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Fragment wywiadu z Grzegorzem Hayderem, Zastępcą Prezydenta
Miasta Przemyśla z dn. 3.11.2017, przeprowadzony przez gazetkę
„Nasze Orlątko” z SPzOI nr 16 im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

Red.: Chcielibyśmy przeprowadzić z Panem wywiad dotyczący stanowiska wiceprezydenta, ponieważ
uznaliśmy, że jest to istotna funkcja dla każdego miasta. I zaczniemy od prostego pytania, kto to jest, według
Pana, ważna osoba?
G. H.: To jest osoba, która ma możliwość podejmowania decyzji i to niezależnie, jak wysoko w hierarchii jest.
Ważną osobą będzie naczelnik wydziału, np. w urzędzie, który ma kompetencje do podejmowania decyzji.
Ważną osobą będzie – nie wiem – kierownik sklepu, bo on również podejmuje decyzje, odpowiada za coś.
Odpowiada za pracowników, za ludzi, którzy u niego robią zakupy,…, więc każda osoba, która podejmuje
jakieś decyzje, które wpływają na inne osoby, jest taką ważną osobą.
Red.: Czy uważa się Pan za osobę ważną dla naszego regionu?
G. H.: Regionu może nie, aż tak mocno bym nie przesadzał, dla miasta na pewno tak.
Red.: A dlaczego?
G. H.: Kontynuując moją myśl poprzednią, jestem Zastępcą Prezydenta Miasta Przemyśla - drobna uwaga:
zastępca prezydenta a nie wiceprezydent, taka jest nomenklatura prawidłowa – co oznacza, że jestem osobą
powołaną przez Prezydenta, wybraną przez Prezydenta Miasta, której Prezydent Miasta […] powierzył
zakres zadań, które urząd realizuje. Ja na przykład odpowiadam za sprawy społeczne, czyli za pomoc
społeczną, za Domy Pomocy Społecznej, za miejsce, w którym, mam nadzieję nigdy się nie znajdziecie, a
więc za Izbę Wytrzeźwień, ale również na przykład za zarządzanie mieniem, a więc sprzedaż nieruchomości.
Mam więc bardzo rozległe kompetencje, które wpływają na mieszkańców.
Red.: Czy obecna praca daje Panu satysfakcję?
G. H.: Zdecydowanie tak.
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Red.: Co uważa pan za największy sukces od czasu objęcia stanowiska?
G. H.: Na przykład połączenie dwóch Domów Pomocy Społecznej w jeden podmiot. Ważne jest, że przy tej
okazji nikt nie stracił miejsca pracy. Projekty, na przykład budowę jednej, czy drugiej drogi obwodowej.
Odpowiadałem za wypłatę odszkodowań i w zasadzie, szczególnie w przypadku drugiej drogi, drugiego
odcinka, czyli tej łączącej ulicę Lwowską z ulicą Słowackiego [...]. Obie inwestycje przeszły w zasadzie
bezproblemowo.
Red.: A za jakie inwestycje odpowiada w Przemyślu Urząd Miasta?
G. H.: Za wszystkie publiczne. Powiem tak, wy jesteście z „Szesnastki”, tak? No właśnie za tę inwestycję też.
Red.: Jesteśmy uczniami, więc interesuje nas głównie szkoła. Ten rok niesie duże zmiany. Za jakie zmiany,
prace odpowiada Urząd Miasta?
G. H.: Za wszystko. Bo tu na pewno można powiedzieć, że za wszystko.
Red.: Jakie projekty związane ze szkolnictwem są obecnie realizowane w Przemyślu?
G. H.: To znaczy ja mogę odpowiedzieć, bo mam niejaką wiedzę dotyczącą inwestycji obecnie, natomiast
wiem, że szkoły uzyskują pieniądze z różnych programów unijnych i nie tylko, dotyczących podnoszenia
kwalifikacji, a więc różne programy typu Erazmus, ale też różne inne dotyczące współpracy międzynarodowej.
No więc, jeśli chodzi o inwestycje, to mamy właśnie termomodernizację waszej szkoły. Mamy drobną
termomodernizację w I Liceum. Tam będziemy mieli dużą inwestycję dotyczącą sali gimnastycznej. Mamy
dużą inwestycję sali gimnastycznej SP nr 14.
Red.: Jak, według Pana, wyglądałaby idealna szkoła?
G. H.: Ja uczyłem się w trybie ośmioklasowym [...] i nie widzę z tym żadnego problemu. Generalnie uważam,
że jest kilka takich cech, które dobra szkoła powinna posiadać - od razu muszę powiedzieć, [że dla] części z
nich nie widzę możliwości ich finansowej realizacji. Na przykład uważam, że klasy powinny być zdecydowanie
mniejsze niż są i niż były w moich czasach. […] Napoleon Bonaparte, zapytany o to, jakie trzy rzeczy trzeba
zrobić żeby wygrać wojnę, powiedział, że w zasadzie trzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i po trzecie
pieniędzy. I tu niestety jest brutalna rzeczywistość. Wiele z tych spraw, o których mówię, rozbija się o
pieniądze. Jeżeli chcielibyśmy zrobić dwudziestoosobowe klasy, to potrzebowalibyśmy prawdopodobnie dwa
razy więcej pieniędzy – no, przesadziłem – połowę więcej pieniędzy, niż mamy ich do dyspozycji na tę chwilę.
A to jest największa pozycja w naszym budżecie […], więc znalezienie takich pieniędzy jest abstrakcyjne. […]
Oczywiście my możemy wspierać szkoły, żeby znajdowały środki z zewnątrz, po to, żeby jakieś nowe formy
nauczania wprowadzać, żeby to nauczanie było przyjemniejsze - tam, gdzie może być przyjemniejsze,
wprowadzać nowe technologie, czy nowe techniki nauczania, jakieś oprzyrządowanie przyjemniejsze dla nas,
takie, aby zachęcało do uczenia. I prezydent takie działanie na pewno by wspierał, aczkolwiek mówię – tu się
rozbija za każdym razem o środki finansowe.
Red.: Dziękujemy bardzo Panu, że znalazł Pan czas dla naszej redakcji i za udzielenie wywiadu.
G. H. To ja dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję, że mogłem was gościć. […]

