


 

 

 

XIII LO w Krakowie otrzymało tytuł honorowy Srebrnej Szkoły 2021  w rankingu liceów w 
Polsce prowadzonym przez Fundację Edukacyjną Perspek-
tywy. Tytuł jest przyznawany w oparciu  źródła egzoge-
niczne (zewnętrzne) wobec ocenianych szkół, a bierze się 
pod uwagę  sukcesy szkoły w olimpiadach (25%)  wyniki 
matury z przedmiotów obowiązkowych (30%)  oraz wyni-
ki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Dane pozy-
skiwane są z protokołów komitetów głównych olimpiad, 
zestawień okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z 
wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przed-
miotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji 
Oświatowej. Tytuł Srebrnej Szkoły przyznaje się placów-
kom, które uplasowały się na miejscu od 201 do 500 w 

skali całego kraju.   

Z życia szkoły 

-  Luty 2021 – ukazały się dwa numery gazetki  szkolnej  „Trzynastka”, nr 24 i nr 25.   

- Luty 2021 - Zespół promocji medialnej opracował plan wirtualnej promocji naszej szkoły, 
ponieważ tradycyjne „Dni otwarte XIII LO”, które do 2020 r. organizowaliśmy w marcu i w 
kwietniu nie będą mogły się odbyć ze względu na ograniczenia pandemiczne. W skład zespo-
łu weszli nauczyciele: Bożena Bućwińska, Maria Madej, Justyna Trzepałka, Barbara Bierów-
ka, Justyna Latała – Czech, Agnieszka Wilińska – Małysa, Małgorzata Korczykowska, Joanna 
Śliwa, Małgorzata Frydrych – Kisiel, Edyta Nawrot – Dudziewicz, Barbara Żurek. Prezenta-
cja materiałów promocyjnych na szkolnym Facebooku została zaplanowana na marzec i 
kwiecień 2021. Materiały promocyjne ukazują się dwa razy w tygodniu. 

- 5 marca 2021 –  udostępnienie pierwszego filmiku prezentującego profile klas pierwszych w  
XIII LO –  Oferta edukacyjna XIII LO w Krakowie na rok szkolny 2021/2022. Było to jedno-
cześnie wprowadzenie i zaproszenie do śledzenia kolejnych części naszej wirtualnej promocji.  

- 12 marca 2021 – udostępnienie filmu pt.: Języki obce w XIII LO w Krakowie, nagranego 
przez uczniów klasy 2f.  

- 15 marca 2021 – prezentacja filmu pt.:  Zespół cheerleaderek w XIII LO w Krakowie.  

- 19 marca 2021 – prezentacja filmu pt.: Nauka inaczej w XIII LO w Krakowie.  

- 22 marca 2021 – specjalny numer gazetki szkolnej „Trzynastka” - Dlaczego warto uczyć się 
w XIII LO w Krakowie? 
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- 26 marca 2021 – prezentacja filmu pt.: Działalność Samorządu Uczniowskiego w XIII LO w 
Krakowie. 

- 30 marca 2021 – prezentacja filmu pt.: Koło teatralne w XIII LO w Krakowie. 

- 5 kwietnia 2021 – wirtualny spacer po XIII LO w Krakowie. 

- 9 kwietnia 2021 – prezentacja filmu pt.: Sport w XIII LO w Krakowie.  

- 12 kwietnia 2021 – prezentacja filmu pt.: Chór w XIII LO  Krakowie.  

- 16 kietnia 2021 – prezentacja pt.: Atmosfera w XIII LO w Krakowie.  

- 11 marca 2021 zakończył się projekt „Goals Project”, którego autorem była światowa orga-
nizacja Take Action Global. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy 1e oraz 1f. Przez 6 tygodni 
wraz z uczniami ze 118 krajów zajmowali się zagadnieniami związanymi z Celami Zrówno-
ważonego Rozwoju. Każda szkoła poszukiwała rozwiązań związanych z jednym wybranym 
celem, uczniowie z XIII LO zajmowali się Zrównoważoną Konsumpcją. 

- 14 marca 2021 uczniowie klas z rozszerzonym programem nauczania biologii wzięli udział 
w Dniu Biologa zorganizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie w ramach 
dnia otwartego tej uczelni.  

- 29 marca 2021 uczniowie klasy 2c uczestniczyli w zaję-
ciach i wykładach organizowanych przez European School-
net w Brukseli, poświęconych wpływowi dwutlenku węgla 
na procesy chemiczne w atmosferze i w oceanach. Ucznio-
wie tej klasy są zaangażowani w projekt badawczy poświę-
cony morskiemu ekosystemowi w ramach Kampanii Odkryć 
Naukowych 2021.  

- 29 marca 2021 Samorząd Uczniowski XIII LO opubliko-
wał ofertę Merchu XIII LO.   

- 31 marca 2021  uczniowie klasy 2c w ramach pracy nad 
projektem badawczym poświęconym wpływom zanieczysz-
czeń CO2  na morski ekosystem odbyli ciekawą chociaż wir-
tualną „podróż” do laboratorium oceanograficznego na Ala-
sce.  

- 8 kwietnia 2021 uczniowie klasy 2ag wysłuchali wykładu 
on – line prof. dr hab. Tomasza Szemberga "Ornamenty w sztuce i matematyce",  zorganizo-
wanego w ramach projektu "Zaproś wykładowcę" przez Uniwersytet Pedagogiczny w Kra-
kowie. 

- W dniach 13 i 15 kwietnia 2021 pracował zespół nauczycieli, który opracował nową kon-
cepcję szkolnej strony internetowej.  

 - 19 kwietnia 2021 wydanie kolejnego numeru gazetki szkolnej – „Trzynastka” nr 26 – nu-
mer z marca, przeniesiony w związku z lockdownem.   

 

 

  



 

Lipcowe upały - wrzesień doskonały, a święta Katarzyna adwent rozpoczyna 

(część II) 

Od 1582 r.  używamy w Polsce kalendarza gregoriańskiego, a od 1556 r. pierwszym dniem nowego 
roku jest u nas 1 stycznia. Nie przyjęliśmy  wzorem innych krajów nazw miesięcy bazujących na łaci-
nie, ale zachowaliśmy własne, oryginalne nazwy odnoszące się do do zjawisk przyrodniczych wpływa-
jących na organizację życia i pracy naszych przodków. Są one ciekawym odzwierciedleniem porządku 
świata, w  którym żyli kiedyś ludzie. W „TRZYNASTCE nr 24” została przedstawiona etymologia nazw 
pierwszych sześciu miesięcy, dziś pozostałych  sześć z II półrocza.  

LIPIEC – nazywany też lipień, lipnik, to czas kiedy kwitną  lipy. Były one uznawane za bardzo przy-
jazne i pożyteczne drzewa. Kwiaty lipy służyły pszczołom do produkcji miodu, przygotowywano z 
nich nalewki i lekarstwa, wierzono, że drzewa te chroniły przed piorunami, a w ich cieniu można było 
odpoczywać. „ Gościu siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie…”– fraszka Jana z Czarnolasu tę 
dobrą sławę lipy z pewnością ugruntowała.  

SIERPIEŃ -  sirpień, sirzpień, pochodzenie tej nazwy jest 
związane z sierpem, narzędziem służącym do zbioru zbóż w 
czasie żniw w dawnych wiekach. Dziś używa się maszyn do 
tych prac, ale sierp zachowuje swoją symbolikę i w niektórych 
rejonach można spotkać gospodarzy wychodzących pierwsze-
go dnia zbiorów na pole z sierpem, by symbolicznie ściąć 
kilka kłosów. Na ten miesiąc mówiono czasa-
mi stojęczeń (stojączeń), stojaczek, stojączka.  Nazwa ta łączy-
ła się z czasownikiem stać, czyli pracować na stojąco podczas 
żniw. Uważano też, że na okres  żniw – zbioru plonów, od których zależała egzystencja człowieka, 
czas i przyroda zatrzymywały się, ludzie całą moc poświęcali tej pracy.  

WRZESIEŃ – w tym miesiącu kwitną wrzosy, ostatnie rośliny miododajne w roku i stąd nazwa. 
Wrzesień miał jednak i inne nazwy: pajęcznik, pajęczyn  (od babiego lata, cienkich nitek pajęczyny, 
roznoszonych  przez wiatr w ciepłe jesienne dni) oraz jesiennik  (zaczynała się wówczas jesień) - jaki 
pierwszy wrzesień, taka będzie jesień. 
 
PAŹDZIERNIK – paździerze, od których pochodzi nazwa 
miesiąca, to odpady (wysuszone skórki) po międleniu i cze-
saniu lnu oraz konopi. W tym czasie były to powszechne 
zajęcia przede wszystkim kobiet,  ale pracowano całymi ro-
dzinami. Uprawa i obróbka lnu i konopi umożliwiała wyrób 
płótna na ubrania i sznurów, powrozów potrzebnych w go-
spodarstwach i rzemiośle, była więc związana z podstawą 
egzystencji. W obiegu była też nazwa  winnik (w październi-
ku rozpoczyna się przecież winobranie). 

LISTOPAD – w listopadzie opadają liście, stąd nazwa miesiąca. Dawniej używano słowa list, a 
nie liść, stąd listek, nie liścik. 
 
GRUDZIEŃ –  w tym miesiącu ziemia ściśnięta mrozem zamienia się w grudy. Gruda oznacza rów-
nież nierówną powierzchnię zmarzłej ziemi.  Na miesiąc ten mówiono także prosiniec, określenie 
miało związek z czasownikiem sijać  czyli jaśnieć, gdy na ziemi leży śnieg, promienie słoneczne się 
odbijają i jest jaśniej.  
Używano również innych nazw:  jadwent albo  jadwient (od słowa adwent) lub gódnik (od sło-
wa Gody, czyli Boże Narodzenie). 
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Bullet journal 

Zarówno w wieku szkolnym jaki i w pracy czy na studiach w naszym życiu codzien-
nym ważną rolę pełni umiejętność planowania. Sztuką jest wszystko zapamiętać, więc szu-
kamy sposobów na łatwiejsze zaplanowanie całego dnia.  

