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BEZ CENZURY- WYWIAD Z UCZNIAMI "SZESNASTKI"

Dlaczego wybrałeś XVI?

Pytania odnośnie naszego liceum zadała uczniom klas
pierwszych Karolina, Redaktorka Naczelna naszej gazety
Husky Szesnastki. Mieliśmy nadzieję na odpowiedzi
demaskujące wady i pokazujące zalety, marzyło nam się
dziennikarstwo śledcze. 
Nawet tytuł był wymyślony „BEZ CENZURY” - cóż,
niespodzianka! Oto odpowiedzi:

Jakie wydarzenia szkolne najbardziej zapadły Ci w pamięci?

.

- Moja przyjaciółka polecała. Mówiła, że jest super atmosfera, mili ludzie, jak i nauczyciele.

- Wybrałam szkołę ponieważ posiadała profil, który mnie interesował oraz dość wysoki poziom

- Miałam w gimnazjum doradztwo zawodowe i umówiłam się z panią prowadzącą te zajęcia na prywatne spotkanie.
Dopasowała szkoły dla mnie, między innymi zaproponowała mi szesnastkę. Przyszłam na dni otwarte i bardzo mi się
spodobała.

- Wybrałam tą szkołę ponieważ pozwala mi się rozwijać w kierunku który lubię i na który chciałam się dostać

-  Na pewno te, w których brałam udział, czyli m. in. Mikołajki szkolne, finał WOŚP, nocka mikołajkowa w szkole, bal
niepodległości i dużo innych super akcji szkolnych. 

- Mi najbardziej w pamięci zapadły jasełka i wyjście do teatru na "Imię róży".

- Bardzo fajne były jasełka organizowane przez naszą klasę i mundurową. Dzięki tym próbom zintegrowaliśmy się.
Podobały mi się też dwa wyjścia do teatru: do Bagateli i Słowackiego.
Gala Policyjna w Teatrze Variete, pozwoliło nam to zobaczyć jak wyglądają tak duże imprezy policyjne.

.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 10 03/2019 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Husky Szesnastki

Jest coś co byś zmienił w XVI?

Co sądzicie o nauczycielach? O uczniach? Atmosferze?

Polecasz szkołę?

- Ciekawym pomysłem byłoby zakupienie szafek nie tylko dla klas mundurowych.

- Nie ma takiej rzeczy, która mi przeszkadza więc nic nie chcę zmieniać.

- Podłogę na sali gimnastycznej, okna i ogrzewanie.

- Nauczyciele podchodzą do ucznia indywidualnie, są bardzo mili i wyrozumiali, atmosfera na terenie szkoły jest bardzo
fajna, praktycznie każdy z każdym rozmawia.

- Nauczyciele w większości mili, uczniowie i atmosfera jest bardzo fajna. Większość nauczycieli jest naprawdę w
porządku, chociaż znajdzie się paru, którzy mogliby być lepsi. Z uczniami się dogaduję i wiele z nich jest
przesympatyczna.

- Kiedy przychodzę do szkoły nie mam takiego uczucia gatunku „o matko, znowu ta szkoła”, tylko na mojej twarzy
maluje się uśmiech.

- Atmosfera w tej szkole jest naprawdę świetna nauczyciele, mimo że są wymagający potrafią przekazać wiedzę
uczniom przez co poziom w szkole jest naprawdę dobry W tej szkole można poznać naprawdę wiele wspaniałych osób i
każdy na pewno znajdzie swoją bratnia duszę

- Bardzo polecam szkołę, szkoła trzyma poziom, nie za niski ani nie za wysoki, w moim przypadku jest dla mnie w sam
raz.

- Zdecydowanie poleciłabym tę szkołę.

- Polecam szkołę każdemu, kto lubi miłą atmosferę, szuka dobrego towarzystwa chętnego do rozmowy i pomocy oraz
dobrego miejsca do czerpania wiedzy. 

- Osobiście polecam ponieważ jest duża możliwość realizacji siebie i swoich pasji przez co możemy się upewnić co tak
naprawdę chcemy robić w życiu

jak wiedzą uczniowie, szafek przybywa, wszystko zależy od posiadanych środków. Niestety o pieniądzach nie
decydujemy samodzielnie, ale na wszystko przyjdzie pora.
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NASI PRZEDSTAWICIELE, CZYLI KILKA SŁÓW O SAMORZĄDZIE

Samorząd “Szesnastki“ działa prężnie w różnych kategoriach. 
Począwszy od życia szkolnego do wydarzeń wychodzących poza mury naszej szkoły. Co
roku nasza szkoła uczestniczy w Samorządowej Lidze Mistrzów organizowanej przez UMK.

