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POWIEŚĆ „DAMA 
Z LOS ANGELES”

	 Dobiega	 końca	 rok	 szkolny	 2012/2013,	 za	 kilka	
dni	 zamienimy	plecaki	 z	 zeszytami	 i	 podręcznikami	 na	
walizki,	 nachodzą	 bowiem	wakacje,	 czas	 upragnionego	
wytchnienia.	

	 Przed	nami	całe	dwa	miesiące	odpoczynku	i	możli-
wość	realizacji	tego	wszystkiego,	na	co	w	roku	szkolnym	
zawsze	brakowało	czasu,	a	niekiedy	również	energii.	Oby	
wszystkim	 udało	 się	 zregenerować	 siły	 i	 we	 wrześniu	
wrócić	z	naładowanymi	akumulatorami	i	zapałem	do	cze-
kającego	nas	jeszcze	bardziej	intensywnego	wysiłku.

	 Dziękujemy	 naszym	 wiernym	 czytelnikom	 za	
wspólnie	spędzony	rok	-	mamy	nadzieję,	że	nasz	wysiłek	
zdobył	Wasze	 uznanie.	 Dziękujemy	 również	 zespołowi	
redakcyjnemu	za	wytrwałość,	chęci	i	czas	poświęcony	na	
pracę	w	redakcji.

Małgorzata Imosa-Nogieć i Marta Sidor
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RUCH TO ZDROWIE
Ruch to zdrowie, czyli o wychowaniu 

fizycznym 
w szkołach średnich za czasów młodości 

nauczycieli

Agnieszka Migdał i Angelina Sułek rozmawiały z Panią 
Anną Cabak.

Doszły nas słuchy, że uczyła się Pani w murach tej 
szkoły. Zaczynając pracę jako nauczyciel wychowania 
fizycznego, jak wspomina Pani „stare czasy”?

AC: Lata szkoły średniej bardzo dobrze zapisały się 
w mojej pamięci. Technikum Kolejowe wspominam 
pozytywnie. 

Dlaczego Pani wybrała tę szkołę będąc nastolatką?

AC: Ze względu na możliwość zdobycia zawodu, a  
zresztą przede mną chodziła tu moja siostra. Jako mała 
dziewczyna przyszłam z mamą na wywiadówkę. Wtedy 
najbardziej utkwiła mi w pamięci sala gimnastyczna 
(uśmiech). Zawsze uwielbiałam sport. Kiedy 

dowiedziałam się, że organizowane są tu różnorodne zajęcia sportowe -  wiedziałam, że chcę uczęszczać 
do tej szkoły. Jednak z braku profilu sportowego wybrałam zawód kolejarki, co nie było do końca moim 
marzeniem. 

Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?

AC: Oczywiście, wychowanie fizyczne! (uśmiech) Będąc uczennicą obliczałam minuty do lekcji WF-u. 
Reszta przedmiotów nie wzbudzała na tyle moich zainteresowań, więc nie przykładam do nich szczególnej 
uwagi… Jednak w pewnym momencie zrozumiałam, że uczę się dla siebie, a nie dla rodziców czy też ocen.

Jakie profile były w  szkole w tamtych latach?

AC: Szczerze nie pamiętam, ale było dużo kolejowych. 

Jak zmieniła się szkoła od tego czasu?

AC: Drzewa urosły (śmiech)

Jakie różnice widzi Pani pomiędzy zajęciami teraz a kiedyś?
 
AC: Było więcej zajęć sportowych takich jak czwórbój, siatkówka - na bardzo wysokim poziomie, koszykówka, 
piłka ręczna. WF był zadowalający, a dodatkowo organizowane były zawody sportowe. Muszę pochwalić 
- nasza szkoła była jedną z lepszych. Teraz nauczanie się  diametralnie zmieniło, jest zdecydowanie mniej 
wysiłku, a reforma programowa zakłada więcej nauki o zdrowym żywieniu. Uważam, że nie jest to zbyt 
dobre, ponieważ młodzież coraz mniej się rusza. Nie chce im się ćwiczyć, a co za tym idzie,  dochodzi więcej 



Rozmaitości Uczniowskie Magazyn Oświatowo-Rozrywkowy. Maj, Kraków 2013                                    3

RUCH TO ZDROWIE
problemów ruchowych i schorzeń kręgosłupa. 
A jak do zajęć WF podchodzili Pani rówieśnicy?

AC: Każdy chciał i czuł potrzebę uprawiania sportu. Teraz, widzicie sami, spędzacie czas przed komputerem. 
Kiedyś młodzież interesowała się ruchem.

W jaki sposób rodzice mogą pomóc dzieciom w edukacji?

AC: Po pierwsze powinni zaszczepić swoje dzieci jakąś pasją sportową, tak aby zawsze dziecko chciało do tego 
wracać.  Na przykład mój tata zawsze zabierał nas na łyżwy czy narty, jak tylko miał czas i sądzę, że to dzięki 
Niemu tutaj dzisiaj jestem.

Jak Pani wspomina swoją WF-istkę ze szkoły średniej? 

AC: Bardzo lubiłam moją panią Dorotę Lorentz od WF-u. Bardzo ciepło i mile wspominam prowadzone przez 
nią lekcje. Dzięki jej nauczaniu bez trudu dostałam się na AWF. 