W latach 90 ubiegłego wieku niejaki Ryder Carroll kończył studia na collage. Z racji 
tego, że w dzieciństwie zdiagnozowano u niego zaburzenia koncentracji, borykał się                         
z brakiem umiejętności planowania. Szukał sposobu na swoje trudności w uczeniu się. Jesz-
cze zanim zdążył ukończyć collage opracował system bullet journal.   

 

Czym jest bullet journal? 

Bullet journal potocznie nazywane “bujo” nie ma 
swojego konkretnego modelu. Polega na tworzeniu list 
zadań, notatek, kalendarzy oraz innych układów. Bujo 
pozwala nam również monitorować nasze nawyki. Mo-
żemy nauczyć się kreatywnie tworzyć piękne rysunki, 
którymi opatrzymy nasze notatki. Oczywiście jest to 
tylko opcjonalny dodatek. Dla osób zainteresowanych 
wyłącznie estetycznym  notowaniem, planów idealne 
jest minimalistyczne bujo. W internecie możemy zna-
leźć ogromne ilości inspiracji. 
 

Monthly 

Jednym z najpopularniejszych sposobów prowa-
dzenia bujo jest tak zwane “monthly”, czyli narysowanie kalendarza na cały miesiąc z miej-
scem na nasze plany. Dzięki monthly możemy popatrzeć na wszystkie plany z góry. Ten sys-
tem bardzo przejrzyście pokazuje nasze notatki. Jeśli decydujemy się na ozdabianie bujo, do-
brym pomysłem jest dopasowanie dekoracji i barw do danego miesiąca lub pory roku. Niektó-
rzy też decydują się na prowadzenie bujo w jednym, określonym 
stylu. Na przykład może to być styl naszego ulubionego serialu. 
 

 
 
Weekly 

Jak mówi sama nazwa - weekly to tygodniówka. Jest to sys-
tem planowania kolejnych siedmiu dni tygodnia. To dobra propozy-
cja dla osób, które nie planują swoich obowiązków na wiele dni do 
przodu. Dzięki takiemu zagospodarowaniu stron planera, jesteśmy w 
stanie zmieścić na nich znacznie więcej notatek.   
 

 

Jak prowadzić bujo, aby wyglądało estetycznie? 

Jednym z sekretów estetycznego wyglądu naszego planera jest symetria. 
Jeśli każdy element na konkretnej stronie będzie symetrycznie ustawiony 
względem innych, da to efekt bardzo gustownie prowadzonego zeszytu. 
Innym sposobem na prowadzenie zeszytu jest odwrotność czyli asyme-
tria. Jeśli wszystkie rysunki, notatki oraz inne elementy na stronie będą 
ładne same w sobie, ich asymetryczny układ da bardzo ciekawy efekt 
końcowy.  



 

Minimalistyczne bujo 

Bardzo często osoby, które nie interesują się plastyką lub po 
prostu nie są w tej dziedzinie specjalnie uzdolnione, rezygnują z pro-
wadzenia bujo. Jest to błędne myślenie, ponieważ właśnie dla takich 
osób świetnym rozwiązaniem jest prowadzenie minimalistycznego 
bujo. Strony w takim planerze zazwyczaj nie są opatrzone żadnymi 
dodatkowymi ozdobnikami ani nie są bardzo kolorowe. Zawierają 
jedynie daty oraz krótkie notki. Ważniejsze notatki piszemy jedynie 
większymi literami. Nie musimy wtedy się trudzić pisząc ozdobnymi 
czcionkami. Taki styl prowadzenia zeszytu zmniejsza ilość czasu po-
święcanego na notatki do minimum. Jest to dobra propozycja dla ludzi 
zabieganych, nie mających czasu na rozczulanie się nad wyglądem ich 
bullet journala.  

 

Bujo w szkole 

Prowadzenie bullet journala w szkole pomoże nam zgromadzić w jednym miejscu wszystkie 
terminy. W kalendarzu umieścimy każdy test oraz ważną datę oddania prac. W rozpisce tygo-
dniowej zamieścimy informację co ważnego należy przygotować na każdą poszczególną lek-
cję. Używając tak zwanych habbit trackerów nauczymy się lepiej gospodarować czasem.  

Habbit tracker jest to strona w naszym journalu, na której monitorujemy i śledzimy 
nasze nawyki, te które chcemy utrwalić lub których chcemy się pozbyć. Na przykład wpisu-
jemy ile czasu dziennie chcemy przeznaczyć na naukę i stopniowo zwiększamy ten czas, jeśli 
jest taka potrzeba.  

Prowadzenie bujo jest też świetnym treningiem dla nas, ponieważ uczymy się plano-
wania oraz gospodarowania naszym czasem, co jest niezbędne i bardzo ważne tak w nastolet-
nim jak i w dorosłym życiu.  
 

Anna Główka, kl. 1e 
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jedynie daty oraz krótkie notki. Ważniejsze notatki piszemy jedynie 
większymi literami. Nie musimy wtedy się trudzić pisząc ozdobnymi 
czcionkami. Taki styl prowadzenia zeszytu zmniejsza ilość czasu po-
święcanego na notatki do minimum. Jest to dobra propozycja dla ludzi 
zabieganych, nie mających czasu na rozczulanie się nad wyglądem ich 
bullet journala.  

 

Bujo w szkole 

Prowadzenie bullet journala w szkole pomoże nam zgromadzić w jednym miejscu wszystkie 
terminy. W kalendarzu umieścimy każdy test oraz ważną datę oddania prac. W rozpisce tygo-
dniowej zamieścimy informację co ważnego należy przygotować na każdą poszczególną lek-
cję. Używając tak zwanych habbit trackerów nauczymy się lepiej gospodarować czasem.  

Habbit tracker jest to strona w naszym journalu, na której monitorujemy i śledzimy 
nasze nawyki, te które chcemy utrwalić lub których chcemy się pozbyć. Na przykład wpisu-
jemy ile czasu dziennie chcemy przeznaczyć na naukę i stopniowo zwiększamy ten czas, jeśli 
jest taka potrzeba.  

Prowadzenie bujo jest też świetnym treningiem dla nas, ponieważ uczymy się plano-
wania oraz gospodarowania naszym czasem, co jest niezbędne i bardzo ważne tak w nastolet-
nim jak i w dorosłym życiu.  
 

Anna Główka, kl. 1e 
  

 

 
 

 
Tradycje i zwyczaje Wielkanocne 

Wielkanoc określana również jako Niedziela Wielkanocna czy Zmartwychwstanie Pańskie  to 
najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, które upamiętnia mękę, śmierć i  zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa.  W religii chrześcijańskiej każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chry-
stusa, ale Niedziela Wielkanocna jest z nich najbardziej uroczysta i  wyjątkowa.  

 
Niedziela Palmowa 

Niedziela Palmowa zwana Niedzielą Męki Pań-
skiej, to święto ruchome przypadające między  15 marca 
a 18 kwietnia zawsze 7 dni przed Wielkanocą.  W tym 
roku wypadło 28 marca. Święto zostało ustanowione na 
pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy i jego 
triumfalnego wjazdu do miasta. Niedziela Palmowa  roz-
poczyna Wielki Tydzień czyli szczególny okres ducho-
wego przygotowania do świąt cechujący się wycisze-
niem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. 
Pierwsze znane zapisy dotyczące święta pochodzą z 
dziennika pątniczki Egerii. Uroczyste procesje z palmami 

odbywały się w Jerozolimie już w IV w.  
W  Polsce Niedziela Palmowa obchodzona jest od średniowiecza, a od XI w. święci się palmy.  

Tego dnia wierni przynoszą do kościoła palemki, symbol odradzającego się życia. Palmy osiągają 
wielkość od kilkunastu centymetrów do kilkunastu metrów, są wykonane z różnych materiałów i ele-
mentów dekoracyjnych. W Polsce wykorzystuje się najczęściej gałęzie wierzbowe, bo to drzewo u nas 
najszybciej budzi się do życia, palmy zdobi się m.in. suszonymi kwiatami lub innymi suszonymi ro-
ślinami, bukszpanem, baziami, kwiatami z bibuły.  

W wielu miejscowościach każdego roku odbywają się konkursy na najwyższą i najładniejszą 
palmę. Każdy region ma też swoje tradycje w ich wykonywaniu 
i zdobieniu. Oto kilka przykładów:  

Palma wileńska –  jest wykonana z różnych rodzajów 
traw i drobnych kwiatów, które są suszone i barwione na różne 
kolory oraz ciasno owinięte wokół kijka w formie wałeczka,. 
Najczęściej spotykana długość od 20 cm do 50 – 70 cm. Palma 
wieleńska jest popularna szczególnie w dużych miastach.  

Palma kurpiowska – jest wykonana z  ręcznie przygo-
towanych kwiatów z bibuły, które są przymocowane do lesz-
czynowego pręta oplecionego dodatkowo jałowcem lub bukszpanem. Długość  takiej palmy najczę-
ściej wynosi  od 2 do 10 metrów.   

Palma z południa Polski (góralska, podhalańska) – jest wykonana z kilkumetrowych prętów 
wierzbowych, wiklinowych lub leszczynowych, na górze ma czub ze sztucznych kwiatów (mogą być 
papierowe, połączone ze suszonymi kwiatami i różnymi roślinami), bazi, bukszpanu, są udekorowane 
kolorowymi wstążkami. Niektóre palmy mają nawet kilkanaście metrów wysokości. Najsłynniejsze 
konkursy na palmy wielkanocne na południu Polski są w Lipnicy Murowanej.   

