


Garść  jubileuszowych wspomnień 
 
 
W 2017 r. XIII LO obchodzi  jubileusz  60-lecia istnienia. Główne uroczystości zostały 
zaplanowane na 12 i 13 października 2017 r.  Wówczas miał miejsce zjazd absolwentów, 
uroczysta Msza św. oraz  gala rocznicowa.  
 

 
W dniu 12 października o 14.00 rozpoczęła się  w naszej szkole „Popołudniowa kawa w  
Trzynastce ", czyli spotkanie absolwentów z nauczycielami, emerytowanymi i obecnie 
pracującymi. 
Mieliśmy zaszczyt gościć absolwentów pierwszej klasy rozpoczynającej naukę  w  naszym  liceum 
w 1957 r.: panią Alicję Bohdanowicz, pana Antoniego Markiewicza oraz prof. Jana Paśkę.  Dla 
tych absolwentów została przygotowana niespodzianka – posadzili oni pamiątkową magnolię w 
szkolnym ogrodzie.  Wśród licznie przybyłych gości byli również dawni dyrektorzy XIII LO Pani 
Elżbieta Troicka, Panowie Stanisław Jórasz i Bogusław Kucharek, przedstawiciele Rad Rodziców z 
lat ubiegłych, wielu nauczycieli emerytów oraz bardzo wielu absolwentów, niektórzy przyszli ze 
swoimi pociechami.  Goście przybyli na spotkanie mogli podziwiać wystawy prezentujące 
dorobek i działalność naszej szkoły, wystawę dyplomów i trofeów naszych uczniów, kronik 
szkolnych, ksiąg pamiątkowych,  szkolnych gazetek, wystawę zdjęć starszych i młodszych 
absolwentów, wycinków i artykułów prasowych poświęconych naszej szkole na przestrzeni lat. W 
auli szkolnej dla gości przygotowano poczęstunek. Uczniowie klasy II h przeprowadzili wiele 



wywiadów z gośćmi, którzy podzielili się niezwykłymi wspomnieniami ze swoich lat młodości oraz 
czasu nauki w XIII LO. Wywiady 
będziemy publikować w ramach 
audycji radiowych realizowanych w 
Radiu Pryzmat.  
O godzinie 18.00 w Bazylice 
Najświętszego Serca Pana Jezusa przy 
ul. Kopernika odprawiona została 
uroczysta Msza Święta, 
koncelebrowana przez księży 
katechetów  z naszego liceum oraz 
księży absolwentów. Oprawę muzyczną 
przygotował Chór XIII LO w Krakowie.  
 
13 października 2017 r. o godzinie 
13.13 rozpoczęła się uroczysta gala jubileuszowa uświetniająca 60 – lecie działalności naszego 
liceum. Miała ona miejsce w Auli Akademii Ignatianum przy ul. Kopernika.  W uroczystości udział 
wzięli: Prezes Klubu Szkół Westerplatte pan Adam Szatkowski, Dyrektor  Zespołu Szkół Morskich z 
Gdańska pani Hanna Szkodo wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego oraz 
emerytowanym wieloletnim dyrektorem Zbigniewem Pancerem,  Dyrektor Wydziału Nadzoru 

Pedagogicznego Kuratorium Oświaty i 
Wychowania w Krakowie pani Dorota Skwarek, 
Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 
Krakowa pani Anna Korfel – Jasińska 
(absolwentka naszego liceum), Radna Urzędu 
Miasta Krakowa pani Marta Patena, 
przedstawicielka Związku Nauczycielstwa 
Polskiego pani Maria Stalmach-Krzyworzeka, 
przedstawicielka związku zawodowego 
nauczycieli  NSZZ Solidarność pani Elżbieta 
Cichocka (absolwentka naszej szkoły),  
przedstawiciele Rady Dzielnicy II pani Ewelina 
Garbacka-Kalemba oraz pani Magdalena 
Maliszewska, Dyrektor KSOS-u pan Zdzisław 
Tracz, byli dyrektorzy XIII LO pan Stanisław 
Jórasz oraz pan Bogusław Kucharek, 
przedstawiciele Rad Rodziców obecnie 
działającej jak i z lat ubiegłych.  Wielu 
zaproszonych gości zabrało głos, byli wśród 
nich  Małgorzata i Tomasz Patrynowie, nasi 
absolwenci, byli uczniowie  klasy 



