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Szkoła to - wg słownika języka polskiego - instytucja zajmująca się 
kształceniem dzieci i młodzieży.

Szkoła to także miejsce, w którym – mówiąc nieco patetycznie – 
bardziej doświadczeni uczą mniej doświadczonych tego, jak dążyć  
do prawdy.

Szkoła, wreszcie, to – jak wskazywał kardynał Karol Wojtyła –  
„poszerzony dom rodzinny”, czyli wspólnota, w której wszyscy mają 
swoje miejsce, w której każdy, absolutnie każdy, ma prawo być akcep-
towany.

Czy naszej szkole udaje się sprostać tym definicjom? 

Zapewne: niekiedy tak, innym razem – nie; raz jesteśmy tego bliżsi, 
raz – bardzo, bardzo dalecy. Bo to droga trudna, ścieżka wyboista…

Jaka jest szkoła sióstr prezentek? Na to pytanie odpowiadają w tym 
numerze nasi Przyjaciele: mali i duzi, starsi i młodsi, tutejsi i nietutejsi. 

Zapraszamy do lektury!
Redakcja

SŁOWO WSTĘPNE
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Szkoła
S ŁOWO  P R Z E WO D N I CZĄC EG O

Witajcie, piszę tę przemowę w imieniu całego samorządu uczniowskiego i chciałbym zacząć ją po prostu  
od pozdrowienia wszystkich, gdyż bardzo się cieszę, że razem tworzymy tak zgraną i, moim skromnym zda-
niem, naprawdę pod wieloma względami fantastyczną wspólnotę szkolną, nie tylko uczniowską. Chciałbym, 
aby ten stan rzeczy był dalej kontynuowany, z tego też powodu zapraszam wszystkich Państwa do współpracy 
z nami, czyli członkami samorządu. 

Dziękuję również za zaufanie i powierzenie nam tych funkcji. Nie przedłużając, życzę udanej dalszej części, 
mam nadzieję, owocnego roku szkolnego, który postaramy się jeszcze urozmaicić.

Szczęść Boże!
Emil Chammas
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Cofnijmy się cztery wieki. Bo właśnie wtedy,  
w Krakowie, żyła błogosławiona Matka Zofia z Ma-
ciejewskich Czeska. Kobieta z zasadami i mocnym 
kręgosłupem moralnym. Kiedy w młodym wieku zo-
stała bezdzietną wdową, postanowiła, że nie wyjdzie 
za mąż po raz kolejny. Chciała zrobić coś dla innych, 
coś, co może komuś pomoc. Pewnego dnia, idąc przez 
Rynek Główny dostrzegła biedne, osierocone dziew-
czynki. Mijały  i widziały je tłumy, ale to dopiero Zo-
fia je dostrzegła oczami miłości i piękna. I to mniej 
więcej w takich okolicznościach zrodził się pomysł 
na stworzenie miejsca, gdzie to młode kobiety, nie-
zależnie od stanu majątkowego, będą mogły zdoby-
wać wiedzę, uczyć się czytać, pisać, szyć, ale przede 
wszystkim - uczyć się, jak budować żywą relację  
z Bogiem. Zofia chciała, by dziewczęta miały swoje 
miejsce, do którego mogłyby wracać. Tak powstał 
„Dom Panieński”, którego celem od samego początku 
było wychowanie. Młode kobiety mogły iść śmiało  
w przyszłość, ponieważ zyskiwały potrzebne do ży-
cia i do założenia rodzin środki materialne. Cześć 
dziewcząt, które otrzymały w ten sposób pomoc, zo-
stawały, by to, czego się nauczyły mogły przekazać 
dalej i to wszystko w duchu posłuszeństwa i pokory. 

Tak powstała pierwsza szkoła dla dziewcząt w Polsce, 
oraz później Zgromadzenie Panien Ofiarowania Naj-
świętszej Maryi Panny (Zgromadzenie Sióstr Prezen-
tek). Mimo wielu trudności i komplikacji Zofia Czeska 
nie poddawała się i walczyła do końca. Jak sama po-
wtarzała: „Siostry tego zgromadzenia maja być ży-
wymi Chrystusa Pana pomocnicami w wychowaniu 
panienek”. Można powiedzieć, że błogosławiona była 
człowiekiem w pełni przedsiębiorczym.

Szkoła i zgromadzenie istnieją po dziś dzień. Świę-
ty Jan Paweł II mówił o tej szkole, że jest poszerzonym 
domem rodzinnym – to prawda, ducha Matki Zofii 
czuć na każdym kroku. Mimo tego, że maturę pisało 
się kilka ładnych lat temu, to wystarczy przekroczyć 
próg furty klasztornej, by poczuć się jak w domu. 

Kiedy znowu stwierdzisz, że „edukacja jest do 
bani”, to warto wtedy się zastanowić, co by było, 
gdyby nie odwaga i piękno pewnej samotnej kobie-
ty, która postanowiła pójść pod prąd i stworzyć coś,  
co wydawało się niemożliwe. 

Czy wiedziałaś, że to, że masz możliwość by-
cia bizneswoman, zawdzięczasz kobiecie urodzonej  
w Krakowie w XVI wieku?

Znowu budzik. Znowu trzeba wstać i pędzić biegiem na zajęcia. Jeszcze tylko szybki makijaż, 
chwila zastanowienia się i pomedytowania przed szafą, by znaleźć odpowiedź na pytanie: „co mam 
na siebie włożyć?”, może jakaś szybka kawa, bo przecież na zjedzenie śniadania to nie ma już czasu 
i poranny jogging do autobusu. I tak się pewnie spóźnisz na pierwszą godzinę zajęć. Myślisz sobie: „po 
co mi to wiedzieć? Przecież i tak mi się to w życiu nie przyda”. W pewnym momencie masz już tego 
dość, twierdzisz, że obecny system edukacji jest bezsensowny i w ogóle: kto wymyślił takie głupoty…

B Ł .  M AT KA  Z O F I A  Z  M AC I EJ E W S KIC H  CZ E S KA
P I Ę K NA  B I Z N E SWO M AN

Gabriela Flaszczyńska fot. Katarzyna Popadiak
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Jakie są Siostry pierwsze wrażenia i satysfak-
cje z bycia wychowawcą?

Pierwsze wrażenia... Przeciętna Mama ma kilkoro 
dzieci, o które się troszczy. Ja mam ich aż piętnaścio-
ro!  Każde z nich jest wyjątkowe, cudowne, ma swoją 
historię, marzenia, talenty i trudności w poznawaniu 
świata. Każde z nich jest inną planetą do odkrycia. 
Więc pierwsze moje wrażenie to zachwyt nad każ-
dym z nich. Zaskoczyło mnie pozytywnie poczucie 
zaufania względem mojej osoby, a to zobowiązuje  
i przekłada się na świadomość wielkiej odpowie-
dzialności za ich rozwój. Oczywiście, największą rolę 
w wychowaniu mają Rodzice, ale przecież dzieci tyle 
czasu przebywają w szkole! Każdy nauczyciel to-
warzyszy im z boku i podpowiada, co mogłyby zro-
bić inaczej, w którą stronę pójść, czego spróbować,  
co odkryć, itd. Wychowawca ma w tej kwestii naj-
większą rolę. 

Satysfakcji doświadczam każdego dnia. W rze-
czach drobnych, np. gdy po trzydziestym wypowie-
dzeniu słów: po schodach chodzi się wolno, a nie 
biega widzę, że prędkość w nogach czwartoklasisty 
nie przekracza 5km/h, gdy obserwuję pierwsze przy-
jaźnie, gdy dzieci potrafią powiedzieć przepraszam, 

przyznać się do błędu, okazują sobie wdzięczność. 
Czasami zdarzają się też trochę większe powody do 
dumy, gdy klasa wygra wspólnie konkurs literacki za 
napisaną przez siebie książkę czy za najwyższą fre-
kwencję w szkole! Myślę, że dużo jeszcze rzeczy mnie 
zaskoczy pod tym względem.

Czy spodziewała się Siostra takiej funkcji, kie-
dy się Siostra dowiedziała i jak Siostra na to za-
reagowała?

Nie spodziewałam się takiej funkcji. Może dlatego, 
że dopiero trzeci rok pracuję w szkole jako nauczy-
ciel i ciągle uczę się, jak być dobrym nauczycielem. 
Moją reakcją na pewno była radość, bo lubię pracę  
z dziećmi i wyzwania. Nie powiem, na początku tro-
chę też się bałam, czy sobie poradzę. Przecież to 
wielka odpowiedzialność! Ale strach minął, gdy po-
znałam swoich pierwszych uczniów i uczennice już  
w czasie rozmów rekrutacyjnych.

Czy nauczyciel, będąc wychowawcą, może się 
nauczyć czegoś od swojej klasy?

Zaskoczyło mnie to, że tak dużo mogę się nauczyć 
od dzieci, dla których jestem wychowawcą. Chociaż 
mamy za sobą dopiero niecałe 4 miesiące, dostałam 
od nich wiele lekcji o samej sobie i nie tylko... Wy-

Matka 
kilkanaściorga dzieci

WY WI AD  Z  S IOS T R Ą  WAN DĄ

Katarzyna Popadiak fot. Maria Różycka
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chowawca może nauczyć się bardzo dużo od swojej 
klasy, warunkiem jest otwartość, dobre nastawienie  
i odwaga! Wydaje mi się, że uczymy się od siebie na-
wzajem przez całe życie i jeśli uznałabym, że wiem 
wszystko najlepiej, nie mogłabym się ciągle rozwi-
jać. Miałam taką zasadę, gdy chodziłam do szkoły  
i na studiach. Jest sprawdzona i działam wg niej dalej. 
Moje dzieci na pewno uczą mnie cierpliwości, szcze-
rości, taktu, nazywania rzeczy po imieniu, przyznania 
się do błędu (wbrew pozorom też jestem człowie-
kiem) i wymagania od samej siebie (żebym potem 
mogła wymagać od nich). W ostatnim czasie dzieci 
nauczyły mnie też, że tablica interaktywna działa,  
gdy się jej dotyka, od nich wiem, do czego służą kom-
binacje klawiszy ctrl+b i ctrl+u, co jest minecraft,  
że glut=slime, a także, że Roksana Węgiel wygrała 
Konkurs Eurowizji. Okazuje się, że jest tyyyyyle rze-
czy, o których nie mam pojęcia!

Jakie obowiązki ciążą na wychowawcy?
Obowiązki wychowawcy względem klasy po-

równałabym do obowiązków Mamy i Taty w domu. 
Wychowawca kreuje tzw. plan wychowawczy kla-
sy. To znaczy wytycza najważniejsze cele w danym 
roku. Plan jest mniej więcej podobny dla każdej kla-
sy w szkole, jednak wychowawca, który zna swoich 
uczniów, wie, czego im najbardziej potrzeba w danym 
czasie. Czyli... Dlatego na lekcjach wychowawczych 
rozmawiamy o komunikacji, sposobach skuteczne-
go uczenia się, świętowaniu, patriotyzmie, warto-
ściach, poznajemy swoje temperamenty, uczymy się 
organizować czas wolny itp. Obowiązki nie ograni-
czają się tylko do lekcji wychowawczych. Wycho-
wawca jest taką osobą, która broni swoich uczniów,  
jest w ciągłym kontakcie z innymi nauczycielami  
i rodzicami, docenia i chwali postępy w zachowaniu, 
a także (co jest chyba najtrudniejsze w byciu wycho-
wawcą) upomina. Wszystko to robi z troski o dziec-
ko, które jest mu powierzone. Pamiętam, jak kiedyś 
s. Joachima, która była moją wychowawczynią (też 
chodziłam do LO Sióstr Prezentek) powiedziała mi, 
że gdyby mnie nie upominała, to znaczyłoby, że jej 
na mnie nie zależy. Teraz, będąc wychowawcą wiem,  
że to jest prawda!

Jakie ma Siostra plany na przyszłość wobec 
swoich wychowanków?

Co do planów... Myślę, że etap adaptacji w nowej 
szkole i przyzwyczajenia się do nowego systemu (po 
raz pierwszy dzieci mają osobne przedmioty, dostają 
oceny, mają kilkunastu nauczycieli) jest już za nami. 
Ciągle robimy wszystko, by się dobrze zintegrować  
i poznać nawzajem. Uważam, że nie ma większej siły  
i wsparcia jak wspólnota. Przecież klasa też jest 
wspólnotą! Nie wszyscy muszą się w niej lubić,  
ale wszyscy powinni się wspierać i pomagać sobie 
nawzajem talentami i zdolnościami, którymi jesteśmy 
tak hojnie obdarowani i którymi się uzupełniamy. 
Mamy (razem z dziećmi) dużo planów: wychowaw-
czych, naukowych, artystycznych, literackich, wyjaz-
dowych... Nasze wszystkie 17 głów (15 dzieci + ja + 
p. Dorota Maj - asystent) kryje w sobie tyle pomy-
słów, że jeszcze na pewno o niejednym usłyszycie. 
Póki co, codziennie staramy się być bliżej świętości.

Matka kilkanaściorga dzieci. Wywiad z Siostrą Wandą
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WY WI AD  Z  S IOS T R Ą  H I ACY N TĄ

Prezentkostradą 
na ukochaną 

geografię
Czy i w jaki sposób szkoła pomaga odkryć po-

wołanie?
Dla każdego człowieka Pan Bóg ma jedyny i nie-

powtarzalny plan. To takie marzenie Boga o czło-
wieku, które nazywamy powołaniem. I zawsze jest to 
jakaś tajemnica, którą całe życie zgłębiamy i odkry-

wamy. I w tym odkrywaniu nie jesteśmy sami – Pan 
Bóg stawia na naszej drodze wielu ludzi, dopuszcza 
różne sytuacje… Szkoła jest miejscem, w którym spę-
dzamy dużo czasu i które ma na nas duży wpływ. 
Myślę, że atmosfera panująca w naszej szkole – sza-
cunek dla prawdziwych wartości, wspaniali ludzie,  
a przede wszystkim stawianie w centrum Pana Boga 
– a to wszystko poparte modlitwą i ofiarą wielu sióstr 
(nie tylko tych, które spotykamy na szkolnych kory-
tarzach) jest ogromną pomocą w odkrywaniu tego 
planu.

Dlaczego wybrała Siostra to zgromadzenie? 
(Czy ma to związek z tym, że chodziła Siostra 
tutaj do szkoły?)

Do krakowskiego Liceum Sióstr Prezentek cho-
dziłam w latach 2004-2007. Wybrałam tę szkołę 
właśnie dlatego, że już od pewnego czasu w moim 
sercu dojrzewała decyzja o całkowitym oddaniu się 
Panu Bogu w życiu zakonnym. Szukałam więc środo-
wiska, które pomoże mi to rozeznać i rozwinąć. Przy-
chodząc do pierwszej klasy, nie przypuszczałam jed-
nak, że będę akurat prezentką. Początkowo myślałam 
o innym zgromadzeniu. Jednak moje pragnienie wstą-
pienia do zakonu było tak wielkie, że gdy zobaczyłam,  
że jest taka możliwość jeszcze przed skończeniem 
szkoły, to nie musiałam się długo zastanawiać. I tak 
już w pierwszej klasie – w październiku – zgłosiłam 
się na rozmowę do Matki Generalnej z prośbą o przy-
jęcie, a 12 listopada powiększyłam grono kandydatek. 
I szybko odkryłam, że to wcale nie przypadek, po-
nieważ tajemnica Ofiarowania NMP, którą żyje każda 
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siostra prezentka, zachwyciła moje serce i tak jest do 
dziś 

Jak zareagowały koleżanki i koledzy z klasy na 
Siostry decyzję? 