Palma wielkanocna jest symbolem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy, zwycięstwa, 
ale także symbolem męki oraz odkupienia. Dawniej wierzono, że jeśli domownicy mają poświęconą 
palmę, nic złego im się nie stanie. Palma chroni przed nieczystymi mocami nie tylko ludzi, ale także 



 

zwierzęta. Zachowa domowników i ich inwentarz w zdrowiu i da im spokój. Uchroni też plony przed 
niepogodą – gradobiciem, powodzią, pożarem, burzą, wichurą. Przed laty po powrocie z kościoła w 
Niedzielę Palmową gospodynie dawały dzieciom do zjedzenia bazie kotki albo delikatnie uderzały 
palmami swoje dzieci. Wszystko dlatego, aby potomstwo było zahartowane, rosło silne i zdrowe. Kto 
cierpiał na ból gardła, też łykał bazie.         
 Palmy nie wolno wyrzucić na śmietnik po świętach wielkanocnych, bo może to sprowadzić 
rychłe nieszczęście na domowników.  Kto już jej nie chce, powinien ją spalić albo zanieść do kościoła 
i dać księdzu na przechowanie, a potem – spalenie. To właśnie ze spalonych palm pochodzi popiół, 
którym posypuje się głowy wiernych w Środę Popielcową. 

 
Wielka Sobota – święcenie pokarmów 

Święconka to pokarmy wielkanocne, 
układane w koszyczku i święcone w kościele. 
Zwyczaj święcenia pokarmów w Wielką Sobotę 
ma pogańskie korzenie, ale został uświęcony 
przez Kościół i jest praktykowany do dnia dzi-
siejszego. W dawnych czasach święcenie pokar-
mów odbywało się w dworach szlacheckich lub 
u najbogatszych gospodarzy. W Wielką Sobotę 
do tych domostw przywożono księdza, który 
dokonywał poświęcenia.  Obecnie w wielu miej-
scowościach święcenie potraw odbywa się na 
zewnątrz przed kościołem, gdzie na wystawio-
nych stołach, na czas obrzędu wierni pozostawia-
ją koszyki. Czasami ma to również miejsce przy 
kapliczkach lub krzyżach, jeśli kościół jest odda-

lony. Obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny może być sprawowany przez kapłana 
lub diakona, a także przez ustanowionego lektora będącego alumnem seminarium duchownego. 
Pokarmy wchodzące w skład święconki nie są przypadkowe, każdy z nich jest symboliczny, powinno 
w nim znaleźć się co najmniej 7 pokarmów, m.in :                               
Baranek (z ciasta, z cukru, z masła) – symbolizuje  zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przezwycię-
żenie zła.  
Jajka – w postaci pisanek,  symbol nowego życia, odrodzenia, zwycięstwa życia nad śmiercią.             
Chleb – symbol ciała Chrystusa, nawiązanie do Wielkiego Czwartku i Ostatniej Wieczerzy, kiedy 
Chrystus  przemienił swoje ciało w chleb. To podstawowy pokarm niezbędny do życia, symbolizuje 
pomyślność. 
Sól kuchenna – życiodajny minerał, chroni przed zepsuciem, dawniej wierzono, że ma moc odstra-
szania zła,  symbolizuje oczyszczenie i prawdę.   
Wędlina/kiełbasa – oznaka zakończenia postu, zapewnia zdrowie, płodność i dostatek  
Masło – symbol dobrobytu 
Chrzan/ ćwikła z chrzanem - korzeń chrzanu symbolizuje krzepę i siłę. Ma przynieść nam dobre zdro-
wie.  
Ser – symbolizuję przyjaźń między człowiekiem a siłami przyrody.  
Babka Wielkanocna – symbolizuje nasze umiejętności, doskonałości, dostatek.  

Koszyk na święconkę powinien być wiklinowy, przybiera się go bukszpanem – wiecznie zie-
loną rośliną, która  ma symbolizować nadzieję na zmartwychwstanie, a także nieśmiertelność i życie. 
Można przybrać go wstążkami i przykryć białą serwetą.  Trzeba pamiętać, że zawartość koszyka ze 
święconką zależy też od danego regionu, każdy ma swoje tradycje. W koszyczku może znaleźć się 
również woda, najważniejszy życiodajny płyn. 
Czego nie powinniśmy umieszczać w koszyczku? Nie święci się alkoholu ani przedmiotów użytko-
wych, nie powinno być w nim zajączka. Dlaczego?  Wbrew pozorom zajączek jest świeckim 
symbolem i nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Jego wizerunek był wykorzystywany 
w rytach pogańskich i oznaczał płodność oraz dobrobyt.  
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Malowanie jajek to jeden z najbardziej znanych obyczajów.  Jest wiele sposobów i technik 
zdobienia jaj, tzw. pisanek.  Pisanka to jajko zdobione różnymi technikami.  Na ziemiach polskich 
najstarsze pisanki pochodzą z końca X wieku. Zostały odnalezione podczas wykopalisk archeologicz-
nych w pozostałościach grodu na opolskiej wyspie Ostrówek. Wzór rysowano na nich roztopionym 
woskiem, a następnie wkładano je do barwnika – łupin cebuli lub ochry, które nadawały im brunatno-
czerwoną barwę. W procesie chrystianizacji pisankę włączono do elementów symboliki wielkanocnej. 
Obecnie pisanki wykonuje się przed Wielkanocą. Mają symbolizować rodzącą się do życia przyrodę, a 
w chrześcijaństwie dodatkowo nadzieję wynikającą z wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. 

 
Rodzaje pisanek 

Drapanki-  powstają przez drapanie ostrym narzę-
dziem zewnętrznej barwionej powłoki jajka. Technika 
stosowana głównie w Polsce i Austrii.  
Kraszanki  zwane również malowankami lub bycz-
kami. Powstają przez gotowanie jajka w wywarze 
barwnym.  
Pisanki powstają przez rysowanie na skorupce gorą-
cym , roztopionym woskiem, a następnie zanurzenie 
jajka w barwniku. Pisanki wykonywane w regionie 
Białegostoku wykonywane były albo bez narzędzi, 
poprzez nakrapianie wosku na jaja albo poprzez nano-
szenie prostych elementów graficznych rozgrzanym końcem świecy. Zdarzały się też przypadki uży-
wania narzędzi takich jak słomki, patyki, czy dętki z opon rowerowych.  
Nalepianki  powstaje przez ozdabianie skorupki jajka różnobarwnymi wycinankami z papieru. 
Pisanki ażurowe są wykonywane z wydmuszek jaj kurzych, kaczych, gęsich i strusich. Technika ta 
polega na nawiercaniu w skorupce otworów przy pomocy wiertarki i malutkiego wiertła, piaskarki, 
Wydmuszka z nawierconymi wzorami jest malowana najczęściej farbą akrylową. 

Dawnej to wyłącznie kobiety zdobiły jajka na Wielkanoc, a mężczyznom nie wolno było na-
wet wchodzić do pokoju, gdzie je malowano! Kiedyś barwiono je tylko na kolor czerwony, bo według 
legendy Maria Magdalena, po zmartwychwstaniu Chrystusa, radośnie spostrzegła, że wszystkie zaku-
pione przez nią jajka zabarwiły się na czerwono. Dzisiaj, zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc 
wciąż jest żywy, ale barwi się je na różne kolory. 
 
Śmigus Dyngus 

Śmigus Dyngus zwany również Lanym 
Poniedziałkiem, wywodzi się z dawnej tradycji 
słowiańskiej. W przeszłości lany śmigus pole-
gał na symbolicznym i wzajemnym okładaniu 
się witkami wierzby i polewaniu się wodą, 
zgłasza młodych dziewcząt i panien na wyda-
niu, a dyngus na chodzeniu po domach i zbie-
raniu podarunków. Dziś śmigus-dyngus jest 
traktowany jako zabawa. W odróżnieniu od 
pierwotnych tradycji wodą polewa się wszyst-
kich. Są stosowane do tego np. butelki z wodą,  

pistolety czy balony na wodę kupowane specjalnie na te okazję.  
 

Natalia Budka, kl. I c 
  



 

 
Taniec – pasja i sposób na życie 

Wywiad z Agnieszką Woźniak-Olszańską,  tancerką z teatru Variete, choreografką, pedagogiem 
tańca, która występuje w takich musicalach jak „Pretty Woman” czy „Chicago”.  

 

Małgorzata Frej: Czy pamięta Pani moment, gdy stwierdziła 
Pani „chcę występować na scenie”? 

Agnieszka Woźniak-Olszańska: Występy na scenie towarzyszyły 
mi od najmłodszych lat, kiedy to brałam udział w różnych zaję-
ciach artystycznych w tarnobrzeskim domu kultury. Byłam człon-
kinią Zespołu Tańca             i Ruchu „Fram”, uczęszczałam rów-
nież do szkoły muzycznej, gdzie kształciłam swoje umiejętności 
wokalne. Wraz z moim zespołem „Fram” wyjeżdżałam na różne 
warsztaty i szkolenia, ale szczególnie zapadł mi w pamięć jeden. 
Pojechaliśmy do Francji na tygodniowe warsztaty, a na zakończe-
nie wspólnie z tamtejszym lokalnym zespołem przygotowaliśmy 
spektakl. Wywarło to na mnie duże wrażenie. I właśnie podczas 
tego spektaklu, kiedy po pewnej emocjonujacej i przejmującej 
scenie znalazłam się za kulisami pomyślałam, że właśnie to chcia-
łabym kiedyś w życiu robić. Z tego co pamiętam, szepnęłam nawet 

o tym swojej koleżance. Jako nastolatka w zasadzie nie wiedziałam, że taniec można potraktować na 
tyle poważnie, aby stał się sposobem na życie.  