Jak już jesteśmy przy temacie nauczycieli. Wiemy, że uczyli Panią nauczyciele, którzy dalej tutaj pracują. 
Jakie kontakty utrzymujecie?

AC: Na początku ciężko było mi się przełamać. Rozumiecie? Kiedyś mówiłam „dzień dobry pani profesor/
panie profesorze”. Teraz z niektórymi się to zmieniło, jesteśmy w stosunkach koleżeńskich, np. wf-istami. 
Czasem jednak różnica wieku i wynikający z niej szacunek nie pozwala przejść na bardziej swobodne kontakty
. 
Już niedługo czwarte klasy usiądą przed arkuszem maturalnym. Jak Pani wspomina zdawanie swojego 
egzaminu życia?

AC: Bardzo stresująco i pamiętam to dokładnie  do dziś. Obecnie młodzież ma trudność ze zdaniem matury, 
dawniej my nie mieliśmy tak źle. Przebieg egzaminów był zupełnie inny, nie było testów tylko czysta kartka 
papieru. Na naszej sali gimnastycznej zdawałam polski i matematykę, które były obowiązkowe. Jedynie 
zamiast matematyki można było wybrać historię. 

Czy uczestniczy Pani w komisji przy egzaminach?

AC: Tak, ostatnio gimnazjaliści pisali swój test, przy którym byłam w komisji. W naszej szkole też będę pilnować 
maturzystów. 