matematyczno – informatycznej, którzy z humorem wspominali  czasy swojej edukacji w murach 
XIII LO.  W wystąpieniach innych gości padło wiele ciepłych słów pod adresem naszej szkoły. 
 

 
 
W czasie uroczystej Gali zostały rozdane nagrody laureatom  konkursów jubileuszowych 
zorganizowanych przez prof. Barbarę Bierówkę dla szkół skupionych w Klubie Szkół Westerplatte. 
Były to konkursy literacki, filmowy i fotograficzny.   
 
Pani dyrektor Iwona Cieślak – 
Prochownik nagrodziła również 
trzynastu najlepszych nauczycieli  z 
naszego  liceum.  Program 
artystyczny przygotował Chór 
Szkolny „Trzynastka”, ponadto Galę 
uświetnili swoimi występami nasi 
absolwenci- studentka Akademii 
Muzycznej w Krakowie, Aleksandra 
Szczepanik oraz  Aleksander 
Bączkowski z zespołem jazzowym 
UM.  Scenariusz Gali jubileuszowej przygotowała prof. Beata Malcharek, która pełniła też rolę 
konferansjera oraz czuwała nad przebiegiem całego wydarzenia.  
Na zakończenie goście zostali poczęstowani smacznym, jubileuszowym tortem. W kuluarach Auli 
Ignatianum miały miejsce dalsze spotkania, wspomnienia i rozmowy zaproszonych gości.  

 
Julia Przybylska, kl. II h 



W dniu 23 października odbyły się wybory do samorządu szkolnego XIII LO. Kandydatami byli 
Jarosław Kogut z klasy 2a, Jakub Branczewski z klasy 2g i Mateusz Kołodziejczyk z klasy 2f. 
Zwyciężył Mateusz Kołodziejczyk. Redakcja naszej gazetki przeprowadziła z nim wywiad. 
 
Trzynastka: W zeszłym roku zostałeś wybrany 
wice przewodniczącym, teraz jesteś 
przewodniczącym. Czy możesz nam zdradzić 
swój przepis na sukces? 
Mateusz Kołodziejczyk:  Nie mam konkretnego 
sposobu na sukces. Staram się jedynie wypełniać 
wszystkie swoje obowiązki w stu procentach. Choć 
nie zawsze wychodzi, mam nadzieję, że osoby, 
które oddały na mnie swój głos zrozumieją, że 
jestem tylko człowiekiem, który też popełnia błędy. 
Zależy mi na tym, aby nikt nie poczuł się 
zawiedziony czy rozczarowany. Myślę, że 
najważniejsze w życiu jest to, żeby lubić to, co się 
robi, a ja bardzo lubię kontakt z ludźmi i wspólne 
działanie na rzecz szkoły.  
T: Jak długo przygotowywałeś swoją kampanię 
wyborczą?  
MK:  Fakt, iż jestem już rok w samorządzie szkolnym 
na pewno bardzo mi pomógł. Wiele się nauczyłem, 
a jak wiadomo najlepiej zdobywać umiejętności na 
bazie własnych doświadczeń. Dlatego tegoroczne 
wybory były kwestią zebrania wszystkich nowych 
pomysłów, udoskonalenia oraz przeanalizowania 
czy wszystkie z nich da się zrealizować.  
T: Jak oceniasz pracę poprzedniego samorządu? Czy 
uważasz, że wywiązali się z obietnic? 
MK: Zeszłoroczny samorząd spisał się bardzo 
dobrze. Pragnę podkreślić, że jest to zasługa 
przewodniczącej - Zuzanny Bochyńskiej. To dzięki jej 
operatywności, kreatywności i zaangażowaniu wiele 
udało nam się zrobić. Najbardziej cieszy nas 
zrealizowanie naszego „flagowego” pomysłu – 
zakupu nowych szafek, z których cieszy się cała 
„Trzynastka”. Myślę, że ukoronowaniem naszego 
sukcesu jest zdobycie Srebrnego Berła Kraka w 
konkursie Ligi Samorządów. 
T: Jak oceniasz tegoroczną kampanię? Czy na co 
dzień utrzymujesz kontakty ze swoimi 
konkurentami?  
MK:  Zaskoczyła mnie tak mała ilość kandydatów, 
którzy chcieliby zrobić coś fajnego dla szkoły. 
Bardzo zasmucił mnie również fakt, że żaden 
pierwszoklasista nie zgłosił swojej kandydatury. Co 
do moich kontrkandydatów, znamy się i utrzymuję z 

