
»City for Children« 2011
2nd Place

City of Krakow

KRAKOWSKI MAGAZYN MŁODYCH

NAKŁAD 3000 EGZ. ISSN 1730 ‑9085 www.mlodziez.net

KWIECIEŃ 2015

103

??

?

?

Za chwilę koniec  

nauki w gimnazjum

Jak rozsądnie wybrać szkołę? Jakie kryteria warto wziąć pod uwagę?

10. rocznica 
śmierci 

Jana Pawła II





TE
M

A
T N

U
M

E
R
U

Pamiętnik nastolatki

13 listopada, czwartek

Zabrali mojego ukochanego psa, mama jest 
w ciąży, Sergiusz z mojej klasy mnie śledził, 
a Filip znów obrażał, przeżyłam atak myszy... 
Wróć, o tym potem. 
Jednak dzisiaj o czwartej trzydzieści po połu-

dniu to wszystko nie miało żadnego znaczenia. 
Najważniejszy był REFERAT Z GEOGRAFII! Sie-
działam nad nim już godzinę i nic nie przycho-
dziło mi do głowy. Temat przewodni: „Matka 
Ziemia”. Na taki temat wiem tyle, co nic. Nie 
chce mi się otwierać komputera, bo strasznie 
długo się włącza. Już wcześniej wpadłam na po-
mysł, żeby napisać to wierszem. To będzie praca 
na szóstkę. Spojrzałam na globus i wtedy mnie 
olśniło. Żułam przez chwilę długopis, aż w końcu 
nagryzmoliłam na papierze:

Wielka Matka Ziemia jest,
Są na niej lądy i oceany,
Na wschód East, na zachód West (albo vice versa 
[tzn. na odwrót, jakby pani nie wiedziała])
Na biegunach śnieg leży, na równiku banany

Napisałam jeszcze dwie zwrotki o tym, że 
przypływ i odpływ nie zachodzą równocześnie, 
i o tym, że wokół Matki Ziemi krąży czasem cały 
Księżyc, ale czasem tylko jego połówka, a Słońce 
to bardzo gorąca planeta. Przepisałam to na pa-
pier kancelaryjny i zatarłam ręce z zadowolenia. 
Niezłe, co?
Dopiero później zaczęły przychodzić inne myśli. 

Odrzuciłam je wszystkie i wyszłam na podwórko. 
Tam też nie miałam nic do roboty (ciemnawo, 
chłodnawo i żadnych znajomych w zasięgu wzro-
ku). Udałam się zatem do cukiernio-lodziarni za 
rogiem. Zanim otworzyłam drzwi, już wiedzia-
łam, że w środku coś się dzieje. Wiem, że często 
pakuję się w kłopoty i dla własnego dobra nie 
powinnam była tam wchodzić, ale oczywiście 
ciekawość zwyciężyła.
Właściwie nie wiem, co spodziewałam się zo-

baczyć. Złodziei, bezdomnego psa, a może Filipa, 
który czego się nie tknie, wszystko psuje? Ale 
myszy?! Mnóstwo myszy piszczących i biegających 
w panice po podłodze oraz sprzedawczyń pisz-
czących i biegających w panice tam i z powrotem. 
Nie wiem, czy dobrze to ujęłam, ale ta wersja 

była zgodna z prawdą. Nie boję się myszy, uwa-
żam, że są słodkie, ale ten widok był napraw-
dę przerażający. Poczułam, że muszę coś zrobić. 
Wtedy wpadło mi coś do głowy. Wybiegłam na 
ulicę i znalazłam, co chciałam. Na schodach do 
innego sklepu jak zwykle wylegiwał się bezpań-
ski kot. Podeszłam do niego i pogłaskałam, a on 
lekko uchylił powieki. Mam już wprawę w obco-
waniu ze zwierzętami po wychowaniu Hermesa. 
Wzięłam kota na ręce i zaniosłam do lodziarni. 
Ludzie idący chodnikiem gapili się na mnie jak na 
głupią, ale miałam to w nosie. Kiedy kot znalazł 
się w środku, oszalał. Skoczył do przodu, a myszy 
i sprzedawczynie zaczęły piszczeć jeszcze głośniej. 
Mój plan zadziałał. Kocisko przez uchylone drzwi 
zagoniło szkodniki do piwnicy.
Wtedy pomyślałam, że przydałyby mi się ja-

kieś podziękowania, ale sprzedawczynie tylko 
chwyciły za miotły i zaczęły energicznie zamia-
tać podłogę.
Co... to... było...? - spytała jedna z nich i wtedy 

wybuchła gorączkowa dyskusja.
Nawet na mnie nie spojrzały. Opuściłam lokal 

nieźle wkurzona, bo z lodów też były nici. Ale 
w domu śmiałam się przez pół godziny. Wiedzia-
łam, że jeśli tego nie zapiszę, umrę ze śmiechu. 
Zaczęłam wpis od referatu z geografii, który, 
nie chwaląc się, wyszedł świetnie, dzięki mojej 
pozytywnej energii...

 Tekst: Małgorzata Talaczyńska
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Zanim 
nadejdzie 
wrzesień... 
Dla uczniów trzeciej klasy gimnazjum kwiecień to na pewno 
bardzo trudny czas. Zbliża się egzamin gimnazjalny, a potem 
nadejdzie pora wyboru nowej szkoły. To niezwykle ważna 
decyzja i zanim się ją podejmie, należy rozważyć wszystkie 
za i przeciw.
Zapewne każdy ma już na oku kilka potencjalnych szkół, do 
których chciałby chodzić. Jeżeli jednak ktoś nie podjął jeszcze 
ostatecznej decyzji, to kwietniowe wydanie „Śmigła” będzie 
dla niego skarbem. Redakcja, jak co roku, przygotowała dla 
Czytelników subiektywny przegląd szkół ponadgimnazjalnych. 
Zebraliśmy wiele informacji o krakowskich liceach i techni-
kach, również takich, których nie znajdziecie na stronach 
internetowych szkół. Mamy nadzieję, że po lekturze będziecie 
bliżej podjęcia ostatecznej decyzji. Chcielibyśmy, by nasza 
praca ułatwiła Wam wybór przyszłej szkoły.
Tymczasem nie pozostało nam nic innego, jak życzyć powo-
dzenia na egzaminie i w nowej szkole.

 Jacek Liberacki

KRAKOWSKI MAGAZYN MŁODYCH
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TEMAT NUMERU

P iętnaście lat temu, dokładnie 26 sierpnia 2000 roku, 
miałem okazję spotkać się z Janem Pawłem II. Było to 
dla mnie wydarzenie absolutnie wyjątkowe. Do dziś 

staram się je pamiętać, a w gorszych momentach wracać do 
tych chwil, które mnie pokrzepiają…

W latach 90. moja babcia organizowała pielgrzymki młodzieży 
z wadowickiego I LO. Na ostatnią – jak się później okazało – 
z nich pojechałem wraz z moimi rodzicami. Celem było Castel 
Gandolfo, letnia rezydencja Papieża.

Pamiętam obawy przed tym dniem. Bałem się, czy będę godny 
tego spotkania. Papież był dla mnie postacią ze szklanego 
ekranu, był Kimś ważnym dla całego świata, a ja nagle miałem 
zobaczyć Go „na żywo”, z bardzo bliska, a niewykluczone, że 
nawet chwilę z Nim porozmawiać.

Nadeszła sobota. Nasza pielgrzymka została oficjalnie zapro‑
szona przez osobistego sekretarza papieskiego, bpa Stanisława 
Dziwisza, do wzięcia udziału w prywatnej mszy św. sprawowa‑
nej przez Ojca Świętego. Nad dziedzińcem rozłożono ogrom‑
ne płótno, które miało chronić od słońca. Po mszy św. kilka 
grup z Polski, w tym nasza z Wadowic, zostało poproszonych 
o pozostanie na dziedzińcu pałacu papieskiego. Czekaliśmy na 
swoją kolej. W pewnym momencie otoczyliśmy fotel Papieża. 
Klęczałem przy rodzicach, po lewej stronie Papieża. Z całej 
grupy byłem oczywiście najmłodszy. Jan Paweł II cały czas 
wyraźnie się we mnie wpatrywał. Babcia przedstawiła grupę 
i przekazała dary. Po pamiątkowych zdjęciach grupowych wy‑

dawało się, że to już koniec spotkania, jednak właśnie wtedy 
ks. Dziwisz zareagował na znak od Papieża. Jeden z ochro‑
niarzy podniósł mnie i, choć dystans był naprawdę niewielki, 
postawił mnie wprost przy Papieżu. Chwyciłem się oparcia 
fotela, który był prawie na mojej wysokości. Byłem bardzo 
zdenerwowany. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Popatrzyłem 
przez chwilę Papieżowi prosto w oczy. Uspokoiłem się. Papież 
zapytał znanym mi z telewizji głosem: „Jak masz na imię?”. 
Odpowiedziałem: „Jan”. Pamiętam, że później Ojciec Święty 
zapytał mnie o wiek. Kiedy odpowiedziałem, że mam pięć 
lat, Papież pokazał „piątkę” fotografowi, Arturo Mari, a ten 
uchwycił moment na zdjęciu. Reszta grupy była już wtedy 
proszona o przejście dalej, gdyż byliśmy chyba ostatni i zaraz 
po nas Papież miał udać się do swoich apartamentów.

Na zakończenie spotkania Ojciec Święty przytulił mnie. Opar‑
łem się moimi małymi dłońmi o Jego barki, a wtedy On mnie 
ucałował. Trwało to ułamki sekund, ale tę chwilę wciąż pamię‑
tam. To było naprawdę coś wyjątkowego. To była krótka, ale 
ciepła rozmowa, jak z kimś naprawdę bardzo, ale to bardzo 
bliskim. Wracam czasami myślami do tych chwil. Przypomi‑
nam sobie brązowy fotel, drewniane oparcie, przypominam 
sobie złoty krzyż, który wisiał na szyi Papieża… Spoglądam raz 
jeszcze na zdjęcia i zastanawiam się. Zastanawiam się, o co 
dziś by mnie zapytał Święty, gdybym jeszcze raz spojrzał Mu 
w oczy. I co bym odpowiedział…

 Tekst i zdjęcia: Jan Pogocki

Moje spotkanie 
z Janem Pawłem II

10 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku  
zmarł wybitny Polak, święty Kościoła Katolickiego

5nr 103 | kwiecień 2015



S tres przed pójściem do szkoły średniej zwykle wią‑
że się ze zmianą otoczenia, nowymi znajomościami, 
nauczycielami. Kiedy kończycie 16 lat, zaczynacie być 

traktowani jak dorośli ludzie. Przemyślana, odpowiedzialna 
decyzja, uwzględniająca wszystkie za i przeciw, pomoże Wam 
spędzić wakacje bez zamartwiania się, co dalej.