Wywiad z Grzegorzem Hayderem

Agata Czereba
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Kolejny rok, czyli nowe zasady!
Dnia 4 września 2017 r. rozpoczął się rok szkolny. Wydarzenie to miało
zwiastować zmiany, które sprawią, że nadchodzący rok będzie inny niż
wszystkie...
Jedną ze zmian jest termomodernizacja szkoły, która rozpoczęła się
parę miesięcy temu. Proces ten niestety został opóźniony i aktualnie nie
wiadomo, kiedy się zakończy. Stanowi zmorę dla uczniów i nauczycieli,
zwłaszcza, jeśli chodzi o huk. Miejmy nadzieję, że wkrótce będziemy
mogli zapomnieć o odgłosach młotów pneumatycznych i wiertarek.
Jednakże największą zmianą w życiu szkoły okazała się reforma
oświaty. Zamiast pierwszych klas gimnazjalnych, pojawiły się siódme
szkoły podstawowej, a w przyszłym roku dojdą klasy ósme. Zdania na
ten temat są podzielone, lecz klamka już zapadła, a czasu cofnąć się nie
da. Na chwilę obecną – my, uczniowie - nie odczuwamy większych
komplikacji, aczkolwiek wszystko jest jeszcze świeże. Inne zdanie mają
pewnie nauczyciele, którzy w ekspresowym tempie musieli zapoznać się
z nową podstawą programową oraz zająć się zmianą wszystkich
szkolnych dokumentów. Nasza placówka zyskała także nową nazwę.
Jesteśmy teraz Szkołą Podstawową nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Orląt Lwowskich w Przemyślu. I jak tu upchnąć do nazwy istniejące
jeszcze oddziały gimnazjalne?
Rok ten jest pełen zmian. Czy wyjdą one nam na dobre? Kiedy zakończą
się wszelkie remonty? Czy system ośmioklasowy utrzyma się przez
następne lata? A może to jednak zły pomysł? Pytań jest wiele, lecz nie
znamy jeszcze odpowiedzi. Jedyne co nam pozostało, to spokojnie
czekanie i obserwowanie, jak potoczą się dalsze losy naszej szkoły, jej
uczniów i pracowników.
red. Natalia Kurasz

Nasze Orlątko

Dla młodych
redaktorów rad
słusznych kilka,

Jako
dawny zespół
redakcyjny
czyli życzenia
dawnych
gazetki
szkolnej
„Nasze
Orlątko”
redaktorów
"Naszego
Orlątka".
chcemy przekazać ją w dobre
ręce, aby w dalszym ciągu się
rozwijała. W związku z tym, że
redagowanie gazetki nie jest
proste, pragniemy przedstawić
wam kilka wskazówek, które
ułatwią drogę do celu.
Bądźcie pracowici i piszcie
artykuły na czas!
Zawsze podporządkowujcie
się paniom!
Zgłębiajcie tematy, które was
interesują i przedstawiajcie je
innym w nietypowy sposób!
Na koniec życzymy
pomysłowości!
Przedstawiciele pierwszego
zespołu redakcyjnego

Naprawa w szkole
W naszej szkole, jak można zauważyć, odbywają się prace remontowe.
Na zewnątrz ustawione są rusztowania, robotnicy ocieplają mury, malują
budynki na trzy kolory i wymieniają okna. Szatnia szkoły do połowy
listopada była zamknięta. Uczniowie trzymali buty i kurtki w klasach.
Robotnicy położyli płytki na schodach przy głównym wejściu. Niektóre
klasy są zamknięte, ponieważ powstają nowe gabinety, ale bardzo nie
narzekamy. Chyba wszyscy uczniowie się cieszą, że szkoła będzie
przytulna, kolorowa i piękna!
red. Amelia Hardulak

Redaktorzy w pracyA. Czereba
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Z Erasmusem do Włoch!

Kolejna podróż uczniów mówiących wieloma językami.

Erasmus

J. Baran

W końcu nadszedł ten upragniony dzień. W niedzielny, zimny poranek, spotkaliśmy się wszyscy na dworcu
głównym w Przemyślu i pojechaliśmy pociągiem do Krakowa, skąd mieliśmy wylot do Włoch. Zadowoleni
nadaliśmy bagaż i przeszliśmy przez kontrolę. Miny nam nieco zrzedły, gdy okazało się, że nasz samolot jest
opóźniony o 4 i pół godziny. Sytuacja niecodzienna, ale i miejsce wyjątkowe… lotnisko. W każdym razie nie
nudziliśmy się. Nareszcie start. Mieliśmy okazję pooglądać ziemię z lotu ptaka. Wydawało się, że dopiero
wzbiliśmy się w powietrze, a tu trzeba już zamykać ponownie pasy.
Wylądowaliśmy i autokarem udaliśmy się, z Bergamo do Piacenzy. Czekali już tam na nas nasi koledzy i
koleżanki z Włoch wraz z ich rodzicami i czasami rodzeństwem. Już po 5 minutach wszyscy udaliśmy się do
swoich nowych domów, w których mieszkaliśmy przez kolejny tydzień. Po miłym zakwaterowaniu, smacznej
kolacji i przespanej nocy wybraliśmy się do włoskiej szkoły.
Czekał tam na nas wice dyrektor, rozdał identyfikatory i teczki, w których mogliśmy znaleźć potrzebne
rzeczy, np. plan zajęć. Następnie zeszliśmy do bardzo dobrze wyposażonej kafejki. Była tam pizza,
zapiekanki oraz sałatki. Na lunch dostaliśmy tradycyjną pyszną włoską lazanię. Po posiłku zostaliśmy
rozdzieleni na 4 grupy, jedna tańczyła, inna miała zajęcia sportowe, czyli: strzelanie z łuku, gra w ping-pong,
podstawy judo i jazda na rowerze dla niepełnosprawnych. Kolejna grupa uczestniczyła w zajęciach
pogadankowych w bibliotece, zaś ostatnia śpiewała w pięciu językach. W międzyczasie kilkoro uczniów, m.in.
dwie uczennice z Polski, ćwiczyło do sztuki wystawianej w teatrze. Przez kolejne dni grupy wymieniały się
ciekawymi zajęciami, tak by każda brał udział we wszystkich zajęciach.
Było bardzo sympatycznie, mogliśmy ćwiczyć język, wykazać się kreatywnością, a przede wszystkim
zdobywać nowych znajomych. Z niecierpliwością jednak czekaliśmy na punkt kulminacyjny- wycieczkę do
Mediolanu, miasta mody i piłki nożnej. Marzenie się ziściło. Zaczęliśmy od zwiedzania małego, lecz pięknego
kościoła, potem udaliśmy się w kierunku centrum. Niespodziewanie ujrzeliśmy przed sobą przepiękną,
ogromną Katedrę Narodzin św. Marii. Nie mogliśmy uwierzyć w to, że ludzie mogli stworzyć coś tak
cudownego. Po zwiedzeniu tego dzieła architektury dostaliśmy dwie godziny wolnego czasu. Postanowiliśmy
go wykorzystać. Mieliśmy co robić, wokół roiło się od galerii czy restauracji.
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Erasmus - c.d.