Dziękujemy za rozmowę. Życzymy powodzenia w edukowaniu skomputeryzowanego pokolenia! 
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ZAMIESZANIE W WATYKANIE
 Ostatnimi czasy wiele dzieje się na świecie – Korea Północna przeprowadza próby broni atomowej, 
na co Stany Zjednoczone reagują wprowadzeniem stanu podwyższonego alarmu (WATCHCON 2 – jest to 
ostatni poziom przed wojną), Europa ulega procesowi islamizacji, nasza rodzima polityka z każdym dniem 
coraz bardziej przypomina przedszkolną piaskownicę, świat pogłębia się w kryzysie. Wisienką na tym jakże 
okropnym torcie pełnym zgniłych rodzynek była wieść o tym, że papież Benedykt XVI abdykuje – od 11 lutego 
2013
zaczęły się spekulacje dlaczego, co wpłynęło na tę decyzję oraz – najważniejsze – co dalej?
 Podczas komunizmu Kościół był dla Nas – Polaków – jedyną opoką. Z jednej strony
za sprawą charyzmatycznej postaci, jaką bez wątpienia był kardynał Karol Wojtyła, 
a z drugiej był Wspólnotą, o którą każdy mógł dbać, poczuć się w niej ważnym, być w kręgu ludzi wyznających 
tę samą ideologię, być wolnym człowiekiem. Obecnie wystarczy włączyć telewizor, posłuchać radia, przeczytać 
gazetę, bądź wpisać pożądaną frazę w sieci, aby przeczytać o skandalach z udziałem księży, którzy zagubili się 
w życiu, stracili powołanie, które najwidoczniej uciekło z nich, jak powietrze z balonika. To wszystko dzieje 
się w naszym kraju, ale jak jest za granicą? Nie bez przyczyny wspomniałem o procesie islamizacji Europy – 
w Polsce zjawisko to nie jest tak bardzo dotkliwe jak w Niemczech czy Francji, gdzie człowiek człowiekowi 
wilkiem z powodu wyznawanej religii czy przekonań, ale w krajach wysoko rozwiniętych, do których emigrują 
obywatele państw borykających się z kłopotami finansowymi problem ten istnieje i ciągle narasta. Coraz 
więcej osób zmienia wiarę, spora część niegdyś wierzących zaczyna deklarować się już jako ateiści, a ten kto 
wierzy zastanawia się nad tym czym jest wiara i czy jeszcze wierzy, a może już przestał, ale praktykuje, bo tak 
go nauczono. Istnieje również trzecia grupa osób – parafianie – osoby, które wierzą bo… no właśnie, bo tak 
trzeba i już.
 Tak właśnie wygląda obecna wiara – coraz więcej problemów natury duchowej przekłada się na 
nasze życie osobiste, zatem gro osób przestaje zaprzątać sobie nimi głowę. Te wszystkie problemy widać 
w kościele na mszy, gdzie ludzi jest coraz mniej, a czytając między wierszami lub słuchając z uwagą można 
to wywnioskować z wypowiedzi wielu osób. Oczywiście władze kościelne mają tego świadomość, a nawet 
działają w tej sprawie, jednak pracy tej jest tak dużo, że „władza” powoli przestaje sobie radzić – potrzeba 
mnóstwo siły, cierpliwości i spokoju. Z racji, iż Kościołem zarządzają ludzie, a natura działa, każdy – nawet 
najsilniejszy – kiedyś przestaje być tym najlepszym, najmocniejszym. Do tej pory każdy papież kończył swój 
pontyfikat śmiercią co powodowało płacz, żałobę i utratę ważnej osoby w hierarchii kościelnej. Jednak to, co 
stało się na przestrzeni ostatnich tygodni było dla Nas
szokiem – 11 lutego 2013 papież Benedykt XVI wypowiedział słowa, które wstrząsnęły całym światem.
„ […]W dzisiejszym świecie, podlegającym błyskawicznym zmianom i wstrząsanym kwestiami
o wielkim znaczeniu dla życia wiary, by zarządzać nawą świętego Piotra i głosić Ewangelię,
konieczny jest zarówno wigor ciała, jak i duszy, które w ostatnich miesiącach zmniejszyły się we mnie w taki 
sposób, że musiałem uznać moją niezdolność do dobrego sprawowania powierzonej mi posługi”
 Tym samym został otwarty nowy, choć powtórzony rozdział w historii Watykanu – po
raz trzeci w dziejach Kościoła papież abdykował. Dwie wcześniejsze abdykacje miały miejsce w 1294 roku, 
gdy papież Celestyn V chciał „urlopu”, podczas którego mógłby oddać się modlitwie w odosobnieniu i na ten 
okres chciał oddać władzę kardynałom, jednak ci nie zgodzili się na owy czyn, w związku z czym 13 grudnia 
1294 roku Celestyn V abdykował. „Nazywany był papieżem anielskim, ponieważ oczekiwano od niego, że w 
trudnej wówczas sytuacji odnowi Kościół”
 Druga, choć mniej popularna historia związana z abdykacją pochodzi z roku 1415 i jest związana z 
papieżem Grzegorzem XII. W 1409 roku zwołano sobór w Pizie mający rozwiązać problem schizmy. Odwołano 
dwóch papieży i na ich miejsce powołano Aleksandra V, jednak to spowodowało jeszcze większą schizmę, w 
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wyniku której powstały trzy obediencje - rzymska, awiniońska i pizańska. Zwołano sobór w Konstancji, na 
którym doprowadzono do detronizacji wszystkich trzech papieży – Benedykta XIII (obediencja awiniońska), 
Jana XXIII (pizańska) oraz Grzegorza XII (rzymska). Jan XXII na wieść o tym, iż sobór chce pozbawić go władzy 
postanowił uciec, lecz go odnaleziono i zdetronizowano. Benedykt XIII na prośbę o abdykację stwierdził, iż nie 
uznaje soboru i stał się antypapieżem. Jedynym, który wraz z soborem doszedł do ludzkiego konsensusu był 
Grzegorz XII, który w 1415 ogłosił bullę o swej abdykacji.
 Jak widać, abdykacja papieża to nic nowego – już 600 lat temu dopuszczano do takich
czynów z różnych przyczyn. Jednak wtedy świat wyglądał inaczej, Kościół miał inną pozycję
w stosunku do dzisiejszej. Lecz kto po Benedykcie XVI przedstawianym już jako – choć brzmi to 
nieprawdopodobne i kuriozalnie – emerytowanym papieżu? Jego następcą został Jorge Mario Bergoglio, 
urodzony w 1936 roku w Buenos Aires, jezuita, który w 2001 roku został mianowany na kardynała przez 
papieża Jana Pawła II. Następca Benedykta XVI przyjął
imię Franciszka co oznaczać może, że podczas jego pontyfikatu będziemy świadkami radykalnej zmiany 
oblicza Kościoła. Sam przyznaje, że pomysł na to imię przyszedł mu do głowy w momencie, gdy ogłaszane były 
wyniki, a sytuacja stawała się „niebezpieczna”. Słowa, które wypowiedział wydają się być potwierdzeniem 
dla przypuszczeń dziennikarzy, komentatorów, księży i innych osób ze świata Kościoła: „Chciałbym biednego 
kościoła, kościoła dla biednych”
Jedyne co nam – ludziom, obserwatorom, wierzącym pozostaje, to modlić się za nowego papieża, aby tak 
samo jak św. Franciszek zapisał się na kartach historii Kościoła jako wspaniały człowiek.

/Robert Mis/

ZAMIESZANIE W WATYKANIE

NOWOŚCI W BIBLIOTECE
 W tym numerze rekomendujemy nowość z półki naszej szkolnej 
biblioteki, „Szokujący przewodnik”  – dla tych którzy planują podróż po 
Indiach, realną lub choćby literacką. To reportaż bardzo realistyczny, 
pokazujący życie codzienne, a raczej codzienną walkę o byt we 
współczesnych Indiach.

 „Autorka zagląda Hindusom do garnków, łóżek i serc. Wyjaśnia, 
jak załatwia się sprawy najbardziej przyziemne i najintymniejsze. Gdzie 
myją się miliony ludzi, którzy nie mają łazienek. Jak pójść na randkę  
w kraju, w którym za przedmałżeńską miłość grozi śmierć. Czym nakarmić 
gości, by nie wywołać wojny religijnej.” - Wojciech Jagielski

