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WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY
Tegoroczna Wigilia szkolna była naprawdę wyjątkowa. Odbyła się ona, można by powiedzieć,
już zwyczajnie, online. W odpowiednim czasie uczniowie i nauczyciele spotkali się przed monitorami
swoich komputerów, aby obejrzeć nagranie szkolnej akademii przygotowanej przez zerówkę i później
wspólnie zaśpiewać kolędy. Występy muzyczne zaprezentowali z domów m.in. uczniowie klasy 6. i 8.
Swoją muzyczną kartkę świąteczną w postaci nagrania wideo przygotował dla nas także nasz absolwent Radek Pachel.
Okres świąteczny to czas spełniania marzeń i wydarzeń niezwykłych. W tegoroczne Święta
życzyliśmy sobie wzajemnie zdrowia i spotkania się na przyszłorocznej Wigilii "na żywo".

Wigilia szkolna w warunkach pandemii
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W Nowym 2021 Roku życzymy Gronu
Pedagogicznemu, Rodzicom i Uczniom naszej szkoły dużo
optymizmu i wytrwałości w codziennej pracy!
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Redakcja: – Witaj Michale, opowiedz, co Cię
fascynuje w tramwajach i autobusach?
Michał Kawa: - Dzień dobry, najbardziej fascynuje mnie w tramwajach to, że jeżdzą po
szynach i mają ciekawe trasy tzw. korytarze
transportowe. W autobusach lubię to, że jeżdzą wszędzie i nie są one ograniczone szynami
ani nie mają pantografów.
R.: – Od jak dawna interesujesz się historią
krakowskiej komunikacji miejskiej?
M.K.: – Tak szczerze, już od najmłodszych lat.
R: – Co sprawiło, że zainteresowałeś się tak specyficzną tematyką?
M.K.: – Wszystko się zaczęło w 2007 r., kiedy miałem 2 latka i uwielbiałem jeździć Jelczami M181M i najstarszymi
Solarisami Urbino 18 z 2005r.
R: – Po co fotografujesz tramwaje i autobusy? Czy szukasz specjalnych modeli?
M.K.: – Dzięki fotografowaniu tramwajów i autobusów, poznaję dużo wspaniałych ludzi, którzy na codzień robią to
co ja, czyli np. nie siedzą w domu. Rzadko zdarza mi się polować na jakiejś rodzynki taborowe, fotografuję raczej
zwykłe pojazdy.
R.: – Którym środkiem transportu miejskiego lubisz jeździć na codzień?
M.K.: – To zdecydowanie autobus, ponieważ posiada silnik oraz uwielbianą przeze mnie skrzynię biegów ZF.
R:. – Wolisz nowy czy stary tabor?
M.K.: – Raczej stary, gdyż moim ulubieńcem jest Solaris Urbino 12 II BU801. Te
autokary przeważnie jeżdzą obecnie w
innych miastach Polski, ale też w PTS’e Kraków.
R.: – Co urzeka Cię w starych autobusach?
M.K.: – Wspomnienia starej komunikacji
z lat siedemdziesiątych (np. autokary produkcji 1975 r.)
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R.: – Czy na którejś krakowskiej linii możemy się przejechać starym tramwajem?
M.K.: – W okresie od czerwca do września zostaje uruchomiona linia muzealna „0”, która wykonuje kursy na trasie
Cichy Kącik - Dajwór. Ale też co roku wyjeżdża jakaś inna
linia muzealna, a także autobusowa w określone 4 dni jakiegoś miesiąca letniego.
R: – Którym z krakowskich tramwajów/autobusów chciałbyś
się przejechać?
M.K.: – Najbardziej chciałbym się przejechać tramwajem
Konstal 105N z 1975 r. lub autobusem Solaris Urbino 18 III
z 2009 r.
R.: – Gdzie w Krakowie możemy zobaczyć kolekcję starego
taboru tramwajowego?
M.K.: – Tramwaje zabytkowe możemy spotkać na wystawie
„Tramwaje na Wawrzyńca” w Muzeum Inżynierii Miejskiej

Fotografie Michała Kawy

na ul. Św. Wawrzyńca 13.
R: – Czy Twoja pasja jakkolwiek wiąże się z tym, kim chciałbyś być w przyszłości?
M.K.: – Otoż to jest prawdą. Tak, od dziecka marzę zostać kierowcą MPK.
R.: – I na koniec – twój „konik”, czyli pytanie, na które zawsze odpowiadasz bezbłędnie: kiedy na ulice Krakowa
wyruszył pierwszy tramwaj?
M.K – Pierwszy krakowski tramwaj rozpoczął
kursowanie w 1882 r. jako tramwaj konny.
Później, w 1901 r. sieć zelektryfikowano. Początkowo tramwaje miały rozstaw wąskotorowy czyli 1000 mm., a od 1913 r. zaczęły funkcjonować
tramwaje o normalnym rozstawie szyn 1435 mm.
R.: – Brawo, Michale! Serdecznie dziękujemy za
rozmowę!
M.K.: – Dziękuję!