Jesienna wycieczka
klasy 4 d

Po powrocie do Piacenzy czekały na nas następne niespodzianki. Na
następny dzień zaplanowano dyskotekę. Rozpoczęła się od degustacji
pizzy. Po pewnym czasie przyszedł DJ i zabawa się rozpoczęła.
Atmosfera była świetna, każdy się dobrze bawił, do domów wróciliśmy
około północy. Kolejnego dnia w planie zajęć było obejrzenie
przygotowanego przez naszych rówieśników spektaklu pt. "My friend
stinks". Fabuła oraz sposób wykonania wycisnęły łzy z niejednych oczu.
Nie był to koniec wrażeń, na sam koniec, w ramach pożegnania i
podziękowania za ten wspólnie spędzony tydzień włoscy uczniowie
przygotowali prezentację. Płakać, że wzruszenia zaczęło jeszcze więcej
osób. Ale niestety, wszystko dobre co się dobrze kończy, nazajutrz już o
piątej rano musieliśmy wyjechać na lotnisko w Bergamo. Nikt nie chciał
opuszczać tego miejsca, czuliśmy się tu jak w domu. Samolot powrotny
mieliśmy dopiero o 19:40, więc wybraliśmy się na wycieczkę w głąb
miasta, postanowiliśmy wykorzystać każda sekundę. Po zjedzonym
obiedzie wróciliśmy na lotnisko. Podróż do słonecznej Italii dobiegła
końca.
Jeśli chcielibyśmy coś dodać, to na pewno podziękowania dla naszej
pani dyrektor za samą możliwość wybrania się do tego pięknego kraju
oraz paniom opiekunkom, Joannie Baran i Sylwii Kwiatkowskiej.
Podziękowania także należą się naszej wielkiej Erasmusowej rodzinie!
Red. Konrad Widaj

Wycieczkom szkolnym mówimy:
"TAK"!
Warto jeździć na wycieczki szkolne, ponieważ przynoszą wiele korzyści
uczestnikom takich wyjazdów. Po pierwsze, wycieczki te mają charakter
kształcący i poznawczy. Wzbogacają wiedzę ogólną, ale także
wiadomości z poszczególnych przedmiotów, takich jak biologia, historia,
geografia i język polski. Nauka na wycieczkach jest bardziej efektywna,
bo więcej zapamiętamy niż z lekcji w szkole, a wiedza podana jest w
ciekawszej formie. Powiedzenie: "Podróże kształcą" dowodzi, że
wycieczki pozwalają na nasz intelektualny rozwój. Po drugie, wycieczki
szkolne nie tylko pełnią funkcję poznawczą i kształcącą, ale również
doskonalą nasze kontakty z rówieśnikami. W ten sposób można o wiele
lepiej poznać swoich kolegów, zawrzeć nowe znajomości oraz poprawić
dotychczasowe relacje.
Przyjrzyjmy się zatem kilku takim podróżom.
red. Karolina Kupińska

Klasa 4 d wybrała się na
trzydniową
wycieczkę
w
Bieszczady. Pierwszego dnia
zwiedzaliśmy skansen w Sanoku.
Oglądaliśmy drewniane chaty
pozbierane z różnych wsi będące
przykładem wiejskiej zabudowy,
głównie Bojków i Łemków.
Kolejnym punktem była Połonina
Wetlińska - szliśmy do ''Chatki
Puchatka''. To nie lada wyzwanie.
Na górze okazało się, że to tak
naprawdę
tylko
schronisko.
Wszyscy byli zawiedzeni, ale
nagrodą były piękne krajobrazy.
Kolejnego dnia wybraliśmy się na
rejs
statkiem
po
Jeziorze
Solińskim. Było ślicznie! Delikatne
fale na jeziorze! Piękne widoki!
Jednym słowem nie da się tego
opisać! Myczkowce to był nasz
następny
cel
podróży.
Zobaczyliśmy
tam
mini-zoo,
Ogród
Biblijny,
muzeum
miniaturowych kościołów i cerkwi.
Mini-zoo naprawdę było małe, a i
zwierząt też niewiele: lamy, kozy,
sarny, ptaki i jedna szynszyla.
Ogród
Biblijny
okazał
się
cudowny, odwzorowywał Biblię.
W
muzeum
miniaturowych
kościołów i cerkwi poczuliśmy się
jak w Krainie Liliputów. Resztę
dnia spędziliśmy w swoim
towarzystwie,
integrując
się
wzajemnie.
Trzeciego dnia, zwiedzaliśmy
zaporę Solińską. Choć środek
zapory jest cały z betonu, woda
kapie
z
góry.
Gdy
uświadomiliśmy sobie, ile wody
jest nad nami, zaczęliśmy się
bać.
Żal
było
wyjeżdżać,
czas
wykorzystaliśmy do maximum,
czekamy na więcej podobnych
atrakcji.
red. Kinga Szymczak i Gabriela
Siuta
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Wycieczka 4 d

A. Kaczmarek

Wycieczka 4 d

A. Kaczmarek
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Wycieczka klasy 6 c w Bieszczady

BIESZCZADY

I. Z.

02.10.2017r. klasa 6c z wychowawcą, p. Krzysztofem Grabowskim, p. Iwoną Zając i rodzicami niektórych
uczniów wybrała się w Bieszczady na Wielką i Małą Rawkę. Niestety klasa dosyć źle zniosła podróż
autokarem. Na szczęście bezpiecznie dojechaliśmy do celu: Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Właśnie
tam zaczęła się nasza wyprawa na Wielką i Małą Rawkę. Jak to mówią: „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.
Niestety okazało się, że dorośli mają lepszą formę niż dzieci. W trakcie wędrówki mieliśmy bardzo dużo
przerw. Kto zostawał za bardzo w tyle, miał możliwość podyskutowania o języku polskim albo o idei dobrego
treningu, więc naprawdę staraliśmy się wyjść na szczyt Rawki. Cóż zrobić, kiedy nauczyciele złośliwie
postanowili za bardzo się nie męczyć… Nas niestety dopadły siódme poty i nieopisany ból nóg wraz z jego
siostrą zadyszką. Gdy doszliśmy na szczyt, byliśmy wyczerpani, lecz zadowoleni z siebie. Niestety, po chwili
odpoczynku musieliśmy iść w dół. Przy schodzeniu kilka osób się przewróciło ze względu na bardzo, ale to
bardzo stromą drogę, błoto i może odrobinę przez nieuwagę. Wiadomo – trudy podróży łatwiej znosić
rozmawiając ze sobą, ale na górskim szlaku nie zawsze udaje się tak, jak na chodniku.
Było też odrobinę naukowo, gdy Michał Tkaczyk wygłosił referat o przyrodzie w Bieszczadach i trochę
teatralnie, bo Amelka Gronowska i Kaja Śnieżek odegrały scenkę o Bieszczadach. Na dole, nad piękną,
górską rzeczką, uwieczniliśmy triumf naszego zejścia. Zmęczeni rozpoczęliśmy debatę o wyższości pieroga
ruskiego nad pierogiem z jagodami i tak dotarliśmy do Ustrzyk Górnych, gdzie czekał na nas obiad. Po
pożywnym posiłku nadszedł czas na zakup pamiątek. Tak pożegnaliśmy Bieszczady i - z małymi perypetiami
- wróciliśmy do Przemyśla.
red. Julia Łabinowicz i Aleksandra Piss
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Najazd gimnazjalistów na Warszawę

POMNIK MAŁEGO POWSTAŃCA

I.Z.

