że spotykają
się z przypadkami, w których uczniowie wyśmiewają
tych, którzy regularnie, z własnej woli chodzą do
kościoła.

Z najnowszego raportu TEA wynika, że w szkołach
najgorzej traktowane są ubogie dzieci wyśmiewane z
powodu ubioru, wykluczane z wydarzeń, na które je nie
stać, oraz chłopcy w jakikolwiek sposób "odstający" od
społecznej normy męskości, w której dominuje kultura
macho. Ale nie tylko oni. Gorzej traktowani są też
niepełnosprawni, o innym kolorze skóry, pochodzeniu,
otyli czy uczniowie o innej orientacji niż
heteroseksualna. Badani przyznawali, że dorosłym
- za zamkniętymi drzwiami nauczycielskiego pokoju -
zdarza się kpić z dzieci. Raport powstał na
podstawie wywiadów z młodzieżą (w szkołach
wiejskich i miejskich problemy były podobne) oraz z
nauczycielami.

Pan profesor Wieczorek mówi, że nigdy nie spotkał się
ze zjawiskiem dyskryminacji w naszej szkole, a w
przypadku jego wystąpienia szkoła jest w stanie
szybko wykryć problem i skutecznie go zniwelować.
Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie podkreśla, że
dyskryminacja w relacji nauczycieli nigdy nie
wystąpiła, a przynajmniej nigdy o niej nie słyszał.
Poruszając kwestię odmienności, usłyszałem:
"Czwarte liceum ma to do siebie, że zawsze
uchodziło za liberalne i otwarte".

Danych dostarczył także ministerialny system
ewaluacji oświaty (SEO), bo szkoły od września 2013
r. mają prawny obowiązek przeciwdziałać
dyskryminacji i rozliczać się z tych działań. Dyrektorzy
zazwyczaj w raporcie piszą: "U nas zjawisko nie
występuje".
W Polsce co dziesiąty uczeń, jak wynika z raportu
Instytutu Badań Edukacyjnych, jest ofiarą
długotrwałego prześladowania.  Nie są to statystyki
odbiegające od normy, jednak Polska odbiega od
innych krajów w aspekcie reagowania I zwalczania
dyskryminacji. Organizacje pozarządowe oczekują od
MEN-u rozpoczęcia regularnych kursów doskonalenia
nauczycieli, by wiedzieli, jak przeciwdziałać
dyskryminacji. Domagają się też powołania zespołu
ds. wspierania równości w środowisku szkolnym.
Młodzież opowiadała badaczom z TEA o obrażaniu
dzieci z niepełnych rodzin, innego niż polskie
pochodzenia, wyznania innego niż katolickie lub
gorliwych katolików. Lista "inności" jest długa. Jak
zauważają badacze, największy problem polega na
tym, że działania antydyskryminacyjne nauczyciele
uważają za zasadne tylko w odpowiedzi na konkretne
zdarzenie. Niewiele robią, by wychowywać swoich
uczniów w tolerancji. TEA chce, by się to
zmieniło, i wraz z innymi organizacjami
pozarządowymi wystosowała apel do Ministerstwa
Edukacji Narodowej. 

A jak wygląda kwestia tolerancji/ dyskryminacji w
naszej Czwórce?
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Nauczyciel uważa, że uświadamianie uczniów z
kryzysem imigracyjnym jest potrzebne w szkole,
jednak żadne działania w tym kierunku nie zostały
jeszcze podjęte. Proponuje przeprowadzenie
referendum w szkole pod  tytułem "Czy jesteś za
przyjmowaniem imigrantów?". 

Zapytałem ponownie, czy szkoła jest w stanie
zniwelować zjawisko nękania. Przytoczyłem sytuację
jednego z uczniów, który czuje się nękany przez
innych. Podkreśla, że pomimo zgłoszenia przez niego
tych zdarzeń, wystarczające działania nie zostały
podjęte i problem przez dłuższy czas się utrzymuje. 

Nauczyciel deklaruje, że nie słyszał o tym zjawisku,
jednak uważa, że jeżeli dana sytuacja ma miejsce, to
należy do skutku powtarzać próby rozwiązania
problemu. Kiedy powiedziałem, kim jest nękana osoba,
spotkałem się ze zdziwieniem i odpowiedzią, że
profesor nigdy nie spodziewał się i nigdy nie zauważył,
że ta osoba jest ofiarą. 

Czy szkoła jest gotowa na odmienności coraz
bardziej ukazujące sie wraz z upływem czasu?
Dowiemy się po teście praktycznym. 

                                                     Oskar Orfin

imigrant

Nauczyciel deklaruje, że nie słyszał o tym zjawisku,
jednak uważa, że jeżeli dana sytuacja ma miejsce, to
należy do skutku powtarzać próby rozwiązania
problemu. Kiedy powiedziałem, kim jest nękana osoba,
spotkałem się ze zdziwieniem i odpowiedzią, że
profesor nigdy nie spodziewał się i nigdy nie zauważył,
że ta osoba jest ofiarą.

 

Oczami poszkodowanego

Mówi, że czuje się nękany przez zdecydowaną
większość kolegów . Jest wrażliwy i nerwowy,
podczas rozmowy, jakby ze stresu macha nogą.
Widzę, że sytuacja jest dla niego bardzo uciążliwa. Żali
się, że nikt nie potrafi nic z tym zrobić. Pomimo tego że
zgłosił sprawę, problem nie ustąpił, wręcz się nasilił.
Podkreśla, że napastnicy przede wszystkim
wyśmiewają go i stosują agresywne zwroty w jego
kierunku. Planował zmienić klasę, jednak w jego opinii
byłoby to tchórzostwo oraz dałoby nękającym
 

poczucie zwycięstwa. Aktualnie stara się nie
odpowiadać na zaczepki i zignorować problem w
nadziei, że ataki ustąpią. 

Czy szkoła jest gotowa na odmienności
coraz bardziej ukazujące sie wraz z
upływem czasu? Dowiemy się po teście
praktycznym.
                                                             Oskar Orfin

interia.pl



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 1 03/2017 | Strona 22 

WWW.JUNIORMEDIA.PLFantastyczna (Sportowa) Czwórka

 Elo, Ziomeczki! Przed wami jedyny, niepowtarzalny przewodnik po najlepszej szkole
na świecie (jak nie w całej galaktyce)! To tutaj dowiecie się, gdzie iść, gdzie nie iść