PO PIERWSZE: STAJESZ SIĘ DOROSŁY
Moim zdaniem, najważniejszym kryterium jest wybór odpo‑
wiedniego poziomu do swoich możliwości i ambicji. W gimna‑
zjum wielu z nas nawet bez większego wysiłku uzyskuje dobre 
oceny, nauczyciele pod koniec roku dopytują, aby wystawić 
lepsze, a jedynki świadczą o tym, że ktoś naprawdę nie przy‑
kłada się do nauki. We wrześniu w nowej szkole może Was 
zdziwić, że przez wychowawcę zostaniecie powitani jako Pan 
Nowak lub Pani Ewa. W nowej szkole będziecie traktowani 
jak odpowiedzialni ludzie, którzy wybierając daną placówkę, 
wiedzieli, czego będzie się od nich wymagać. Jeśli zakładasz 
już teraz, że liceum będzie najwspanialszym czasem Twojego 
życia, pełnym imprez, nowych znajomości, a nauka zostanie 
na drugim planie, nie decyduj się na jedno z renomowanych 
LO. W nich nawet od przeciętego ucznia wymaga się dużego 
zaangażowania. Czas poświęcony na naukę „na pięć” z historii 
w gimnazjum może się okazać za krótkim na „dopa” w szkole 
średniej. Nawet najpilniejszy uczeń może nie zdać do następnej 
klasy, jeśli jako cel postawi sobie przypodobanie się nowym 

znajomym i będzie gotowy zmienić cały swój system wartości 
dla ich sympatii. Jednak nawet w najbardziej wymagających 
szkołach Krakowa można mieć dobre oceny. Wystarczy odra‑
bianie prac domowych, systematyczna nauka, dobre przygo‑
towanie do sprawdzianów i kartkówek oraz nieuleganie złym 
wpływom nowych koleżanek i kolegów. Pamiętajcie jednak, 
że od teraz „dobre” oceny to trójki i czwórki, piątki są efek‑
tem naprawdę ciężkiej pracy, a często również uzdolnienia 
w danym przedmiocie.

PO DRUGIE: WYBIERAJ UWAŻNIE
Jeżeli zdecydujecie się już z jakiegoś względu na szkołę o bar‑
dzo dobrych opiniach, upewnijcie się, czy dotyczą one profilu, 
na który aplikujecie. Żadna szkoła nie ma wspaniałych nauczy‑
cieli od każdego przedmiotu i osiągnięć w każdej dziedzinie. 
Jedne są mocne w przedmiotach humanistycznych, inne w kie‑
runkach ścisłych, a niektóre posiadają nietypowe klasy, jak 
sportowa, fotograficzna, wojskowa. Warto dobrać profil do 
swoich zainteresowań. Rodzice powinni Wam doradzać, ale 
nie pozwólcie, by podjęli za Was decyzję. Jeśli lubisz sztukę 
i literaturę, a swoją przyszłość chciałbyś związać np. z dzienni‑
karstwem, nie wybieraj profilu mat-fiz-inf, bo tata chce, abyś 
został inżynierem. Jeżeli sam dokonasz wyboru, uwzględniając 
swoje pasje i zdolności, będzie ci o wiele łatwiej z nauką, jak 
i z poznaniem kolegów z klasy, gdyż będziecie mieli podobne 
zainteresowania. Pamiętaj również, że w każdej szkole swoje 

Za chwilę koniec nauki w gimnazjum

Jak rozsądnie wybrać szkołę?  
Jakie kryteria warto wziąć 

pod uwagę?

TEMAT NUMERU
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P odstawową przewagą dzienników elektronicznych 
nad papierowymi jest łatwość dostępu. Dzięki nim 
zdecydowanie łatwiej jest na bieżąco kontrolować 

postępy i oceny wpisywane przez nauczycieli. W niektórych 
szkołach stosowany jest także jako dodatkowa możliwość 
kontaktu nauczycieli z rodzicami i uczniami. Charakteryzują 
się one dużą, można nawet powiedzieć, że nieograniczoną 
pojemnością danych. 

Wszystkie tematy i oceny są od razu wpisywane (a przynaj‑
mniej tak być powinno). Od razu jest wyliczana średnia ważona 
ocen. Ważne jest też to, że nie trzeba co przerwę biegać do 
pokoju nauczycielskiego, aby wymienić dziennik. Wystarczy 
tylko kliknięcie i resztę pracy wykonuje system. Niektóre 
z nich umożliwiają tworzenie planu lekcji. Poza tym w sekcji 
zastępstw wpisywane są wszystkie nieobecności nauczycieli, 
więc od razu wiadomo, czy dana lekcja się odbędzie, czy też 
uczniowie są zwolnieni do domu. Dla niektórych serwisów do‑
stępna jest także aplikacja mobilna na smartfony, dzięki której 
możemy przeglądać nasze oceny gdzie i kiedy tylko chcemy.

Istnieje wiele aplikacji oraz serwisów internetowych służących 
do prowadzenia dziennika elektronicznego np. Librus, NOVO 
Szkoła, Vulcan, IDziennik, Prymus, Multidziennik, Dziennikus, 
Top Szkoła… Jest ich dużo, dlatego tak ważny jest trafny wybór 

e-dziennika. Obecnie każda szkoła musi uzyskać specjalną 
zgodę na jego użytkowanie, jeżeli będzie to wyłączna forma 
dokumentacji ocen.

Niektórym zmiana na system elektroniczny nie odpowiada. 
Mówią, że dzienniki są niedopracowane, nieintuicyjne i two‑
rzone dla zysku. Niestety, bardzo często zdarza się, że aby 
uzyskać jego pełną funkcjonalność, konieczne jest dokonanie 
dodatkowej opłaty. Często pojawiają się błędy w zapisie ocen 
lub nieobecności. Wystarczy jedno złe kliknięcie, aby dopro‑
wadzić do nie lada zamieszania. Trzeba się także liczyć z tym, 
że – tak jak wszystko, co znajduje się w internecie – systemy 
e-dzienników mogą być podatne na oszustwa. Nie trzeba być 
asem z informatyki, by móc oszukiwać rodziców o stanie swo‑
ich ocen. Po internecie krąży wiele porad: „jak przechytrzyć 
e-dziennik”, dzięki którym niezbyt pilni uczniowie są w stanie 
ukryć przed rodzicami swoje faktyczne oceny.

Czy dzienniki elektroniczne faktycznie wyprą tradycyjne, czy 
odejdą w niepamięć jako tymczasowy trend? Żeby poznać od‑
powiedź na to pytanie, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. 
Najważniejsze jest jednak nie to, czy dziennik jest brzydki/
ładny, papierowy/elektroniczny, lecz to, jakimi ocenami jest 
wypełniony.

 Mateusz Ciochoń

PO CZWARTE: KORZYSTAJ  
Z DNI OTWARTYCH
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej dla wielu z Was może być 
jeszcze odległym wydarzeniem. Pamiętajcie o tym, by dobrze 
przemyśleć wszystkie aspekty z nim związane. Idealnym sposo‑
bem poznania danego technikum czy liceum jest odwiedzenie 
go osobiście podczas dni otwartych. Uczniowie oprowadzający 
po szkole zazwyczaj są bardzo uprzejmi i chętnie odpowiadają 
na każde pytanie. Jest to również niepowtarzalna okazja, by 
zobaczyć rzeczywiste warunki szkoły: salę gimnastyczną, szat‑
nie, klasy. Wasza decyzja podjęta pod koniec gimnazjum nie 
oznacza, że jesteście zobowiązani tę szkołę ukończyć. W wielu 
szkołach po jednym czy dwóch tygodniach września uczniowie 
rezygnują. Jest to normalna sprawa – każdy może źle wybrać. 

PO PIĄTE: WYTRWALI WYGRYWAJĄ
Nie bójcie się dążyć do swojego celu. Jeżeli nie dostaliście się 
w pierwszej rekrutacji, spróbujcie w drugiej, a może nawet 
i w trzeciej. Stwierdzenia, że uczniowie nie z „pierwszego 
rzutu” radzą sobie gorzej, nijak się mają do rzeczywistości. 
Jedynie od Was i Waszego zaangażowania zależy, z jakimi 
wynikami ukończycie szkołę średnią.

 Jadzia Uljasz

pasje możesz rozwijać na zajęciach dodatkowych. Dyrekcja 
i samorząd zazwyczaj są otwarci również na nowe propozycje, 
więc jeśli lubisz na przykład taniec, nie bój się zapytać nowego 
wuefisty, czy możliwe będzie założenie zespołu cheerleaderek.

PO TRZECIE: POMYŚL O DOJAZDACH
Wybierając nową szkołę, warto też uwzględnić dojazd do niej. 
Dla osób mieszkających na obrzeżach miasta lub poza nim nie 
będzie miał on większego znaczenia, choć może się zdarzyć, 
że jakiś bus będzie podjeżdżał akurat w pobliże konkretnej 
szkoły. Jeśli sprawdzicie, że Wasz dojazd będzie wymagał kilku 
przesiadek, zastanówcie się, czy warto tak się męczyć. Czasami 
zdarzy się, że będziecie czekali na tramwaj kilkanaście minut, 
co przy –10°C nie jest zbyt przyjemne. Przesiadki znacznie 
utrudniają też ewentualne powtórki z bieżącego materiału. 
Powtarzając wzory na fizykę czy przebieg bitwy pod Kłuszy‑
nem, łatwo przegapić miejsce wysiadki. Może również się 
zdarzyć, że będziecie tak pilnować, by dobrze wysiąść, że nie 
powtórzycie nic, co mieliście w planach. Z tych względów 
warto znaleźć szkołę skomunikowaną bezpośrednio z Twoim 
domem. Nauka blisko miejsca zamieszkania nie zawsze jest 
najlepszym rozwiązaniem, jednak godzinna jazda przez całe 
miasto sprawia, że nasz czas na relaks i powtórki skraca się 
o dwie godziny dziennie.

E-dziennik wszystko Ci powie

Czy doczekaliśmy się końca papierowych dzienników 
lekcyjnych? Popularność i znaczenie zyskują ich elektroniczne 
odpowiedniki. Czy jest to zmiana na lepsze?
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Jak co roku, tuż przed momentem rekrutacji dzięki naszym przyjaciołom  
i ich znajomym zebraliśmy trochę informacji o szkołach ponadgimnazjalnych 
Krakowa. Zgromadzone poniżej opinie nie wyrażają poglądów redaktorów 
„Śmigła”, a informacje nie wyczerpują wiedzy o szkołach. Żałujemy, ale 
nie udało nam się dotrzeć do uczniów wszystkich placówek. Mamy jednak 
nadzieję, że choć trochę wesprzemy trzecioklasistów dokonujących ważnego 
wyboru.

SKARB TRZECIOKLASISTY, 
czyli subiektywny przegląd  
szkół ponadgimnazjalnych Krakowa 

I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego

pl. Na Groblach 9
Profile: mat-fiz-inf, biol-chem, hist-wos-ang, hist-wos-pol, 
mat-geo, hist-ang-greka-łacina.
Godziny: Szkoła pracuje na jedną zmianę, w godzinach od 
7:30 do ok. 17.00.
Szatnia: W szkole są szatnie, w których można zostawić kurtki, 
przechować na półkach zeszyty, książki itd. Nie trzeba nosić 
obuwia zmiennego.
Stołówka: Można w niej kupić m.in. sałatki, napoje, droż‑
dżówki, kanapki, hamburgery, obiady (tzw. „mały” – 10 zł lub 
„duży” – 12 zł). Zestaw „duży” zawiera: zupę, drugie danie, 
kompot, natomiast w „małym” brak zupy. Istnieje możliwość 
wcześniejszego zamówienia obiadu.
Działa również sklepik „Bartek”. W szkole znajdują się au‑
tomaty z kawą, herbatą, gorącą czekoladą oraz słodyczami.
WF: Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne oraz siłownię. Pod‑
czas lekcji wychowania fizycznego uczniowie mogą skorzystać 
też z boiska na Groblach. Szatnie i prysznice są wyremonto‑
wane. Można uczestniczyć w zajęciach SKS (siatkówka, kosz). 
Tradycje: „Szopka Nowodworska” – uczniowie szkoły i absol‑
wenci parodiują nauczycieli i pracowników. „Święta wojna”, 
czyli rywalizacja w kategorii siatkówki i koszykówki pomiędzy 
I LO a II LO. Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. 
Samorząd: Konkurs na najbardziej zgraną klasę. Konkurs na 
najbardziej zadbaną salę lekcyjną, wyjazdy narciarskie. Prawie 
na każdej przerwie można usłyszeć Radio Nowodworskie. 
Prowadzona jest strona internetowa SU. 
Języki: Angielski, niemiecki (DSD lub w zakresie podstawo‑
wym), francuski (DELF lub w zakresie podstawowym), włoski. 
Zajęcia pozalekcyjne: Chór (uczniowski i absolwencki), zajęcia 
dla poszczególnych roczników, koła zainteresowań. 
Dziennik elektroniczny: Brak, aczkolwiek planowane jest 
wprowadzenie już od przyszłego roku.

