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P
rądnik przez długi czas był osobną wsią położoną nieda-
leko Krakowa. Główna droga, nazywana później traktem 
warszawskim, rozdzielała tę miejscowość na dwie czę-

ści: zachodnią, czyli Prądnik Biały, i wschodnią, czyli Prądnik 
Czerwony.
Wszystko wskazuje na to, że pierwszy raz nazwa ta użyta została 
pod koniec XII w. Przez dwieście lat wieś należała do klasztoru 
benedyktynów. W XIV w. fragmenty osady znalazły się pod 
władzą Cellarich i Montelupich, a następnie znów przeszły 
w ręce zakonników. Przejmowali je kolejno karmelici bosi, fran-
ciszkanie, księża z parafi i św. Mikołaja, a następnie dominikanie. 
Wówczas wieś nazywano Prądnikiem Dominikańskim. Ludzie 
zamieszkujący te tereny uprawiali ziemię. Trudno się dziwić, 
było tu dużo łąk i pól.
Sytuacja zmieniła się na początku XVII w., kiedy dominikanie 
przenieśli się w rejony dzisiejszej ulicy Dobrego Pasterza. Tam 
powstały nowe budynki i obiekty gospodarcze. Dlaczego się 
przenieśli? Otóż w tamtych czasach rzeka Prądnik, której odci-
nek w Krakowie nazywany jest Białuchą, dość często wylewała. 
Dominikanie postanowili wznieść młyn nad jedną z jej odnóg, 
na tzw. młynówce robotnej, oraz nad niewielkim strumykiem 
Sudołem. Tak też się stało. Młyn został zbudowany, a obok niego 
powstały dwa niewielkie stawy.
Pierwszy młyn wykonany został z drewna i miał dwa koła. 
Nazywany był Młynem Dominikańskim lub Żabim. Niestety, 
kilkadziesiąt lat później na Polskę najechali Szwedzi. Potop 
szwedzki przyniósł znaczne straty w folwarku obejmującym 

dzisiejszy Park Zaczarowanej Dorożki i młyn. Na szczęście 
urządzenie udało się dość szybko uruchomić na nowo.
Drewniany młyn nie zachował się do dzisiaj. W jego miejscu 
zbudowano młyn ceglany, który działał nieprzerwanie do XX 
w. Potem stracił znaczenie i zaczął popadać w ruinę. W 2006 r., 
czyli stosunkowo niedawno, miasto kupiło budynek za 1,2 mln 
zł. W jego miejscu miało powstać biuro dzielnicy III oraz biblio-
teka publiczna. Tak się jednak nie stało ze względu na sprzeciw 
konserwatora zabytków oraz przez plan zagospodarowania 
przestrzennego.
W ostatnim czasie władze miasta przypomniały sobie o młynie 

i ogłosiły przetarg. Cena wywoławcza to blisko 880 tys. zł. Może 
jednak znajdzie się ktoś, kto kupi Żabi Młyn i wyremontuje go. 
Miejsce to można przeznaczyć np. na muzeum.

 Mateusz Talaczyński
mati.smiglo@gmail.com

Młyn w centrum miasta
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 Drewniany młyn nie zachował 
się do dzisiaj. W jego miejscu 
zbudowano młyn ceglany,
który działał nieprzerwanie
do XX wieku.

Wielu pewnie uważa, że młyny są tylko na wsi, obok małej rzeki, przy gospodar-
stwie ogrodzonym płotem. Skąd wziął się zatem Żabi Młyn w środku Krakowa 
na Prądniku Czerwonym? Już wyjaśniamy!

fo
t. 

M
at

eu
sz

 T
al

ac
zy
ńs

ki

2 krakowski magazyn młodych



Mam na imię Klementyna. Dla przyjaciół – Kami. 
Energia wylewa się ze mnie o każdej porze dnia i nocy. 
Fotografuję, czytam, piszę wiersze. Znajomi mówią, 
że jestem wszędzie – tak jak moje rude loki. Na blo-
gu kreuję własną rzeczywistość. Tu mogę odetchnąć 
i nabrać powietrza na następne, szalone akcje. Zapra-
szam, poznajcie mój świat…
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29 lutego, poniedziałek

I co?! Zostali pokonani! Po naszym „turnieju” długo nie 
mogłam przestać się śmiać. To było cudowne! Wyobraźcie 
sobie nastoletnich maniaków gier komputerowych, któ-
rzy leżą na podłodze, powstrzymując się od rozwalenia 
wszystkiego dookoła, a po policzkach ciekną im łzy! A po-
dobno faceci nie płaczą…

– Nie, nie mogę! Ha, ha, ha, Kaaaaami, zrób coś z nimi. 
To nie może tak wyglądać. Co będzie, jak ktoś wejdzie?

Fakt, Tomek z Matim tarzali się po dywanie, opłakując 
swoją przegraną. Nie wyglądało to dobrze.

– Feministki się znalazły… – powiedział ten ostatni.
– No już, już. Wstawać! Wystarczy tego, chłopcy – 

krzyknęłam.
– Eh, dawaj, Tommy, wstajemy… Może nie wszystko 

stracone.
– Od kiedy mówisz do niego Tommy? – zapytałam 

zaciekawiona.
– Od kiedy nie jest w stanie sobie nikogo znaleźć i za-

chowuje się jakby był… hmm, inny? – chłopak mojej 
przyjaciółki z trudnością powstrzymywał śmiech.

– Ej, ogarnij się, to na pewno nieprawda… – zaopo-
nowała Liwia.

– No właśnie. I ty go nazywasz przyjacielem, Tomek?
Nie usłyszałyśmy odpowiedzi, Tomek leżał pod szafą 

i nie dawał znaku życia.
– Kami, dlaczego on się nie rusza? – zapytała mnie 

drżącym głosem przyjaciółka.
– Mati? Wszystko z nim okej?
Mati z ciężkim sercem podniósł się i usiadł obok nas 

na łóżku, podczas gdy Tomek leżał nieprzytomny na ziemi.
– Hej, stary, wystarczy. Przegraliśmy, już nic na to nie 

poradzimy… Dość udawania, rusz tyłek i lecimy po coś 
do żarcia.

– To już nie jest śmieszne – skwitowała Liwia.
Kiedy się okazało, że ze strony Tomka nadal nie ma re-

akcji, moim ciałem wstrząsały spazmy. Nie byłam nawet 
w stanie utrzymać telefonu w dłoni, a gorzkie łzy na-
płynęły mi do oczu.

– Kurde, trzeba coś zrobić. Liwia dzwoń po karetkę 
– podałam jej telefon. Mati klęczał już na podłodze obok 
Tomka i w praktyce sprawdzał swoje umiejętności nabyte 
na kursie pierwszej pomocy.

– Halo? Nasz kolega… on... popychał się z drugim i te-
raz się nie rusza. Adres? Ach, tak, już… – reszty już nie 
słyszałam. Przed oczami zrobiło mi się biało, głowa zro-

biła się ciężka i upadłam. Obudziłam się na ka-
napie, nade mną pochylała się Liwia.

– Obudziła się! – krzyknęła przyjaciółka.
– Hej... Co się stało? – zapytałam przecie-

rając oczy.
– Zemdlałaś, dziewczyno. No, ja rozumiem, 

że to, co się stało, mogło cię zestresować, ale żeby 
od razu zwalić z nóg?

– Tomek, co z nim? – z szybkością światła poderwa-
łam się do góry i zakręciło mi się w głowie, więc jeszcze 
szybciej wróciłam na poduszkę.

– Nie przejmuj się, wszystko będzie okej. Pogotowie 
go wzięło jakieś 5 minut temu. Mati pojechał za nimi 
do szpitala, a ja zostałam tutaj z tobą. Masz, napij się 
i zbieramy się do chłopaków.

– A co z jego rodzicami, wiedzą?
– Właśnie... chodzi o to, że nikt nie ma do nich numeru. 

 Po naszym „turnieju” długo
nie mogłam przestać się śmiać. 
To było cudowne! Wyobraźcie 
sobie nastoletnich maniaków 
gier komputerowych, którzy leżą 
na podłodze, powstrzymując się 
od rozwalenia wszystkiego dookoła, 
a po policzkach ciekną im łzy! 
A podobno faceci nie płaczą…

A Tomek jeszcze nie odzyskał przytomności.
– Ja mam, zadzwonię…
– Skąd?! Kami, czy ty mi czegoś nie mówisz?
Nie wiedziałam, czy nadal chcę oszukiwać moją przyja-

ciółkę. To nie był dobry moment na wymyślanie kolejnych 
uników i ucieczkę od odpowiedzi.

– Wiesz… pamiętasz, jak nie mogłam z tobą jechać 
na zakupy wieczorem kilka tygodni temu? Byłam wte-
dy z Tomkiem i jego mamą. Dała mi swój numer, tak 
na wszelki wypadek.

– I tyle? – zapytała podejrzliwie.
– Nie…
Od odpowiedzi uratował mnie dźwięk telefonu.
– Nie uciekniesz tak łatwo, jeszcze dokończymy tę roz-

mowę.
Tym nie do końca optymistycznym akcentem zakoń-

czył się dodatkowy dzień roku. Co z Tomkiem? Na razie 
zatrzymali go na obserwacji, żeby wykonać kilka dodat-
kowych badań. Mam tylko nadzieję, że to nic poważnego. 
Nawet nie upadł, tylko bez powodu stracił przytomność…

 Ania Bojdo
ania.smiglo@gmail.com
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M
iesiąc nastał dla 
nas, uczniów, 
dziwny. Jedni 

są po egzaminach, drudzy 
w najbliższych dniach bę-
dą je pisać, a inni odliczają 
z niepokojem czas do matury. 
Choć terminy nas dzielą, łą-
czy jedno: kwiecień to z pew-
nością czas nauki. Nawet dla 
tych, którzy szkoły jeszcze nie kończą. Chyba największe 
napięcie panuje w głowach trzecioklasistów. Trudno nie 
myśleć o swojej przyszłości, kiedy waży się ona właśnie 
w tej chwili. Jeden punkt, czasem nawet mniej, może 
przecież zaważyć na dostaniu się do wymarzonej szkoły. 
A decyzja o profi lu klasy jest przecież nieodwołalna, 
prawda?
Otóż nie, często w ramach motywacji nauczyciele wma-
wiają nam bujdy na resorach. To, jak pokierujesz swoją 
przyszłością, zależy tylko od Ciebie i nie przeszkodzi Ci 
w tym chociażby jedna tysięczna brakującego punktu. 
Masz wiele szans na osiągnięcie tego, czego chcesz. 
A wybór szkoły to tylko przystanek. W dorosłym życiu 
dylemat, czy wybrać technikum, liceum, profi l mat-fi z 
czy biol-chem, zastąpią inne, o wiele poważniejsze 
decyzje. Ostatecznie – nie bój się popełniania błędów. 
Kiedy będzie na to czas, jak nie teraz?
W kwietniowym wydaniu „Śmigła” chcemy wesprzeć 
trzecioklasistów zastanawiających się nad wyborem 
szkoły ponadgimnazjalnej. Nasi redaktorzy uruchomili 
sieć kontaktów i zebrali nieco informacji o szkołach 
swoich znajomych. Nie piszemy o profi lach – to znaj-
dziecie w internecie. Piszemy o szatniach, stołówkach, 
sklepikach, zajęciach dodatkowych, czyli o tym, czego 
nie mówią ofi cjalne ulotki i strony internetowe. Oprócz 
tego czekają na Was działy stałe, a także coś na rozru-
szanie głowy, czyli sudoku. Nie zapomnijcie sprawdzić, 
co w trawie piszczy. Najlepiej w takiej, którą porośnięta 
jest ścieżka do Waszej wymarzonej szkoły.
Życzę przyjemnej lektury.

