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WYWIAD Z ABSOLWENTEM... KAROL
HORODYSKI O MARZENIACH

Karol

Nasze Orlątko: Cześć, miło że chciałeś poświęcić nam czas i odpowiedzieć na kilka pytań. Wiemy, że
chodziłeś do naszej szkoły, a teraz uczęszczasz do liceum fotograficznego w Warszawie. Ponoć bierzesz też
udział w wielu konkursach i fotografujesz modelki, dlatego też chcielibyśmy o tym z tobą porozmawiać.
Od czego zaczęła się twoja przygoda z fotografią?
Karol Horodyski: Cześć. Moja przygoda z fotografią zaczęła się w 6 klasie, a tak bardziej na poważnie w 3
klasie gimnazjum.

K. H.
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N.O: W którym momencie zrozumiałeś, że fotografia jest tym, co chcesz robić?
K.H: Wydaję mi się, że gimnazjum było dla mnie takim okresem w życiu, w którym musiałem podjąć decyzję.
Wszystko oczywiście zależało od moich wyników szkolnych, zdolności, zainteresowań. Jedną z cegiełek,
która umocniła mnie w przekonaniu, że chcę robić zdjęcia była moda.
N.O: Co najczęściej znajduje się na twoich zdjęciach ?
K.H: Od kilku lat się nią interesuję, obserwuję na Instagramie znanych projektantów mody, takich jak Tom
Ford, Donatella Versace, Giorgio Armani. Moda to show-biznes, do którego zdecydowanie ciężko jest wejść.
Jeśli ci się już to uda, musisz walczyć o to, aby się w nim utrzymać. Podoba mi się ten świat, jest wokół niego
dużo kontrowersji, zadziwia mnie tylko fakt, że w XXI wieku jest jeszcze coś, co może być niedostępne dla 2/3
społeczeństwa (mówię tu o luksusowych ciuchach, przyjęciach, pokazach mody). Na moich zdjęciach
najczęściej znajdują się ludzie (modelki, znajomi, klienci).
N.O: W jakich konkursach brałeś udział?
K.H: Moim małym dotychczasowym sukcesem jest udział w wystawie pt. „W poszukiwaniu piękna”. Jest to
zbiór 67 prac, które zostały zrealizowane przez uczniów szkoły, do której uczęszczam. Mogę nieskromnie
powiedzieć, że jestem jedynym pierwszoklasistą, który brał w niej udział.
Jestem już po pierwszym wernisażu, który odbył się w Centrum Kultury Wilanowa 10 lutego, w kulminacyjnym
momencie było ponad 100 osób. Wystawa wraz z autorami prac odbędzie się w kwietniu (dokładny termin nie
jest jeszcze znany), potem pojedzie do zamku w Mosznie (w tym zamku został nakręcony teledysk do
piosenki Maryli Rodowicz z Donatanem  „Pełnia”). W 2019 r. wystawa trafi do Wiednia, z czego osobiście
bardzo się cieszę J. Zbiór tych prac to podsumowanie dwóch lat współpracy Zespołu Szkół Fototechnicznych
z projektem o nazwie Debiutantki.
N.O: Czy jesteś  dumny ze swoich dotychczasowych osiągnięć?
K.H: Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że jestem zadowolony ze zdjęć jakie wykonałem do tej pory,
oczywiście z niektórych bardziej, z innych mniej.
N.O: Co najlepiej ci się fotografuje?
K.H: Uwielbiam pracę z ludźmi, nie mam problemu z nawiązywaniem kontaktów, co daje mi możliwość
robienia sesji portretowych. Wydaje mi się, że to jest dziedzina, która najbardziej mi odpowiada.
N.O: Łatwiej na zdjęciu jest ująć ci twarz czy np. martwą naturę?
K.H: Podczas nauki w technikum fototechnicznym uczę się fotografii reklamowej, katalogowej, portretowej,
modowej, itd. Staram się z czystą głową podejść do każdego zdjęcia. Stale się uczę - tak na dobrą sprawę to
dopiero pierwsza klasa.
Aktualnie uczę się fotografii tradycyjnej, inaczej analogowej. Zaczynam od podstaw, zgłębiam się w tematy
takie jak historia fotografii, zdobywam wiedzę o jej pionierach, dużo by tu opowiadać.
N.O: Co skłoniło cię do wyjazdu?
K.H: Do wyjazdu z Przemyśla skłoniła mnie chęć poznawania ludzi. Lubię otaczać się ludźmi, którzy są
kreatywni (broń Boże nie mam na myśli tego, że w Przemyślu nie ma kreatywnych osób J) w różnych
dziedzinach, jak np. sztuka nowoczesna aż  po projektowanie ubioru. Warszawę uważam za polską stolicę
sztuki (galerie sztuki, muzea, teatr narodowy, skupisko kawiarni).
N.O: Czy łatwo było podjąć decyzje o opuszczeniu rodzinnego miasta i kontynuowaniu nauki aż w
Warszawie? Czy nie żałujesz tego?
K.H: Oczywiście nie mogę powiedzieć, że było mi łatwo opuścić rodzinny dom, przyjaciół. Na szczęście
żyjemy w dobie Internetu, możemy porozumiewać się przez takie portale społecznościowe jak Messenger,
który pozwala nam na wideo rozmowy. Warszawa to nie drugi koniec świata J,  póki co nie żałuję tego wyboru.
Szkoła daje mi duże możliwości, pozwala mi na moje własne projekty i oferuje szeroki wachlarz możliwości.
Mogę uchylić rąbka tajemnicy - jestem w trakcie planowania mojej prywatnej sesji z profesjonalnym modelem i
( jak dobrze pójdzie) pierwsza z nich będzie miała miejsce 17 marca. W tym projekcie chcę postawić na
portrety w czerni i bieli, choć nie zabraknie też koloru. To tyle, co mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy.
N.O: Mam do ciebie prośbę, czy możesz opisać jak wygląda dzień w twojej szkole?
K.H: Dzień w mojej szkole zwykle zaczynam o 8 rano. Może opowiem o środzie. W środę mam zajęcia
techniczne, a więc rano idziemy do ciemni (tu powstaje ta „magia fotograficzna”, możemy zobaczyć w jaki
sposób wywołuje się zdjęcia) lub do studia fotograficznego (mamy na to 4 godziny). Później są 2 godziny zajęć
z języka angielskiego. A na „dobicie” 2 lekcje rysunku i kompozycji, na której uczymy się o tym, jak możemy
komponować kolory ze sobą.
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N.O: Czy wiążesz przyszłość z fotografią?