O godzinie 6:50 na szkolnym parkingu klasy 2 gimnazjum: a, c, e i część b zebrały się, by wyruszyć do stolicy
naszego kraju – Warszawy. Wyjechaliśmy już dwadzieścia minut później, co należy zanotować jako sukces i
wstęp do wręcz żołnierskiej punktualności przez cały późniejszy czas trwania wycieczki.
Po sześciogodzinnej podróży autokarem dosiadł się do nas przewodnik, z którym podjechaliśmy pod Muzeum
Powstania Warszawskiego. Mogliśmy tam zbierać kartki z kalendarza przedstawiające każdy dzień powstania
i w wolnej chwili przestudiować dokładniej to, co działo się w 1944 roku. Podczas zwiedzania nikomu nie było
do śmiechu, gdyż każdy zdał sobie sprawę ze smutnej sytuacji warszawiaków żyjących w owych czasach.
Po wyjściu z muzeum, wraz z przewodnikiem, skierowaliśmy swoje kroki na Cmentarz Wojskowy na
Powązkach. Pod Pomnikiem Powstańców zapaliliśmy znicz, odwiedziliśmy mogiły członków Batalionu
„Zośka”, w ciszy przystanęliśmy przy grobie najmłodszego powstańca. Smutny to widok, gdy przy krzyżu
leżą misie – znak straconego dzieciństwa.
Wieczorem pojechaliśmy do hotelu na obiadokolację. Gdy zakwaterowaliśmy się w pokojach, a każdy
porównał wszystkie pomieszczenia ze swoim lokum, zaczęły dziać się rzeczy przynajmniej dziwne. Otóż
między pokojami (zwłaszcza 2 C) pojawił się i krążył zamaskowany ninja, który robił to, co każdy ninja umie
najlepiej - był wszędzie i nigdzie jednocześnie. Szczególnie zachwycił się on cudem nowoczesnej techniki –
elektrycznym czajnikiem. Nie byle jaki to przecież wynalazek! Wpływ ninji był tak wielki, że niektórzy weszli do
śmietnika, aby zrobić sobie zdjęcie. Wszak śmietnik również wart jest podziwu! Nasz zapał do odkrywania na
nowo przedmiotów codziennego użytku ostudziły nieco panie przechadzające się późnym wieczorem po
korytarzu. Pewnie również szukały czegoś fascynującego, bo śmiały się czasami ciut za głośno.
c.d. na str. 8.
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c.d. artykułu: "Najazd gimnazjalistów na Warszawę"
Następnego dnia musieliśmy wcześnie wstać, aby z samego rana
pojechać do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego – szkoły
w której uczyli się bohaterowie „Kamieni na Szaniec” (Rudy, Alek i
Zośka). Najciekawsze było to, że po szkole oprowadzali nas uczniowie.
Robili to całkiem udanie, a przecież doskonale wiemy, że jesteśmy
doskonałymi krytykami i niełatwo do nas mówić.
Na kolejny punkt programu czekali chyba wszyscy z panią Haliną
Stachowicz na czele. Oto przed nami Stadion Narodowy. Niemałe było
nasze zdziwienie, gdy okazało się, że stadion wcale nie jest taki wielki,
jak widać to w telewizji, zwłaszcza że murawę zastąpiła scena
przygotowywana na najbliższy koncert. Lecz stadion to… stadion.
Niektórzy wzdychali, inni próbowali dotknąć koszulek sportowców,
jeszcze ktoś kontemplował w ciszy swoją wymarzoną przyszłość… No,
może tylko pani Iwona Zając pragmatycznie mówiła, iż to tylko obiekt
użyteczności publicznej, ale na koronę weszła i prawie się przy tym nie
zgubiła. Kupiliśmy pamiątki i pojechaliśmy do Centrum Nauki „Kopernik”.
Trudno ukryć, iż była to największa atrakcja wycieczki (oczywiście,
oprócz czajnika). Wszystkim bardzo się podobało. Każdy mógł dotknąć
eksponatów, spróbować, jak działają, byli i tacy (wcale nie dzieci), którzy
dosłownie postawili wszystko na głowie. Najlepsi fryzjerzy nie osiągają
efektu tak stojących włosów, jak czyni to przedziwna maszyneria do
elektryzowania.
Gdy dojechaliśmy do ośrodka, dotarło do nas, że istnieje coś takiego jak
zieloną noc. Niestety (albo stety) nauczycielki zabroniły nam tej jakże
wyśmienitej zabawy, chyba że w obrębie własnego pokoju. Część
poprzestała na nowej wersji zabawy w krzesełka (krzesła na korytarzu
aż kusiły zdolnością bujania), jakaś nieśmiała grupka umawiała się na
„później”, ale tylko jednej osobie z 2 „c” zrobiło się szczególnie „zielono”.
Oprawcy wysmarowali ofiarę pastą do zębów oraz owinęli ją w papier
toaletowy. Chłopak nawet się nie obudził. Mieliśmy nadzieję, że nasze
opiekunki nam wybaczą, przecież po doświadczeniach z „Kopernika”
trudno nie pozostać kreatywnym. Nikt się nie skarżył, więc chyba
puszczono nam wybryki w niepamięć.
Następnego dnia wszyscy zebraliśmy się na śniadaniu, a potem
opuściliśmy ośrodek. Pojechaliśmy do Zamku Królewskiego, gdzie z
wizytą u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego uzupełnialiśmy
wiedzę o oświeceniu. Być może niektórzy na zakończenie spotkania
towarzyskiego przyjmą zwyczaj ogłaszania końca imprezy wniesieniem
trzech śliwek, jak to czynił król podczas obiadów czwartkowych.
Pospacerowaliśmy też trochę po Starym Mieście, gdzie obejrzeliśmy
Kolumnę Zygmunta, rzeźbę syrenki, stare kamienice i malownicze
uliczki. O 14 zjedliśmy obiad w barze „Rewers” w Bibliotece
Uniwersyteckiej, a godzinę później pożegnaliśmy się z naszym
nieocenionym przewodnikiem i wyjechaliśmy z Warszawy w stronę
Przemyśla. Ukochane miasto przywitało nas deszczem i chłodem, ale
cóż…. – różne są oblicza tęsknoty. Ważne, że w Warszawie udawało
nam się unikać przemoczenia.
Wycieczka na pewno na długo zostanie w naszej pamięci, zwłaszcza że
już zastanawiamy się, jakim cudem techniki przyjdzie nam się
zachwycić.
red. J. Harań
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Młodociany
sprawozdawca
sportowy... w Krakowie