 Kamila Kucia
kamila.smiglo@gmail.com
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TEMAT NUMERU

Przed
decydującym

egzaminem,                               
czyli jak się nie dać

stresowi

PO PIERWSZE: ROZŁADOWAĆ NAPIĘCIE
Marzec i kwiecień to czas, kiedy o egzaminie nie da się zapomnieć. 
Powtórki i bieżące tematy z biologii, historii, chemii czy matema-
tyki gonią. Jeśli chcemy nadążyć, trzeba pracować na najwyższych 
obrotach. Nic więc dziwnego, że z dnia na dzień jesteśmy bardziej 
zestresowani. Dlatego kolejny raz w zadaniu wychodzi nam zły 
wynik, znów nie mamy pomysłu na argumenty popierające tezę, 
a w reakcji spalania nie zgadzają się współczynniki…

Kilka takich małych niepowodzeń może mocno zdenerwować 
albo wywołać panikę. Kiedy to nastąpi, trzeba znaleźć sposób, 
by przezwyciężyć kryzys. Jedni potrzebują samotności, inni 
muszą chwilę popłakać. Niektórzy w takiej sytuacji mają silną 
potrzebę fi zycznego rozładowania napięcia. Wówczas świetnym 
rozwiązaniem jest np. kontakt z dużą pustą kartką. Możesz ją miąć, 
targać, rzucać o ścianę, a pokój wciąż pozostaje niezniszczony!

PO DRUGIE: RELAKS
W tak trudnym czasie bardzo ważne jest, aby znajdować czas 
na swoje ulubione zajęcia. O wiele łatwiej pracuje się z perspek-

tywą późniejszego relaksu. Równie ważne jest też dbanie o swoje 
ciało. Od zakuwania wzorów matematycznych fi gury modelki się 
nie osiągnie, ale nie znaczy to, że organizm nie potrzebuje energii.

Podczas nauki nasz mózg intensywnie pracuje, więc trzeba mu 
dostarczać odpowiednich składników i odpowiednią ilość snu. 
Jako „naukową” przekąskę polecamy orzechy, które korzystnie 

 Podczas nauki nasz mózg 
intensywnie pracuje, trzeba mu 
więc dostarczać odpowiednich 
składników i odpowiednią ilość 
snu. Jako „naukową” przekąskę 
polecamy orzechy, które 
korzystnie wpływają na pracę 
komórek nerwowych.

Znajomość całego materiału nie daje gwarancji dobrze zdanego egzaminu 
na koniec gimnazjum. Nawet znakomicie przygotowany uczeń może wypaść 
słabo. Wiele zależy od tego, czy wydarzenie będzie się dla niego wiązać 
ze stresem i jak będzie umiał sobie z nim radzić.
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wpływają na pracę komórek nerwowych. Dobrą rzeczą jest również 
uprawianie sportu w ramach relaksu. 15 minut biegania pozwoli 
szarym komórkom odpocząć, a po czasie spędzonym na przeglą-
daniu YouTube’a dalej będą „nagrzane” od natłoku informacji.

PO TRZECIE: WCZEŚNIEJ OGARNIJ DETALE
W dniu egzaminu stresu uniknąć się nie da. Nowe, niespodzie-
wane sytuacje potęgują nasze złe samopoczucie. Warto zatem 
zrobić wszystko, aby ich uniknąć. Dzień wcześniej upewnij się, 
że twój strój i ekwipunek są przygotowane. Rano nie będzie 
nerwowych poszukiwań. Strój na egzamin powinien być odpo-
wiednio dobrany, tak abyśmy czuli się swobodnie. Nie warto iść 
w ledwo co kupionej koszuli czy sukience. Nigdy nie wiadomo, 
czy jakiś mały, irytujący detal nie będzie cię rozpraszał. Warto 
również oswoić się z sytuacją egzaminacyjną. W domu możesz 
poćwiczyć, starając się popracować w całkowitej ciszy.

PO CZWARTE: UŚMIECH ROZLUŹNIA
Kiedy silny stres przyjdzie już podczas samego egzaminu, do-
brym sposobem jest chwilowe przerwanie pracy. Zamknij oczy 
i przypomnij sobie śmieszną lub szczęśliwą sytuację. Dzięki temu 
postaraj się choć na chwilę zapomnieć, gdzie jesteś i co robisz. 
Po takiej odskoczni spróbuj popatrzeć na zadanie „świeżym” 
okiem. Jeśli wciąż nic nie świta, przejdź dalej – jedno zadanie 
to nie cały egzamin!

PO PIĄTE: NIE ROZPAMIĘTUJ
Gdy pierwsze emocje opadną, przyjdzie stres przed kolejnym 
dniem egzaminu. W każdym dniu piszecie egzamin z innych 

przedmiotów. Jeśli więc pierwszego dnia kiepsko ci pójdzie, nie 
możesz długo robić sobie wyrzutów. Trzeba szybko przeboleć 
porażkę i wierzyć, że jutro będzie lepiej niż dzisiaj. Warto za-
planować spotkanie ze znajomymi lub inną rozrywkę na dzień 
przed testem. Jeśli oderwiemy się od tematów szkolnych, czas 
upłynie szybko i przyjemnie – unikniemy 24 godzin nerwowego 
powtarzania materiału, obgryzania paznokci i paniki, „bo nic 
nie umiemy”.

PO SZÓSTE: NIE ZARYWAJ NOCY
Egzamin gimnazjalny to bardzo ważne wydarzenie. Dobre wyniki 
cieszą uczniów, nauczycieli i rodziców. Nasza wiedza powinna iść 
jednak w parze z rozumem. Każdy cel jest do osiągnięcia, trzeba 
tylko mądrze wybrać drogę do niego. Dążenia do sukcesu nie 
możemy przypłacać własnym zdrowiem.

Zarwanie nocki i „jechanie” na kawie lub napojach energetycznych 
większości z nas choć raz się zdarzyło. To jednak nie jest sposób 
na dobre przygotowanie się do egzaminu. Alkohol, papierosy 
i inne używki także nie rozwiążą naszych problemów ze stresem. 
By zwalczyć wroga, trzeba go poznać.

Najskuteczniejszą metodą walki ze stresem jest poznanie sytu-
acji, w których on się pojawia. Trzeba oswoić się z myślą, że stres 
przyjdzie. Trzęsące się ręce, potliwość, ściśnięte gardło to niektóre 
z normalnych reakcji na tę sytuację – nie panikuj, kiedy się pojawią!

Wszystkim życzę najniższego poziomu stresu podczas egzaminów 
i jak najlepszych wyników!

 Jadzia Uljasz
jadzia.smiglo@gmail.com

 Egzamin gimnazjalny to bardzo 
ważne wydarzenie. Dobre wyniki 
cieszą uczniów, nauczycieli 
i rodziców. Nasza wiedza powinna 
iść jednak w parze z rozumem. 
Dążenia do sukcesu nie możemy 
przypłacać własnym zdrowiem.

 Ważne jest dbanie o ciało,
nie tylko umysł. Od zakuwania 
wzorów matematycznych fi gury 
modelki się nie osiągnie,
ale to nie znaczy, że organizm
nie potrzebuje energii.
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TROCHĘ WIĘCEJ LUZU
Zacznijmy od czegoś, co prawdopodobnie najbardziej Was stresuje, 
czyli od egzaminu gimnazjalnego. Na sam dźwięk tych słów w Wa-
szej głowie pewnie odezwały się złowieszcze organy. To oczywiście 
sprawka Waszych nauczycieli, bo to oni już od pierwszej klasy 
gimnazjum przypominali Wam o nieuchronności zbliżającego się 
testu i wpływie jego wyniku na Waszą przyszłość? Największymi 
w tym specjalistami są poloniści i matematycy, bo język polski 
i matematyka to przedmioty, z którymi jesteśmy związani aż 
do matury. Nauczyciele mają rzecz jasna trochę racji, ale według 
mnie egzamin gimnazjalny wymaga raczej w miarę systematycznej 
nauki przez całe gimnazjum i zdolności logicznego myślenia, niż 
skrupulatnych przygotowań i powtórek ze wszystkiego na raz 
w trzeciej klasie.

Zamiast zakopywać się w podręcznikach, lepiej trochę „wylu-
zujcie”. Powtórzcie rzeczy, które musicie wiedzieć. Nie ma się 
czym stresować – jak przekonali się ubiegłoroczni absolwenci, 
poziom egzaminu jest bardziej podobny do tego, który pisaliśmy 
na koniec szkoły podstawowej, niż do małej matury. Oczywiście, 

może zdarzyć się trudniejsze pytanie lub zadanie. Ale w większości 
egzamin jest bardzo uśredniony, czyli dopasowany do poziomu 
wszystkich.

PROGI PUNKTOWE,
CZYLI PIERWSZY STOPIEŃ DO PIEKŁA
Pierwszy krok już za Wami: napisaliście egzamin, teraz trzeba 
wybrać szkołę. Pewnie zastanawialiście się wcześniej, w jakim 
kierunku chcielibyście iść. Placówka i profi l wybrane, nic, tylko 
składać papiery… Zaraz, zaraz. „A co, jeśli się nie dostanę? Jaki 
tam jest próg punktowy? ” – ta myśl z pewnością kołacze się 

Zaczyna się ten stresujący czas w życiu gimnazjalisty: wybór szkoły,
egzaminy i góra papierów do wypełnienia. Ciarki przechodzą na samą myśl…
Zdementujmy choć kilka bezsensownych mitów, byście ten miesiąc mogli
spędzić choć trochę spokojniej.

Jak
się nie bać

rekrutacji,
czyli prawdy i mity o wyścigu

do szkoły ponadgimnazjalnej

 Progi punktowe teoretycznie 
podaje się na początku rekrutacji 
i jest to szacowana ilość punktów, 
które powinieneś uzyskać 
z egzaminu i ocen, by dostać się 
do danej klasy czy szkoły.
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w Waszych głowach. Progi punktowe to zmora każdego gimna-
zjalisty. Większość z Was myśli albo myślała, że jeśli nie uzyskacie 
określonej liczby punktów przed rekrutacją, to szkoła Was nie 
przyjmie. Bzdura!

Progi punktowe podaje się na początku rekrutacji i jest to sza-
cowana ilość punktów, które powinieneś uzyskać z egzaminu 
i ocen, by dostać się do danej klasy czy szkoły. Jest to jednak tylko 
prognoza, nie wyrocznia! Jeśli więc masz o pół punktu za mało, 
to nie martw się! Progi punktowe ulegają korektom w trakcie 
rekrutacji. Wszystko zależy od liczby kandydatów i ich wyni-
ków. Może się okazać, że masz od 5 do 10 punktów w zapasie, 
bo o tyle spadają notowania po nowej rekrutacji. Zatem głowa 
do góry. Jest nadzieja!

