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"TO JUŻ JEST KONIEC...!"
CZERWCOWE "NASZE ORLĄTKO" A W NIM:

Wywiad z gościem specjalnym.
"Poloneza czas zacząć!" - komers uczniów kończących szkołę.
"Boska kłótnia".
IV Igrzyska Dzieci i Młodzieży (Nie)Pełnosprawnej "Jerzyk".
"Kopciuszek" w różnych odsłonach.
Co zabrać na wycieczkę?
Wycieczka do Warszawy.
Czy marzenia się spełniają?
Nietypowe hobby.
"Pani Twardowska" w reżyserii uczniów klasy czwartej
W projekcie Centrum Kopernika
Terapia przez sztukę.
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Wywiad z panią Arletą Kazienko

W tym numerze gościem wywiadu jest Pani Arleta Kazienko,
nauczyciel polonista, twórczyni „Naszego Orlątka”, fascynatka
teatrem, filmem, książką. 

Redakcja: Dziś chciałabym zapytać  Panią o pracę w naszej szkole. Zacznę może od prostego pytania:
skąd w ogóle pomysł, żeby być nauczycielem i dlaczego akurat języka polskiego?
Gość: To chyba tradycja. Moja mama była nauczycielką ,w rodzinie też byli nauczyciele. Od początku
obserwowałam tę pracę i bardzo mi się podobała, a tak naprawdę pomysł wykrystalizował się dopiero w
liceum. Początkowo moim marzeniem było zostanie archeologiem. Zdecydowałam się jednak pójść na studia
filologiczne. W dużym stopniu zachęcił mnie do tego w liceum nauczyciel języka polskiego, który prowadził
kółko literackie.
Red: Jeżeli miałaby Pani wybierać zawód po raz drugi, to czy dokonałaby Pani takiego samego wyboru?
G: Wydaje mi się, że nie. Mimo że bardzo lubię pracę z dziećmi i mogę powiedzieć, że przez większość
życia była ona satysfakcjonująca. Gdybym teraz miała wybrać ponownie, nie wiem co to by było, ale jednak
nie nauczyciel. Na szczęście nie muszę się już nad tym zastanawiać.
Red: Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?
G: Stawiałabym na bezpośredni kontakt z uczniem. To zawsze jest łatwiejsze na zajęciach dodatkowych,
gdy grupa liczy mniej osób. Od początku, od kiedy zaczęłam pracować, a było tych lat już kilkadziesiąt,
zawsze prowadziłam kółko teatralne. Wspólnie z uczniami wystawiliśmy wiele spektakli, kabaretów i to nie
tylko dla szkoły. Część uczestnicy pisali sami, doskonale się przy tym bawiąc. Chętnych nigdy nie brakowało,
a ile było śmiechu przy tworzeniu scenografii i kostiumów, a także efektów specjalnych... Potem wciągnęło
mnie kółko  filmowe i najmłodsze stażem, dziennikarskie.
Red: Wspomniała Pani o kółku dziennikarskim. Skąd pomysł na stworzenie gazetki szkolnej?
G: Już kiedyś o tym myślałam, ale realizację odkładałam na później. W szkole jednak tyle się działo, no i
zostałam wychowawcą klasy, która chciała działać. 