II LO im. Króla Jana III Sobieskiego

ul. J. Sobieskiego 9
Klasy: Szkoła pracuje w systemie, w którym każdy wybiera 
3 rozszerzenia, które chce realizować. Najciekawszym jest 
informatyka pod patronatem AGH. Uczniowie mają zajęcia 
w szkole oraz w pracowni na Wydziale Informatyki AGH. Daje 
to im szansę nauczenia się programowania i obeznania się ze 
standardami panującymi na uczelniach.
Bufet: W szkole znajduje się Cafe Sobieski, można tam kupić 
m.in. drożdżówki, pączki, bułki, tosty, zapiekanki. Jest możli‑
wość zapisania się na obiady – odbiera się spakowany posiłek 
przygotowany przez katering. Na terenie szkoły jest stoisko 
z preclami (czasem sprzedawane jest także sushi) oraz 2 au‑
tomaty z napojami i przekąskami.
WF: W szkole znajdują się 4 szatnie – 2 dla dziewcząt i 2 dla 
chłopców, wszystkie z możliwością wzięcia prysznica po za‑
jęciach. WF odbywa się na hali gimnastycznej, siłowni, orliku 
lub w sali lustrzanej ze stołami do ping-ponga.
Zajęcia dodatkowe: Szkoła posiada reprezentacje sportowe: 
piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, pływania, snowboardu, 
narciarską oraz grupę cheerleaderek. Pracują kółka teatralne 
oraz fotograficzne. W tym ostatnim można zdobyć doświadcze‑
nie, robiąc zdjęcia pod okiem specjalisty i korzystać z pracowni 
fotograficznej. Osoby rozszerzające chemię mają możliwość 
uczestniczyć w zajęciach odbywających się w laboratoriach 
UJ. Wybitnych matematyków zaprasza kółko olimpijskie, pro‑
wadzone na bardzo wysokim poziomie.
Szatnia: Nie ma szatni, w każdej sali są wieszaki na kurtki.
Dziennik elektroniczny: W obecnej 1. klasie został już wpro‑
wadzony, kolejne roczniki z pewnością także będzie obowią‑
zywał.
Gazetka szkolna: „Fama” wydawana jest co 1-2 miesiące. 
Opisuje bieżące wydarzenia z życia szkoły, przeprowadza wy‑
wiady z nauczycielami i uczniami.
Dyskoteki: Brak.
Języki: angielski lub niemiecki (DSD) jako pierwszy język, drugi 
język: angielski dla wybierających niemiecki jako wiodący, 
niemiecki, francuski, hiszpański lub rosyjski dla pozostałych.
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I. Stare Miasto
I LO im. B. Nowodworskiego- pl. Na Groblach 3
II LO im. Króla Jana III Sobieskiego- ul. J. Sobieskiego 9
V LO im. Augusta Witkowskiego- ul. Studencka 12
VI LO im. Adama Mickiewicza- ul. Wąska 7
X LO im. Komisji Edukacji Narodowej- ul. Wróblewskiego 8
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE- ul. Krupnicza 44
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie (Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4)- ul. Kapucyńska 2
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek- ul. Św. Jana 7

II. Grzegórzki
VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego ul. Grzegórzecka 24
XIII LO im. Bohaterów Westerplatte- ul. Sądowa 4

III. Prądnik Czerwony
XXIII LO im. płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego- ul. Seniorów Lotnictwa 5
XIV LO im. M. Kopernika- ul. Chełmońskiego 24

IV. Prądnik Biały
V. Krowodrza
VII LO im. Zo�i Nałkowskiej- ul. Skarbińskiego 5

VI. Bronowice
XVIII LO im. Profesora Akademii Krakowskiej Świętego Jana Kantego- ul. Na Błonie 15b

VII. Zwierzyniec
VIII. Dębniki
Zespół Szkół Łączności, im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku- ul. Monte Cassino 31

IX. Łagiewniki-Borek Łałęcki
X. Swoszowice
XI. Podgórze Duchackie
XII. Bieżanów-Prokocim
XV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie- ul. Adolfa Dygasińskiego 15

XIII. Podgórze
IV LO im. Tadeusza Kościuszki- ul. Krzemionki 11
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. Prof. Odona Bujwida- ul. Zamoyskiego 6

XIV. Czyżyny

XV. Mistrzejowice
Zespół Szkół Poligra�czno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza- Os. Tysiąclecia 38
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące- Os. Piastów 34

XVI. Bieńczyce
III LO im. Jana Kochanowskiego- os. Wysokie 6
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie im. Mjr Henryka Sucharskiego- os. Złotej Jesieni 16.
Zespół Szkół HTS S.A.- ul. Os. Złotej Jesieni 2
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego- Os. Spółdzielcze 6

XVII. Wzgórza Krzesławickie
XVIII. Nowa Huta
XI LO im. Marii Dąbrowskiej- os. Teatralne 33
XII LO im. Cypriana Kamila Norwida- os. Kolorowe 29a
XVI LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego- os. Willowe 1¬

VI LO 
im. Adama 
Mickiewicza

ul. Wąska 7
Profile: VI LO to przede wszystkim szkoła, która znakomicie 
uczy języków obcych, m.in. poprzez klasy dwujęzyczne z języ‑
kiem hiszpańskim lub angielskim. Ale są także klasy: filmowa, 
dziennikarska, ekonomiczna, mat-fiz-info pod patronatem 
AGH oraz biol-chem pod patronatem Wydziału Chemii UJ.
Bufet: Mamy bufet, w którym jest dużo miejsca, by odpocząć 
i się pouczyć. 
WF i szatnie: Na WF-ie ćwiczymy w dużej hali sportowej. 
Oprócz tego mamy dobrze wyposażoną siłownię, z której czę‑
sto korzystamy. Przy ładnej pogodzie wychodzimy na spacery 
albo pobiegać na Bulwarach Wiślanych.
Zajęcia dodatkowe: Są kółka z każdego przedmiotu, które 
pozwalają uczniowi przygotować się do olimpiady. Jest rów‑
nież kółko turystyczne, które organizuje ciekawe wyjazdy, 
a na spotkaniach mówimy o różnych podstawowych rzeczach 
przydatnych w podróży. Mamy też szkolny teatr, który jest 
cudowny, genialnie grają! Wystąpili np. na „pasowaniu” pierw‑
szaków w grudniu. 
Sklepik: W sklepiku mamy dosłownie wszystko, jeśli chodzi 
o słodycze, ale też pyszne kanapki, różne drożdżówki. Naj‑
większą popularnością cieszą się tosty z serem i szynką, moz‑
zarellą i oliwkami. Można wypić różne kawy, herbaty i gorące 
czekolady, a nawet zjeść musli. 
Dziennik elektroniczny: Nie ma.
Gazetka szkolna: Jest, ale mało o niej słychać. Z pewnością 
znajdą się jakieś informacje na stronie szkoły.
Dyskoteki: Nie prowadzimy dyskotek, jednak często są orga‑
nizowane różne spotkania, wykłady itp. Mamy Dni Języków, 
np. w Dniu Języka Francuskiego uczniowie gotowali potrawy 
z kuchni francuskiej.
Uwagi: Od niedawna w szkole losowany jest szczęśliwy nume‑
rek, który naprawdę spodobał się uczniom. Samorząd działa 
bardzo sprawnie, zwłaszcza dzięki przewodniczącemu, który 
świetnie sprawuje się w tej roli.
Niezły poziom języka polskiego i historii, za to niezbyt dobry 
WOS-u. 

DZIELNICA I

STARE MIASTO

DZIELNICA V

KROWODRZA

DZIELNICA VI

BRONOWICE

DZIELNICA VIII

DĘBNIKI

DZIELNICA II
GRZEGÓRZKI

DZIELNICA XII
BIEŻANÓW-PROKOCIMDZIELNICA XIIIPODGÓRZE

DZIELNICA XV

MISTRZEJOWICE

DZIELNICA XVI
BIEŃCZYCE

DZIELNICA XVIII
NOWA HUTA

DZIELNICA III
PRĄDNIK CZERWONY

DZIELNICA IV
PRĄDNIK BIAŁY

TEMAT NUMERU
V LO im. Augusta Witkowskiego 

ul. Studencka 12
Ciekawe profile: Profile są dość klasyczne. Klasy: humanistycz‑
na, wos-geografia, matematyczno-fizyczna (jeden ma matema‑
tykę na UJ), matematyczno-fizyczno-algorytmiczna (dodatkowe 
zajęcia z algorytmiki), biologiczno-chemiczna, matematyczno‑
-chemiczna (dodatkowe laboratoria – jeżeli zda się na 5, to na 
UJ na chemii można się na tej podstawie zwolnić z pierwszego 
semestru analitycznej), mat-his (dodatkowe zajęcia na ASP).
Bufet: Oferuje ciepłe posiłki, można zamówić obiad w abona‑
mencie lub pojedynczo. W ofercie są także: kanapki z wybranymi 
składnikami, kanapki na ciepło, tosty, jajecznica.
WF: W szkole znajdują się dwie sale gimnastyczne (duża i mała) 
oraz siłownia. W każdym z tych pomieszczeń są prysznice, siłow‑
nia jest dosyć dobrze wyposażona, w największej sali znajduje się 
ścianka wspinaczkowa, ale nie wiem, czy można z niej korzystać, 
i czy jest sprawna. Całość jest niestety dosyć mała.
Zajęcia dodatkowe: Teatr angielski, teatr, wolontariat, koło 
filmowe, koła przedmiotowe – to tylko niektóre z zajęć poza‑
lekcyjnych. 
Szatnia: Nie ma takowej, na końcu każdej sali są wieszaki, żeby 
zawiesić kurtki. Butów nie trzeba przebierać.
Dziennik elektroniczny: Jest i działa dosyć dobrze. Oceny są 
dodawane na bieżąco, sprawdziany też. Minusem jest to, że 
niektórzy nauczyciele nie czytają wiadomości, które się do nich 
przez niego wysyła.
Gazetka: Nie istnieje.
Dyskoteki: Nie ma.
Oczami ucznia…: Z nauczycielami mamy bardzo dobry kon‑
takt, nie ma wyścigu szczurów. Atmosfera jest miła, a ludzie są 
wspaniali. Uczeń traktowany jest w sposób dojrzały. Nikt nie stoi 
nad nim i nie zmusza do niczego, daje się mu możliwości i dużą 
pomoc, jeśli wykaże jakieś chęci. Często zdarzają się różne eventy 
w szkole, często niespodziewane, np. witanie dyrektora mar‑
szem imperatora (po jego powrocie z rozdania nagród rankingu 
Perspektyw – było utrzymane w tajemnicy przed całą szkołą, nie 
licząc jednej klasy, która była zaangażowana w przygotowanie). 
Kiedyś na ścianach ktoś przykleił kartki z aforyzmami i żelki 
haribo. Inne zabawy planowane to na przykład żywe szachy, 
turnieje z innymi szkołami.
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Zespół Szkół Chemicznych  
im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Krupnicza 44
Profile: W technikum: technik analityk, technik ochrony 
środowiska, technik technologii chemicznej; w liceum: bio‑
logiczno-chemiczna z analizą medyczną i sądową, teatralno‑
-wokalna, „mundurowa”, opiekuńczo-społeczna.
WF: Szkoła posiada salę gimnastyczną oraz dwie siłownie 
(odpowiedni przydział: damska i męska). Obie siłownie są 
wyposażone w nowoczesny, działający sprzęt sportowy. Sala 
gimnastyczna chociaż nie jest duża, to również posiada wszyst‑
ko, czego potrzebujemy.
Zajęcia dodatkowe: Przede wszystkim kółko teatralne, które 
jest popularne i zrzesza uczniów z każdego rocznika. W naszej 
szkole istnieje także koło wolontariatu, które jest odpowie‑
dzialne za przeprowadzanie akcji charytatywnych. Wspieramy 
między innymi akcję transplantacji, wspomagamy chorych 
poprzez zbieranie plastikowych zakrętek czy zbieramy karmę 
dla zwierząt ze schronisk. 
Na uwagę zasługuje również działalność naszego Samorządu 
Szkolnego. Nasz rok szkolny nie jest nudny, bo cały czas się coś 
dzieje. Dzięki nam udało się wyremontować pomieszczenie, 
w którym odbywają się zebrania wszystkich przedstawicieli 
Samorządu Uczniowskiego. Jesteśmy również w trakcie wpro‑
wadzania bluz z logo naszej szkoły.
Szatnia: Szatnia znajduje się w szkolnej piwnicy. Dla klas 
pierwszych i drugich zarezerwowane są boksy szatniowe, 
w których uczniowie mogą zostawić swoją odzież wierzch‑
nią. Uczniowie klas trzecich otrzymują szafki, w których mogą 
przechowywać swoje osobiste rzeczy, np. książki, zeszyty. 
Każdy może taką szafkę udekorować na swój własny sposób, 