WYNIKI ARE COMING!
Nadszedł ten magiczny moment, kiedy kolejki do dyrekcji są dłuż-
sze niż zwykle. Stoisz zestresowany, słuchając nerwowej papla-
niny reszty rówieśników o tym, co zaznaczyli, jacy byli niepewni 
etc. Niektórzy po wyjściu nerwowo zaciskają palce na kodzie 
dostępu, wpisując go gorączkowo na wymaganej stronie. Słychać 
nerwowe pomrukiwania, zgrzytanie zębami i westchnienia ulgi, 
gdy w końcu uda się zobaczyć wyniki.

I co teraz? Jeśli należysz do grupy, której dobrze poszło – gratu-
lujemy! A jeśli nie? Czy jesteś skazany na nurzanie się w otchłani 
rozpaczy i strach o swoją przyszłość? Kolejna bujda! Ilość punktów, 
którą uzyskasz w końcowym rezultacie, zależy od wielu czynników: 
od profi lu klasy i szkoły, jaką wybrałeś; od przedmiotów, z których 
sumowane są punkty; od tego, czy byłeś aktywny przez ostatnie 
trzy lata, czy miałeś sukcesy w konkursach.

Twój wynik z egzaminu może ci pomóc, im jest wyższy. Nawet jeśli 
jedna część poszła słabo, wartość punktów z całości egzaminu 
jest uśredniona. A skoro sam egzamin jest uśredniony, to więk-
szość uczniów nie osiąga wyniku niższego niż określona wartość, 

która zazwyczaj nie jest zbyt wysoka ani trudna do osiągnięcia. 
Jeśli więc jesteś strapionym ścisłowcem, któremu nie wyszło 
na egzaminie z języka polskiego, za to część przyrodnicza i inne 
poszły ci całkiem nieźle – nie masz się czym martwić.

NIE DOSTAŁEM SIĘ, CO TERAZ?
Początek wakacji i lista przyjętych na nowy rok szkolny. Rozgo-
rączkowany sprawdzasz tablicę w swojej nowej, wymarzonej 
szkole, a tu… dosyć przykra niespodzianka. Nie dostałeś się. Dla 
pewności sprawdzasz jeszcze strony internetowe oraz system 
rekrutacyjny. Tak, to pewne. I co teraz?

Kiedyś było nieco trudniej, gdy nie dostałeś się do szkoły. Od nie-
dawna jednak możesz aplikować do tylu szkół, do ilu chcesz, więc 
Twoje szanse rosną. Oczywiście to smutne, gdy nie dostaniesz 
się do szkoły, którą wybrałeś jako pierwszą. Ale jak nie w tej 
szkole, to w innej. „Wszędzie mi się uda” – takie powinno być 
Twoje podejście.

DRUGA REKRUTACJA = DRUGA SZANSA?
Załóżmy, że nie dostałeś się do wymarzonej szkoły, a druga opcja 
Cię nie zadowala. Bardzo Ci zależy, by właśnie tam się uczyć. 
Pozostaje Ci druga rekrutacja, która zawsze wiąże się z pewnym 
ryzykiem – jednakże dosyć niskim. Polega to na tym, że rezy-
gnujesz z miejsca w szkole, do której się dostałeś, i czekasz, aż 
szkoły w określonym terminie ogłoszą liczbę miejsc, jaką mają 
do zaoferowania.

Radziłabym jednak ostrożność – w lepszych szkołach zostaje 
mało miejsc i nie do każdego oddziału. Może się zdarzyć, że klasa 
o Twoim wymarzonym profi lu listę kandydatów będzie miała już 
domkniętą i nie przyjmie nikogo. Ale w mniej obleganych pla-
cówkach i na mniej popularnych profi lach miejsc zawsze zostaje 
sporo. Jeśli jednak dostałeś się w drugiej kolejności do bardzo 
dobrej szkoły, o profi lu, który ci odpowiada, nie warto ryzykować. 
Druga rekrutacja ma to do siebie, że wtedy musisz się już na coś 
zdecydować. Pamiętaj, lepsze jest wrogiem dobrego.

Ale jeśli masz swoje marzenia i plany, to goń za nimi. Jest większa 
szansa na to, że się dostaniesz, niż że ponownie cię „oleją”. Tak 
czy siak, każdy z nas ma szansę na spełnienie swoich ambicji 
i aspiracji. Niezależnie od tego, gdzie się znajdzie.

 Kamila Kucia
kamila.smiglo@gmail.com

 Pozostaje druga rekrutacja,
która zawsze wiąże się z pewnym 
ryzykiem – jednakże dosyć 
niskim. Polega to na tym, 
że rezygnujesz z miejsca w szkole, 
do której się dostałeś, i czekasz,
aż wszystkie szkoły w określonym 
terminie ogłoszą liczbę miejsc, 
jaką mają do zaoferowania.
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I Liceum Ogólnokształcące
im. Bartłomieja Nowodworskiego,
plac Na Groblach 9

 STOŁÓWKA/BUFET:  Przy stolikach można tu zjeść coś na ciepło, 
np. naleśniki ze szpinakiem lub z serem, zupy, pierogi. W ofercie 
także sałatki owocowe, z kurczakiem, kanapki i herbata.
 SKLEPIKU  nie ma, ale na każdym piętrze są automaty z napo-
jami i przekąskami, a na parterze automat ze zdrową żywnością.
 SZATNIA:  średniej wielkości, z wieszakami i szafkami. Objęta jest 
monitoringiem, ale rzeczy uczniowie pozostawiają tu na własną 
odpowiedzialność. Niektórzy nauczyciele wymagają, żeby kurtki 
zostawiać w szatni.
 SALA GIMNASTYCZNA:  są dwie. W większej można grać 
w sporty drużynowe; w mniejszej znajduje się ściana luster, gdzie 
gra się w ping-ponga, ćwiczą gimnastykę itp. Jest też siłownia, 
która swoje lata świetności ma dawno za sobą, ale jest w miarę 
zadbana. Jest tu bieżnia, są drążki do podciągania się, ciężarki, 
sztanga, wioślarz i kilka innych rzeczy. Szatnia-przebieralnia 
do WF jest nowoczesna i duża.
 DZIENNIK ELEKTRONICZNY:  brak.
 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:  Szkoła organizuje dużo 
wymian: do Düren, Szwajcarii, Osnabrück, Frankfurtu, Francji, 
Holandii, Finlandii, a chór w przyszłym roku jedzie do USA. 
Ostatnio odbył się konkurs piosenki obcojęzycznej, konkurs 
muzyczny „Cztery pory roku” oraz konkurs tematyczny dotyczący 

zimy, podczas którego uczniowie grali na różnych instrumentach, 
śpiewali i recytowali. Aktywnie działa kółko debat. Do zajęć 
pozalekcyjnych zaliczają się treningi koszykówki, siatkówki, 
cheerleaderek oraz spotkania chóru nowodworskiego.
Na niektórych przerwach przez radio nowodworskie puszczana 
jest muzyka.
Działa TNT, czyli „The Nowodworek Times” – gazetka szkolna, 
którą można znaleźć na stronie liceum. Co roku organizowana jest 
tzw. święta wojna z II LO: szkoły konkurują ze sobą w zawodach 
piłki nożnej. Szkoła rywalizuje także w zawodach koszykówki 
i siatkówki z V liceum podczas „The Winter Battle”.

II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego,
ul. Jana Sobieskiego 9

 BUFET:  Stołówki czy bufetu właściwie nie ma, ale działa sklepik 
szkolny (Cafe Sobieski), w którym jest kilka stolików z krzesłami. 
Obiad można zamówić poprzez stronę internetową, wybierając 
z dwóch opcji, codziennie innych. Sklepik oferuje kanapki, droż-
dżówki, soki, wodę, herbatę, jogurty i zdrowe przekąski, tj. wafl e 
ryżowe, bakalie, chipsy owocowe. Mamy także „preclolandię” 
i automat z sokami, wodą i musami owocowymi.
 SZATNIA:  Nie ma szatni, nie przebieramy butów. Kurtki wie-
szamy albo z tyłu klasy na haczykach, albo na oparciach krzeseł. 

TEMAT NUMERU

Jak co roku tuż przed rekrutacją zebraliśmy trochę informacji o szkołach 
ponadgimnazjalnych Krakowa od naszych przyjaciół i ich znajomych. Zgro-
madzone opinie nie wyrażają poglądów redaktorów „Śmigła”, a informacje 
nie wyczerpują wiedzy o szkołach. Żałujemy, ale nie udało nam się dotrzeć 
do uczniów wszystkich szkół. Mamy jednak nadzieję, że choć trochę wesprze-
my trzecioklasistów dokonujących ważnego wyboru.

czyli subiektywny
przegląd ponadgimnazjalnych
szkół Krakowa

SKARB
trzecioklasisty
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Jedynymi szatniami są te, gdzie przebieramy się na WF. Chłopcy 
i dziewczyny mają po dwie szatnie z toaletami i brodzikami.
 DZIENNIK ELEKTRONICZNY:  Librus Synergia. Wpisywane 
są tam nasze oceny, uwagi, w kalendarzu zapisywane są spraw-
dziany, frekwencja oraz plan lekcji z aktualnymi zastępstwami, 
losowany jest szczęśliwy numerek.
 WF  odbywa się głównie w czterech miejscach: na dużej sali 
gimnastycznej, gdzie jednocześnie mogą się pomieścić cztery 
grupy; w sali lustrzanej, w której można grać w ping-ponga lub 
prowadzić zajęcia z tańca, pilatesu; na siłowni oraz – z wyłącze-
niem najzimniejszych dni – na boisku szkolnym (głównie chłopcy). 
 SALA GIMNASTYCZNA  jest wyposażona w kosze, bramki i opcjo-
nalnie słupki do siatki. Ma także kotarę, którą można podzielić 
salę na pół. Nauczyciele WF-u mają w kantorkach dużą ilość 
piłek do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej i ręcznej oraz inne 
podstawowe wyposażenie. W siłowni znajdują się dwie bieżnie, 
wioślarze, sztangi, drążki, ciężarki, materace, rowerki stacjonarne 
itp. Jednocześnie może tu ćwiczyć ok. 25 osób.

III Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kochanowskiego,
os. Wysokie 6

 GODZINY PRACY:  Lekcje odbywają się w godzinach 7:30–15:30. 
Później można uczestniczyć w zajęciach dodatkowych: kółko 
fotografi czne, teatralne, plastyczne, schola i chór, zajęcia przed-
miotowe i językowe, warsztaty z prawa, ekonomii i dziennikarstwa.
W  STOŁÓWCE  można zjeść ciepłe posiłki, ale mało kto z tej 
możliwości korzysta.
W  BUFECIE  znajdziecie zdrowe jedzenie: owoce, warzywa, 
soki, napoje, precelki, drożdżówki, a nawet mleko sojowe. Dużo 
miejsca do siedzenia.
 SZATNIE:  Z jednego boksu korzystają dwie klasy. Jest trochę 
ciasno, ale uczniom za bardzo to nie przeszkadza.
Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego Librus.
W  SKLEPIKU  kupicie to samo co w bufecie. Ponadto w liceum 
są aż cztery automaty z jedzeniem i napojami.
 WF:  Duża hala sportowa i druga mniejsza, a do tego sala fi tness 
z nowym sprzętem.