oraz czego nie robić.
     Wyobraź sobie sytuację. Wchodzisz przez bramkę na teren szkoły, za Tobą szpital (to tam trafiają uczniowie
po lekcji matematyki, nie straszę). Idziesz dalej, mijając samochody krwiożerczych nauczycieli, czekających na
ofiary. Otwierasz drzwi budynku Szkoły (SZKOŁA - Specjalny Zakład Karno - Opiekuńczy). Po lewej czeka on...
Strażnik Teksasu, jedyny, niepowtarzalny ochroniarz Zordan. Jesteś dealerem? Nie dzisiaj, nawet nie wiesz,
kiedy zaliczysz kopa z półobrotu na twarz.  
Idziesz dalej, na prawo szatnia i Pan od pilnowania mioteł, na lewo łącznik, sklepik, basen i sala gimnastyczna.
Możesz jeszcze iść do sekretariatu albo pod sale tortur (lekcyjne). 
Zacznijmy od prawicy. Schodzisz w dół do piwnicy (szczury i w ogóle). Nikt nie ogarnia, dlaczego sale
oznaczone są literami, ale zostawmy ten temat. Zostawiasz w kurtkę w szatni lub we własnej szafce, jak Cię
stać.
     Wchodzisz po schodach niczym Harry Potter do Komnaty Tajemnic. I po lewej stronie biblioteka, gdzie lubią
sobie poczytać (na pewno, hehe), po tej samej stronie sala od informatyki o numerze 8, dzielnie strzeżona przez
naszego ukochanego Generała. Idąc dalej, widzimy sale 7,6,5, bla bla, 3,2 i w końcu 1 ehhh,dawno się tak nie
zmęczyłem. 
 Jak dobrze, że blisko nas są komory gazowe (czyt. Toalety). Lecisz dalej, znowu schodami do góry, tak sobie
myślisz, że to już koniec wycieczki, niestety muszę cię zmartwić, jeszcze jedno piętro hehe.
 Będąc w połowie drogi, postanawiasz sobie usiąść, przed sobą widzisz około 8 krzeseł, idąc poważnym wolnym
krokiem (to był błąd), dochodzisz do jednego z krzeseł, przygotowany, żeby usiąść, słyszysz ten dźwięk...
Bramy Mordoru zostały otwarte (zabił dzwonek na przerwę), widzisz wielką armię niczym 300 Spartan, niemal
się obejrzysz, nie masz już gdzie usiąść(takie życie,hehe).
Smutny, zdenerwowany idziesz dalej, wszędzie widzisz jakieś sale tym razem dwucyfrowe (WoW, znasz już tyle
liczb) i jak na każdym piętrze ulubiona komora gazowa hehe. Idziesz  znów po schodach, jest ci bardzo gorąco
niczym na plaży w lecie , ale nagle zrobiło Ci się bardzo zimno, jakby było -20 stopni, wtedy pojawia się ta jedyna
sala mroku, cierpienia, chaosu, tak tak jest to sala numer 22. Mało uczniów wyszło z tej sali cało (wcale nie
straszę!). Idziesz dalej, nagła zmiana temperatury, znów jest ci gorąco,  (uhh, w końcu) widzisz już koniec
korytarza i salę 28, zafascynowany tym, że już potrafisz liczyć do 28, a jednocześnie szczęśliwy końcem tej
pięknej, a zarazem trudnej wyprawy, słyszysz... tak,tak dzwonek. 
     Idziesz dalej, schodząc w dół, patrzysz po korytarzach, ale nikogo nie ma, i w tym momencie uświadamiasz
sobie, że masz lekcje i to nie jakieś zwykłe, jest to W-F, biegniesz niczym Usain Bolt na olimpiadzie. W końcu
docierasz do szatni, twoi koledzy już zaczęli rozgrzewkę, przebierasz się tak szybko jak nigdy. Wychodzisz z
szatni i jest - on twój trener, objawił się niczym Jezus (pozdro dla kumatych, hehe), styrany wychodzisz z sali
gimnastycznej, myślisz tylko o tym, jak to możliwe, że nadal żyjesz po tym wuefie.
Reszta dnia w szkole przebiega znacznie lepiej, śmieszki, heheszki, z innymi nauczycielami.
     I nadszedł ten czas, po 7 godzinach w szkole schodzisz do szatni po swoją kurteczkę, szybkim krokiem
zmierzasz do drzwi wyjściowych (Zordan nadal czuwa nad wyjściem)  i w końcu po tylu godzinach wychodzisz,
modląc się, żeby jutrzejszy dzień był lepszy....     Oskar Przepiórzyński

 PRZEWODNIK DLA ZAGUBIONYCH
PIERWSZAKÓW
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''I po lewej stronie biblioteka, gdzie lubią sobie poczytać (na pewno, heh)''

''Strażnik Teksasu, jedyny, niepowtarzalny ochroniarz Zordan''

Oskar Przepiórzyński

Oskar Przepiórzyński
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Pościgi, wybuchy, porwania, wojny gangów, przemycanie koksu
przez Atlantyk to pikuś przy historiach uczniów naszej szkoły. 

    Strzelanina na korytarzu z kochanym panem ochroniarzem
Zordanem, symulacja Tekena 6 przed szkołą, przemyt drożdżówek,
włam na szkolne serwery, trojany na komputerze dyrektora. Od
czego zacząć? Napisałbym, że można tu poczuć się jak wywero...
wyrewore... wyrewolwerowany rewolwerowiec, czy bohater kina
akcji, wziąć udział w walce na miotły z paniami sprzątającymi czy
wziąć udział w debacie z samym Lechem Kaczyńskim i Zygmuntem
III Wazą, czy coś. Jak pewnie każdy się spodziewa, nic takiego nie
ma miejsca w naszej szkole, bo wiadomo, nudy i tylko nudy. Weźmy
za pierwszego bohatera Jana Wmorde, już wyobrażaszm sobie ten
tekst rodem z Bonda: "My name is Chcesz. Wmordechesz".
Wracając, Jan Wmordechcesz, jest uczniem trzeciej gimnazjum,
trenuje Muai Thai od roku, pakuje w siebie kilogramy tego całego
syfu. Jabczan, Gruszan, Jagodzian, Malinian, kogo interesowałyby
nazwy, I tak nasz buc tego nie zapamięta. Mamy wtorek, nie
poniedziałek, nie środę, wtorek. Jan przechadza się korytarzem,
szukając zaczepki. Obite kostki to pamiątka po ostatniej ofierze.
Mija szósta godzina lekcyjna, część uczniów opuszcza szkołę,
przed budynkiem czeka średniego wzrostu współczesny gladiator z
innego zakątka krainy, wypatrując swoją ofiarę. Ofiarą nie będzie
Jan, wiadomo, powieszenie mniej boli, nikt nie zdecyduje się na
walkę z nim. Gladiator obiera za cel drobnego chłopaczka z klasy
Wmordechcesza.

        NIEZWYKŁE HISTORIE KOLEGÓW,          
    CZYLI SENNE MAJAKI GIMNAZJALISTY-

opowiadanie
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  Janek zawiadomiony przez służby szybkiego reagowania wybiegł
w samej bluzie przed budynek, nie do końca wiedział, o co chodzi,
ale w jego głowie zapaliła się lampka z podpisem: "bójka". Parę
potyczek słownych, Wmordechcesz trochę poirytowany rzucił do
przeciwnika: "bijemy się? Bo mi zimno". Wymierzajac pierwszy
cios, został złapany za ubrania przez kolegę, który wykrył
obecność nauczycieli. Po chwili przed szkołę wybiegł dyrektor w
asyście strażnika Teksasu (ochroniarza) i potyczka musiała się
zakończyć.
 

                                Kacper Wojakiewicz

komix Oskar Orfin
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A to plakatowa ilustracja do wizji Wojaka wykonana przez
absolwentkę naszej szkoły - Panią Wirginię Grochowską. 
Autorka kończyła liceum z wyróżnieniem w roku 2012, następnie
studiowała architekturę krajobrazu, tworząc piękne artystyczne
dzieła. 
Dziękujemy za tę wizję opowiadania.
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skok w dal

Piątek przed ostatnim dzwonkiem na lekcję , chodząc po korytarzu, jak na
prawdziwego dziennikarza przystało, ciągle szukam jakiegoś tematu , ale tym razem
się nic nie działo i patrząc na twarze swoich kolegów i koleżanek, widziałem, że
 wszyscy żyli nadchodzącymi feriami. I nagle eureka! spojrzałem na salę
gimnastyczną i uświadomiłem sobie, że chodzę do szkoły sportowej i warto by było o
tym napisać. 

   Zacznę od lekkiej atletyki,  najstarszej  z dyscyplin,  zwanej królową sportu. Oparta
jest na naturalnym ruchu , jest także dyscypliną olimpijską. Lekka atletyka ma wiele
konkurencji takich jak biegi, rzuty, skoki oraz wieloboje. Zawody odbywają się na
powietrzu ewentualnie na hali lekkoatletycznej.

           SZKOŁA SPORTOWA- 
          do wyboru , do koloru -
              SPECJALIZACJE

zdjęcie z internetu
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bieg na 60m

pchnięcie kulą

zdjęcie z internetu

zdjęcie z internetu
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Górnik Wałbrzych trampkarze

Piotrek w akcji

Kolejną dyscypliną sportową także
popularną w naszej szkole jest piłka
nożna. Jest to dyscyplina sportowa
drużynowa, w której ważne jest zgranie i
technika. Mecze najczęściej rozgrywane
są na boiskach, a zdarza się, że
rozgrywane są też turnieje halowe, które
jak sama nazwa wskazuje, rozgrywane są
na hali. Mecz piłki nożnej trwa 90 minut ,
w trakcie tego czasu zawodnicy obu
drużyn próbują zdobyć jak najwięcej goli
dla swojej drużyny.

Oskar Orfin

foto użyczone z Internetu
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przerwa w meczu Mistrz jest jeden

Mistrzowie koszykówki

Nie można też zapomnieć o koszykówce, która jest
popularna w naszej szkole. Koszykówka -
dyscyplina sportu drużynowego, w której dwie
pięcioosobowe drużyny grają przeciwko sobie,
próbując zdobyć punkty, wrzucając piłkę do kosza.
Rozgrywki koszykarskie odbywają się tylko na
halach.

Kacper Wojakiewicz Kacper Wojakiewicz

foto z Internetu
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bieg na 60m

SOS

hhh

 
Ostatnią dyscypliną sportową, którą chciałbym przedstawić, jest siatkówka ta dyscyplina sportowa jest w naszej szkole uprawiana od kilu lat i

założony został nawet SOS, czyli Szkolny Ośrodek Siatkarski. Gra ta polega na przerzuceniu nad siatką i dotknięciu piłką połowy boiska zajmowanego

przez przeciwnika. Ta dyscyplina uprawiana jest zazwyczaj na hali. 

