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Z ostatniej chwili! 

26 kwietnia, we wtorkowy poranek rozpoczął się w na-

szej szkole coroczny dzień otwarty. Tego roku przyszli 

uczniowie Zespołu Szkół nr 1 mogli zobaczyć różnego 

rodzaju pokazy zorganizowane na szkolnym boisku. 

Można było między innymi postrzelać z replik broni 

(ASG), postrzelać na strzelnicy wystawionej przez Wyż-

szą Szkołę Biznesu z Dąbrowy Górniczej, zobaczyć na 

czym polegają działania takich służb jak: Policja 

(Wydział Drogowy), Straż Ochrony Kolei (Wydział Patro-

lowo-Interwencyjny), Straż Pożarna, Wojsko Polskie, 

zobaczyć na czym polega odpowiednie zabezpieczenie 

przeciwpożarowe i medyczne oraz spróbować żołnier-

skiej grochówki. To tylko niektóre z atrakcji ponieważ 

dodatkowo przed publicznością zaprezentowali się: pluton reprezentacyjny klas mundurowych z naszej szkoły oraz grupa 

samoobrony, która pokazała jak obrona przed niebezpieczeństwem może być prosta i skuteczna, a w dodatku efektowna. 

Każdy gimnazjalista, który odwiedził mury naszej szkoły został ciepło przyjęty i oprowadzony po najciekawszych zakamar-

kach szkoły. Organizatorzy dnia otwartego przewidują, że pojawiło się na nim około 200 potencjalnych kandydatów do 

nauki w naszej szkole. Głównie przodowały kierunki logistyki służb mundurowych, ale nie zabrakło także osób chcących 

pobierać naukę na kierunkach informatycznych, mechanicznych i kolejowych. Foto-relacje z całego wydarzenia można 

znaleźć na stronie internetowej szkoły.  
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Wybrane dedykacje walentynkowe: 
 Od cichuteńkiej wielbicielki dla Łukasza Gumuli – najukochańszego Ptysia-Misia w szkole. 

 Dla Sylwii Marzec „Nie jestem zbyt ładny, tylko taki sobie i nie moja wina, że się kocham  

w Tobie!” (muzyczna dedykacja: „A wszystko to” - Ich Troje). 

 Od Pani ze sklepiku szkolnego dla wszystkich uczniów: Dużo miłości i radości (muzyczna dedyka-

cja: „Ona tańczy dla mnie” - Weekend). 

 Dla Kasi Zabijak „Nie lubię po sobie zostawiać pamiątek, jedynie dla Ciebie zrobię wyją-

tek” (muzyczna dedykacja: „Przez twe oczy zielone” - Akcent). 

 Dla Angeliki Bańbuły „Dla cudownej dziewczyny z klasy 2 LA, posiadaczki najśliczniejszego 

uśmiechu w całej szkole i hipnotyzujących oczu (muzyczna dedykacja: „Lubisz to lubisz” - Power 

Play). 

 Dla Konrada Grybla „Dla najwspanialszego człowieka pod słońcem – jego ulubiony 

utwór” (muzyczna dedykacja: „Mam tę moc” - Kraina Lodu). 

 Dla Agnieszki Topór „Lubię dziewczyny, które uprawiają sport, a Ty super grasz w 

siatkówkę!” (muzyczna dedykacja: „Bananowa Agnieszka” - After Party).  

 Dla Konrada Grybla „Dla najwspanialszego człowieka jakiego znam. Jesteś naj-

lepszy: *Wiesz o tym! Jeśli zgadniesz kto to taki To dostaniesz dwa buziaki. 

Jeśli zgadniesz, że to ja To dostaniesz jeszcze dwa. Twoja tajemnicza wielbi-

cielka”.  
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Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 

23 marca 2016 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Przyjaźni Pol-

sko – Węgierskiej. Na ten dzień został przygotowany specjalny  pro-

gram historyczno-artystyczny. Do ułożenia całego programu przyczynili się uczniowie Na-

szego Technikum Komunikacyjnego. Oto oni: Konrad Grybel 3LC, Magdalena Wadowska 

3LA, Żaneta Zdybał 3LA, Aleksander Wojtas 1LC, Sylwia Marzec 1 LC, Jacek Brzegowy 1 

LC, Aleksandra Łazowy 1LC, Szymon Drzyzga 1LC, Szymon Krzywda, Julia Dzieża, Łukasz 