 TRADYCJE:  FeKuSz, czyli Festiwal Kultury Szkolnej. To wyda-
rzenie, które co roku odbywa się w Teatrze Łaźnia Nowa. Można 
błysnąć talentem i kreatywnością.
Szkoła organizuje także Trójkowe Czwartki, czyli popołudniowe 
spotkania z ciekawymi ludźmi. Są też Dni Humanisty, czyli konkursy 
na najlepsze teksty i poezję zwieńczone ich słowno-muzycznym 
montażem. „Trójka” bierze udział w wielu akcjach charytatywnych 
i projektach oraz organizuje wymiany.
 JĘZYKI:  W szkole można uczyć się języka angielskiego, niemiec-
kiego (w tym również w wymiarze 6 godz. tygodniowo – DSD 
II), francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Lekcje 
odbywają się w systemie międzywydziałowym.

IV Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki,
ul. Krzemionki 11

Szkoła znajduje się przy ul. Krzemionki – 3 minuty na nogach 
od przystanku „Korona”. To punkt przesiadkowy, więc łatwo 
jest dojechać. Po wejściu do szkoły możesz zejść piętro niżej 
i zostawić kurtkę w  SZATNI.  Jeśli nie chcesz, możesz ją nosić 
ze sobą, bo w każdej sali znajdują się specjalnie do tego prze-
znaczone wieszaki.
W szkole funkcjonują dwa  SKLEPIKI, BUFET  i maszyna do kawy.
Każdego pierwszaka można rozpoznać po tym, że przez pierwsze 
dni nie może znaleźć właściwej sali. Nic w tym dziwnego – nie 
każdy jest przyzwyczajony do numeracji typu: sala 2.13, sala 
0.7, DSG, GSG itd.
To szkoła na najwyższym poziomie w Krakowie – dosłownie! 
Dzięki umieszczeniu jej na wzniesieniu koło parku Bednarskiego 
z okien roztacza się panorama Krakowa, której nie da się opisać. 
Jest po prostu piękna! Ma to swój minus: do szkoły mamy pod 
górkę. Za to kondycja z czasem się poprawia.

V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego,
ul. Studencka 12

 GODZINY:  Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym, lekcje 
są w godzinach 7:15–16:45.
 SZATNIA  – brak. Za to w każdej sali są wieszaki, na których można 
zawiesić swoje rzeczy. Obuwie na zmianę nie jest wymagane.
 BUFET:  Można tu kupić najróżniejsze sałatki, drożdżówki, 
kanapki, napoje i inne. Wydawane są też obiady. Jest możliwość 
wykupienia abonamentu.
 WF:  Szkoła ma jedną dużą salę gimnastyczną. Do tego salę 
do aerobiku oraz siłownię. Można korzystać z prysznica. Latem 
czasami zajęcia odbywają się w parku Jordana lub na boisku 
na Groblach.
 TRADYCJE:  zaduszki bluesowo-jazzowe, spotkania z mło-
dzieżą z Izraela, żywe szachy, noc fi lmowa, świąteczny koncert 
charytatywny.
 SAMORZĄD:  W wyborach do samorządu uczniowskiego może 
startować każdy uczeń. SU organizuje wiele imprez. Zajmuje się 
też załatwianiem zniżek i promocji dla uczniów.
 JĘZYKI:  angielski, hiszpański, niemiecki (jest DSD), francuski, 
włoski, rosyjski.
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 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:  Są tu najróżniejsze koła przedmio-
towe, a także tematyczne (robotyczne czy brydżowe). Można 
zapisać się także na koło teatralne, które raz w roku wystawia 
spektakl w teatrze przed publicznością, oraz na chór. Za zgodą 
dyrekcji można też stworzyć własne koło zainteresowań.
 DZIENNIK ELEKTRONICZNY:  Librus Synergia, działa bardzo 
sprawnie i można w nim znaleźć wszystkie potrzebne informacje.

VI Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza,
ul. Wąska 7

 STOŁÓWKA:  Bufet nie jest mały, ale w szkole jest ponad tysiąc 
osób, więc kolejka potrafi  ciągnąć się nawet poza wejście. Mimo 
to zazwyczaj jest gdzie usiąść. Można tu kupić małe pizzowe bułki, 
tosty z dużym wyborem sosów, bułki, precle, kanapki, batoniki, 
ciastka, herbatę, kawę, czekoladę na gorąco i przeróżnego rodzaju 
napoje. Ponadto kupicie w nim rajstopy, zeszyty czy długopisy.
 SZATNIA:  Na kurtki każda klasa ma osobny boks zamykany 
na klucz. Nie ma obowiązku przebierania obuwia.
 DZIENNIK ELEKTRONICZNY:  Od tego roku działa Librus Sy-
nergia. Wpisywane są tam zazwyczaj sprawdziany, zastępstwa, 
a czasami nawet kartkówki. Plan lekcji dostępny jest zarówno 
na stronie szkoły, jak i w dzienniku elektronicznym.
 SALA GIMNASTYCZNA  jest podzielona na pół, a czasami na trzy 
części; mimo to miejsca jest wystarczająco. Na jednej części za-
zwyczaj ćwiczą dziewczyny, na drugiej chłopcy. Równocześnie 
zajęcia ma kilka klas. Są kosze, wyposażenie do gry w siatkówkę, 
a czasami nawet radio. Jest też siłownia. Gdy jest cieplej, wycho-
dzimy biegać koło Wisły lub na pobliskie boisko.  WF  odbywa się 
też na Koronie. Po lekcjach są też liczne zajęcia sportowe, m.in.: 
piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, a nawet jujitsu.
 ZAINTERESOWANIA:  W szkole istnieją kółka: biologiczne, che-
miczne, fi zyczne oraz grupy teatralne Proscenium i Proscenium 
Junior, które odnoszą liczne sukcesy w konkursach wojewódzkich 
i krajowych. Odbywają się debaty oksfordzkie i często są or-
ganizowane wykłady. Szkoła gości konsulów, np. hiszpańskich 
czy z USA. Jest dużo wymian zagranicznych, m.in. z uczniami 
z Niemiec, Francji i Filipin. Oprócz tego co roku z okazji świąt 
Bożego Narodzenia organizujemy koncert pod nazwą „Christmas 
Party” oraz loterię WOŚP, a w lutym Koncert Walentynkowy. 
W trakcie obchodów Dnia Języka Ojczystego szkoła zaprasza 
licznych prelegentów.
 JĘZYKI: „Szóstka” już od dawna ma opinię liceum językowego, 
co jest słusznym spostrzeżeniem. Szkoła co roku prowadzi nabór 
do klas hiszpańskich (VI liceum to najlepsza szkoła nauczająca 
hiszpańskiego w Polsce!) i oddziałów dwujęzycznych angielskich. 
Oprócz tego można realizować program DSD II, czy DELF oraz uczyć 
się angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, hiszpań-
skiego, rosyjskiego w wymiarze rozszerzonym lub podstawowym.

VII Liceum Ogólnokształcące
im. Zofi i Nałkowskiej,
ul. Skarbińskiego 5

 STOŁÓWKA:  Bufet oferuje obiady. Posiłek można zamówić 
na konkretną przerwę. Podstawowy obiad składa się z zupy, drugie-
go dania oraz kompotu, ale można też wybrać inny pakiet obiadowy, 
np. stripsy itp. Są tu stoliki, przy których można zjeść posiłek. Po-

za daniami ciepłymi 
sklepik oferuje so-
ki, kanapki, sałatki, 
batoniki. Bufet nie 
jest dużych rozmia-
rów, na przerwach często są długie kolejki.
 SZATNIA:  niewielka, w wejściu do niej tworzą się korki. W środku 
znajdują się szafki z wieszakiem dla dwóch, trzech osób.
 DZIENNIK ELEKTRONICZNY:  Nie ma papierowego dziennika. 
Wszystkie oceny, zastępstwa, sprawdziany, pochwały oraz plan 
lekcji znajdują się w dzienniku elektronicznym Mobireg.
 SALA GIMNASTYCZNA  jest mała, ale dobrze wyposażona. 
Są tu kosze do koszykówki, tablica licząca punkty oraz składzik 
ze sprzętem. Przy szkole są boiska. Uczniowie mają też dostęp 
do siłowni. Gdy jest ciepło, nauczyciele  WF  idą z grupami do parku 
Jordana. Czasami na lekcjach odbywają się tańce. Aktualnie trwa 
budowa większej i nowocześniejszej sali gimnastycznej.
 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:  Uczniowie na początku roku 
dostają kartkę z wszystkimi wydarzeniami w ciągu całego roku 
szkolnego. Są to m.in.: zbiórka nakrętek, festiwale, turnieje spor-
towe oraz przyjazdy uczniów ze szkół zagranicznych. W szkole 
jest kółko retoryczne i architektoniczne.

VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego,
ul. Grzegórzecka 24

 GODZINY PRACY:  Lekcje odbywają się w systemie dwuzmia-
nowym, pierwsze klasy mają na popołudnie, pozostałe na rano. 
Dzwonki w godzinach 7:30–18:55.
 BUFET  oferuje wszelkiego rodzaju kanapki, sałatki, obwarzanki. 
Poza tym jest woda, ewentualnie jakieś soki; coli i podobnych 
napojów nie ma. Z ciepłych posiłków znajdziemy tu hamburgery, 
zapiekanki czy tosty, a także smaczny obiad. Można kupić także 
herbatę i kawę.
 WF:  W szkole są dość spore szatnie dla chłopców i dziewcząt, 
w których dostępne są prysznice, ale zazwyczaj się z nich nie 
korzysta. Zaplecze sportowe: duża  SALA GIMNASTYCZNA,  
siłownia, tenis stołowy, siłownia „pod chmurką”, nowoczesne 
boiska i bieżnia.
 ZAJĘCIA DODATKOWE:  Przeważają kółka przedmiotowe 
przygotowujące do matury lub konkursów. Oprócz tego można 
zapisać się na łucznictwo lub inne zajęcia sportowe: koszykówka, 
siatkówka, piłka nożna, ręczna, badminton.
 SZATNIA:  Boksy osobno dla jednej lub dwóch klas. W większości 
z nich są zamki na kłódki klasowe lub kod.
 DZIENNIK ELEKTRONICZNY:  Działa całkiem sprawnie, ma apli-
kację na telefon i stronę internetową. Losowanie szczęśliwego 
numerka odbywa się od poniedziałku do piątku o godzinie drugiej 
w nocy na stronie internetowej szkoły.
 GAZETKA  szkolna istnieje, ale jest niezbyt rozpowszechniona 
wśród uczniów.
 TRADYCJE:  Wyjazdowy Sejmik Ósemki, który co roku omawia 
sprawy szkoły i wprowadza zmiany. W szkole istnieje funkcja 
posła i rzecznika klasowego, którzy dbają o sprawy bieżące 
i zajmują się wszelkimi problemami. Pierwsze klasy biorą udział 
w grach terenowych o Wyspiańskim, a ich ślubowanie ma miejsce 
na Skałce przy sarkofagu patrona liceum, Stanisława Wyspiań-
skiego. Organizowane są Artystyczne Spotkania Ósemki, czyli 
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szkolne „Mam talent”, różnego rodzaju akcje charytatywne, akcje 
krwiodawstwa.