 Rywalizujemy z różnymi krakowskimi 
  szkołami w następujących kategoriach:

Promocja praw i obowiązków ucznia
Wydarzenie sportowe
Samorząd dla społeczności lokalnej
Promowanie postaw obywatelskich i
patriotycznych

Wydarzenie o charakterze artystycznym
Wydarzenie dla społeczności szkolnej

Sukcesywnie spełnialiśmy wymagania organizując między
innymi: zbiórkę książek dla dzieci z Ukrainy. Corocznie
organizujemy Mikołajkową Noc Filmową i Turniej
Szachowy. Zbiórkę pieniędzy na rzecz Adasia z
porażeniem połączyliśmy z urodzinami patrona naszej
szkoły. 

Dużym przedsięwzięciem była organizacja Balu
Niepodległości, który odbił się pozytywnym echem wśród
uczniów. 

Zwieńczeniem naszej ciężkiej pracy w roku szkolnym
2017/2018 było uhonorowanie naszego samorządu
statuetką “Złote Berło Kraka”, którą odebraliśmy 18
czerwca 2018 roku podczas Gali Młodych Liderów.

. .
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MAŁOPOLSKA PAMIĘTA - WSPÓŁPRACA Z OŚWIĘCIMSKIM FORUM
PRAW CZŁOWIEKA 

.

„Największy wpływ na jakość życia na Ziemi miało w ostatnich dekadach ustanowienie i stosowanie praw człowieka.
Prawa te są fundamentem cywilizowanych państw, a jednocześnie nadają sens wzrostowi gospodarczemu i
materialnemu bogactwu narodów. Ta prawda w Oświęcimiu - u bram Auschwitz, symbolu podeptania człowieczeństwa -
wybrzmiewa szczególnie głośno.”Jest to idea Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka, z którym współpracujemy od
kilku lat.
Corocznie grupy młodzieży XVI LO uczestniczą w projekcie Małopolska Pamięta. W tegorocznej edycji tematem
przewodnim były skutki propagandy i mowy nienawiści. Główny cel projektu to wyrobienie wrażliwości na przejawy
rasizmu, antysemityzmu i ksenofobii oraz refleksja nad sytuacją we współczesnym świecie. Znaleźliśmy się w gronie 11
szkół z całej Małopolski, które odwiedziły Auschwitz- Birkenau, Centrum Żydowskie i wzięły udział w wykładach i
warsztatach przygotowanych i prowadzonych przez Oświęcimskie Forum Praw Człowieka oraz Bibliotekę Galeria
Książki.
Również corocznie uczestniczymy w Ogólnopolskiej Konferencji dla młodzieży, studentów i doktorantów.

W grudniu 2018 roku odbyła się już IV Ogólnopolska konferencja: O wolności i prawach człowieka. Cena odwagi: jak
bronić dobra bez karabinu ? zgromadziła liczne grono młodzieży, studentów i doktorantów w Bibliotece Galeria Książki
w Oświęcimiu.

.
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"Enoszijut. Opowieść o Dawidzie Kurzmanie" -   Hebrajskie słowo Enoszijut można
przetłumaczyć na język polski jako człowieczeństwo. I o nim właśnie opowiada ta ksiązka.
Jest to zupełnie niezwykła opowieść o Dawidzie Kurzmanie, szanowanym, konserwatywnym
Żydzie krakowski, bogatym kupcu, przemysłowcu, a jednocześnie dobroczyńcy, który w
znacznej mierze finansował (za pomocą Gminy Żydowskiej) i sprawował nadzór nad Domem
dla Sierot Żydowskich. - z opisu wydawcy. 

JĘZYK POLSKI PO GODZINACH - WYWIAD Z GRZEGORZEM SIWOREM,
POLONISTĄ, KTÓRY NIE TYLKO PROWADZI LEKCJE I SPRAWDZA
SETKI KLASÓWEK, ALE PISZE KSIĄŻKI.

.
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Tekst pochodzi z archiwum 2018
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ROZSZERZONA GEOGRAFIA W "SZESNASTCE"

Proszę opowiedzieć o lekcjach geografii rozszerzonej

Jakie ma Pani plany wobec klasy turystyczno-regionalnej?