Nasza szkoła w tych dyscyplinach ma bardzo duże osiągnięcia, dlatego zachęcam do uprawiania sportu.

zdjęcie z internetu

ze zbiorów szkolnych

hh
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plakat o konkursie

      KONKURS NA SELFIE Z NAUCZYCIELEM 

Oskar Orfin



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 1 03/2017 | Strona 33 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Fantastyczna (Sportowa) Czwórka

     KAMIL SAM NA SALI GIMNASTYCZNEJ

sala gimnastyczna

Nie wiem, czy Kamil chciał
pokazać, że jest
indywidualistą, jego
koledzy są za brzydcy czy
po prostu sam jest
wystarczająco piękny.
Zdjęcie przedstawia
uśmiechniętego,
wysportowanego chłopca
 z siatką w tle. Wygląda na
to, że jest siatkarzem albo
po prostu lubi siatki
wszelkiego rodzaju. Ten
materac w rogu wygląda
jakby zgubił pięć złotych i
szukał ich na parkiecie,
prawda? Może po prostu
jest zdołowany faktem, że
przywiązali go jak zwierzę i
nie może sobie pójść. I tak
nie zmieściłby się w
drzwiach, chyba, że umie
się czołgać. Na zdjęcie
został nałożony filtr, który
sprawił, że autor zdjęcia
wygląda, jakby pochodził z
Azji.

Zdjęcie bardzo mi (nam) się podoba, może nie ma w nim nic szczególnego, żadnych
wybuchów, wojennej scenerii czy półnagiego prezydenta miasta, ratującego dziecko z
płonącego budynku podczas apokalipsy zombie. Na pewno zasługuje na order
uśmiechu i trzy wiadra niczego.                                                                                            
 O.O

Kamil Bitny-Szlachto
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znowu sala gimnastyczna

                   SUPER WESOŁA EKIPA ZNOWU 
                        NA SALI GIMNASTYCZNEJ

Kamil, Oskar, Michał i Jakub ewidentnie chcieli pokazać, że uwielbiają salę
gimnastyczną, siatki, więcej siatek. Możemy zaobserwować, że nie użyli filtru dla
Azjatów, jednak ponownie, jak w indywidualnym zdjęciu Kamila, obserwujemy
uśmiechniętych chłopców  w miejscu, który śni się po nocach uczniom profesora
Grzeszaka. W sumie to zdjęcie nam się podoba, nie wzbudziło zachwytu, znów nie
przedstawia wybuchów, pościgów czy wojny atomowej. Może trochę krzywe, ale
wybaczam, bo pewnie nie noszą przy sobie poziomicy.                              
                                                                                                                                           O.O

Kamil Bitny-Szlachto, Oskar Łebek, Michał Kazanecki, Jakub Iwaszkiewicz
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                         W CZAPCE Z SIATKARKĄ

zaczapkowani na tle siatkarki

Kolejni kochający siatki i siatkówkę, Tym razem
autorzy zdjęcia postanowili ubrać czapki, może nie
dogadali się i nie udało im się dopasować do pory
roku (przynajmniej jednemu z nich). W tle rysunek
siatkarki z odrobinę zdeformowanym nosem. Mam
nadzieję, że to zdjęcie jest dla śmiechu i nie
chodzicie tak po szkole. Szkoda, że w tle nie ma
nauczyciela w takiej czapce albo chociaż króla
Kambodży na wrotkach. Zdjęcie oceniamy na
mocne 21/37.
                                                                                                                                             O.O

Jakub Rudziński, Dawid Lewandowski
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          NIE WSZYSCY WĄSACI NA MATEMATYCE

tak bardzo kochają matematykę

W końcu! Doczekaliśmy się zdjęcia z nauczycielem.
Brakuje tutaj tylko wąsów u dziewczyn (i oczywiście
wojennej scenerii i kataklizmów, straciłem
nadzieję). Nareszcie któryś nauczyciel podszedł do
naszej zabawy z dystansem i profesor Białach
zgodził się na zdjęcie z uczennicami. Jak widać, nie
wszystkich nauczycieli matematyki należy się bać.
¯\_�_/¯

Amelia Marciniak, Weronika Kalisz
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super turbo najlepsze zdjęcie

Wąsy! Tylko tego
nam brakowało.
Miłosz, jak dla mnie
wygrałeś. Wiadro
internetu wędruje w
Twoje ręce, gratuluję.
Po wygraną
zapraszamy od
poniedziałku do
piątku w godzinach
9:00 - 16:00 w naszej
centrali w Nowej
Gwinei. Pan Profesor
Białach przyczynił
się do tego zdjęcia
swoim wąsem i
swoim poczuciem
humoru.

Szukając w Google frazy "znani ludzie z wąsami" zaraz po austriackim akwareliście i
Albercie Einsteinie, pojawia się profesor Białach. Freddie Mercury czy Hulk Hogan się
chowają.
                                                                                                                                             O.O

                        WĄSY, WSZĘDZIE WĄSY      

Miłosz Musiał
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ANATOMICZNA BUDOWA NAUCZYCIELA I UCZNIA

budowa anatomiczna nauczyciela i ucznia

              
Wygląda na to, że pani profesor Krajewska wykorzystała uczennice
do noszenia, przenoszenia i wieszania tablic edukacyjnych w
zamian za jedno zdjęcie. Nie powinienem wspominać, że brakuje
wybuchów. Dzięki temu zdjęciu możemy dowiedzieć się więcej o
budowie nauczyciela i przekonać się, że nauczyciele to też ludzie. I
potrzebują tlenu a nie zapachu uczniów na poprawkach.                    
                                         O.O

Natalia Parys, Alicja Chyży
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                              FIZYCZNE ZIOMKI

fizyczne ziomki

Pan profesor Ekert (nie mylić z dr Oetker) postanowił stać się
jednym z prawdziwych Polaków i założył jeden z atrybutów
Sebastianów, czapkę w... władzy... czy coś. Zastanawiam się, jak
autorce udało się przekonać nauczyciela do tego zdjęcia, ale
jestem pod wrażeniem.                                                                                
                                                                                                    O.O

Sybilla Woźniak
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  WYBITNI ABSOLEWNCI    
               CZWÓRKI

                     PIOTR DĄBROWSKI

Specjalista od biegu na 800 metrów (ur. 1 stycznia
1985) lekkoatleta, młodzieżowy wicemistrz Europy
w sztafecie 4×400 metrów (2007).

KRZYSZTOF
KRAWCZYK

Skoczek wzwyż.
Zawodnik Górnika
Wałbrzych i AZS-AWF
Wrocław.

. .
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ROMAN
MAGDZIARCZYK

KRZYSZTOF IGNACZAK

Jeden z najbardziej utytułowanych
polskich chodziarzy. Dwukrotny
olimpijczyk (Sydney 2000, Ateny 2004),
wielokrotny uczestnik Mistrzostw Świata i
Europy. Srebrny medalista Pucharu
Świata w drużynie (2006). Mistrz Polski w
chodzie na 50 km (1998) i halowy mistrz
Polski w chodzie na 5 km (2003). W
rankingu Track & Field News za rok 2000
sklasyfikowany na 8. miejscu w chodzie
na 50 km. 
 
 Obecnie nauczyciel szkoły.

Wielokrotny reprezentant Polski (od 1998
– stan na 02.10.2010) w piłce siatkowej
(ur. 15 maja 1978 w Wałbrzychu) -grający
na pozycji libero. 

Żonaty z Iwoną, mają syna Sebastiana i
córkę Dominikę, która urodziła się tuż po
zdobyciu przez Reprezentację Polski
Mistrzostwa Europy w 2009 roku.

Roman Magdziarczyk

Krzysztof Ignaczak

Foto z internetu

Zdjęcie z internetu
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                    URSZULA WŁODARCZYK

                AGNIESZKA WIESZCZEK- KORDUS

Lekkoatletka, w latach 1991-2000 czołowa wieloboistka
świata. Trzykrotna olimpijka (Barcelona 1992, Atlanta
1996, Sydney 2000), dwukrotna medalistka mistrzostw
świata w hali (Toronto 1993 – srebro, Maebashi 1999 –
brąz).
Była rekordzistka Polski w trójskoku, rekordzistka
Polski w halowym pięcioboju, 12-krotna mistrzyni
Polski (100 m pł – 1991, trójskok – 1991 – 1994,
siedmiobój – 1988, 1990-1993, 1996-1997), 16-krotna
mistrzyni Polski w hali (60 m pł – 1991, 1994-1995,
1999, skok wzwyż – 1997, skok w dal – 1991, 1998,
trójskok – 1991-1993, 1995-1996, pięciobój – 1989,
1992, 1995, 2000).
Pięciokrotnie zdobywała Złote Kolce – nagrodę dla
najlepszej polskiej lekkoatletki sezonu (1993, 1994,
1996, 1997, 1998).  
W 2005 została wybrana prezesem Dolnośląskiego
Związku Lekkiej Atletyki. Funkcję tę pełniła do listopada
2008 r.
     