IX Liceum Ogólnokształcące
im. Zygmunta Wróblewskiego,
ul. Kazimierza Czapińskiego 5

 STOŁÓWKA:  brak.
 SKLEPIK:  Można w nim kupić drożdżówki, kanapki, także na cie-
pło. W ofercie są też batony, słodycze oraz napoje, w tym kawa 
i herbata, a także przybory szkolne itp.
 SZATNIE:  Dosyć obszerne, z obsługą. Kurtki zostawia się na wie-
szakach, a w zamian otrzymuje się numerek, dla zachowania 
porządku. Zmiana obuwia obowiązuje tylko w zimie.
 DZIENNIK:  Szkoła korzysta z Mobirega.
 WF:  jest duża sala gimnastyczna i siłownia. Sala w dobrym stanie, 
siłownia nieco przestarzała.  WF  osobno mają dziewczyny i chłop-
cy. Uprawiane dyscypliny to piłka nożna, ręczna, koszykówka, 
siatkówka, unihokej, a także – co ciekawe – joga prowadzona 
przez jedną z nauczycielek. Na lekcjach WF uczniowie przepro-
wadzają również wykłady na tematy zdrowotne i cywilizacyjne.
 GODZINY PRACY:  Szkoła jest jednozmianowa. Lekcje trwają 
od 7:45 do 15:45.
 TRADYCJE:  Z okazji świąt Bożego Narodzenia, Święta Niepod-
ległości, zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego organizowane 
są akademie. Każda z klas w ciągu trzech lat uczęszczania do szkoły 
przygotowuje jedną uroczystość. Z dużym zaangażowaniem 
uczniów organizowane są dni językowe, w trakcie których moż-
na uczestniczyć w konkursach i quizach. Samorząd istnieje, ale 
szczerze mówiąc, nie zauważyłam jeszcze jego działalności poza 
zorganizowaniem poczty walentynkowej i wyborów do samego 
samorządu.
 JĘZYKI:  Jako drugiego języka można się uczyć francuskiego 
(od podstaw lub na drugim poziomie, gdy ktoś się uczył w gimna-
zjum), niemieckiego (tylko drugi poziom), włoskiego (od podstaw).

X Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej,
ul. Wróblewskiego 8

W  STOŁÓWCE  można kupić ciepłe obiadki. Trzeba jednak 
zamówić je na jednej przerwie, by zjeść na następnej. Prócz tego 

bułeczki, obwarzanki, jogurty, mleko czekoladowe, serek wiejski, 
paluszki, batoniki.
Nie mamy jednej, dużej  SZATNI,  za to przed klasami są przed-
sionki i tam znajdują się szafki i wieszaki. Dzięki temu uczniowie 
nie tłoczą się w jednej piwnicy. Ale z drugiej strony, jak nie chce ci 
się iść do przydzielonego wieszaka, musisz nosić ze sobą kurtkę 
po szkole.
Szkoła nie korzysta z  DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. 
W dużej  SALI GIMNASTYCZNEJ  znajdują się siatki, drabinki, 
kosze. Wśród zajęć – taniec, fi tness, lekcje na siłowni, gry zespo-
łowe czy tzw. stacyjki.
Możemy się pochwalić fajnym zespołem cheerleaderek.

XI Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Dąbrowskiej,
os. Teatralne 33

 GODZINY:  Szkoła czynna jest od 8:00 do 16:00.
 SZATNIA  znajduje się w podziemiu, każdy zmieści w niej swoje 
rzeczy. Pomieszczenia są monitorowane, więc nie ma obaw, że coś 
zostanie ukradzione.
W szkole znajduje się  STOŁÓWKA,  gdzie można kupić i zjeść 
obiad, oraz  SKLEPIK,  który oferuje kanapki, drożdżówki, napoje 
i inne produkty; zazwyczaj jest duży wybór. Na szkolnych kory-
tarzach są ławki, więc każdy może usiąść i nikt nie musi siedzieć 
na podłodze.
 WF:  Lekcje nie są zbyt ciekawe, ponieważ mało osób ćwiczy. 
Ale jeżeli ktoś ma odpowiednie predyspozycje, może zapisać się 
na zajęcia SKS-u. W liceum znajdują się dwie sale – jedna średnia, 
a druga mniejsza.
 TRADYCJE:  Co roku w szkole organizowana jest feta. Klasy 1. i 2. 
biorą w niej udział, występując w Teatrze Ludowym. Na początku 
roku pierwszoklasiści mają wyjazd integracyjny.
 SAMORZĄD:  Na ścianach znajdują się głośniki, a na każdej 
przerwie płynie z nich muzyka.
 JĘZYKI:  Do wyboru język angielski, niemiecki i hiszpański.
 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:  kółko teatralne, wyjścia do teatru, 
konkursy międzyszkolne i pozaszkolne oraz SKS. Poza tym w szkole 
działa Liga Ochrony Przyrody, Liga Obrony Kraju oraz harcerska 
drużyna o nazwie „Bastian”.
Szkoła korzysta z  DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO  Librus, 
którego aplikację można też pobrać na telefon.
 BLOG:  Szkoła prowadzi własny blog, na którym udostępniane 
są zdjęcia i opisy związane z wszelkimi ważnymi wydarzeniami 
ze szkolnego życia.
 WSPÓŁPRACA:  Partnerami placówki są: UJ, AGH, Uniwersytet 
Pedagogiczny, Uniwersytet Ekonomiczny, Krakowska Akademia 
im. Frycza Modrzewskiego i Wyższa Szkoła Europejska.

XII Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida,
os. Kolorowe 29a

 STOŁÓWKA  standardowo oferuje dwudaniowy obiad.
W  SKLEPIKU  można kupić coś do picia, precle, drożdżówki 
i kanapki robione na miejscu oraz sałatki, batony czy owoce. 
Na ciepło można zjeść kanapki, pizzę, zupki chińskie lub owsianki. 
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Można także wypić kawę, herbatę, kisiel czy gorącą czekoladę. 
Przy sklepiku są stoły i ławki, gdzie można usiąść, zjeść albo 
po prostu porozmawiać. Niedawno z inicjatywy samorządu 
uczniowskiego powstał tzw. kącik socjalny dla uczniów, gdzie jest 
do dyspozycji mikrofalówka, a w planach jest jeszcze dokupienie 
czajnika. Uczniowie mogą sobie tam podgrzewać swoje jedzenie.
 SZATNI  nie ma, za to są nowiutkie szafki, które zadebiutowały 
w tym roku szkolnym. Ogólnie uczniowie są z nich bardzo zado-
woleni. Zostawiają tam nie tylko kurtki i buty, ale także książki, 
które nie są potrzebne na dany dzień.
 DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO  na razie nie ma, ale są plany, 
by go wprowadzić.
 SALA GIMNASTYCZNA  nie jest zła, jednak w najbliższym 
czasie planowany jest jej remont. Są w niej: siatka, kosze, maty 
do fi tnessu, radio. Lekcje są różnorodne.
 SAMORZĄD UCZNIOWSKI  działa bardzo aktywnie. Założył 
np. szkolny instagram i snapchat, gdzie na bieżąco możemy śledzić, 
co dzieje się w szkole.
Najważniejsze  TRADYCJE  szkoły to coroczny wyjazd pierwszo-
klasistów na obóz integracyjny oraz „Fekusz”, który odbywa się 
zwykle w marcu. To przegląd artystyczny, w którym wszystkie 
klasy pokazują, na co je stać. Festiwal jest bardzo ważnym wy-
darzeniem, dlatego kilka dni przed samymi występami nikt nie 
myśli o nauce. Nauczyciele, jeśli chodzi o „Fekusz”, są bardzo wy-
rozumiali. Kiedy już nadchodzi fi nalny dzień, wszyscy spotykamy 
się w Teatrze Ludowym, z którym szkoła od wielu lat współpra-
cuje, i oglądamy wyniki naszej ciężkiej pracy. Patronem szkoły 
jest Norwid – bierzemy więc udział w Dniach Norwidowskich, 
podczas których jeszcze raz możemy pokazać się z artystycznej 
strony. Tym razem uwzględniając twórczość naszego patrona.
 KOŁA ZAINTERESOWAŃ:  koło strzeleckie, gazetka szkolna, 
grupa wolontariacka, która bierze udział m.in. w WOŚP i w Szla-
chetnej Paczce.

XIII Liceum Ogólnokształcące
im. Bohaterów Westerplatte,
ul. Sądowa 4

Liceum nie ma stołówki. Jest jednak  BUFET,  który oferuje cie-
płe posiłki oraz zdrowe przekąski w postaci sałatek. W szkole 
znajduje się również  SKLEPIK.  Codziennie można w nim kupić 
świeże bułki i drożdżówki, zdrowe przekąski w formie musli czy 
suszonych owoców. Dostępne są też rożne rodzaje zdrowych 
soków owocowych. Przy bufecie znajduje się wyznaczone miejsce, 
gdzie można zjeść i spokojnie spędzić przerwę.
 SZATNIA:  W szkole na każdym piętrze znajdują się pojemne 
boksy, w których uczniowie mogą zostawić ubrania. Dla każdej 
klasy przeznaczone jest od dwóch do trzech boksów, w zależności 
od liczebności uczniów.
 DZIENNIK ELEKTRONICZNY  to szybki i łatwy sposób na kontakt 
nauczycieli z uczniami i rodzicami. Obecność jest sprawdzana 
na początku każdej lekcji, a oceny dodawane są na bieżąco. Poprzez 
dziennik elektroniczny uczniowie są informowani o zastępstwach 
czy konkursach.
W szkole jest duża i mała  SALA GIMNASTYCZNA,  sala do gim-
nastyki korekcyjnej, basen oraz boisko do gry w ogrodzie szkol-
nym. Na  WF-ie  uczniowie grają w siatkówkę, koszykówkę, piłkę 
nożną i w tenis stołowy. Organizowane są także zajęcia taneczne. 
Do dyspozycji jest również atlas.

 TRADYCJE: 
Co roku organizo-
wane są wymiany 
ze szkołami z róż-
nych krajów oraz 
pasjonujące projekty pozwalające uczniom poszerzać wiedzę.
Działają też chór szkolny oraz koło teatralne, cieszące się dużym 
zainteresowaniem. Tradycją szkoły stają się debaty oksfordzkie 
i światopoglądowe. Szkoła ma też cyklicznie pojawiającą się 
gazetkę w formie elektronicznej.