W trakcie zajęć z geografii uczniowie rozwijają różne umiejętności np. obserwacji
współczesnego świata, dostrzegania zmian jakie w nim zachodzą, zrozumienia zjawisk, które
w nim występują. Te i inne sprawności młodzież kształtuje dzięki aktywnym metodom pracy
takich jak pracę z mapą, rozwiązywanie ćwiczeń, gry dydaktyczne, quizy itp. W czasie zajęć
korzystamy z nowych technologii, prezentacji multimedialnych, filmów itd. Kluczem jest
praktykowanie zdobytej wiedzy. Do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytania służy
otaczająca nas przestrzeń. Dlatego część zajęć odbywa się w terenie. Szkolimy się w
Ojcowskim Parku Narodowym, w Planetarium w Chorzowie, w Centrum Nauki Kopernik w
Warszawie. Wyjeżdżamy w Góry Świętokrzyskie, zjeżdżamy do wnętrza ziemi w kopalni Guido
w Zabrzu. Sprawdzamy teorie o ruchu ziemi w Kościele Piotra i Pawła w Krakowie. Poznajemy
ciekawych ludzi np. Pana Piotra Chmielińskiego, który był współorganizatorem wyprawy
Canoandes´79, która jako pierwsza przepłynęła kanion Colca w Peru. Jest też pierwszym i
jedynym człowiekiem, który przepłynął całą długość Amazonki.
W ramach lekcji organizuje warsztaty tematyczne, gdzie uczniowie mierzą się z trudnościami
współczesnego świata. Chcę by moi uczniowie myśleli globalnie i działali lokalnie.

Sprawić by młodzież była ciekawa świata, by dążyła do jego poznawania. Po prostu
podróżowała ! Chcę podczas lekcji tworzyć takie warunki, by uczniowie mogli rozwijać swoje
pasje, rozszerzać swoje zainteresowania. Zamierzam odbyć z nimi wiele wycieczek zarówno
po Polsce np. tygodniowa wycieczka do Karpacza, lekcje o Bałtyku na plaży oraz po świecie.
Może jakiś wypad na Etnę, czy spacer Złotą Uliczką ?
Zdobywanie wiedzy to też udział w różnego typu konkursach geograficznych, projektach,
nadal będziemy te zmagania kontynuować. Planuje nawiązać jeszcze szerszą współpracę z
uczelniami oraz instytucjami, dzięki którym młodzi geografowie będą mogli zdobyć nowe
kwalifikacje.
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Czy może Pani powiedzieć coś na temat współpracy z Kołem
Naukowym Geoturystyka AGH i pracach nad przewodnikiem
geoturystycznym?

Proszę opowiedzieć o zajęciach terenowych w Krynicy Zdrój

Do współpracy nad przewodnikiem geoturystycznym Dolina Racławki realizowanego w
ramach Grantu Rektora AGH 2018, zaprosiła nas absolwentka XVI-stki – Kasia. Kasia po
ukończeniu liceum studiowała geologię na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony
Środowiska na AGH i mocno zaangażowała się w działalność związaną z edukacją.
Wzięliśmy udział w badaniach i warsztatach służących opracowaniu przewodnika, niebieskiej
ścieżki dydaktycznej. Poproszono nas o interpretacje tablic ustawionych na poszczególnych
stanowiskach w Dolinie Racławki i uzupełnienie testów, geoquestu, krzyżówki. Chętnie
skorzystaliśmy z możliwości tej współpracy w celu efektywniejszego przyswajania wiedzy.
Planujemy dalsze przedsięwzięcia. 

Wyjazd terenowy do Krynicy miał na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności nabytych
przez młodzież w czasie lekcji geografii, w szczególności pracy z mapą. Wyjście na na
Jaworzynę Krynicką pozwoliło uczniom: po pierwsze utrwalić zasady obowiązujące w czasie
wycieczek górskich. Po drugie skonfrontować zadania maturalne dotyczące obszaru
przedstawionego na mapie z rzeczywistością. 
Poza tym w kilkuosobowych grupach zdobywali informacje o terenie, jego walorach, do
opracowania zadanych zagadnień. Odwiedzili muzeum zabawek, „zdobyli” Górę Parkową. Na
podsumowanie pobytu w Beskidzie Sądeckim zmierzyli się z Questingiem „Wyprawa
Odkrywców”.

O planach na rok szkolny 2019/2020
oraz swoich doświadczeniach w
prowadzeniu lekcji rozszerzonej
geografii opowiedziała nam
Małgorzata Borońska- Dąbroś.