nimi kontakt. Świetnie nam się współpracowało 
przy okazji organizacji Jubileuszu 60-lecia naszej 
szkoły. Dlatego też postanowiłem zaprosić jednego 
z kolegów do dalszej współpracy, licząc na jego 
pomoc  i zaangażowanie. 
T: Czy uważasz, że wszystkie pomysły z plakatów są 
możliwe i potrzebne do zrealizowania? 
MK: Jestem przekonany, że wiele moich pomysłów 
uda się zrealizować. Za priorytet uważam remont 
szkolnego boiska, co w dużej mierze uatrakcyjni 
zajęcia z wychowania fizycznego w naszej szkole. 
Oczywiście biorę pod uwagę, że upływ czasu może 
nam sporo skomplikować, niemniej jednak liczę, że 
dzięki znakomitej współpracy z dyrekcją oraz 
opiekunkami SRU osiągniemy założone cele.  
T: Rok temu powiedziałeś w debacie, że chcesz 
pokazać, że pierwszoklasista też może znaleźć się w 
samorządzie i zdobyć spore zaufanie. Czy uważasz, 
że to osiągnąłeś? Co teraz zamierzasz pokazać 
nowym uczniom i tym, którzy pamiętają Cię z 
zeszłego roku? 
MK: Bardzo pozytywnie byłem zaskoczony, kiedy w 
ubiegłorocznych wyborach uzyskałem drugą 
największą liczbę głosów. Jestem wdzięczny tym, 
którzy mi zaufali i mam nadzieję, że ich nie zawiodę. 
Myślę, że nie ma większego znaczenia fakt, w której 
klasie się jest. Liczy się to, co człowiek sobą 
reprezentuje. Bardzo chciałbym, żeby na 
przykładzie samorządu cała społeczność Trzynastki 
uwierzyła w swoje możliwości.  Nie rzecz w tym, 
żeby siedzieć, narzekać i oczekiwać, że coś samo się 
zrobi lub zmieni. Trzeba po prostu działać, a wtedy 
nasze plany i marzenia się spełnią. Zachęcam 
wszystkich do podjęcia tego wyzwania, bo razem 
naprawdę będzie łatwiej. Dziękuję wszystkim za 
pomoc, współpracę, wsparcie i dobre słowo. Mam 
nadzieję, że w tym roku również mogę na Was 
liczyć.  
 

Wywiad przeprowadziły: Julia Wenc  
Weronika Góral  

Z klasy 2H 



Wizyta uczniów z Izraela 
 
 

No cóż... 
Jak tu zawrzeć cały dzień w jednym 
wpisie? Tyle emocji, nowych ludzi, 
wrażeń… 
 
No właśnie, nowi ludzie, w dodatku z 
Izraela. Łączenie polskiego 
temperamentu ze wschodnią kulturą 
może okazać się prawdziwą bombą, jak 
mieszanie mrożonego żarcia z gotującym 
się olejem. Puf! I cała kuchnia spalona. 
Znaczy się szkoła. Mniejsza...  Jak się 
później okazało nie było aż tak źle. Wręcz 
przeciwnie... 
 