XIV Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika,
ul. Józefa Chełmońskiego 24

 STOŁÓWKI  nie ma. Obiady serwowane są przez fi rmę caterin-
gową. Możemy je zjeść na tzw. świetlicy.
 SZATNIA:  Każda klasa ma swój boks, w którym zostawia kurt-
ki i buty. Podczas lekcji są one zamykane, więc wszystko jest 
bezpieczne.
 DZIENNIK ELEKTRONICZNY:  Librus Synergia, większych 
problemów z nim nie ma.
 SKLEPIK  oferuje duży wybór soków, precli, drożdżówek. Na cie-
pło można również zjeść zapiekanki czy pizzę, do tego napić się 
herbaty lub kawy.
Stan  SALI GIMNASTYCZNEJ  jest dobry, wyposażenia – również. 
W szkole jest także aula, gdzie gra się w ping-ponga. Jest także 
siłownia i sale do fi tnessu.
 TRADYCJE:  Co roku jest organizowany Festyn Azorski, który 
cieszy się wielką popularnością na osiedlu. Oprócz tego uczniowie 
biorą udział w różnych przedsięwzięciach wolontariackich, takich 
jak WOŚP czy „paczka dla zwierzaka”.
 KOŁA ZAINTERESOWAŃ:  fotografi czne i geografi czne, teatr 
szkolny „Scena przy Chełmońskiego”, który działa od 1986 r.

XVIII Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Akademii Krakowskiej
św. Jana Kantego,
ul. Na Błonie 15b

Budynek XVIII LO jest położony w zacisznym miejscu (osiedle 
Widok). Szkoła jest liderem programu „Szkoła Promująca Bez-
pieczeństwo” – monitoring, przyjazna atmosfera i kameralność 
sprzyjają poczuciu bezpieczeństwa. 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.
 GODZINY:  uczymy się na jedną zmianę.
Szkoła korzysta z e-dziennika, który dzięki wielu funkcjonalno-
ściom pozwala nie tylko orientować się w ocenach, ale służy także 
do kontaktu z nauczycielami (zarówno rodzice, jak i uczniowie 
mają swoje hasła).
 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:  wyrównawcze, koła przedmio-
towe, zajęcia ukierunkowane na przygotowanie do matury, 
zespół wokalny, praca w rozgłośni radiowej, zajęcia szachowe 
prowadzone przez profesjonalistów z Krakowskiego Klubu 
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Szachistów – to tylko niektóre z propozycji oferowanych przez 
naszych nauczycieli. Od kilku lat w bibliotece działa Klub Recen-
zenta, w ramach którego mamy okazję doskonalić swój warsztat 
językowy i literacki, ale również jako pierwsi możemy poznać 
wiele nowości wydawniczych.
Prowadzimy też bloga. Nie wydajemy tradycyjnej gazetki, two-
rzymy natomiast innowacyjną formę – „gazetkę na tablicy” 
zatytułowaną „W skrócie”. To grafi czno-tekstowa wystawa 
prezentująca bieżące osiągnięcia, wydarzenia, będąca swoistym 
komentarzem szkolnej rzeczywistości.
Codzienność urozmaicają imprezy cykliczne (Święto Sztuki, 
konkurs fotografi czny czy warsztaty kulinarne), spotkania z za-
granicznymi gośćmi, wydarzenia sportowe.
Co roku organizujemy Festiwal Nauki, podczas którego mamy 
okazję wziąć udział w spotkaniach, seminariach, warsztatach 
prowadzonych przez interesujących ludzi, którzy dzielą się 
z nami swoja pasją. Szkoła współpracuje z British Council, czego 
efektem jest uzyskanie certyfi katu: International School Award. 
Możemy brać udział w wyjazdach narciarskich i wycieczkach 
(integracyjnych i zagranicznych).
XVIII Liceum Ogólnokształcące ma świetną  BAZĘ SPORTOWĄ:  
boisko wielofunkcyjne Orlik 2012 (siatkówka, koszykówka, tenis 
ziemny),  SALĘ GIMNASTYCZNĄ  z zapleczem: szatnie, natryski, 
siłownię, boisko do siatkówki plażowej – jedyne w Krakowie. 
Do dyspozycji uczniów pozostaje sprzęt sportowy, w tym stół 
do tenisa stołowego. Wuefi ści współpracują z klubami spor-
towymi: KS Bronowianka, AP Wisła Kraków. Bierzemy udział 
w zawodach sportowych, ale także często jesteśmy (jako szkoła) 
ich współorganizatorami.

XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. płk. pil. Stanisława
Skarżyńskiego,
ul. Seniorów Lotnictwa 5

 GODZINY PRACY:  Szkoła jednozmianowa. Lekcje trwają od 8:00 
do 16:50.
 STOŁÓWKA  zaprasza na domowe, zdrowe obiady, przyrządza-
ne na miejscu (cena: 8,40 zł, sama zupa: 3 zł).  SKLEPIK  oferuje 
zdrowe przekąski (kanapki, owoce, sałatki warzywne) i napoje.
 SZATNIA:  uczniowie przechowują swoje rzeczy w nowo zaku-
pionych szafkach.
Od dwóch lat szkoła korzysta z  DZIENNIKA ELEKTRONICZ-
NEGO  Mobireg, do którego dostęp mają nauczyciele, uczniowie 
i rodzice i który jest też platformą komunikacji.
Placówka ma własną  SALĘ GIMNASTYCZNĄ  z zapleczem 
i nowym sprzętem sportowym. Współpracuje też z klubem 
sportowym Prądniczanka (klasy sportowe), co daje możliwość 
korzystania z jego obiektów.
 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:  W szkole działają klasy 
lotnicze (współpraca z Muzeum Lotnictwa, 8 Bazą Lotnictwa 
Transportowego, Aeroklubem w Pobiedniku).
Do tradycji szkoły należą imprezy organizowane przez samorząd: 
rajdy jesienne i wiosenne, imprezy charytatywne (np. dzień 
ciasteczkowy), festiwal klas integracyjnych, jasełka, sesja lotni-
cza). Podczas przerw można zagrać w tenisa stołowego (3 stoły) 
i piłkarzyki (2 stoły). Radiowęzeł umożliwia słuchanie muzyki 
i sprawdzenie swoich umiejętności w roli prezentera muzycznego.
 JĘZYKI:  angielski, hiszpański i niemiecki.

XXIV Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II,
ul. Wilhelma „Wilka” Wyrwińskiego 1

GODZINY OTWARCIA: Szkoła pracuje na jedną zmianę, od godz. 
8:00 do 16:00.
STOŁÓWKA i BUFET połączone są ze sklepikiem. Można tu kupić 
obiad, zapiekanki, tosty. Są miejsca do siedzenia: stoliki, krzesła. 
W SKLEPIKU oprócz dań ciepłych można kupić owoce czy koktajle.
SZATNIA: Szkoła ma szafki, które zapewniają dużo miejsca 
i przestrzeni.
DZIENNIK ELEKTRONICZNY: Szkoła korzysta z „Librusa”. Wszyst-
kie informacje są w nim systematycznie uzupełniane.
SALA GIMNASTYCZNA i WF: Jak możemy przeczytać na stronie 
szkoły: „Sala gimnastyczna, wyłożona [jest] profesjonalną wy-
kładziną, zaopatrzona w świetlną tablicę wyników oraz siłownię 
i salę do aerobiku z lustrami od podłogi do sufi tu i nowoczesnym 
sprzętem nagłaśniającym”. Również w opinii uczniów sala jest 
dobrze zaopatrzona w podstawowe wyposażenie. Można chodzić 
na zajęcia fi tness lub siatkówkę. Dodatkowo zajęcia z siatkówki 
odbywają się w Tauron Arenie.
TRADYCJE: Święto patrona – Jana Pawła II.
JĘZYKI: angielski, hiszpański, włoski, niemiecki.
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE z każdego przedmiotu. Oprócz tego 
w szkole działa chór i SKS-y.
SAMORZĄD działa dobrze, organizuje wiele akcji, m.in.: zbie-
ranie materiałów plastycznych, książek i zabawek dla szpitala 
w Prokocimiu, co było promowane przez TVP. Organizowane 
są też zbiórki zakrętek.
Szkoła ma również KLUBIK, w którym uczniowie w czasie wolnym 
mogą oglądać telewizję lub słuchać muzyki.

Katolickie Liceum
Ogólnokształcące
im. Świętej Rodziny z Nazaretu,
ul. Pędzichów 13
 STOŁÓWKA  sprawia się bardzo dobrze, uczniowie i nauczyciele 
chwalą jej obiady. Ciepłym posiłkom wydawanym pomiędzy 12:00 
a 15:00 często towarzyszą smaczne desery, kompoty i przystawki.
 BUFET  połączony ze szkolnym  SKLEPIKIEM  oprócz najróż-
niejszych drożdżówek, soków, herbat, kaw zaskakuje ofertą 
wykonywanych na miejscu zapiekanek. Po odebraniu przekąski 
można wygodnie usiąść przy stolikach lub na krzesłach barowych 
i spokojnie czekać na lekcje.
 SZATNIA  dla licealistów jest niewielka, jednak zawsze można 
znaleźć tam wolne miejsca ze względu na luźną politykę szkoły 
co do przebierania butów.
LO nie korzysta już z tradycyjnych dzienników papierowych.
 DZIENNIK ELEKTRONICZNY  jest wygodny i działa dobrze. 
Uczniowie korzystają również z aplikacji na telefon, która pozwala 
podglądać oceny, podział godzin i usprawiedliwienia.
Szkoła ma uniwersalną  SALĘ GIMNASTYCZNĄ,  siłownię, salę 
taneczną/do aerobiku, salę do tenisa stołowego i trzy duże bo-
iska ze specjalną nawierzchnią (do nogi, siatki i kosza). Sąsiaduje 
z zamkniętym parkiem, w którym często biegamy.
Placówka przykłada dużą wagę do  TRADYCJI.  Raz w roku 
odbywa się Koncert Bożonarodzeniowy, w którym bierze udział 
cała szkoła, a pod koniec roku organizowany jest Piknik Szkolny. 
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Warte podkreślenia jest to, że liceum sponsoruje stypendia dla 
uczniów. Przy ich przyznawaniu nie są brane pod uwagę oceny, 
ale zaangażowanie ucznia, opinie kolegów i nauczycieli.

Liceum Ogólnokształcące
Zakonu Pijarów
im. ks. Stanisława Konarskiego

 GODZINY PRACY:  Zajęcia przeważnie trwają od godziny 8:00 
do 15:00.
W szkole działa  KAWIARENKA,  która jest odpowiednikiem 
sklepiku szkolnego. W jej ofercie znajduje się zdrowa żywność. 
Ponadto w szkole działa catering obiadowy. Na długiej prze-
rwie przyjeżdża obiad i można zjeść ciepły posiłek w klasie lub 
w kawiarence.
W szkolnej  SZATNI  każdy uczeń ma własną szafkę zamykaną 
na klucz. Szkoła ma też pełnowymiarową, dobrze wyposażoną 
 SALĘ GIMNASTYCZNĄ.   WF  odbywa się dwa razy w tygodniu, 
osobne zajęcia dla chłopców i dziewcząt. Ponadto w ramach 
trzeciej i czwartej godziny WF-u uczniowie mogą wybrać spo-
śród szerokiej palety zajęć fakultatywnych (m.in. piłka nożna, 
unihokej, siatkówka, basen, aerobik). Szkoła może pochwalić 
się rozmaitymi osiągnięciami sportowymi, w ostatnim czasie 
sukcesami pływackimi.
Działa  DZIENNIK ELEKTRONICZNY  Librus Synergia, do którego 
dostęp mają zarówno uczniowie, jak i ich rodzice.
 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:  zróżnicowane profi le, m.in. 
klasa medyczna, architektoniczna, humanistyczno-dziennikar-
ska i ekonomiczno-prawna. W szkole jest szeroki wybór kółek 
pozalekcyjnych, olimpijskich, kół zainteresowań i warsztatów. 
Organizowane są festyny i akcje powiązane z wolontariatem, 
takie jak festyn rodzinny, ferie w mieście, bożonarodzeniowe 
i wielkanocne spotkania dla samotnych.