 Lalki w ogniu. Opowieści z Indii / Paulina Wilk. – Warszawa  : 
Wydawnictwo Carta Blanca, 2011
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AKCJA NA RZECZ SCHRONISKA
W dniu 18.04 br. nasza szkoła, jak co roku, 

zorganizowała akcję pomocy dla Schroniska dla 
zwierząt przy ul. Rybnej. Zbieraliśmy żywność dla 
głodnych kociaków i piesków. W  dniu finału naszej 
akcji, pod nadzorem Pana Rafała Szołdrowskiego oraz 
Pani Pauliny Porady, klasa 1IA z udziałem całej szkoły 
przeprowadziła wielką licytację, podczas której zarówno 
uczniowie jak i nauczyciele licytowali dzieła sztuki 
dzieciaków oraz różne gadżety związane ze zwierzętami. 
Sprzedawaliśmy również „nauczycieli”, a konkretniej ich 
śpiew. Licytowaliśmy piosenki w wykonaniu naszych 
ulubionych profesorów. Przez cały dzień towarzyszyła 
nam Pani ze schroniska, przyprowadziła wyjątkowe 
psiaki, które mimo wyrządzonej im krzywdy nadal 
kochają ludzi. Opowiadała ich trudne historie i zachęcała 
do adopcji oraz odwiedzenia schroniska.

/Gabriela Potempa/



Rozmaitości Uczniowskie Magazyn Oświatowo-Rozrywkowy. Maj, Kraków 2013                                    7

PORANEK POETYCKI
W świecie poezji i zadumania, czyli Poranek poetycki „Nic dwa razy”

„Nic dwa razy się nie zdarza

i nie zdarzy. Z tej przyczyny

zrodziliśmy się bez wprawy

i pomrzemy bez rutyny”.

	 1	 lutego	minęła	 1	 rocznica	 śmierci	 naszej	 noblistki,	 p.	Wisławy	 Szymborskiej.	 Pamiętając	 o	 tym	
przygotowaliśmy	 spektakl	 słowno-muzyczny.	 Na	 scenie	 szkolnej	 auli	 rozbrzmiały	 słowa	 poetki	 w	 trzech	
wersjach	językowych	–	po	polsku,	angielsku	oraz	niemiecku.	Usłyszeliśmy	fragmenty	wierszy	„Nic	dwa	razy”,	
„Radość	 pisania”,	 „Dłoń”,	 „Pod	 jedną	 gwiazdką”,	 „Nienawiść”,	 „Jeszcze”,	 „Pieta”,	 „Koniec	 i	 początek”,	 
„Z	nie	odbytej	wyprawy	w	Himalaje”,	„Uśmiechy”,	„Urodziny”,	„Rozmowa	z	kamieniem”,	Niespodziewane	
spotkanie”,	„Miłość	od	pierwszego	spojrzenia”	oraz	„Gawęda	o	miłości	ziemi	ojczystej”.	Aby	treści	wierszy	
mocniej	 przemówiły	 do	 publiczności,	 recytatorzy	 zilustrowali	 je	 odpowiednimi	 slajdami.	 Instrumentalna	
muzyka	brzmiąca	w	tle	ich	występów	pomogła	poczuć	prostotę,	ale	i	siłę	płynącą	z	poetyckich	wersów.

	 W	 drugiej	 części	 Poranka	 przemówił	 do	 nas	 Prezes	 Fundacji	 Wisławy	 Szymborskiej,	 p.	 Michał	
Rusinek.	Przemówił	z	ekranu,	bo	tydzień	wcześniej	gościliśmy	w	Fundacji	i	podczas	tej	wizyty	nakręciliśmy	
film.	Mamy	nadzieję,	 iż	 ten,	kto	niewiele	wiedział	do	 tej	pory	o	p.	Wisławie,	dał	się	zadziwić	opowieścią 
	o	niej	komuś,	kto	przez	15	lat	był	jej	sekretarzem.

/Agnieszka	Chłopek/
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DZIEŃ OTWARTY
    Poniedziałek 29 kwietnia 2013 r. okazał się niezwykle 
udanym dla organizatorów ,,Dnia Otwartego” w Zespole 
Szkół nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie. 

Przybyli gimnazjaliści, nauczyciele i opiekunowie 
mieli możliwość zwiedzenia ciekawie zaaranżowanych 
i nowocześnie wyposażonych pracowni zawodowych, 
obejrzenia sal lekcyjnych, sali tradycji, pracowni 
komputerowych, biblioteki, jak również zapoznania się  
z ofertą edukacyjną Technikum Komunikacyjnego 
oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej na rok szkolny 
2013/2014. Na każdym kroku widać było również 
aktywną działalność ZS nr 1, która nie ogranicza się 
tylko do kształcenia, ale nade wszystko wychowuje 
i kształtuje właściwą postawę moralno-patriotyczną. 
Gimnazjaliści mogli dowiedzieć się, jak wygląda nauka  
w poszczególnych klasach i jakie daje możliwości  
w przyszłości.

Następnie młodzież zgromadziła się w auli głównej. 
Swoja obecnością zaszczycił nas absolwent Technikum 
Kolejowego prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, obecny 
Dyrektor Centrum Nauki i Biblioteki Akademickiej  
w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, naszej 
patronackiej uczelni. Wygłosił bardzo interesujący 
wykład na temat bezpieczeństwa narodowego.