W sobotę 22.10.2017 r. o godzinie
18:00 w Krakowie na stadionie
miejskim im. Henryka Reymana
został rozegrany mecz piłki
nożnej pomiędzy klubami Wisła
Kraków i Legia Warszawa.
Na to sportowe wydarzenie
udałem się wraz z trenerem i
zawodnikami z klubu Polonia
Przemyśl.
Do Krakowa przybyliśmy o
godzinie 16:00, więc mieliśmy
czas, aby kupić sobie klubowe
pamiątki.
O godzinie 17: 15 weszliśmy na
stadion, by zająć zarezerwowane
miejsca. Piłkarze wybiegli na
boisko rozgrzewając się przed
meczem. Zanim spotkanie się
rozpoczęło, mogliśmy zobaczyć
ślubowanie
najmłodszych
zawodników klubu Wisła Kraków.
Punktualnie o godzinie 18:00
arbiter rozpoczął mecz. W 22.
minucie
pierwszej
połowy
spotkania padł pierwszy gol dla
klubu Legii Warszawa, strzelony
przez
Jarosława Niezgodę.
Druga połowa obfitowała w
zmasowane ataki Wisły Kraków,
które niestety nie przyniosły
bramki wyrównującej. Spotkanie
zakończyło się wynikiem 1:0 dla
Legii Warszawa. Mecz obejrzało
33 tysiące kibiców, którzy w
spokoju opuścili stadion.
Udaliśmy się do autokaru i w
późnych godzinach wieczornych
wróciliśmy do Przemyśla.
Mecz bardzo mi się podobał,
ponieważ obfitował w wiele
profesjonalnych akcji piłkarskich.
red. Kacper Śmigielski
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Chórzyści podbijają sejm!
Dnia 27 września we wczesnych godzinach porannych chórzyści z klas: 5b, 6a, 6c, 7b, 7c, 2gc, 3gc wyjechali
na zasłużoną i długo wyczekiwaną wycieczkę do Warszawy.
Po 7 godzinach dotarliśmy do pięknej stolicy Polski. Czas nas gonił, więc od razu razem z panią
przewodniczką zaczęliśmy zwiedzać Stare Miasto. Na ogromnym placu przed Zamkiem Królewskim
poznaliśmy historię Warszawy. Przed nami widniała ogromna Kolumna Zygmunta III Wazy. Następnie
weszliśmy w głąb Starego Miasta. W centrum Rynku znajduje się rzeźba syrenki warszawskiej.
Przyglądaliśmy się jej słuchając katarynki. W wolnym czasie robiliśmy zdjęcia i kupowaliśmy pamiątki dla
najbliższych. Przeszliśmy Traktem Królewskim mijając Pałac Prezydencki. Zatrzymaliśmy się przy Grobie
Nieznanego Żołnierza, gdzie widzieliśmy zmianę warty. Dalej ukazała nam się najpiękniejsza fontanna
położona w Ogrodzie Saskim. Później, autokarem dojechaliśmy na wojskową część Powązek.
Zatrzymywaliśmy się przy najważniejszych grobach znanych osób. Nasz nastrój zmienił się w nostalgiczny,
ponieważ przewodniczka opowiadała mrożące krew w żyłach, przykre historie warszawiaków. Pod koniec
tego pełnego wrażeń dnia odwiedziliśmy stadion PGE Narodowy. Udaliśmy się do szatni piłkarzy, zasiedliśmy
także w sali konferencyjnej. Usłyszeliśmy wiele ciekawostek o świecie piłki. Kiedy wychodziliśmy ze stadionu,
mienił się on barwami polskiej flagi. Widok był piękny! Zmęczeni dotarliśmy do hotelu „Wald”. Tam zjedliśmy
pyszną obiado-kolację. Z powodu ogromu wrażeń większość z nas długo nie mogła zasnąć. Tym samym nie
spali nasi opiekunowie.
Kolejnego dnia wycieczki w pośpiechu zjedliśmy śniadanie, zabraliśmy swoje bagaże i pożegnaliśmy hotel.
Wyruszyliśmy do Centrum Nauki Kopernik. To ogromny ‘’plac zabaw’’ nie tylko dla dzieci. Tam na żywo
mogliśmy przetestować wynalazki i przekonać się, jakie prawa rządzą fizyką. Podczas świetnej zabawy ani
się obejrzeliśmy jak minęło parę godzin. Dalej zaplanowane mieliśmy wyjście do Parlamentu. Na żywo
oglądaliśmy posłów w „akcji’’. Nie mogło się obyć bez zdjęcia z panem Andrzejem Matusiewiczem na
głównym korytarzu sejmu. Zostaliśmy również zaproszeni na obiad, który bardzo nam smakował.
Do domu wracaliśmy w korkach. Na stacji zatrzymaliśmy się w McDonaldzie, miejscu kultowym wszystkich
nastolatków. Dopiero o północy byliśmy w Przemyślu.
Tę wycieczkę zawdzięczamy panu posłowi Andrzejowi Matusiewiczowi i pani Joannie Cioch, dyrygentce
najlepszego chóru w Przemyślu oraz opiekującym się nami paniom, Dorocie Strociak - Nuckowskiej, Ewelinie
Rusin-Kowalskiej i Katarzynie Babiak. Bardzo im dziękujemy.
red. Ala Kisiel, Milka Jakielaszek, Klaudia Tadla

CHÓR TRIOLA

J. C.
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Warto obejrzeć - warto przeczytać!
Zdarza się uczniom, że mają trochę wolnego czasu. Gdy aura nie dopisuje i ciężko
wyjść z domu, warto sięgnąć po książkę lub film. W obydwu przypadkach pozycji
jest dość sporo i od samego przeglądania można dostać zawrotów głowy. W tym
numerze, specjalnie z myślą o Was, wybraliśmy cykl książek oraz młodzieżowy
serial, które - mamy nadzieję - przypadną Wam do gustu.

Niektórzy wolą oglądać mroczne kino grozy, inni pasjonują się przyziemnymi młodzieżówkami, trzeci zaś
lubują się w romansach. Czy można połączyć to wszystko w jedno? Otóż tak.
Riverdale to serial młodzieżowy oparty na komiksach Archie Comics. Opowiada on o stosunkowo sennym
miasteczku Riverdale, w którym każdy wiedzie spokojne, z pozoru nudne życie.
Wszystko zmienia się początkiem lipca, gdy nad brzegiem rzeki zostaje odnalezione ciało Jasona Bloosoma,
syna najbardziej wpływowego człowieka w miasteczku. Grupa przyjaciół rozpoczyna śledztwo. Na swojej
drodze przyjdzie im napotkać na wiele problemów.
W każdym z bohaterów możemy odnaleźć cząstkę nas samych, poczynając od pewnego siebie muzyka,
Archiego Andrewsa, poprzez osamotnionego pisarza, Jugheada Jonesa, kończąc na królowej szkoły, Cheryl
Bloosom. Każde z nich posiada problemy bliskie nastolatkom.
Serial ten jest naprawdę ciekawy i pełen akcji. Każdy szczegół, od przyziemnych problemów młodzieży
począwszy, po zaskakujące zakończenie, jest dopięty na ostatni guzik. Warto go obejrzeć choćby dla
cudownej scenografii, wspaniałego soundtrack'u, czy nawet ze względu na młodych aktorów, którzy dopiero
zaczęli wspinać się po szczeblach kariery. Może okazać się, że znajdziemy w filmie postać, z którą się
identyfikujemy, nasze odbicie.
red. Natalia Kurasz