Publiczne Salezjańskie
Liceum Ogólnokształcące,
os. Piastów 34

 GODZINY PRACY:  Szkoła pracuje na jedną zmianę, w godz. 
od 8:00 do ok. 15:00.
 BUFET  oferuje ciepłe posiłki, można zamówić obiad w abona-
mencie lub pojedynczo. W ofercie są także kanapki, drożdżówki, 
obwarzanki, sałatki i zapiekanki. Bufet jest połączony ze sklepikiem 
szkolnym oferującym wszelkiego rodzaju napoje czy przekąski, 
a przy szatniach znajduje się automat z przekąskami. W szkole 
jest także lokal Cafe u Gucia, otwarty przed lekcjami, na długiej 
przerwie i popołudniami, gdzie można przysiąść, napić się kawy 
czy herbaty i coś przekąsić.
Są dwie  SALE GIMNASTYCZNE  (duża i mała) oraz siłownia 
i salka do tenisa stołowego. Niedawno wyremontowano dużą 
salę, na której teraz gra się jeszcze wygodniej. Mała sala gimna-
styczna służy głównie do lekcji fi tness, są tutaj zamontowane 
lustra. W szkole są dwie szatnie sportowe. Zarówno męska, jak 
i damska mają dostęp do pryszniców. Co istotne, wszystko jest 
czyste i schludne, nie ma porysowanych ścian.
 ZAJĘCIA DODATKOWE:  Młodzieżowy Klub Recenzenta, 
teatr, wolontariat Caritas, koło fi lmowe, koła przedmiotowe. 
Oprócz tego działają zespół muzyczny i szkolny chór. Przy szkole 
działa klub sportowy Salos Piast i dość często są organizowane 

turnieje piłkarskie, 
gry w siatkówkę 
czy koszykówkę. 
Samorząd orga-
nizuje także noce 
fi lmowe.
 SZATNIA  typu teatralnego, przed lekcjami zostawiamy kurtkę 
czy buty, które odbierają panie szatniarki i wydają bloczek. Prze-
bieranie obuwia jest obowiązkowe tylko w okresie zimowym.
 DZIENNIK ELEKTRONICZNY  działa dosyć dobrze; oceny 
i sprawdziany są dodawane na bieżąco. Dyrekcja i nauczyciele 
informują o wydarzeniach poprzez ogłoszenia w dzienniku. 
Szczęśliwy numerek jest losowany za pośrednictwem dziennika 
dzień wcześniej o godz. 18.00. Minusem jest to, że niektórzy 
nauczyciele nie czytają wiadomości, które się do nich wysyła.
 GAZETKA  „NieCoDziennik” to nasze szkolne czasopismo reda-
gowane przez uczniów. Jest wydawane średnio 5 razy w ciągu 
roku, a od niedawna w nowej, kolorowej formie.
 SAMORZĄD  szkolny organizuje dyskoteki, m.in. na Hallowe-
en, z okazji karnawału czy walentynek. Podczas każdej z nich 
na uczniów czekają różnorodne atrakcje. Szkoła organizuje także 
dni tematyczne.

Zespół Szkół nr 1
im. Rafała Kalinowskiego,
ul. Ułanów 3
Technikum komunikacyjne

 STOŁÓWKA  znajduje się w przyszkolnym internacie, oferuje 
obiad dwudaniowy, dla osób zakwaterowanych również śniadania 
i kolacje. W  SKLEPIKU  szkolnym można kupić robione na miejscu 
kanapki, a także napoje, przekąski, batoniki.
 SZATNIA  taka jak w teatrze albo fi lharmonii – dajesz kurtkę, 
a dostajesz bloczek. Miejsca wystarcza dla wszystkich.
 DZIENNIK ELEKTRONICZNY  Librus Synergia działa bardzo 
sprawnie. Nauczyciele wpisują do niego (poza ocenami) terminy 
kartkówek, sprawdzianów, zebrań z rodzicami.
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 SALA GIMNASTYCZNA  jest bardzo dobrze wyposażona: piłki, 
siatki i ogólnie (co warto podkreślić) sprawny sprzęt sportowy. 
W czasie jednej lekcji  WF  na dwóch działających salach (małej 
i dużej), a także na siłowni ćwiczą jednocześnie aż 4 klasy.
 TRADYCJE:  zbliża się Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej; 
w październiku odbył się Dzień Twórczości Literackiej, w grudniu 
po szkole chodził Święty Mikołaj, a w lutym – na walentynki – 
zorganizowana została specjalna audycja w szkolnym radiowęźle 
i każdy mógł zamówić piosenkę.

Zespół Szkół Chemicznych
im. Marii Skłodowskiej-Curie,
ul. Krupnicza 44
Technikum Chemiczne
i Ochrony Środowiska nr 3
oraz XXVI Liceum Ogólnokształcące

W szkole jest  SKLEPIK,  który oferuje kanapki, drożdżówki, 
precle, sałatki, owoce, napoje oraz ciepłe przekąski. Są też au-
tomaty z napojami.
 SZATNIA:  wszystkie klasy pierwsze mają swoje boksy, a pozo-
stałe klasy – zamykane szafki. Znajdują się one na poziomie –1.
 DZIENNIK ELEKTRONICZNY  uruchomiony został niedawno, 
od połowy marca 2016.
Szkoła ma  SALĘ GIMNASTYCZNĄ  i dwie siłownie. Dodatkowo 
korzystamy z obiektów sportowych w parku Jordana, do którego 
mamy 5 minut drogi. Przy sali gimnastycznej znajduje się szatnia 
i prysznice. Dla chętnych prowadzone są dodatkowe zajęcia 
sportowe – z gier zespołowych, siłowni i tańca.
Szkoła pielęgnuje liczne  TRADYCJE:  Co roku organizowane 
są uroczystości, m.in.: pasowanie na ucznia połączone z Balem 
Piórnika, Tydzień Patronki Szkoły – Marii Skłodowskiej-Curie, 
jasełka i wigilia szkolna, andrzejki, mikołajki, walentynki, Święto 
Niepodległości i Święto Konstytucji 3 Maja, konkursy pieśni 
i poezji patriotycznej.
Prężnie działa  SAMORZĄD  – zajął II miejsce w Samorządowej 
Lidze Mistrzów, wolontariat, PCK, Koło Przedsiębiorców, Koło 
Miłośników Krakowa. Wydawana jest gazetka szkolna „Alchemik”, 
która zdobywa prestiżowe nagrody.
Szkoła została również wybrana przez Fundację Orlen – Dar 
Serca do realizacji programu stypendialnego „Mistrzowie Che-
mii”. Realizuje także projekt „Zdrowy Oddech” oraz program 
„Małopolska Chmura Edukacyjna”. Ma doskonale wyposażone 
pracownie przedmiotowe i laboratoria.

Zespół Szkół
Ekonomicznych nr 1,
ul. Kapucyńska 2

 GODZINY PRACY:  Szkoła pracuje na dwie zmiany. Pierwsze 
i czwarte klasy od poniedziałku do czwartku mają na rano, 
a w piątek na popołudnie. Drugie i trzecie klasy od poniedział-
ku do czwartku chodzą do szkoły po południu, a w piątek rano. 
Pierwszy dzwonek słychać o 7:00, a ostatni o 19:35.
 BUFET  znajduje się w podziemiu. Niestety, w ofercie nie ma obia-
dów, ale można w nim kupić kawę, herbatę, kanapkę lub ciepłą 
zapiekankę.

W szkole nie ma boksów,  SZATNI  ani szafek. Uczniowie nie 
przebierają butów, chyba że mają  WF  (wtedy obowiązkowo). 
Wszystkie rzeczy nosimy przy sobie, a w salach lekcyjnych znaj-
dują się wieszaki.
Szkoła korzysta z  E-DZIENNIKA  Librus. Konto posiadają ucznio-
wie i rodzice, dzięki czemu na bieżąco mogą śledzić oceny czy 
terminy sprawdzianów. Zdaniem jednych Librus to genialne 
rozwiązanie, inni uważają, że dziennik elektroniczny to niewypał.
W szkole są dwie  SALE GIMNASTYCZNE  (mała i duża) oraz 
siłownia. Każde pomieszczenie jest dobrze zagospodarowane. 
Niestety, nie ma możliwości wzięcia prysznica po lekcjach. Gdy robi 
się ciepło, nauczyciele często prowadzą zajęcia WF na świeżym 
powietrzu. Blisko naszej szkoły jest park Jordana.
 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:  Co roku każda klasa pierwsza 
bierze udział w konkursie teatralnym. Jego celem jest integracja 
grupy oraz rozwijanie talentów uczniów. Ta impreza wpisała się 
w tradycję szkoły.
 SAMORZĄD  organizuje zabawy okolicznościowe. Wydawana 
jest „Ekonowinka” – gazeta redagowana przez uczniów (cieszy się 
dużym zainteresowaniem i zbiera wiele nagród). Szkoła oferuje 
praktyki hotelarskie na Cyprze i Malcie. Warunkiem są dobre 
oceny i zachowanie. Taka forma praktyk daje wiele możliwości. 
W Krakowie praktyki odbywają się m.in. w hotelu Hilton.

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1
im. Powstańców Śląskich,
ul. Kamieńskiego 49

W szkolnym  BUFECIE  można zjeść obiad, a także pizzę czy 
zapiekanki na ciepło. W ofercie także soki, batony, drożdżówki, 
obwarzanki. Jeśli chodzi o miejsce do siedzenia, to jest parę 
stolików z dużą ilością krzeseł. Na korytarzach są ławki, więc 
też można znaleźć miejsce, aby zjeść śniadanie.  STOŁÓWKA 
znajduje się w położonym bardzo blisko szkoły internacie.
 SZATNIA  wygodna jednak, gdy zejdzie się w niej kilka klas, 
bardzo trudno się przecisnąć.
 DZIENNIK ELEKTRONICZNY  (Librus) działa bardzo sprawnie. 
To dobre rozwiązanie – nie ma potrzeby dopytywać nauczycieli 
o oceny czy sprawdziany, ponieważ wszystko mamy na wycią-
gnięcie ręki.
Wyposażenie  SALI GIMNASTYCZNEJ  dobre,  WF  przebiega 
w bardzo fajnej i miłej atmosferze. Szkoła specjalizuje się m.in. 
w siatkówce i koszykówce. Jest siłownia, boisko, kort.
 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:  Co roku we wrześniu organi-
zowany jest festyn sportowy; z okazji Święta Niepodległości (11 
listopada) czy Święta Konstytucji 3 Maja organizowane są aka-
demie. Działa grupa teatralna, gazetka szkolna, SKS, wolontariat. 
Szkoła organizuje konkursy i przeglądy kultury, np. program „Mam 
talent”, Konkurs Wiedzy o Powstaniach Śląskich, konkurs fi lmowy, 
rozgrywki sportowe, Krakowski Wielobój Siłowy.