-Polska zapaśniczka,brązowa medalistka Igrzysk
Olimpijskich w Pekinie w kategorii do 72 kg w stylu
wolnym.
-Po dwóch zwycięstwach, przegrała w półfinale
olimpijskiego turnieju.
-Zdobyła pierwszy w historii medal olimpijski dla
Polski w zapasach kobiet.
-Czterokrotna brązowa medalistka mistrzostw Europy
w zapasach kobiet.
-Brązowa medalistka Wojskowych Mistrzostw Świata
w zapasach.
-Jest żołnierzem Sił Powietrznych w stopniu starszego
szeregowego.
-Ukończyła Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu

Konrad Starczewski
Zdjęcie z dedykacją

Urszula Włodarczyk

.

Foto z internetu
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WIGILIE KLASOWE, czyli jak
świętujemy w Czwórce?

WIGILIA jest to czas, w którym wspólnie z rodziną zasiadamy przy wspólnym stole, rozmawiamy ze sobą, zacieśniamy więzi.
W szkole jest to jednak niemożliwe lecz mimo to staramy się utrzymać świąteczny klimat i wraz z kolegami z klasy cieszyć się
tym okresem. 

Tak jak rok temu naszą wigilię klasową rozpoczęliśmy
22 grudnia, aby kultywować Boże Narodzenie i razem
przeżywać te radosne chwile. Tego dnia każda z klas
zaczęła krzątać się od rana, szykując sale do swoich
wigilii. Moja klasa 3Bg wigilię rozpoczęła o 10:30,
wszyscy sprawnie  weszliśmy do sali i zajeliśmy
swoje miejsca. Tradycyjnie na początku podzieliliśmy
się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia. Zapanowała
lekka wrzawa, lecz po chwili wszyscy się uciszyli i z
powrotem rozłożyli na swoich siedzeniach zabraliśmy
się do jedzenia. Na stole było pełno pachnących ciast
oraz słodyczy, lecz najpierw rozlaliśmy każdemu
gorący barszcz z uszkami. Po jedzeniu przyszedł
czas na wspólne kolędowanie. Siedzieliśmy w
wspólnym gronie do 14, po czym wszyscy się
rozpierzchli do domów, aby celebrować resztę świąt. 
 Tego dnia nie zabrakło również szkolnych jasełek. W
tym roku klasy licealne przedstawiły własną wersję
Opowieści Wigilijnej. Historia ta opowiadała o pewnym
bardzo skąpym właścicielu lombardu, którego w
przeddzień Wigilii odwiedziły 3 bożonarodzeniowe
duchy. Najpierw przyszedł pierwszy duch przeszłych
świąt Bożego Narodzenia. Pokazał on Skurczowi, jak
wyglądało jego dzieciństwo oraz jak spędzał święta.
Następnie objawił mu sie duch obecnej Wigilii,
przedstawił mu on obecną sytuację jego pracowników,
jeden z nich miał chorego brata i bardzo potrzebował
podwyżki. Na końcu przybył do niego duch przyszłych
świąt. Pokazał mu on jego śmierć. Po tych
zdarzeniach Skurcz szybko się zreflektował i zmienił
swoje życie oraz dał pieniądze jednemu z
potrzebujących pracowników.                           Piotr
Chałupka

. Użyczone ze strony ZS4 w Wałbrzychu
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      BLASKI I CIENIE SZKOŁY... sonda korytarzowa

Została przeprowadzona sonda, w której spytaliśmy uczniów, co sądzą o naszej szkole, co im się podoba
a co nie, oraz co ewentualnie by zmienili. 
Natalia Banasik:
Co mi się podoba w szkole? Dostęp do szafki, dzięki czemu można zostawić w niej książki i różne potrzebne
rzeczy. Wyjścia klas mundurowych  do straży, sądu; wizyty osób przygotowujących i szkolących do swojego
zawodu. Wyposażenie sprzętu sportowego, możliwość rozwijania umiejętności niektórych uczniów na zajęciach
technicznych.  Co mi się nie podoba? Wygląd szkoły, dużo kartkówek w ciągu tygodnia i basen, ponieważ
powinien być dodatkową godziną po lekcjach dla chętnych osób. Odpytywania, za mało rozrywki. Co bym chciała
zmienić? Ilość godzin siedzenia w szkole, więcej dodatkowych zajęć rozwijających zdolności każdego z
uczniów, dłuższe przerwy, zadawanie prac domowych, częste wycieczki do kina, teatr.
Kacper Woźniak:
Gimnazjum Nr 11 jest bardzo dobrze przystosowane dla osób uwielbiających sport, jednak jest także idealne dla
osób, które mają na celu bardzo dobre oceny,a sport jest na drugim miejscu . W naszym gimnazjum nauczyciele
pełnią rolę przyjaciół oraz opiekunów nie tylko w czasie szkoły, co powoduje bardzo dobre i luźne kontakty z nimi.
Bardzo dobrze przystosowana jest sala gimnastyczna, zarówno do gry w piłkę nożną, koszykówkę czy
siatkówkę; dostęp mamy też do  bardzo dobrze wyposażonej siłowni i dużego nowego basenu. Umiejscowienie
szkoły wpływa na liczne wfy spędzane na dworze w gronie świetnych trenerów.
Patryk Bińkowski:
Szkoła bardzo mi się podoba,  jednak uważam, że jest zbyt duży nacisk na naukę, a zbyt mały na sport.
Powinni dodać nam kilka lekcji WF-u. Przydałoby się jeszcze wyremontować salę gimnastyczną, aby była lepiej
przystosowana do większej ilości sportów. O i podoba mi się zamysł zielonej klasy, w której można się
odizolować od szumów przerwy i odpocząć. 
Hubert Lewkowicz:
Co mi się podoba? W sumie to tak, nasza szkoła jest przystosowana dla uczniów niepełnosprawnych duży plus,
nikt się z nich nie wyśmiewa, jest tolerancyjna a to też duży plus, W szkole jest czysto, klasy są zadbane i
zawsze przygotowane do lekcji. Niektórzy nauczyciele są ok, a niektórzy mniej. Mamy dobre warunki do
trenowania: hala, siłownia, basen; sprzęt, nowy i stary, ale jednak go posiadamy. W szkole znajdują się sklepik i
łącznik, na którym można sobie usiąść i zjeść. Mamy opieką medyczną i zieloną klasę, gdzie można przyjść i
się czilować, no z tych dobrych stron to chyba tyle. Teraz minusy. Nauczyciele nie potrafią tego zrozumieć, że ci,
którzy trenują, mają mniej czasu na nauczenie się czegoś i odrobienie zadań domowych; za dużo jest testów w
tygodniu. Jesteśmy tylko ludźmi a spać też trzeba. Podejście do karania uczniów też mi się nie podoba. Skoro
winna jest jednostka albo mała grupa, to niech właśnie ona zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej za
swoje czyny. Zakaz wypuszczania do wc w czasie lekcji też jest zły, bo jeżeli ktoś ma potrzebę a nauczyciel go
nie wypuści, to co ma zrobić ? Są przerwy,wiem, ale w trakcie lekcji też się może zdarzyć potrzeba skorzystania
z toalety. Brak możliwości korzystania z siłowni po lekcjach to też minus. Skoro jest dla uczniów, to dlaczego nie
udostępnić jej właśnie tym, którzy, załóżmy, nie mają pieniędzy na karnety na siłowniach pozaszkolnych. Ławki
na korytarzach, jest ich za mało. Uczniów w szkole jest około 500, więc trochę za mało ich jest jak na taką ilość.
Jak wynika z sondy, naszym uczniom bardzo podoba się zielona salka, w której można odpocząć od
zgiełku przerwy. Większość uważa także, że wybudowanie basenu było świetną inwestycją. Ale chyba
jednak przydałoby się coś zrobić z tą salą gimnastyczną                 
                                                                                                                    Piotr Chałupka
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zielona klasa

basen

Piotr Chałupka

Piotr Chałupka
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    GDZIE SZUKAĆ ZWYCIĘZCÓW?
    