Piekarczyk 4IC, Tomasz Czopek 3PT, Olaf Tasak 1EL, Piotr Kmiotek 2LA, Dawid Słowieński 

2 LA, Konrad Gwóźdź, Krzysztof Rokita 3LD, Dominika Brańka 3LC, Joanna Koza 3IA, Ju-

styna Urbaniec 2 LA, Natalia Gądek 2 LA, Tomasz Galos 2 LA, Patryk Kubler 2 LA,Karina 

Klasa 2 LA, Dominika Żuwala 2 LA, Anna Nowak 2 LA, Angelika Bakalarz 2 LA, Konrad Set-

kowicz 2 LA, Kamil Karnia 2 LA, Mariusz Oprych 2 LA. Były to specjalnie przy-

gotowane prezentacje multimedialne, wiersze i niespodzianki muzyczne 

m.in. Czardasz (Klarnet – Joanna Koza) czy utwór Hungarikii w wykonaniu 

Dominiki Brańki. Nie zabrakło również wystąpień zaproszonych gości: Kon-

sul Generalna Węgier w Polsce - pani Adrienne Körmendy, Delegacja 

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium - partnerskiej szkoły z Paks, z 

jej dyrektorem Szabó Béla, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji - Da-

riusz Domajewski, przeor Klasztoru Karmelitów w Czernej - O. Leszek 

Stańczewski oraz brat Bartłomiej Kolankiewicz, przedstawiciel Zgroma-

dzenia Karmelitów Bosych w Krakowie - brat Piotr od Boga Stworzycie-

la, Zastępca Komendanta Straży Ochrony Kolei- Franciszek Florek, 

Członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji 

RP- Marek Błeszyński, przedstawiciel 

Katedry Filologii Węgierskiej Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego - Andreasz 

Imreni, wraz ze studentami, repre-

zentant Młodzieżowej Rady Miasta 

Krakowa - Łukasz Pieczyrak. 
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Wypowiedź Pani Konsul wywarła ogromne wrażenie na zaproszonych gościach, która 

przypomniała wszystkim, jak do tej pory kształtowała i kształtuje się nadal przyjaźń pol-

sko-węgierska. Dyrektorzy partnerskich szkół Tadeusz Sykta oraz Szabó Béla zapewnili 

Nas, że współpraca będzie trwała długie lata i  wymienili się drobnymi pamiątkami.  

Clou całego programu i postawieniem 

kropki nad” i” było posadzenie dębu 

przed budynkiem naszego Technikum. 

Posadzony dąb jest symbolem Przyjaźni 

i Solidarności Polsko-Węgierskiej,  

z okazji 10 rocznicy ustanowienia przez 

Parlamenty obydwu krajów Dnia Przy-

jaźni Polsko-Węgierskiej oraz ustano-

wienia roku 2016 Rokiem Solidarności 

Polsko -Węgierskiej, w związku z 60 

rocznicą Wydarzeń Czerwcowych w Poznaniu 1956 r. i Powstania Węgier-

skiego 1956 r. 

Całą uroczystością zainteresowała się Kronika Krakowska oraz Radio Kra-

ków. Linki do relacji znajdziecie na stronie internetowej naszego Techni-

kum.  

W imieniu wszystkich uczestników składam  serdeczne podziękowania 

na ręce Pani Pauliny Porady i  Pana Zbigniewa Porady  za współpracę, 

za wiarę w nas  i za chęć zorganizowania tak ważnego dnia w naszym 

technikum, jako upamiętnienie Przyjaźni Polsko- Węgierskiej. 

 