redaktor naczelny
p. Arleta
Kazienko
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Wyłoniła się grupka osób z pomysłami, w ten sposób powstał zespół redakcyjny i od 2013 roku zaczęliśmy
wydawać szkolny kwartalnik ,,Nasze Orlątko” w wersji papierowej.Dużą pomocą był jeden z rodziców, pan
Zapłatyński , który bezpłatnie drukował kolejne egzemplarze, warto  podkreślić, że w kolorze. Składaliśmy je
sami. Od trzech lat jest dwóch redaktorów naczelnych, jeśli tak możemy się nazwać, Pani Iwona Zając i ja.
To dzięki niej gazetka wychodzi nie tylko w wersji papierowej, ale i elektronicznej.
Red: Jak to jest prowadzić mały zespół redakcyjny i wydawać własne czasopismo?
G: O to trzebaby zapytać naszych dziennikarzy, my pomagamy, ale tematy znajdują oni. Do historii spotkań
przeszła już chyba burza mózgów. Uczniowie się znają, wiedzą, w czym kto jest dobry, często odpowiadają
za temat we parach, w ten sposób się uzupełniają. Myślę, że to lubią i czegoś się nauczyli. To swojego
rodzaju przygoda, liczą się pomysły. No i są chyba dumni z tego, że ich szkoła ma własne pismo.
Red: Jakie są wady pracy w zawodzie nauczyciela?
G: Wady…. wadą jest przede wszystkim to , że nie wszyscy uczniowie  chcą się uczyć. Może i nie zawsze
potrafię w interesujący sposób przekazać informacje, ale wydaje mi się, że materiał jest tak obszerny, że nie
każdy nadąża lub po prostu, mu nie zależy. Nie ma natomiast uczniów, którzy mieliby zainteresowania takie
typowo humanistyczne, nad tym ubolewam. Właśnie to chyba najbardziej mi przeszkadza.
Red: Czy praca z młodzieżą to trudny orzech do zgryzienia, czy wręcz przeciwnie, sama przyjemność?
G: Zawsze lubiłam pracować z dziećmi i z młodzieżą. Wydaje mi się, że jest to raczej coś takiego, co daje
człowiekowi szczęście. Wiadomo… zawsze znajdą się jednostki, którym  ja nie odpowiadam albo po prostu
one nie chcą skorzystać z tego, co  mam do zaoferowania.
Red: Czy od osób w naszym wieku można się czegoś nauczyć?
G : Zawsze przypominają mi się słowa Sokratesa: „Wiem, że nic nie wiem” i wydaje mi się, że dorośli
wielokrotnie mogą  się nauczyć czegoś od dzieci. Nie jest tak, że tylko my przekazujemy wiedzę. Nie wiek
jest barierą, tylko to, co mamy do powiedzenia. Czasami zdarza się tak, że przeżycia młodej osoby są takie,
że mogą przygnieść dorosłego. Myślę, że od Was - my nauczyciele - też możemy się wiele nauczyć.
Red: Czy jest jedna sytuacja ze wszystkich Pani lekcji, którą zapamiętała Pani najbardziej?
G:Wydaje mi się, że było ich za dużo. Najbardziej utkwiły mi w pamięci występy, wyjazdy z dziećmi na
wycieczki i ich podejście do życia. Wtedy potrafiły się otworzyć, dużo rozmawialiśmy. Były uśmiechnięte i
radosne, lubię gdy inni są szczęśliwi. Jeśli chodzi o konkretną lekcję, to myślę ze zanudziłabym, gdybym
zaczęła opowiadać, ale ostatnio w klasie X uczniowie przygotowali prezentacje. Tematy wybrali sami. Jedno
mówiło o historii i kulturze państwa osmańskiego, drugie wybrało dziedzictwo kulturowe Japonii. Byłam
zachwycona, koledzy słuchali z ogromnym zainteresowaniem, oczy prezentujących błyszczały. Cisi na co
dzień nagle ,,urośli”, myślę że wiecie o czym mówię. Choćby dla takich chwil warto uczyć.
Red: Idealny uczeń, idealna klasa. Czy takie istnieją?
G: Ideałów w życiu nie ma i zawsze to podkreślam. Idealny uczeń, gdyby mógł być, to taki który zawsze jest
przygotowany do lekcji, który ma do powiedzenia dużo, ale na dany temat, jest przy tym kreatywny,
koleżeński… i  kulturalny. Niestety, w dzisiejszym świecie z kulturą jest coraz gorzej.
Red: Jak charakteryzują Panią uczniowie i czy jest to zgodne z prawdą?
G : Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Nigdy nie słyszałam jakiegoś nadanego mi pseudonimu, nie
zetknęłam się z  atakiem bezpośrednim, dlatego trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno za
plecami w jakiś sposób mnie określają, ale nikt mi jeszcze o tym nie powiedział. I… chyba wolę nie pytać. 
Red: Co Panią najbardziej fascynuje w języku polskim? Jak to jest, czy język się szybko rozwija?
G: Szybki rozwój języka …. Można by tu dyskutować. Uczniowie mają problemy z odbiorem tekstów sprzed
dwudziestu, trzydziestu lat, nie wspominając już o naszych klasykach. Wielu, zamiast czytać lektury, bazuje
na streszczeniach. Nie rozumie znaczenia wyrazów. To widać, gdy piszą prace czy na testach. Szkoda, bo 
jak powiedział Umberto Eco: ,, Kto czyta książki, żyje podwójnie”.
Red: Poza pracą ma Pani swoje życie. Co najchętniej robi Pani w wolnej chwili?
G : Najbardziej lubię chodzić na spacery z wnuczką, oprócz tego czytam książki i oglądam dobre filmy,
spaceruję, jeżdżę na rowerze. Myślę, że robię to, co większość z Was, oczywiście poza wnuczką.
Red: Jaką radę dałaby Pani przyszłym pokoleniom, które będą wybierać swoją drogę życiową?
G: Żeby słuchać serca, intuicji. Zastanowić się nad tym, co tak naprawdę chcecie w życiu osiągnąć i na czym
Wam zależy. Czasem warto posłuchać kogoś, kto doradzi, ale od Waszego wyboru zależeć będzie czy w
życie wkroczycie z uśmiechem i poczujecie się spełnieni.
Red: Dziękuję za udzielenie wywiadu.  