UWAGA!
Naszym czytelnikom proponujemy konkurs na rozpoznanie miejsc miasta na zdjęciach
Michała Kawy. Uwzględniamy trzy pierwsze poprawne odpowiedzi.
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Wybrane prace pisemne uczniów w ramach szkolnego
konkursu "Mistrz pióra"
Praca konkursowa nr 1
Mikołaj Magryś
Niesamowita wyprawa
W ostatnim dniu tegorocznych wakacji wybrałem się na motor. Jazda motocyklem jest
moją największą pasją. Jak zazwyczaj, wyruszyłem po obiedzie i jeździłem aż do zmroku. Na
wyprawę zabrałem picie, jakąś przekąskę oraz najpotrzebniejsze instrumenty naprawcze. Trasa
miała biec od Szczawy do pobliskiej wioski Kamienicy, około czterech kilometrów szosą, ale
postanowiłem jechać lasem, więc jazda mogła zająć mniej więcej godzinę w obydwie strony. O
samej podróży nie bedę się roz-

pisywał, gdyż była typowa i fajna. W

życiu każdego motocykli-

sty droga jest najważniejsza.

Zawsze

wybierałem

najdłuższą. Tak było i tym

razem.

Wracałem

przez polanki, gdyż były

one dość wysoko, tj.

ponad 1000 m.n.p.m.

Na początku trzeba

było się wdrapać na sam

szczyt, z którym mia-

łem mały problem, ponie-

waż dzień wcześniej padał tu

deszcz. Po dwudziestu minutach

walki okazało się, że droga jest zamknięta z powodu wycinki drzew. „No cóż, trzeba zawracać!”
– powiedziałem sobie zdenerwowany. Droga powrotna miała biec koło rzeki, która znajdowała
się niedaleko domu mojej babci. Robiło się już ciemno, więc starałem się jechać szybciej.
Kiedy przemierzałem most, który biegł nad rzeką, zatrzymał mnie miejscowy złomiarz
i zapytał, czy mam telefon. Na początku chciałem skłamać, ale nagle zobaczyłem z daleka kogoś leżącego na ziemi. Potwierdziłem, że mam i na prośbę złomiarza podjechałem do leżącej
postaci. Widziałem, że jest z nią coś nie tak… Położyłem ją w bezpiecznej pozycji na boku.
Następnie zadzwoniłem po karetkę, podając wszystkie swoje dane i czekałem. Wreszcie po
oczekiwaniu z daleka usłyszałem dzwięk syreny.
Wybiegłem na drogę i wskazałem gdzie mieli jechać. Na miejscu ratownik powiedział, że
leżący człowiek miał wstrząs cukrzycowy i gdybym zadzwonił parę minut później, mogło by go
już z nami nie być. Po przyjeździe do domu uświadomiłem sobie, że uratowałem komuś życie.
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Wybrane prace pisemne uczniów w ramach szkolnego
konkursu "Mistrz pióra"
Praca konkursowa nr 2
Narodziny antycznych bogów
wg Artura De Sas Żubra (fragment)*
Mitologia grecka opowiada nam, że na początku powstania wszechświata był Chaos.
Z Chaosu wyłonił się pierwszy bóg – Uranos, a po nim jego żona Gaja. Są kojarzeni z niebem i
ziemią. Byli pierwszą parą bogów na świecie. Wkrótce narodzili się im dzieci: tytani, cyklopi i
hektotoncherowie. Byli tak brzydcy, że rodzice się przerazili na ich widok…
Pewnego dnia, gdy nastała noc i Uranos zapadł w głęboki sen, przyśniło mu się, że jeden z
jego synów ugodził go sierpem

w gardło. Uznał ten sen za złowieszczy

i z obawy przed jego

spełnieniem

dnia z rana zrzucił
podziemi,

już

następnego

wszystkie swoje dzieci do

czyli

Tartaru.

Jednak jeden

z tytanów był mądrzejszy

od innych i schował

się przed ojcem. Spotkał

swoją matkę i zdradził

jej swój plan zemsty za rodzeń-

stwo.
– Mamo! – zawołał, gdy Gaja spojrzała w jego stronę, nie mogąc uwierzyć swoim oczom, że
wciąż był na Olimpie.
– Synku, ty żyjesz?! – powiedziała uradowana matka.
– Mamo, muszę ci coś powiedzieć.
– Ależ synku, zawsze możesz na mnie liczyć. Mów mi szczerze wszystko, co masz na sercu.
– Planuję zemstę na swoim ojcu!
Na to mama nic nie powiedziała, tylko kiwnęła głową i odeszła.
Gdy w nocy tytan podszedł do sypialni rodziców, spotkał się z mamą.
– Synu, chciałabym ci coś dać! – powiedziała Gaja.
– Oto sierp święty, dzięki któremu możesz przeciąć nawet górę za jednym zamachem.
Odtąd mianuję cię Kronosem.
– Dziękuję, mamo! – odpowiedział Kronos i odszedł...
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Rysunki Zoji Piechowicz i Lidii Kierszniowskiej

Zoja Piechowicz "Bilbo Baggins"
Lidia Kierszniowska "Gandalf "
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