No cóż… Koledzy z klasy nie zareagowali wcale, 
bo ich nie było  Za moich czasów była to bowiem 
jeszcze szkoła żeńska. A koleżanki… chyba się nie 
zdziwiły. Od początku bowiem nie kryłam się z tym, 
że myślę o życiu zakonnym. Zaskoczone były może 
tylko szybkością decyzji – zwłaszcza koleżanki z in-
ternatu, które po prostu wróciły po kilku wolnych 
dniach, a tam ani mnie, ani moich rzeczy… Później  
w rozmowach pytały mnie o to, ale - mimo, że niektó-
re nie mogły tego do końca zrozumieć - zawsze raczej 
w sposób życzliwy.

Czy szkoła zmienia się na przestrzeni lat?
Oczywiście. Zmienia się wystrój, zmieniają się lu-

dzie. Jest coraz bardziej nowocześnie… Ale nie zmie-
niają się wartości, które przekazała nam nasza Matka 
Założycielka, bo one są ponadczasowe – i stanowi 
ducha tej szkoły.

Najważniejsze i najpiękniejsze wspomnienia ze 
szkoły.

Wiele by ich można wymieniać… Od uroczyste-
go ślubowania przez wspólne przeżywanie wielkich 
i ważnych wydarzeń, takich jak choćby odchodzenie 
do Domu Ojca naszego umiłowanego papieża Jana 
Pawła II czy pielgrzymki do Polski papieża Benedyk-
ta; wspólne wyjazdy rekolekcyjne, pielgrzymkę do 
Rzymu i wiele innych… Ale mam też w pamięci wiele 
takich zwyczajnych, codziennych spotkań – ważnych 
rozmów z koleżankami, nauczycielami i siostrami…  
Z radością wspominam niezliczone lekcje matematy-
ki (którą rozszerzałam) przy czekoladzie na gorąco, 

lekcje PO, na których zastanawiałam się, do czego  
w życiu przyda mi się budowa bomby atomowej, któ-
rej działanie musiałam zaliczać albo lekcje przedsię-
biorczości w dopiero co otwartej Galerii Krakowskiej. 
Także szybkie przemierzanie „prezentkostradą” trasy 
z ul. św. Jana na Szpitalną, by się nie spóźnić na uko-
chaną geografię i nieco wolniejszy powrót – gdyż ko-
lejną lekcją była biologia… 

A ważnym owocem tych wspólnych lat są piękne 
przyjaźnie, które przetrwały do dziś.

Czy to jest szkoła dla przyszłych sióstr zakon-
nych? Czy siostry mają plan, aby na siłę wtrącać 
kogoś do zakonu?

Ha, ciekawe pytanie. Raz babcia jednej z ówcze-
snych kandydatek przyjechała na uroczystość opłat-
kową. Bardzo się jej podobało, ale po zakończeniu 
mówi do swojej córki: „Wiesz, kochana, bardzo mi się 
podobało, ale jak tak patrzę na te dziewczęta, to tu 
się połowa do klasztoru nie nadaje…”  Trzeba było 
zatem wyprowadzić babcię z błędu i wyjaśnić, że nie 
wszystkie uczennice są kandydatkami, jak jej wnucz-
ka 

Powołanie do życia zakonnego to ogromny Boży 
dar. Gdy się je w sercu odkrywa, to – choć nie za-
wsze jest to łatwe – ma się pragnienie, by na niego 
odpowiedzieć całym sercem. Jest to jednak całko-
wicie wolna decyzja – w przeciwnym razie staje się  
wielkim ciężarem. Nie chcemy zatem nikogo „wtrą-
cać” do klasztoru, bo to mijałoby się z celem… Myślę, 
że nasza szkoła to dobre miejsce dla młodych ludzi, 
którzy szczerze chcą się rozwijać i odkrywać swoje 
osobiste, jedyne i niepowtarzalne życiowe powołanie 
(niekoniecznie do życia zakonnego), aby zrealizować 
to Boże marzenie, które Pan Bóg ma wobec nich.



Szkoła czy szkoły 
Sióstr Prezentek?

Długa tradycja, prawda? 
Od początku była to żeńska szkoła, prowadzona 

przez siostry prezentki, gdzie uczyły się dziewczęta 
różnych stanów z Krakowa i okolic. W myśl bł. Zofii 
Czeskiej, dziewczęta, oprócz kształcenia, miały zdo-
być dobre wychowanie i umiejętności potrzebne dla 
każdej kobiety. Siostry, które zajmowały się naucza-
niem i wychowaniem dziewcząt, miały być „pomoc-
nicami Chrystusowymi” i dbać o duszę „krwią Chry-
stusa odkupione”.

W wieku XX Zgromadzenie rozszerzyło swą dzia-
łalność poza Kraków. Siostry prowadziły ochronki 
dla dzieci w Bohorodczanach (Ukraina) i Jordanowie;  
w Świdnicy podjęły się prowadzenia kursów zawodo-
wych, szkoły gospodarczej i przedszkola, które działa 
do dnia dzisiejszego. 

A jak wygląda sytuacja dziś? 

Oprócz szkoły podstawowej i liceum ogólno-
kształcącego z klasami gimnazjalnymi w Krakowie, 
siostry prezentki prowadzą cztery przedszkola, dom 
opieki społecznej, dom dziecka i jeszcze jedną szkołę, 
w Rzeszowie. 

Pojawia się jednak pytanie, jaka jest szkoła rze-
szowska? I oczywiście w tym miejscu należałoby 
umieścić wypowiedzi uczniów i nauczycieli tej szko-
ły, aby to oni o niej opowiedzieli.. Ponieważ jednak 
poproszono o taką refleksję mnie, siostrę prezentkę, 
to mogę szczerze powiedzieć, że obydwie szkoły są 
moje. I chociaż rzeszowska powstała trochę póź-
niej, bo w 1997 roku, myślę, że kontynuuje tradycje 
wypracowane przez wiele pokoleń sióstr prezentek.  
Z radością mogę stwierdzić, że obydwie szkoły, pomi-
mo długiej tradycji, są nowoczesne. I chociaż mógłby 
ktoś zarzucić, że noszenie mundurka to tradycja prze-

S IOS T R A  O L E NA

31 maja 2027 r., czyli już za 8 lat będziemy obchodzić 400-lecie Zgromadzenia i Szkoły Sióstr Pre-
zentek, gdyż w 1627 r. to dzieło zostało zatwierdzone przez władze Kościelne. Dnia 27 lutego tegoż 
roku dokonano poświęcenia kaplicy pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w kamienicy 
przy ul. Szpitalnej w Krakowie. Prawie 100 lat później siostry prezentki przeniosły się do budynku przy 
ul. św. Jana 7, gdzie do dziś znajduje się główna siedziba Zgromadzenia i szkoły. 
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starzała, można przywołać najbardziej znane placów-
ki w Europie czy USA, gdzie noszenie określonego 
„uniformu” jest rzeczą oczywistą.

Szkoła w Rzeszowie została założona od razu jako 
koedukacyjna. W Krakowie dopiero w roku 2004  
w mury szkoły weszli chłopcy. W obydwu placów-
kach mamy świetnych nauczycieli, którym zależy 
na dobru ucznia i jego integralnym rozwoju. Grono 
pedagogiczne jest znacznie większe w Rzeszowie, 
ponieważ i uczniów jest tutaj więcej. W roku szkol-
nym 2018/2019 w Krakowie mamy ok. 380 uczniów,  
a w Rzeszowie - ok. 800. Dyrektorami oraz wicedy-
rektorami w obydwu szkołach są siostry. W Krakowie 
siostry, oprócz katechezy, uczą fizyki, a w Rzeszowie - 
języka polskiego i francuskiego oraz historii. W oby-
dwu placówkach funkcjonują na wysokim poziomie 
chóry, do których przynależność jest wyróżnieniem 
i przywilejem, gdyż swój wysoki poziom potwierdzi-
ły już na niejednym konkursie. W szkole krakowskiej 
działa Zespół Muzyki Dawnej im. Bł. Zofii Czeskiej,  
a w Rzeszowie - Koło Przyjaciół Wujka, ponieważ 
placówka nosi imię Jana Pawła II. 

Obydwie instytucje dają uczniom możliwość 
rozwijania swoich talentów i pasji, np. poprzez or-
ganizowanie licznych akademii i przedstawień.  
W tym celu tak w jednej, jak i w drugiej szkole sala 
gimnastyczna wiele razy zamienia się w… salę kon-
certową. Zrozumiałe jest, że ta rzeszowska musi być 
trochę większa, aby pomieścić tylu uczniów. Zresztą, 
po rozbudowie w 2016 r. jest tu jeszcze dodatkowa 
sala ćwiczeniowa. Wszystkie te pomieszczenia zmie-
niają się także podczas studniówki w salę balową. 
Uczniowie sami ją dekorują (oczywiście przy pomocy 
rodziców i pracowników szkoły), wybierając co roku 
inny „temat” studniówkowej dekoracji: a to Narnia,  
a to Miasto nocą, a to Wenecja. 

Wszystkie ważne wydarzenia w obydwu szko-
łach są połączone z uroczystym świętowaniem, czyli 
uczniowie zakładają mundurki galowe i uczestniczą 
we mszy świętej. Jest to zrozumiałe, bo szkoły są ka-
tolickie i takie wychowanie proponują. A jak inaczej 
może świętować katolik, jak nie z Panem Jezusem? 
Przecież wszystkie najważniejsze wydarzenia w ży-
ciu chrześcijanina łączą się z Eucharystią. I chociaż, 

Szkoła
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wszyscy wiedzą, że nie brakuje takich, którzy po-
kątnie narzekają na taki sposób świętowania i często 
znajdują pretekst, aby nie przyjść do szkoły, to nikt, 
kto żyję zgodnie z wyznawaną wiarą, nie może za-
przeczyć, że Eucharystia jest najlepszym sposobem 
potwierdzenia i kształtowania swojej wiary. Szkoła 
w Rzeszowie posiada szkolną kaplicę, która na czas 
szkolnych uroczystości powiększa się o sale z nią są-
siadujące, aby pomieścić wszystkich uczniów. W Kra-
kowie chodzimy do Bazyliki Mariackiej lub do kościo-
ła ojców reformatów albo też dzielimy się na mniejsze 
grupy i uczestniczymy we mszy świętej w kościele św. 
Jana przed cudownym wizerunkiem Matki Wolności.

No cóż, jest jeszcze dużo podobieństw między 
naszymi szkołami: wyjazdy integracyjne, wyjazdowe 
rekolekcje wielkopostne, modlitwa przed lekcjami, 
opłatkowe spotkania, zasady dotyczące ubioru, fry-
zury i koloru włosów, zakaz używania telefonów na 
terenie szkoły bez pozwolenia nauczyciela itd. 

Są jednak z pewnością i różnice: w szkole krakow-
skiej organizowany jest z wielkim rozmachem Piknik 
Szkolny, a w Rzeszowie - Dzień Drzwi Otwartych, 
kiedy to uczniowie oprowadzają po salach szkolnych, 
w których koledzy przygotowują ciekawe pokazy 
chemiczne, zumbę, lekcje pokazowe z różnych przed-
miotów i inne ciekawostki szkolne.

 Nie sposób opowiedzieć o wszystkim.  
O swych placówkach dają świadectwo sami ucznio-
wie czy absolwenci. Są tacy, którzy chętne wracają, 
aby odwiedzić szkołę (w Rzeszowie organizowa-
ne są co roku spotkania absolwentów), spotkać się  
z nauczycielami. Mówią o tym, że najbardziej je cenią 
za ludzi, których tutaj spotkali. Są pewnie i tacy, któ-
rzy omijają szkoły szerokim łukiem. Ja jednak śmiem 
twierdzić, że każdy, kto ceni chrześcijańskie wycho-
wanie i życie w prawdzie, odnajdzie się w rzeczywi-
stości naszych szkół. I niezależnie od tego, czy ktoś 
je lubi, czy nie – jeżeli trafił tutaj, to bez wątpienia 
jest otaczany modlitwą sióstr całego Zgromadzenia.  
I chociaż nam, siostrom, wiele rzeczy się nie udaje  
i nie jesteśmy doskonałymi pomocnicami Chrystu-
sowymi, to jednak wierzymy, że moc w słabości się 
doskonali i Bóg dopełni wszystkiego, czego z ludzkiej 
ułomności nie udaje się zrobić. 

czy szkoły?
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Wywiad 
z czwartoklasistami

- dzień Babci i Dziadka u Sióstr Prezentek
„Jeśli chcecie być nadzieją przyszłości, musicie otrzymać pochodnię od babci i dziadka. Czy obiecuje-

cie mi, że przygotowując Panamę będziecie wicej rozmawiać z dziadkami? [Tak!] A jeśli zaś dziadkowie 
poszli do nieba, będziecie rozmawiać ze starszymi? [Tak!] I ich będziecie pytać? Bedziecie ich pytać? 
[Tak!] Pytajcie ich. Są mądrością narodu”.

Ojciec Święty Franciszek o babciach i dziadkach podczas spotkania wolontariuszy ŚDM
– Kraków 2016

Teresa Mohort-Kopaczyńska fot. S. Aurelia
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ZA CO KOCHASZ SWOICH 
DZIADKÓW?

DO CZEGO NAM SĄ POTRZEBNE 
BABCIE I DZIADKOWIE?