 

 
Nie wiem, kto denerwował się bardziej -  my siedzący w sali biologicznej i czekający na gości, z którymi 
za chwilę mieliśmy  rozmawiać, (w dodatku po angielsku!) czy owi goście, którzy nie wiedzieli o nas 
praktycznie nic. Niepewność minęła równie szybko jak przyszła, już po chwili rozmowy „złapaliśmy 
wspólne tematy” i bardzo trudno było się nam od nich oderwać. 
 
Muszę przyznać, że byłem szczerze 
zaskoczony otwartością tych młodych 
ludzi. Wyobrażałem sobie ich raczej jako 
lekko skołowanych i zagubionych, w 
obcym kraju, wśród obcego narodu, 
zupełnie innej kultury i stylu życia. Nigdy 
jeszcze nie doświadczyłem tyle 
pozytywnej energii, śpiewów i tańca 
naraz. Zewsząd dochodziły mnie głosy 
dziewcząt: 
-Patrzcie jacy oni przystojni! 
-Mówi, że ma 17 lat, a wygląda na co 
najmniej 21! 
No cóż, przykro mi chłopcy, chyba przegrywamy w starciu z Izraelczykami, ... przyznaję to z bólem 
serca, oczywiście. 
Najciekawszą częścią naszej integracji było zgłębianie języka przybyszów zza granicy. Oprócz jakże 
przydatnych zwrotów, takich jak "dzień dobry" i "jak się masz",  nasi koledzy mieli przekazać  nam nieco 
tajemnej wiedzy na temat słów, które spokojnie można by wpisać do słownika Polaka Rozrabiaki Na 
Wakacjach. 



Samych słów jak i ich znaczenia 
wymieniać nie będę, nie chcę zgorszyć 
wrażliwszej części naszych czytelników. 
Myślę, że my również nie pozostaliśmy 
im dłużni, więc niech biegną podbijać 
świat! Kulturalnie oczywiście... 
Muszę przyznać, że wspólne śpiewanie 
piosenek na auli było świetnym 
pomysłem. Jeszcze lepszym było 
połączenie piosenek po hebrajsku z tymi 
po polsku. Śpiewaliśmy na zmianę, po 
polsku i po hebrajsku, w końcu i tak 
emocje puściły, a my wszyscy 
zaczęliśmy tańczyć wspólnie zawodząc 
(czyt. pięknie śpiewając) takie hity jak 
”Hallelujah” Leonarda Cohena na 
przykład. 
Po wspólnym śpiewaniu na auli przyszedł czas na taniec , nasi goście bardzo chętnie angażowali się w 
naukę naszego  wspaniałego, pięknego  i dostojnego narodowego tańca – poloneza. Tańczyli również 
nauczyciele izraelscy.  
 

 
 
Tańce, śpiew, wspólna zabawa, masa śmiechu i pozytywnej energii. Był to jeden z najmilszych dni w 
nowej szkole. Na pewno będę go długo wspominać. Niesamowite doznania podczas tej wizyty sprawiły, 
że do  listy krajów, które chcę odwiedzić, dopisałem także Izrael.

Igor Hamerlik, kl. I h 
 

W dniu 30 października 2017 roku XIII LO odwiedziła ponad 150 osobowa grupa Izraelskiej młodzieży z 
Hayovel High School w Herzlijji. Spotkanie odbyło się w ramach ministerialnego, polsko-izraelskiego 
programu  "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów". Mamy nadzieję że nasza współpraca będzie 
się owocnie rozwijać. 
 