X LO im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Wróblewskiego 8
Klasy: Bardzo różnorodne profile kształcenia, ciekawostką są 
klasy: uniwersytecka i politechniczna. 
Bufet: Stołówka oferuje spory wybór dań, obiady są bardzo 
dobre. 
WF: Szatnie dla chłopców i dziewcząt z prysznicami i toaletą. 
Jest siłownia, salka do tenisa oraz duża sala gimnastyczna 
z trybuną.
Zajęcia dodatkowe: Szkoła oferuje koła teatralne, poetyckie, 
filmowe, kabaretowe, spotkania Klubu Europejskiego oraz 
zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego. 
Są także organizowane konsultacje z poszczególnych przed‑
miotów, zajęcia sportowe, wyjścia do muzeów, teatrów, kin, 
wykłady akademickie oraz akcje charytatywne.
Szatnia: Nie ma standardowej szatni, klasom zostają przy‑
dzielane szafki znajdujące się przy salach.
Sklepik: Działa przy bufecie. W swojej ofercie ma kanapki, 
drożdżówki, różnego rodzaju napoje w puszkach, wodę, soki, 
a także słodycze.
Brak: Nie ma dziennika elektronicznego i gazetki szkolnej. 
Dyskoteki: Nie są organizowane.
Ciekawostki: Co roku organizowane są: maraton pisania li‑
stów Amnesty International, konkurs geograficzny „Zostań mi‑
strzem mapy”, konkurs na film promujący X LO i wiele innych.

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 
w Krakowie 
(Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4)

ul. Kapucyńska 2
Najważniejsze profile nauczania: technik hotelarstwa, 
technik ekonomista, technik obsługi turystycznej.
W bufecie: Można zjeść coś na ciepło (np. zapiekanki, pierogi, 
hamburgery), a także kupić jakieś słodycze, napoje (ciepłe 
i zimne), owoce, jogurty czy po prostu kanapkę lub drożdżów‑
kę.
WF: Mamy w szkole 2 sale gimnastyczne (małą i dużą) oraz 
siłownię, sprzęt w ogólnie dobrym stanie oraz szatnie przy 
każdej sali gimnastycznej i przy siłowni (z prysznicami, umy‑
walkami, toaletą).
Koła zainteresowań: Ekonomiczne, matematyczne, histo‑
ryczne, kronikarzy, przyrodnicze, promocji zdrowia, Małych 
Form Teatralnych, sportowe, gazetka szkolna, Klub Europejski, 
Szkolne Koło Caritas nr 54, Szkolne Koło Kariery.
Szatnia: Tutaj pojawia się problem, ponieważ szatni na ubra‑
nia czy buty w szkole nie ma. Wszystkie rzeczy nosimy nie‑
stety cały dzień ze sobą. Szatnia była, ale została zamknięta/
zlikwidowana ok. 20 lat temu.
Sklepik: Jako takiego nie ma, natomiast alternatywą jest bu‑
fet, w którym można kupić prawie wszystko (od zeszytów po 

jedzenie) oraz automaty, w których można kupić napoje ciepłe 
i zimne oraz przekąski czy słodycze.
Dziennik elektroniczny: W naszej szkole aktualnie nie ma 
dziennika elektronicznego, wszystkie zapisy odbywają się 
w dziennikach tradycyjnych.
Gazetka szkolna: „Ekonowinka”. Ukazuje się co 2 miesiące. 
Opisywane są w niej wszelkie ważne wydarzenia z życia szkoły, 
zamieszczane są w niej zdjęcia, wywiady z uczniami/nauczycie‑
lami, opisy konkursów szkolnych, życzenia okolicznościowe itp.
O dyskotekach w naszej szkole nie słyszałam. Są za to orga‑
nizowane różne konkursy, imprezy okolicznościowe, kursy, 
spotkania itp.
Uwagi: Myślę, że jest to dobra szkoła, panuje tu dość miła 
atmosfera, duży nacisk kładzie się na angażowanie uczniów 
w różne konkursy, przedsięwzięcia, dba się o ich rozwój i dobre 
ukierunkowanie na życie. Jeśli chodzi o największe atuty szkoły, 
to uważam, że jest to szkoła z renomą, a niewątpliwą gratką 
dla uczniów (technik hotelarstwa, technik obsługi turystycz‑
nej) jest możliwość wyjazdu na praktyki na Maltę oraz Cypr.

DZIELNICA I

STARE MIASTOTEMAT NUMERU
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choć minusem jest to, że jedna szafka przysługuje dwóm, 
trzem osobom z klasy. Plusem jednak jest to, że jeśli uczniowie 
którejś z pierwszych klas przez cały rok będą mieć porządek 
w swoich boksach, to w nagrodę dostają swoje szafki już w kla‑
sie drugiej. Każdy może sobie też wykupić (za odpowiednią 
kwotę, można również z kimś) jedną z szafek, która będzie 
jego własnością do ukończenia szkoły.
Bufetu nie ma, ale jest sklepik. Znajduje się na pierwszym 
piętrze. W asortymencie ma kanapki, drożdżówki, obwarzanki, 
ciepłą zupę typu Gorący Kubek, zapiekanki itp., jogurty i jabłka. 
Na słodko oferuje czekolady, batony i ciastka, chrupki, gumy 
do żucia oraz wody gazowane, niegazowane, kolorowe, her‑
baty mrożone, ciepłą herbatę i kawę. Oprócz sklepiku mamy 
jeszcze dwa automaty. Jeden z jedzeniem, a drugi z samymi 
ciepłymi napojami – różnymi rodzajami kawy, czekoladą czy 
po prostu herbatą.
Dziennik elektroniczny: Nie ma, jednak w najbliższej przy‑
szłości ma zostać wprowadzony.
Gazetka szkolna: Jest popularna w naszej szkole, a jej numery 
wydawane są co miesiąc. 
Dyskoteki: Dyskoteki w naszej szkole do życia weszły sto‑
sunkowo niedawno. Zazwyczaj są one organizowane z okazji 
Andrzejek czy Halloween. 
Uwagi: Jestem w tej szkole już trzeci rok i jestem napraw‑
dę zadowolona. Mogę się rozwijać, a sama atmosfera jest 
na bardzo dobrym poziomie. Nawet jeśli są jakieś konflikty 
między uczniami, to na korytarzach w ogóle tego nie widać. 
Zaletą też są nowocześnie wyposażone laboratoria chemicz‑
ne, gdzie swoje lekcje mają klasy technikum przez całe czte‑
ry lata oraz klasy biologiczno-chemiczne z liceum, które do 
pracowni wchodzą w drugim roku. Samorząd Uczniowski ma 
swoje własne, nowo wyremontowane pomieszczenie, gdzie 
przygotowujemy się do naszych szkolnych działań i gdzie prze‑
chowujemy wszystkie raporty i pomoce. 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
Sióstr Prezentek

ul. Św. Jana 7
Klasy: A – humanistyczno-dziennikarska, B – z dwiema gru‑
pami: biol-chem oraz mat-fiz-info.
Bufet: Nie ma.
WF: Sala gimnastyczna ma klimatyzację; jest dobrze zaopa‑
trzona, tyle że największym problemem jest jej wielkość, przez 
którą chociażby mecze siatkówki nie wychodzą tak efektownie 
jak powinny. Szatnia natomiast… istnieje. Mała i ciasna, nie 
sprawdza się, kiedy WF mają dwie klasy, ale lepsza taka niż żad‑
na. W jednej z łazienek dla uczniów znajduje się też prysznic.
Zajęcia dodatkowe: Każdy uczeń znajdzie coś dla siebie. 
W szkole działa chór i zespół muzyki dawnej, a od niedawna 
również chór gospel. Od tego roku swoją działalność rozpo‑
częło również kółko teatralne. Można rozwijać swoje zdolności 
manualne na kółku plastycznym, talent taneczny na zaję‑
ciach tańca towarzyskiego, ponadto prawie każdy nauczyciel 
prowadzi kółko swojego przedmiotu. Ciekawostkę stanowi 

kółko języka japońskiego, który jest przecież mało popularny 
w porównaniu z innymi językami.
Sportowcy mogą zapisać się na basen, koszykówkę, siatkówkę, 
aerobik, wspinaczkę, piłkę nożną… Do dyspozycji mają cały 
wachlarz aktywności.
Szatnia: Szatni jako takiej nie ma. Uczniowie przebierają się 
na parterze przy wejściu, a rzeczy mogą zostawić w szafkach 
ustawionych na korytarzu/w klasach. W zimie bywa ciasno 
z kurtkami, ale zazwyczaj nie ma problemu ze znalezieniem 
sobie miejsca.
Sklepik: Można w nim codziennie kupić świeże drożdżówki, 
pożywne kanapki, pizzę i tosty na ciepło oraz wszelkie chip‑
sy, ciastka i batoniki, a w okresie wiosenno-letnim owoce 
sezonowe.
Oprócz tego jest też automat z napojami i przekąskami.
Dziennik elektroniczny: Działa na platformie Librus. Nigdy 
się nie zacina, uczniowie mają z nauczycielami praktycznie 
stały kontakt. Problem bywa z internetem w szkole, bo nie 
zawsze chce się łączyć, ale ogólnie nie ma z nim większych 
problemów.
Gazetka szkolna: Wydawana jest raz na miesiąc/dwa mie‑
siące. Znaleźć w niej można artykuły autorstwa uczniów, jak 
i nauczycieli, relacje z różnych wydarzeń, najświeższe nowinki 
z życia szkoły, recenzje książek, filmów, wystaw. Gazetka nie 
ma stałego składu, ale mimo to zawsze znajdzie się ktoś do 
napisania nawet krótkiej notki.
Dyskoteki: Zabawy szkolne organizowane są sporadycznie, 
bez jakichś konkretnych motywów przewodnich. Tradycją jest 
chrzest pierwszaków na pierwszej w roku szkolnym zabawie. 
O wiele częściej organizuje się wyjścia do kina czy spotkania 
z ciekawymi ludźmi, co rekompensuje brak dyskotek.