• „Za to, że są ze mną kiedy ich potrzebuję 
i zawsze są po mojej stronie” – Wiktoria

• „Za to, że są dla mnie mili i są po mojej 
stronie” – Emilka

• „Za to, że mnie kochają” – Noemi
• „Za wszystko” – Szymon
• „Za to, że mogę spędzać z nimi czas (i 

grać), pomagają mi i tak naprawdę za 
wszystko” – Tosia

• „Zawsze mi pomagają, gdy mam jakieś 
kłopoty” – Michasia

• „Za wszystko” – Alicja
• „Kocham swoich dziadków, ponieważ są 

słodziutcy i przejmują się mną” – Karolina
• „Za miłość” – Antek

• „Bo czasami babcia i dziadek mnie bardziej 
rozumieją” – Karolina

• „Do wszystkiego” – Alicja
• „Mogą nauczyć gotować” – Michasia
• „Do pomocy, uczą gotować różne potrawy  

i wiele, wiele innych” – Tosia
• „Do pomagania” – Noemi
• „Bo gdyby ich nie było, to nas by nie było” 

– Emilka
• „Do odkrywania wspaniałych, nowych 

miejsc i do tego, żeby brali mnie ze sobą do 
domu” – Wiktoria 

NAJMILSZE WSPOMNIENIE
• „Granie w szachy z dziadkiem” - Antek
• „To, kiedy brali nas na basen i razem zjeż-

dżaliśmy ze zjeżdżalni” - Wiktoria
• „Dzień Babci i Dziadka” – Emilka 
• „Kiedy byłam mała, lubiłam przychodzić 

do babci, a ona mi śpiewała” – Noemi
• „Noc u dziadków, wyjazdy, gry, wspólne 

pierogi” – Tosia
• „To, gdy dziadkowie ciągnęli mnie na san-

kach” – Michasia
• „Wszystkie są super” – Alicja
• „Najmilsze wspomnienia z dzieciństwa”  

– Karolina 

CZEGO NAUCZYŁA CIĘ BABCIA/ 
DZIADZIU?
• „Grać w szachy” – Antek
•  „Babcia nauczyła mnie szyć” – Wiktoria
• „Szyć, dziergać na szydełku, historii” – 

Emilka
• „Kindersztuby i nie tylko…” – Noemi
• „Nie palić” – Szymon
• „Różnych wierszy, miłości, pomocy, gier” 

– Tosia
• „Nie pamiętam” – Michasia
• „Gotować, szyć, miłości” – Alicja
• „Tego, że trzeba pomagać i robić pyszne 

zupki” – Karolina JAK OKAZUJESZ DZIADKOM 
SWOJĄ MIŁOŚĆ?
• „Pomagam przy różnych rzeczach i oka-

zuję jej miłość – daję jej buziaczka w po-
liczek i przytulam ją” – Karolina 

• „Pomagam, okazuję im wdzięczność, 
przytulam i wiele innych” – Alicja

• „Mycie mebli, zakupy” – Michasia
• „Pomocą, spędzonym czasem, laurkami” 

– Tosia
• „Zbieranie jajek z kurnika” – Szymon
• „Obieranie ziemniaków, pomoc w zaku-

pach” – Emilka
• „Pomagam w ogródku” – Antek 

CO LUBICIE RAZEM ROBIĆ?
• „Lubię z nimi spędzać czas u nich w domu” 

- Karolina
• „Szyć, gotować, rozmawiać” – Alicja
• „Sprzątać i piec” – Noemi
• „Grać w wojnę (karty), szyć” – Emilka
• „Jeździć na rowerze” – Wiktoria
• „Oglądać Milionerów” – Antek
• „Wszystko” – Michasia
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O tym, jak 
łobuz został...  
zakonnikiem.

M I E S Z KO  KO NA R S KI  n LC

Gdy po ukończeniu szkoły podstawowej zastana-
wiałem się razem z moimi rodzicami nad wyborem 
gimnazjum, jeden z moich kolegów, absolwent szkoły 
Sióstr Prezentek opowiedział mi o swoim doświad-
czeniu i zachęcił mnie, mówiąc, że panuje tam na-
prawdę rodzinna atmosfera oraz że sam poziom edu-
kacji jest wysoki, ale równocześnie nie jest to szkoła, 
w której pojawia się tak zwany „wyścig szczurów”. 
Bardzo mnie to zachęciło, gdyż pasowało do mojej 
osobowości. Nigdy nie byłem piątkowym uczniem, 
ale nie miałem też szczególnych problemów z nauką. 
Nie chciałem, aby siedzenie w książkach było moim 
głównym zajęciem. Zależało mi jednak na tym, aby 
być w dobrej szkole, która przygotuje mnie do do-
rosłego życia i, co więcej, gdzie będę miał możliwość 
budowania prawdziwych przyjaźni, które zostaną już 
na całe życie.

Dorastałem w domu, w którym wiara i chrześcijań-
skie wartości zawsze były obecne. Moi rodzice trosz-
czyli się, aby mnie i mojemu rodzeństwu niczego nie 
brakowało i abyśmy nauczyli się dostrzegać w życiu 
to, co naprawdę jest ważne. To oni zatroszczyli się, 

abym chodził na spotkania oazowe i jeździł co roku 
na wakacyjne wyjazdy rekolekcyjne. Nie musieli mnie 
zresztą do tego namawiać, gdyż panowała tam tak 
świetna atmosfera, że nie wyobrażałem sobie waka-
cji bez rekolekcji. Było to doświadczenie wspólnoty,  
w której nikt nie musiał się nikogo bać, razem mie-
liśmy wspólny cel, razem graliśmy w piłkę, razem 
się modliliśmy, razem się śmialiśmy; nie miałem wąt-
pliwości, że jest to dobrze spędzony czas. Szukając 
szkoły, chciałem w niej spotkać ludzi o podobnych 
wartościach. Słysząc też od znajomych, co dzieje się 
w niektórych szkołach, wiedziałem, że nie pasował-
bym tam i ciężko byłoby mi tam znaleźć dobrych zna-
jomych, którzy mają podobne spojrzenie na świat.

Szkoła Sióstr Prezentek okazała się idealnym miej-
scem dla mnie. Szybko znalazłem znajomych, którzy 
byli po prostu normalni. Po lekcjach często zostawa-
liśmy nawet kilka godzin, aby pobyć z ludźmi z klasy 
i zwyczajnie spędzać razem czas. Kolejnym wielkim 

Absolwent Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek

„Szybko znalazłem znajomych, któ-
rzy byli po prostu normalni.”

„Nie chciałem, aby siedzenie w książkach było moim głównym zajęciem. Za-
leżało mi jednak na tym, aby być w dobrej szkole, która przygotuje mnie do 
dorosłego życia i, co więcej, gdzie będę miał możliwość budowania prawdzi-
wych przyjaźni, które zostaną już na całe życie.”
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atutem była możliwość rozwijania moich pasji. Za-
wsze byłem bardzo aktywny i nie lubiłem dni, w które 
nie miałem żadnych dodatkowych zajęć. Z uwagi na 
to, że interesowałem się sportem, a moją ulubioną lek-
cją był niewątpliwie WF, niesamowicie ucieszyła mnie 
informacja, że nasza szkoła oferuje dodatkowe zaję-
cia sportowe, na które można się bezpłatnie zapisać.  
Tak więc zgłosiłem się na prawie wszystkie, które nie 
kolidowały ze sobą terminami i chodziłem na: piłkę 
nożną, siatkówkę, tańce i basen. Oprócz tego uczest-
niczyłem w zajęciach pozalekcyjnych, takich jak: ze-
spół muzyczny, kółko teatralne, chór. Tak więc sama 
szkoła zapewniła mi tyle możliwości spędzania wol-
nego czasu, że nie było szans, abym się nudził.

Kolejnym wspomnieniem z czasów gimnazjum  
i liceum były różnorakie wyjazdy szkolne. Od zielo-
nych szkół, na których można było zintegrować się 
z klasą, przez coroczne rekolekcje, które pomagały 
w odkrywaniu i budowaniu relacji z Jezusem i zara-
zem były też świetnym wyjazdem, gdzie wzmacniało 
się więzi z rówieśnikami, aż po różnorakie wymia-
ny z uczniami z zagranicy m.in. z Niemiec i Węgier,  

co pozwoliło poznać inne kultury i stwarzało moż-
liwość użycia w praktyce języka angielskiego oraz 
przekonania się o wartości nauki języków obcych. 

Również wyjazdy z chórem „Spontan” pozwoliły 
mi odkryć, jak ważne jest, aby rzeczywiście czynić  
w życiu to, co można robić z zamiłowaniem oraz dały 
mi możliwość poznania ludzi, którym udało się połą-
czyć życie zawodowe ze swoją pasją. Szczególna więź, 
która łączyła członków chóru oraz ich opiekunów  
i świetna atmosfera sprawiły, że na różnorakich wy-
jazdach i koncertach nigdy nie było nudno.

Kolejnym wielkim atutem mojej szkoły jest wyjąt-
kowa relacja, jaka buduje się w czasie nauki pomiędzy 
uczniem a nauczycielami i siostrami. Z uwagi na ka-
meralny charakter szkoły panuje w niej niesamowicie 
rodzinna atmosfera. Praktycznie wszyscy się znają, 
tak więc, w odróżnieniu od innych szkół, nie ma takiej 
presji na „popularność”. Bardzo dobrze wspominam 
to, że z okazji niektórych świąt Siostra Dyrektor fun-
dowała wszystkim uczniom pączki lub to, że w na-
szej szkole pojawiły się „wodopoje”, dzięki którym 
nie trzeba było już nosić wody do szkoły. To były 
wszystko takie małe rzeczy, które pokazywały nam, 

„Również wyjazdy z chórem „Spon-
tan” pozwoliły mi odkryć, jak ważne 
jest, aby rzeczywiście czynić w życiu 
to, co można robić z zamiłowaniem.”

“Praktycznie wszyscy się znają, tak 
więc, w odróżnieniu od innych szkół, 
nie ma takiej presji na popularność.”
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uczniom, że w tej szkole siostry naprawdę troszczą się 
o nas i chcą, żebyśmy czuli się tu jak najlepiej.

Mimo, że nie należałem do najgrzeczniejszych 
uczniów, a raczej byłem stałym bywalcem w gabi-
necie u Siostry Dyrektor i nierzadko miałem rozmo-
wy o moim zachowaniu z wychowawcą, to nigdy nie 
czułem, aby ktoś był moim wrogiem w szkole. Tym 
bardziej z perspektywy czasu widzę, jak dużo wysił-
ku musieli wkładać poszczególni nauczyciele, abym 
dał im prowadzić lekcje i aby „coś ze mnie wyrosło”. 
Muszę jednak napisać, że mimo iż nie obyło się bez 
kilku „nagan wychowawcy”, co jest już dość dużym 
„wyróżnieniem”, to w porównaniu z innymi szkołami, 
moje „grzechy” były niewielkie. Najczęściej chodziło 
o rozmawianie lub jedzenie na lekcji, niezmienianie 
butów, spóźnienia itp. Co tym samym świadczy o tym, 
że szkoła znajduję się w samej czołówce, jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo ucznia. Co więcej, to, czego mo-
głem tu doświadczyć, to niesamowite miłosierdzie  
i dobroć. 

Nie pamiętam też, aby była jakaś sytuacja, by któ-
rykolwiek z nauczycieli chciał mi pokazać, „kto tu rzą-
dzi”. Nauczyciele zawsze chcieli działać na zasadzie 
współpracy, co też umocniło moje przekonanie, że nikt 
„ze świata dorosłych” nie chce i nie życzy mi nicze-
go złego, a jedynie pragnie mojego dobra. Działania, 
które podejmowali, zawsze były powodowane wielką 
miłością i troską, co tym bardziej widzę, patrząc na to  
z perspektywy czasu. Również siostry witające mnie 
uśmiechem każdego ranka zostaną na całe życie  
w mojej pamięci, a świadomość, że jest się nieustannie 
„omadlanym” przez siostry, pozwalała odczuć, że nie 
jest się im obojętnym i że uczniowie naprawdę są dla 
nich kimś bliskim i ważnym. Wyjątkowe w szkołach 
Sióstr Prezentek jest to, że młody człowiek otrzymu-
je wykształcenie nie tylko intelektualne, ale przede 
wszystkim ludzkie. Szkoła uczy, jak być dobrym 
człowiekiem, jak nie stracić swojego życia i wskazuje 
przykładem sióstr i nauczycieli, że prawdziwe szczę-
ście i spełnienie w życiu można osiągnąć, służąc in-
nym i żyjąc w relacji z Jezusem.

Najlepszym dowodem na to, że relacje z nauczy-

cielami i siostrami były autentyczne i wyjątkowe jest 
to, że po ukończeniu szkoły, nie tylko ja, ale wielu  
z moich znajomych nadal utrzymuje kontakt z na-
szą szkołą. Nieraz, przechodząc przypadkiem  koło 
budynku szkoły, wstępowałem, by porozmawiać sobie  
z nauczycielami lub siostrami, a nawet teraz, gdy bę-
dąc w nowicjacie, mam tylko raz do roku okazję, aby 
4 dni pobyć z rodziną w domu, odwiedziny w mojej 
szkole i spotkanie się z nauczycielami czy siostrami są 
dla mnie nieodzownym elementem tej wizyty.

Myślę, że najbardziej wiarygodnym świadectwem, 
że to, co tutaj piszę jest prawdą jest to, że po 3 la-
tach gimnazjum zdecydowałem się na podjęcie nauki  
w Liceum Sióstr Prezentek. Na tym etapie ważne 
były moralne wartości tej szkoły. Byłem jednak jesz-
cze bardziej świadomy, że ta szkoła nie tylko ochroni 
mnie przed „niebezpieczeństwami świata”, ale po-
zwoli mi wzrosnąć w relacji z Bogiem i jeśli chcę mieć 
kontakt z ludźmi, którzy mają taki sam cel w życiu, 
to ta szkoła jest idealnym miejscem. Nie myliłem się. 
Kolejne 3 lata w szkole Sióstr Prezentek pozwoliły mi 
na zbudowanie prawdziwych przyjaźni, dzięki któ-
rym kształtował się mój charakter i które pozwoliły 
mi budować relację z Jezusem. Kolejnym dowodem na 
to, co znaczy dla mnie ta szkoła jest to, że wszystkim 
moim znajomym, którzy zastanawiają się nad wy-
borem miejsca edukacji, z entuzjazmem opowiadam  
o moim doświadczeniu i z czystym sumieniem pole-
cam im tę placówkę jako „najlepszą szkołę na świe-
cie”.

Po ukończeniu gimnazjum oraz liceum Sióstr Pre-
zentek studiowałem jeden semestr budownictwo na 
Politechnice Krakowskiej, a następnie wstąpiłem do 
Nowicjatu Legionistów Chrystusa. Cały proces roze-
znawania powołania był bardzo złożony i w większo-
ści odbywał się jakby mimowolnie. Żyjąc jak normal-
ny nastolatek i wyobrażając sobie moją przyszłość 
jako mąż i ojciec, otrzymywałem od Boga różne 
doświadczenia, które wprawdzie w tamtym momen-
cie nie zmuszały mnie do zastanowienia się nad po-
wołaniem, lecz gdy przyszedł odpowiedni czas i gdy  
w końcu postanowiłem skonfrontować się na poważ-
nie z tym tematem, właśnie wtedy, te wszystkie osoby 

absolwent Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek

“Po 3 latach gimnazjum zdecydowa-
łem się na podjęcie nauki w Liceum 
Sióstr Prezentek”

„Jak już wspomniałem, moi wy-
chowawcy i nauczyciele NIGDY nie 
chcieli się na mnie jakoś odegrać czy 
zrobić mi na złość.”
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i wydarzenia, dzięki którym mogłem doświadczyć: 
Boga, Kościoła, miłości, radości, dobroci, pomocy 
oraz ofiarowania siebie innym - wszystko to ułożyło 
się jak puzzle i dało mi jasny obraz, że kapłaństwo 
w Zgromadzeniu Legionistów Chrystusa, to jest to, 
do czego Bóg mnie powołuje i równocześnie właśnie 
w tym moje życie będzie najbardziej szczęśliwe oraz 
spełnione. 

Dwa razy uczestniczyłem w misjach MTT na Li-
twie, ale oprócz tego praktycznie ich nie znałem. 
Wiedząc, że zastanawiam się nad powołaniem, ojciec 
Mariusz Kiełbasa LC zaproponował mi, abym przyje-
chał odwiedzić nowicjat i poznał trochę ich zgroma-
dzenie. Gdy spędziłem 2 tygodnie z nowicjuszami, za-
imponowało mi, z jaką autentycznością i radością żyją 
oni wiarą. Nowicjusze byli bardzo normalni, uprawiali 
dużo sportu, grali w piłkę nożną 2 razy w tygodniu, 
było z nimi naprawdę śmiesznie i miałem uczucie,  
że praktycznie z każdym z nich mógłbym się zaprzy-
jaźnić. Równocześnie widziałem, jak bardzo przeko-
nani są o wartości tego, co robią, wiedząc, co jest ich 
celem w życiu oraz będąc świadomym, że to właśnie 

“Przed wstąpieniem do nowicjatu  
w wakacje 2017 roku, miałem je-
dynie znikomy kontakt z tym zgro-
madzeniem.”



to nadaje sens ich życiu. Dosłownie: oddać swoje ży-
cie dla Chrystusa, aby ratować duszę i osiągnąć oso-
bistą świętość.