    WIADOMO- W NASZEJ SZKOLE

Osiągnięcia, osiągnięcia. 
Nasza szkoła to synonim słowa
"osiągnięcie". Kiedy ktoś mówi
"zwycięzca", ma na myśli
uczniów Czwórki.
 

Jeśli by przyjrzeć się szkolnym
korytarzom, to można zauważyć, że po
brzegi wypełnione są stertą cennego
"złomu" (pucharami, medalami, jak zwał
tak zwał). Nasi uczniowie są wybitni w
sporcie a ta placówka wychowała wielu
świetnych sportowców. 
Od września 2016 roku do lutego 2017
nasi uczniowie odnieśli takie sukcesy w
sporcie:

Jedna z 4 najlepszych drużyn na Dolnym Śląsku.

Siatkarze Mistrzami miasta Wałbrzych w
rozgrywkach piłki siatkowej.

.

.
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1.Zwycięstwo naszych piłkarzy z gimnazjum - II i VII miejsce.
2.BRAWO MY-Czyli Najlepsi W Sporcie W Wabrzychu.
3.Trzecie Miejsce w Fianłach Gimnazjady w Piłce Nożnej.
4.Brązowy Medalista Mistrzostw Polski w zapasach- Mateusz
Ropiak.
5.Siatkarze z Mistrzami miasta Wałbrzych w rozgrywkach piłki
siatkowej.
6.Mistrzowie Wałbrzycha- Licealiada- koszykówka chłopców.            
7.Mistrzyni Dolnego Śląska w Pływaniu na 100 m stylem
grzbietowym -Kornelia Strzępek.
8.I miejsca dziewcząt w Półfinałach i Finałach Licealiady w piłce
nożnej halowej.
9.Jesteśmy w Najlepszej "4" Na Dolnym Śląsku Szkół
Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej Chłopców.
10.Mistrzowie wałbrzyskiej Licealiady - Koszykówka Chłopców.
                                                                 Oskar Przepiórzyński

Trzecie Miejsce w Fianłach Gimnazjady w Piłce
Nożnej.

I miejsca dziewcząt w Półfinałach i Finałach
Licealiady w piłce nożnej halowej.

. .
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Pani profesor Edyta Walkowiak-Zając, opiekun projektu, utożsamia się z uczniami,
wcielając się w rolę jednego z komiksowych czarnych charakterów - wiedźmię
Enchatress w komiksach DC. Wcale nie oznacza to, że my utożsamiamy panią z
taką postacią, wcale.
                                                                                       


	WSZYSTKO (PRAWIE) O NASZEJ SZKOLE- projekt gimnazjalny młodych dziennikarzy Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu
	FANTASTYCZNA (SPORTOWA)                             CZWÓRKA -                         słowo od redaktora naczelnego
	Jeśli nie wiesz, co to Fantastyczna Czwórka, to zaczynam zastanawiać się, czy jeździsz samochodem Flinstonów, a newsy podrzucają Ci dinozaury. Wiem, przezabawne.    Jeśli jednak żyjesz w innej rzeczywistości, przytoczę Wikipedię: "Fantastyczna Czwórka (ang. Fantastic Four, FF) – drużyna fikcyjnych postaci komiksowych (superbohaterów), stworzonych przez Stana Lee i Jacka Kirby’ego w roku 1961 dla wydawnictwa Marvel Comics." Dla używających Explorera: to taki komiks, nie film, heretycy.                                        ZS Nr 4, Czwórka, sportowa, fantastyczna, łapiecie? Mam nadzieję.    Więc kiedy znacie fantastyczną nazwę gazetki o sportowej i jakże fantastycznej Czwórce, czas przedstawić jej cechy, których pozazdroszczą Wyborcza, Fakt czy (tu wstaw dowolną nazwę średniej jakości gazety). Czytając naszą gazetkę, czujesz się jak w raju płynącym colą nie winem (po co to komu). Nie robimy tego dla pieniędzy, zero 'product placement', nikt tu nie mówi, że pije Pepsi czy Colę (to gazetka, nie reklama, więc nie zdradzę, co wolę).    O czym piszemy? Raczej o czym nie piszemy! Poradnik przetrwania w szkole, relacje z wydarzeń, życie szkoły pół żartem pół serio. Chce się czytać. Poświęć nam chwilę, nie pożałujesz. Chyba.

	W NUMERZE:
	FANTASTYCZNA REDAKCJA -            czyli szóstka autorów tekstów                  w krzywym zwierciadle
	Oskar, tak, Oskar Orfin.
	Wysoki  chłopak trenujący grę w komputer, a czasami nawet karate. Oskar to na co dzień bardzo uśmiechnięty i wesoły chłopak, uwielbiający swoje życie. Bawi (czytaj: pracuje) się w grafika komputerowego, kocha dyskusje na tematy polityki, praw człowieka, religii a najbardziej jedzenia.
	Nudzi Ci się? Nie masz z kim porozmawiać?  Dzwoń do Oskara!  Nie masz jego numeru? Na pewno zaraz dostaniesz od kogoś jego wizytówkę.
	Średniego wzrostu chłopak, o kruczoczarnych włosach i niebieskich oczach. Zapalony gracz Leauge of Legends. (tsssa Brąz 5)
	Niejaki Kuba Gałecki.
	Na pierwszy rzut oka bardzo miły, inteligenty chłopak z talentem do matematyki. Jednak skrywa przed światem swoją mroczniejszą stronę. Kuba wprost uwielbia czarny humor i wszystko co mroczne (taki trochę sadboy z niego hehe).

	To jest Oskar.
	Oskar jest pogodnym życzliwym, bardzo wysokim brunetem. Jego bystre oczy mają kolor piwny.  Oskar bardzo często zatapia się w myślach o swojej wybrance serca ( ͡° ͜ʖ ͡° ). Jest świetnym, wszechstronnym sportowcem, który nie boi się wyzwań. Od jakiegoś czasu trenuje sztuki walki, więc "ciężki" z niego zawodnik. Nie daje sobie w kaszę dmuchać i potrafi się postawić.
	Konrad (Bonzo)Starczewski, nasz duży kolega o równie dużym i czułym serduszku.
	Zabawny, szarmancki i wyrafinowany. Wie, jak zachować spokój i opanowanie w każdej sytuacji.
	P.Ch.
	Trudno jest go wyprowadzić z równowagi, jednak mimo to lepiej go nie denerwować.
	Zawsze ubrany w markowe ciuchy. Typowy banan .
	Piotr " Portek" Chałupka, bo tak go nazwano 16 lat temu.
	Kacper "Wojak" Wojakiewicz, popularny dziki fajter z Wałbrzycha trenujący muay thai od 1,5 roku.
	Ktoś Ci grozi? Ktoś chcę Cię bić? Zadzwoń do Wojaka, dla niego nie ma mocnych, w ciągu kilku minut a nawet sekund szybko rozwiąże problem (Gwarantuję 100% bezpieczeństwa!).
	Wojak to ciemny blondasek, średniego wzrostu z fryzurą na tak zwanego jeża, były piłkarz klubu Górnik Wałbrzych.
	Po 6 latach gry w piłkę nożną postanowił stać się prawdziwym dzikiem, zaczął wciągać buzią, czasem nawet nosem kilogramy jabczanu, śliwczanu, gruszkanu i innych tego typu prochów.

	JAK SZKOŁA SPORTOWA WPŁYWA NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ CHARAKTERÓW UCZNIÓW
	MARCIN DEREŃ -
	DROGA DO SUKCESU...