Główna część imprezy miała miejsce na terenie 
kompleksu boisk szkolnych, gdzie na gości czekały 
dodatkowe atrakcje: pokaz akcji gaśniczej, rozcinania 
auta przez 2 zastępy Państwowej Straży Pożarnej 
oraz profesjonalny pokaz udzielania pomocy 
przedmedycznej; prezentacja wozu i umundurowania 
Straży Ochrony Kolei oraz Policji. Klasy logistyczne 
mundurowe zaprezentowały lekcję musztry. Wojskowa 
grochówka smakowała tego dnia znakomicie! Przy 
okazji tej plenerowej imprezy prowadzona była 
akcja charytatywna na rzecz krakowskiego oddziału 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. 

Doskonale przygotowana impreza na pewno zapewniła mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Młodzież 
gimnazjalna nie będzie się wahać: Zespół Szkół nr 1 to trafny wybór!

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za udział w tegorocznych „Dniach Otwartych” 
w naszej szkole. Składamy podziękowania Państwowej Straży Pożarnej, Komendzie 
Policji oraz Straży Ochrony Kolei za udostępnienie wozów oraz sprzętu niezbędnego  
do przeprowadzenia pokazów.

 Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie imprezy ze strony szkoły: dyrektorowi 
Wiesławowi Mroszczykowi, nauczycielom: Jolancie Zdebskiej, Mariuszowi Duszkiewiczowi, Wiesławowi 
Krukowi, Kazimierzowi Nowakowi, Januszowi Osmanowi oraz tym wszystkim, którzy wzięli udział w pokazach 
wraz klasami. Dziękujemy klasom 1 LA, 1 LB, 2 EL za opiekę nad gośćmi oraz koordynatorowi całego 
przedsięwzięcia Ryszardowi Stokłosie.

/Małgorzata Imosa-Nogieć/
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STUDNIÓWKA 2013
I się zaczęło…  Coraz bardziej zbliżając się do egzaminu dojrzałości, nadszedł wreszcie czas na bal 

maturalny, który odbył się 2 lutego w Krakowie w Hotelu Swing. Impreza można powiedzieć, jedyna taka 
w życiu. Patrząc po znajomych, którzy mieli to już za sobą, można łatwo zauważyć, że faceci podchodzą do 
tego dużo luźniej niż płeć piękna. W zasadzie nad czym tu myśleć? Ładny garnitur, dobranie super koszuli, 
wypastowanie butów, no i oczywiście jakiś wystrzałowy krawacik… najlepiej pasujący do kiecki naszej 
partnerki. Często jeszcze pozostaje kwestia transportu imprezowego: czy to ze względu na brak samochodu, 
prawka czy to innych przyczyn, a czasami nawet noclegu, jeśli ktoś nie mieszka w Krakowie. Te kwestie mogą 
bardziej zaprzątać głowę. Panie natomiast - dużo bardziej przywiązują uwagę do tego jak będą wyglądać, 
dlatego przygotowania kreacji rozpoczynają się już nawet miesiące przed. Akurat w naszej szkole, w tym 
roczniku nie ma wiele koleżanek, ale zwracam też na to uwagę, bo na pewno wielu z nas będzie jeszcze 
zaproszonych na taką imprezę i poprzez docenienie wyglądu (nie samego ubioru) - partnerka poczuje się 
pozytywniej... Dawniej organizowanie takiej imprezy wyglądało inaczej. Przede wszystkim odbywała się  
w szkole (w znacznej większości), a uczniowie sami starali się być organizatorami. Trzeba było załatwić 
muzykę, jedzenie, wystrój sali, kamerzystę, itd… Było to na pewno bardziej odpowiedzialne zadanie i mimo, że  
w obu sytuacjach są wyznaczane osoby, które w tym przewodniczą to jednak wydaje się, że wtedy uczniowie 
bardziej mogli odczuwać coś związanego z zadowoleniem ze zorganizowania takiej nocy. Teraz jest łatwiej  
i inaczej, bo zwykle zostaje ustalony koszt imprezy, a osoba odpowiedzialna wszystko załatwia. Podkreślam, 
że inaczej nie znaczy gorzej…