K.H: Przyszłość chcę wiązać z fotografią, to jest pewne. Moim marzeniem jest robienie zdjęć dla magazynów
takich jak Vouge, Vanity Fair, Harper’s Bazzar…
N.O: Czy jest jakiś fotograf, do którego chcesz się upodobnić?
K.H: Fotografem, który mi imponuje i inspiruje mnie od 2 lat jest Annie Leibovitz, pochodzi z Ameryki i  jest
portrecistką, współpracuje z największymi domami mody. Przed Jej obiektywem wielokrotnie stały takie sławy
jak Angelina Jolie, Rihanna, Arnold Schwarzenegger, Brad Pitt, Meryl Streep i wiele innych. Dlaczego jest taka
wyjątkowa…? Ma swój styl, do którego dąży każdy fotograf, w tym również ja. Annie dość często robi sesje
do czasopisma modowo-kulturowego o nazwie „Vanity Fair”. Za każdym razem kiedy przeglądam zdjęcia z
sesji zrealizowanych przez tę gazetę, potrafię bez patrzenia na autora wskazać jej zdjęcia. To co jest
zaskakujące, to fakt, że jest skromna w tym co robi, mimo iż osiągnęła naprawdę dużo. W wywiadach często
mówi o sobie w sposób żartobliwy, że jest fotografem, który nie zna się na sprzęcie (sprzęt nie jest dla niej
najważniejszy, tzn. potrafi zrobić równie dobre zdjęcie aparatem za 100 tys. zł jak i 10 tys. zł ). Według niej
liczy się sposób, w jaki patrzymy na świat.
N.O: Czy masz jakieś rady dla początkujących ?
K.H: A odnośnie rad, hmm… Nie zniechęcajcie się, jeśli wam coś nie wyjdzie. Ja teraz uczę się fotografii na
co dzień, ale możecie uczyć się we własnym zakresie. Pamiętajcie o tym, że aparat nie świadczy o twoich
umiejętnościach, to twoje oczy robią zdjęcia, a aparat to tylko rejestruje.
N.O: I na koniec chciałabym zapytać czy zechcesz być honorowym członkiem naszej gazetki i od czasu do
czasu podzielisz się z nami swoimi osiągnięciami i zdjęciami?
K.H: Pewnie, że mogę być członkiem gazetki, może odkupię swoje winy z poprzednich lat, haha.
N.O: Dziękujemy ci za poświęcony nam czas i życzymy dalszych sukcesów fotograficznych.
K.H: Dziękuję za wywiad, postaram się nie zawieść  tymi zdjęciami do Vouge.