Zespół Szkół Łączności
im. Obrońców Poczty Polskiej
w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31

 GODZINY PRACY:  Szkoła pracuje od godziny 7:30 do 17:00. 
Po lekcjach można zostać na zajęciach dodatkowych lub warsz-
tatach. Pierwsze klasy mają korzystniejszy plan lekcji.
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 KÓŁKA 
 ZAINTERESOWAŃ 
i  TRADYCJE:  mate-
matyczne, strzeleckie, 
historyczne, informa-
tyczne, elektroniczne i mechatroniczne. W ZSZ HTS działa Klub 
Historyczny im. Armii Krajowej oraz Klub Wolontariatu.
Szkoła angażuje się również w akcje charytatywne, prospołeczne 
i informacyjne, m.in. zabawę andrzejkową dla podopiecznych 
warsztatów terapii zajęciowej, akcje krwiodawstwa, zbiórkę darów 
dla Polaków na Kresach, pomoc dla Krakowskiego Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt i wiele innych.
Corocznie odbywają się tradycyjne konkursy, m.in. kolęd i pasto-
rałek, na świąteczny wystrój sal oraz mikołajkowy turniej piłki 
nożnej o puchar dyrektora. Szkoła prowadzi wymianę między-
narodową uczniów i nauczycieli z Norymbergą (Niemcy) oraz 
współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami, w tym 
PCK, oraz zakładami pracy. Działa radiowęzeł, a przerwy umilają 
uczniom audycje i utwory muzyczne.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
im. ks. kard. A.S. Sapiehy,
ul. Rzeźnicza 4

W szkole działają nowe  STOŁÓWKA  i kuchnia, które zapewniają 
trzy pełne posiłki dziennie. Menu pod kierunkiem dietetyka jest 
współtworzone przez uczniów. Obiad składający się z dwóch 
dań, kompotu i deseru to koszt 6,5 zł.
W szkole znajduje się także  MINIBUFET  oferujący świeże, ro-
bione na miejscu kanapki. Można też zamówić różnego rodzaju 
kawy czy herbaty. Bufet serwuje też drobne przekąski na ciepło, 
owoce, napoje zimne.
 SZATNIE  są obszerne i zapewniają odpowiednią ilość miejsca 
wszystkim klasom, objęte są monitoringiem wizyjnym.
Szkoła nie korzysta z  DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. 
Jest tu pełnowymiarowa  SALA GIMNASTYCZNA  przystosowana 
do rozgrywania meczów w różnych dyscyplinach sportowych 
(tablica z wynikami i pełne nagłośnienie plus mikrofony bezprze-
wodowe). Działa także siłownia, która ciągle jest doposażana 
ze względu na duże zainteresowanie uczniów, oraz strzelnica 
sportowa na broń pneumatyczną. Zajęcia w ramach wychowania 
fi zycznego odbywają się także na kortach tenisowych (zimą pod 
balonem) i na basenie.
W szkole istnieje drużyna SKS siatkówki dziewcząt, drużyna cross 
fi t i strzelecka. Planowane jest powołanie drużyn koszykówki 
i kick-boxingu.
 SAMORZĄD  uczniowski organizuje imprezy dla naszych uczniów. 
Zwieńczeniem tych działań było zdobycie Złotego Berła Kraka 
w konkursie na najlepszy samorząd uczniowski w Krakowie. 
Można śmiało powiedzieć, że nie ma tygodnia, w którym nie 
odbywałaby się jakaś akcja.
Istnieje też wiele kół zainteresowań naukowych i tematycznych 
– koło PCK, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, SKS, koło 
teatralne i historyczne.

 Redakcja

 STOŁÓWKA  znajduje się przy szkolnym internacie (ul. Nowa-
czyńskiego). Można tam zjeść ciepłe posiłki. Można też kupić 
zapiekanki, hot-dogi, kanapki i bułki, np. z kurczakiem i sałatą.
 BUFET  znajduje się w budynku szkoły. Tam, podobnie jak w sto-
łówce, kupimy zapiekanki, hot-dogi i kanapki. Ceny są przystępne. 
Jest też miejsce, gdzie można usiąść i zjeść. Bufet przyciąga tłumy.
 SZATNIE:  Jest w nich mało miejsca z powodu dużej liczby osób 
w klasach. Na szczęście plan lekcji ułożony tak, by zajęcia kończyły 
się o różnych godzinach. W szatni są ławki, wieszaki i kaloryfery, 
które czasami służą także za półki. Uczniowie postarali się również 
o elektroniczny zamek.
 DZIENNIK ELEKTRONICZNY:  Szkoła korzysta z MobiRega i tra-
dycyjnego dziennika papierowego. Systemy oceniania z niektórych 
przedmiotów nie sprawdzają się w dzienniku elektronicznym.
 SKLEPIK  oferuje różne rodzaje drożdżówek, jest ich naprawdę 
sporo. Ponadto ciastka, batony musli – oczywiście bez cukru, 
są też gorące napoje.
Szkoła ma jedną  SALĘ GIMNASTYCZNĄ,  dwa boiska, salę do ping-
-ponga i obszerny korytarz. Wyposażenie sal jest standardowe, 
podobnie jak lekcje wychowania fi zycznego. Co ciekawe, w trakcie 
zajęć sportowych można korzystać z planszy do Twistera.
 TRADYCJE:  Uczniowie bardzo angażują się w przygotowanie 
dni otwartych. Piszą wówczas programy, organizują zajęcia dla 
kandydatów. Są też turnieje piłki nożnej, w których gra sam pan 
dyrektor.
Podczas akcji mikołajkowej uczniowie obrzucani są cukierkami 
i zbierane są datki dla potrzebujących rodzin. Szkoła organizuje 
również wypady na ryby i konkursy szachowe, w których czynnie 
bierze udział pan dyrektor.
Działalność  SAMORZĄDU  jest ściśle związana ze szkolnymi 
tradycjami. Oprócz tego organizuje on eventy okolicznościowe, 
np. Walentynki czy Dzień Sportu.
 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:  Jest ich wiele, np. koło promocji szko-
ły, koła mówców, programowania, tworzenia stron internetowych 
i aplikacji. Są także zajęcia „mobilne”, które można zorganizować, 
konsultując się z nauczycielem danego przedmiotu (algorytmy, 
matematyka, elektronika i programowanie).
 JĘZYKI:  W szkole uczymy się angielskiego i niemieckiego. 
Na początku uczniowie zdają test sprawdzający, który przy-
dziela ich do odpowiednich grup międzywydziałowych. Poziomy 
są zróżnicowane – od bardzo zaawansowanego, gdzie np. pisze się 
reportaże, do grupy początkującej, zaczynającej poznawać język 
„od zera”. W drugiej klasie, oprócz podstawowego angielskiego, 
są również lekcje angielskiego zawodowego.

Zespół Szkół Zawodowych
im. Huty Tadeusza Sendzimira,
os. Złotej Jesieni 2

W szkolnym  BUFECIE  można zjeść zarówno coś ciepłego, jak 
i przekąski, owoce, kanapki, drożdżówki, napoje na zimno i ciepło.
 SZATNIA  usytuowana jest na parterze budynku i obsługiwana 
przez pracowników szkoły, uczniowie oddają swoje rzeczy, odbie-
rając bloczki, podczas lekcji jest zamknięta. W okresie zimowym 
uczniowie zmieniają obuwie.
Szkoła ma dwie  SALE GIMNASTYCZNE,  świetlicę oraz siłownię. 
Wyposażenie pozwala na urozmaicone prowadzenie lekcji  WF. 
W sektorze gimnastycznym są trzy szatnie i prysznice. Szkoła 
angażuje się w liczne wyjścia z różnorodnych dziedzin sportowych, 
takich jak siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna.
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Miracle of Sound
To jednoosobowa grupa muzyczna założona 

przez Gavina Dunne’a. Choć w swojej ojczyźnie 
– Irlandii – Gavin nie jest zbyt popularny, przyznano 

mu tytuł najbardziej obiecującego muzyka indie. Projekt 
wystartował w 2010 roku, a nowe utwory ukazują się 
do tej pory. Co imponujące, Irlandczyk jest artystą nie-
zależnym w pełnym tego słowa znaczeniu. We własnym, 
domowym studiu komponuje i nagrywa wszystkie swoje 
piosenki. Bez pomocy wytwórni płytowych uzyskał już 
ponad 80 milionów odtworzeń, a liczba subskrypcji w tym 
momencie wynosi prawie 350 tys. i wciąż rośnie. Gatunek 
muzyki, który tworzy, bardzo ogólnie można zaliczyć 
do indie. W takiej kategorii jest również nagradzany. 
Jednakże jego pięcioletni dorobek artystyczny cechuje 
taka różnorodność stylów, że praktycznie nie ma rodzaju 
muzycznego, w którym nie skomponowałby utworu. 
Jednocześnie każda piosenka to osobne dzieło sztuki, 
które jest gatunkiem samo w sobie. Jedną z najbardziej 
popularnych, a jednocześnie moją ulubioną, jest utwór 
„Wake The White Wolf”, inspirowany grą „Wiedźmin 3: 
Dziki Gon”, czy „Lady Of Worlds”. Oprócz tego zawrotną 
liczbę wyświetleń osiągnęła piosenka „Halfman’s Song”, 
nawiązująca do „Gry o Tron”. Bez wątpienia to jeden z tych 
kanałów na YouTube, który powinniście odwiedzić, jeśli 
jesteście spragnieni klimatycznej muzyki.

 Kamila Kucia
kamila.smiglo@gmail.com

Wiosna,
ach, to

ty!

 przygotował Mateusz Ciochoń
mateuszc.smiglo@gmail.com
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P
ewne zjawiska w modzie nie przemijają. Z pewnością należy 
do nich wykorzystanie takich materiałów jak skóra i jeans. 
Kurtki z takiego właśnie tworzywa nie dość, że długo wam 

posłużą, to jeszcze są do kupienia w każdym właściwie sklepie, 
w naprawdę elastycznym przedziale cenowym. Ilość ubrań, jaką 
można do nich dopasować, pozytywnie was zaskoczy. A pewność 
siebie, jakiej nabierzecie w kurtce à la ramoneska, czy wygoda, 
jaką oferuje przyduża jeansowa koszula, sprawi, że dziarskim 
krokiem wyjdziecie z domu.

Moda to zabawa – kreatywne łączenie różnych elementów stro-
ju, eksperymenty, a czasami również stonowana elegancja czy 
prostota. Dlatego zachęcam Was do odświeżenia szaf na wiosnę 
i odwagi w dobieraniu kolorów i wzorów w codziennym stroju. Każ-
da z nas ma w sobie piękno, które wymaga jedynie podkreślenia.

 Kamila Kucia
kamila.smiglo@gmail.com

Czyżby wiosna zawitała do nas 
już na stałe? To się okaże… 
A tymczasem nic nie stoi 
na przeszkodzie, by ubrać się 
bardzo wiosennie.
Nawet jeśli pogoda bardziej 
jeszcze wadzi, niż cieszy.
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