Przechodząc do naszej imprezy - rozpoczęła się o 19-tej tradycyjnym przywitaniem uczestników 
i polonezem. Na szczęście polonezem… Na próbie mieliśmy coś co nie było typowym studniówkowym 
„Poldkiem”. Bardziej przypominało walc, ale po szybkim wyjaśnieniu okazało się, że będzie oryginał. 
Początkowo zatańczyli nauczyciele, a potem już sami uczniowie. Dalej były występy.  Całość trwała trochę 
za długo i duża część publiczności nie mogła się połapać do końca o co chodzi. Jak się później dowiedziałem 
- chłopaki improwizowali - za co należałaby się pochwała. W międzyczasie ktoś zemdlał. Na początku nie 
wydawało się, że to coś złego, ale wezwanie pogotowia już postawiło dalszy przebieg tej imprezy pod znakiem 
zapytania. A przynajmniej atmosfery… Sytuacja nie wyglądała na ciekawą, ale... po dłuższej chwili zauważyłem, 
jak podczas zdjęć "nieprzytomny" wleciał jak z procy na scenę z pozytywnym krzykiem, że jeszcze on musi 
być na zdjęciach. Wiedziałem, że już jest w porządku. Zastanawiające było, jakie będą konsekwencje. Nasi 
opiekunowie mimo, że mieli niewesołe miny, nie wszczęli żadnej paniki ani problemów co już na prawdę 
mogłoby wszystko zepsuć. Starsi znajomi często wspominają, że ich studniówka była klapą, bo tu jedzenie 
zimne, tu polonez słabo wyszedł, itd. … bla bla … Ale taka nieodpowiednia reakcja zniechęciłaby  niejedną 
osobę dlatego cała "akcja" była mądrze poprowadzona i zaczęła się zabawa! Co do szczegółów nie ma co się 
rozpisywać, bo to ogląda się na taśmie albo słucha z opowiadania, ale i nauczyciele i uczniowie, świetnie się 
bawili. Koło północy był jeszcze tort, a sił do imprezy… przybywało w miarę upływu czasu. I tak do piątej nad 
ranem. Dj’e zaczęli zwijać imprezkę mimo bawiących się. Mogło to jeszcze wytrzymać dłużej, zwłaszcza że często 
studniówka trwa do 6 czy nawet okolic 7, a ludzie dalej tańczyli. Jednak mimo różnych trudności,  imprezę 
zaliczamy do udanych. 

Adrian Bąbel 
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POŻEGNANIE MATURZYSTÓW
„Być zawsze panem siebie 

i umieć kierować sobą według prawideł rozumu i wiary 
jest to naszym zadaniem w życiu”

św. Rafał Kalinowski

Tym pięknym cytatem z „Listów” św. Rafała Kalinowskiego, patrona Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie, 
rozpoczął dyrektor mgr Wiesław Mroszczyk swoje przemówienie do tegorocznych maturzystów. Podkreślił 
ich wkład w historię szkoły, udział w wielu konkursach i zawodach. Podziękował za siłę młodości, która daje 
każdemu nauczycielowi potencjał do pracy, a którą czerpie właśnie z obcowania z młodzieżą. Odniósł się także 
do tekstu poematu „Dezyderata” Maksa Ehrmanna: gdyby wszyscy ludzie kierowali się nim jako zasadami, 
dostrzegaliby piękno świata i szanowali się nawzajem. 

Abiturienci nie kryli zaskoczenia i radości, gdy do auli głównej wszedł poprzedni dyrektor ZS nr 1 
mgr inż. Andrzej Cichoń. Na zaproszenie obecnego dyrektora był on gościem honorowym uroczystości. 
W 2009 roku ówczesne klasy pierwsze to on przyjmował do uczniowskiego grona. Wiele ciepłych 
słów z ust obu dyrektorów popłynęło w stronę absolwentów. Uczniowie również podziękowali za 
trud włożony w nauczanie i wychowanie, podkreślając, że szkołę do której uczęszczali zawsze będą 
wspominać miło i z wielkim sentymentem. Z krótkim przemówieniem zwrócił się również do młodzieży 
dr hab. inż. Wojciech Marek z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, podkreślając iż widzi  
w maturzystach ogromny potencjał i swoich przyszłych studentów. 

Kulminacyjnym punktem uroczystości była ceremonia przekazania sztandaru  
i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego.

Na koniec spotkania wręczone zostały nagrody i dyplomy dla uczniów najbardziej zasłużonych  
w nauce, sporcie oraz samorządzie szkolnym.

Pożegnanie było dużym przeżyciem dla młodzieży, był to ich ostatni dzień  
w murach tej szkoły. Szkoły, w której każdy z nich pozostawił kawałek siebie, swoje przyjaźnie  
i sympatie, radość sukcesów i gorycz porażek. Dla każdego z absolwentów nadszedł czas podejmowania 
ważnych decyzji dotyczących przyszłości. Życzymy powodzenia na maturze !

 
Wychowawcami klas czwartych w Technikum Komunikacyjnym Nr 25 byli:  
klasa 4 MS - technik mechanik samochodowy - mgr Wiesław Kruk 
klasa 4 ET – technik elektronik i technik telekomunikacji - mgr Paulina Porada
klasa 4 LO - technik logistyk  - mgr Paulina Rydzewska 
klasa 4 IA - technik informatyk – mgr Jolanta Pawłyszcze 
klasa 4 IB - technik informatyk - mgr Elżbieta Wesołowska
Koordynatorem szkolnym ds. pożegnania klas IV-tych był mgr inż. Ryszard Stokłosa.
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POWIEŚĆ „DAMA Z LOS ANGELES”
Z prawdziwą przyjemnością prezentujemy fragment powieści autorstwa 

naszej koleżanki Darii Skowronek z klasy 1 LB

Głowni bohaterowie: Roche oraz John.  
Roche dworska dama - zawsze ubrana w dostojne stroje. Jej ojciec miał 
dużą firmę. Cała rodzina choć majętna nie żyła dobrze ze sobą. Ojciec 
chciał zapewnić córce dobrą przyszłość, więc dużo pracował i nigdy nie 
było go w domu. Gdy zmarł w 1897 roku na gruźlicę, połowę jego 
pieniędzy odziedziczyła Roche. Dziewczyna miała wtedy 19 lat. Bardzo 
przeżyła śmierć taty. Czuła się samotna, matka jej była złą kobietą. Przez 
całe małżeństwo zdradzała ojca bohaterki. Nigdy nie miała dla niej czasu, 
liczyli się tylko jej nowi mężczyźni. Roche nie chciała mieszkać z nią pod 
jednym dachem, dlatego postanowiła wyjechać do Los Angeles i tam 
zaczęła studiować aktorstwo. Miała dużo pieniędzy, więc kupiła willę  