"BAŚNIOBÓR" - WEJŚCIE DO MAGICZNEGO ŚWIATA!
"Baśnobór" to fascynujący cykl powieści dla dzieci i młodzieży. Składa się z pięciu części. Autorem jest
Brandon Mull - wybitny pisarz, aktor komediowy i copywriter. ,,Baśniobór" zajął pierwsze miejsce na liście
bestsellerów dla dzieci ,,New York Timesa"! Tej książki się nie czyta, ją się ,,pożera". Zajrzyj tylko na pierwszą
stronę, a... przepadniesz. Lubisz przygody, akcję i fantazję? Ta książka jest wręcz idealna dla Ciebie!
Pierwsza część ,,Baśnioboru" jest fenomenalna! Głównymi bohaterami jest rodzeństwo, Kendra i Seth, którzy
mają spędzać wakacje u dziadków. Okazuje się, że z pozoru normalni, prawie nieznani dziadkowie tak
naprawdę są opiekunami tajemnego rezerwatu - Baśnioboru. W Noc Kupały znikają, a rodzeństwo czekają
przygody. Jakie? Dowiecie się, gdy przeczytacie książkę. Pierwszy tom pociąga za sobą następne tajemnice,
które trudno pozostawić bez rozwiązania. Znajdziecie je w kolejnych książkach.
Część druga nosi nazwę ,,Baśniobór - Gwiazda Wieczorna wschodzi". Tym razem w rezerwacie pojawił się
szpieg, wrogie Stowarzyszenie Gwiazdy Wieczornej chce wykraść wszystkie artefakty i otworzyć wielkie
więzienie demonów - Zzyzx. Czy mu się to uda? Dodatkowo w domu dziadków jest oszust. Kto to? Gdzie są
artefakty i co nimi jest? Wampiry, koboldy i wiele innych magicznych stworzeń staje po niewłaściwej stronie
mocy.
cd. na str. 11.
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c.d. artykułu: "Baśniobór" - wejście do magicznego świata
Trzecia część ,,Baśniobór - Plaga Cieni" mówi o magicznej chorobie, która sprawia, że stworzenia dobra stają
się złe i mściwe. Jedynym ratunkiem jest... Właśnie, co jest? Opiekunowie lasu nie wiedzą jak przeciwdziałać
pladze i próbują wszelkich sił, by poprawić sytuację w Baśnioborze. Do tego wszystkiego pojawia się dużo
podróży w czasie i aż za wiele... centaurów!
Tom czwarty to ,,Baśniobór - Tajemnice Smoczego Azylu". Kendra i Seth udają się do rezerwatu Gadzia
Opoka w poszukiwaniu artefaktów i nieumożliwieniu otwarcia Zzyzxu. Roi się tu od smoków i innych
magicznych stworzeń. Smocza Świątynia jest najbardziej ubóstwianym miejscem przez smoki i także
najbardziej strzeżonym. Właśnie tam może znajdować się artefakt, ale najpierw trzeba ominąć strażników.
Niezbędnym do tego będzie róg jednorożca, a odebrać róg potrafi tylko Zaklinacz Cieni. Kto się nim okaże?
Zaraz, zaraz..., a gdzie podział się Seth?
Piąta, ostatnia część nosi nazwę ,,Baśniobór - Klucze Do Więzienia Demonów". Czytelnik znajdzie odpowiedzi
na pytania z poprzednich tomów. Bohaterowie będą musieli ostatecznie stawić czoła Stowarzyszeniu Gwiazdy
Wieczornej. Walka o losy świata wkracza w decydującą fazę. Do bitwy dobra ze złem przyłącza się wiele
stworzeń i sama królowa wróżek. Cały świat znalazł się na krawędzi zniszczenia i tylko Kendra i Seth mogą
go ocalić. Zzyzx jest bliski otwarcia.
Kto zauroczył się światem ,,Baśnioboru", z pewnością się nie zawiedzie. Wszystkim czytelnikom polecam tę
powieść. Bardzo szybko się ją czyta, a gdy się już zacznie, nie łatwo przestać. Dlatego też, jak napisał Mull,
,,...wygońcie rodzinę na spacer, zamknijcie drzwi, okna, wyłączcie telefon i zacznijcie czytać...".
red. Michał Tkaczyk

Spektakl "Chłopiec
z aureolą",
czyli rzecz o
kłamstwie.

BAŚNIOBÓR

I. Z.

05.10.2017 wybraliśmy się do
teatru na spektakl pt. ,,Chłopiec z
aureolą”. Wszystkie miejsca były
zajęte.
Sztuka była bardzo interesująca.
Jako publiczność mieliśmy prawo
głosu i dokonywania pewnych
wyborów. Na scenie występowało
czterech aktorów, którzy wcielili
się w role: Jaśka, Wagarowicza,
Dominisi i Maggie, odgrywającej
także rolę nauczycielki.
Forma
przedstawienia
była
bardzo
nietypowa,
ponieważ
mogliśmy wyrażać swoje opinie.
Moim zdaniem występ był udany i
ciekawy. Spektakl przekazywał
uniwersalną prawdę o tym, że
kłamstwo nie popłaca.
red. Janek Chabowski
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Co u nas słychać, a więc ważne i mniej ważne
wydarzenia z życia szkoły.
Rozśpiewane "Triolki"
Chór Triola bardzo intensywnie zaczął rok szkolny 2017/2018. W ciągu miesiąca zdążyliśmy dać już trzy
koncerty.
Pierwszy z nich odbył się na przemyskim Rynku z okazji 105-lecia powstania w naszym mieście pomocy
służb medycznych. Wszyscy wiemy, jaka ważna jest pomoc ludzi, którzy tam pracują, miło więc nam było
uhonorować ich pracę w sposób, w jaki potrafimy najlepiej.
Podczas drugiego koncertu pt. ,,Ping Pong" prezentowaliśmy nasz repertuar innym szkołom. Ważne jest, aby
znać opinię słuchaczy, chociaż czasami może być dla nas bolesna. Na szczęście otrzymaliśmy głośny
aplauz, więc chyba wypadliśmy nieźle.
Ostatni koncert zorganizowany został podczas rozdania nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty i
Prezydenta Miasta Przemyśla nauczycielom z całego regionu. Obecne były TV Podkarpacka i redakcja
,,Nowiny24". I choć to nie my byliśmy głównymi bohaterami dnia, jednak świadomość bliskości dziennikarzy
spowodowała nieco szybszą akcję naszych serduszek. Staraliśmy się wypaść jak najlepiej i mamy nadzieję,
że nasz występ spodobał się nagradzanym nauczycielom.
Cieszmy się, gdy możemy dawać ludziom radość poprzez śpiew. Sami odczuwamy ją podczas prób i
występów. Już szykujemy przedświąteczne utwory na kolejny koncert chóru, który odbędzie się początkiem
grudnia z okazji Mikołajek w galerii Millenium Hall w Rzeszowie. To na pewno będzie radosny występ!
red. Ala Kisiel, Milka Jakielaszek, Klaudia Tadla

Chór Triola na Zamku Kazimierzowskim

J. C.
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"Zwierzęta czują",
konkurs recytatorski

Uczę się - mogę uczyć
innych!