"Twój Vincent" 
Portret malarza jak malowany 

 

 
 
Zdecydowanie nie mogę przemilczeć filmu takiego, jak ten. Nie powinnam mówić "film", a 
raczej "dzieło". Ta produkcja jest z pewnością dziełem choćby dlatego, że została w całości 
namalowana. Scena po scenie, klatka po klatce powstało 65 000 obrazów, które utworzyły 
doskonałą, wręcz mistrzowską animację. Pracowało nad nią ponad 100 polskich i 
zagranicznych malarzy, wykonanie takiej pracy zajęło im 2 lata. Sama nie wiem czy bardziej 
urzekła mnie gra ruchomych świateł, czy też iście "Van Goghowskie" kolory. Jedno jest pewne 
- obrazy Vincenta ożyły, a historia jego życia i śmierci na nowo rozegrała się na płótnie.  
Postać malarza została ukazana w bardzo ciekawy i realistyczny sposób. Jako widzowie nie 
mamy okazji poznać Van Gogha za życia. Podążamy śladem młodzieńca, który znał malarza 
równie dobrze jak my. Razem z nim odkrywamy ostatnie tygodnie życia artysty oraz ludzi, 
którzy go znali. Kolejne retrospekcje ujawniają coraz więcej szczegółów i coraz wyraźniej 
malują postać Vincenta nie tylko jako malarza, ale też człowieka.  
W filmie "zagrało" około 120 obrazów Vincenta, których bohaterowie występują w filmie i 
opowiadają o malarzu. To niesamowite, jak fantazja zderza się z rzeczywistością, a płótno 
dosłownie ożywa na ekranie.  
Film jest zdecydowanie wart obejrzenia. Nie tylko ze względu na oryginalną technikę 
wykonania, ale i niesamowitą historię człowieka, który żył, by tworzyć, a nie tworzył, by żyć.  
 

Emilia Główka, kl. IIh 



Uczymy się kreatywności 
 

Instytut Europeistyki ogłosił konkurs dla szkół 
ponadgimnazjalnych na uczestnictwo w projekcie 
„Kompetentni Uczniowie”.  Klasa 2h znalazła się wśród 
zwycięzców. Celem projektu jest było przede wszystkim 
potraktowanie twórczości szeroko i uświadomienie tego, w 

jaki sposób można budować warunki do bycia kreatywnym i tworzenia innowacji. 
Projekt zatytułowany „Kompetentni uczniowie” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizuje go Instytut Europeistyki w partnerstwie ze 
stowarzyszeniem  Europe4Youth, AntySchematy 2 oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana 
Nowaka- Jeziorańskiego. 

 
Nasz udział w projekcie rozpoczęliśmy od wyjazdu w dniu 9 listopada do Lublina. W ramach wyżej 
wspomnianego projektu zwiedzaliśmy stare miasto, w tym muzeum w Bramie Grodzkiej. Poznaliśmy  
historię  wielokulturowego Lublina i zobaczyliśmy wiele jego zabytków. Następnie odwiedziliśmy znany 
z historii zamek lubelski, słynny z podpisania Unii Polsko-Litewskiej. Spacerowaliśmy po malowniczych 
zakątkach miasta podziwiając wspaniałą architekturę i pomysłowe zagospodarowanie przestrzeni 
mające na celu przypomnienie i upamiętnienie dawnych mieszkańców. Przewodnik opowiedział wiele 
ciekawych historii związanych z przeszłością Lublina i związkami miasta z literaturą.  
15 listopada wybraliśmy się na zajęcia do siedziby fundacji Europe4Youth przy ul. Urzędniczej.  Zajęcia 
składały się  z części teoretycznej i praktycznej, pracowaliśmy metodą „design thinking”. Mogliśmy 
poćwiczyć kreatywne myślenie i pracę w grupie. Następnie, pozyskaną wiedzę  wykorzystaliśmy przy 
tworzeniu własnych pomysłów i projektów – tzw. „innowacji”, które później przedstawialiśmy 
mieszkańcom Krakowa. Te warsztaty przygotowała i przeprowadziła wolontariuszka fundacji pani 
Barbara Moś. Nosiły one tytuł „Społeczny aspekt twórczości”. 
Przed nami kolejne spotkania, nowe zadania i projekty, których realizacji nie możemy się doczekać.  
 

