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·  Czy lubimy jesień…
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Kalendarium dni
przyjemnych i zabawnych:

5 września - Międzynarodowy Dzień Dobroczynności
16 września – Dzień Bluesa
22 września – Europejski Dzień bez Samochodu
30 września – Dzień Chłopaka
1 października – Międzynarodowy Dzień Muzyki
2 – października – Międzynarodowy Dzień bez Przemocy
30 października – Dzień Kobiecości
31 października – Halloween
12 listopada – Światowy Dzień Bicia Rekordów
16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji
17 listopada – Międzynarodowy Dzień Studenta
21 listopada – Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
28 listopada – Dzień bez Zakupów
29 listopada – Andrzejki

Jesień w ogrodach Borgeze I.Z.
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Wywiad z...
Wojciechem Sroczyńskim, dziennikarzem, kierowcą rajdowym,
twarzą akcji "Wyprzedzamy nowotwór".

Wrzesień jest miesiącem świadomości chorób nowotworowych u dzieci. Są to choroby rzadkie, dlatego
nieczęsto mamy możliwość poznać dziecko leczące się onkologicznie. Jeśli jednak jakiś młody człowiek
zachoruje, zmienia się całe jego życie.
Aby wspomóc dzieci w leczeniu, organizowane są zbiórki, różne imprezy charytatywne, włączają się
także fundacje i znane osoby. Jedną z takich osób jest pan Wojciech Sroczyński – kierowca rajdowy
ścigający się dla Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

Redaktor: Co łączy rajdowca z onkologią?
Wojciech Sroczyński: Najbardziej łączy mnie z onkologią moja pilotka i przyjaciółka Emilia Kotarska, która
prowadzi Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową. To ona otworzyła mi oczy na skalę problemu
onkologii dziecięcej. Dla mnie wcześniej były to jakieś tam jednostki chorobowe, których nie jest przecież aż tak
dużo. Od czasu do czasu w oczy rzucała mi się jakaś zrzutka na chore dziecko. W miarę możliwości starałem
się dorzucić kilka złotych, ale myślałem zwykle, że wszystkim nie da się pomóc. Dziś wiem, że można zrobić
dużo więcej… To Emilia otworzyła mi oczy, że nowotwory stanowią – zaraz po wypadkach, urazach i zatruciach
- główną przyczynę śmierci dzieci w Polsce, między innymi dlatego, że mamy problem z wczesnym
rozpoznawaniem choroby.

Red.: Skąd wziął się pomysł na połączenie rajdów i kampanii?
W.S.: Jak uświadomiłem sobie, że w diagnozie nowotworów ogromnie liczy się czas, to analogia do rajdów
pojawiła się natychmiast. Załoga rajdowa musi być doskonale wyszkolona, aby podczas zawodów podejmować
właściwe decyzje, a o sukcesie często decydują ułamki sekund. I podobnie jest w przypadku
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diagnozowania choroby nowotworowej u dzieci. Czas reakcji jest jednym z najważniejszych czynników
decydujących o efektach leczenia. Można powiedzieć, że trening (szkolenie), doskonałe przygotowanie,
koncentracja i szybkość… decydują o sukcesie zarówno rajdowca, jak i lekarza. Wszyscy musimy pamiętać,
że odpowiednio wcześnie zdiagnozowany nowotwór bardzo często jest całkowicie wyleczalny. Dlatego
właśnie na naszej rajdówce pojawiło się hasło: „Wyprzedzamy nowotwór”.

Red.: Na czym polegają rajdy charytatywne i akcja „Wyprzedzamy nowotwór”?
W.S.:. Przede wszystkim chodzi nam o edukację. Mówimy głośno o tym, że dzieci też chorują na nowotwory i
że nie możemy zwlekać z diagnostyką w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
Przy okazji rajdów nagłaśniamy problem w mediach, przekonujemy lekarzy rodzinnych i pediatrów do
szkoleń (Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową oferuje bezpłatne szkolenia online) oraz
przekazujemy informacje o objawach, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Uczymy rodziców, kiedy
powinni zachować szczególną czujność i kiedy muszą udać się do lekarza.
Wiedza o podstawowych objawach jest na wagę życia. Nowych rozpoznań rocznie nie jest może tak bardzo
dużo (około 1200), ale za każdym razem jest to przecież poważna walka o życie każdego małego pacjenta.
Pierwszy raz pojechałem z hasłem” „Wyprzedzamy nowotwór” dwa lata temu podczas Rajdu
Rzeszowskiego.  Bardzo  szybko przekonaliśmy do akcji także inne załogi i dziś wszystkie samochody
ścigające się w HRSMP (Historyczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski) jadą z naszym hasłem,
informują na swoim stronach o wczesnych objawach nowotworów u dzieci, edukują,… Informują, ale nie
straszą. 