 

M.F.: Jak wyglądała Pani droga na scenę? 

A. W.-O.:  Po maturze rozpoczęłam studia na UE w 
Krakowie, ale w wolnym czasie zajmowałam się nadal 
tańcem. Zaczęłam uczęszczać do różnych szkół na za-
jęcia, byłam związana m.in. z  Nowohuckim Centrum 
Kultury z zespołem “Etiuda”, szkoliłam też swój warsz-
tat w Jazz Dance Center. Jednym z najważniejszych wy-
darzeń dla mnie był kurs instruktora tańca jazzowego w 
Egurrola Dance Studio w Warszawie. Kiedy dowiedzia-
łam się o castingach do Teatru Variete na spektakl „Le-
galna Blondynka” w reżyserii Józefowicza, postanowiłam spróbować swoich sił i tak zostałam tu na 
ładnych parę lat. To była moja pierwsza rola w prawdziwym teatrze i szkoła życia. Zatańczyłam i 
zaśpiewałam tu również w musicalu „Chicago”, co było wspaniałą przygodą, a spektakl ciągle jest w 
repertuarze. Występowałam też w innych produkcjach, np.: w Warszawie (Teatr Rampa, we  Wrocła-
wiu (Teatr Capitol) czy w Sosnowcu. W międzyczasie zrobiłam także studia artystyczne na Uniwersy-
tecie Muzycznym w Warszawie, zostałam pedagogiem tańca i choreografem.  
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scenie znalazłam się za kulisami pomyślałam, że właśnie to chcia-
łabym kiedyś w życiu robić. Z tego co pamiętam, szepnęłam nawet 

o tym swojej koleżance. Jako nastolatka w zasadzie nie wiedziałam, że taniec można potraktować na 
tyle poważnie, aby stał się sposobem na życie.  

 

M.F.: Jak wyglądała Pani droga na scenę? 

A. W.-O.:  Po maturze rozpoczęłam studia na UE w 
Krakowie, ale w wolnym czasie zajmowałam się nadal 
tańcem. Zaczęłam uczęszczać do różnych szkół na za-
jęcia, byłam związana m.in. z  Nowohuckim Centrum 
Kultury z zespołem “Etiuda”, szkoliłam też swój warsz-
tat w Jazz Dance Center. Jednym z najważniejszych wy-
darzeń dla mnie był kurs instruktora tańca jazzowego w 
Egurrola Dance Studio w Warszawie. Kiedy dowiedzia-
łam się o castingach do Teatru Variete na spektakl „Le-
galna Blondynka” w reżyserii Józefowicza, postanowiłam spróbować swoich sił i tak zostałam tu na 
ładnych parę lat. To była moja pierwsza rola w prawdziwym teatrze i szkoła życia. Zatańczyłam i 
zaśpiewałam tu również w musicalu „Chicago”, co było wspaniałą przygodą, a spektakl ciągle jest w 
repertuarze. Występowałam też w innych produkcjach, np.: w Warszawie (Teatr Rampa, we  Wrocła-
wiu (Teatr Capitol) czy w Sosnowcu. W międzyczasie zrobiłam także studia artystyczne na Uniwersy-
tecie Muzycznym w Warszawie, zostałam pedagogiem tańca i choreografem.  

 

 
 

 

M.F.:  Co według Pani jest najważniejsze w tańcu? 

A. W.-O.:  Według mnie w tańcu najważniejsza jest chary-
zma tancerza. Nie możemy oczywiście pominąć odpowied-
niego przygotowania fizycznego. Ale to właśnie charyzma 
wyróżnia tancerzy na scenie. To, w jaki sposób potrafią się 
zaprezentować, czy zostaną zapamiętani przez widzów. 
Inną ważną kwestią jest dla mnie monolog wewnętrzny, 
który tancerz powinien prowadzić, gdy wykonuje daną 
choreografię.  Wiedzieć o czym tańczy, co che przekazać, jaka jest intencja każdego ruchu. Jeśli tan-
cerz jest w to co robi w pełni zaangażowany, wówczas taniec jest o wiele ciekawszy. 

 

M.F.: Czy bycie tancerką pomaga Pani w codziennym życiu? 

A. W.-O.: Myślę, że bycie tancerką na pewno ma wpływ na moje życie i na to jakim człowiekiem 
jestem. Oprócz tego, że wszystko kręci się wokół tańca oczywiście ;). Scena uczy pewności siebie. To 
mogę potwierdzić na swoim przykładzie, scena mnie tego nauczyła. W sytuacjach stresowych, kiedy 
muszę nad sobą zapanować, doświadczenie sceniczne wiele mi pomaga. Taniec hartuje, wprowadza 
dyscyplinę, wymaga systametycznosci. Te wszystkie cechy kształtują później człowieka. Myślę, że 
dzięki temu artyści są silni i mogą „wiele udźwignąć” pomimo swojej wrażliwości. Druga kwestia to 
zdrowie i kondycja fizyczna. Muszę być w formie, więc dbam o siebie, o swoje ciało i umysł. 

 

M.F.: Co Pani czuje,  gdy po tak długiej przerwie może Pani wrócić na scenę? 
 
A.W.-O.: Miniony rok był dla artystów bardzo trudny. 
Odwołano wiele spektakli, koncertów, konkursów. Ja mia-
łam szczęście, że w tych ciężkich czasach udało nam się 
jednak przygotować premierę "Pretty woman - the musi-
cal", jednak z premierowym spektaklem dla publiczności 
musieliśmy poczekać prawie 3 miesiące. Minął równy rok 
odkąd zagrałam w „Chicago” (reż. Wojciech Kościelniak, 
Krakowski Teatr Variete). Było to na pewno wyjątkowe 
wydarzenie. Móc znowu poczuć te emocje, spotkać się z 
ludźmi z obsady, spotkać się z widzami. 

 

M.F.:  O czym według Pani opowiada musical „Pretty Woman”? 

A.W.-O.: Musical „Pretty woman” to współczesna wersja Kopciuszka, głównym wątkiem jest spo-
tkanie dwojga ludzi i pojawiające się między nimi uczucie.  Ale spektakl ten opowiada również o ma-
rzeniach. O tym, że trzeba w nie wierzyć, walczyć o nie, bo wtedy świat jest piękniejszy. Opowiada 
również o samotności, o tym jak człowiek, który pozornie ma wszystko, może czuć się  samotny i 
nieszczęśliwy. Jest to piękna historia, dająca nadzieję, radość, poczucie, że wszystko jest możliwe. 
Szczególnie w tych trudnych czasach bardzo polecam wszystkim, aby wejść razem z nami do tego 
bajkowego świata, zapraszam do Teatru Variete.  

M.F.:  Dziękuję bardzo za rozmowę, życzę dalszego rozwoju i spełnienia artystycznych marzeń.  

Małgorzata Frej, kl. IIeg 

  



 

Kwestionariusz Prousta czyli poznajmy się lepiej 
Kwestionariusz Prousta – niegdyś  popularna zabawa salonowa nadal budzi zainteresowanie. W po-

przednich numerach zadaliśmy pytania członkiniom samorządu szkolnego, i Paniom Dyrektorkom, Iwonie Cie-
ślak – Prochownik  i  Magdalenie Liworze.  Tym razem zaprosiliśmy dwie profesorki:  pedagoga szkolnego 
panią Mariolę Baran i matematyczkę,  panią Justynę Trzepałkę. 

 
Główna cecha Twojego charakteru?      
Prof. J. Trzepałka: Komunikatywność 
Prof. M. Baran: Odpowiedzialność           
                                                                                                                                                                                                                                                               
Cechy, których szukasz u mężczyzny/kobiety? 
Prof. J. Trzepałka: Empatia 
Prof. M. Baran: Odpowiedzialność  
                                                                                                                                                                                                                                                        
Co cenisz najbardziej u przyjaciół? 
Prof. J. Trzepałka: Lojalność, uczciwość, czas dla drugiej osoby 
Prof. M. Baran:  Szczerość  
                                                                                                                                                                                                                                                         
Twoja główna wada? 
Prof. J. Trzepałka: Upór 
Prof. M. Baran: Pracoholizm   
                                                                                                                                                                                                                                                         
Twoje ulubione zajęcie? 
Prof. J. Trzepałka: Jazda na rowerze 
Prof. M. Baran: Pomaganie innym, w wolnych chwilach gotowanie    
                                                                                                                                                                                                                                                     
Co wzbudza w tobie obsesyjny lęk?    
Prof. J. Trzepałka: Brak obsesyjnego lęku, lęk wzbudzają węże  
Prof. M. Baran: Nie ma niczego takiego     
                                                                                                                                                                                                                                                       
Kiedy kłamiesz?    
Prof. J. Trzepałka: Kiedy jest mi wstyd 
Prof. M. Baran: Nigdy                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Słowa, których nadużywasz?     
Prof. J. Trzepałka: Słoneczka   
Prof. M. Baran: Nie ma takich                                                                                                                                                                                                                                                         
Ulubieni bohaterowie literaccy?                             
 
 Prof. J. Trzepałka: Mały Książę 
Prof. M. Baran: Nie utożsamiam się z nikim      
                                                                                                                                                                                                                                                     
Czego nie cierpisz ponad wszystko?     
Prof. J. Trzepałka: Nieuczciwości 
 Prof. M. Baran:  Braku szczerości                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Błędy, które najczęściej wybaczam?    
Prof. J. Trzepałka: Matematyczne 
Prof. M. Baran:  Mam problemy z wybaczaniem dorosłym, dzieciom wybaczam wszystko równocześnie 
ucząc ich                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Kim lub czym chciałabym być, gdybym nie był tym, kim jestem? 
Prof. J. Trzepałka: Chirurgiem 
Prof. M. Baran: Nie chciałabym być nikim innym                                                                                                                                                                                                                                                           

Opracowała: Justyna Sarota, kl. 2eg 
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„Szkoła pod Żaglami” – lekcja na całe życie? 
Hubert Kraj jest uczniem klasy II dg,  fascynuje go nieszablonowy sposób myślenia Scherlocka Hol-
mesa. Jak twierdzi  spieszy się powoli, najpierw myśli, potem działa. Dla wielu osób zaskoczeniem 
była jego decyzja o wypłynięciu w rejs na  szkołę pod żaglami. 