Jestem bardzo wdzięczny szkole Sióstr Prezen-
tek, ponieważ zostało mi tam stworzone środowisko, 
które ukształtowało mnie, pozwoliło mi się rozwinąć  
i poznać swoją tożsamość. Oczywiście  skłamałbym, 
pisząc, że tylko dzięki tej szkole udało mi się odkryć 
najważniejsze wartości w życiu. Na pewno najpierw 
był to przykład rodziców i ich czas oraz troska włożone 
w moje wychowanie. Kolejnym na pewno kluczowym 
elementem, było przynależenie do wspólnoty, którą 
najpierw był ruch Światło-Życie, a następnie wspól-
nota neokatechumenalna. To tam na pewno odkryłem 
w największym stopniu, co to oznacza mieć relację  
z Jezusem i doświadczyć Go. 

Dobrze pamiętam słowa mojego wychowaw-
cy, pana Rafała Stopy, który w klasie maturalnej, 
gdy dowiedział się, że wybieram się na budownic-
two, z melancholią w głosie mówił: „Mieszko! Ty na 
budownictwo? Ty musisz coś społecznego robić,  

Ty musisz pracować z ludźmi!”. W głębi serca wie-
działem, że to prawda, lecz nie mając jeszcze pomy-
słu na  to, jak i  gdzie mógłbym to zrealizować, po-
stanowiłem postąpić „mądrze” i rozpocząłem studia 
na Politechnice, z perspektywą bezpiecznej pracy  
w firmie mojego taty, założenia rodziny i spokojnego 
życia. Mój wychowawca miał jednak rację. Gdy zo-
baczyłem na własne oczy, jak bardzo odległe jest to,  
co studiuję od moich zainteresowań,  wiedziałem,  
że nie może być to moim zajęciem przez resztę życia. 
Bóg pokazał mi, że te najgłębsze pragnienia, które On 
sam wpisał mi w serce, są możliwe do zrealizowania 
i to w najpełniejszej możliwej formie  -  jako ksiądz 
misjonarz u Legionistów Chrystusa. 

„Mieszko! Ty na budownictwo?  
Ty musisz coś społecznego robić,  
Ty musisz pracować z ludźmi!”

To prawda. Może mam wyideal-
izowany obraz mojej szkoły. Jest to 
jednak wspomnienie, które zostawiła 
ona w mojej pamięci, a czyż to nie 
właśnie wspomnienie oraz świa-
dectwo życia jest najbardziej miar-
odajnym kryterium, wedle którego 
mogę wydać osąd o Szkole Sióstr 
Prezentek?
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Poczuć wiatr 
we włosach...
WY WI AD  Z  M AG DA L E NĄ  D RO B N I AK

Mistrzyni Polski Juniorów Młodszych (2013), Mistrzyni Polski Sportów Gimnastycznych (2018), 
reprezentantka Polski na Mistrzostwach Świata w Bułgarii (2017) i Rosji (2017)

Jaki sport uprawiasz i jak to się stało, że za-
częłaś trenować? Skąd taki pomysł? 

Skąd taki pomysł? Otóż... Wiem tylko, że moja 
mama chodziła ze mną na przeróżne zajęcia, ob-
serwując, które wzbudzą moje zainteresowanie. 
Na początku, gdy miałam 5 lat, zaczęłam od dwóch 
klubów gimnastycznych, ale to trwało bardzo krót-
ko. Kolejnym obiektem był PTG Sokołów Kraków 
(Polskie Towarzystwo Gimnastyczne w Krakowie) - 
to również miał być etap przejściowy. Mojej mamie 
akrobatyka kojarzyła się z cyrkiem (jak większości 
ludzi). Odkąd ujrzałam skoki zawodników, poczu-
łam, że ja też tak chcę. Od początku bardzo spodo-
bała mi się ta dyscyplina i tak oto akrobatyka, a wła-
ściwie skoki na ścieżce, są ze mną aż do teraz (często 
akrobatyka mylona jest z gimnastyką artystyczną 
lub sportową - niestety). Od końca 2013 roku miałam 
3-letnią przerwę, ale wróciłam i odtąd trenuję dalej. 
Akrobatyka jest sportem widowiskowym i daje wiel-
ką przyjemność. Stanąć na trampolinie czy odbić się  
od ścieżki i poczuć wiatr we włosach, to jest to! 

Jak łączysz naukę z treningami? Ile godzin 
tygodniowo ćwiczysz? 

Uważam, że w naszej szkole jest dużo osób, któ-

re chodzą na wszelkiego rodzaju zajęcia dodat-
kowe i nie zawsze mają czas na naukę. Nie jestem 
więc jedyną taką osobą. Obecnie trenuję trzy razy 
w tygodniu po 2 godziny. Ze względu na prze-
prowadzkę naszego klubu i warunki, jakie panują  
w nowym miejscu, ilość naszych treningów jest bar-
dzo niekorzystna i ma wpływ na późniejsze starty 
w zawodach wyższej rangi. Wcześniej trenowaliśmy 
5 razy w tygodniu po 3 godziny. Odkąd zmienili-
śmy obiekt, liczba treningów zmalała, a po kolejnej 
przeprowadzce - jest  jeszcze gorzej (trwają starania  
o lepsze warunki trenowania). 

Jeżeli chodzi o naukę, to po powrocie z treningu 
jestem zmęczona i nie daję rady czasami czytać ma-
teriału (pomimo, iż wolę tryb nocny). Chociaż mie-
wam dni wolne od treningu, to nie zawsze udaje mi 
się nauczyć wszystkiego, co trzeba. 

 Czy to twoja jedyna pasja? Co najbardziej 
lubisz robić w czasie wolnym? 

Ludzie mają wiele pasji - ja też. Na przykład 
śpiewam jeszcze w chórze szkolnym i lubię śpiewać 
- choć to różnie bywa. Lubię uprawiać inne sporty 
poza akrobatyką, oprócz tego uwielbiam muzykę, 
języki obce i historię.
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Małopolski Konkurs Chemiczny (konkurs trwa)
etap wojewódzki - Joanna Kaniecka (3a Gim.) – opiekun: Elżbieta Dobrowolska

Małopolski Konkurs z Fizyki (konkurs trwa)
etap wojewódzki - Igor Dziurdzik (3c Gim.) – opiekun: Marek Jajkiewicz

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego (konkurs trwa)
etap wojewódzki - Agnieszka Podstolak (3a Gim.) – opiekun: Gabriela Steliga

Małopolski Konkurs Geograficzny (konkurs trwa)
etap wojewódzki - Julia Gorczowska (3c Gim.) – opiekun: Marianna Chełmicka

Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego (konkurs trwa)
etap wojewódzki - Karolina Fąfara (3a Gim.)  – opiekun: Elżbieta Włoś

Małopolski Konkurs Chemiczny (konkurs trwa)
etap wojewódzki - Robert Hejmej (8a SP)
  Irena Jarczewska (8b SP)
  Anna Kaczanowska (8b SP)
  Magdalena Szczepanik (8b SP) – opiekun: Weronika Knopek

Małopolski Konkurs Biologiczny (konkurs trwa)
etap wojewódzki - Robert Hejmej  (8a SP) – opiekun: Dorota Maj
  Łucja Budzan   (8b SP) – opiekun: Ewa Kurek-Koloch 

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego (konkurs trwa)
etap wojewódzki - Alicja Gawron  (8a SP)– opiekun: Maciej Rutkowski
  Magdalena Szczepanik (8b SP)– opiekun: Magdalena Piwowar

Małopolski Konkurs Języka Polskiego (konkurs trwa)
etap wojewódzki - Łucja Budzan (8b SP) – opiekun: Bożena Leśniak

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego (konkurs trwa)
etap wojewódzki - Szymon Kukla  (8a SP); Jan Tyrpa  (8b SP) – opiekun: Paweł Figlewicz

Małopolski Turniej Recytatorski im. A. Bursy
LAUREATKA - Nadia Mamińska (4a SP); 
WYRÓŻNIENIA: Olga Łucek (7a SP) i Ryszard Michalik (7a SP) - opiekun: Joanna Kantor-Malik

o konkursach na dwóch stronach B5
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o konkursach na dwóch stronach B5
Wojewódzki konkurs literacki: Kraków - Stare Miasto, wieści z podwórek, ulic 
i zaułków
LAUREATKA – Nadia Szot (IIA LO) – opiekun: Anna Syguła
LAUREATKA -  Łucja Budzan  (8 b SP) – opiekun: Bożena Leśniak

Olimpiada historyczna (konkurs trwa)
uczestnicy II etapu: Natalia Słonina, Łucja Woźniak, Wojciech Kądziołek – opiekun: Barbara Figlewicz

Olimpiada artystyczna (konkurs trwa)
uczestnicy II etapu: Julia Niezgoda i Małgorzata Bochenek (III A LO) – opiekun: Kinga Ciapała – Gędłek

Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (konkurs trwa)
uczestnicy II etapu: Sonia Cianciara,  Hubert Górski, Kacper Tuszyński (III A LO) ; 
    Wiktoria Szwalec, Michał Ojczenasz (III B LO) – opiekun: Agnieszka Kizior

Ogólnopolska olimpiada Olimpus „Na drodze do niepodległej”
WYRÓŻNIENIE - 6 uczniów (3c i 3b Gim.) – opiekun: Barbara Figlewicz
WYRÓŻNIENIE:  7 uczniów (8a i 8b SP) – opiekun: Barbara Figlewicz

Ogólnopolski konkurs matematyczny Pingwin
LAUREAT - Piotr Szybowski (3c Gim.) – opiekun:. Elżbieta Maślanka

Młodzieżowa Olimpiada wiedzy o społeczeństwie (konkurs trwa)
uczestniczka II etapu - Agnieszka Podstolak (3c Gim.) – opiekun: Paweł Figlewicz

Konkurs Literacko-Plastyczny: „Wolna i niepodległa. Moja opowieść 
o Ojczyźnie”
III MIEJSCE:  Wiktoria Bierówka, Adam Chowaniec, Mateusz Florkiewicz, Szymon Jamroży,  
  Noemi Lejmel, Milena Majewska, Nadia Mamińska, Michalina Milczarek, Antonina Pabian,  
  Emilia Pawlus, Alicja Smoter, Antoni Suchodolski, Szymon Tyrpa, Zofia Worotniak (IV a SP);  
WYRÓŻNIENIE:  Olga Łucek, Zofia Kozińska, Ryszard Michalik, Joanna Pająk, Kaja Kupiec, Zofia Moczurad  
  (7a SP) – opiekun: Joanna Kantor-Malik

Krakowski Konkurs Recytatorski: Poezja świadków walk o niepodległą
LAUREACI:  Lena Morawska (7a SP) i Wojciech Życzkowski (7a SP); 
WYRÓŻNIENIA:  Emilia Pawlus (4a SP) i Zofia Moczurad (7a SP) – opiekun: Joanna Kantor-Malik 

Konkurs: Polskie drogi ku niepodległości (pod patronatem wicemarszałka Ryszarda Terleckiego)

LAUREATKA -  Lena Morawska (7a SP) opiekun: Paweł Kajzar 
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Dlaczego moja córka Marysia wybrała tę 
szkołę? Na wstępie chcę zaznaczyć, że z mojej stro-
ny nie padła w tej sprawie żadna poważna sugestia. 
Przeprowadzając się z rodziną z Irlandii, gdzie spę-
dziliśmy ostatnie 14 lat, mieliśmy niewiele czasu na 
wybór nowej szkoły w Krakowie.

Kluczową rolę miał odegrać profil „nowej 
klasy”. Ale to było tylko preludium. Dalsze py-
tania: Jak nauczyciele wprowadzą mnie w bieżące 
zagadnienia wraz z nowa terminologią? Czy tempo 
prowadzonych wykładów nie będzie zbyt szybkie? 
Czy nadążę z notowaniem zapisów, gdzie litery są 
łączone ręcznie nieco inaczej niż w języku angiel-
skim? Czy nadrobię pewne zaległości w stosunku 
do innych uczniów? No i najważniejsze: jak przyj-
mą mnie nowe koleżanki i koledzy? Czy w kryzysie 
będę mogła na kogoś naprawdę liczyć?

Te i inne zagadnienia próbowali rozjaśnić nam 
dyrektorzy różnych szkół podczas wstępnych roz-
mów. Nadziei dodawało też Rozporządzenie Mi-
nistra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia 
osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób 
będących obywatelami polskimi, które pobiera-
ły naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 
oświaty innych państw.

Jednak zderzenie z rzeczywistością było okrutne. 
Surowe ocenianie na bieżąco, walka o poprawienie 
ocen, szukanie za wszelką cenę najprostszych środ-
ków do „sprzedania” zdobytych szybko informa-
cji. To nie mogło długo trwać. Trzeba było szybko 
zmienić szkołę (po pierwszym półroczu walki).  
I w tym momencie chyba decydującą rolę odegrały 
dwa czynniki: pierwszy, to doświadczenie wyniesione  

z poprzedniego roku. Drugi, to zdobycie przekona-
nia, że jednak można liczyć na bardziej rzetelną po-
moc ze strony nauczycieli. Wreszcie trzeci, to uni-
kanie przeciążenia, jeśli podejmuje się rozszerzenia 
w bardzo trudnych przedmiotach. Życie stoi przed 
nami otworem i przyjdzie jeszcze czas, żeby się  
w nim nauczyć tego, czego potrzebujemy.

Dlaczego więc Marysia wybrała tę a nie inną 
szkołę? Najlepiej odpowiedziałaby sama, bo gdzieś 
tam głęboko w jej sercu kiełkują tajemnice, o czym 
sama marzy. Z pewnością ciepłe słowa i doświad-
czenia Siostry Dyrektor odegrały tu ważną rolę, 
a pomogły i rozszerzone przedmioty językowe, 
w których Marysia bardzo dobrze się czuje.  
No i tajemnica poznania praw, które rządzą 
światem, studia i świat nauki, które dalej czeka-
ją.

Do tego specjalne warunki oceniania, przy-
sługujące uczniowi wychowanemu przez całe do-
tychczasowe życie w strefie anglojęzycznej. Może 
jeszcze coś. Nie bez znaczenia jest to, że do szko-
ły można uczęszczać na piechotę; szkoła znajduje 
się bowiem zaledwie kilkanaście minut od domu  
i to w tak urzekającym pięknem, bogatym w histo-
ryczne zdarzenia zakątku Krakowa. Wreszcie, może 
zadziałała tajemnica przywieziona kilka dni wcze-
śniej z Częstochowy, po pierwszej w życiu Marysi 
Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej, gdzie również po-
znała nowych rówieśników.

Wypadkowa wszystkich tych czynników gdzieś 
zadziałała, ale określenie dokładnych jej parame-
trów pozostawiam czytelnikowi.