red. Karolina Kupińska

Warszawa K. Horodyski
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Graffiti- sztuka czy wandalizm?
Graffiti wywodzi się z Nowego Yorku, gdzie już w 1968 roku  młodzi ludzie w wieku od 12. do 20. roku życia
zaczęli malować na wagonach pociągów różne malowidła. Najczęściej były to przezwiska lub imiona.
Ten sposób upiększania miast dotarł do Polski już w latach 80. Graffiti uznawane jest jako sztuka, jednak
starsi ludzie nierzadko twierdzą, że jest to wandalizm. To współczesna sztuka, którą możemy zobaczyć na
murach, kamienicach, w przejściach. Dziwimy się jak to jest, że graffiti znajduje się wysoko. To dlatego, że
zwykle wykonuje się je siadając na barkach kolegów.
Tę sztukę w Przemyślu możemy zobaczyć między innymi w okolicach starego szpitala przy ul. Słowackiego,
pod tarasem widokowym nad Sanem oraz w tunelu przy ul. Focha. W naszej szkole także możemy zobaczyć
graffiti. Na dolnym sektorze C widnieje ciekawie wykonany napis INTEGRACJA. Jeszcze niedawno kolorowe
malowidła mogliśmy ujrzeć na murach naszej szkoły od strony Orlika. 
Musimy pamiętać, że nie zawsze malowanie jest dozwolone i często trzeba mieć pozwolenie na wyrażenie
swojej twórczości w miejscach publicznych. Niedozwolone jest niszczenie starych zabytkowych budowli. Za
samowolną twórczość grozi kara - naprawienie uszkodzenia, czyli zmycie swojego "dzieła" lub kara grzywny.

red. Katarzyna Maciuszek

grafitti

grafitti

red.

red.
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,,Bella i Sebastian" - dwoje różnych przyjaciół
  ,,Bella i Sebastian" to piękna powieść, której autorem jest Nicolas Vanier. Składa się ona z dwóch części, w
których występują ci sami bohaterowie. Cała akcja toczy się w alpejskiej wiosce we Włoszech. Ludzie
znajdują się pod niemiecką okupacją, z czego można wywnioskować, że jest ok. 1943r.
  Pierwsza część opowiada o problemach mieszkańców, zwłaszcza z Niemcami i o dziwnym znikaniu owiec,
za które, według ludzi, odpowiedzialne jest dzikie zwierzę żyjące na wolności - bestia. Sebastian wraz z
dziadkiem Cezarem chcą stać się bohaterami wsi i ją upolować. W domu chłopiec jest ciągle okłamywany,
dlatego ucieka od rzeczywistości. Mroczna tajemnica sprzed lat nie daje mu spokoju. Czy Sebastian w końcu
spotka wymarzonego przyjaciela? Jeśli tak, czy okłamywany chłopiec i boleśnie skrzywdzone zwierzę będą
sobie ufać? Na te pytania odpowiecie czytając tę książkę.
  Druga część jest nie mniej pełna przygód niż poprzednia. Siostra Sebastiana - Lina zaginęła. Wszyscy
myślą, że nie żyje. Wszyscy, oprócz chłopca. Wierzy, że jest w stanie odnaleźć siostrę, bo wie, że ona
zawsze potrafi sobie poradzić. Wszystko w rękach jednej osoby - tej której najmniej, by się spodziewał - w
rękach zaginionego... Kogo? Dowiecie się czytając kolejny tom przygód Belli i Sebastiana.
  Książki te wywarły na mnie bardzo duże wrażenie. Są niesamowicie ciekawe, pełne zwrotów akcji i
nieoczekiwanych przygód. Wystarczy tylko sięgnąć do biblioteki lub księgarni i wejść w nieznany świat dziczy,
wierności, odwagi i prawdziwej miłości. Ta wzruszająca opowieść nie ma sobie równych. Czytajmy więc, bo
,,prawa umierają, książki nigdy".