/Magdalena Wadowska 3La/ 
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 Dawno temu ktoś wypowiedział słowa, które do dnia dzisiejszego pozostają w tradycji narodu 
polskiego oraz węgierskiego. Nie są to słowa nic nie znaczące, wręcz przeciwnie znaczą one bardzo du-
żo zawierając w sobie wieki prawdziwej przyjaźni. Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza 
borát - Polak, Węgier dwa bratanki i do szabli i do szklanki. Oczywiście chodzi o te słynne słowa. Nasi 
uczniowie nie zapomnieli w tym roku o przesłaniu, jakie niesie to powiedzenie i zorganizowali wraz  
z panem profesorem Zbigniewem Poradą oraz panią profesor Pauliną Poradą Dzień Przyjaźni Polsko-
Węgierskiej. Jak to przy takich uroczystych świętach bywa nie mogło zabraknąć bardzo wielu gości, 
zarówno z Węgier, jak i z naszego miasta. Uroczystość uświetnili swoją obecnością dostojni goście: 
 Konsul Generalna Węgier w Polsce - pani Adrienne Körmendy, Delegacja Energetikai Szakközépi-
skola és Kollégium - partnerskiej szkoły z Paks, z jej dyrektorem Szabó Béla, Zastępca Dyrektora Wy-
działu Edukacji - Dariusz Domajewski, przeor Klasztoru Karmelitów w Czernej - O. Leszek Stańczewski 
oraz brat Bartłomiej Kolankiewicz, przedstawiciel Zgromadzenia Karmelitów Bosych w Krakowie - brat 
Piotr od Boga Stworzyciela, Zastępca Komendanta Straży Ochrony Kolei- Franciszek Florek, Członek Za-
rządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP- Marek Błeszyński, przedstawiciel Kate-
dry Filologii Węgierskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Andreasz Imreni, wraz ze studentami, Przewod-
niczący Młodzieżowej Rady Krakowa - Łukasz Pieczyrak. 
Cała uroczystość przebiegała bardzo sprawnie i było wiele momentów, w których mogła zakręcić się łza 
w oku. Szczególne wrażenie wywarło przemówienie Konsul Generalnej Węgier w Polsce, gdy podkreśli-

ła ona znaczenie przyjaźni dwóch narodów sięgającej kilkadziesiąt lat wstecz. Na scenie 
zaprezentowali się także uczniowie, którzy przygotowali specjalne wiersze na ten dzień 
oraz piosenki, które mogli zaśpiewać wraz z publicznością. Oczywiście nie mogło zabrak-
nąć również tradycyjnego przekazu informacji w prezentacjach, aby każdy wiedział po 
co znalazł się tego dnia w szkolnej auli. Na sam koniec części oficjalnej dyrektorzy oby-
dwu szkół partnerskich wymienili się upominkami i zapowiedzieli, że dawna współpra-
ca zostanie odnowiona. Wielu uczniów z pewnością nie może się doczekać tego mo-
mentu. Kiedy cześć oficjalna dobiegła końca, wszyscy goście udali się przed budynek 
szkoły, gdzie w specjalnie przygotowanym miejscu zarówno nasi przyjaciele z Wę-
gier jak i przedstawiciele naszej szkoły mogli zasadzić na znak przyjaźni i solidarno-
ści Polski i Węgier symboliczny Dąb. A wszystko to w rytm piosenek Polsko-
Węgierskich. Warto wspomnieć, że cały dzień został zauważony w mediach kra-
kowskich i mogliśmy gościć reporterów z Telewizji Kraków oraz z Radia Kraków. 
Wszyscy uczniowie biorący udział w organizacji tego wydarzenia zapowiedzieli,  

że na przyszły rok będą 
chcieli powtórzyć równie 
hucznie całe święto. Takie 
podejście pokazuje, że mimo 
wielu różnic w naszych naro-
dach nadal jesteśmy przyja-
ciółmi, którzy będą siebie 
wspierać zarówno  
w czasach wojny jak  
i pokoju.  

/Konrad Grybel 3Lc/ 
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Dając z siebie tak niewiele, ratują życie .  

Krwiodawcy, pomagają ludziom w trudnych życiowo sytuacjach, ratują życie, natomiast w wolnych 

chwilach… są uczniami naszego Technikum, bo przecież o nich mowa, honorowo oddają krew.  

Dnia 31 marca, na terenie naszej szkoły została przeprowadzona kolejna akcja krwiodawstwa, przy 

której w dużym stopniu pomogli przedstawiciele z Rady Uczniowskiej. Chętnych było bardzo dużo. 

Dzięki dobrym sercom naszych uczniów zebraliśmy około 30 litrów krwi! Jest to bardzo duża liczba, 

która z roku na rok się powiększa. 

Każdy uczeń przed oddaniem krwi, musiał wypełnić specjalną ankietę oraz się zarejestrować. Dodat-

kowo przeprowadzony został wywiad lekarski oraz specjalne badania, potwierdzające możliwość 

oddania krwi. Cały przebieg pobierania krwi został przeprowadzony metodą konwencjonalną 

(pobierano 450ml) i trwał on od 5 do 12 minut. Należy pamiętać, że krew może być pobrana nie 

częściej niż 6 razy od mężczyzn i 4 razy od kobiet w ciągu roku. Przerwa po oddaniu 

krwi pełnej wynosi co najmniej 8 tygodni. 