Red.: Co zapoczątkowało Pana karierę sportową?
W.S.: Trudno tu mówić o karierze - ja jestem po prostu dziennikarzem, który czasem wsiada do rajdówki. Ale
tak, udało mi się zrealizować marzenie mojego życia. Motoryzacja i sport zawsze gdzieś towarzyszyły
mojemu życiu. Z motoryzacji najpierw były motocykle, później ściganie się samochodami terenowymi, rajdy
przeprawowe, później cross country, aż przyszedł czas na tzw. rajdy płaskie. Ponieważ kocham klasyczną
motoryzację, to wybór padł na rajdy historyczne. To są prawdziwe auta, bez wspomagania, systemów, które
utulą w razie niebezpieczeństwa, itd… Owszem, może nieco wolniejsze, ale naprawdę nie ma strasznej
różnicy czy mijasz o pół metra drzewa lecąc 180, czy 140 km/h. Tak czy tak jeden błąd wystarczy…

Red.: Co może Pan doradzić młodym osobom, które marzą o rajdach? Jak zaczynać tego typu przygodę?
W.S.: Najlepiej zaczynać od kartingu i jakiekolwiek sportu uczącego koncentracji i poprawiającego kondycję.
Trzeba być gotowym na maksymalną koncentrację w ekstremalnych warunkach. W lecie w rajdówce potrafi
być 60-70˚ C, a my siedzimy tam w kaskach, kombinezonach i ognioodpornej bieliźnie. Brak koncentracji
skutkuje albo przegraną, albo wypadnięciem z drogi. Rajd trwa zwykle dwa dni. Organizm musi być gotowy
do zniesienia takiego wysiłku. Dlatego lekcje WF-u i najlepiej jeszcze jakieś dodatkowe zajęcia sportowe to
absolutna podstawa! 

red. ŚMX
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SZKOŁA W DOBIE PANDEMII

Czy czekaliśmy na powrót do szkoły tradycyjnej? A może wolelibyśmy naukę
zdalną? Zarówno wśród uczniów, rodziców, jak i nauczycieli znajdą się zwolennicy
obydwu sposobów kształcenia. Nad naszym „lubię” bądź „nie cierpię” powinno
brać górę bezpieczeństwo. Właśnie o tym bezpieczeństwie, powrotach i zdalnej
edukacji będzie mowa w poniższym artykule.

Koronawirus to wróg, który zawładnął całym światem i życiem wszystkich ludzi. Covid-19 pojawił się w
naszym kraju prawdopodobnie już w lutym, a w marcu spowodował, że drzwi naszych szkół zostały
zamknięte na klucz. Nikt z nas nie spodziewał się, że wychodząc ze szkoły wrócimy do niej dopiero po
sześciu miesiącach przerwy. Nawet nie zdążyliśmy się wszyscy ze sobą pożegnać.
Nasza „Szesnastka” opustoszała. Korytarze tętniące życiem, gwar, śmiech uczniów i codzienne przygody z
dnia na dzień zamieniły się w ciszę. Życie nagle stanęło w miejscu. To był niezwykły, a zarazem bardzo
pracowity i niepewny czas dla wszystkich. Nauka zamieniła się w lekcje, które realizowaliśmy przed ekranem
komputera. Na początku wydawało się to dziwne, ale z czasem to tylko wyczekiwałem, kiedy znów się
odbędą. Dzięki tym spotkaniom nowe wiadomości szybciej wchodziły do głowy, a przy okazji mogłem
zobaczyć kolegów i koleżanki z klasy. Dziwnie to brzmi, ale naprawdę stęskniłem się za szkołą. Jedynym
momentem, w którym ponownie spotkaliśmy się było zakończenie roku szkolnego.
To był piękny, słoneczny dzień. Radość wynikająca z widoku moich koleżanek i kolegów była jednak
przygaszona pewnymi zasadami, wynikającymi z panujących warunków. Ze względu na pandemię nie
mogliśmy uczestniczyć w radosnym zakończeniu roku szkolnego wraz z całą społecznością szkolną.
Unikanie  tłumu,  zachowanie dystansu, brak możliwości podania koledze ręki, dezynfekcja - wszystko,
czego na co dzień musimy teraz przestrzegać. Może niektórzy buntują się co do tych zasad, może
odczuwamy ograniczenie wolności, ale ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną obostrzenia to
nasz obowiązek.
Po wakacjach rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, który jest zupełnie inny od pozostałych. Na szkolnych
korytarzach jeszcze trzy tygodnie temu obowiązywały maseczki i dezynfekcja rąk. Wszystko po to, by
ustrzec się przed niewidzialnym wrogiem, Covid-em. Nie udało się. Szkoły, najpierw średnie, potem klasy
starsze w podstawówkach, a od 9 listopada także klasy młodsze, przeszły na nauczanie zdalne. Stało się tak
po części dlatego, że wirus rozprzestrzenia się niezwykle szybko i łatwo po części dlatego, ze niektórzy
zlekceważyli grozę pandemii.
Nie zapominajmy, że odpowiedzialnym zachowaniem okazujemy szacunek drugiemu człowiekowi. Wśród
nas są osoby starsze, chore,  szczególnie narażone na niebezpieczeństwo zakażenia. Pamiętajmy, że
prawidłowe zakładanie maseczek w miejscach publicznych jest teraz naszym obowiązkiem. Nie buntujmy
się, ale wykazujmy troskę o najbliższych.
Covid-19 to nie jest lekcja trwająca 45 minut. To ważna lekcja dla nas wszystkich trwająca nieustannie od
początku roku. Nikt z nas nie wie, czy wrócimy jeszcze do normalnego życia. To czas, w którym powinniśmy
docenić obecność drugiego człowieka obok nas. Żaden ekran komputera czy komórki nie zastąpi
najbliższych. Czasy, w których żyjemy powinny nauczyć nas pokory, doceniania tego, co posiadamy,
ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych oraz radości z każdego dnia.