W październiku na szkolę wylała się cała fala
konkursów. Wiadomo, że prym wiodą te
przedmiotowe, ale uczniowie młodszych klas też
mają się czym pochwalić.
18 października w Przemyskiej Bibliotece Publicznej
miał miejsce konkurs powiatowy „Zwierzęta czują”
organizowany przez Stowarzyszenie Kudłate Serce.
Nasze uczennice (Jagoda Karpinal, Julia Korab,
Wanessa Banaś – kl. 7B, Julia Muzyczka i Daria
Zielińska – kl. 4C) wzięły udział w części
recytatorskiej. Dziewczyny sprawiły się świetnie!
Jagoda otrzymała wyróżnienie, Julia Muzyczka
zajęła III, a Daria Zielińska I miejsce w konkursie. W
czasie przerwy zaproszeni uczestnicy, opiekunowie i
goście mogli spróbować swoich sił w quizie wiedzy o
zwierzętach. Niespodziewanie drugie miejsce zajął
tajemniczy Bleb. Podczas rozdawania nagród
okazało się, że podarunek wręczono Julii Korab. Bleb
rozdzielił upominek pomiędzy pozostałe koleżanki,
więc nikt nie czuł się pokrzywdzony. Wszystkie
wróciłyśmy do szkoły z tarczą i już planujemy
następnym razem zdobyć komplet miejsc.

Nastała piękna jesień, złote liście zaczynają sypać
się z drzew, ale część roślin wciąż kwitnie. W
październiku przy placu zabaw pojawiły się fioletowe
kwiaty wrzosów. Nie trafiły tam przypadkiem. To
zorganizowana akcja łącząca ochronę środowiska z
upiększaniem terenu i edukacją najmłodszych.
Gimnazjaliści z klasy 2 E zebrali elektrośmiecie, w
Castoramie wymienili je na urokliwe krzewinki i
zaprosili do wspólnego sadzenia uczniów z I A.
Każdy gimnazjalista – początkowo nieśmiało –
„adoptował” na jedną godzinę pierwszaka, by
wspólnie posadzić roślinkę. Najpierw najbardziej
mozolna część – kopanie dziury. Wcale nie było
łatwo! Podczas remontu szkoły ziemia przy placu
zabaw została ujeżdżona samochodami, a do
dyspozycji w większości mieliśmy plastikowe łopatki.
Nie ma jednak sytuacji, których gimnazjalista nie
rozwiąże,
więc
po
sztychówkę
wysłano
wychowawczynię, która na tę jedną godzinę
pozbawiona została funkcji nauczyciela. Gdy znalazł
się odpowiedni sprzęt, praca zaczęła posuwać się do
przodu. Drobne ręce pierwszoklasistów mocowały
się chwilę z doniczkami i korzeniami wrzosów, które
nieco przerosły pojemniki. Ale udało się! Wszystkie
krzewy trafiły do dołków, zostały przysypane,
udeptane
i
pozdrowione
dobrym
słowem.
Próbowaliśmy jeszcze podskokami wywołać deszcz
i prawie nam się udało, gdyż popołudniu w okolicy
krzewów widziano tajemniczego jegomościa z miską
pełną wody. Ktoś pomógł nam w podlewaniu, za co
dziękujemy.
Mamy nadzieję, że wrzosom się u nas spodoba. My
bawiliśmy się całkiem dobrze.

red. I. Z.

red. I. Z.

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI I. Z.
"ZWIERZĘTA CZUJĄ"

Akcja Wrzosy

K. Kwolek
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Taneczne szaleństwa
Jak wiadomo w naszej szkole od czasu do czasu
odbywają się dyskoteki. Zawsze świetnie się na nich
bawimy! Młodzież w rytmie szalonych przebojów
może się oderwać od monotonnej codzienności
mając świadomość, że następnego dnia uniknie
pytania. Imprezki szkolne są barwne, dzięki
kolorowym strojom uczniów. Bywa, że na parkiecie z
okazji karnawału zauważalne są przebrania
biedronek, księżniczek, a także nie brakuje tam
stylizacji wykonanych przez nauczycieli – wszystko
rzecz jasna w dobrym smaku. Na każdej,
karnawałowej, czy też integracyjnej dyskotece
dziewczyny mają nadzieję, że chłopcy chętnie i bez
wstydu zaproszą je do tańca i nawet czasami się
udaje. Niektórym plączą się nogi, jednak każdy chce
wypaść jak najlepiej.
Ostatnia, październikowa zabawa miała charakter
charytatywny.
Kolorowe światła zachęcały do wejścia. By wkroczyć
na salę, na której odbywała się zabawa, trzeba było
zapłacić 4 złote. Pieniądze zbierano na potrzeby
schroniska w Orzechowcach, toteż nikt nie narzekał.
Biletem była pieczątka odciśnięta na ręce. Grała
głośna muzyka, wszyscy tańczyli. Wodzireje z klas
starszych organizowali różne zabawy. Młodzież była
pełna energii, nikt nie chodził smutny. Każdy dobrze
się bawił i myślał już o kolejnej dyskotece.
red. Emilia Kulińczak, Ala Kisiel, Milena Jakielaszek,
Klaudia Tadla

Zawody lekkoatletyczne

Konkurs "Bezpieczne wakacje 2017"
25 października, w środę w auli Komendy Miejskiej
Policji w Przemyślu został rozstrzygnięty konkurs
plastyczny pt. „Bezpieczne wakacje 2017”.
Uczestnicy mieli wykonać prace na temat
bezpiecznego zachowania w każdej sytuacji w czasie
wakacyjnej zabawy.
Uczniowie z naszej szkoły zostali głównymi
laureatami konkursu:
Milena Dziuba (kl. III c) zdobyła I miejsce, Hanna
Amarowicz (kl. III b) - III miejsce (kat. 6-9 lat), Adam
Bosacki (kl. VI b) - I miejsce (kat. 10-12 lat).
Prace
nagrodzonych
trafią
do
Komendy
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Tam odbędzie się
podkarpacki finał konkursu.
red. Kasia Maciuszek
Walczymy o ścieżkę dydaktyczną!
W ostatnich tygodniach, uczniowie naszej szkoły
zostali
poinformowani
o
akcji
„Decydujesz
pomagamy”. Jej celem było założenie ścieżki
przyrodniczo dydaktycznej przed naszą szkołą. Był
to projekt dofinansowywany przez Unię Europejską.
Brało w nim też udział wiele innych placówek.
Zagospodarowanie przyszkolnego terenu wzbogaci
możliwości edukacyjne i przyczyni się do
modernizacji,
urozmaicenia
i
uatrakcyjnienia
otwartego terenu zielonego w naszym mieście.
Projekt wzbudził wielkie zainteresowanie wśród
uczniów, każdy chciał się przyczynić do jego
realizacji. Cała akcja odbywała się w sieci sklepów
TESCO. Głosować mogli wszyscy. Wystarczyło
tylko zrobić zakupy, a przy kasie otrzymywało się
żeton, który wrzucało się do odpowiedniego pudełka.
Nasza szkoła zebrała około 800 głosów.
red. Oskar Olszański