w Beverly Hills. Roche była tak piękna, że gdy szła po ulicy, każdy mężczyzna się za nią oglądał. Uroku dodawały 
jej długie złociste włosy, które powiewały przy odrobinie wiatru. Długa złoto-żółta sukna z ćwiekami oraz 
falbanami, złote pantofle z kokardą, kapelusz oraz rozłożona parasolka uniesiona nad głową lekko pochylona 
na bok. Tak co niedzielę Roche chodziła do kościoła wolnym równym krokiem.  
 
John - żołnierz piechoty morskiej. Jego rodzice zginęli w wypadku samochodowym, gdy miał 15 lat. Mając 20 
lat opuścił dom rodzinny w Indiach i zamieszkał w Los Angeles . Jest on bardzo rozrywkowy nie ma zmartwień, 
żyje dniem jutrzejszym, zaciera ślady ze swojej przeszłości . Ma czarne jak węgiel włosy oraz brązowe oczy, 
którym żadna kobieta nie może się oprzeć . Na ulicy zazwyczaj można go spotkać w mundurze. Wielki 
optymista oraz kabareciarz.  
 
Rozdział 1  
 
Jesień rok 1898. Roche wyszła z domu, aby udać się na spacer do pobliskiego parku. W prawej ręce trzymała 
kwiecisty parasol, który był jej ulubionym, a w drugiej ręce trzymała białą teczkę, na której było napisane 
Roche Korson. Z daleka spostrzegł ją żołnierz, który miał na sobie wojskowy mundur oraz ciężkie czarne buty. 
Wzrok żołnierza przykuła wielka kokarda na głowie dziewczyny. Zbliżali się do siebie, chłopak nie mógł 
oderwać od niej wzroku, a Roche nawet na niego nie spojrzała. Gdy się mijali, żołnierz z zainteresowaniem 
powiedział „Dzień dobry ”.  Niestety nie usłyszał odpowiedzi, więc powtórzył „Dzień dobry ”. Dziewczyna 
zatrzymała się i obróciła. A co pan taki wesoły – powiedziała z dziwnym wyrazem twarzy. Po prostu mam 
dobry dzień – odpowiedział zbliżając się do Roche. Niektórzy nie mają tak dobrego dnia jak pan – odrzekła  
z ironicznym uśmiechem na twarzy. W tym czasie chłopak spojrzał na teczkę, którą niosła dziewczyna. Co pani 
ma w tej teczce? – zaciekawiony spytał. Co pan taki ciekawy? – odpowiedziała oburzona pytaniem Roche. N… 
n… nie dlaczego? – żołnierz chciał właśnie spytać, czy piękna złotowłosa nie wybrała by się z nim do starej 
knajpy marynarskiej koło portu na występ pewnej młodej dziewczyny. Coś się pan jąka panie… – nie wiedząc 
jak ma na imię. John- odpowiedział. No właśnie panie John – rzekła oburzonym tonem. John po prostu John 
– powiedział spokojnie. Ma pan zamiar się ze mną kłócić panie John – mówiąc podniosłym głosem. To ja idę 
– powiedział te słowa wiedząc, że będzie chciała żeby wrócił. Gdzie pan idzie – zapytała zdziwiona Roche. 
Przed siebie – odrzekł John. Pan jest bezczelny panie John – oburzyła się. Aha, rozumiem, może mam całować 
rączki na pożegnanie – krzyknął odwracając się.  
Ależ pan jest arogancki!! – krzyknęła. No cóż chciałem zaprosić panią do knajpy marynarskiej przy porcie – 
zaproponował. Ja?? Mam iść do takiej knajpy?? – z oburzeniem odpowiedziała. Dlatego nie zaproponowałem, 
jak taka dama jak pani może iść gdziekolwiek z takim wieśniakiem jak ja - zaśmiał się John. Niech pan sobie 
nie schlebia – odrzekła. Ja ?? schlebiać. Pani jest śmieszna!! No tak – odpowiedziała. To idzie pani czy nie??- 