red. Miłosz Srogi
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O rycerzach i rycerkach

"Chcecie bajkę? Oto bajka..." Może nie "za górami, za lasami"..
Może bardziej blisko niż "dawno, dawno temu"... Może
bohaterowie bardziej zwyczajni niż nam się wydaje...

Była w Krakowie pewna kamienica, na pierwszy rzut oka nie wyróżniająca się niczym specjalnym – ot, żółte
ściany oraz stara, drewniana klatka schodowa, na której lubił wylegiwać się jednooki, bury kocur, zbyt leniwy,
by gonić myszy przechodzące tuż pod jego nosem. W tej kamienicy, na piętrze tuż pod przygłuchą i
zrzędliwą Panią Adalbert – właścicielką budynku i wdową po zamożnym, aczkolwiek gburowatym panu
Adalbert - mieszkało pewne rodzeństwo, jedenastoletni Jędrek i rok młodsza Joasia Wąskowscy. On –
pogodny chłopak o wiecznie rozczochranych, kasztanowych włosach i piegowatej twarzy, ona - zadziorna
blondynka z brakującym lewym górnym kłem, uczesana w dwa krótkie warkocze.
Każdy, kto ich zobaczył, mógłby pomyśleć, że nie ma w nich nic nadzwyczajnego (co byłoby błędnym
założeniem od samego początku, ponieważ każdy na swój sposób jest wyjątkowy i czytelnik powinien o tym
zawsze pamiętać), ale nie o pierwszych wrażeniach będzie tutaj mowa. Ci na pozór normalni brat i siostra
byli bowiem rycerzami. Jeśli chcielibyśmy być bardziej dokładni, powinniśmy ich nazwać rycerzem i rycerką.
Co dzień skoro świt rycerz Jędrek przywdziewał swoją zbroję, nie zapominając o mieczu i przyłbicy. Rycerka
Joasia czyniła podobnie, coraz częściej jednak zastępując swój hełm i ciężki ekwipunek, pozwalającymi na
większą swobodę ruchu skórzanymi ubraniami oraz czarną maską. Wyglądem tym bardziej przypominała
łotrzycę niż rycerkę, lecz nie przeszkadzało jej to w najmniejszym stopniu w wykonywaniu obowiązków. Ten
jeden raz, gdy brat zwrócił jej uwagę, tylko wzruszyła ramionami, stwierdzając, że w ten sposób łatwiej jej
będzie uniknąć nadchodzącego ataku, jak również nikt nie zauważy, jak ona sama podkrada się do
nieświadomego celu. Jędrek nigdy więcej nie poruszył tematu stroju, przyznając siostrze rację – w końcu
dzięki temu ich misje mogły mieć większą szansę powodzenia. I tak wyruszali – dzień w dzień, w pełnym
rynsztunku, każdy na swym wierzchowcu, gotowi na nowe przygody, pogwizdując pod nosem, by czas
szybciej płynął.
Każdy wie, że żywot rycerza do najłatwiejszych nie należy, jednak nasi śmiałkowie nie podupadali na duchu.
Ich imiona były znane w całym królestwie, bo któż by nie słyszał o Jędrku i Joasi - Pogromcach Trolli i
Smoków? Od piekarni na rogu, gdzie żona piekarza codziennie z rana wystawiała ciepłe, pachnące
bochenki chleba, po stragan z warzywami, na którym znaleźć można było najlepsze marchewki - pieśni o ich
wyczynach rozbrzmiewały wzdłuż i wszerz. Rodzeństwo nie miało sobie równych czy to w wyczynach
wojennych, czy pokojowych. Gdy przyszło użyczyć pomocnej dłoni, zawsze stawali na wysokości zadania,
powszechnie wiadomym bowiem było, że kodeks rycerski zobowiązywał do pomocy i szacunku wobec
innych.
I tak toczyły się dnie, a każdy kończył się podobnie. Rodzeństwo kładło się do łóżek, zmęczone acz
zadowolone, dzielnie czekając na to, co przyniesie jutro. W czasie wypoczynku, jako że nie godziłoby się, by
zarówno ekwipunek, jak i wierzchowce nie zostały należycie sprawdzone, rodzice własnoręcznie upewniali
się, czy rowery zostały odpowiednio przypięte, a świeże maski i przyłbice wyłożone na stół tak, aby dzieci
mogły je rano zabrać do szkoły. Każdego kolejnego dnia stary, bury, leniwy kot łypał jednym okiem z
zaciekawieniem, gdy Jędrek i Joasia wyruszali na kolejne podboje.