Opinie rodziców

Kilka lat temu, jako rodzic 13-letniego zdol-
nego i wrażliwego dziecka, stanęłam przed jak-
że trudnym wyborem gimnazjum. Wiedziałam,  
że decyzja o szkole będzie miała ogromny wpływ na 

rozwój mojego syna i może zdeterminować wybór 
drogi, którą będzie szedł przed całe życie. 

 Było tak wiele czynników, które trzeba 
było uwzględnić. Zatroskani rodzice wokół mnie 

RO DZ IC  UCZ N I A

PA N  ADA M  P ROC HA L
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PA N I  A N NA  Z A RYC H TA

Wybór szkoły jest chyba jedną z trudniejszych 
decyzji, jaką musi podjąć każdy nie tylko rodzic, 
ale również przyszły uczeń. Niełatwo jest znaleźć 
równowagę pomiędzy oczekiwaniami dziecka i ro-
dziców, pod uwagę należy wziąć lokalizację, opinie  
i możliwości rozwoju. Dla naszej rodziny najistot-
niejszym kryterium było wsparcie rodziców w pro-
cesie wychowania naszych dzieci w wierze katolic-
kiej i kontynuacja ich wychowania w zgodzie z jej 
wartościami.

 Bardzo docenialiśmy fakt, iż szkoła zawsze 
organizowała msze święte pierwszopiątkowe oraz 
obchody wszystkich ważnych świąt kościelnych. 
Dzięki temu mogliśmy w nich uczestniczyć rodzinnie 
oraz nie musieliśmy już sami martwić się tym, czy 
dzieci zdążą na mszę w pierwszy piątek miesiąca po 
szkole. Rewelacyjne były też rekolekcje wyjaz-
dowe. Dzieci mogły się wyciszyć, zapomnieć o co-
dziennych obowiązkach i skupić się na tym, co istot-
ne. Bardzo miło wspominam również rekolekcje dla 

rodziców w Zakopanem. Był to zawsze czas pełen 
modlitwy, refleksji i świetnych konferencji. Dla mojej 
rodziny bardzo ważnym wspomnieniem jest też piel-
grzymka do Włoch. Te dziesięć dni, które spędzi-
liśmy wspólnie z uczniami i rodzicami w miejscach 
świętych i możliwość zobaczenia papieża z bliska są 
nie do opisania i z całą pewnością pozostaną ze mną 
na długo.

 Z perspektywy czasu, już jako pracow-
nik szkoły, jestem pod jeszcze większym wra-
żeniem pracy nauczycieli. Każdy z pedagogów 
dołożył swoją cegiełkę, żeby moje dzieci stały się 
osobami, którymi są dzisiaj. Nie chodzi tu tylko  
o kwestie nauki i gotowość do pracy na przerwach 
i po godzinach, byle tylko dzieci zrozumiały i opa-
nowały materiał. Chodzi przede wszystkim o rozwój 
umiejętności interpersonalnych i komunikacji. Moja 
córka jako dwukrotna przewodnicząca szkoły, dzię-
ki wspaniałym nauczycielom wspierającym ją w tej 
roli rozwinęła swoje zdolności organizacyjne, na-

mówili o poziomie szkoły, rankingach, zdawalności 
egzaminu gimnazjalnego, a co za tym szło - możli-
wości kontynuowania nauki w najlepszych liceach 
w Krakowie. Chciałam tego samego, lecz w sercu 
wiedziałam, że nie sama wiedza jest najważniejsza. 
Chciałam szkoły, która popatrzyłaby na moje 
dziecko tak, jak ja - widząc w nim nie tylko po-
tencjał intelektualny, ale i duchowy. Szkoły, która 
pomogłaby mu rozwijać wiedzę, ale przede wszyst-
kim umacniała go w podążaniu właściwą drogą, na 
której my, rodzice, go umieściliśmy. Szkoły, w której 
czułby się bezpieczny i szczęśliwy.  

Kryteria, które postawiłam przed sobą wydawa-
ły się niemożliwe do spełnienia. Ja jednak czułam 
się dziwnie spokojna. W niewielkim odstępie cza-
su z kilku źródeł, niezależnie, usłyszałam o szkole 
Sióstr Prezentek. Weszłam na stronę i przeczytałam 
informacje dotyczące misji szkoły. To gimnazjum 
miało na  celu „tworzenie odpowiedniego środowi-
ska wychowawczego w taki sposób, aby umożliwić 
wszechstronny rozwój ucznia”. Ponadto, szkoła ta 
miała określone zadanie wyznaczone przez św. Jana 
Pawła II: uczynić z tego miejsca „poszerzony dom 
rodzinny”.  To było dokładnie to, o co mi chodziło.

Po procesie rekrutacji syn dostał się do Publicz-
nego Gimnazjum Sióstr Prezentek. W ciągu trzech 
lat, kiedy znajomi przeżywali różne rozterki zwią-
zane z trudnym wiekiem dojrzewania ich pociech, 
my mieliśmy wsparcie. Począwszy od wspaniałych  
i opiekuńczych sióstr, otaczających ciepłem każ-
dego ucznia, przez cudowną wychowawczynię  
z indywidualnym i matczynym podejściem do swo-
ich podopiecznych, aż do wykwalifikowanej kadry 
nauczycielskiej przekazującej wiedzę na bardzo 
wysokim poziomie. W szkole nigdy nie było podzia-
łów pomiędzy siostrami, nauczycielami a rodzicami. 
Wszyscy działaliśmy razem, a naszym celem było 
dobro dzieci. W chwilach trudnych mieliśmy spe-
cjalistyczne wsparcie od pań psycholog i pedagog. 
Waśnie to współdziałanie przyczyniło się do pełne-
go rozwoju duchowego i intelektualnego. 

Czy dobrze wybrałam? Czy moje kryteria  
i szczęście mojego dziecka znalazły wspólny grunt? 
Cóż, mój syn, po trzech latach gimnazjum, wybiera-
jąc liceum, ani chwili się nie wahał. Od początku jego 
wybór był tylko jeden - Publiczne Liceum Ogólno-
kształcące Sióstr Prezentek w Krakowie.”

26



21 wiek... tempo życia osiągnęło prędkość świa-
tła... ilość bodźców, które zewsząd nas bombardu-
ją sięga tysięcy... doba nadal ma tylko 24 godziny... 
a człowiek - dwie ręce!

Wyzwań, z którymi przychodzi  nam się codzien-
nie mierzyć jest tak dużo, że właściwie nie wiado-
mo, od czego zacząć...ale dla mnie najważniejszym, 
życiowym zadaniem rodzica jest wychowanie moich 
dzieci na dobrych KATOLIKÓW, bo na dobrych lu-
dzi to trochę za mało.

Razem z mężem mamy wielkie szczęście, bo nasze 
dzieci na co dzień spędzają swój czas w „Prezent-
kowie”. 

Dziękuję Siostrom Prezentkom za wsparcie  
w wychowaniu młodego pokolenia, za subtelność 
w prowadzeniu do Boga, za ciepło i miłość, któ-
rą odczuwają nie tylko uczniowie, ale również my, 

rodzice!!! Za to, że nasze dzieci lubią swoją szkołę,  
jej atmosferę i zasady, które w niej panują. A zasady 
są bardzo ważnym elementem tej Wspólnoty!!!

Problemy są wszędzie, ale tutaj wychodzi się im 
naprzeciw i je rozwiązuje!!! Dziękuję Nauczycielom 
za kreatywność, cierpliwość, uśmiech i dystans, 
którego nam, rodzicom, często brakuje.

Dziękuję Wam wszystkim, którzy tworzycie to 
miejsce za RELACJE, które są fundamentem życia,  
a których tak bardzo dzisiaj brakuje. Nasze dzieci 
nie znajdą ich na Facebook’u, Instagramie czy też 
innym portalu internetowym. Pięknie ich uczycie, 
czym są (relacje) i jak je “utkać” w życiu. 

Nasza rodzina zyskała podwójnie - to właśnie 
na przyjaznym gruncie naszej Szkoły... znaleźliśmy 
Przyjaciół.

Czego można chcieć więcej...

uczyła się skutecznego planowania swoich działań, 
konsekwentnego dążenia do celu i odpowiedniego 
wykorzystania dostępnych środków. Dla mnie bar-
dzo istotnym jest, że szkoła przygotowuje do życia, 
a nie tylko zaopatruje w wiedzę.

 Bardzo dobrym pomysłem są też mundurki 
szkolne, które uczą dyscypliny, ale także eliminują 
codzienne dylematy dorastających dzieci: w co się 
ubrać. Ani córka, ani syn nigdy nie narzekali na to, 
że muszą nosić mundurki.

 Niezwykle doceniam też inwestycję szkoły 
w rozwój rodziców. Brałam udział w wielu genial-

nych prelekcjach dla rodziców, które pozwala-
ły spojrzeć na wychowanie dzieci, ich potrzeby 
i naszą rolę w ich życiu z nowej, ciekawej per-
spektywy. Między innymi tam, ale też na zwykłych 
wywiadówkach, miałam okazję poznać wielu cu-
downych rodziców, z którymi nawet rozwiązywa-
nie najtrudniejszych konfliktów nie było straszne. 
Z niektórymi rodzicami nadal łączy mnie serdeczna 
przyjaźń. Nasze dzieci również utrzymują ze sobą 
kontakt, mimo że od skończenia przez nie szkoły mi-
nęło kilka lat.

PA N I  D O M I N I KA  S M OT E R

Dzięki tej szkole poznałam wspaniałych ludzi,  
z którymi mogłam codziennie pić herbatę na długiej 
przerwie, śmiać się i rozmawiać na poważne tema-
ty. Bardzo podobało mi się w tej szkole również to,  
że możemy sami wybierać sobie przedmioty rozsze-
rzone. Dzięki temu nie musimy dopasowywać się do 

narzuconych schematów innych szkół.
Dzięki liceum Sióstr Prezentek przeżyłam przy-

godę swojego życia, wyjeżdżając do USA, ponieważ 
o takim programie dowiedziałam się właśnie tutaj, 
od amerykańskiego księdza, który akurat przyje-
chał w gościnę.

UCZ N IOWS KA  M I N IOC E NA  S Z KO Ł Y :
H E L E NA  JAC H Y M CZA K
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Kto może wziąć udział w tym projekcie?
- uczniowie klas 7. i 8. szkoły podstawowej oraz li-
ceum,  pierwszeństwo mają uczniowie z zachowaniem 
wzorowym oraz bardzo dobrą oceną z j. niemieckie-
go. 

Jak długo trwa wymiana?
- siedem dni w Polsce oraz siedem dni w Niemczech.

Kiedy się odbędą się te dwa spotkania?
- etap w Polsce będzie miał miejsce we wrześniu 2019, 
etap w Niemczech odbędzie się w czerwcu 2020.

Jak wygląda przebieg spotkań?
- uczniowie wspólnie realizują program, który ma 
zawsze ściśle określony temat (lekcje w szkole, wy-
cieczki, warsztaty, zwiedzanie miasta);
- uczestnik mieszka u swojego partnera z wymiany 
(uczniowie niemieccy w polskich rodzinach, ucznio-
wie polscy – w rodzinach niemieckich); wraz z tymi 
rodzinami spędzają popołudnia, wieczory i weekendy.

Celem wymiany jest:
1. Praca w zróżnicowanej kulturowo i językowo gru-

pie przy realizacji projektu; 
2. Budowanie wzajemnych relacji w zderzeniu z inną 

kulturą i mentalnością;
3. Obserwacja  zajęć szkolnych i aktywny w nich 

udział;
4. Zastosowanie języków obcych w praktyce w życiu 

codziennym; 
5. Poznanie i zwiedzanie nowych miejsc.

Jaki jest koszt wymiany?
- na koszt wymiany w Polsce składa się: koszt wycie-
czek, warsztatów, wspólnych posiłków itp.; ze wzglę-
du na bardzo wysokie (ok. 60 %) dofinansowanie 
przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży, 
koszt etapu polskiego to ok. 500 zł, zaś koszt eta-
pu niemieckiego zależy od ceny biletów lotniczych 
(otrzymujemy od PNWM dofinansowanie w wysoko-
ści ok. 40%).

Co mam zrobić,  by wziąć udział w wymianie?
Uczestnik powinien: 

1. W lutym zgłosić do koordynatora chęć uczestnic-
twa w wymianie (p. E. Włoś lub p. L. Majki);

2. Wpłacić w wyznaczonych terminach zaliczkę na 
wymianę oraz resztę kwoty (o terminach informują 
koordynatorki);

3. Nawiązać kontakt e-mailowy z partnerką z Nie-
miec;

4. W czasie pobytu gościa w Polsce zapewnić mu 
nocleg i wyżywienie oraz bilety MPK;

5. Zorganizować gościowi czas wolny (popołudnia  
i weekend);

6. Wpłacić (w ratach) opłatę za bilet na samolot;
7. Przygotować ważny paszport na swój wyjazd za 

granicę.

Wymiana z Niemcami

To już piętnaście lat, od kiedy nasze szkoły prowadzą wymianę z partnerską szkołą żeńską sióstr 
Franciszkanek w Niemczech w Kaiserslautern. Również w przyszłym roku szkolnym 2019/2020 pla-
nujemy gościć u siebie młodzież z zaprzyjaźnionej placówki oraz udać się na tydzień do Kaiserslautern  
w ramach tego projektu. Warto przełamać swoje opory i wziąć udział w jubileuszowej wymianie mło-
dzieży. Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania się do nauczycieli języka niemieckiego: pani 
Lucyny Majki oraz pani Elżbiety Włoś. Oto kilka informacji na temat rekrutacji i przebiegu wymiany:
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fot. Maciej Rutkowski, S. Wanda

fot.  Katarzyna Popadiak

29 fot. Kacper Pasicz











Nie dam Ci nic!
Nasze kółko teatralne od kilku lat nazywa się „Nie dam Ci nic!” i pomimo takiego wy-

krzyknienia, nasze spektakle dają bardzo dużo nie tylko oglądającym, ale również nam, 
aktorom. Co tydzień spotykamy się na cztery godziny, aby najpierw poćwiczyć artykulację 
i wymowę, a następnie wejść w wir nieskończonych pomysłów, wizji i koncepcji insceniza-
cyjnych. Jednak ostatecznie wszystko zależy od decyzji naszego reżysera, pana Pawła 
Buszewicza, który już od kilku lat prowadzi dla nas te zajęcia i pozwala inaczej spojrzeć na 
teatr i tworzenie spektaklu. 

Tak naprawdę każdy z nas jest kompletnie inny, ma inny charakter i pomysł, ale mimo 
to razem potrafimy stworzyć coś świetnego, co będzie też przekazywać jakieś wartości.  
W teatrze wszystko musi mieć swój CEL!

Maria Różycka

KÓ Ł KO  T E AT R AL N E
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Nasz szkolny chór Spontan 
to przede wszystkim wspaniali 
ludzie!

Każdy daje tu część siebie, 
dzięki czemu razem tworzymy 
niepowtarzalny zespół i cudow-
ną atmosferę. Łączy nas śpiew; 
spotykamy się na cotygodnio-
wych próbach (w poniedziałki 
na 8. i 9. lekcji), gdzie ćwiczymy 
repertuar pod opieką naszych 
niezastąpionych dyrygentów - 
Siostry Profesor Wandy Putyry 
i Pana Profesora Macieja Rut-
kowskiego. 