	Wywiad z Marcinem Dereniem, absolwentem naszej szkoły                 gimnazjalnej oraz uczniem  3 klasy o profilu sportowym

	DAWNE I NIEDAWNE DZIEJE NASZEJ SZKOŁY
	Na początku w placówce pracowało 9 nauczycieli, ucząc 40 uczniów. Pierwszym Dyrektorem był Pan Eugeniusz Fałęcki, a potem Pani Jadwiga Jarosz. Szkoła jest wówczas tzw. 11-letnią szkołą ogólnokształcącą – tworzą ją 4-letnie liceum i 7-letnia szkoła podstawowa.     W roku szkolnym 1957/58 decyzją władz miejskich przeniesiona do obiektu Szkoły Podstawowej Nr 22 przy ulicy 22 Lipca (obecnie 11 Listopada na Starym Zdroju). W tym miejscu kształci i uczy naszych uczniów z sukcesy przez 20 lat.    Na koniec roku szkolnego 1977/78 została podjęta decyzja o kolejnej przeprowadzce – do nowego budynku przy ul. Sokołowskiego 75 na Piaskowej Górze, w którym znajdujemy się obecnie. Ten etap to zarazem 3- letnia tułaczka po sąsiednich szkołach Piaskowej Góry za salą gimnastyczną i do obiektów Zagłębia Wałbrzych w dzielnicy Biały Kamień za basenem.    Pierwsze roczniki absolwentów, którzy złożyli egzamin dojrzałości w nowym obiekcie szkolnym, na początku lat 80-tych, to wielu znanych w dzisiejszym życiu Wałbrzycha osobistości świata polityki, medycyny, sądownictwa, dziennikarstwa czy oświaty.
	Od 1981 r. posiadamy nie tylko nowy obiekt szkolny, ale również dużą salę gimnastyczną, nowe boiska a od następnego roku basen. Takie warunki zaowocowały rozwojem sportu szkolnego i wzmocnieniem rozpoczętego pod koniec lat 70 kształcenia sportowego na kierunkach z rozszerzonym programem wychowania fizycznego. Początek lat 80-tych to moment, kiedy razem z nami dystans czasu pokonywali późniejsi olimpijczycy, sportowcy znani do dziś na arenach kraju i świata. Okres transformacji politycznej to rok szkolny 1988/89, wtedy także przy IV LO następują zmiany. Powstaje Szkoła Podstawowa Nr 34, kształcąca od klasy VI do VIII, uczniów uzdolnionych sportowo. W tym czasie tworzy się Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 4. W tym kształcie placówka funkcjonuje przez kolejne 10 lat. Dopiero w 1999 r. reforma oświatowa wprowadza kolejne zmiany, powodując przekształcenie Szkoły Podstawowej Nr 34 w Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11.
	Słów kilka o naszej szkole na przełomie wieków Początek XXI wieku to kolejna zmiana nazwy szkoły. Od roku szkolnego 2002/2003 funkcjonuje jako Zespół Szkół Nr 4. Nazwa szkoły istnieje do chwili obecnej, zmianom podlegały jednak szkoły wchodzące w skład zespołu. I tak od roku szkolnego 2006/2007 do Zespołu dołącza, utworzona na bazie klas sportowych wyłonionych z IV Liceum, szkoła pod szyldem Liceum Sportowe. W 2008 roku likwidacji zostaje poddane V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Piastów Śląskich na wałbrzyskim Podzamczu. Wówczas, w roku szkolnym 2008/2009, IV Liceum zostaje połączone z likwidowaną placówką.
	1 września 2012 r. w naszej placówce rozpoczynają edukację klasy mundurowe.
	W tym samym roku zostaje podpisana umowa z klubem Victoria PWSZ,  dzięki której w gimnazjum zostaje otwarty Siatkarski Ośrodek Szkolny.
	W ciągu 60 lat istnienia 14-krotnie zmienialiśmy kapitana a w zmaganiach z biegiem życia umacnialiśmy się jako dobra szkoła ogólnokształcąca i sportowa.
	Obecnie Dyrekcja to: Dyrektor – mgr Bogusław Kuta Wicedyrektor – mgr Agnieszka Wyszowska Wicedyrektor – mgr Radosław Ostrowski


	JANUSZ KUSOCIŃSKI - PATRON NASZEJ SZKOŁY
	Janusz Kusociński urodził się 15 stycznia 1907 r. w Warszawie, w skromnej rodzinie urzędnika kolejowego. Wychowywał się w Ołtarzewie pod Warszawą, gdzie rodzina przeniosła się ze stolicy. Sportem, a dokładnie palantem (jak napisał w swych wspomnieniach "Od palanta do olimpiady") zainteresował małego, żywego jak iskra chłopca, starszy brat Tadeusz, uczeń szkoły Rontalera. W szkole ogrodniczej Kusocński założył z kolegami klub sportowy o nazwie Pretoria. Chłopcy grali głównie w piłkę nożną. Jako 17-latek Kusociński został członkiem warszawskiego klubu Sarmata.                                                                                                               Z lekką atletyką, tj. bieganiem, zetknął się przypadkiem. W drużynie Sarmaty brakowało zawodnika. Poproszono go, by wziął udział w biegu na 800 m. Kusociński stanął na starcie i wygrał. W Sarmacie spotkał estońskiego mistrza dziesięcioboju Aleksandra Klumberga, który - widząc talent młodego biegacza - został jego trenerem, a potem konsultantem, gdy Kusociński postanowił trenować samodzielnie.
	Od 1928 r. Kusociński jest zawodnikiem Warszawianki (do 1939 r.). Przychodzą pierwsze sukcesy. Pierwszy tytuł mistrza Polski zdobył 8 września 1928 r. na Agrykoli, zwyciężając w biegu na 5 000, w czasie 15.41, poprawiając rekord ówczesnej gwiazdy polskiej lekkiej atletyki Alfreda Freyera o 13 sekund. Zyskuje miano "robotniczego Freyera". Ogółem zdobył 10 tytułów mistrzowskich, na dystansach od 800 do 10 000 m. 25 razy ustanawiał rekordy Polski, ale marzeniem Kusocińskiego było pobicie rekordów świata Paavo Nurmiego i pokonanie legendarnego Fina na bieżni. Pierwszy cel osiągnął 19 czerwca 1932 r. w Antwerpii, wymazując z tabel rekord świata Nurmiego na dystansie 3000 m. Rekord Polaka to czas 8.18,8. W roku olimpijskim był to sygnał dla Fina, że musi liczyć się z upartym Polakiem. 31 lipca 1932 r., w niedzielę, na bieżni stadionu Coliseum w Los Angeles, Janusz Kusociński pokonał koalicję fińskich długodystansowców (choć bez zdyskwalifikowanego za naruszenie przepisów o amatorstwie Nurmiego) na dystansie 10 000 m i zdobył złoty medal igrzysk. Dobiegł do mety na pierwszym miejscu, mimo dokuczliwego bólu odparzonych stóp, w czasie rekordu olimpijskiego - 30.11,4. Rewanżu Finom w biegu na 5 000 m już nie mógł dać. W tym miejscu warto wyjaśnić przyczynę dolegliwości stóp biegacza. Kusociński założył pantofle lekkoatletyczne odpowiednie do biegania na trawie (w biegach przełajowych), a nie na twardej bieżni. Przed zawodami w Los Angeles nie pozwolono mu (innym też) zrobić rozgrzewki na bieżni, sprawdzić jej nawierzchni, więc Kusociński zrobił rozgrzewkę na trawnikach okalających stadion. W upale, na twardej nawierzchni, bieg w takich butach sprawiał mu dojmujący ból. Efekt był fatalny... Tylko hartowi ducha zawdzięczał, że ukończył bieg na 10 000 m przed wszystkimi rywalami.
	W dwa lata po igrzyskach, na I ME w Turynie, Janusz Kusociński został wicemistrzem Europy w biegu na 5 000 m. Zajęty walką z Finami dał się zaskoczyć Francuzowi Rogerowi Rochardowi. 5. m zajął w biegu na 1500 m. Lata 1936-37 były dla Kusocińskiego stracone z powodu poważnej, uporczywej kontuzji kolana, ale wykorzystał ten czas na ukończenie studiów w warszawskim Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego. Wybuch II wojny światowej przerwał wznowioną karierę biegacza i zniweczył jego marzenia o starcie na igrzyskach w 1940 r. w Helsinkach. We wrześniu 1939 r. Kusociński stanął do obrony Warszawy. Walczył na przedpolach stolicy, na Okęciu i Sadybie. Był dwukrotnie ranny. Za swoją postawę odznaczony został Krzyżem Walecznych. Po kapitulacji włączył się do działalności konspiracyjnej Organizacji Wojskowej "Wilki", w której powierzono mu komórkę wywiadu. Kusociński przyjął pseudonim "Prawdzic". Od listopada 1939 r., wspólnie z innymi znanymi sportowcami, pracował jako kelner w warszawskiej gospodzie "Pod Kogutem". Rozpoznany przez niemieckiego agenta został aresztowany przez Gestapo w marcu 1940 r. W czasie trwającego blisko trzy miesiące brutalnego śledztwa, w Al. Szucha i na Pawiaku, torturowany przez Niemców, nie wydał nikogo. Janusz Kusociński zginął, rozstrzelany przez Niemców w Palmirach 21 czerwca 1941 r. Od 1954 r. roku rozgrywane są w Warszawie zawody ku czci sportowca i patrioty - Memoriał Janusza Kusocińskiego, a od 1957 r. przyznawana jest Nagroda Kusocińskiego.       Wspaniale mieć tak inspirującego patrona szkoły, który uczy i pokazuje, jak powinniśmy żyć w tych nowoczesnych czasach.