Trzynastka: Skąd taki pomysł  - Szkoła pod Żaglami?  
Hubert Kraj: Dowiedziałem się o niej od wujka, który jest doświadczonym sternikiem morskim. 
Bardzo mnie to zainteresowało i zacząłem szukać informacji. Na całym świecie istnieją podobne pro-
gramy i są niezwykle cenione, ponieważ morze jest najlepszym wychowawcą, ale równie surowym 
belfrem, przed którym nic się nie ukryje. W pewnym momencie przyszło mi do głowy, że chciałbym 
sprawdzić się, skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością. 
  
T.: Na którą Szkołę pod Żaglami się wybierasz?  
H. K.:  W Polsce funkcjonuje ich kilka, ja wybrałem Niebieską Szkołę, po-
nieważ  przekonały mnie do niej opinie byłych  uczestników. Bardzo chwalili 
organizację całości rejsu, współpracę opiekunów z uczniami, którzy stają się 
częścią załogi oraz  kadrę nauczycielską dbającą w trakcie rejsu o realizację 
lekcji wg programu macierzystej szkoły każdego z uczestników. Niebieska 
Szkoła to program rejsów połączony z nauką szkolną realizowany na pokła-
dzie żaglowca  „Fryderyk Chopin”. Jest on drugim co do wielkości żaglow-
cem w Polsce i największym żaglowcem typu bryg na świecie o długości 55,5 m oraz wysokości 
masztów 37 m. Żaglowiec powstał w 1992 r. i od początku miał służyć morskiej edukacji młodzieży.  
   
T.: Kiedy planowany jest początek rejsu? Jaka będzie jego trasa?  
H. K.: W związku z pandemią nic nie jest na 100% pewne, ale prawdopodobnie 15 marca 2021 będzie 
wylot i dzień później zostaniemy zaokrętowani. Startujemy z portu Montego Bay na Jamajce na Kara-
ibach. W trakcie rejsu odwiedzimy Kubę, Saint Martin, Azory, Falmouth, Ostendę – Brugię i Kopen-
hagę. Rejs zakończymy po około dwóch miesiącach w polskim porcie w Szczecinie. 
 
T.: Dlaczego zdecydowałeś się na taką wyprawę?  
H. K.: Taki rejs to niezła szkoła życia. Oczywiście to długa rozłąka z rodziną, ze znajomymi, przyja-
ciółmi, ale też konfrontacja z rówieśnikami z całego kraju. Życie, nauka i zajęcia będą podporządko-
wane innemu rytmowi, bez Internetu, smartfona, tableta itp., chcę tego spróbować.  
 
T.: Zatem życzę w imieniu redakcji stopy wody pod kilem, jak każe żeglarska tradycja i pozwolę so-
bie zaprosić Cię do kolejnego wywiadu, już po powrocie z rejsu. „Trzynastka” liczy również  na cie-
kawy fotoreportaż.  
H. K.: Zdjęć z pewnością przywiozę dużo i chętnie podzielę się wrażeniami.  
 
T.: Dziękuję za rozmowę.  

Maciej Mikrut, kl. II eg 



 

Ścieżki rowerowe 
W Krakowie, jak w każdym dużym 

mieście w Polsce, z roku na rok przybywa ście-
żek rowerowych. Sprawa jest szczególnie waż-

na w centrum miast – ścieżki rowerowe i spe-
cjalne, bezpieczne przejazdy przez ulice dla 

rowerzystów zachęcają do poruszania się tym 
najbardziej ekologicznym środkiem transportu. 
W 2016 roku mieliśmy 180 km rowerowej in-
frastruktury, natomiast teraz jest to nawet 250 

km. W centrum Krakowa tego typu trasy służą 
najczęściej do dojazdu do pracy czy szkoły.  

Wyprawy rowerowe to również bardzo zdrowa rozrywka, którą można połączyć z tre-
ningiem i zadbać o kondycję fizyczną, a więc coś dla ducha i dla ciała. Z serca miasta wycho-
dzi  kilka ciekawych turystycznych tras, idealnych do podziwiania widoków podczas week-
endowej wycieczki. 

Jedną z takich tras jest droga z Krakowa do Tyńca – to 
krótka i prosta trasa dla każdego rowerzysty. Jeśli naszą wy-
prawę zaczniemy przy Zamku Królewskim na Wawelu, dy-
stans do pokonania wyniesie 12 kilometrów w jedną stronę. 
Cały czas jedzie się po dobrej, asfaltowej drodze przeznaczo-
nej tylko dla rowerów, wzdłuż malowniczej Wisły. Na miej-
scu, jeszcze przed powrotem, możemy zjeść i odpocząć w 
jednej z tamtejszych restauracji. Obecnie, w dobie pandemii 
dostajemy opakowanie na wynos i możemy zjeść na zewnątrz 
przy jednej z wielu przygotowanych ławek. Jeśli ktoś będzie 
miał ochotę, może kontynuować wędrówkę i pojechać dalej, 
aż do Skawiny. Trasa zarówno w krótszej, jak i w dłuższej 
wersji zapewni wiele doznań estetycznych, a także znakomite 
samopoczucie!  Warte polecenia są inne trasy, np.:  Kraków - 
Nowa Huta – kopiec Wandy, a po drodze wiele miejsc do 

oglądania. Piękna, ale bardziej wymagająca będzie trasa od Zalewu Zakrzówek przez Górą 
Pychowicką do Lasu Tynieckiego. Wartym polecenia kierunkiem wyprawy jest Lasek Wol-
ski. To na początek … 
  

Kamil Dobosz, kl. 2eg 
 

Twórczość uczniów z XIII LO 

Dawid Zaraska, kl. 1e 

Dawid jest uczniem klasy 1e. Fascynują go 
animacje i grafika komputerowa, od 2017 r. 
sam zajął się ich tworzeniem. Cały czas się 
uczy i marzy o dobrym tablecie graficznym, 
by móc tworzyć własne animacje. Interesuje 
go również montaż filmów, lubi to robić, ale 
kłopoty ze sprzętem nieco mu utrudniają 
zadanie.  
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Gabriela Gucia , kl. 1e 

Gabrysia jest uczennicą klasy 1e. Interesuje się malowaniem na płótnie, grą na gitarze oraz rockiem - 
uwielbia zespół Queen i AC/DC. Jej przygoda z malowaniem zaczęła się na początku lockdownu, jak 
twierdzi – „zapragnęła wyżyć się artystycznie”. Najchętniej maluje obrazy przedstawiające ikoniczne 
postacie świata sztuki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Gabriela Mazur, kl. 2f 

Gabrysia Mazur jest uczennicą kl. 2f. Rysuje od bardzo dawna. Rok temu zaczęła chodzić na 
zajęcia z rysunku, gdzie uczy się posługiwać różnymi technikami, m.in.: farbami akrylowymi 
oraz ołówkiem. W czasie zajęć poznaje pracę z żywym modelem, maluje również martwą 
naturę. Malując w domu najczęściej używa akwareli, cienkopisów oraz promarkerów. Gabry-
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Dwa spojrzenia na studia – architektura  
Większość z nas ma świadomość,  że 

okres PRL-u był przepełniony wieloma za-
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Stosowano tam wtedy ciekawą metodę „marchewki na kiju”. Jeśli nie stawiałeś oporu i byłeś przykła-
dem dla innych, w przyszłości oferowano ci jednostkę blisko twojego domu, a jeśli było inaczej, wy-



 

syłano cię jak najdalej. ,,Traktowałem służbę jako przygodę” – powiedział.  Wysłanie do innego kraju 
nie było mu straszne,  a  nawet lekko go ekscytowało.  Kilka osób z jego jednostki myślało podobnie i 
razem urządzili ranking najgorszych szeregowych. ,,Wszyscy uważali, że tak naprawdę wygrałem”-
stwierdził pan Leszek. Jedyna osoba, która go przegoniła oddała raz krew, dzięki czemu pomogła swo-
jemu oddziałowi. Służył w jednostce saperskiej, jak wspomina „Mógłbym coś wysadzić, ale miny 
bym nie rozbroił”. Przyznał, że nie był najlepszym saperem,  a z karabinu strzelał nie najlepiej. 
Otwarcie przyznawał wówczas,  że jest pacyfistą. Testy pisemne , (były takie w ówczesnym wojsku) 
oddawał puste zaraz po rozdaniu kartek. Pewnego dnia nawet sam kapitan przywołał swoich „ulubio-
nych” podopiecznych, aby prosić ich o poprawę, ponieważ przez nich placówce groził spadek w ran-
kingu najlepszych szkółek w Krakowie, w którym długo zajmowała pierwsze miejsce. Pan Leszek 
podsumował swoje wspomnienia z wojska następująco: „Nie czułem się skrzywdzony, a przebywanie 
w wojsku było na pewno… ciekawym doświadczeniem.” Po odbytej służbie powrócił na studia. 