Śpiewamy głównie na uro-
czystościach i wszelkiego ro-
dzaju wydarzeniach szkolnych 
oraz uświetniamy Msze Świę-
te z nimi związane. Ale to nie 
wszystko... Nasz Spontan bie-
rze też udział w konkursach 
(na naszym koncie już niejed-
no pierwsze miejsce), różne-
go rodzaju warsztatach (m. in. 
chwaliliśmy Pana Boga podczas 
Gospel w Sieprawiu i jeździli-
śmy do Jabłonki, by rozwijać 
nasze wokalne zdolności) oraz 
projektach międzynarodowych 

(m. in. wspólnie z Węgrami czy 
Izraelem). W ubiegłych latach 
mieliśmy też okazję śpiewać 
dla prezydenta Polski oraz pre-
zydenta Węgier podczas Dni 
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej,  
a także dla Papieża Franciszka 
w czasie ŚDM w Krakowie. Każ-
dy wayjazd jest pełen niezwy-
kłych wrażeń. 

Nasz chór to niepowtarzal-
na przestrzeń, gdzie każdy 
może czuć się dobrze, rozwijać 
i wspólnie z innymi chwalić Boga 
poprzez śpiew i radość.
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słowa, które padają  
najczęściej:

najważniejsze wydarzenie  
z życia chórzysty

emocje, które towarzyszą mi  
podczas próby

w chórze najbarziej lubię...
• wspaniałą, rodzinną atmosferę 
• ludzi, z którymi współpracuję i  two-

rzę
• wspólną pracę, która zazwyczaj 

prowadzi do sukcesu
• zabawne sytuacje i przypały
• dyrygentów 
• gdy to wszystko zaczyna brzmieć…
• wyjazdy i koncerty
• spontaniczność

• spotkanie z Papieżem Franciszkiem 
w kościele św. Janów podczas ŚDM 

• wymiana z Węgrami
• śpiew podczas ważnych uroczysto-

ści szkolnych i kościelnych (Dzień 
Nauczyciela, Kolędowanie u Arcy-
biskupa, Rozpoczęcie roku w se-
minarium Franciszkańskim, Wspo-
mnienie Matki Zofii, Uroczyste 
Ślubowanie, Święcenia kapłańskie 
o. Kaliksta)

• konkursy (np. Stabat Mater, Mało-
polski Przegląd Kolęd)

• koncerty (np. program artystyczny 
podczas pikniku szkolnego, koncert 
kolęd u o.o. Reformatów, kolędowa-
nie w szkołach i przedszkolach) 

• występy na scenach międzynaro-
dowych (np. Dni Przyjaźni Polsko – 
Węgierskiej w obecności prezyden-
ta Polski i Węgier)

• alty!
• jeszcze raz!
• z życiem!
• cisza!
• aaaale nie siadamy!
• no i znów spadliście!

• zmęczenie i senność po 7 h lekcji
• radość
• zaciekawienie
• rozbawienie 
• spełnienie
• ekscytacja
• euforia
• czasem złość
• głód!
• pozytywna energia

ludzie, których tu spotkałem/ 
spotkałam:
• są cudowni
• pozytywni
• potrafią śpiewać
• są pozytywnie nienormalni
• są pełni pasji 
• otwarci
• nakręcają do działania
• są energiczni

przychodzę tu, bo…
• kocham śpiewać i spędzać czas  

z ludźmi 
• chcę rozwijać swoje umiejętności  

i pasje
• są tu ludzie, którzy poprawiają mi 

humor
• jest świetne towarzystwo 
• bo to jedyne miejsce, gdzie przeby-

wam dobrowolnie 
• super pracuje się z tymi ludźmi 
• s. Wanda jest bardzo kochaną oso-

bą, a pan Rutkowski jest pozytywny 
i niesamowity 

uczestnictwo w próbach to:
• satysfakcja, czasem znużenie 
• rozwijanie pasji
• uczy mnie cierpliwości 
• odkrycie, że mogę więcej niż mi 

się wydaje 

Z
apraszam

y na fanpage C
hóru SPO

NTA
N na Facebooku, gdzie prezentujem

y nasze ostatnie dokonania!
M

IK
RO

W
YW

IA
D

Z
 C

HÓ
RZ

YS
TA

M
I

36



Łacina 
poszerza horyzonty.

Po co uczyć się łaciny?
Pytanie to jest ważne dla mnie, bo uczę języka 

łacińskiego. By na nie zwięźle odpowiedzieć, po-
wołam się na przeszłość trochę bardziej odległą.  
W najlepszych angielskich szkołach dla chłopców  
w połowie  XIX wieku przeznaczano 75 – 80 pro-
cent czasu – 40 godzin tygodniowo - na języki kla-
syczne.  

Okazuje się, że półtora wieku temu przyszłą eli-
tę British Empire kształcono, ucząc tego, co niepo-
trzebne. Kucie łaciny i greki właściwie wyczerpy-
wało program nauczania. 

Co zyskiwali młodzi ludzie, przechodząc przez 
taki system szkolny? 

Znajomość dwóch martwych języków, wiedzę  
o starożytności grecko – rzymskiej, trochę życio-
wych maksym z lektury Cycerona, Seneki, Wergi-
liusza i Horacego. Uczyli się tego, co wcale ich nie 
pociągało. Z wielkim trudem kuli na pamięć łaciń-
skie i greckie słówka, deklinacje, koniugacje, gra-
matykę i składnię języków, którymi nikt nie mówił  
i które nigdy im się praktycznie w życiu nie przyda-
dzą. Sytuacja sprzed półtora wieku, a jaka współ-
czesna! Jest tylko różnica skali. Tam powszechny 
system kształcenia w elitarnych  szkołach, tu nauka 
języków klasycznych w nielicznych już liceach. 

Co dawał tamten  klasyczny system kształ-
cenia? 

Trzeba mocno podkreślić, że wykształcenie nie 
jest równoznaczne ze znajomością wyuczonych tre-
ści i nauką określonych umiejętności przydatnych  
i poszukiwanych na rynku pracy. Obecnie zaś takie 
panuje powszechne  przekonanie – że wykształce-
nie to wiedza i umiejętności potrzebne do uprawia-
nia zawodu.

Człowiek kształci się tylko wtedy, gdy i treści, 
i sposób, jak je przyjmuje, coś w nim samym zmie-
niają. Kształcenie umysłu to coś więcej, niż dostar-
czanie mu nowych informacji. Nie każda wiedza jest 
wiedzą kształcącą. 

Kształcić to uczyć:
- samodzielnego myślenia,
- dystansu do swego naturalnego nastawienia 

wobec świata,
- gromadzenia wiedzy.
Tłumaczenie łacińskich i greckich tekstów zmu-

sza do myślenia nad treściami zrozumiałymi, a jed-
nak oderwanymi i odległymi. Gramatyka w prosty 
sposób uczy myślenia abstrakcyjnego – o regułach 
w różnorodności. Podobny efekt daje nauka rozwią-
zywania zadań matematycznych. Ucząc się grama-
tyki, uczniowie wdrażają się do logicznych analiz,  
a tłumacząc zdania, uczą się zadawania pytań. Pa-
mięciowa nauka słówek czy odmian gramatycznych  
jest najprostszym i najlepszym sposobem gromadze-
nia wiedzy. Od znajomości detalu przechodzi się do 
metodycznego gromadzenia informacji. Pamięciowa 
nauka maksym wyrażających mądrość starożytnych 
mężów zakłada, że nastąpi tu jakiś moment namy-
słu, a potem autentycznego przejęcia treści. Lektura 
odległych historycznie tekstów prosto i skutecznie 
uczy innego odniesienia do rzeczywistości niż wła-
sne. A człowiekiem wykształconym jest ten, kto wie, 
że istnieje inne odniesienie do świata niż jego wła-
sne. To daje mu dystans do rzeczywistości.

Co zatem zyskiwali młodzi ludzie, ucząc się ję-
zyka łacińskiego i greckiego? 

Coś więcej niż umiejętność czytania Homera, 
Tukidydesa, Wergiliusza czy Tacyta w oryginale. 
Nabierali nowych nawyków myślenia i nowego na-
stawienia do świata. 

Znajomość języka łacińskiego to wiedza kształ-
cąca – wiedza, która nie jest niezbędna do życia  
i do uprawiania zawodu, ale taka, która zmienia 
nastawienie i stan umysłu. Uszlachetnia naszą ro-
zumność. Jest wiedzą, którą można zapomnieć - jak 
łacińskie słówka czy odmiany – ale nie o nią samą 
idzie, ale o to, co w nas zmieniła. Jest wiedzą, która 
otwiera nowe horyzonty. Trzeba ją jednak rozpo-
znać jako wartościową. 

Teresa Wnętrzak
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Zespół Muzyki Dawnej  
i Tańca

Zespół Muzyki Dawnej i Tańca im. Bł. Matki Zofii 
Czeskiej działający przy Szkołach Sióstr Prezentek 
w Krakowie od 2010 roku jest miejscem, gdzie 
uczniowie mogą rozwijać swoje talenty arty-
styczne, próbując swoich sił w zespole instrumen-
talnym (skrzypce, altówka, wiolonczela, a także fle-
ty, trąbka, waltornia itp.) bądź też ucząc się tańców 
dawnych, takich jak pawana, galiarda, menuet oraz 
tańców staropolskich: mazurowych, oberkowych, 
chodzonych, kujawiaków itd.

Ideą zespołu jest nawiązywanie do charyzmatu 
Matki Założycielki i propagowanie XVII-wiecznej 
kultury muzycznej okresu Jej życia. 

Kluczowym zadaniem w pracy zespołu jest two-
rzenie tematycznych programów artystycznych,  
w których scalane są elementy muzyczne, taneczne, 
aktorskie, scenograficzne i kostiumowe. 

W czasie istnienia zespołu powstały m.in. takie 
spektakle jak: „Na balu”, „Miło szaleć, kiedy czas po 
temu”, „Pieśń świętojańska o sobótce”, „Rekreacja  
z Matką Zofią Czeską”, „Na krakowskim rynku”, 
„Staropolskie wesele”.

   Rokrocznie programy są konfrontowane na 
Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej 
– Schola Cantorum w Kaliszu. Zespół otrzymał 

jeden raz Srebrną Harfę Eola, trzy razy Złotą Harfę 
Eola, a w 2016 roku -  Grand Prix.

    Zespół brał udział w wielu imprezach muzycz-
nych w ramach Festiwali Tańców Dawnych Cra-
covia Danza, Dni Kultury Staropolskiej na zamku  
w Pieskowej Skale, Festiwalu Pieśń Naszych Korzeni  
w Jarosławiu, a także w Międzynarodowym Fe-
stiwalu Zespołów Muzyki Dawnej w Malborku,  
w koncertach w ramach Międzynarodowej Akade-
mii Muzyki Dawnej w Warszawie i w wielu innych 
imprezach. W 2016 roku u boku Cracovia Danza ze-
spół miał zaszczyt tańczyć na powitanie Ojca św. 
Franciszka na rozpoczęcie ŚDM na Błoniach kra-
kowskich. 

Dzięki takiej aktywności artystycznej uczniowie 
zdobywają doświadczenie sceniczne, muzyczne, ak-
torskie, taneczne, uczą się wzajemnej współpracy, 
dyscypliny, rozwijają relacje przyjaźni, pokonują 
stres i lęki przed występami publicznymi. Tego typu 
działanie wymaga dużego zaangażowania wszyst-
kich członków zespołu oraz osób prowadzących. 

Opiekunami zespołu są: p. Hanna Malska – 
przygotowująca stronę muzyczną wszystkich pro-
gramów oraz p. Justyna Kulczycka – przygotowu-
jąca choreografię i ruch sceniczny.

IM. BŁOGOSŁAWIONEJ MATKI ZOFII CZESKIEJ
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Prezentkowe
potyczki sportowe
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Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie an-
gażują się w różne imprezy sportowe i rywali-
zują z młodzieżą innych placówek. Szkoła Sióstr 
Prezentek każdego roku uczestniczy, pod opieką 
Państwa Profesorów, w Krakowskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w wielu dyscyplinach sportowych, 
takich jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, 
pływanie oraz wiele innych. Uczniowie zawsze 
godnie reprezentują naszą szkołę i do końca wal-
czą o zwycięstwo. 

W ubiegłym roku, w maju, podczas takich 
zawodów w Miejskim Ośrodku Sportu w rywa-
lizacji wzięło udział 58 drużyn. Reprezentacja 
naszego gimnazjum w piłce nożnej otarła się  
o półfinał, co uważamy za duży sukces, zważyw-
szy na liczną i silną konkurencję i fakt, iż nasza 
drużyna składała się w większości z zawodników 
o rok młodszych od rywali. Strzeliliśmy wówczas 
24 bramki, tracąc przy tym zaledwie 6. Mamy 
nadzieję, że w tym roku finał będzie nasz!

Wielu naszych uczniów rozwija swoją pasję 
sportową także poza szkołą, osiągając niema-
łe sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych. 
Przykładem niech będzie Magdalena Drobniak, 
uczennica III klasy naszego gimnazjum, która 
osiąga międzynarodowe sukcesy w akrobatyce 
sportowej.

Uczniowie klasy III b naszego gimnazjum, 
którzy interesują się piłką nożną, postanowi-
li wykazać się inicjatywą i założyli swój własny 
klub sportowy o nazwie PKS Królewiec Solny. 
Klub ma własne logo, a chłopcy mają jednolite 
stroje piłkarskie i trenują na osiedlowym boisku. 
Wspólne treningi są odskocznią od codziennych 
obowiązków i problemów, a przy tym wszystkim 
okazją do integracji i spędzania ze sobą wolnego 
czasu. W zeszłym roku drużyna ta uczestniczyła  
w Turnieju Piłkarskim o puchar ks. kard. Stani-
sława Dziwisza organizowanym w Skotnikach. 
Rywalizowały drużyny z różnych krajów, a my 
zajęliśmy czwarte miejsce, co jest dużym sukce-
sem, zważywszy na to, że był to debiut na tak 
ważnej imprezie. 

Jesteśmy pewni, że po ukończeniu gimnazjum 
pozostanie nam wiele wspaniałych wspomnień  
z czasów szkolnych, kiedy to podczas sporto-
wych rywalizacji rozwijaliśmy nasze pasje i miło 
spędzaliśmy czas z przyjaciółmi.
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I N T E R NAT
Nasza szkoła może stać się dla uczennic tak-

że domem. W budynku przy ul. Szpitalnej mieści 
się internat prowadzony przez siostry. Panuje tam 
zawsze ciepła, rodzinna atmosfera. Mieszkające  
w nim uczennice mogą skupić się na nauce i rozwi-
janiu swoich pasji, nie tracąc czasu na dojazd do 
domu. Zawsze to też trochę więcej snu, gdy szkoła 
jest zaledwie piętro niżej… 

WY JA Z D  I N T EG R ACY J N Y

F E S T IWAL  TAL E N T ÓW
Co roku w szkole ma miejsce szczególny dzień 

dla uczniów. Festiwal Talentów to szansa na za-
prezentowanie swoich pasji i talentów. Może to być 
rysunek, wiersz, taniec, sport lub coś zupełnie in-
nego. Każdy może się zgłosić i pokazać kolegom, 
w czym jest dobry oraz co sprawia mu szczerą 
przyjemność. Nie ma tu rywalizacji, więc nie trze-
ba przejmować się przegraną. Każdy uczestnik 
jest zwycięzcą, a wrażenia z występu są niezapo-
mniane.