red: Michał Tkaczyk 

Uwaga na dobry film!
Film pt. ,,Cudowny chłopak’’ to opowieść o 9-letnim
Auugie’m, który wyglądał trochę inaczej od innych. W
swoim krótkim życiu przebył 27 operacji, dzięki
którym mógł widzieć, słyszeć, mówić i oddychać,
jednak żadna nie sprawiła, aby wyglądał normalnie.
Nie przeszkadzało mu patrzenie się ludzi, ponieważ
sam wielokrotnie podkreślał, że też by to robił.
Jego ulubionym świętem było Halloween.
,,Dla mnie Halloween może być codziennie. Wszyscy
nosilibyśmy cały czas maski. Chodzilibyśmy po
mieście i zawierali znajomości, zanim byśmy
się dowiedzieli, jak wyglądamy pod przebraniem.’’ ~
Auugie
Pewnego razu młodzieniec musiał zmierzyć się z
ogromnym wyzwaniem i pójść do szkoły. Z początku
było trudno, dzieci nie były dla niego miłe. Wytykały
go palcami, obrażały, a to tylko dlatego, że nie był
taki, jak one. W kolejnych scenach dowiadywały się
jednak, że to jak ktoś wygląda nie ma żadnego
znaczenia.
Film jest bardzo pouczający i pokazuje typowe
zachowania ludzi. W dzisiejszych czasach mało kto
staje w obronie drugiego i często zdarzają się
sytuacje podobne do takich jak w filmie.
Serce jest naszą mapą, która kieruje nas do tego, do
czego tak naprawdę zmierzamy. Z kolei twarz
pokazuje to, co już przeszliśmy i ona nigdy nie jest
brzydka.
"Jesteś wyjątkowy, więc nie wtopisz się w
tłum’’– cytat ,, Cudowny chłopak’’.

red.Julia Bajorska

plakat J. B.
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Do książek na
miejsca…START!!!
W dniu 21 lutego 2018 r. dla uczczenia
międzynarodowego dnia języka ojczystego odbył
się Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy pt.:
,,Śladem ukochanych książek” organizowany
przez Szkołę Podstawowa nr 14 w Przemyślu.
Uczestnicy mieli za zadanie zaprezentowanie jednej
interesującej książki spoza kanonu lektur
obowiązkowych. Pojawiły się przeróżne prezentacje
- od tych edukacyjnych po fantastykę. W ramach
konkursu uczestnicy czytali wybrany przez siebie
fragment utworu zwracając uwagę na intonację i
wymowę. Następnie w kilku zdaniach uzasadniali
swój wybór. Ilustracją był własnoręcznie wykonany
plakat na okładkę. Poziom konkursu był bardzo
wysoki, a startujących uczestników ponad
dwudziestu. Brały w nim udział również uczennice
klasy 7a: Karolina Kupińska i Julia Bajorska.
Wszyscy zacięcie walczyli a przy tym świetnie się
bawili. Sukces odniosła Karolina Kupińska
zdobywając 1 miejsce w kategorii gimnazjum.