red. Karolina Kupińska
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Coraz większymi krokami zbliżamy się do końca roku szkolnego, a co za tym idzie, pożegnanie klas 8 i 3
gimnazjum.
W związku z tym już w lutym rozpoczęto przygotowania do dnia 24 maja - szkolnego komersu. Wielu
rodziców z klas kończących zaangażowało się, aby ten wieczór był wyjątkowy. Rozpoczęły się pierwsze
próby taneczne cieszące się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów. Im bliżej do komersu, tym stres i
ciekawość wzrastały.
Wszystko było dopięte na ostatni guzik, więc mogliśmy rozpocząć nasz pierwszy wielki bal. Uczniowie
pojawili się punkt 17:00 w Villi Bolestraszyce, aby wykonać zdjęcia klasowe. Grono pedagogiczne dotarło na
godzinę 18:00, kiedy to oficjalnie rozpoczęliśmy komers.
Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor Alicja Dobosz, oficjalnie witając wszystkich nauczycieli i uczniów.
Następnie wystąpili przedstawiciele rodziców oraz  Samorząd Szkolny. Po przemówieniach  wręczyliśmy
kwiaty dyrekcji i wychowawcom, po czym zaczęliśmy ustawiać się do pierwszego tańca. Na zawołanie:
„POLONEZA CZAS ZACZĄĆ!” zabrzmiała  muzyka, wytworzyła się niezwykła atmosfera, która towarzyszyła
nam później przez cały wieczór. W międzyczasie mogliśmy korzystać z fotobudki, cieszącej się dużym
zainteresowaniem oraz oglądać prezentacje multimedialne przygotowane przez klasy.  Zarówno uczniowie
jak i nauczyciele rewelacyjnie bawili się przy muzyce DJ-a. Zabawa trwała do godziny 24:00, by wszystkie
Kopciuszki zdążyły uciec na czas do domu.
Nie mam wątpliwości, że wszyscy na bardzo długi czas zapamiętamy ten dzień. Po raz  pierwszy i ostatni w
historii szkoły w komersie brały udział zarówno klasy ósme i trzecie gimnazjum, co dało w sumie 140
bawiących się absolwentów.

 red. Oliwia Kijanka

POLONEZA CZAS ZACZĄĆ!
KOMERS OSTATNICH KLAS GIMNAZJUM I PIERWSZYCH KLAS

ÓSMYCH
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„Hi, Hello, How are you?”  - to angielskie wezwanie na nasze szkolne przedstawienie!
Kółko teatralne klasy 3c powróciło w wielkim stylu z nowym spektaklem pt. „Boska Kłótnia” wystawionym i
przygotowanym pod okiem pani Agnieszki Kaczmarek.
Scenariusz napisany został przez młode twórczynie: Agnieszkę Bielańską, Justynę Harań i Michalinę Lizoń -
uczennice klasy 3 c. Opowiada o tytułowym konflikcie między dobrymi a złymi bogami.
Grupa złych bóstw postanowiła rozpocząć bunt, ponieważ czuła się niedoceniona przez "kochanego" Zeusa,
chciała zawładnąć Olimpem. Oto ten boski bunt był tematem jeszcze bardziej boskiego przedstawienia. Od
kłótni po złamane serca i szalone zwroty akcji (naprawdę szalone), aktorzy odegrali swoje role wspaniale.
Oczywiście aktorzy to nie kto inny, a "boscy uczniowie", których codziennie możecie spotkać na naszych
korytarzach.
Skąd dziewczyny wzięły pomysł na spektakl? Autorki wyjawiły, że tematykę mitologiczną zaczerpnęły z
dawnego przedstawienia klasy 6 C, którym postanowiły się zainspirować i wykorzystać w nowym
scenariuszu.
"Unowocześnione, zbuntowane bóstwa można uznać za nasze odpowiedniki - nastolatków. W postaciach
wyrażamy siebie, siłę i opór znamienne dla młodości. Samo życie podsunęło nam pomysł" - mówi jedna z
autorek, Agnieszka Bielańska.
Rodzi się refleksja, kiedy się buntować jak nie w szczenięcych latach? A może bunt przystoi w każdym
wieku? - wszak bóstwa należą do istot odwiecznych...? Na te pytania widzowie z pewnością postarają się
odpowiedzieć sobie sami.
Przedstawienie zakończyło się długimi oklaskami ze strony widzów. Mimo, że był to nasz ostatni występ,
wspomnienia jakie zostaną, są "boskie".