Gdy przychodzimy pierwszy raz do nowej 
szkoły, nie znamy najczęściej nikogo w klasie. 
Oczywiście wszyscy chcą poznać się bliżej, dowie-
dzieć czegoś o sobie nawzajem. Jednak nie zawsze 
jest na to czas w wirze szkolnych zajęć. Po to są 
właśnie wyjazdy integracyjne! Co roku, jeszcze  
we wrześniu lub w październiku, klasy pierw-
sze wyjeżdżają razem na trzydniową wycieczkę. 
Oprócz wspólnych spacerów i zwiedzania, czekają 
ich wieczorki integracyjne, zabawy i inne formy 
wspólnego spędzania czasu. Warto się na nie wy-
brać, bo właśnie wtedy najczęściej zdobywa się 
grupkę przyjaciół
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ROZ P OCZ ĘC I E
I  ZAKO Ń CZ E N I E 

RO K U  S Z KO L N EG O
W naszej szkole zarówno rozpoczęcie, jak i zakoń-

czenie roku szkolnego to dni wyjątkowe. Każdy z nich 
rozpoczyna się uroczystą mszą św. w Bazylice Ma-
riackiej. Zawsze potem Siostra Dyrektor pragnie po-
wiedzieć nam kilka ciepłych słów na powitanie we 
wrześniu lub na pożegnanie nas na czas ponad dwóch 
miesięcy wakacji. W dniu rozpoczęcia roku szkolne-
go spotykamy się następnie w klasach, zapoznaje-
my z planem lekcji, omawiamy szczegóły i, oczywi-
ście, witamy się z kolegami po rozłące. W ostatnim 
dniu roku natomiast następuje rozdanie świadectw,  
a później pożegnanie w klasach. Dzięki tym uroczysto-
ściom po wakacjach przyjemnie jest wrócić do szkoły,  
a przed wakacjami - żal ją opuścić.

O B C H O D Y  
ŚWI Ą T  PAT R IOT YCZ N YC H

\
Szacunek do ojczyzny to jedna z najważniej-

szych cech patrioty. W naszej szkole możemy go 
rozwijać. Co roku, gdy w kalendarzu czerwienią się 
polskie święta narodowe, wspólnie celebrujemy je 
też w szkole. Nie może obejść się, rzecz jasna, bez 
uroczystej mszy świętej, ale to nie jedyna forma 
czczenia tych wyjątkowych dni. W klasach cze-
kają nas quizy, ciekawostki z naszej historii oraz 
filmy, a nawet  mądre przedstawienia i akademie. 
To już zależy od nas – uczniów. Żaden patriota na 
pewno nie przegapi takiego dnia.

S P OT KA N I E 
O P Ł AT KOW E

Co roku, niedługo po Świętach Bożego Naro-
dzenia, mamy okazję spotkać się w gronie kolegów 
z klasy na wyjątkowym spotkaniu opłatkowym. 
Możemy zabrać ze sobą rodziców, dziadków czy 
rodzeństwo, by razem z nami świętowali Naro-
dzenie Pańskie. Każde takie spotkanie poprzedza 
uroczysta msza św. w naszym kościele Św. Jana 
Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty. Zaraz po niej 
klasy udają się do przygotowanych sal, by poła-
mać się opłatkiem, wspólnie kolędować i zajadać 
się słodkimi wypiekami. Jest to czas, gdy możemy 
podzielić się radością z Narodzenia Pana również  
z naszą szkolną rodziną.
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Każdego roku przed Świętami Wielkanocnymi 
przeżywamy nasze wyjazdowe rekolekcje wiel-
kopostne. Zazwyczaj udajemy się do niewielkich 
miejscowości niedaleko Krakowa, gdzie możemy 
zatrzymać się i odpocząć od codziennego biegu. 
Czas ten przeżywamy we wspólnotach roczni-
kowych pod opieką wychowawców i asystentów, 
którzy na ten czas często odchodzą od roli szkol-
nego nauczyciela, stając się dla nas przewodnika-
mi i przyjaciółmi. Wyjeżdżają z nami także na-
sze siostry oraz ksiądz, którzy będąc z nami 24 
h na dobę, pomagają nam w dobrym i owocnym 
przeżyciu tego czasu. Trzy dni rekolekcji to zawsze 
czas przełomu i nabierania sił. W programie jest 
czas przede wszystkim na modlitwę, spowiedź, ale 
także na spacery, budujące rozmowy z kolegami, 
koleżankami. Ale nie tylko -  także ksiądz, siostra 
czy wychowawcy czekają na nas przez cały ten 
czas z otwartymi ramionami. Okres rekolekcji to 
czas, kiedy nasza szkoła staje się zupełnie pusta, 
wszystko zatrzymuje się w miejscu, abyśmy mogli 
spotkać się Tym, który przez swoje Zmartwych-
wstanie chce obdarzyć nas nowym życiem.

R E KO L E K C J E 
WI E L KO POS T N E

Co roku w 1. niedzielę po świecie św. Stanisława 
(przypadającym 8 maja) nasza szkoła reprezen-
towana przez wszystkich pierwszoklasistów bierze 
udział w procesji z Wawelu na Skałkę. Pielgrzym-
ka uwieńczona jest Eucharystią przy Bazylice św. 
Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa i Mę-
czennika oo. Paulinów, której przewodniczy Me-
tropolita Krakowski wraz z biskupami całej Polski. 
Uczestnicząc w tym ważnym dla naszego miasta 
wydarzeniu w galowych mundurkach i ze sztan-
darami, reprezentujemy naszą wspólnotę pośród 
innych krakowskich szkół. W procesji za relikwiami 
św. Stanisława, która kończy się wspólnym powro-
tem na Wawel, uczestniczą także przedstawicie-
le cechów miejskich, bractwa kurkowego, władze 
miasta Krakowa oraz przedstawiciele władz pań-
stwowych. Podniosłości tego święta dodają niesio-
ne przez wiernych sztandary oraz feretrony.

P ROC E S JA 
ŚW .  S TAN I S Ł AWA
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Uniwersytet 
Młodego   
Odkrywcy
- Historia ma przyszłość!

W roku szkolnym 2018/2019, szkoły sióstr prezentek w Krakowie rozpoczęły współpracę z Uniwersy-
tetem Papieskim Jana Pawła II, w ramach projektu: ,,Uniwersytet Młodego Odkrywcy - Historia ma przy-
szłość”, prowadzonego przez dr. hab. Józefa Kałużnego. 

Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani, otrzymali ogromną szansę rozwoju intelektualnego oraz do-
stęp do wiedzy historycznej, o której nie pisze się w podręcznikach.

Cały projekt składa się z trzech etapów:
Część I: wykłady i warsztaty;
Część II: zajęcia e-learningowe;
Część III: prezentacja projektów historycznych.
Wykłady i warsztaty prowadzone są w sposób zrozumiały i „nieakademicki”, przez co zajęcia nie są dla 

uczestników nudne ani monotonne. Biorąc udział w projekcie, mamy również szansę, by poznać wybitnych 
profesorów, wykładowców UP JPII. Jest to najciekawszy projekt, w jakim kiedykolwiek brałem dział.

Po pierwsze - niezwykła atmosfera panująca cały 
czas w szkole. Nasza szkoła jest mała, więc w więk-
szości wszyscy się znamy. Kiedy idę przez korytarz, 
to zawsze ktoś się do mnie uśmiechnie, co dodaje 
pozytywnej energii  i pokazuje, że tworzymy pewną 
wspólnotę, uczniowie, nauczyciele, siostry. 

Nauczyciele w tej szkole są bardzo otwarci i za-
wsze gotowi do pomocy uczniom. W gimnazjum 
brałam udział w wielu konkursach i zawsze miałam 
wsparcie ze strony nauczycieli, którzy poświęcali 
wiele godzin, aby mnie dobrze przygotować. 

Szkoła oferuje nam też dużo zajęć pozalekcyj-
nych. Możemy włączać  się w pracę samorządu 
uczniowskiego, w redakcję gazetki szkolnej rów-
nież ;). Przy szkole działa chór szkolny SPONTAN, 
który bierze udział w różnych konkursach, zajmu-
jąc wysokie miejsca. Mamy również Szkołę Debaty,  

która ma bardzo wysoki poziom. Debaty odbywaj 
się co tydzień, a uczniowie doskonalą na nich swoje 
talenty krasomówcze. 

Szkoła Sióstr Prezentek nie jest zwyczajną szko-
łą. W tej szkole obchodzimy wiele różnych świąt. 
Zawsze organizowane są jakieś wydarzenia (przez 
nauczycieli i przez uczniów)  z okazji np. Dnia Na-
uczyciela, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Dziew-
cząt czy Chłopców. W Wielkim Poście jeździmy  
na trzydniowe rekolekcje, które są zawsze niesamo-
witym czasem spędzonym z całą klasą w atmosfe-
rze modlitwy, zadumy, ale też radości z bycia razem.  
W okresie Bożonarodzeniowym cała klasa spotyka 
się na Opłatku wraz z rodzicami i wychowawcami. 
Składamy sobie wtedy życzenia i wspólnie kolędu-
jemy.

UCZ N IOWS KA  M I N IOC E NA  S Z KO Ł Y :
HA N NA  KOWNAC KA
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PA N  M AC I EJ  R U T KOW S K I
Kiedy byłem mały… 
chciałem zostać taksówkarzem, aby jeździć po świecie i zwiedzać różne miejsca. Jak 
widać miałem duże pojęcie o pracy taksówkarza, mieszkając na wsi, w Zubrzycy 
Górnej pod Babią Górą, która liczy 2 tys. mieszkańców i do której taksówka nigdy nie 
dojeżdżała w tamtych czasach.
Nie wiecie o mnie tego, że… 
wesele miałem w restauracji, która się nazywa Przystań w Kabanosie.
Wolne chwile... 
staram się spędzać z żoną. Chciałbym się także zdrzemnąć, ale nie robię tego, 

aby w nocy móc zasnąć. Zdarza mi się oglądać głupi serial 
w telewizji albo mecz. Rzadko, ale jed-
nak od czasu do czasu coś przeczytam.  
No, i jeszcze chodzę grać w piłeczkę sobie.
Gdybym wygrał w totolotka dużo pieniędzy, 
to… 
część przeznaczyłbym na cele charytatywne, 
następnie zainwestowałbym w dom lub miesz-
kanie. I pojechałbym jeszcze na wycieczkę do-
okoła świata.

PA N I  AG N I E S Z KA  KI Z IO R
Kiedy byłam mała… 
chciałam zostać nauczycielką (poza małym epizo-
dem, kiedy postanowiłam, ze będę organistą). Tre-
nowałam na siostrze.
Nie wiecie o mnie tego, że…
we wczesnej młodości pisałam wiersze. Nieudane.
W wolnych chwilach... 
czytam książki. Czasami Mroza i takie tam… ecie-
-pecie.Czasem, kiedy mi podsuną panie polonistki, 
to też coś porządnego.
Gdybym wygrała w totolotka dużo pieniędzy, to… 
podzieliłabym się z rodziną. Chciałabym jed-
nak zaznaczyć, że prawdopodobieństwo trafienia 
szóstki w totolotka wynosi ok. 1: 14 000 000.
Niezmiernie podziwiam… 
ludzi, którzy potrafią być tak wierni swoim warto-
ściom, że są w stanie oddać za nie życie.
Uprawiam zawód nauczyciela, bo… 
to lubię.
W szkole sióstr prezentek pracuję,  bo… 
to lubię.
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PA N  G R Z EG O R Z  O N YS Z KI E WICZ
Kiedy byłem mały chciałem zostać…
kolejarzem, a później nauczycielem
Nie wiecie tego o mnie, że…
dwa razy wystąpiłem w teleturnieju „Jaka to 
melodia?” (1999 rok) 
W wolnych chwilach…
słucham polskiej muzyki
Gdybym wygrał w totolotka dużo pieniędzy…
to nie wiedziałbym co z nimi zrobić
Niezmiernie podziwiam…
wytrwale dążących do celu
Uprawiam zawód nauczyciela, bo…
marzyłem o tym od dziecka
W  szkole Sióstr Prezentek pracuję, bo…
lubię swój zawód i chcę poznać nowe środo-
wiska

Kiedy byłam mała… 
chciałam zostać śpiewaczką operową. Śpiewa-
łam do lokówki arie w języku włoskim (tak mi się 
wtedy wydawało).
Nie wiecie o mnie tego, że… 
skończyłam też dwuletnie Studium Zarządzania  
i Marketingu na UJ. Było bardzo ciekawie, ale 
ostatecznie uznałam, że bardziej odpowiada mi 
humanistyczna wizja świata :)
W wolnych chwilach... 
myślę. A przynajmniej myślę, że myślę.
Gdybym wygrała w totolotka dużo pieniędzy, to… 
założyłabym szkołę. Inną niż wszystkie :)
Niezmiernie podziwiam… 
ludzi. Zawsze ludzi.
Uprawiam zawód nauczyciela, bo… 
to zabawne i twórcze. Trzeba łączyć różne umie-
jętności: być trochę aktorem, trochę menadżerem, 
trochę pisarzem i trochę filozofem. No, i mówić ka-
zania też, niestety, trzeba.
W szkole sióstr prezentek pracuję,  bo… 
szefem jest tu Matka Zofia. To dobry szef.

PAN I  AN NA  S YGU Ł A
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Niezupełnie Spontaniczny 
Koncert Kolęd

W pewne mroźne popołudnie, w kościele  
św. Kazimierza Królewicza w Krakowie, odbyło się 
wydarzenie, które ociepliło całą resztę tego dnia. Był 
to Niezupełnie Spontaniczny Koncert Kolęd i Pa-
storałek przygotowany przez chór SPONTAN pod 
czujnym okiem dyrygentów: siostry Wandy Putyry 
i pana Macieja Rutkowskiego. Koncert składał się  
z trzech części. W pierwszej zostały zaśpiewane trzy 
najstarsze kolędy: „Gaudete”, „Anioł pasterzom mó-
wił” oraz  „Tryumfy Króla Niebieskiego”. W drugiej 

części przenieśliśmy się w czasie i przestrzeni za 
sprawą trzech kolejnych utworów: kolędy „A wczora  
z wieczora”, pastorałki, która przywędrowała do nas 
z Orawy pt. „A to co ziemianie” oraz pieśni „Bóg się 
rodzi” zaśpiewanej po ukraińsku, dzięki pomocy Va-
lerii Sharaburiak, jednej z chórzystek. Trzecia, ostat-
nia część, przeniosła nas chyba najdalej, a mianowicie 
do gorącej Afryki, a to za sprawą kolędy „Betelehe-
mu”, dzięki której koncert zakończył się gromkimi 
oklaskami.