red. K. Kupińska, J. Bajorska

WITAMY
PRZEDSZKOLAKI!
W dniach 19-20 lutego w naszej szkole odbyła się
Olimpiada Sportowo-Edukacyjna dla
przedszkolaków. Dzieciaki świetnie się bawiły, co
widać było po nieschodzących z ich twarzy
uśmiechach. Podczas niej mogły walczyć jak wielcy
mistrzowie karate, spróbować swoich umiejętności
na torze przeszkód,  zagrać ,,prawdziwy mecz piłki
nożnej’’, a także wejść w świat muzyki. Uczyły się
współpracy, ale też zobaczyły, że tutaj oprócz nauki
można również kształtować swoje umiejętności.
Dodatkowo kilka dni później, a dokładnie 24 lutego,
przedszkolaki, tym razem z rodzicami, znów
przybyły do szkoły. Specjalnie dla nich zostały
przygotowane różne atrakcje, aby mogły zapoznać
się z naszymi progami. Początkowo przyglądały się
występom artystycznym uczniów z kl. 3c oraz 1d. 
Następnie podzielone na 4 grupy zostały
oprowadzone po szkole, po czym uczestniczyły w
zajęciach ruchowych, tanecznych czy
plastycznych. Zadowolone zabrały do domów
własnoręcznie zrobione "arcydzieła". 
Podsumowując dni otwarte, każdy malec mógł
wykazać się w rozmaitych konkurencjach, nie tylko
sportowych. Miejmy nadzieję, że młodzikom
spodobały się pokazy i treningi, w których mogli
sami uczestniczyć oraz że dzieci zaczarowane
magią naszej szkoły we wrześniu do nas powrócą.

red.: Amelia Gronowska, Kaja Śnieżek i Julia
Bajorska

OlimpiadaKonkurs czytelniczy J. B.J. B.
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Dzień liczby PI
14 marca 2018 roku był
obchodzony jako
Międzynarodowy Dzień Liczby
PI. Datę święta wybrano z
powodu skojarzenia z
pierwszymi cyframi
rozszerzenia dziesiętnego liczby
Pi. „14 marca” zapisywany jest
w USA jako „3.14”. Pierwsze
obchody tego dnia miały miejsce
w 1988 roku w Muzeum Nauki
Exploratium w San Francisco z
inicjatywy Larry’ego Shawa.
W naszej szkole także
świętujemy ten dzień. Klasy 2
gimnazjum w ramach projektu
edukacyjnego przygotowały
krótki spektakl oraz konkurs.
Można było startować w dwóch
konkurencjach. Wszyscy
świetnie się bawili i już
zapowiedzieli, że za rok w
naszej szkole znowu będziemy
świętować.
red. Karolina Kupińska

Sposoby radzenia sobie
w trudnych sytuacjach
szkolnych

W szkole spotykamy się z
różnymi problemami. Często są
to trudne do rozwiązania sprawy
(mogą dotyczyć relacji z
nauczycielami, innymi uczniami,
rodzicami). Ludzie najczęściej
nie radzą sobie z tymi
sytuacjami.
Poniżej zestawiliśmy 5
sposobów radzenia sobie z
takimi problemami:
1. Przypatrz się sobie uważnie
Zanim dowiesz się, jakie są
sposoby obniżenia zbyt dużego
poziomu stresu, poznaj jego
naturę i sens istnienia w życiu
człowieka.
2. Mów o emocjach, nie udawaj,
że nic się nie dzieje
Nie jest to zawsze łatwe, ale
nazywanie swoich uczuć
sprawia, że nabieramy do nich
dystansu. Zwierzaj się z nich
jednak tylko komuś komu ufasz.
3. Uprawiaj sport i oddychaj
Skutecznym sposobem
walczenia ze stresem jest
uprawianie sportu. Możemy
„wyładować” wtedy wszystkie
złe emocje oraz wyżyć się.
4. Pamiętaj! Błąd to nie
katastrofa
Błędy są po to, by się na nich
uczyć, a nie je rozpamiętywać.
5. Znajdź sens
Życie często da nam złe znaki.
Musimy wtedy znaleźć ich sens,
tzn. dowiedzieć się czego
możemy się przez to nauczyć.