DZIELNICA II

GRZEGÓRZKI

VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego

ul. Grzegórzecka 24
Profile: biol-chem-mat, mat-chem-fiz, mat-fiz-inf, pol-hist‑
‑wos, geo‑wos‑mat.
WF: Mamy dużą salę, a do tego boisko szkolne. Sprzęt niestety 
nie jest zadowalający.
Zajęcia dodatkowe: Szkolny chór oraz koło teatralne, zajęcia 
sportowe i koła przedmiotowe.
Szatnia: Boksy przeznaczone dla 1 lub 2 klas.
Sklepik: Można w nim kupić rozmaite produkty, poczynając od 
kanapek i drożdżówek, na napojach i ciepłych zapiekankach, 
tostach kończąc.
Dziennik elektroniczny: Działa sprawnie.
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DZIELNICA V

KROWODRZA

XIII LO im. Bohaterów Westerplatte

ul. Sądowa 4
Klasy: biol-chem, matematyka plus, historyczno-prawna, 
humanistyczno-medialna, humanistyczno-psychologiczna, 
włoska z elementami turystyki pod patronatem Katedry Ita‑
lianistyki UJ.
WF: Warunki na WF-ie są dobre. Nauczyciele specjalizują się 
w siatkówce i koszykówce. Mamy też swoje boiska szkolne, 
na które wychodzimy w ciepłe dni. Wyremontowano nam 
salę gimnastyczną i wyposażono w dobry sprzęt. Są szatnie, 
w których można się przebrać i wziąć prysznic.
Do zajęć dodatkowych można zaliczyć SKS-y. W szkole dzia‑
łają teatr i świetny chór, w którym można się dużo nauczyć.
Szatni nie ma, są szafki – co jest raczej wygodne. Oprócz 
kurtek i butów można zostawić tam też książki i inne rzeczy, 
których nie musimy cały czas nosić, a są nam potrzebne. 
W bufecie można kupować obiad jednorazowo, a jedzenie 
jest dobre.
Sklepik: Mamy bardzo dobrze wyposażony sklepik szkolny. 
Możemy w nim kupić zarówno słodycze, jak i coś słonego, 
napoje zimne i ciepłe, drożdżówki, precle, ale największym 
hitem są przepyszne bułki, które schodzą już na pierwszych 
przerwach.
Szkoła posługuje się wyłącznie dziennikiem elektronicznym. 
Mają do niego dostęp nauczyciele – na każdej lekcji, a także 
rodzice i uczniowie.
Dyskoteki: Nie ma dyskotek, ale szkoła zorganizowała tego 
roku półmetek.
Uwagi: Wybrałam tę szkołę, ponieważ odpowiada mi to, że 
lekcje prowadzone są na jedną zmianę, jest duży wybór ję‑
zyków, a także dziesięć profili – każdy znajdzie coś dla siebie. 
Bardzo lubię moją szkołę. Wszyscy są tam sympatyczni, za‑
równo nauczyciele, jak i uczniowie.

VII LO im. Zofii Nałkowskiej

ul. Skarbińskiego 5
Klasy: Bardzo różnorodne profile kształcenia. Szkoła przygo‑
towuje do studiów przyrodniczych, politechnicznych, huma‑
nistycznych, prawniczych, nawet na architekturę.
Bufet: Sklepik u nas połączony jest z bufetem. Można tam 
dostać kanapki (bardzo duże, szczególnie polecam kanapki 
z kurczakiem), pączki, drożdżówki, napoje, słodycze, kawę, 
sałatki, dania obiadowe (bardzo duży wybór jak na szkolny 
bufet, duże porcje, smaczne), oprócz tego można wykupić 
szkolny obiad (zupa + danie główne).
WF: Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej, w siłowni, na 
boisku szkolnym lub w Parku Jordana. W zimie mamy także 
możliwość wyjścia na lodowisko. W szkole jest dużo sprzętu 
sportowego, który jest dosyć nowy. Szatnie są zadbane i po‑
siadają łazienki z dużymi lustrami.
Zajęcia dodatkowe: Jest dużo zajęć sportowych, np. pływa‑
nie, siatkówka, koszykówka. Oprócz tego jest też koło teatral‑
ne, kabaret i koła przedmiotowe oraz chór.
Szatnia: Są duże szafki, które dzielą między sobą 2 lub 3 osoby.
Sklepik: Popularne przekąski jak batony, czekolada, owoce, 
jogurty, koktajle, serek wiejski, kawa, herbata itp. Można rów‑
nież wykupić sobie obiad, np. nuggetsy, naleśniki czy pierogi.
Dziennik elektroniczny: Jest.

DZIELNICA II

GRZEGÓRZKI

DZIELNICA IV

PRĄDNIK BIAŁY

DZIELNICA III

PRĄDNIK CZERWONY

XIV LO im. Mikołaja Kopernika

ul. Chełmońskiego 24
Klasy: ang-biol-chem, ang-geo-wos, ang-pol-hist.
Sklepik: Kupicie w nim zapiekanki, drożdżówki, bułki, słodycze 
i napoje.
WF: Dobre warunki. Mamy salę gimnastyczną i aulę, w której 
znajdują się stoły do ping-ponga. Na terenie szkoły znajduje 
się także siłownia. Na zajęcia przebieramy się w szatniach.
Zajęcia dodatkowe: Szkoła oferuje wolontariat oraz zajęcia 
wyrównawcze. Nie ma dyskotek.
Szatnia: Szatnie są podzielone na klasy. Klasy pierwsze mają 
szatnię razem, pozostałe roczniki analogicznie.
Dziennik elektroniczny: Jest i nikt nie ma do niego żadnych 
zarzutów.
Gazetka szkolna: Kiedyś była…

XXIII LO im. płk. pil. 
Stanisława Skarżyńskiego

ul. Seniorów Lotnictwa 5
Profile: humanistyczny, matematyczny, turystyczny, mat-fiz, 
bio-chem.
WF: Niedawno wyremontowano salę gimnastyczną, co podno‑
si jakość lekcji. Wyposażenie: piłki, siatki do gry w siatkówkę, 
kosze do koszykówki, drabinki i kilka innych „urządzeń” do 
zajęć. Są także przebieralnie i prysznice.
Sklepik: Owszem, w naszej szkole jest sklepik, można w nim 
kupić zazwyczaj słodycze typu batony, lizaki, cukierki.
Bufet: Jest także stołówka... Jemy w niej obiady, jeśli ktoś je 
oczywiście kupi.
Po lekcjach: Np. zajęcia plastyczne.
Tradycją w naszej szkole są tak zwane ciasteczkowe dni. 
Polega to na tym, że w danym dniu przychodzisz do szkoły 
np. w kolorze zielonym i nie jesteś pytana/y.
Gazetka znajduje się w holu i na dane wydarzenie wybrana 
klasa przygotowuje teksty.
Dziennik elektroniczny: Jest płatny... Dostęp do niego mają 
i uczniowie, i rodzice.
Samorząd: Jest w czołówce najlepiej działających samorzą‑
dów w krakowskich liceach (w tym miesiącu zajął 3. miejsce 
w lidze samorządów).
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DZIELNICA VI

BRONOWICE DZIELNICA VIII

DĘBNIKI

XVIII LO im. Profesora Akademii 
Krakowskiej Świętego Jana Kantego

ul. Na Błonie 15b
Profile: klasa ogólna, rozszerzenia do wyboru w ramach 
modułów:
 – język polski lub historia, jęz. ang. oraz matematyka,
 – jęz. ang., geografia, wos, 
 – jęz. ang, biologia lub chemia, geografia i matematyka z do‑
datkowymi zajęciami z anatomii i fizjologii człowieka, podstaw 
psychologii, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
– jęz. ang., matematyka i geografia lub biologia.
Zajęcia pozalekcyjne: Wyrównawcze, szkolny teatr (wysta‑
wiający głównie formy satyryczne i kabaretowe), koła przed‑
miotowe, zespół wokalny, praca w rozgłośni radiowej, zajęcia 
szachowe prowadzone przez profesjonalistów z Krakowskiego 
Klubu Szachistów. Od kilku lat w naszej bibliotece działa Klub 
Recenzenta. Prowadzimy również bloga. Nie wydajemy tra‑
dycyjnej gazetki, tworzymy natomiast innowacyjną formę 
– „gazetkę na tablicy” zatytułowaną „W skrócie”. 
Imprezy cykliczne: np. Święto Sztuki, konkurs fotograficz‑
ny, spotkania z zagranicznymi gośćmi, wydarzenia sportowe. 
Festiwal Nauki, podczas którego mamy okazję wziąć udział 
w spotkaniach, seminariach, warsztatach prowadzonych przez 
interesujących ludzi, którzy dzielą się z nami swoją pasją. Szko‑
ła współpracuje z British Council, czego efektem jest uzyskanie 
certyfikatu International School Award. 
Sport: LO posiada świetną bazę sportową: boisko wielofunk‑
cyjne Orlik 2012 (siatkówka, koszykówka, tenis ziemny), sala 
gimnastyczna (wraz z zapleczem – szatnie, natryski), siłownia, 
boisko do siatkówki plażowej. Do dyspozycji uczniów pozostaje 
sprzęt sportowy, w tym stół do tenisa stołowego udostępniony 
przez cały czas. Wuefiści posiadają kwalifikacje trenerskie i or‑
ganizują współpracę z klubami sportowymi: KS Bronowianka, 
AP Wisła Kraków. Bierzemy udział w zawodach sportowych, ale 
także często jesteśmy (jako szkoła) ich współorganizatorami.
Na terenie szkoły funkcjonuje znakomita stołówka oraz  
sklepik, w którym można kupić nie tylko popularne przekąski, 
ale też sycące kanapki i zdrowe sałatki. 
Szatnia jest przestronna, a na korytarzach nie ma tłoku. 
Szkoła korzysta z e‑dziennika, który dzięki wielu funkcjonal‑
nościom służy także do kontaktu z nauczycielami (zarówno 
rodzice, jak i uczniowie mają swoje hasła). 
Uwagi: Jestem uczennicą XVIII Liceum Ogólnokształcącego 
w Krakowie i choć jest to szkoła kameralna, jestem z tego 
dumna! W naszej szkole liczy się każdy uczeń. Tworzymy małą, 
zgraną społeczność, w której każdy znajdzie swoje miejsce. 
Mimo że nie jesteśmy dużą szkołą, to dużo się u nas dzieje…

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców 
Poczty Polskiej w Gdańsku

ul. Monte Cassino 31
Profile klas: technik informatyk, technik elektronik, technik 
teleinformatyk. 
Bufet: Stołówka znajduje się w osobnym budynku – interna‑
cie. Są 3 posiłki dla osób z internatu i obiady dla wszystkich. 
Koszt 5 zł. Zaleca się nosić własne sztućce, bo czasami może 
zabraknąć.
WF: W szkole są 4 szatnie. Średnio 3-4 grupy mają zajęcia 
WF-u jednocześnie. Zaplecze sportowe: duża sala gimna‑
styczna (z prętami przy suficie, które poważnie przeszkadzają 
w siatkówce), siłownia (kilkanaście stanowisk, które już prze‑
cierpiały swoje), tenis (5 stołów), korytarz (45 min. biegania 
z przerwami na rozciąganie, ewentualnie ćwiczenia na matach 
i skakanki). Prysznice są w dwóch szatniach.
Zajęcia dodatkowe: Kilka kółek, ale chyba głównie do olim‑
piad lub matury, chór, szkolne koło promocji, turnieje szacho‑
we, różne konkursy. Można grabić lub odśnieżać teren szkoły, 
jak chce się odrobić godziny nieusprawiedliwione, każda klasa 
ma swój przydział. Można też być zwolnionym z lekcji, pełniąc 
dyżur przy szatniach, albo jako tzw. „Gospodarz Szkoły” nosić 
dzienniki papierowe, przekazywać informację między nauczy‑
cielami w klasach lub skierowane do uczniów wezwania. Są 
też akcje takie jak zbiórka jedzenia dla biednych, a ostatnio 
była wystawa ekologicznego jedzenia. Był także kiermasz ciast 
i zbiórka segregowanych śmieci oraz wyjście na sprzątanie 
okolicy. Był też konkurs pieśni patriotycznych.
Szatnia: Boksy osobno dla jednej lub dwóch klas. W większo‑
ści są zamki na pin, ewentualnie kartę. Niektóre mają klucz 
manualny, który jest na portierni i dyżurny go bierze.
Sklepik: Jest otwarty od godziny 8:00.Można kupić różnego ro‑
dzaju drożdżówki, soki, napoje w puszce, colę, kilka batonów. 
Są też bułki oraz ciepłe potrawy jak zapiekanka, cheeseburger, 
kanapka RUMAK (kebab z mielonką dostępny w wersji ostrej 
i łagodnej), hot-dog. Można kupić także herbatę, czekoladę 
i kawę. Automatów nie ma w szkole, ale są w internacie. 
Dziennik elektroniczny: Jest Mobireg. Płacimy za semestr 
ok 10 zł. Ma aplikację na telefon i stronę internetową. 
Dyskoteki: Nie ma.