BOSKA KŁÓTNIA
TRADYCJA LITERACKA A TWÓRCZOŚĆ MŁODYCH

SCENARZYSTÓW I REŻYSERÓW Z KLASY GIMNAZJALNEJ.
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Często  wydaje nam się, że  osoby niepełnosprawne są inne, nie mogą robić tego, co osoby zdrowe. Na
szczęście fundacja "Jerzyk" wspiera osoby dotknięte niepełnosprawnością.
Właśnie przez tę fundację oraz naszą szkołę zorganizowane zostały IV Igrzyska Dzieci i Modzieży
(Nie)Pełnosprawnej. Tegoroczne zawody odbyły się 31 maja na stadionie Juvenii. W pracę włączyli się
nauczyciele wspomagający, nauczyciele wychowania fizycznego, rodzice oraz uczniowie. Nie zabrakło
przedstawicieli władz Przemyśla, w tym samego Prezydenta Wojciecha Bakuna.
Przed rozpoczęciem igrzysk siódme klasy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi  im.
Stowarzyszenia  Absolwentów I LO w Przemyślu oraz klasa 7 C Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich odśpiewały hymn paraolimpijski napisany szczególnie na tę okazję.
Na start zgłosiła się rekordowa liczba uczestników, bo blisko 200 osób w różnym wieku. Przygotowano kilka
konkurencji, m.in biegi, rzut piłeczką palantową, a dla najmłodszych zorganizowano tor przeszkód. Dla
startujących przygotowano upominki, dyplomy a dla tych najlepszych - puchary i medale. Nie zabrakło także
poczęstunku.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy wyników, a my z  niecierpliwością czekamy na piątą, 
jubileuszową olimpiadę, który odbędzie się już za rok. Mamy nadzieję, że wtedy zostanie pobity rekord
uczestników oraz że w przygotowania włączy się równie rekordowa liczba wolontariuszy.

red. Kaja Śnieżek, Amelia Gronowska

ZNICZ OLIMPIJSKI PŁONIE DLA WSZYSTKICH!
JERZYK - ZMAGANIA SPORTOWE UCZNIÓW
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Nasz szkolny chór Triola od dawna odnosi sukcesy – zarówno na terenie Przemyśla, Podkarpacia, jak i całej
Polski. Cieszy się sporym uznaniem i szacunkiem, ponieważ należą do niego najzdolniejsi śpiewacy i
wokaliści.
Tego roku chór ponownie udowodnił swoją klasę, swój styl i pomysł, zdobywając kolejne Srebrne Pasmo na
wielkim i sławnym przeglądzie chórów odbywającym się co roku w Rzeszowie. Zaprezentował on cztery
utwory – nieznane, nowoczesne i żartobliwe.
Pod okiem wymagających jurorów zmagało się 10 chórów z całej Polski prezentując się z jak najlepszej
strony. Młodzież, dzieci, a także dorośli występowali tylko w jednej kategorii, dlatego poziom był bardzo
wysoki, ale wyrównany.
Brawa i słowa zachęty do dalszej pracy należą się nie tylko chórowi, ale także pani Joannie Cioch –
dyrygentce i nauczycielce śpiewu. Udało jej się okiełznać 50 głosów – różniących się od siebie pod
względem barwy, jak i stopnia wykształcenia muzycznego. Razem tworzą jedną, wielką i wspaniałą całość
gotową do odnoszenia dalszych sukcesów.
Jeśli i Ty chcesz zapisać się do chóru Triola i być jego członkiem zgłoś się do pani Cioch – ciesz się
szacunkiem w oczach innych i satysfakcją względem siebie. Nie ważne ile masz lat i to, że twoja przyszłość
niekoniecznie może się wiązać z muzyką. Chcieć, to móc – od talentu zależy tylko 5% twórczości – reszta to
praca, praca i wielka chęć osiągnięcia upragnionego sukcesu!

red.: Michał Tkaczyk

CHÓR "TRIOLA" PONOWNIE ZE SREBRNYM PASMEM!
Pięćdziesiąt okiełznanych głosów na rzeszowskim przeglądzie.
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Kopciuszek XXI wieku