red. Piotr Stępniak

PROJEKT GIMNAZJALNY
"MAM TALENT"
7 marca 2018r. odbył się w
naszej szkole pierwszy w historii
półfinał szkolnego konkursu
"Mam Talent". I chociaż nie
zasypała nas lawina zgłoszeń,
ostatecznie dziesięciu finalistów
postanowiło się ze swoimi
prezentacjami. Były to popisy
taneczne, wokalne i aktorskie.
Wspaniała publiczność
reagowała bardzo żywiołowo.
Dopingowali i wspierali ze
wszystkich sił młodych
artystów. Szkolny show
prowadziła pani Joanna Cioch
wraz z uczniami z klas 2D i 3C.
W skład jury weszli: Wiktoria
Zaręba, Wiktoria Kowalik i Julia
Orłoś.
   Natomiast 19 marca 2018r.
odbył się finał konkursu " Mam
Talent", który wygrała Julia
Mielniczek z klasy 7B,
śpiewając piosenkę " Shape Of
You", drugie miejsce zajęła Julia
Muzyczka z klasy 4C z
piosenką " Nie mów mi nie",
natomiast trzecie miejsce
przypadło najmłodszej
uczestniczce konkursu –
Wiktorii Wojnickiej z klasy 3A,
która tańczyła do piosenki "Te
Quiero Mas".
red : Wi. Kowalik i W. Zaręba 

Pi
Mam Talent - Julia

wiki
A. M.
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NA PUDLE W WOJEWÓDZKICH
IGRZYSKACH DZIECI I MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ W ZARZECZU!
W dniu 21.03.2018 r. odbył się w Zarzeczu Finał
Wojewódzki Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w Gimnastyce. Szkołę Podstawową nr 16
w Przemyślu reprezentowało ośmiu uczniów:
Igrzyska Dzieci : Kacper Nowakowski, Nataniel
Szwedka, Adrian Przetacznik, Krystian
Błaszczyszyn
Igrzyska Młodzieży Szkolnej : Artur Buć, Konrad
Kowal, Maciej Szybiak, Andrzej Zaborniak
Nasi reprezentanci zaprezentowali wysoki poziom
umiejętności z zakresu ćwiczeń wolnych na
ścieżce, skoku przez kozła, skrzynię jak również
ćwiczeń na drążku gimnastycznym. W wyniku
sportowych zmagań zespół młodszej podstawówki 
(Igrzyska Dzieci ) zajął drugie miejsce drużynowo.
Adrian Przetacznik po bardzo udanych skokach
przez kozła zdobył indywidualnie brązowy medal.
Zespół starszej podstawówki i klas gimnazjalnych
(Igrzyska Młodzieży Szkolnej ) zdobył trzecie
miejsce drużynowo. Mateusz Kowal indywidualnie
zajął trzecie miejsce w kategorii najbardziej
wszechstronnego zawodnika zawodów. Zespół
dzieci przygotował Krzysztof Grabowski, a
młodzieży Zbigniew Majgier. Wszystkim
zawodnikom gratulujemy udanego występu!

SUKCES W MIĘDZYSZKOLNYCH ZAWODACH
TENISA STOŁOWEGO
Nasza szkoła od wielu lat odnosi wiele wspaniałych
osiągnięć artystycznych i sportowych. Do pasma
sukcesów można także zaliczyć turniej tenisa
stołowego, w którym udało się wywalczyć miejsce
na podium.
  20.02.2018r. odbyły się zawody ping - ponga w Hali
Sportowej przy ul. Mickiewicza. Z samego rana
stawiła się tam reprezentacja SP nr 16, w której
skład wchodzili: Jakub Chachura i Michał Tkaczyk
oraz rezerwowi - Karol Reguła i Hubert Magoła.
Opiekunem grupy był nauczyciel WF – u, pan
Wojciech Kamiński. Początki były trudne, nasi
zawodnicy napotykali lepiej wyszkolonych
przeciwników mających większą wprawę we
władaniu paletką. Po dwóch przegranych meczach
wzięli się w garść i wszystkie następne bez trudu
wygrywali. Solo, czy w debla (gra dla czterech
osób), udawało się spełniać marzenia o udanych
meczach. Nasza szkoła dostała się do czołówki
zwycięzców. Niestety pierwsze miejsce było już
zajęte przez SP nr 4. Technika tych zawodników i
ich styl gry były zdumiewające. Pozostało walczyć
o miejsce drugie.
Było 1:1 w setach, remis. O ostatecznym wyniku
miała przesądzić gra w debla. Czterech
zawodników, dwóch po jednej stronie stołu, zaczęło
grę. Serwis, odebranie, podkręcenie, półvolley, ścina
i punkt... Mecz był bardzo zacięty, a jak wiadomo -
wygrywa lepszy. Tym razem nasza drużyna nie
mogła poradzić sobie z atakiem przeciwnika.
Niestety - porażka, ale nie ma się co smucić, bo
przecież trzecie miejsce było zagwarantowane.
 Drużyna SP nr 16 odebrała dyplom wraz z
pucharem za trzecie miejsce w turnieju. Puchar trafił
do kolekcji naszej szkoły. Trzecie, zasłużone
miejsce nie zapewniło kwalifikacji do dalszego
etapu, lecz wspaniałe wrażenia pozostaną na
zawsze, bo przecież ,,wielkie sukcesy osiąga się
małymi kroczkami".