Dyskoteki: Raczej ich nie ma, chyba że przy okazji świętowania 
jakiegoś sukcesu uczniów lub szkoły, np. Bal Sportowca. Są 
też inne ciekawe przedsięwzięcia, np. wymiany z Bonn, Oten‑
dorfem i Budapesztem.
Uwagi/opinie: Dobry poziom rosyjskiego i francuskiego, za to 
niemiecki stoi na dość niskim poziomie. Polecam tę szkołę oso‑
bom, które stawiają na przedmioty przyrodnicze, odradzałbym 
tym, którzy planują rozwijać się w kierunku języków obcych.
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DZIELNICA XIII

PODGÓRZE

DZIELNICA XV

MISTRZEJOWICE
IV LO im. Tadeusza Kościuszki

ul. Krzemionki 11
Najciekawsze profile:
 – biol-chem pod patronatem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Jagiellońskiego
 – historia-wos pod patronatem Instytutu Sztuk Audiowizu‑
alnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 – biol-geo pod patronatem Instytutu Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 – mat-fiz-inf pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej 
oraz Politechniki Krakowskiej
Bufet: Można w nim kupić świeżo gotowane obiady.
Warunki na WF: Troszkę specyficzne, ponieważ IV LO nie 
posiada dużej sali gimnastycznej, lecz dwie mniejsze. W okolicy 
mamy stadion KS Korona, z którego korzystamy, każda sala 
posiada 2 szatnie wraz z prysznicami.
W szkole istnieją trzy grupy artystyczne: Chór Jaszczwóry, 
który zdobywa wiele nagród w konkursach ogólnopolskich, 
pod dyrekcją prof. Doroty Kondraciuk oraz Grupa „Dziedzictwo 
i Animacja Kultury” DziAK. DziAK to wyjątkowy projekt eduka‑
cyjno-artystyczny prof. Aleksandry Tyrańskiej, skupiający grupę 
aktywnych i kreatywnych uczniów IV LO, dla których historia 
to coś więcej niż tylko suche fakty i daty. Dzięki działaniom 
grupy cała społeczność naszego liceum wielokrotnie miała 
możliwość przekonać się, że przeszłość – choć minęła – tak 

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 
im. Prof. Odona Bujwida

ul. Zamoyskiego 6
Klasy: W technikum jest teraz tylko klasa technik żywienia 
i usług gastronomicznych. Jednak moim zdaniem ciekawe 
są różnego rodzaju kursy, po ukończeniu których dostaje się 
np. certyfikat Unii Europejskiej. Szkoła nawiązuje też wymia‑
ny, w wyniku których kilku najlepszych uczniów wyjeżdża za 
granicę np. do Czech i tam odbywa praktyki. 
Sklepik: W szkole mamy sklepik, w którym można kupić na‑
poje, przekąski i kanapki.
WF: Mamy w sali gimnastycznej niedaleko szkoły, jest duża 
sala, mała do gimnastyki i sala do ping ponga.
Szatnia: Rolę szatni pełnią duże szafki, do których klasa 
dostaje klucz i zostawia tam buty i kurtki (obuwie zmiennie 
obowiązuje od listopada do 31 marca).
Dziennik elektroniczny: Nie mamy.
Konkursy międzyklasowe: Np. śpiewanie kolęd. 
Dyskoteki: Brak.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych 
im. Zenona Klemensiewicza

Os. Tysiąclecia 38
Najciekawsze profile: technik organizacji reklamy, grafik 
komputerowy, drukarz, introligator
Bufet: Można w nim zjeść ciepłe dania obiadowe, są również 
kanapki, drożdżówki, napoje i słodycze. 
WF: Szkoła ma jedną salę gimnastyczną, siłownię, małą salkę 
(do tańca i aerobiku) oraz boisko szkolne. Sprzętu nie brakuje, 
szatnie bez pryszniców.
Zajęcia dodatkowe: Z zajęć dodatkowych mamy SKS-y z siat‑
kówki, koszykówki i piłki ręcznej, w planach zespół cheerleade‑
rek, jest kółko teatralne oraz zajęcia dodatkowe z wybranego 
przedmiotu. 
Szatnia: Na bloczki. W okienku Pani woźna wydaje numerek. 
Dziennik elektroniczny: Ma wejść dopiero od nowego roku. 
Gazetka: Wydawana jest raz do roku i opowiada o wyda‑
rzeniach, które odbyły się lub odbędą się na terenie szkoły, 
ciekawostki, dowcipy, konkursy. 
Dyskoteki: Brak

DZIELNICA XII

BIEŻANÓW-PROKOCIM

XV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Adolfa Dygasińskiego 15
Profile: Nowością, która zostanie wprowadzona w tym roku, 
jest klasa o profilu lotniczym pod patronatem firmy obsługu‑
jącej krakowskie lotnisko w Balicach. 
Bufet: A w nim kawa, herbata, ciastka, bułki, bardzo dobre 
obiadki. 
WF: Sala gimnastyczna jest mała, dobrze wyposażona w sprzęt. 
Szatnia jest przestronna, wygodna. Nie za dobrą salę zastę‑
puje bardzo dobrze przygotowany orlik i w ciepłe dni umila 
lekcje WF‑u. 
Dziennik elektroniczny: Działa sprawnie, nauczyciele wrzu‑
cają oceny niestety zaraz po wpisaniu do dziennika. 
Gazetka szkolna: Jest, ale teraz mamy przerwę w wydawaniu, 
ponieważ redaktorką naczelną jest uczennica klasy 3 i zdaje 
w tym roku maturę... Prowadzimy rozmowy, żeby ktoś inny 
zajął się gazetką.
Dyskoteki: Jako że jesteśmy liceum, nie ma u nas organizo‑
wanych żadnych dyskotek. Ludzie wolą chodzić do klubów. 
Uwagi: W szkole czuję się dobrze. Przyjaźnie nastawieni do 
siebie uczniowie, otwarci. Mamy monitoring korytarzowy. Jest 
możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach pozalekcyjnych 
i w projekcie Comenius.

naprawdę wciąż jest żywa, pełna wzruszeń, emocji, a czasem 
także trudnych wyborów.
Poprzez swoje spektakle, happeningi i warsztaty DziAK nie‑
jeden raz pokazał (i nadal pokazuje), że poznawanie historii 
nie jest jedynie zapamiętywaniem nazwisk i wydarzeń, ale 
przede wszystkim to fascynująca podróż w głąb ludzkiej duszy.
Szatnia: Nasze liceum posiada niewielką szatnię, każda klasa 
posiada mały boks, w którym mieszczą się tylko kurtki.
Sklepik: Oferuje szeroką gamę produktów niezdrowych i zdro‑
wych, świeże owoce, drożdżówki i kanapki.
Dziennik: IV LO nie prowadzi dziennika elektronicznego.
Dyskoteki: Nasze liceum nie organizuje dyskotek ani zabaw 
dla uczniów.
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DZIELNICA XVI

BIEŃCZYCE

Publiczne Salezjańskie Liceum 
Ogólnokształcące

Os. Piastów 34
Klasy: humanistyczno-lingwistyczna, mat-chem, mat-fiz-info.
Bufet, Sklepik: W szkole działa sklepik, w którym znajdziemy 
smakołyki, a także zamówimy dwudaniowe obiady. Jest także 
kafejka „Cafe u Gucia” otwierana na dużej przerwie. Szkoła 
wyposażona jest w dwa automaty, w których można kupić 
batona, napoje zimne i ciepłe.
WF: Szatnie dla dziewcząt i chłopców z prysznicami. W szkole 
są dwie sale gimnastyczne, stoły do tenisa stołowego oraz 
4 boiska zewnętrzne (do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki 
i siatkówki).
Zajęcia dodatkowe: Koła z różnych przedmiotów: np. fizycz‑
ne, chemiczne, teatralne czy polityczne. Oprócz tego działa 
zespół muzyczny, który odpowiada za muzykę przy okazji 

III LO im. Jana Kochanowskiego

os. Wysokie 6
Dwa nowe profile od tego roku szkolnego – turystyczny 
i prawniczy. 
Bufet: Można w nim codziennie zamówić coś z menu na dany 
dzień. Pracuje stołówka, w której można spokojnie usiąść, 
zjeść czy się pouczyć.
WF: Od tego roku szkolnego korzystamy z najnowocześniejszej 
hali sportowej w Krakowie. Wyposażona jest w nowe sprzęty 
wysokiej jakości, wszystkie zakupione w tym roku szkolnym 
(są nawet rakiety do tenisa ziemnego), jak również w trybuny 
i nowoczesną, w pełni wyposażoną salę fitness. Jest ok. pię‑
ciu dużych szatni z dużymi łazienkami, prysznicem i toaletą, 
jak również nasza stara sala gimnastyczna.
Zajęcia dodatkowe: Jest ich bardzo dużo, m.in. chór szkolny, 
różne koła przedmiotowe, kółko języka łacińskiego dla klas 
biologiczno-chemicznych lub dla olimpijczyków, SKS, warsz‑
taty teatralne (nie wszyscy jednak są z nich zadowoleni) i pla‑
styczne, zajęcia z prawa, ekonomii i dziennikarstwa, kółko 
fotograficzne, lektoraty językowe oraz kółko informatyczne, 
na którym można nauczyć się m.in. programowania. Można 
też wykupić karnet na basen w dobrej cenie (półroczny wstęp 
ok. 100 zł) w ramach dodatkowego WF-u.
Szatnia: Są dosyć duże boksy – każdy dla dwóch klas. Na po‑
czątku nowego roku szkolnego każda klasa dorabia sobie klucz. 
Sklepik: Codziennie można kupić świeże drożdżówki i precle. 
Ceny nie są wysokie, np. za precla zapłacimy 1,5 zł. Kupisz 
tu także zeszyty i inne przybory szkolne. Jest tam dużo miej‑
sca, by zjeść drugie śniadanie, są również automaty z kawą, 
słodyczami itp.
Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego Librus, w któ‑
rym nauczyciele zapisują nawet zadania domowe.
Gazetki szkolnej brak, ale jest wiele innych szkolnych ak‑
cji, w których mogą wykazać się osoby piszące. Są Trójkowe 
Czwartki, czyli spotkania uczniów i absolwentów z ciekawymi 
ludźmi, np. profesorów z pasjonatami różnych dziedzin (lite‑