	PRZERWA-            UPRAGNIONY CZAS W SZKOLE
	W tej chwili dzwonek oznajmił koniec lekcji.
	Po kilkudziesięciu sekundach niektórzy uczniowie byli już na podwórku, bowiem pogoda pozwala jeszcze na odpoczynek na szkolnym boisku. Kilku chłopców biegnie pograć trochę w piłkę nożną. Dołączają do nich następni. To jeden z najlepszych sposobów na spędzenie dwudziestominutowej przerwy, inne są krótkie i ciężko jest się dobrze na nich pobawić - mówi Piotrek. Kilka minut później przy bramce jest już coraz więcej chłopców. Zaczynają się okrzyki, wzajemne pretensje oraz upomnienia.
	Szybko przechodzimy na łącznik w szkole i spotykamy tam uczniów, którzy usiłują powtórzyć jeszcze materiał przed trudną klasówką z fizyki. Zaraz się zacznie - mówi przestraszona dziewczyna. Jednocześnie odpytują się nawzajem. Przeważnie większość w ten sposób wykorzystuje ostatnie minuty przed sprawdzianem. Można tylko zadawać sobie pytanie, czy takie pochopne utrwalanie materiału ma jakiś sens. Pewnie nie do końca, ale przynajmniej ma się świadomość, że wszystko się zrobiło, aby dobrze napisać - przekonuje Oskar. Dałem już mu spokój i poszedłem pod salę nr 1, gdzie zobaczyłem czwórkę chłopaków, którzy dyskutowali o wczorajszym meczu piłki nożnej , jednogłośnie stwierdzając, że czas tej przerwy nadaje się tylko na takie typu rozmowy , wobec tego nie będę im przeszkadzał i pójdę dalej. W ostatnie miejsce, do którego się udałem, była szkolna toaleta.
	Gdy wszedłem do środka, zobaczyłem dwóch uczniów, którzy przepisują od siebie zadanie domowe, lecz nic nie trwa wiecznie i szybkie odpisywanie przerwał im dzwonek , chłopcy ze zdenerwowaniem wyszli z toalety i tak jak wszyscy z uczniów udali się na lekcję.                                             Kacper Wojakiewicz
	Oczami poszkodowanego
	Czy szkoła jest gotowa na odmienności coraz bardziej ukazujące sie wraz z upływem czasu? Dowiemy się po teście praktycznym.

	PRZEWODNIK DLA ZAGUBIONYCH PIERWSZAKÓW
	Elo, Ziomeczki! Przed wami jedyny, niepowtarzalny przewodnik po najlepszej szkole na świecie (jak nie w całej galaktyce)! To tutaj dowiecie się, gdzie iść, gdzie nie iść oraz czego nie robić.
	NIEZWYKŁE HISTORIE KOLEGÓW,               CZYLI SENNE MAJAKI GIMNAZJALISTY- opowiadanie

	Pościgi, wybuchy, porwania, wojny gangów, przemycanie koksu przez Atlantyk to pikuś przy historiach uczniów naszej szkoły.
	Strzelanina na korytarzu z kochanym panem ochroniarzem Zordanem, symulacja Tekena 6 przed szkołą, przemyt drożdżówek, włam na szkolne serwery, trojany na komputerze dyrektora. Od czego zacząć? Napisałbym, że można tu poczuć się jak wywero... wyrewore... wyrewolwerowany rewolwerowiec, czy bohater kina akcji, wziąć udział w walce na miotły z paniami sprzątającymi czy wziąć udział w debacie z samym Lechem Kaczyńskim i Zygmuntem III Wazą, czy coś. Jak pewnie każdy się spodziewa, nic takiego nie ma miejsca w naszej szkole, bo wiadomo, nudy i tylko nudy. Weźmy za pierwszego bohatera Jana Wmorde, już wyobrażaszm sobie ten tekst rodem z Bonda: "My name is Chcesz. Wmordechesz". Wracając, Jan Wmordechcesz, jest uczniem trzeciej gimnazjum, trenuje Muai Thai od roku, pakuje w siebie kilogramy tego całego syfu. Jabczan, Gruszan, Jagodzian, Malinian, kogo interesowałyby nazwy, I tak nasz buc tego nie zapamięta. Mamy wtorek, nie poniedziałek, nie środę, wtorek. Jan przechadza się korytarzem, szukając zaczepki. Obite kostki to pamiątka po ostatniej ofierze. Mija szósta godzina lekcyjna, część uczniów opuszcza szkołę, przed budynkiem czeka średniego wzrostu współczesny gladiator z innego zakątka krainy, wypatrując swoją ofiarę. Ofiarą nie będzie Jan, wiadomo, powieszenie mniej boli, nikt nie zdecyduje się na walkę z nim. Gladiator obiera za cel drobnego chłopaczka z klasy Wmordechcesza.
	Janek zawiadomiony przez służby szybkiego reagowania wybiegł w samej bluzie przed budynek, nie do końca wiedział, o co chodzi, ale w jego głowie zapaliła się lampka z podpisem: "bójka". Parę potyczek słownych, Wmordechcesz trochę poirytowany rzucił do przeciwnika: "bijemy się? Bo mi zimno". Wymierzajac pierwszy cios, został złapany za ubrania przez kolegę, który wykrył obecność nauczycieli. Po chwili przed szkołę wybiegł dyrektor w asyście strażnika Teksasu (ochroniarza) i potyczka musiała się zakończyć.
	Kacper Wojakiewicz
	A to plakatowa ilustracja do wizji Wojaka wykonana przez absolwentkę naszej szkoły - Panią Wirginię Grochowską.  Autorka kończyła liceum z wyróżnieniem w roku 2012, następnie studiowała architekturę krajobrazu, tworząc piękne artystyczne dzieła.  Dziękujemy za tę wizję opowiadania.
	SZKOŁA SPORTOWA-
	do wyboru , do koloru -               SPECJALIZACJE
	Piątek przed ostatnim dzwonkiem na lekcję , chodząc po korytarzu, jak na prawdziwego dziennikarza przystało, ciągle szukam jakiegoś tematu , ale tym razem się nic nie działo i patrząc na twarze swoich kolegów i koleżanek, widziałem, że  wszyscy żyli nadchodzącymi feriami. I nagle eureka! spojrzałem na salę gimnastyczną i uświadomiłem sobie, że chodzę do szkoły sportowej i warto by było o tym napisać.
	Zacznę od lekkiej atletyki,  najstarszej  z dyscyplin,  zwanej królową sportu. Oparta jest na naturalnym ruchu , jest także dyscypliną olimpijską. Lekka atletyka ma wiele konkurencji takich jak biegi, rzuty, skoki oraz wieloboje. Zawody odbywają się na powietrzu ewentualnie na hali lekkoatletycznej.

	Kolejną dyscypliną sportową także popularną w naszej szkole jest piłka nożna. Jest to dyscyplina sportowa drużynowa, w której ważne jest zgranie i technika. Mecze najczęściej rozgrywane są na boiskach, a zdarza się, że rozgrywane są też turnieje halowe, które jak sama nazwa wskazuje, rozgrywane są na hali. Mecz piłki nożnej trwa 90 minut , w trakcie tego czasu zawodnicy obu drużyn próbują zdobyć jak najwięcej goli dla swojej drużyny.