Akcja przeprowadzona została na najwyższym poziomie. Uczniowie po oddaniu krwi 

mieli czas na regenerację sił.  Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzy-

mał posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kcal (np., 8 tabliczek czekola-

dy, batony, soczki). Dodatkowo mógł wypić na miejscu ciepłą herbatę lub kawę. 

Każdego uczestnika akcji nauczyciele traktowali ulgowo. Uczniowie byli zwolnieni 

z pisania kartkówek, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, nie musieli mieć książek 

oraz mogli spożywać posiłki na lekcji. 

Podsumowując, jeszcze raz dziękujemy za chęci oraz dobre serce wszystkim 

uczestnikom akcji. Mamy nadzieje, że osoby które jeszcze nie oddawały krwi, 

wezmą przykład z dzielnych krwiodawców i w przyszłym roku będzie nas jesz-

cze więcej ! 

/Asia Koza 3Ia/ 

Krwiodawstwo 
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Konkurs promocji zdrowia i zdrowej żywności 

Wedle tradycji, co roku w naszej szkole odbywa się konkurs promujący zdrowe podej-

ście do życia oraz zdrową żywność, którą każdy człowiek powinien na co dzień spoży-

wać. W tym roku konkurs odbył się w piękny słoneczny poranek 18 kwietnia w jednej  

z sal logistycznych. Uczniowie z klas pierwszych, którzy za zadanie mieli przygotować 

potrawy odpowiednio: na śniadanie, obiad oraz deser, spisali się znakomicie wykazując 

poczucie smaku oraz dobrego gustu. Jury w składzie: Pani dyrektor Barbara Baran, bio-

log Pani Marta Ślusarczyk oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Konrad Gry-

bel, próbując każdej z przygotowanych potraw, odchodziło od zmysłów z zachwytu. Na 

stole pojawiły się między innymi: grillowane piersi z kurczaka w aromatycznych ziołach 

oraz przyprawach z kaszą kuskus i ze startą marchewką zwieńczone pysznym ciastem 

marchewkowym oraz jabłecznikiem i sałatką z serem feta oraz świeżą sała-

tą prosto z ogródka, roladki z indyka i sera koziego, makaron z pomidorka-

mi cherry z własnej hodowli, sałatka z kaszą oraz wędzonym łososiem  

i wiele innych przepysznych potraw, koktajli, deserów, których nie spo-

sób zliczyć. Po udanej uczcie, jury postanowiło ocenić także plakaty 

przygotowane przez wszystkich uczestników. Dotyczyły one głównie 

zdrowego trybu życia oraz korzyści z niego płynących. Na sam koniec 

jury udało się na naradę, by po kilku chwilach ogłosić, że każda grupa 

zwyciężyła. Poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki i wy-

brać spośród wszystkich potraw te najlepsze z najlepszych było bar-

dzo ciężko.  
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Jako nagrodę, każda z grup otrzyma ocenę 

na koniec roku podwyższoną o jeden stopień 

oraz możliwość zamieszczenia swojego zwycię-

skiego przepisu w wiosennym wydaniu szkolnej 

gazetki RUMOR. Podsumowując tegoroczną edy-

cję warto wspomnieć, że dzięki takim inicjaty-

wom każdy uczeń ma możliwość zapoznania się 

ze zdrową żywnością oraz z korzyściami zdrowe-

go trybu życia, o możliwości przyrządzenia wła-

snej potrawy i zapoznania się z tajnikami kuchni 

nie wspominając.  

/ Konrad Grybel / 

Lista uczestników: 

1LB: Katarzyna Zabijak, Gabriela Korolczuk 
1LB: Katarzyna Morawska, Marta Krawczyk, 
1LB: Patrycja Bonarska, Klaudia Bubak, 
1TK: Klaudia Więcek, Klaudia Jupowicz, 
1IB: Michał Chmielowski, Paweł Gajos, 
1LA: Oliwia Czubkowska, Monika Murzyn, 
1LA: Jakub Ćwik, Konrad Gwóźdź, 
1LC: Aleksandra Łazowy, Karolina Hojda. 
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Wyzwanie z przypadku 
 „Jeśli chodzi o naszą szkołę, to raczej już nic nie jest w stanie mnie zadziwić. 