Przedmiotem zachwytu każdego architekta w tamtych czasach była Nowa Huta. „Uwierz,  w 
tamtych czasach  była nowatorska, w szczególności jej centrum” – argumentował. Obecnie studia są 
znacznie bardziej… interaktywne. Jest o wiele więcej okazji aby się wykazać -  konkursy, projekty, 
wyjazdy,  to tylko nieliczne z luksusów i przywilejów przysługujących studentom XXI wieku. Panu 
Leszkowi brakowało podczas jego studiów kontaktów z prawdziwymi, czynnymi zawodowo architek-
tami. Miał on zajęcia z podstarzałymi i „zgrzybiałymi” profesorami,  którzy zasłużyli się w jakieś 
dziedzinie, czasami nawet nie związanej z architekturą. Brakowało mu też zajęć z nowymi technolo-
giami, od których teraz roi się na studiach. Programy typu Archikad czy Rihno są teraz dobrze znane 
studentom,  a przebranżowienie się z ołówków i papieru na komputer było niezwykłą przeszkodą, dla 
niektórych nawet nie do przeskoczenia. Absolwent politechniki pan Leszek z przykrością stwierdził, 
że nie został dobrze przygotowany do wykonywania zawodu, chociaż dzięki studiom wiedział jak 
sprawiać pozory bycia profesjonalistą. Nie wiedział na przykład jak zająć się „papierkową robotą” 
architekta. Pracę jednak znalazł bardzo szybko. Z doświadczeniem było trochę gorzej, dlatego poleca 
obecnym studentom znalezienie praktyk możliwie jak najszybciej. Uważa że, są one jednym z naj-
ważniejszych elementów studiów.  

Praca architekta jest wg niego niesamowita i warta wysiłku. Rozmowa z klientem, stworzenie 
niepowtarzalnego projektu, zadowolenie klienta, „wyżycie się artystyczne” są niepowtarzalnym do-
świadczeniem. „Praca w tym zawodzie jest wspaniała i nie żałuję wyboru tego kierunku. PRL na tym 
tle był także ciekawym doświadczeniem”- stwierdził. Gdyby dane mu było wybierać po raz drugi, 
raczej  niczego by nie zmienił, nawet te perypetie polityczne i ustrojowe uznaje za wartościowe.    

Oskar Skwara, kl. 2 ag 
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Jeśli nie możesz się skupić, sięgnij po poradnik 
„Jak mniej myśleć” 

 
Czas domowej kwarantanny, zdalnej nauki to idealny 

moment, by sięgnąć po jakąś książkę. W moim przypadku wybór 
padł na książkę autorstwa Christel Petitcollin pt. „Jak mniej my-
śleć”. Tytuł książki nie raz obił mi się o uszy, widziałam tę po-
zycję w księgarniach,  stała w miejscu top książek. Okres zdal-
nego nauczania wydał mi się idealnym momentem, by sięgnąć 
po nią.    

To co mnie m.in. zachwyciło w samej książce to oprawa 
graficzna. Mały, słodki leniwiec na miętowym tle, a  ja uwiel-
biam piękne okładki.   

„Jak mniej myśleć” to książka wydana w 2019 roku, ma 
formę poradnika dla osób, którym nadmiar myśli często utrudnia normalne funkcjonowa-
nie. Książka otwiera nowe spojrzenie na świat, bowiem sama autorka nie skupia się tylko na 
rozwiązaniu problemu,  jakim jest nadmierne myślenie, ale także na jego genezie.  

Osobiście zawsze sceptycznie podchodziłam do poradników, ponieważ nie trudno mi 
było sobie wyobrazić, że jakaś osoba jest w stanie dać uniwersalne rady, pasujące do każdej 
osoby, która ma taki problem. A jednak ku mojemu zdziwieniu zarówno ja, jak i moja sio-
stra znalazłyśmy w tej książce rady, które pozwalają nam inaczej funkcjonować na co dzień. 
To co kiedyś uważałam za „wady”, czyli nadmierne myślenie, teraz zamieniam na zaletę. 
Czas izolacji pozwolił mi tak naprawdę lepiej poznać siebie.  

Teraz chcę w skrócie przedstawić o czym sama książka opowiada. Tak jak już wcze-
śniej wspomniałam, jest to poradnik dla osób ciągle analizujących i bardzo wrażliwych. Tytuł 
obiecuje nam, że dowiemy się jak mniej myśleć. Jednak po przeczytaniu wiem, że nie do 
końca. Ja jednak sięgnęłam po tę pozycję, by dowiedzieć się czegoś więcej o samej sobie. 
Skoro powstaje książka poruszająca taki temat, to nie tylko ja mam problem z tysiącami myśli 
czy to podczas sprawdzianu, spotkania z kimś czy przed snem.  

W przedmowie autorka opowiada o jednej z pacjentek autorki, dzięki temu dowiadu-
jemy się co oznacza typ osoby nadwydajnie mentalnej.  Kolejne części są   podzielone na roz-
działy, co porządkuje wywód i bardzo ułatwia czytanie. Skoro mamy opis pacjentki autorki, 
to nasuwa się pytanie kim ona sama jest? Christel Petitcollin jest trenerką w zakresie komuni-
kacji i rozwoju osobistego. Podczas czytania często zauważymy, że autorka pracuje głównie 
z osobami nadwydajnymi myślowo, a jej zadaniem jest pomoc w odnalezieniu się w świecie.  

Jeśli tylko macie chwilę by poczytać, to zachęcam do sięgnięcia po tę lekturę. Może i 
nie dowiecie się jak lepiej myśleć, ale poznacie lepiej samych siebie i zobaczycie, że nie tylko 
wy borykacie się z takim problemem. A to co uważaliście za swoje „wady” zamienicie w za-
lety, które przemienicie na rzeczy wyróżniające Was.  

 
Katarzyna Piotrowska kl.2eg  



 

„Pocałunek  Zdrajcy” – książka o silnej dziewczynie 

- Chyba mógłbym to wykorzystać. Potrzebuję informacji, których mogłaby mi dostarczyć                 
- Chcesz, żeby dla ciebie szpiegowała?                            
Zacisnął wargi.                           
- Nie jest to mój ulubiony termin, ale tak.                           
Darnessa usiadła prosto jak struna.                      
- Nie zamierzam pozwolić, by zmarnowała się w waszych militarnych gierkach.                       
- To nie gra. - Quinn potrząsnął głową. - Sprawa jest śmiertelnie poważna. 

 

Czy Sage uda się uciec od małżeństwa? Czy Alex’owi uda 
się wypełnić powierzone mu zadanie?Czy diukowi D’Amiran uda 
się rozpętać wojnę? Czy uda się zorganizować Concordium? Co się 
stanie dalej z Aleksem i Sage? Powieść „Pocałunek zdrajcy” odpo-
wie na te wszystkie pytania. 

   Książkę napisała Erin Hunter. W Polsce została wydana  
nakładem wydawnictwa Jaguar. Pierwsza część, zarówno po an-
gielsku jak i po polsku, została wydana w 2017 roku. Następna 
część, w obu tych językach, ukazała się  w 2018 roku, natomiast 
premiera trzeciej części w wersji angielskiej miała miejsce  w 2019 
roku, a w Polsce w 2020 roku. Jest to książka dla młodzieży, można 

ją zaliczyć do powieści fantasy, ma cechy romansu i powieści szpiegowskiej. 

Cykl  opowiada o losach Sage Flower. Jest to nastoletnia sierota wychowana przez 
wujostwo, żyjąca w mitycznej krainie Demor. Jej imię – Sage - oznacza szałwię, a w Demo-
rze imiona oznaczające rośliny nadaje się  bękartom, jednak Sage bękartem nie jest. Jej ojciec 
uwielbiał łamać zasady i z tego powodu postanowił jej dać na imię Sage, chociaż nie była 
onaz nieprawego łoża. Po jego śmierci została oddana pod opiekę wujowi, który podzielił się 
z nią wszystkim, co potrzebne do życia. Gdy nadchodzi czas, w którym nasza główna boah-
terka powinna wyjść za mąż, udaje się ona na polecenie swojego wuja do swatki. Tam jednak 
nie wszystko idzie zgodnie z planem i Sage zamiast zostać przykładną żoną, zostaje uczenni-
cą swatki. Jedzie ze swoją mentorką na Concordium, zgrupowanie organizowane co pięć lat, 
na którym odbywają się zaślubiny panien z wysokich rodów i mężczyzn na wysokich stano-
wiskach. Podczas wyjazdu jednak zaczyna dziać się coś złego... . Czy Sage uda się po-
wstrzymać wybuch wojny? Kim jest Ash i co takiego ukrywa? 

Każdy, kto lubi akcję z wątkiem miłosnym i szpiegowskim oraz wartką akcję, polubi 
na pewno tę trylogię. Czyta się ją przyjemnie i  łatwo, a treść zapiera dech w piersiach. Histo-
ria jest pisana z perspektywy trzech osób, a każda z nich widzi świat nieco inaczej. Każdy 
rozdział jest napisany pięknie, ciężko jest się oderwać od lektury.  

Agnieszka Płaskocińska, kl.  1c 
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onaz nieprawego łoża. Po jego śmierci została oddana pod opiekę wujowi, który podzielił się 
z nią wszystkim, co potrzebne do życia. Gdy nadchodzi czas, w którym nasza główna boah-
terka powinna wyjść za mąż, udaje się ona na polecenie swojego wuja do swatki. Tam jednak 
nie wszystko idzie zgodnie z planem i Sage zamiast zostać przykładną żoną, zostaje uczenni-
cą swatki. Jedzie ze swoją mentorką na Concordium, zgrupowanie organizowane co pięć lat, 
na którym odbywają się zaślubiny panien z wysokich rodów i mężczyzn na wysokich stano-
wiskach. Podczas wyjazdu jednak zaczyna dziać się coś złego... . Czy Sage uda się po-
wstrzymać wybuch wojny? Kim jest Ash i co takiego ukrywa? 