Dawno, dawno temu w małym miasteczku, o którym nikt nie pamiętał, mieszkała piękna, młoda dziewczyna o
imieniu Asia. Jej mama chorowała na raka i umarła. Ojciec dziewczyny jednak nie popadł w żałobę i szybko
znalazł sobie drugą żonę. Kobieta ta miała dwie dorosłe córki, które lubiły chodzić na dyskoteki, poddawać
się zabiegom upiększającym u kosmetyczki, a najbardziej uwielbiały dręczyć swoją przyszywaną siostrę.
Asia była wykorzystywana do wykonywania wszystkich najcięższych prac. Nawet jej macocha się z niej
wyśmiewała i kazała ciężko pracować. Kobiety nazwały ją nawet Kopciuszkiem, ponieważ wykonywała
podobne prace, jakie wykonywał Kopciuszek z baśni braci Grimm.
Pewnego dnia do zapomnianego miasteczka przyjechał znany na całym świecie piłkarz. O przyjeździe
zawodnika zrobiło się głośno. Jakby tego było mało piłkarz ogłosił, że organizuje dyskotekę z okazji swoich
urodzin. Siostry Asi od razu dostrzegły w tym okazję, żeby stać się sławne.  Zaczęły przygotowywać się na
imprezę. Asia również chciała iść, lecz macocha postawiła warunek ,pójdzie jeżeli w jeden dzień wykona
obowiązki swoje i  sióstr. Było to niemożliwe, jednak nasz Kopciuszek znalazł sposób. Wieczorem, gdy
macocha odwoziła córki na imprezę, Asia wymknęła się z domu. Ojciec dziewczyny był człowiekiem
bogatym, więc i ona miała w co się ubrać. Kiedy przyszła na dyskotekę, nie mogła uwierzyć własnym oczom.
Jej siostry popisywały się przed piłkarzem swoimi umiejętnościami. Warto nadmienić, że żadna z nich nie
znała się na piłce nożnej. Obydwie stały się pośmiewiskiem całej imprezy. Na twarzy Asi pierwszy raz od
kilku lat pojawił się uśmiech. Sama także postanowiła podejść do celebryty. Gdy ją zobaczył zamurowało go.
Bardzo mu się spodobała. Kopciuszek nie mógł uwierzyć, że zawstydziła tak znaną osobę. Oboje znaleźli
wspólne tematy w trakcie rozmowy. Zawodnik był znany ze swoich porywczych decyzji, więc po kilku
godzinach spędzonych w towarzystwie Asi, oświadczył się jej. Dziewczyna bez namysłu odpowiedziała
głośno: „tak”. Dwa miesiące później narzeczeni wzięli ślub, a dziewczyna wyprowadziła się do swojego
męża.
Zapomniała o wszystkich przykrościach ze strony sióstr i macochy, a jedyne co zapamiętała to zazdrość i
niedowierzanie na twarzach kobiet, gdy wyjeżdżała. Młodzi byli ze sobą szczęśliwi i żyli bardzo długo… A
może jeszcze żyją?

  red. Piotr Stępniak
Prestigeputtel

Ein reicher Kaufmann hatte eine Frau, die im Krankenhaus war. Sie hat sich das Bein gebrochen. Wegen
eines Unfalls konnte sie nicht mehr in Werbungen der Kosmetikfirmen z.B. Inglot, Oriflame, Avon arbeiten.
Sie hatte ein Töchterlein- Eli, das sie sehr liebte. Sie rief ihr einziges Kind mit dem Iphone an und sprach zu
ihm “Liebes Kind, bleibe fromm und schön und benutzte nur Markenprodukte“. Zum Schluss hat die Mutter
den Spiegel in die Hände genommen, hat sie Gesicht ohne Makeup gesehen undvor Entsetzen ist sie
gestorben. Das Mädchen hat jeden Tag geweint. Zum Glück hatte sie eine wasserdichte Mascara. Der Vater
beschloss eine andere Frau zu heiraten. Die Frau hatte zwei Töchter mit ins Haus gebracht, die schön und
weiß von Angesicht waren, aber sie waren nicht “in“. Eli wurde schnell berühmt und alle nannten sie
Prestigeputtel. Seit ein paar Tagen arbeiten die Stiefschwestern für ihn. Sie produzieren “Made in China“
Klamotten. Es begab sich aber, dass der König Honig der Erste ein Fest anstellte. Dieser König produzierte
Nutella und suchte sich eine Frau, die das neue Gesicht für Nutella wird. Der Prestigeputtel fuhr mit den
Schwestern zum Fest und unser Stärchen ist sofort zum König gelaufen. Die beiden Schwester verkauften
inzwischen “ Made in China“ Kosmetika. Nach einigen Stunden waren sie total müde und böse, deshalb
haben sie beschlossen, Nutella zu …….. klauen. Sie haben auch ein großes Feuer im Schloss gemacht.
Alles war in Flammen und der Prestigeputtel war erschrocken und hat seine Iphone verloren. In dieser
Verwirrung haben ältere Schwester Nutella gestohlen und sie sind sofort davongelaufen. Da war schon
Stiefschwester das traurig war, weil sie ihr Handy im Schloss gelassen hat. Sie sah ,dass ihre Schwester
Nutella hatten.

"KOPCIUSZEK" - JEDNA Z NAJPOPULARNIEJSZYCH BAŚNI NA
ŁAMACH NASZEJ GAZETY POJAWIA SIĘ W RÓŻNYCH

ODSŁONACH JĘZYKOWYCH.
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Das war sehr dubios, darum beschloss sie, ins Schloss zu gehen. Als sie dort hinkam, hat der König ihr
Iphone abgegeben. Prestigeputtel hat dem König über ihre Schwester und gestohlene Nutella erzählt. Der
König hat die beiden Schwester ins Gefängnis gebracht – und sogar für zehn Jahre. Prestigeputtel hat sein
Handy wiedergehabt und sie wurde neues „Nutellas“ Gesicht. Sie hatte auch neuen Spickname -
Prestigeputella. Nutella änderte sein Benennung ab. Jetzt ist nur Prestigenutella und alle lebten lang und
glücklich.