	Nie można też zapomnieć o koszykówce, która jest popularna w naszej szkole. Koszykówka - dyscyplina sportu drużynowego, w której dwie pięcioosobowe drużyny grają przeciwko sobie, próbując zdobyć punkty, wrzucając piłkę do kosza. Rozgrywki koszykarskie odbywają się tylko na halach.
	Ostatnią dyscypliną sportową, którą chciałbym przedstawić, jest siatkówka ta dyscyplina sportowa jest w naszej szkole uprawiana od kilu lat i założony został nawet SOS, czyli Szkolny Ośrodek Siatkarski. Gra ta polega na przerzuceniu nad siatką i dotknięciu piłką połowy boiska zajmowanego przez przeciwnika. Ta dyscyplina uprawiana jest zazwyczaj na hali.
	Nasza szkoła w tych dyscyplinach ma bardzo duże osiągnięcia, dlatego zachęcam do uprawiania sportu.
	KAMIL SAM NA SALI GIMNASTYCZNEJ
	Nie wiem, czy Kamil chciał pokazać, że jest indywidualistą, jego koledzy są za brzydcy czy po prostu sam jest wystarczająco piękny. Zdjęcie przedstawia uśmiechniętego, wysportowanego chłopca  z siatką w tle. Wygląda na to, że jest siatkarzem albo po prostu lubi siatki wszelkiego rodzaju. Ten materac w rogu wygląda jakby zgubił pięć złotych i szukał ich na parkiecie, prawda? Może po prostu jest zdołowany faktem, że przywiązali go jak zwierzę i nie może sobie pójść. I tak nie zmieściłby się w drzwiach, chyba, że umie się czołgać. Na zdjęcie został nałożony filtr, który sprawił, że autor zdjęcia wygląda, jakby pochodził z Azji.
	Zdjęcie bardzo mi (nam) się podoba, może nie ma w nim nic szczególnego, żadnych wybuchów, wojennej scenerii czy półnagiego prezydenta miasta, ratującego dziecko z płonącego budynku podczas apokalipsy zombie. Na pewno zasługuje na order uśmiechu i trzy wiadra niczego.                                                                                              O.O
	Kamil, Oskar, Michał i Jakub ewidentnie chcieli pokazać, że uwielbiają salę gimnastyczną, siatki, więcej siatek. Możemy zaobserwować, że nie użyli filtru dla Azjatów, jednak ponownie, jak w indywidualnym zdjęciu Kamila, obserwujemy uśmiechniętych chłopców  w miejscu, który śni się po nocach uczniom profesora Grzeszaka. W sumie to zdjęcie nam się podoba, nie wzbudziło zachwytu, znów nie przedstawia wybuchów, pościgów czy wojny atomowej. Może trochę krzywe, ale wybaczam, bo pewnie nie noszą przy sobie poziomicy.

	Kolejni kochający siatki i siatkówkę, Tym razem autorzy zdjęcia postanowili ubrać czapki, może nie dogadali się i nie udało im się dopasować do pory roku (przynajmniej jednemu z nich). W tle rysunek siatkarki z odrobinę zdeformowanym nosem. Mam nadzieję, że to zdjęcie jest dla śmiechu i nie chodzicie tak po szkole. Szkoda, że w tle nie ma nauczyciela w takiej czapce albo chociaż króla Kambodży na wrotkach. Zdjęcie oceniamy na mocne 21/37.
	W końcu! Doczekaliśmy się zdjęcia z nauczycielem. Brakuje tutaj tylko wąsów u dziewczyn (i oczywiście wojennej scenerii i kataklizmów, straciłem nadzieję). Nareszcie któryś nauczyciel podszedł do naszej zabawy z dystansem i profesor Białach zgodził się na zdjęcie z uczennicami. Jak widać, nie wszystkich nauczycieli matematyki należy się bać. ¯\_ツ_/¯
	Wąsy! Tylko tego nam brakowało. Miłosz, jak dla mnie wygrałeś. Wiadro internetu wędruje w Twoje ręce, gratuluję. Po wygraną zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00 w naszej centrali w Nowej Gwinei. Pan Profesor Białach przyczynił się do tego zdjęcia swoim wąsem i swoim poczuciem humoru.
	Szukając w Google frazy "znani ludzie z wąsami" zaraz po austriackim akwareliście i Albercie Einsteinie, pojawia się profesor Białach. Freddie Mercury czy Hulk Hogan się chowają.

	Wygląda na to, że pani profesor Krajewska wykorzystała uczennice do noszenia, przenoszenia i wieszania tablic edukacyjnych w zamian za jedno zdjęcie. Nie powinienem wspominać, że brakuje wybuchów. Dzięki temu zdjęciu możemy dowiedzieć się więcej o budowie nauczyciela i przekonać się, że nauczyciele to też ludzie. I potrzebują tlenu a nie zapachu uczniów na poprawkach.                                                              O.O
	Pan profesor Ekert (nie mylić z dr Oetker) postanowił stać się jednym z prawdziwych Polaków i założył jeden z atrybutów Sebastianów, czapkę w... władzy... czy coś. Zastanawiam się, jak autorce udało się przekonać nauczyciela do tego zdjęcia, ale jestem pod wrażeniem.                                                                                                                                                                                     O.O

	WYBITNI ABSOLEWNCI                    CZWÓRKI
	PIOTR DĄBROWSKI
	Specjalista od biegu na 800 metrów (ur. 1 stycznia 1985) lekkoatleta, młodzieżowy wicemistrz Europy w sztafecie 4×400 metrów (2007).
	KRZYSZTOF KRAWCZYK
	Skoczek wzwyż. Zawodnik Górnika Wałbrzych i AZS-AWF Wrocław.
	Jeden z najbardziej utytułowanych polskich chodziarzy. Dwukrotny olimpijczyk (Sydney 2000, Ateny 2004), wielokrotny uczestnik Mistrzostw Świata i Europy. Srebrny medalista Pucharu Świata w drużynie (2006). Mistrz Polski w chodzie na 50 km (1998) i halowy mistrz Polski w chodzie na 5 km (2003). W rankingu Track & Field News za rok 2000 sklasyfikowany na 8. miejscu w chodzie na 50 km.
	Obecnie nauczyciel szkoły.
	Wielokrotny reprezentant Polski (od 1998 – stan na 02.10.2010) w piłce siatkowej (ur. 15 maja 1978 w Wałbrzychu) -grający na pozycji libero.
	Żonaty z Iwoną, mają syna Sebastiana i córkę Dominikę, która urodziła się tuż po zdobyciu przez Reprezentację Polski Mistrzostwa Europy w 2009 roku.
	Lekkoatletka, w latach 1991-2000 czołowa wieloboistka świata. Trzykrotna olimpijka (Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000), dwukrotna medalistka mistrzostw świata w hali (Toronto 1993 – srebro, Maebashi 1999 – brąz). Była rekordzistka Polski w trójskoku, rekordzistka Polski w halowym pięcioboju, 12-krotna mistrzyni Polski (100 m pł – 1991, trójskok – 1991 – 1994, siedmiobój – 1988, 1990-1993, 1996-1997), 16-krotna mistrzyni Polski w hali (60 m pł – 1991, 1994-1995, 1999, skok wzwyż – 1997, skok w dal – 1991, 1998, trójskok – 1991-1993, 1995-1996, pięciobój – 1989, 1992, 1995, 2000). Pięciokrotnie zdobywała Złote Kolce – nagrodę dla najlepszej polskiej lekkoatletki sezonu (1993, 1994, 1996, 1997, 1998).   W 2005 została wybrana prezesem Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki. Funkcję tę pełniła do listopada 2008 r.

	WIGILIE KLASOWE, czyli jak świętujemy w Czwórce?
	GDZIE SZUKAĆ ZWYCIĘZCÓW?
	WIADOMO- W NASZEJ SZKOLE
	Osiągnięcia, osiągnięcia.
	Nasza szkoła to synonim słowa "osiągnięcie". Kiedy ktoś mówi "zwycięzca", ma na myśli uczniów Czwórki.
	Jeśli by przyjrzeć się szkolnym korytarzom, to można zauważyć, że po brzegi wypełnione są stertą cennego "złomu" (pucharami, medalami, jak zwał tak zwał). Nasi uczniowie są wybitni w sporcie a ta placówka wychowała wielu świetnych sportowców.  Od września 2016 roku do lutego 2017 nasi uczniowie odnieśli takie sukcesy w sporcie:

	1.Zwycięstwo naszych piłkarzy z gimnazjum - II i VII miejsce. 2.BRAWO MY-Czyli Najlepsi W Sporcie W Wabrzychu. 3.Trzecie Miejsce w Fianłach Gimnazjady w Piłce Nożnej. 4.Brązowy Medalista Mistrzostw Polski w zapasach- Mateusz Ropiak. 5.Siatkarze z Mistrzami miasta Wałbrzych w rozgrywkach piłki siatkowej. 6.Mistrzowie Wałbrzycha- Licealiada- koszykówka chłopców.             7.Mistrzyni Dolnego Śląska w Pływaniu na 100 m stylem grzbietowym -Kornelia Strzępek. 8.I miejsca dziewcząt w Półfinałach i Finałach Licealiady w piłce nożnej halowej. 9.Jesteśmy w Najlepszej "4" Na Dolnym Śląsku Szkół Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej Chłopców. 10.Mistrzowie wałbrzyskiej Licealiady - Koszykówka Chłopców.                                                                  Oskar Przepiórzyński
	Pani profesor Edyta Walkowiak-Zając, opiekun projektu, utożsamia się z uczniami, wcielając się w rolę jednego z komiksowych czarnych charakterów - wiedźmię Enchatress w komiksach DC. Wcale nie oznacza to, że my utożsamiamy panią z taką postacią, wcale.