Każdy, kto lubi akcję z wątkiem miłosnym i szpiegowskim oraz wartką akcję, polubi 
na pewno tę trylogię. Czyta się ją przyjemnie i  łatwo, a treść zapiera dech w piersiach. Histo-
ria jest pisana z perspektywy trzech osób, a każda z nich widzi świat nieco inaczej. Każdy 
rozdział jest napisany pięknie, ciężko jest się oderwać od lektury.  

Agnieszka Płaskocińska, kl.  1c 

  

 

 
 

„O wszystko zadbam” – rozrywkowe kino na 
jeden wieczór? 
 

Niedawno na Netflixie pojawił się film, który w 
wzbudził duże zainteresowanie wśród użytkowników 
platformy. Mowa tu o filmie „O wszystko za-
dbam” reżysera J Blakesona. Sama zainteresowałam się 
nową propozycją filmu,  zwłaszcza dzięki okładce, która 
ciągle pojawiała mi się przed oczami w momencie prze-
glądania listy seriali i filmów.   

Włączając film liczyłam na dobry thriller, z inte-
resującymi zwrotami akcji i niebanalną fabu-
łą. Zawiodłam się. Film opowiada historię opiekunki, 
która defrauduje mająt-
ki emerytowanych podopiecznych. Problemy zaczynają 
się, kiedy jej nowa ofiara okazuje się nie tą osobą, za 
którą miała ją opiekunka. Okazuje się, że nowa podo-
pieczna posiada nadzwyczajne znajomości, dzięki któ-
rym kobieta ma szansę na uwolnienie się od upiornej 
opiekunki. Na samym początku akcja była bardzo wart-
ka i zachęcała do dalszego oglądania. Im dalej, tym bar-

dziej film stawał się nudny i frustrujący. Dlaczego? Na wstępie filmu można było łatwo roz-
różnić kto jest dobrym, a kto złym charakterem, ale wraz z rozwojem akcji zaczęłam się gu-
bić i wg mnie misja bohaterów w filmie stała się niejasna. Dodatkowo oglądając ten film mia-
łam ciągle uczucie, że bohaterowie zachowują się dokładnie tak, jak właśnie nie powinni. W 
filmie pojawił się wątek mafii, co mnie ucieszyło, bo lubię taką tematykę, interesuje mnie 
sposób jej ukazywania w filmach przez różnych reżyserów. Oczywiście tu było ina-
czej. Sposób jej przedstawienia w filmie był absurdalny i nierealny, wg mnie watek ten był 
ujęty parodystycznie. Dawno nie widziałam tak kiepskiego ujęcia tematu mafii, która w do-
myśle jest „groźna” i wzbudza respekt.  

Obsada aktorska była jednym z niewielu plusów tego filmu. Rosamund Pike, Dianne 
Wiest czy Peter Dinklage dobrze się spisali. Szczególnie postać grana przez Petera Dinklagle-
Romana Lunyova. Była zabawna, ciekawa, ale brakowało realizmu w jej zachowa-
niu. Muzyka w filmie to również mocna strona filmu, skomponował ją Marc Can-
ham. Dzięki muzyce sceny były bardziej tajemnicze i budowały napięcie, co było potrzebne 
przy tak słabej produkcji.    

Czy poleciłabym ten film innym osobom? Raczej nie, ale nie żałuję obejrzenia 
„O wszystko zadbam”. Na pewno ponownie go nie obejrzę i nie będę polecać go dalej. Uwa-
żam że z takimi aktorami naprawdę można było stworzyć znakomitą produkcję, jednak reży-
ser nie wykorzystał potencjału aktorów i świetnego konceptu.    
 

Amelia Łaba, kl. 2 eg 



 

„Siedem Dusz”- Gabriele Muccino 

Film  „Siedem Dusz” reżyserii Gabriele Muccino 
opowiada o mężczyźnie, Benie Thomasie, który podając się 
za urzędnika podatkowego, odwiedza siedem śmiertelnie 
chorych osób. Chce sprawdzić jakimi są ludźmi. Jeśli oka-
zują się być dobrzy, pomaga im dając to, czego obecnie 
potrzebują. A wszystko to dlatego, ponieważ bohater skry-
wa pewien sekret.  Produkcja ta miała swoją premierę w 
2008 roku. W rolę głównego bohatera wcielił się Will Smith 
– znany, amerykański aktor.  

Film ten jest dramatem i jest bardzo emocjonujący. 
Wpływa silnie na odbiorcę i skłania go do refleksji oraz 
przemyśleń na temat najważniejszych wartości w życiu. 
Podczas seansu jesteśmy świadkami przemiany wewnętrz-
nej głównego bohatera, mamy możliwość porównania jego 
dwóch całkiem różnych osobowości - tej przed i tej po 
przemianie.  

Uważam, że silną stroną filmu jest jego tematyka. Jest ona dość poważna i miejscami 
łamiąca serce. Pokazuje jak bardzo życie potrafi być okrutne, jak jedno zdarzenie może zmie-
nić całe nasze dotychczasowe życie. Wyrzuty sumienia nie dają głównemu bohaterowi spo-
kojnie żyć i skłaniają go do podjęcia prób zadośćuczynienia, ale jednocześnie podjęte działa-
nia okażą się dla niego przełomem w życiu, oczywiście bardzo pozytywnym. Film pokazuje, 
że życie ma nie tylko smutne aspekty, ukazuje również te szczęśliwe momenty, dla których 
warto żyć, z których warto skorzystać.  

Ogromne wrażenie wywarła na mnie gra aktorska Willa Smitha. Sądzę, że pomimo 
braku doświadczenia z tego typu rolami, znakomicie zagrał głównego bohatera, Bena. Udało 
mu się  stworzyć na ekranie sylwetkę smutnego i zmęczonego człowieka, zmagającego się z 
wielka traumą. Sam Will wspomniał później o tych trudnościach. Było dla niego bardzo wy-
czerpującym wchodzenie w sferę psychologiczną Bena, ponieważ Will nie mógł się do tego 
wewnętrznie odnieść. Potrzebował czasu, by zrozumieć jak musiał się czuć Ben po stracie 
wszystkiego.  

Film Gabriele Muccino „Siedem Dusz” bardzo mi się spodobał, ponieważ daje wiele 
do myślenia i w pewien sposób oczyszcza umysł, pokazując, co tak naprawdę powinniśmy 
cenić w życiu. Oświeca nas, utwierdza w przekonaniu, iż powinniśmy doceniać najmniejsze 
rzeczy i być po prosty wdzięczni, że wciąż jesteśmy, wciąż mamy. Ponadto pokazuje, że war-
to być po prostu dobrym człowiekiem.  

Nikola Heród, kl. 1e 
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Chester 

Kot syjamski jest to jedna z najpiękniejszych i zarazem najstarszych ras kotów na świecie. 
Pochodzą one z Dalekiego Wschodu z Tajlandii. Tajlandia kiedyś nazywana była Syjamem, 
stąd ich nazwa - koty syjamskie. Są one bardzo inteligentne i potrzebują kontaktu z człowie-
kiem. Są również bardzo przyjacielskie.  

 

Taki właśnie jest Chester, kotek pani 
profesor Beaty Kubianki. Chester to tylko ofi-
cjalne imię, bo pani profesor i jej mąż nazywa-
ją go Czesiu, to spolszczona wersja imienia. 
Jest to kot syjamski, lecz starszego typu po-
tocznie nazywanego kotem tajskim, który od 
współczesnego kota syjamskiego różni się 
budową czaszki. Czesiu jest już kotkiem wie-
kowym, gdyż ma on 17 lat, co daje w przeli-

czeniu na lata ludzkie ok. 85 lat! Gdy pani profesor prowadzi swoje niezwykłe lekcje języka 
angielskiego, wyleguje się on na parapecie, pod którym jest kaloryfer, więc nie marznie w te 
zimne dni. Siedzi jednocześnie za laptopem i na pewno bacznie nasłuchuje. Czesiu bardzo 
lubi oglądać mecze i robi to w towarzystwie męża pani profesor. Czesiu to bardzo towarzyski 
kotek. Gdy pani profesor idzie do kuchni, to cały czas z nią rozmawia. Jeszcze 2 lata temu 
miał on swoją przyjaciółkę i wierną kompankę życiową, Aishę. 
Gdy koteczka miała 5 lat, w jej życiu pojawił się malutki Cze-
siu. Ona również była kotem syjamskim. Czesiu i Aisha mieli 3 
razy mioty małych kotków. Młody Czesiu potrafił wiele rzeczy, 
jego popisowym numerem było aportowanie, lecz wyłącznie 
białej myszki. Teraz jest on dużo mniej aktywny i bardziej pre-
feruje pieszczoty niż figle. Aisha miała 19 lat gdy odeszła. Od 
tamtego czasu Czesiu jest samotny. Bardzo przeżył stratę kotki. 
Pani profesor i jej mąż postanowili, że będą mu pozwalać na 
więcej rzeczy, na przykład drzwi do sypialni zawsze stoją dla 
niego otworem. Jest bardzo wybredny, można go nazwać takim 
„pieskiem francuskim”, je karmę tylko z najwyższej półki czyli 
Gourmet gold drops, bo inne karmy według Czesia nadają się 
tylko do kuwety. Jest również bardzo sprytny, otwiera sobie wszystko sam, nie potrzebuje 
przy tym pomocy. Potrafi wskoczyć na klamkę i samemu otworzyć drzwi do szafy.  

Lena Ociepka, kl. 1a 



 

 

Pomniki na Plantach  

(część I)  

W cyklu artykułów „Kraków znany i nieznany” rozpoczęliśmy „odkurzanie pamięci”o 
krakowskich Plantach, jednym z fenomenów naszego miasta,  na który często patrzymy nie 
widząc. Przejeżdżając  obok tramwajem czy autobusem, idąc do Rynku Głównego czy przy-
siadając  na ławeczce, warto rozejrzeć się dookoła. Ten miejski park o powierzchni 21 ha i 
długości 4 km liczy już 199 lat, założono go w latach 1822 – 1830. O historii Plant pisaliśmy 
już  w „Trzynastce” nr 24.   