red. Hania Amarowicz
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Recenzja jak na listopad przystało...

„-Oż, w mordę – westchnął ciężko. Popatrz tylko na siebie. Blada jesteś jak ściana, bo serce nie bije i nie ma
krążenia. Twoja skóra jest zimna, no tak dokładniej, to ma temperaturę ciut wyższą niż otoczenie. Jakieś
przemiany chemiczne wewnątrz generują trochę ciepła. Dzięki temu nie zamarzamy zimą, choć palce
potrafią na mrozie nieźle zesztywnieć.” – tymi słowami zwraca się mówi Marek do Małgorzaty Brony,
nowonarodzonej wampirzycy.
Autorem książki „Wampir z M-3” jest Andrzej Pilipiuk – archeolog i literat.
Czas akcji obejmuje okres PRL-u. Główna bohaterka – nastoletnia Małgorzata Brona - popełnia
samobójstwo, bo zdradza ją chłopak. Po sześciu miesiącach od śmierci dziewczyna budzi się w rodzinnym
grobie. Okazuje się, że została wampirem. Razem ze ślusarzem Markiem, Igorem i Hrabią Xawerym Prutem
przeżywają różne przygody, m.in. zmagają się z majorem Nefrytowem z wydziału Z, próbują odnaleźć
Necronomicon, czy zabić zombie z czarnej Wołgi.
Z początku możemy pomyśleć, że ta książka to zwykła przygodówka, ale tak nie jest. W krzywym
zwierciadle pokazuje jak wyglądały lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku, głównie absurdy oraz utrudnienia
tego okresu: to, że w sklepach nie zawsze wszystko było, a jeśli chciało się dostać coś porządnego, to trzeba
było pójść do PEWEX-u, w którym kupowało się za dolary, że jedzenie czy paliwo było na kartki (wyglądały
podobnie jak bloczki na obiady u nas w szkole), że ludzie niezwiązani z władzą byli uważani za śmiecie.
Książka napisana jest językiem humorystycznym, pełnym ironii, stawia więc młodemu czytelnikowi
poprzeczkę wysoko, bo wymaga zaangażowania w poznanie historii naszego kraju. Uważam jednak, że jest
wciągającą pozycją, którą warto ją przeczytać. Polecam również pozostałe części cyklu: „Wampir z MO” i
„Wampir z KC”.

red. ŚMX
 Czy lubimy jesień?