. .
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	JĘZYK POLSKI PO GODZINACH - WYWIAD Z GRZEGORZEM SIWOREM, POLONISTĄ, KTÓRY NIE TYLKO PROWADZI LEKCJE I SPRAWDZA SETKI KLASÓWEK, ALE PISZE KSIĄŻKI.
	"Enoszijut. Opowieść o Dawidzie Kurzmanie" -   Hebrajskie słowo Enoszijut można przetłumaczyć na język polski jako człowieczeństwo. I o nim właśnie opowiada ta ksiązka. Jest to zupełnie niezwykła opowieść o Dawidzie Kurzmanie, szanowanym, konserwatywnym Żydzie krakowski, bogatym kupcu, przemysłowcu, a jednocześnie dobroczyńcy, który w znacznej mierze finansował (za pomocą Gminy Żydowskiej) i sprawował nadzór nad Domem dla Sierot Żydowskich. - z opisu wydawcy.
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	ROZSZERZONA GEOGRAFIA W "SZESNASTCE"
	Proszę opowiedzieć o lekcjach geografii rozszerzonej
	W trakcie zajęć z geografii uczniowie rozwijają różne umiejętności np. obserwacji współczesnego świata, dostrzegania zmian jakie w nim zachodzą, zrozumienia zjawisk, które w nim występują. Te i inne sprawności młodzież kształtuje dzięki aktywnym metodom pracy takich jak pracę z mapą, rozwiązywanie ćwiczeń, gry dydaktyczne, quizy itp. W czasie zajęć korzystamy z nowych technologii, prezentacji multimedialnych, filmów itd. Kluczem jest praktykowanie zdobytej wiedzy. Do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytania służy otaczająca nas przestrzeń. Dlatego część zajęć odbywa się w terenie. Szkolimy się w Ojcowskim Parku Narodowym, w Planetarium w Chorzowie, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyjeżdżamy w Góry Świętokrzyskie, zjeżdżamy do wnętrza ziemi w kopalni Guido w Zabrzu. Sprawdzamy teorie o ruchu ziemi w Kościele Piotra i Pawła w Krakowie. Poznajemy ciekawych ludzi np. Pana Piotra Chmielińskiego, który był współorganizatorem wyprawy Canoandes´79, która jako pierwsza przepłynęła kanion Colca w Peru. Jest też pierwszym i jedynym człowiekiem, który przepłynął całą długość Amazonki. W ramach lekcji organizuje warsztaty tematyczne, gdzie uczniowie mierzą się z trudnościami współczesnego świata. Chcę by moi uczniowie myśleli globalnie i działali lokalnie.

	Jakie ma Pani plany wobec klasy turystyczno-regionalnej?
	Sprawić by młodzież była ciekawa świata, by dążyła do jego poznawania. Po prostu podróżowała ! Chcę podczas lekcji tworzyć takie warunki, by uczniowie mogli rozwijać swoje pasje, rozszerzać swoje zainteresowania. Zamierzam odbyć z nimi wiele wycieczek zarówno po Polsce np. tygodniowa wycieczka do Karpacza, lekcje o Bałtyku na plaży oraz po świecie. Może jakiś wypad na Etnę, czy spacer Złotą Uliczką ? Zdobywanie wiedzy to też udział w różnego typu konkursach geograficznych, projektach, nadal będziemy te zmagania kontynuować. Planuje nawiązać jeszcze szerszą współpracę z uczelniami oraz instytucjami, dzięki którym młodzi geografowie będą mogli zdobyć nowe kwalifikacje.

	Czy może Pani powiedzieć coś na temat współpracy z Kołem Naukowym Geoturystyka AGH i pracach nad przewodnikiem geoturystycznym?
	Do współpracy nad przewodnikiem geoturystycznym Dolina Racławki realizowanego w ramach Grantu Rektora AGH 2018, zaprosiła nas absolwentka XVI-stki – Kasia. Kasia po ukończeniu liceum studiowała geologię na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na AGH i mocno zaangażowała się w działalność związaną z edukacją. Wzięliśmy udział w badaniach i warsztatach służących opracowaniu przewodnika, niebieskiej ścieżki dydaktycznej. Poproszono nas o interpretacje tablic ustawionych na poszczególnych stanowiskach w Dolinie Racławki i uzupełnienie testów, geoquestu, krzyżówki. Chętnie skorzystaliśmy z możliwości tej współpracy w celu efektywniejszego przyswajania wiedzy. Planujemy dalsze przedsięwzięcia.

	Proszę opowiedzieć o zajęciach terenowych w Krynicy Zdrój
	Wyjazd terenowy do Krynicy miał na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności nabytych przez młodzież w czasie lekcji geografii, w szczególności pracy z mapą. Wyjście na na Jaworzynę Krynicką pozwoliło uczniom: po pierwsze utrwalić zasady obowiązujące w czasie wycieczek górskich. Po drugie skonfrontować zadania maturalne dotyczące obszaru przedstawionego na mapie z rzeczywistością.  Poza tym w kilkuosobowych grupach zdobywali informacje o terenie, jego walorach, do opracowania zadanych zagadnień. Odwiedzili muzeum zabawek, „zdobyli” Górę Parkową. Na podsumowanie pobytu w Beskidzie Sądeckim zmierzyli się z Questingiem „Wyprawa Odkrywców”.
	O planach na rok szkolny 2019/2020 oraz swoich doświadczeniach w prowadzeniu lekcji rozszerzonej geografii opowiedziała nam Małgorzata Borońska- Dąbroś.