ratura, film, teatr, media), politykami, krytykami, badaczami 
itp. Jest FeKuSz, czyli Festiwal Kultury Szkolnej, w którym 
uczniowie mogą zaprezentować swoje talenty w różnych ka‑
tegoriach, działa już od wielu lat. Prowadzimy Dni Humanisty, 
które trwają ponad tydzień i w ich ramach organizowany jest 
konkurs na esej interpretacyjny, recytatorski, ortograficzny, 
fotograficzny i plastyczny. Ich tematem jest co roku inny poeta. 
Zwieńczeniem Dni Humanisty jest montaż słowno-muzyczny 
inspirowany twórczością poetycką. Uświetnia on kolejną naszą 
uroczystość, czyli Ślubowanie Klas Pierwszych i Dzień Patrona;
Dyskoteki: Nie ma, ale za to jest FeKuSz. W dniu festiwalu cała 
szkoła ma wolne i wychodzi do Teatru Łaźnia Nowa, a ucznio‑
wie występują na jego deskach. Jest również wiele innych 
szkolnych akcji, np. Dzień Luzaka, w którym wszyscy uczniowie 
przebierają się w zabawne stroje i świętują nadejście wiosny. 
Uwagi/Opinie: Nie ma mundurków. Samorząd szkolny działa 
bardzo sprawnie. Nie ma zielonych szkół, ale jest dużo wycie‑
czek jednodniowych i wyjazdy naukowe. Wymiany między‑
narodowe z Francją, Niemcami i Holandią. Każda sala wypo‑
sażona w komputer(y) i projektor, na terenie szkoły jest WiFi. 
Uczniowie pomagają charytatywnie. Oprócz udziału w WOŚP 
czy pracy wolontaryjnej w hospicjach i ośrodkach, działają na 
rzecz Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”. 
„Mamy najwyższy wskaźnik zdawalności matur w Krakowie”; 
„Bardzo dobra jest nasza szkolna reprezentacja siatkówki”; 
„Nauczyciele są mili, a języki obce są na dobrym poziomie”; 
„Atmosfera w Trójce jest świetna […] Ludzie w Trójce tworzą 
świetna atmosferę, tzn. nie ma jakiejś większej rywalizacji. 
Jeśli mamy jakiś problem, to chętnie sobie pomagamy. Naj‑
fajniejszy w Trójce jest FeKuSz, czyli Festiwal Kultury Szkolnej, 
na którym można pokazywać swoje talenty, prace, a potem 
jest gala w Teatrze Łaźnia Nowa, która jest chyba jednym 
z najfajniejszych dni w Trójce, pomijając Dzień Luzaka.” 

uroczystości szkolnych, oraz Klub Filmowy. Przy szkole działa 
również klub sportowy Piast Salos, który oferuje zajęcia z piłki 
nożnej, siatkówki, koszykówki czy piłki ręcznej. Na koniec do‑
dam, że w szkole dość często organizowane są noce filmowe 
i dni tematyczne (np. Dzień z Pluszakiem, Dzień Dziwnego 
Nakrycia Głowy).
Szatnia: Typu teatralnego. Swoje rzeczy oddajemy szatniar‑
kom, odbieramy je po zajęciach, okazując numerek.
Dziennik elektroniczny: Nie ma.
Gazetka szkolna: Wydawana jest mniej więcej raz na dwa 
miesiące. Artykuły pisane przez uczniów zwykle opowiadają 
o życiu szkoły i o działalności Salezjanów na świecie. Gazetka 
kosztuje 1 zł.
Dyskoteki: Dyskoteki organizowane są ok. 5 razy w roku szkol‑
nym, zwykle bez motywów przewodnich.
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Zespół Szkół HTS S.A.

ul. Os. Złotej Jesieni 2
Klasy: LO: wojskowa, sportowo-rekreacyjna, opiekuńczo‑
-społeczna. Technikum: technik informatyk, mechatronik, 
mechanik, budownictwa, elektronik, elektryk, hutnik, technik 
hotelarstwa. ZSZ: fryzjer, elektromechanik, mechanik mon‑
ter maszyn i urządzeń, operator maszyn i urządzeń meta‑
lurgicznych, monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie.
Bufet: Jest prowadzony razem ze sklepikiem. Zdania na jego 
temat są podzielone: jedni narzekają na jakość hot dogów 
i zapiekanek czy zbyt wysokie ceny, inni uważają, że jest pro‑
wadzony bardzo dobrze.
WF: Sala gimnastyczna jest bardzo duża. Mieszczą się w niej 
dwa pełnowymiarowe boiska do siatkówki. Są trzy szatnie, 
jednak czasami ciężko się w nich pomieścić. Jest również si‑
łownia. Sprzętu jest dużo, a co najważniejsze, jest w dobrym 
stanie, głównie do siatkówki. Podobno są prysznice, jednakże 
uczniowie dotychczas ich jeszcze nie widzieli.
Zajęcia dodatkowe: Obecnie działa redakcja szkolnego bloga, 
SKS-y oraz zajęcia wyrównawcze z każdego przedmiotu. Jest 
również szkolny radiowęzeł oraz kółko języka angielskiego 
i (podobno) strona dotycząca szkolnej biblioteki. Zajęć do‑
datkowych jest mało, ponieważ brakuje chętnych uczniów. 
Szatnia: To dość duży minus, zdaniem uczniów. Działa w sys‑
temie bloczkowym, przez co po lekcjach, zwłaszcza w okresie 
zimowym, tworzą się gigantyczne kolejki i trzeba dość długo 
czekać na swoje rzeczy. 
Sklepik: Można tam kupić większość rzeczy: kawę, drożdżówki, 
bułki, słodycze, napoje.
Dziennik: Tradycyjny, czyli papierowy. Jak mówią uczniowie: 
„Preferujemy namacalny dowód naszych wyników nauczania.”
Gazetka szkolna: Nie ma, jest za to blog szkolny, na którym 
można przeczytać o wszystkich aktualnych wydarzeniach.
Dyskoteki: Nie ma, prawdopodobnie dlatego, że pań jest 
o wiele mniej niż panów. Czasami organizuje się dyskoteki 
dla pierwszych klas.

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 
im. Ignacego Daszyńskiego

Os. Spółdzielcze 6
(Technikum Ekonomiczno-Handlowe Nr 5,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4)
Profile klas: Technikum Ekonomiczno-Handlowe nr 5: technik 
ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik 
obsługi turystycznej, technik hotelarstwa. Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 4: sprzedawca
Bufet: Bufet oferuje batony i inne słodycze, różne napoje 
gazowane, wodę, soki, zapiekanki i kanapki.
WF: Są szatnie dla dziewcząt i chłopców, niestety nie ma prysz‑
niców. Sala gimnastyczna wyposażona w podstawowy sprzęt. 
W planach jest budowa hali sportowej.
Zajęcia dodatkowe: Uczniowski Klub Sportowy, wymiany 
z uczniami ze szkół zagranicznych m.in. w Niemczech.
Szatnia: Nie ma szatni, są płatne szafki (70 zł za 4 lata).
Dziennik elektroniczny: Nie ma.
Gazetka szkolna: Nie działa.
Dyskoteki: Nie są organizowane.
Ciekawostki: Uczniowie mają do dyspozycji 7 punktów dostę‑
powych Wi-Fi (w tym 2 punkty 5 GHz). Zasięg jest praktycznie 
w całej szkole. Na stronie internetowej szkoły znajduje się 
wirtualny przewodnik po budynku.

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 
w Krakowie im. Mjr Henryka 
Sucharskiego

os. Złotej Jesieni 16. 
(4-letnie Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10, 
3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 11)
Profile: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, 
technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, kucharz
Bufet: Nie ma.
WF: Jest sala gimnastyczna i siłownia, orlik do grania w „nogę” 
i boisko do koszykówki. Szatnie z wc i prysznicami, oddzielne 
dla dziewczyn i chłopaków.
Zajęcia dodatkowe: Uczniowie uczestniczą w zajęciach koła 
turystycznego, koła dziennikarskiego, poezji, zawodowego, 
matematycznego, geograficznego, miłośników sztuki, pierw‑
szej pomocy, miłośników biblioteki, miłośników zdrowego 
odżywiania i w zajęciach sportowych.
Szatnia: Kurtki oddaje się w okienkach i dostaje się bloczek 
z numerkiem, którego trzeba pilnować, jeżeli chce się odzyskać 
swoje rzeczy. Uczniowie pełnią dyżury w szatni. Dyżurny tego 
dnia zostaje zwolniony z lekcji.
Sklepik: W sklepiku dostaniesz napoje wszelkiego rodzaju, od 
wody poprzez soki i napoje gazowane, słodycze, ale również 
bardzo dobre i świeże obwarzanki, bułki, drożdżówki, owoce. 
Sprzedają również tabletki na ból głowy i doładowania do 
telefonu.
Dziennik elektroniczny: Nie ma, ale ma być od września.
Gazetka szkolna: Nie ma. 
Dyskoteki: Nie są organizowane
Ciekawostki: Organizowane są konkursy na najlepiej udeko‑
rowaną na święta salę i takie „specjalne dni”, np. w Mikołajki: 
kto przyjdzie w czapce Mikołaja, nie jest pytany. Na tej samej 
zasadzie obchodzimy „Dzień spódnicy / krawata”, „Dzień ko‑
lorów”. Szkoła organizuje konkursy recytatorskie i pięknego 
czytania, konkursy kucharskie, barmańskie. W kilku salach 
lekcyjnych są tablice interaktywne. Pracownie wyposażono 
w sprzęt gastronomiczny: maszyny, miski, garnki, sztućce. Jest 
kilka pracowni do gotowania. Kuchenki, blaty, zlewy, zaplecze 
z szafami i naczyniami. W szkole działa biblioteka i czytelnia.

DZIELNICA XVI

BIEŃCZYCE

TEMAT NUMERU

16 krakowski magazyn młodych



XI LO im. Marii Dąbrowskiej

os. Teatralne 33
Klasy: mat, językowo-turystyczna, biol-chem, dziennikarska, 
wojskowa, bezpieczeństwa wewnętrznego pod patronatem 
straży pożarnej, pedagogiczna, społeczno-prawnicza.
Zajęcia dodatkowe: Do XI LO możesz dojechać na rowerze 
(kampania Rowerowa Szkoła), skorzystasz z SKS-u, zajęć z sa‑
moobrony. Możesz trenować strzelectwo sportowe. Ucznio‑
wie klas wojskowych ćwiczą sprawność na ściance. Młodzież 
utalentowana artystycznie bierze udział w warsztatach te‑
atralnych prowadzonych przez aktorów Teatru Ludowego. 
Na deskach Teatru odbywa się szkolny festiwal artystyczny 
FeTA. Klasy dziennikarskie realizują audycje w Radiu Pryzmat. 
Uczniowie doskonalą języki obce w kontakcie z rówieśnikami 
z innych krajów (Comenius, eTwinning, wymiany. W tym roku 
przyjechali z wizytą goście z Francji, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, 
Holandii, Estonii...). 
Uczniowie integrują się przez wspólne świętowanie rocznic, 
śpiewanie pieśni, wykłady z edukacji prawnej, udział w kon‑
kursach (Szkoła debat), rekonstrukcje historyczne w czasie 
Święta Szkoły, jak również zaangażowanie w różne formy 
wolontariatu.
W klasach pierwszych odbywają się lekcje z tabletami. Ucznio‑
wie mogą zdobyć certyfikat ECDL. Na uwagę zasługuje nowo‑
czesna baza (tablice interaktywne, projektory, Wi-Fi, platformy 
edukacyjne, mobilne roboty, PlayStation).