red. Michał Tkaczyk

NASI SIATKARZE NA
SZCZYCIE PODIUM!
22.02.2018 na hali sportowej w Przemyślu odbyły się
zawody w siatkówce chłopców na szczeblu
miejskim. Nasi chłopcy po ciężkim wysiłku zajęli 1
miejsce, wygrywając wszystkie swoje mecze. Stracili
tylko jednego seta w całym turnieju. Mecze
rozgrywano systemem „każdy z każdym” do dwóch
wygranych setów.
W skład drużyny weszli: kapitan Kamil Żółkiewicz,
Filip Przewrocki, Dawid Kopeć, Adam Sopel, Dawid
Gamulczak, Mateusz Szor, Artur Buć, Dawid
Grigoryan i Michał Szpilka.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

red. Krystian Potocki

Siatkarze K. Z.
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Lubię czytać-czyli szkolne eliminacje do Podkarpackiego Konkursu Pięknego
Czytania

14 lutego odbyły się szkolne eliminacje do Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania. Celem było
wyłonienie dwóch osób na dalszy etap w Rzeszowie. Brało w nim udział wielu uczniów. W skład komisji
wchodziły panie Aneta Hadam i Dorota Strociak-Nuckowska. Uczniowie starszych klas mieli za zadanie
przeczytać fragment z książki pt.''Więcej niż klub'', a młodszych fragment z książki ''Pięć sprytnych kun'', nie
zapominając o znakach interpunkcyjnych, czy wyraźnym i głośnym czytaniu. Po wysłuchaniu każdego
uczestnika komisja podliczyła punkty i ogłosiła werdykt. W kategorii klas 1-3:
I miejsce: Igor Ziąber z klasy 3d,
II miejsce ex aequo: Hanna Amarowicz z klasy 3b i Emilia Pudlik z klasy 3c,
III miejsce: Maja Chludzińska z klasy 3c, 
natomiast w kategorii klas 4-7:
I miejsce: Jagoda Karpinal z klasy 7b,
II miejsce ex aequo: Michał Tkaczyk i Alicja Kisiel z klasy 6c,
III miejsce: Tymoteusz Sulik z klasy 5b.
Laureaci będą reprezentować naszą szkołę w finale, który odbędzie się w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej w Rzeszowie. Wszystkim bardzo gratulujemy i dziękujemy za przybycie. Do zobaczenia za
rok!

red. Ala Kisiel
MAMY LAUREATA
Z MATMY!

Jest się czym pochwalić! Mamy
laureata XIII Olimpiady
Matematycznej Juniorów! Jest
nim uczeń klasy III gimnazjum,
Mateusz Kowal, podopieczny
pani Iwony Kusal.
Wszyscy wiemy, że 
matematyka nie zawsze należy
do przedmiotów łatwych. Trudno
stojąc pod tablicą uprawieć tzw.
"wodolejstwo". Niejednokrotnie
ów przedmiot przysparza nam
problemów, ale Mateusz
udowodnił, że można wziąć
byka za rogi i sobie z zadaniami
poradzić. Być może w
przyszłym numerze zgodzi się
podzielić swoim sposobem na
matmę? Swoją drogą ciekawe,
jak mu idzie z przedmiotów
humanistycznych...?
Na razie gratulujemy samemu
laureatowi oraz jego opiekunce -
pani Iwonie Kusal i oczywiście
życzymy dalszych
matematycznych sukcesów.

red. I. Z.