Tak więc propozycja wzięcia udziału w Ogólnopolskim Turnieju Klas Munduro-

wych padająca na szkolnym korytarzu to raczej standard”. 

~Rafał Żak 

  Można z całą pewnością powiedzieć, że to był gorący dzień. Nie tylko dzięki słonecznej po-
godzie, ale atmosferze końca kilkudniowej rywalizacji. Uczelnia w Dąbrowie Górniczej prezentowała 
się wtedy wyjątkowo okazale, co podkreślały dodatkowo sztandary, mikrofony, banery, policyjna or-
kiestra, no a przede wszystkim ten czerwony dywan, po którym mieliśmy przyjemność kroczyć aż dwa 
razy. Wtedy wszyscy przechadzali się, prowadzili rozmowy a w powietrzu unosiła się bliska perspekty-
wa końca wyjazdu. Ale tego dnia ja czułem przede wszystkim „zapach” satysfakcji. A skąd ona się 
wzięła? Tutaj musimy się cofnąć o kilka dni wstecz… 

  Środa, 13.04.2016r 
Poranki bywają ciężkie, ale miałem świadomość, że to co mnie czeka przez następne 
dni na zawodach z pewnością będzie o wiele trudniejsze. I faktycznie nie pomyliłem się.  
A na czym polegały te zawody? Startowaliśmy w dwuosobowych reprezentacjach, szko-
ły z całej Polski, więc cała punktacja i wyniki zależały od współpracy obydwu zawodni-
ków.  Startowałem w parze z Kubą Surmaczem z równoległej klasy strażackiej i ogól-
nie nasze współdziałanie było na bardzo dobrym poziomie. 
Jednak sednem zawodów są konkurencje. Dla wielu ekstremalne wręcz, na pewno 
nie należały do łatwych. Ale tu nie ma co się zastanawiać, trzeba zrobić swoje i prze-
de wszystkim zrobić to dobrze i sprawnie.  
Czy był stres? On jest zawsze i moim zdaniem towarzyszy każdej rywalizacji.  
Ale ważne jest działanie. Wtedy strach znika, liczy się tylko zadanie, nie ma się 
nad czym zastanawiać. 
Pierwszego dnia czekały nas konkurencje, które można określić jako „lajtowe”. 
Zmagania miały miejsce na zamku w Ogrodzieńcu. Sprawdzanie szybkości myśle-
nia i reakcji, wiedzy z zakresu pierwszej pomocy - to był nasz początek. Ale nie 
przejmowaliśmy się, wiedzieliśmy, że jeszcze zdążymy dostać w kość.  
Kolejne zmagania miały charakter wysokościowy. Przechodzenie po linie nad 
dwudziestometrową przepaścią, czy też skok na poziomo ustawioną drabinę 
na tej samej wysokości robiło wrażenie. Cięższe wyzwanie czekało nas dopie-