Jesień jest przepiękną porą roku, która poprzez swoje różnorodne barwy wywołuje w ludziach wiele emocji.
Każdy na swój własny sposób przeżywa kolejne etapy tego czasu. Dla mnie jest to ciekawy moment,
podczas którego  w zadumaniu obserwuję zmieniającą się przyrodę. Rozmyślam wówczas nad czasem,
który upływa i który jest przede mną.
  Jesienny dzień, w którym opada mgła, a złociste promienie słońca rozświetlają wszystko dookoła, sprawia,
że wstępuje we mnie radość i chęć do działania. Lubię wtedy spacerować, jeździć na rowerze i spędzać
aktywnie czas na świeżym powietrzu. Żółte, czerwone, pomarańczowe barwy liści, które unoszą się na
ciepłym wietrze, sprawiają, że optymistycznie patrzę na każdy dzień. Wtedy wszystko wydaje się łatwe, a
radość w sercu sprawia, że z takiego spaceru nie chce wracać się do domu. Dywan z szeleszczących liści
wywołuje u mnie wiele pozytywnych emocji. Powoduje, że mam ochotę po nim szaleć, skakać i biegać.
  Po tych pięknych słonecznych dniach przychodzą również dni szare, pełne smutku i zimna. Wtedy
wielobarwne korony drzew zamieniają się w gołe gałęzie. Jedynie jodły i świerki stoją jakby były
nienaruszone. Niebo jest szare, a słońce chowa się gdzieś daleko. Zaczyna robić się chłodno, deszczowo i
zimno. Można dostrzec szarobure kałuże i uschnięte liście. Dni stają się coraz krótsze. W takich momentach
domowe zacisze jest najlepszym sposobem na przetrwanie jesiennej aury. Najbardziej smakuje mi wówczas
kakao gorąca herbata z cytryną i miodem. 
Zmieniającą się w tym czasie przyrodę wolę obserwować już tylko zza okiennej szyby. Dużo wtedy
rozmyślam, czytam i przysłuchuję się rozmowom dorosłych, które toczą się gdzieś za ścianą. To czas, w
którym wspominam zmarłych z rodziny, a zwłaszcza moją prababcię. Odeszła niedawno, w taki zimny i
wietrzny dzień. Opadające i falujące na wietrze liście kojarzą mi się właśnie z jej osobą. Czuję wtedy smutek,
a po chwili przychodzi radość, bo przecież kiedyś wszyscy razem się spotkamy.
  Jesień ma w sobie wiele radości i smutku. To czas zadumy, w którym dostrzegamy to, co najpiękniejsze i
to, co mija bezpowrotnie. Po niej przyjdą białe, zimowe dni, aby później znów czekać na ciepły i beztroski
letni czas.

red. Miłosz Srogi
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Zawody lekkoatletyczne
Początkiem października odbywały się w naszym województwie zawody
lekkoatletyczne, podczas których uczniowie SP nr 16 mieli okazję pokazać swoje
umiejętności. Ze względu na pandemię konkurencje lekkoatletyczne były jedynymi,
w których uczniowie mogli reprezentować swoje szkoły. Poniżej przedstawiamy
wypis miejsc, terminów oraz uczestników mistrzostw.

5.10.2020 r. w Przemyślu odbyły się Indywidualne Mistrzostwa SZS w lekkiej atletyce rozgrywane w
ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej – konkurencje biegowe.

Uczestnicy:
1.  Amelia Hajduk – bieg na 100 m ( XVI miejsce)
2.  Hubert Kupecki,  Kamil Królikiewicz,  Artur Zając,  Nikodem  Pelc ( 4x100 m, VI miejsce, wynik 53, 48 s.)

7.10.2020 r. w Mielcu miały miejsce Indywidualne Mistrzostwa SZS w lekkiej atletyce rozgrywane  w
ramach wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej – konkurencje techniczne.

Uczestnicy:
1.  Honorata Kupiniak – skok wzwyż ( II miejsce , wynik 140 cm )
2.  Hubert Kupecki – rzut oszczepem ( IV miejsce , wynik 25,63 m)

8.10.2020 r. na stadionie w Kolbuszowej rozegrano Indywidualne Mistrzostwa SZS w ramach 
Wojewódzkich Igrzysk Dzieci.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie :
1.  Oliwia Kochman – skok wzwyż  (I miejsce, wynik – 126 cm )
2.  Jagoda Trojniarz – rzut piłeczką palantową ( III miejsce , wynik 34 m)
3.  Konrad Kowal – skok wzwyż  ( V miejsce , wynik 125 cm )
 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wyników. Czekamy na kolejne zmagania. Mamy nadzieję, że jeszcze w
tym roku szkolnym uda się naszym zawodnikom wystartować w kolejnych mistrzostwach i zdobyć same
najwyższe miejsca na podium.

red. Jagoda Trojniarz

W tym numerze pisali dla Was:
 ŚMX, Hanna Amarowicz, Jagoda Trojniarz, Miłosz Srogi.
Redaktor naczelny: Iwona Zając

Ponieważ po odejściu klas ósmych nasz skład redakcyjny został znacznie okrojony, zapraszamy wszystkich
chętnych do współpracy z "Naszym Orlątkiem".
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