Pies w szkole!
W dniu 14 września 2017r. odbyły
się
indywidualne Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 16
w Przemyślu w lekkoatletyce. Na Juvenii uczniowie
startowali w konkurencjach: bieg na 60m, 600m i
1000m, rzut piłeczką palantową, skok w dal i wzwyż.
Nie brakowało emocji, a zawodnicy świetnie się
bawili. Zależało im przede wszystkim na pokazaniu
swoje umiejętności. Praca w zespole zawsze
przynosi efekty!
red. Krystian Potocki

Dnia 5 października pewien chłopiec wbiegł do
szkoły, a za nim …pies! Sytuacja była tak
niecodzienna, że niektóre dzieci skakały na ławki i
piszczały. Na korytarzach spory gwar, gdyż lekcje
się jeszcze nie zaczęły. Jeden z uczniów poczuł
delikatny dotyk psich zębów, wiec pobiegł do
higienistki.
Zwierzak był wystraszony, nie wiedział co się wokół
niego dzieje. Na szczęście nauczyciel wf-u szybko
zareagował o wyprowadził intruza z budynku.
red. Wiktoria Janusz
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Konkursy kuratoryjne,
czyli zmagania uczniów!

"Dziady"
Mickiewicza
współcześnie

W naszej szkole od początku roku odbyło się wiele
konkursów.
Ogromną
ich
grupę
tworzą
przedmiotowe, czyli kuratoryjne.
W podstawówce były to konkursy: z języka
polskiego, angielskiego, niemieckiego, przyrody,
historii i matematyki. Natomiast w gimnazjum odbyły
się:
polonistyczny,
historyczny,
biologiczny,
chemiczny, fizyczny, matematyczny oraz z języka
angielskiego i niemieckiego. Tylko nielicznym udało
się przejść do kolejnych etapów. W obydwu
kategoriach wiekowych największą popularnością
cieszył się język angielski. Z podstawówki brało
udział 113 uczestników, a z gimnazjum 62 osoby.
Wśród młodszych do drugiego etapu zakwalifikował
Gabriel Zieliński, a ze starszych - Joanna Świszcz,
Mateusz Kowal i Michalina Lizoń.
Wszystkim, którzy próbowali, życzymy sukcesów w
najbliższych i dalekich konkursach.

Dnia 4 listopada odbyła się inscenizacja „Dziadów” –
obrzędu przeniesionego na karty literatury przez
poetę, Adama Mickiewicza.
Współczesną wersję sztuki wystawiła klasa 2c
gimnazjum będąca pod opieką pani Agnieszki
Kaczmarek. Pracy mieli sporo, bo prócz nauki ról,
trzeba było jeszcze wykonać dekoracje, przygotować
odpowiednie stroje i charakteryzacje, zaprosić
gości…
Na początku przywołane zostały duchy dzieci, które
według Mickiewicza nie zaznały goryczy oraz
smutku. Według nowoczesnej formy „Dziadów” dzieci
nie dostały w swoim życiu żadnej jedynki - tylko
same piątki, dlatego jako wejścia do raju
potrzebowały oceny niedostatecznej. Następnie
wywołano ducha złego nauczyciela. Jego dusza nie
poszła do nieba i ciągle nękały go dzieci zmuszając
do błąkania się po świecie. Nie chciał on pójść do
nieba, wolał piekło, pragnął tylko się uwolnić od
prześladujących go uczniów. Na samym końcu
przywołano piękną dziewczynę. Nie mogła zaznać
spokoju, bo brakowało jej pocałunku chłopaka. Za
życia śmiała się z wszystkich adoratorów, po śmierci
cierpiała, bo nie przyjęła niczyjego uczucia.
Mroczny wystrój sceny mocno przyciągał wzrok
widzów. Pojawiły się pająki, pajęczyny oraz świeczki,
a wszystko mieściło się w cmentarnej kaplicy.
Charakteru dodawały też piękne, czarne stroje
artystów. Na widowni nie można było zasnąć! Akcja
nie pozwalała nikomu się nudzić, zwłaszcza że
oryginalny tekst został wzbogacony współczesnym
słownictwem. Dodało ono tej poważnej sztuce
humorystycznego
elementu,
który
zawsze
zaciekawia publiczność.

red. N. Hayder, A. Piss

Akcje w nowym roku szkolnym!

Jak w każdym roku, tak i w tym szkoła prowadzi
różne akcje. Niektóre działalności się zakończyły, a
inne są w trakcie trwania. Jedna z nich to „Sprzątanie
świata". Polega ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci
zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich
składowania. Tegoroczne hasło to: "Nie ma śmieci są surowce". Cel akcji to zmiana postrzegania
odpadów jako śmieci, czyli czegoś niepotrzebnego,
co powinno wylądować na wysypisku.
Kolejną było zbieranie karmy i sprzętu dla zwierząt ze
schroniska w Orzechowcach. Akcja została
rozpropagowana w szkołach, przedszkolach. Chodzi
nie tylko o pomoc dla zwierząt, ale również o
uwrażliwienie najmłodszego pokolenia na ich los.
Następne działanie to znicze przynoszone do szkoły,
aby później zawieźć je na cmentarz Orląt Lwowskich
we Lwowie.
Ostatnią akcją było oddawanie głosów w Tesco na
naszą szkołę w
celu stworzenia ścieżki
przyrodniczo-dydaktycznej
przed
budynkiem
placówki.
red. N. Hayder, A. Piss

red. A. Gronowska, K. Śnieżek
Drodzy Czytelnicy!
"Nasze Orlątko" się zmienia. Odszedł stary zespół,
wkroczyli nowi redaktorzy; zmieniła się także szata
graficzna. Jednak wciąż piszemy o naszej szkole
(ona też zmieniła nazwę) oraz o naszych sukcesach i
problemach. Staramy się zamieszczać ciekawostki i
czekamy na Wasze pomysły. Wkrótce zaczniemy
dyżury w byłej "Izbie ekologicznej" a obecnie naszej
siedzibie. Piszcie do nas!