"PANI TWARDOWSKA" W NOWEJ ODSŁONIE,
CZYLI INSCENIZACJA KLASY IV B

W Prima Aprilis lekcje polskiego nie wyglądały zwyczajnie. Klasa IV B podzielona na cztery grupy aktorskie
prezentowała inscenizacje ballady „Pani Twardowska” Adama Mickiewicza.
Przygotowywaliśmy się dłuższy czas, a w dniu występu wszyscy byli bardzo podekscytowani. Każdy
przyniósł ze sobą rekwizyty oraz stroje potrzebne do przedstawienia. Na przerwie zaczęliśmy rozwieszać
dekoracje i przebierać się w stroje. Już od tego momentu byliśmy prawdziwymi aktorami. Każdy chciał zrobić
wrażenie.
Zaskoczeniem było zaproszenie na nasz spektakl klasy IV D wraz  z Panią Iwoną Kusal. Tę niespodziankę
zawdzięczamy naszej nauczycielce, Pani Iwonie Zając.
Rozpoczął się spektakl. Grupy występowały kolejno po sobie. Każdy starał się zagrać swoją rolę jak
najlepiej, choć wszyscy mieliśmy dużą  tremę. Wszystkie charakteryzacje były pomysłowe, kolorowe i
bogate. Scenografię stanowiły namalowane karczma i las. Dzięki temu mogliśmy się poczuć jak w teatrze.
Na koniec każdej inscenizacji rozlegały się gromkie brawa.
Zdecydowanie najlepszą postacią okazała się Pani Twardowska grana przez Dawida Adamowa, który
talentem aktorskim oraz strojem rozbawił publiczność do łez.
Spektakl dostarczył niezapomnianych wrażeń i aż chciało by się, aby takich lekcji było więcej.

red. Hania Amarowicz

Pani Twardowska I. Z.
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Stowarzyszenie terapii przez sztukę ,,KATARSIS’’ w Przemyślu –
nadzieją osób niepełnosprawnych

Pewnie niewielu z was słyszało o istniejącym od 2012r. w Przemyślu stowarzyszeniu ,,KATARSIS’’.
Jest to organizacja, która prowadzi różnorodne działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych lub
wykluczonych społecznie. Jej celem jest terapia przez sztukę. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w
zajęciach m.in. muzykoterapeutycznych, sportowo-rehabilitacyjnych, ceramicznych, plastycznych i
teatralnych.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.katarsisterapia.pl.

  red. Julia Bajorska

Czy marzenia się spełniają?
Każdy wiek rządzi się swoimi prawami, więc i marzeniami również.

MICHAŁ  lat :14
Moje marzenie……Największe to chyba zostanie piłkarzem. Najlepiej w jakimś sławnym klubie. Może kiedyś
zobaczycie mnie grającego na murawie prestiżowego klubu.

WERONIKA  lat:13
Bardzo chciałabym zostać stomatologiem. To cudowny zawód, ale jest jedna zasadnicza przeszkoda NIE
LUBIĘ BIOLOGII!!! Może kiedyś coś się zmieni.

RENIA lat: 9
Moim marzeniem jest, żeby moja kotka Sofi zawsze była przy mnie. Chciałabym też wyjechać na wakacje na
Kretę i zobaczyć plażę Elafinisi. W przyszłości chciałabym malować.

KACPER lat :7
Kiedy będę duży chciałbym polecieć w kosmos i zobaczyć Księżyc tak jak super bohater. Chciałbym też
posiadać super moc, ponieważ mógłbym pomagać innym.

Każdy z nas posiada swoje własne plany i założenia. Nikt z nas nie ma  jednak pewności czy je zrealizuje.
Jak mówi pewna sentencja: „Chcieć to móc”, warto w to wierzyć i dążyć to tego, o czym marzymy.

red.:Karolina Kupińska 

http://www.katarsisterapia.pl/
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MOJE HOBBY... MIKROSKOPIA
Wśród wielu rodzajów hobby najpopularniejszy jest sport. Jednak istnieje wiele innych ciekawych
zainteresowań. Jednym z nich jest mikroskopia.
Mikroskopia to jedna z dziedzin biologii. Zajmuje się ona badaniem i obserwowaniem obiektów
niewidocznych gołym okiem, m.in. komórek w liściach roślin. Dzięki tej dziedzinie nauki odkryto wiele
zjawisk, takich jak cząsteczkowa budowa ciał. Do tego hobby nie jest potrzebna duża ilość sprzętu, jak np. w
przypadku jeżdżenia na nartach. Na początek wystarczy niewielki mikroskop z jednym okularem oraz kilka
preparatów do oglądania. Z czasem można samemu nauczyć się tworzyć obrazy do oglądania, np. z pyłkiem
kwiatów lub kawałkami nici. Samo hobby polega na przyglądaniu się powiększonemu w różnym stopniu
obrazowi, więc nie wymaga większych umiejętności. Po obserwacji mikroskopowej można przerysować to,
co się oglądało w ramach porównania z innymi preparatami.
 To zainteresowanie dostarcza wiele radości z długiego obserwowania małych rzeczy w dużym
powiększeniu. Ponad to mikroskopia pozwala lepiej zrozumieć otaczającą nas przyrodę złożoną z
niewielkich elementów takich jak komórki. Na codzień nie zauważamy tych rzeczy. Taka forma aktywności
pozwala na odpoczęcie od wielkiego świata, a pozwala na zgłębienie jego podstaw. Dzięki mikroskopii
możemy wiele się nauczyć, a może nawet odkryć coś dotąd nieznanego.