KARTKI Z KALENDARZA -
PRZEMYŚL
Datę założenia Przemyśla  szacuje się na VIII w.
W historii miasta miało miejsce  wiele ważnych wydarzeń. Dziś
chciałbym wymienić kilka z nich. Jedną z ważnych dat w historii
naszego miasta jest rok 1340. Wtedy Kazimierz Wielki ponownie
przyłączył Przemyśl do ziem polskich.
W 1657r. nasze miasto bohatersko obroniło się przed najazdem wojsk
Rakoczego, zaś równo 10 lat później została uruchomiona poczta
publiczna ze stałym połączeniem z Krakowem i Lublinem co ułatwiło
nam komunikację z innymi miastami Polski.
W 1854 r. zaczęto pracę nad budową Twierdzy Przemyśl, którą
możemy podziwiać do dziś.
Rok 1869 też nie może zostać zapomniany, to właśnie wtedy powstało
Towarzystwo Dramatyczne „Fredreum”. Każdy z nas zna je do dziś.
22.03.1915r. to smutna data w historii naszego miasta, gdyż właśnie
wtedy Twierdza Przemyśl skapitulowała. 3 lata później walki o
Przemyśl doprowadziły do odzyskania niepodległości i powstania
Garnizonu Przemyśl.
Podczas II wojny światowej miasto było pod okupacją niemiecką i
sowiecką.
W 1975 r. Przemyśl stał się stolicą województwa przemyskiego.
Jednak 24 lata później stracił tę rolę i uzyskał status miasta na prawach
powiatu.

red. Kacper Śmigielski
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Z SERCA DLA RENI - AKCJA CHARYTATYWNA
LUDZI O WIELKICH SERCACH!

Renia walczy z rakiem

Nie sposób opisać tego, co działo się 22 marca w godzinach popołudniowych w naszej szkole. Początkowo
klasa 1 A zaproponowała, by nagrać dla Reni Zając przedstawienie "Przebudzenie wiosny". To miał być
zastrzyk energii i przyjaźni dla leczącej się onkologicznie w Krakowie koleżanki z klasy. Stopniowo zrodziła
się wielka akcja charytatywna, w którą zaangażowali się nauczyciele, rodzice, znajomi i nieznajomi, a przede
wszystkim uczniowie SP nr 16.
Zorganizowany został kiermasz ozdób świątecznych, wypieków, koszulek, etc. Można było skorzystać z
malowania twarzy, zrobić sobie masaż, zdjęcie, przyjrzeć się modelowaniu balonów... Chór "Triola" dał
koncert, podczas którego nie zabrakło gitary i saksofonu. Finaliści szkolnego projektu "Mam talent" z wielką
energią zaprezentowali swoje umiejętności. Przedstawienie klasy 1 A też się odbyło. Koleżanki i koledzy z
klasy Renatki świetnie wcielili się z swoje role, zwłaszcza finałowy taniec wzruszał do łez. Nie zabrakło
rozrywki sportowej. Oto w szranki stanęli uczniowie przeciwko nauczycielom. Trudno powiedzieć, czy był to
sprawiedliwy mecz. Wszak uczniowie - jak sama nazwa wskazuje - dopiero się uczą, a nauczyciele WF-u są
specjalistami w swojej dziedzinie... Prawdopodobnie pomogło bystre spojrzenie wychowawcy chłopców, pani
Iwony Kusal, bo ostatecznie wygrali młodsi siatkarze. A może zbawienny okazał się doping pani Dyrektor
Barbary Kędry, która na tę okoliczność przywdziała barwy drużyny uczniowskiej? Licytowano też koszulkę
podpisaną przez olimpijczyków z Rio. Szczęśliwy nabywca na rzecz Reni zaoferował wcale niemałą sumę.
Darczyńców było wielu i wiele serc pokazało Reni swoje wsparcie podczas tej akcji. Nie sposób wymienić
wszystkich. Za choćby najmniejszy uśmiech, za każdy gest - dziękujemy. Jesteście wspaniali!

A. O.
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