Mikołaj Gil, Jakub  Adamski, Maciej Obora, klasa 2h 



"Znak Pamięci" na grobie obrońcy Westerplatte 
 

 
W dniach 12 i 13 października 2017 r. 
XIII Liceum Ogólnokształcące im. 
Bohaterów Westerplatte obchodziło 
jubileusz 60 – lecia działalności 
edukacyjnej. Uroczystościom 
towarzyszyło wiele dodatkowych 
wydarzeń, a jedno z nich było ściśle 
związane z patronami naszej szkoły, 
żołnierzami walczącymi w obronie 
Westerplatte. Nasze liceum, które 
należy również do Klubu Szkół 
Westerplatte zostało wydelegowane 
do odsłonięcia  "Znaku Pamięci" na 
grobie JÓZEFA  MACY - Żołnierza 
Westerplatczyka z Jaworzna.   
      
 
Idea umieszczania „Znaku Pamięci” na grobach Westerplatczyków wyszła od prezesa Klubu 
Szkół Westerplatte. „Znak Pamięci” to miniatura  odlewu krzyża wzorowanego na krzyżach z 
pomników poległych na Westerplatte.  Zaprojektował go prof. Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych – Franciszek Duszenko.          



  
Uroczystość w Jaworznie odbyła się w dniu 12 października 2017 r. o godzinie 10.00. Plan 
uroczystości został ustalony przez panią dyrektor Iwonę Cieślak – Prochownik w porozumieniu 
z rodziną bohatera oraz Urzędem Miasta Jaworzno.  
 

Wzięła w niej udział rodzina zmarłego,  
prezes Klubu Szkół Westerplatte - pan 
Adam Szatkowski, przedstawiciele Urzędu 
Miasta z Jaworzna, przedstawiciele szkół z 
Jaworzna, drużyny harcerskiej oraz 
przedstawiciele naszej szkoły: pani 
dyrektor Iwona Cieślak – Prochownik, 
przewodniczący Rady Rodziców pan 
Mariusz Wróbel, były dyrektor XIII LO oraz 
współtwórca Klubu Szkół Westerplatte pan 
Bogusław Kucharek, nauczyciele prof. 
Monika Bujas, prof. Barbara Bierówka, 
prof.  Andrzej Drużkawiecki oraz delegacja 

społeczności uczniowskiej, która przygotowała oprawę artystyczną i sporządziła dokumentację 
wydarzenia.  
 
 
Odsłonięcia „Znaku Pamięci” dokonali 
przedstawiciele najmłodszego pokolenia 
bohatera, jego prawnukowie. Starsze pokolenie 
stara się przekazywać najmłodszym wiedzę  i 
wspomnienia o Józefie Macy. Pani Teresa 
Szkarłat zgromadziła wiele pamiątek i artykułów 
poświęconych jego sylwetce. Józef Maca 
pozostał w pamięci wszystkich jako prawy i 
życzliwy człowiek, zawsze gotowy nieść pomoc. 
Atmosfera wydarzenia była bardzo uroczysta, 
ale jednocześnie stonowana i wzruszająca. 
Towarzyszyła nam przepiękna, słoneczna 
pogoda.  
Na zakończenie trzeba jeszcze uzupełnić, że nasze XIII LO dwukrotnie uczestniczyło w  
uroczystościach odsłaniania „Znaku Pamięci”:  24 kwietnia 1994 r. na grobie JÓZEFA 
MICHALIKA (1915-1987) w Kazimierzy Małej oraz 25 października 1997 r. na grobie 
Westerplatczyka MIECZYSŁAWA CHOLEWY  ( 1915–1975) w Rudzie Śląskiej.  
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