red.: Iga Siedlewicz

RECENZJA FILMU: "SALA SAMOBÓJCÓW"
Ponad pięć lat temu na ekranach filmowych pojawił się polski dramat psychologiczny pt. „Sala Samobójców”.
Wywołał on falę kontrowersji jak i spekulacji dotyczących trudnego tematu filmu, jakim są zaburzenia
emocjonalne oraz brak akceptacji społeczeństwa na odmienność głównego bohatera. Czy ciężar, jaki nieśli
ze sobą twórcy tego dzieła był na miarę ich możliwości? Myślę, że tak.
Historia skupia się na Dominiku Santorskim – maturzyście oraz synu nadopiekuńczych rodziców pracujących
w biznesie. Chłopak prowadzi zwyczajne, nastoletnie życie, w którym towarzyszą mu jedynie znajomi oraz
personel pracujący w jego domu. Podczas studniówki wszystko nabiera tempa, gdy pod wpływem dobrej
zabawy i znajomych postanawia pocałować swego kolegę, Alexa. Z początku sytuacja ta wydaje się mu
dosyć zabawna, lecz na lekcjach sztuk walki zdaje sobie sprawę ze swojego homoseksualizmu. Odmienna
orientacja sprawia, że Dominik musi mierzyć się z falą nienawiści, która rodzi kolejne, coraz większe
problemy.
Dzieło zawiera dość oryginalny dla polskiego kina motyw łączący animację oraz film aktorski. Co prawda są
one w obecnym momencie mocno przestarzałe, aczkolwiek nie jest to minus filmu. Jan Kosmas ukazał
realny, smutny obraz samotnego nastolatka, który za sprawą manipulacji w swej toksycznej relacji z
internetowymi znajomymi traci chęć do życia niesprawiającego mu żadnej przyjemności.
Film bardzo mi się podobał, ponieważ jest to składny obraz psychologiczny nastolatka z problemami, z
którym każdy z nas może się w jakiś sposób utożsamić (choć mam nadzieję, że nie musi). 

red.: Szalonek

Warszawo - wyruszamy!
Warszawa – piękne, nowoczesne miasto, położone nad Wisłą, stolica Polski, miejsce wypoczynku, rekreacji i
błyszcząca perła historii. Do niej właśnie wybrały się dwie klasy z naszej szkoły – 7 C i 7 B. Wycieczkę
zorganizował wychowawca klasy 7 C - Pan Krzysztof Grabowski. Za sam pomysł, opiekę i wspaniałe emocje
należą się Mu wielkie brawa. Cała przygoda zaczęła się pewnego majowego, lecz wyjątkowo chłodnego
poranka...
Podróż, jak to podróż - dłużyła się w nieskończoność. Nie wiadomo było, czy jedziemy godzinę, dzień,
tydzień! Ile można jechać? Co prawda nie od razu do ,,Warszawy dojechano”, ale ta podróż zakończyła się 
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wielkim zadowoleniem. Po minięciu tabliczki z napisem „WARSZAWA” twarze wielu uczniów się
rozpromieniły, a to był dopiero pierwszy dzień. Wieczorem zostaliśmy zakwaterowani w ośrodku fundacji
ETOH i ze zniecierpliwieniem oczekiwaliśmy następnego dnia.
Główną atrakcją były Łazienki Królewskie z przepięknym wnętrzem i jeszcze piękniejszymi obrazami,
posągami i malowidłami. W XVIII – wiecznej budowli często gościł sam król Polski – Staś August
Poniatowski.
Następnego ranka czekająca na masę przygód ekipa udała się Sejmu. Niestety, nie udało się trafić na
posiedzenie. Sejm RP jest prawdziwym rajem dla osób interesujących się polityką. Można z niego wynieść
nie tylko smycze, ołówki i układanki sejmowe, ale też naukę o historii, architekturze i oczywiście polityce.
Potem otworem stanęło Muzeum Powstania Warszawskiego. Miasto 44, Godzina W, granaty, strzały,
karabiny, kanały, Polska Walcząca, powstańcy – to wszystko robiło ogromne wrażenie. Nieustanne bicie
serca towarzyszyło podczas zwiedzania pobojowisk, wystaw, samolotów i podziemnych przejść. Na mnie
zrobiło to ogromne wrażenie – ten strach przed Niemcami, wybuchy i wielka, gorzka rozpacz...
Trzeci, a zarazem ostatni dzień wycieczki minął bardzo szybko. Na pierwszy strzał wystawiło się Muzeum
Fryderyka Chopina – wielkiego wirtuoza i profesjonalisty fortepianu. Po niezwykle ciekawej lekcji muzyki
klasycznej nie pozostało nic innego, jak zakrzyknąć: ,,Oleee, Oleee, Oleee!” - PGE Stadion Narodowy.
Wrażenie zrobił już sam rozmiar obiektu sportowego. Szatnie, wnętrze, architektura, rozmieszczenie i
pomysł dodały jeszcze większej pikanterii. Słowo, które najtrafniej mogłoby określić wizytę na stadionie to:
,,Wow”, a w zasadzie ,,Woooooow”!
Tak oto po wycieczce pełnej emocji czekał tylko powrót do domu. Nie ma się co martwić zakończeniem,
które jest początkiem czegoś nowego. Warto zatem zwiedzać, poznawać świat i spędzać czas z
przyjaciółmi, bo gdy mówimy o wspaniałych chwilach, o wspomnieniach – one wracają i stają się
autentyczne.
Miejmy marzenia i dawajmy się ponieść emocjom – niekoniecznie tym złym. 
To co, w przyszłym roku za granicę?