ro w nocy. Bieg na orientację na dystansie kilku kilometrów nie na-
leżał do łatwych… przynajmniej dla mnie. Mój kolega radził sobie 
bez problemu, no ale cóż, przynajmniej wiem, nad czym pracować 
przed następnymi zawodami :) . Mimo trudności i wielkiego wy-
siłku ukończyliśmy bieg na najwyższej pozycji.  
Nie było łatwo, ale wyzwanie miało się dopiero zacząć. Narasta-
ła w nas ekscytacja ;) 
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Czwartek 14.04.2016 
I już od rana się zaczęło. Jazda na zamek i do roboty! Znów zajęcia wysokościowe, wspinanie się  
po drabinie, bieg po stromych schodach i zjazdy na linie, bieg strażacki. Norma :) 
Po wczorajszym dniu coraz bardziej się rozkręcaliśmy, walczyliśmy o czołowe miejsca i jak najwyższe 
wyniki. Jednak nie byliśmy sami.  
Najgorsze miało mieć miejsce jednak po południu. Do ikon Turnieju należy mordercza konkurencja- 
Bieg Rzeźnika. Na czym polega? To całkiem proste. Zawodnicy ustawiają się na starcie i mają do prze-
biegnięcia określony odcinek, zwykle kilkaset metrów. Po dobiegnięciu wszystkich do mety, para która 
była ostatnia odpada. I tak w kółko, aż pozostanie jedna zwycięska para. Brzmi prosto, jednak przy 
znacznej ilości startujących zespołów (około 30) perspektywa biegu może przerazić.  
W tym roku zasady były nieco zmodyfikowane, ponieważ biegła tylko jedna dowolna osoba z pary. 
Do sprawy podeszliśmy dość taktycznie, aby równo rozłożyć nasze siły. I o dziwo to poskutkowało. 
Wymagało to ogromnego wysiłku szczególnie Kubę, który wręcz padał na twarz, ale co mu się dziwić. 
Wyrobił około 6 kursów pod rząd! Ta zaciętość i wytrzymałość naszego zespołu, a już zwłaszcza Kuby 
dała nam upragnione zwycięstwo w najbardziej prestiżowej konkurencji zawodów! 
A po biegu nie było przeproś. Skurcze czy ból mięśni nikogo nie obchodzą, jeszcze zostało nam kilka 
konkurencji do wygrania J Zwłaszcza, że po Rzeźniku przyszedł czas na kolejny bieg, wcale nie łatwiej-
szy - Bieg Komandosa. O co chodzi? W skrócie - tony błota, przeszkody, ogromne kałuże, karabin   
w ręce i ta wielka opona do przeciągnięcia… 
Startowaliśmy jako ostatni, jako że wygraliśmy poprzednią konkurencję. I się zaczęło. 
Ubranie i buty zmokły od razu. Ale nie jest to raczej dziwne, kiedy trzeba się przepra-
wić przez kałuże mające około pół metra głębokości i wielkie na kilka metrów.  
Nie ma co ukrywać. Naprawdę było ciężko. Pokonując ostatnie przeszkody już pra-
wie pełzaliśmy ze zmęczenia, ale ani na chwilę się nie poddaliśmy. Szliśmy od przo-
du. 
Cali mokrzy udaliśmy się na tratwę, czyli tylko dwie duże beczki związane liną. 
Przepłynięcie kilkuset metrów i wpadnięcie do jeziora już nie robiło na nas więk-
szego wrażenia.  
Została już tylko jedna ciężka konkurencja… Vietnam. Z opowieści kolegów nie 
można było wywróżyć nic dobrego. Pewne było jedno. Zmagania będą w nocy,  
w wodzie i będzie ciężko. Czy 
naprawdę tak było? Tak. Za-
danie było proste. Mieliśmy 
przejść jeziorem kilkusetme-
trowy dystans z przeszkoda-
mi. Dodatkowo jedna osoba 
miała zawiązane oczy. Gor-
sze od samej konkurencji 
było oczekiwanie. Noce nie 
są ciepłe, zwłaszcza przy 
sporym wietrze w mokrych 
kostiumach. Samo zadanie 
poszło sprawnie i na pewno 
było super przygodą, którą 
ciężko opisać słowami.  
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Piątek, 15.04.2016r.  
I koniec. Przed nami tylko ostatnie dwie konkurencje i zakończenie. Mimo, ze to był ostatni dzień 
zmagania trwały nadal. Różnice na czołowych pozycjach były minimalne i wciąż mieliśmy szanse  
na podium. 
Zmagania na strzelnicy zakończyły się dla nas korzystnie i pozostał już tylko test wiedzy. Taaak, test 
wiedzy. Niestety tutaj nie popisaliśmy się najlepszym wynikiem. Nasze 65% to było jednak trochę  
za mało by być pewnym zwycięstwa.  
Rozpoczęło się oficjalne zakończenie V Turnieju Klas o Profilu Mundurowym. Wśród nielicznych, któ-
rzy mieli okazję przechodzić po czerwonym dywanie znalazł się zespół nr 31. Zespół z Technikum Ko-
munikacyjnego nr 25 w Krakowie. I to dwukrotnie.  

Podsumowanie 
Tak naprawdę ciężko opisać te wszystkie emocje, które towarzyszą człowiekowi, przy tych wszystkich 
zadaniach. Niektóre z nich są wręcz ekstremalne i w prostym artykule nie oddam dokładnie tego jak 
to wszystko wyglądało. Jednak starałem się jak mogłem :) 
Co do naszych wyników, można powiedzieć- jest dobrze! W klasyfikacji generalnej zajęliśmy czwartą 
pozycję, tracąc do trzeciej lokaty 3 punkty. To było tak mało!  
Poza tym wygraliśmy dwie konkurencje- wspomniany już Bieg Rzeźnika oraz bieg nocny na orientację.  
Jak na pierwszy wyjazd były to świetne wyniki. 