W 1871 r. powołano w Krakowie Komisję Plantacyjną, która miała zajmować 
się upiększaniem tego miejsca i opieką nad nim. 
Z inicjatywy Komisji w 1874 r. na Plantach 
wzniesiono pierwszy pomnik wykonany z grani-
tu tatrzańskiego. Na obelisku umieszczono me-
dalion z podobizną bohatera, Floriana Straszew-
skiego, a poniżej pamiątkową tablicę z napisem: 
„Floryan Straszewski – główny uczestnik w 
założeniu plantacji”. Pod spodem widnieje na-
pis: Ku wdzięcznej pamięci zasług założenia i 
utrzymania tych przechadzek za uchwałą Rady 
Miasta Krakowa ze składek obywateli i zasiłku 
miejskiego.  

Pomnik stanął w miejscu, gdzie dotych-
czas znajdował się kopiec upamiętniający po-
wstanie Rzeczypospolitej Krakowskiej czyli 
przy skrzyżowaniu ulic Basztowej i Westerplat-
te. Tak więc od 1874 r. Planty stały się pierwszą 
w Krakowie galerią z pomnikami upamiętniają-
cymi postaci historyczne, wydarzenia, bohate-

rów literackich i wybitne osobowości ze świata nauki, sztuki i literatury. A że Kraków 
„pomnikami stoi”, więc nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa i co jakiś czas po-
jawiają się nowe, również na Plantach, niektóre budziły kontrowersje, inne obrosły 
legendami. Chcemy o nich opowiedzieć.  
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Na początku jednak krótka wzmianka o dwóch szcze-
gólnych obiektach z XVIII w, które znalazły się w obrębie 
Plant. Obok skrzyżowania ulic św. Gertrudy i św. Sebastiana, 
za Hotelem Royal stoi latarnia zmarłych, zwana też kapliczką 
św. Gertrudy z 1710. Niegdyś stała przy dawnym szpitalu i 
kościele św. Sebastiana. Czy wiecie dlaczego budowano la-
tarnie zmarłych? Czy jest to jedyny w Krakowie tego typu 
obiekt? Zachęcamy do poszukania informacji i przysłania 
odpowiedzi  na adres redakcji: 13trzynastkaa@gmail.com  
(Zagadka nr 1) Drugim zabytkowym obiektem jest figura 
Matki Bożej Łaskawej z 1771 r. Do 1797 r. znajdowała się 
nad bramą wejściową cmentarza przy kościele Mariackim. Po 
jego likwidacji figurę zakupili kapucyni i ustawili przy ul. 
Kapucyńskiej niedaleko ul. Podwale. W 1941 r. przeniesiono 

ją na Planty i ustawiono u wylotu ul. Jagiellońskiej, gdzie stoi po dziś dzień.  

W 1945 r. po zakończeniu wojny, na Plantach przy Barbakanie, (Droga Królewska), 
powstał  Pomnik Wdzięczności Armii 
Czerwonej, pod którym znajdował się 
grób 19 poległych żołnierzy radzieckich. 
To zwyczaj rodem z ZSRR, tam monu-
menty tego typu budowane na mogiłach 
żołnierzy, bohaterów Wielkiej Wojny 
Ojczyźnianej umieszczano w ekspono-
wanych miejscach, często w centrum 
miasta. Były ważnym elementem narra-
cji i doktryny wojennej oraz ówczesnej 
propagandy. Nic więc dziwnego, że na 
szlaku bojowym Armii Czerwonej, poza 

granicami ZSRR, ale w strefie jego politycznych wpływów również je budowano. W wielu 
polskich miastach pozostały takie pamiątki, zupełnie obce naszej tradycji.   

 Starsi krakowianie mają zapewne ten pomnik  w swojej pamięci. Wspomniany obelisk 
nie wzbudzał w mieszkańcach uczuć wdzięczności, jak sugerowała nazwa, ale na pewno nie 
pozwalał zapomnieć komu zawdzięczaliśmy ustrój polityczny po II wojnie światowej. Para-
doksalnie utrwalał więc pamięć, chociaż nie taką, o jaką chodziło budowniczym monumentu. 
Ten kontrowersyjny obiekt niejednokrotnie bywał przedmiotem  antykomunistycznych mani-
festacji, a fakt, że pod nim znajdowała się mogiła komplikował sytuację. Obrońcy komuni-
stycznych pamiątek posługiwali się argumentami o znieważaniu pamięci poległych żołnierzy. 
Ostatecznie w 1990 r. Rada Miasta Krakowa podjęła decyzję o przeniesieniu mogił i pomnika 
na cmentarz wojskowy, ale fizycznie dokonano tego dopiero w 1997 r. Nie obyło się przy 
okazji bez gróźb i awantur politycznych na międzynarodowym forum oraz na naszym rodzi-
mym podwórku. Na szczęście później „sprawa przycichła”, a prochy żołnierzy radzieckich 
spoczęły w bardziej stosownym wg polskiej tradycji miejscu, na cmentarzu wojskowym przy 
ul. Prandoty  w Krakowie.  

 

  



 

W rejonie uwolnionym od obelisku Czerwonoarmistów po kilkunastu latach powstał 
pomnik Jana Matejki. Rada Miasta podjęła decyzję w 2008 r., a odsłonięcia dokonano 12 
listopada 2013 r., w 175 rocznicę urodzin i 120 rocznicę śmierci tego artysty. Pomnik stoi 
naprzeciwko ASP, przedstawia malarza siedzącego w fotelu umieszczonym w ramie obrazu. 
Pomnik wykonano z brązu, stoi na cokole z czerwonego granitu, na którym wykuto napis w 
białym kolorze: Jan Matejko 1838-1893. Warto dodać, że pomnik stoi na trasie, którą Matej-

ko przemierzał codziennie ze swojego 
domu przy ul. Floriańskiej na ASP, gdzie 
prowadził zajęcia ze studentami, a która 
dziś nosi jego imię.  

Pomnik Jana Matejki miał stanąć 
w Krakowie zaraz po jego śmierci w 
1893r. Zawiązał się nawet komitet z Ju-
liuszem Kossakiem na czele, ale brak 
finansów uniemożliwił realizację zamie-
rzenia. Po 120 latach wreszcie udało się 
nadrobić tę zaległość, chociaż nad inwe-
stycją również zawisła groźba - brak 
środków finansowych. Determinacja kra-

kowskich polityków była jednak bardzo duża, skoro w ciągu 5 lat od decyzji znalazły się od-
powiednie fundusze.    

 

Zachęcamy do wiosennych spacerów po krakowskich plantach i poznawania stojących 
tam pomników. Może ktoś z naszych czytelników napisze krótki tekst albo przygotuje fotore-
portaż z wiosennego spaceru? Jednocześnie zapraszamy do dalszego śledzenia cyklu „Kra-
ków znany i nieznany”. Zachęcamy również do rozwiązania Zagadki nr 1 – przewidziano 
nagrody - niespodzianki.  

 (ciąg dalszy nastąpi )  
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Makaron z sosem pomidorowym z anchois  
 
Składniki:  (1 porcja)  
1 puszka pomidorów krojonych lub passata  
Ząbek czosnku  
2 filety anchois  
Makaron(dowolny, ja użyłem )  
Parmezan  
Masło  
Oliwa  
Świeża bazylia  
Sól  
 
Przygotowanie:  
1 - Czosnek i anchois posiekać jak najdrobniej się da.  
Na patelnię wylać oliwę powinna pokryć dno i wrzucić anchois z czosnkiem, smażyć ustawić na średnim ogniu. 
2 – Do zarumienionego czosnku dodać sól, pomidory i bazylię.  
3 – Gotować wszystko ok. 10 min. na średnim ogniu. 
4 - W tym czasie ugotować makaron w osolonej wodzie al dente, ok. 8 minut (powinien być lekko twardy, pół-
twardy), makaron odcedzić,  ale zostawić część wody z gotowania (ok 1/2 szklanki).                
5 – Wrzucić makaron do sosu razem z częścią wody z gotowania i gotować bez przykrycia na średnim ogniu aż 
makaron będzie gotowy.  
6 – Dodać starty parmezan oraz masło, wymieszać, kiedy parmezan się rozpuści, można nakładać na talerze.  
7 – Jeśli ktoś chce, może posypać danie dodatkową porcją parmezanu. 
 
 

Owsianka Moniki 
Składniki: 
5 łyżek płatów owsianych  
1 łyżka otrąb 
spora garść rodzynek  
1 jabłko  
1 figa suszona 
2 łyżki soku z cytryny  
szczypta cynamonu 
2 łyżki syropu  klonowego (może być miód lub syrop z agawy, jeśli ktoś 
woli)  
 
Przygotowanie: 
Do garnka wrzucić płatki i otręby, zalać wodą, wymieszać i wylać wodę 
z pyłkami i rożnymi paprochami, które zawsze są w produktach syp-
kich. Dorzucić garść opłukanych rodzynek i pokrojonaą figę dla efektu chrupania. Zalać wodą, tak pół centyme-
tra powyżej składników, dodać  szczyptę cynamonu, wymieszać i gotować 1 minutę. Przykryć pokrywką do 
czasu aż woda zostanie wchłonięta. Jabłko utrzeć na tarce o grubych oczkach i polać je sokiem z cytryny.  Utarte 
jabłko dodać do płatków, dolać syrop lub miód, wymieszać i zjeść z metafizyczną myślą, jak cudowna jest natu-
ra, że takie pyszności do konsumpcji daje… Po takim posiłku niestraszne nam klasówki, sprawdziany, ani lekcje 
zdalne, ani stacjonarne    

SMACZNEGO! 
 