red. Michał Tkaczyk

Warszawa 7 C i 7 B
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Co spakować na szkolną wycieczkę? - czyli dylemat wielu.
To czego potrzebuję na wycieczkę               
 

Co zabieram na wyjazd                             
    

3 koszulki
2 pary spodni
Kurtka
Bluza
2 pary butów
2 podkoszulki
2 pary spodenek

7 koszulek
4 pary spodni
3 kurtki
2 bluzy
3 pary butów
5 podkoszulków
3 pary spodenek

Zazwyczaj tak właśnie wygląda nasze pakowanie na wycieczkę. Jeszcze jedna koszulka, spodnie, spodenki,
sukienka, sandałki, trampki, klapki - w taki sposób zapełnia się walizka i jeszcze jedna i kolejna... Nasze
pakowanie nie ma końca. Co zrobić żeby tego uniknąć? Moim zdaniem nie pomogą nam w tym żadne
poradniki, książki, czy internet. Powinniśmy w pakowaniu zastosować zasadę trzech słów: praktycznie,
wygodnie, + 1.
Praktycznie – powinniśmy brać tylko rzeczy, których na pewno będziemy używać.
Wygodnie - powinniśmy zabrać tylko rzeczy ,w których czujemy się swobodnie.
+1 – powinniśmy brać o 1 rzecz więcej niż jest dni, np. na 3-dniową wycieczkę bierzemy 4 koszulki. Ta
czwarta sztuka będzie nam pomocna, gdy np. się ubrudzimy.
TERAZ PAKOWANIE BĘDZIE O WIELE PROSTSZE!!!

red.:  Karolina Kupińska

W PROJEKCIE CENTRUM KOPERNIKA
Kolejna wycieczka i przygoda za nami… Tym razem grupa osób uczęszczająca na zajęcia z projektu
przyrodniczego wybrała się do stolicy naszego kraju.
Pewnego majowego poranka wszyscy uśmiechnięci wyruszyli na wycieczkę, oczekując niesamowitych
przeżyć i mile spędzonych chwil. Nie zawiedli się. Już pierwszego dnia odwiedzili planetarium w Centrum
Nauki Kopernik i przechadzali się zabytkowymi uliczkami Starego Miasta w Warszawie. Kolejnego poranka
udali się do Centrum Nauki Kopernik, aby zwiedzić cały ośrodek i zobaczyć różnego rodzaju technologie i ich
działanie. Dzięki tym zajęciom uczniowie mogli znacznie poszerzyć swoją wiedzę, świetnie się przy tym
bawiąc.
Niestety była to już ostatnia wycieczka z projektu w tym roku szkolnym, ale od września będziemy czekać na
kolejne. 

red. Julia Bajorska

OSTATNI NUMER"NASZEGO ORLĄTKA" W TYM ROKU SZKOLNYM POWSTAŁ
DZIĘKI REDAKTOROM:

Julii Bajorskiej, Karolinie Kupińskiej, Oliwii Kijance, Piotrowi Stępniakowi (kl. 8 A), Idze Siedlewicz, Amelii
Gronowskiej, Kai Śnieżek, Michałowi Tkaczykowi (kl. 7 C), Szalonkowi (kl. 3 GE), Hani Amarowicz (kl. 4 B),
uczniom ostatnich klas gimnazjum, p. Arlecie Kazienko oraz p. Iwonie Zając.
W nieco zmienionym składzie, ale zapraszamy do czytania i dzielenia się pomysłami w przyszłym roku
szkolnym. 

Redakcja
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"WAKACJE, ZNÓW BĘDĄ WAKACJE..."

Wakacje
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