Maria Różycka, Krzysztof KozakMaria Różycka, Krzysztof KozakMaria Różycka, Krzysztof Kozak fot. OO. Franciszkanie

UCZ N IOWS KA  M I N IOC E NA  S Z KO Ł Y :
J OA N NA  M ROZ E K

Jestem pewna, że w Liceum Sióstr Prezentek uczą osoby, które wkładają w swój zawód pasję –  
z ich pomocą każdy cel i marzenie o studiach jest do osiągnięcia. Ja swoje już osiągnęłam i jestem bar-
dzo szczęśliwa. A także wdzięczna, ponieważ wiem, że liceum i ludzie, których w nim spotkałam też mają  
w tym swoją zasługę.
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S T U D N IÓW KOW E  S ZAL E Ń S T WO
2 lutego 2019 r. w Hotelu Europejskim odbyła 

się studniówka klas maturalnych naszej szkoły. Cho-
reografię do poloneza ułożyła Lila Ludomirska; była 
wymagająca, ale po licznych próbach ostatecznie 
wszyscy uporali się z układem tanecznym. Następnie 
przemówienie na otwarcie wygłosiła Siostra Dyrek-
tor, a po krótkiej przerwie na posiłek rozpoczęła się 
część artystyczna przygotowana zarówno dla wycho-
wawców i dyrekcji, jak i wszystkich obecnych i nie-
obecnych tego wieczoru nauczycieli. 

Prowadzącymi byli Zofia Morawiec oraz Łukasz 

Przewrocki, którzy doskonale spisali się w swoich ro-
lach. Dla wychowawców wykonano piosenki, podczas 
których mogliśmy oglądać filmik złożony ze zdjęć 
uczniów z całego okresu liceum. Każdy nauczyciel 
otrzymał również mały podarunek oraz kilka ciepłych 
słów podziękowań za te lata nauczania, cierpliwości  
i wyrozumiałości.

Następnie rozpoczęła się trwającą juz do piątej 
rano część taneczna. Tak więc goście tańczyli, pozo-
wali w fotobudce, jedli i po prostu dobrze się bawili, 
nie myśląc tej nocy o maturze.

Agnieszka Harmatys, Fryderyk Lutyński fot. Fryderyk Lutyński

Z  P E R K U S JĄ  I  A  CA P P E L L A ,  
CZ Y L I  KO L E J N Y  SU K C E S  

C H Ó R U  S P O N TAN
2 lutego 2019 r. w przepięknej auli „Florianka” 

im. B. Rutkowskiego w Krakowie odbyła się kolejna 
edycja Małopolskich Spotkań Kolędowych, corocz-
nego konkursu dla szkolnych zespołów chóralnych  
z województwa małopolskiego, organizowanego 
przez Akademię Muzyczną i Młodzieżowy Dom Kul-
tury im. J. Korczaka. W wydarzeniu wzięło udział 12 
chórów, w tym nasz szkolny chór „Spontan”. Naj-

pierw wykonaliśmy a cappella pochodzącą z kancjo-
nałów staniąteckich renesansową kolędę „Puer Natus 
in Betleem”, po czym zaprezentowaliśmy nigeryjską 
kolędę „Betelehemu” z towarzyszeniem instrumen-
tów perkusyjnych. Jury konkursu doceniło nasz śpiew  
i muzykalność, przyznając nam pierwsze miejsce.  
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego sukcesu.

Maciej Rutkowski
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W tym roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się 
w Panamie. Na szczęście ci, którzy nie mogli tam 
pojechać mieli szansę przeżyć chociaż fragment 
wydarzenia na Panamie w Krakowie!  

Nie poleciałam do Panamy z wielu powodów, nie 
zapisałam się, nie miałam środków i możliwości… tak 
naprawdę mogłam to wszystko załatwić, jednak Bóg 
bardzo dobrze wiedział, że miałam nie lecieć, zanim ja 
się o tym przekonałam. 

Żałowałam, że nie poleciałam na drugi koniec 
świata od momentu ukazania się pierwszych zdjęć 
moich znajomych na Facebooku, wszystkich relacji  
i wiadomości. Ale nie ma co się załamywać, mówi się: 
trudno i płynie się dalej. Pomyślałam wtedy, że mu-
szę iść na Panamę w Krakowie, zapisy oczywiście za-
mknięte, na szczęście w ostatniej chwili zobaczyłam, 
że potrzebują wolontariuszy. 

Po dwóch tygodniach znalazłam się w Centrum 
Jana Pawła II, było zimno, miałam mundur i gitarę,  
a moje nastawienie nie było najlepsze. Weszłam do 
budynku i się zaczęło… służba, świadectwa i spo-
tkania, rozmowy i śpiewy przez całą noc, zumba 
i koncerty, uwielbienie i piękne kazania, a przede 

wszystkim - Bóg, możliwość pojednania się z Nim, 
czyli nowego początku - bez grzechu oraz spotkania,  
w Eucharystii i w drugim człowieku: przez te 24 go-
dziny On był tam obecny.

Głównym hasłem tegorocznego ŚDM był frag-
ment z ewangelii Łukasza: „Oto ja służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa Twego”. Wcześniej 
często zastanawiałam się, dlaczego Maryja to zro-
biła? Po prostu zaufała? Jeżeli nie miałam lecieć do 
Panamy, to chyba właśnie dlatego, żeby tego dnia 
znaleźć odpowiedź i rozwiać moje wątpliwości. Coś, 
czego na pewno nauczyłam się po tych 24 godzinach 
to to, że warto powtarzać słowa Maryi i oddać swoje 
życie Bogu, bo będą się dziać cuda. Każdy z nas chce 
być kimś, ale kim tak naprawdę jesteśmy teraz? War-
to nad tym pomyśleć i zrozumieć, że nasze życie też 
zaczyna się TERAZ, nie za 5 sekund czy 5 miesięcy, 
TERAZ! Zawsze trzeba iść do przodu, jeżeli nie wiesz 
gdzie – trudno, warto iść, stawać się coraz lepszym, 
więc dlaczego nie powiedzieć Bogu TAK i zacząć 
tę drogę? Ewangelizujmy ludzi, módlmy się za nich  
i PAMIĘTAJMY!!! Jesteśmy młodym pokoleniem, 
Kościół nas potrzebuje!

Maria Różycka

UCZ N IOWS KA  M I N IOC E NA  S Z KO Ł Y :
A N NA  DZ I E DZ I N I E WICZ

„Już sam wygląd i wystrój są niesamowite (szczególnie przy ul. Szpitalnej). Zabytkowe posadzki, drewniane 
sufity, a nawet stare malowidła tworzą wyjątkowy klimat. Poza tym szkoła jest mała, kameralna. Dzięki temu 
wszyscy się znają, a na korytarzach nie ma zbytniego hałasu. Ogólnie jest spokojnie i przytulnie.”

F I AT  -  CZ Y L I  CO  M US I A Ł O  S I Ę  
WY DA R Z Y Ć,  Ż E BY M  POWI E DZ I A Ł A 

„ TA K ”?

M A R I A  P ROC HAL
„Gdy już zaczęłam uczęszczać do tej szkoły, szybko zorientowałam się, że ma ona wiele atutów. Wielu 

nauczycieli, z którymi miałam do czynienia wykazuje, według mnie, dużą fachowość i jeśli uczeń ma kłopoty 
lub pytania, to zawsze z chęcią pomaga. Również podoba mi się w szkole to, że można wybrać pojedyncze 
rozszerzenia. Nie trzeba być ograniczonym tylko do ścisłego lub humanistycznego profilu.

Ta szkoła stała się moim drugim domem, w którym miło spędzam czas ze znajomymi, jak również uczę się 
mądrości życia...”
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WI Z Y TA 
D US Z PAS T E R S KA

W  D O M U
M AT KI
Z O F I I

ZABAWA
S Z KO L NA

NA  P OŻ EG NA N I E
S TA R EG O

SA M O R Z ĄD U

DZ I E Ń
DZ I E WCZĄ T

DZ I E Ń
D O B ROC I

( ŚW .  M I KO Ł AJA )



STOP!
POEZJA
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Nim drzewo wyrośnie
Nasiono jest w ziemi
Spojrzenie nie powie
Czy już się zieleni
Kiełek ku światłu
Wychyla listeczek
Poznaje szum wiatru
Plusk wody kapeczek
I ponad źdźbła trawy
I ponad kamyczki
I motylek ciekawy
I rzeczki, strumyczki
I małe zwierzątka
I stary klon samotnik
I czerwona biedronka
I czarny pies psotnik
Poznaje świat cały
Wyrasta nad krzaczki
I zna już kwiatuszki
I głodne robaczki
A choć ptaszek mógł zjeść
Małe wierzby ziarenko
Teraz siedzi na krawędzi
I podziwia jej piękno.

Drzewko

Paweł Szymula

/dla mojej Mamy/
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Wyspa za rufą daleko
Wyspy daleko przed dziobem
Szukać ja mam jeszcze czego
Poza tym wieczornym chłodem
Nade mną - niebo z chmurami
Pode mną - morze z głębiną
Na horyzoncie szerokim z brzegami
Bo gdzieżbym, gdzieżbym wypłynął?

Cisza Morska

Paweł Szymula
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Anna Dziedziniewicz

Suchy, cichy, mroźny
Szary dzień
Szary tunel
Przejście podziemne
(Czy to nie zastanawiające)
Skrzypek w rękawiczkach
bez palców
i głośnikiem koło stopy
Muzyka w obezwładniającej
Szarości
(Czyż to nie ciekawe?)

Namysł
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Maciej Jackowski
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tak
J A K  S I Ę  U B I E R A Ć ?
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nie
K R Ó T K I  P R Z E WO D N I K
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Przedstawiamy 
ścieżkę 

rekrutacyjną 
dla przyszłych 

Licealistów
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Krok 1: 
Rozmowa

Chcemy Cię poznać, dlatego zapraszamy Cię na 
spotkanie. Zabierz skompletowane dokumenty. Po-
traktuj tę chwilę jako szansę wypróbowania siebie  
w pierwszej autoprezentacji. Przyjdź z Rodzicami,  
też chcemy ich poznać, a Ty będziesz miała/miał się 
na kim oprzeć. Osoby prowadzące rozmowę udzielą 
najistotniejszych informacji o naszym liceum: co Ci 
oferujemy i czego będziemy wymagać. Chętnie też 
usłyszą o Twoich oczekiwaniach i odpowiedzą na 
Wasze pytania. 

• Na rozmowę można się umówić osobiście 
lub telefonicznie od dnia 1 marca 2019 r.  
do momentu wyczerpania miejsc.

• Przyjmowanie dokumentów i rozmowa re-
krutacyjna będzie się odbywać w szkole  
w każdy poniedziałek (LO 3-letnie) lub środę 
(LO 4-letnie) w dniach od 22 kwietnia do 14 
czerwca 2019 r. w godzinach 15.45 – 19.30.

WY M AGAN E 
D O K U M E N T Y

• karta motywacyjna z uzasadnieniem wyboru 
naszej szkoły oraz uwzględnieniem jej katolic-
kiego charakteru,

• kwestionariusz ucznia, 
• życiorys,
• odpis (skrócony) aktu urodzenia,
• oceny za pierwsze półrocze klasy III gimna-

zjum,
• opinia wychowawcy,
• opinia katechety lub księdza proboszcza,
• 3 zdjęcia podpisane imieniem, nazwiskiem  

i datą urodzenia,
• zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata  

lub finalisty konkursów (dotyczy tylko uczniów, 
którzy brali udział w konkursach  
i uzyskali takie tytuły).

Jeśli z jakichś powodów masz zamiar przynieść  
nie oryginały, ale kopie powyższych dokumentów,  
prosimy o czarno-białe odbitki.

Krok 2: 
Dostarczenie brakujących dokumentów

Jeśli po kroku pierwszym jesteś zdecydowana/zdecydowny na współtworzenie społeczności naszej 
szkoły, prosimy przynieść oryginalne dokumenty:

• świadectwo ukończenia gimnazjum,
• zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Możesz przyjść 21 czerwca (piątek) w godz. od 14.00 do 18.00 lub 24 i 25 czerwca 2019 r. (poniedziałek, 
wtorek), w godz. od 10.00 – 15.00. 
Jeśli nie dostarczysz powyższych dokumentów, będziemy rozumieć, że rezygnujesz z kandydowania  
do naszej szkoły i na Twoje miejsce wpiszemy inną osobę. 

Krok 3:
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych

Po dokonaniu weryfikacji dokumentów wszystkich kandydatów Komisja Rekrutacyjna przygotowu-
je pierwszą – wstępną - listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. Można się z nią zapoznać  
w budynku szkoły 28 czerwca 2019 r. o godz. 12.00.
Wywieszona zostanie także lista niezakwalifikowanych.
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Krok 4:
Ogłoszenie listy przyjętych
Dni między 28 czerwca a 9 lipca będą dla Ciebie bardzo ważne, staniesz przed koniecznością dokonania 
ostatecznego wyboru dotyczącego szkoły. Będzie to czas „ruchu” świadectw, mierzenia się ze sobą, marze-
niami, decyzjami; czas poszukiwań, dyskusji, samodzielności, rozterek, a także otwarcia na nowe wyzwania, 
może indywidualnie, bez grupy dotychczasowych znajomych. Czas doświadczenia, że coś trzeba zostawić, 
aby coś zyskać. Czas ryzyka, pójścia „w ciemno”. Wszystko będzie w Twoich rękach. Ty sama/sam podej-
miesz decyzję. Życzymy Ci odwagi, Bożego światła i zaufania Jego dobroci. Bóg też ma plany na Twoje życie 
– chce Cię uczynić szczęśliwym.
Ogłoszenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych nastąpi w dniu 10 lipca 2019 r. 
godz. 12.00 na tablicach ogłoszeniowych w szkole.

Krok 5:
Zebranie dla Ciebie i Rodziców

Szczęśliwi ci, którzy podjęli decyzję - mogą rozpocząć wakacje!
Zapraszamy Cię na zebranie. Przyjdź z Rodzicami. Dowiesz się, kto będzie wychowawcą Twojej klasy 

oraz poznasz koleżanki i kolegów, z którymi będziesz tworzyć zespół klasowy. Przedstawione w czasie 
rozmowy rekrutacyjnej prawa i obowiązki ucznia oraz wynikające z nich zwyczaje szkoły staną się Twoimi 
przez podpisanie Karty Wpisowej. To ostateczny formalny akt kończący proces rekrutacji. 

Zebranie informacyjne dla rodziców i uczniów przyjętych do liceum odbędzie się 10 lipca 2019 r. o godz. 
14.00. Nieobecność na zebraniu bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia oznacza skreślenie  
z listy uczniów przyjętych.
• Nie zapomnij zabrać karty zdrowia i karty informacyjnej, które otrzymałaś/otrzymałeś w gimnazjum. 

Trzeba je koniecznie złożyć u Twojego licealnego wychowawcy. 
• Po dokonaniu wszystkich formalności poprosimy Cię jeszcze o wypełnienie testu z języka niemieckie-

go lub francuskiego, o ile już się go uczyłaś/uczyłeś i będziesz tę naukę kontynuować. 
• Przed zebraniem lub tuż po nim zgłoś się do odpowiedniej sali na indywidualne spotkanie w sprawie 

mundurka szkolnego.
• Jeśli jesteś dziewczyną: poszukaj w szkole Pani Krawcowej. Ona zdejmie miarę, by uszyć dla Ciebie 

spódnicę, białą bluzę z marynarskim kołnierzem oraz granatowy codzienny mundurek. 
• Jeśli jesteś chłopakiem: poszukaj sali, w której będziesz mógł nabyć krawat z logo szkoły oraz grana-

tową bluzę – mundurek codzienny.
• Niezależnie od płci: poszukaj sali, w której można się zaopatrzyć w granatową koszulkę „polo” –  

codzienny mundurek na ciepłe dni. 

Udanych wakacji!  
Do zobaczenia 2 września 2019 r. 
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