POWIEŚĆ „DAMA Z LOS ANGELES”
zapytał zaciekawiony odpowiedzią. Kiedy?? Jak bym mogła spytać. Teraz – szybko odpowiedział John. Teraz 
nie mogę!! Jutro lub pojutrze – znów zapytał oczekując szybkiej odpowiedzi. Niestety jutro nie mogę, 
ponieważ idę do kościoła, pojutrze też nie bo muszę się uczyć roli – odpowiedziała bardzo szczegółowo. Już 
wiem - odrzekł z pewnością. Co?? wykrzyknęła mając dość tej rozmowy. Wiem co ma pani w teczce-  
z dumą odrzekł. Nie wie pan, mogę się założyć – odpowiedziała pewnie. To są role do nauczenia – z podstępnym 
uśmieszkiem odgadł John. Skąd wiesz – spytała zaszokowana Roche nie wiedząc, co ma powiedzieć. 
Po pierwsze wspomniała dama, że musi się uczyć głupich ról, po drugie zawsze takie zabłąkane panieneczki 
chodzą do parku, aby się uczyć w ciszy i jeszcze jedno - teczka nie byłaby podpisana imieniem i nazwiskiem. 
Widzimy się we wtorek w knajpie o 18:00, a teraz muszę już iść – opowiedział 
szybko na pytanie i pobiegł. Roche nie zdążyła nic powiedzieć. Zauważyła, że John już minął zakręt. Przecież 
to absurd, poznałam go 15 minut temu, a już chce żebym się z nim umówiła – tłumaczy sobie po cichu 
dziewczyna. Po tym wszystkim Roche nie miała ochoty na naukę i wróciła spacerkiem do domu. Po drodze 
wsłuchując się w śpiew ptaków oraz szum jesiennych liści. Gdy stała przed drzwiami złożyła swoją parasolkę 
i wyciągnęła rękę, aby zadzwonić dzwonkiem. Po chwili drzwi otworzył Edward, kamerdyner Roche. Urodził 
się w Polsce, ale w wieku 25 lat postanowił wyjechać do Los Angeles i tu zamieszkać. Edward jest spokojny i 
uprzejmy, często rozmawia i pociesza Roche, która bardzo go lubi.  
Witam damę – Edward dostojnie powitał Roche. Dzień dobry Edwardzie – odpowiedziała wchodząc do domu. 
Kamerdyner wziął od dziewczyny parasol i powiesił go na wieszaku, następnie ściągnął jej buty. Stali  
w przedpokoju, gdzie wszystko było ręcznie zdobione, w rogu stał piękny kwiat w ozdobnej doniczce oraz 
wielkie lustro. Na podłodze był dywanik ze skóry niedźwiedzia.  
Jak minął dzień – zapytał kamerdyner. Bardzo dobrze Edwardzie. Mam do Ciebie prośbę, mógłbyś wypastować 
moje złote buciki, te z kokardką, a i jeszcze jedno, wyprasuj mi złoto-żółtą sukienkę. Jutro idę do kościoła – 
poprosiła dziewczyna.  
Na jutro będzie wszystko pięknie zrobione – odrzekł kamerdyner z uśmiechem na twarzy. Dziękuję – 
odpowiedziała Roche i szybko pobiegła na górę po ciemnych drewnianych schodach z ręcznie zdobioną 
poręczą. Mijała cenne obrazy, które kiedyś wylicytował ojciec Roche. Będąc na górze skręciła w prawo, tam 
gdzie znajdowała się łazienka. Wzięła szybką kąpiel i ubrała się w jedwabną piżamę koloru fioletowego, która 
na dole miała małą koronkę. Następnie założyła swoje niebieskie kapcie z pomponem i szlafrok. 
Tak udała się na dół do salonu, gdzie na stoliku stała w porcelanowej filiżance kawa. Zrobił ją Edward dla 
Roche. Dziewczyna usiadła w miękkim fotelu i powoli rozkoszowała się aromatem kawy. Po chwili przyszedł 
kamerdyner.  
Jest już strasznie późno – powiedział Edward do Roche. Masz rację Edwardzie. Rano trzeba będzie wstać  
i pójść do kościoła, a więc idę się położyć – odrzekła Roche dopijając ostatni łyk kawy. Powoli wstała i 
skierowała się na górę wprost do swojej sypialni. Położyła się do łóżka, które miało bordowy baldachim. 
Okryła się atłasową pościelą i zasnęła. Następnego dnia Edward delikatnie zapukał do drewnianych drzwi 
sypialnianych, aby obudzić Roche.  
Panienka powinna już wstać. Dobrze Edwardzie już wstaję – zaspanym głosem odpowiedziała dziewczyna. 
Kamerdyner poszedł przygotować coś do jedzenia. Chwilę potem otworzyły się drzwi sypialni, wyszła Roche. 
Powoli udała się do łazienki, wzięła prysznic i zrobiła sobie piękną fryzurę. Z przodu miała puszczone włosy,  
z tyłu zaś kok, a to wszystko ozdabiała piękna róża we włosach. Nagle usłyszała jak Edward woła ją na śniadanie, 
szybko zeszła do kuchni.  
Proszę, oto panienki śniadanie – powiedział kamerdyner do Roche, podając talerz z plackami oraz kubek 
gorącego mleka. Dziewczyna bez chwili zastanowienia wzięła się za jedzenie. Następnie wstała umyła twarz 
oraz zęby i zaczęła się ubierać w piękną suknię, w tą samą którą w każdą niedzielę zakłada do kościoła. 
Edwardzie, czy ty też idziesz się pomodlić – zapytała Roche zakładając swoje buciki. Tak pani – odpowiedział. 
Gdy kamerdyner i Roche byli gotowi, wyszli z domu. Drzwi za dziewczyną zamknął Edward. Wolnym krokiem 
szli w stronę kościoła, zajęło im to 20 minut. 
 
CDN.