XII LO im. Cypriana Kamila Norwida

os. Kolorowe 29a
Klasy: medialno-artystyczna, psychologiczno-pedagogiczna, 
medyczna, sportowa, geograficzno-językowa, politechniczna, 
europejska
Bufet: W szkolnej stołówce można wykupić sobie obiady za 
ok. 10 zł.
WF: Dwie szatnie, jedna większa, druga mniejsza, sala gim‑
nastyczna, minisiłownia, dobry sprzęt. Oprócz tego mamy 
dwa boiska.
Zajęcia dodatkowe: SKS-y z siatkówką. Z nich rekrutują się 
reprezentanci szkoły. Jest też koło strzeleckie i koła przedmio‑
towe, przygotowujące do konkursów. Jeśli jest jakaś okazja, 
to po prostu zbieramy ekipę i coś wystawiamy.
Szatnia: Są szafki, ale zdaniem uczniów niezbyt funkcjonalne. 
Trzeba je dzielić. Od września tego roku każdy będzie miał już 
szafkę dla siebie.
Sklepik: Ma dość obszerny asortyment. Od domowych bułek 
robionych na miejscu, aż po zupki chińskie – znajdziemy tam 
wszystko. Są też dwa automaty – jeden z napojami, drugi ze 
słodyczami.
Dziennik elektroniczny: Nie ma. Rodzice informowani są 
o ocenach na zebraniach i telefonicznie (jeśli chodzi o te gor‑
sze stopnie).
Gazetka szkolna: Jest, lecz niektórzy uczniowie w ogóle 
się z nią nie zetknęli. Oprócz tego wydawane jest też pismo 
poetyckie.
Dyskoteki: Brak.

XVI LO im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego

os. Willowe 1
Profile: Najlepszym profilem u nas w szkole jest policyj‑
no-wojskowy – mamy zajęcia z policją, różne wyjścia z tym 
związane. Organizowane są zajęcia z jednostką strzelecką, co 
tydzień wyjazdy na poligon. Sam profil cieszy się dużym zain‑
teresowaniem. W określone dni tygodnia mamy obowiązek 
przychodzenia do szkoły w mundurach wojskowych.
Bufet: Oferuje obiady, sałatki, hot-dogi, frytki oraz różne ka‑
napki, bułki.
WF: Szatnie dla chłopców i dziewcząt osobno. Obecnie do 
użytku są duża i mała sala gimnastyczna, a także boiska na 
zewnątrz, ale w trakcie budowy są siłownia, sala do fitnessu 
oraz strzelnica.
Zajęcia dodatkowe: Zajęcia z siatkówki, Liga Ochrony Przy‑
rody, Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża.
Szatnia: Każda klasa ma osobny boks, w którym zostawia 
odzież wierzchnią oraz buty.
Sklepik: Jest, można w nim kupić drożdżówki, batony, napoje 
w puszkach, soki, colę.
Dziennik elektroniczny: Jest i działa dość dobrze. Oceny 
oraz sprawdziany są dodawane na bieżąco. Można się przez 
niego także skontaktować z nauczycielami.
Gazetka szkolna: Dwumiesięcznik „Nolens Volens”.
Dyskoteki: Nie są organizowane.
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W  tym miesiącu, jako że już wkrótce czekają nas egzaminy gimnazjalne, 
maturalne i zawodowe, na tapetę bierzemy znienawidzone przez uczniów 
stroje galowe. Wielu nauczycieli, przypominając, by na ważną okazję 

ubrać się elegancko, nie definiuje do końca, jak powinien elegancki strój wyglądać. 
Stąd biorą się nieporozumienia. Wielu dorosłych, mówiąc o elegancji w szkole, ma 
na myśli po prostu tradycyjny strój galowy, znany jeszcze naszym babciom i mamom, 
czyli granatową spódniczkę (najlepiej do samej ziemi, nie daj Boże przed kolano) 
i bezkształtną, białą koszulę. My chcielibyśmy zaproponować inne rozwiązanie. 
Jak ubrać się elegancko, ale przede wszystkim odpowiednio, na ważne okazje?

Dobrym rozwiązaniem jest sukienka. Może być to zwykła mała czarna, która w szafie 
jest bardzo przydatna (nie martwcie się, niezbędna jest dopiero po przekrocze‑
niu 30-stki), ale też koronkowa lub z jakiegokolwiek innego materiału. Wszystkie 
są dobre, byle nie były zbyt prześwitujące albo zbyt zwiewne, wzorzyste lub za 
krótkie. Na egzaminie, zwłaszcza ustnym, 
dobra prezencja to podstawa. Świadczy 
o nas i naszym podejściu do osób, które 
nas oceniają. Jeśli będziemy wyglądać tak, 
jakbyśmy dopiero co wrócili z wakacji, nie 
wywołamy dobrego wrażenia. 

Dla dziewczyn, które nie lubią się stroić (nie 
wierzę, że taka istota płci żeńskiej istnieje) 
polecam wersję minimalistyczną. Ciemne 
spodnie lub spódniczka i do tego żakiet. 
Proste, ale jakże eleganckie połączenie 

 Tekst i zdjęcia: Kamila Kucia

D okumentujesz historię swojej rodziny? Tworzysz jej 
drzewo genealogiczne? Mieszkasz w Krakowie? Weź 
udział w konkursie plastycznym „JesteśMy Rodziną” 

– zachęca Marzena Paszkot, Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Krakowa ds. Rodziny. Główną ideą konkursu jest integracja 
pokoleń poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu oraz 
wzmocnienie pozytywnego modelu rodziny. 

Konkurs organizowany przez Gminę Miejską Kraków i Staro‑
miejskie Centrum Kultury Młodzieży już po raz kolejny odbywa 
się w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”.
Honorowy patronat nad konkursem objęli Prezydenta Miasta 
Krakowa Jacek Majchrowski oraz Małopolski Kurator Oświaty 
Aleksander Palczewski.

Jeszcze niedawno album z rodzinnymi fotografiami znajdował 
się w każdym domu i, opatrzony komentarzami, w barwny 
sposób opowiadał rodzinne historie, chroniąc je przed zapo‑
mnieniem. Chcemy zaprosić dzieci wraz z rodzinami do kon‑
tynuacji tradycji wspólnego tworzenia albumów rodzinnych. 

Konkurs plastyczny „JesteśMy Rodziną” skierowany jest do 
krakowskich rodzin, które mogą także uczestniczyć w warsz‑
tatach towarzyszących konkursowi. 

Serdecznie zapraszamy do udziału!
O wynikach konkursu zadecyduje Jury, w skład którego wejdą 
artyści plastycy oraz przedstawiciele organizatorów i sponso‑
rów. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do wykonania 
dwóch kart albumu rodzinnego w formacie A3. Album musi 
być wykonany techniką scrapbookingu polegającą na ozda‑
bianiu albumów ze zdjęciami przy pomocy m.in. kolorowych 
papierów, wstążek, ozdobnych naklejek, taśm, wycinków z ga‑
zet łączonych na zasadzie kolażu. Ponadto uczestnicy konkursu 
będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach rodzin‑
nych, podczas których będą mogli wykonać dwie karty albumu.
Osoby nieuczestniczące w warsztatach mogą przesyłać swoje 
prace do dnia 09.05.2015 r. na adres: Staromiejskie Centrum 
Kultury Młodzieży, ul. H. Wietora 13/15, 31-067 Kraków. 

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronach in‑
ternetowych www.bip.krakow.pl oraz www.sckm.krakow.pl.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 
24 maja 2015 r. podczas Święta Rodziny Krakowskiej na Bul‑
warze Czerwieńskim.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
Bonarka City Center, Klocki24.com oraz Krakowskie Centrum 
Zabawek Toysmann. 
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Zmiksuj role w kuchni 
Myślisz, że jajecznicę da się ugotować? Robisz 
kisiel na bazie wody mineralnej? Gotujesz parówki 
w czajniku? To nie są do końca złe sposoby, ale 
istnieją lepsze rozwiązania. 

N a początku marca w Zespole Szkół Ogólnokształcą‑
cych im. Prof. Akademii Krakowskiej Jana Kantego 
w Krakowie odbyły się warsztaty kulinarne kierowane 

przede wszystkim do młodych mężczyzn. Ale nie wyłącznie 
do nich. Warsztaty były jednym z wydarzeń realizowanych 
w ramach projektu „Zmiksuj role w kuchni”. Dla uczestników 
była to okazja do dobrej zabawy, więc nawet gdy podczas 
wspólnego gotowania coś nie do końca szło po ich myśli, 
nikt się nie przejmował. Przygotowano tortille, zapiekanki 
makaronowe czy nuggetsy. Na zakończenie zajęć uczestnicy 

otrzymali dyplom oraz gadżety projektowe. 
Projekt „Zmiksuj role w kuchni” został pomyślany 

tak, by udowodnić młodym panom, że 
gotowanie nie jest zajęciem „pantoflarzy”, 

a wręcz przeciwnie, umiejętnością godną 

prawdziwych mężczyzn. Projektowy fanpage www.facebook.
com/zmiksujrole – to źródło ciekawych i prostych przepisów 
oraz informacji o przeprowadzanych warsztatach i debatach 
oksfordzkich. 
W ramach projektu przygotowano debatę oksfordzką na temat 
„Czym mężczyźni są lepsi w kuchni?”. 
Pomysł na projekt zrodził się dzięki olimpiadzie „Zwolnieni 
z teorii”, w której uczestniczą licealiści z całej Polski. W tym 
roku aż 7143 osoby z 1065 różnych szkół organizują projekty 
społeczne, które łącznie zdobywają około pół miliona polubień 
na facebooku. Olimpiada cieszy się więc ogromnym zaintereso‑
waniem i na pewno będzie kontynuowana w kolejnych latach. 
Więcej informacji znajdziecie na www.zwolnienizteorii.pl.

 Joanna Palewicz

Makaron noodle 
z warzywami i kurczakiem

Składniki:
• 250 g makaronu noodle
• 1 podwójna pierś z kurczaka
• 0,5 kg pieczarek
• 1 cebula
• mieszanka warzyw – ok. 0,5 kg (mogą być 

mrożone, skład taki jak lubisz)
• mieszkanka ziaren – pół szklanki (słonecznik, 

dynia, sezam, rodzynki, suszone morele)
• 2 łyżeczki curry
• 2 łyżeczki słodkiej papryki
• 2 łyżeczki bazylii
• sól, pieprz – do smaku

Rozgrzewamy łyżkę oleju na patelni. Wrzucamy na nią pokro‑
joną pierś z kurczaka i dodajemy przyprawy. Smażymy przez 
około 7 minut. Zdejmujemy kurczaka, na patelni zarumieniamy 
cebulkę. Dodajemy do niej pieczarki, a następnie mieszankę 
ziaren i warzywa.
Makaron noodle zalewamy ciepłą wodą i odcedzamy po 
8 minutach. Mieszamy makaron z warzywami i kurczakiem. 
Wykładamy na talerz i dekorujemy rukolą. Najlepiej podawać 
z wodą z cytryną i listkiem mięty.

 Tekst i zdjęcia: Jacek Liberacki
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Czekają cenne nagrody!Czekają cenne nagrody!

Urząd Miasta Krakowa 
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży 

zapraszają do udziału w konkursie plastycznym zapraszają do udziału w konkursie plastycznym 

„JesteśMy Rodziną”„JesteśMy Rodziną”„JesteśMy Rodziną”
Prace należy nadsyłać na adres:

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, 
ul. Wietora 13/15, 31- 067 Kraków, do dnia 09.05.2015 r. do dnia 09.05.2015 r. 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na 
stronach www.bip.krakow.pl oraz www.sckm.krakow.pl 

Konkurs odbywa się w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”Konkurs odbywa się w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”Konkurs odbywa się w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”
pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego 

oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego. oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego. oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego. 

TWORZYSZ JEJ DRZEWO GENEALOGICZNE? TWORZYSZ JEJ DRZEWO GENEALOGICZNE? TWORZYSZ JEJ DRZEWO GENEALOGICZNE? TWORZYSZ JEJ DRZEWO GENEALOGICZNE? TWORZYSZ JEJ DRZEWO GENEALOGICZNE? TWORZYSZ JEJ DRZEWO GENEALOGICZNE? 

Weź udział w konkursie i stwórz swój własny album rodzinny! Weź udział w konkursie i stwórz swój własny album rodzinny! 

TWORZYSZ JEJ DRZEWO GENEALOGICZNE? 

Więcej informacji 
znajdziesz w „Śmigle” 
na str. 18