Ale jedno jest pewne. Za rok wystartuje reprezentacja naszej szkoły, która już tym ra-
zem będzie celować w pierwsze miejsce i nie odjedzie przynajmniej bez podium.  

/Rodion Żakolnikof della Żaqua de Rafcio/ 
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Przemówienie na zakończenie roku klas czwartych  

 

Szanowny Panie Dyrektorze, Drodzy Nauczyciele, Drodzy Maturzyści, Szanowni Państwo  

Dzisiejszy dzień kończy pewien etap. Etap, w którym uczniowie naszej szkoły, zasiadający teraz z nami 

w tej sali, tworzyli jej historię, jak i wizerunek. Niejeden dzisiejszy maturzysta pamięta, jak cztery lata 

temu, przekraczając próg naszej szkoły rozpoczynał nowy etap w swoim życiu. Wychowawcy zapewne 

pamiętają emocje goszczące na ich  twarzach  podczas pierwszej lekcji wychowawczej (uśmiechy od 

ucha do ucha, czy  strach w oczach i zakłopotanie). W tamtym momencie rozpoczęła się niesamowita 

przygoda, która trwa aż do dnia dzisiejszego. 

Drodzy Maturzyści! 

„Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania nadszedł czas..." te słowa znanej piosenki wydają 
się szczególnie adekwatne do dzisiejszego dnia, gdy po czterech latach nauki kończycie kolejny etap  
w swoim życiu. Być może Wasze drogi zupełnie się rozejdą i nie będziecie spędzać 
już ze sobą tyle czasu, co w szkolnych ławkach. Niemniej jednak w  pamięci pozostaną 
piękne wspomnienia wspólnie spędzonych lat. Klasowe wycieczki, powroty ze szkoły, 
nawet strach przed klasówką uczynił z Was zżytą grupę.  Mam nadzieję, że oprócz dat, 
wzorów czy reguł, zapamiętacie również życiowe rady, jakie dawali Wam nauczyciele 
i będziecie umieli  z nich korzystać.  
Teraz przed Wami matura  a potem wakacje,  czas w którym przyjaźnie zawarte  
w szkole będą przeżywały reaktywacje .Wykorzystajcie ten czas i wróćcie czasem 
myślami do Naszego Technikum.  
W imieniu całej społeczności szkolnej jako wiceprzewodnicząca Rady Uczniow-
skiej chciałabym Wam serdecznie podziękować za 4 lata współpracy, towarzy-
stwa i wspólnego kreowania wizerunku szkoły na krakowskim podwórku. Stali-
ście się wzorem do naśladowania, a wasze doświadczenie motywuje wszystkich 
do dalszej pracy.  
Nigdy nie traćcie więc nadziei ani wiary we własne siły, ani w możliwości drugie-
go człowieka. Pamiętajcie, że oprócz nabytej wiedzy, to  o wartości człowieka 
decyduje to, co ma on  w sercu. Miejcie więc szacunek dla każdego napotka-
nego człowieka, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakich trzeba 
się nauczyć.  
Idźcie przez całe życie z takim samym zapałem i entuzjazmem, jaki 
czujecie w sercach dziś, kiedy odbieracie świadectwo dojrzałości. 
Podsycajcie Waszą młodzieńczą świeżość i ciekawość świata, któ-
rą tak łatwo zatracić w codziennym życiu. Nie rezygnujcie 
z marzeń i planów, pamiętając, że każdy z Was ma ważną rolę 
do spełnienia. Nie cofajcie się wstecz, ale i nie zapominajcie 
o tych, którzy Was ukształtowali. Powodzenia!  

/Magdalena Wadowska 3La/ 

Zakończenie roku maturzystów 
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29 kwietnia 2016 roku ucz-

niowie klas czwartych ostatni 

raz spotkali się  

w jednej sali w tak licznym 

gronie. Elegancko ubrani  

z uśmiechami na twarzach. W 

pożegnaniu uczestniczył dy-

rektor ZS nr 1  Tadeusz Sykta, 

wychowawcy klas czwartych, 

reprezentanci grona pedago-

gicznego oraz reprezentacja 

Rady Uczniowskiej. Maturzy-

ści wiele wnieśli dobrego do 

życia naszej szkoły m.in.  

w sporcie. Zostali za to sowicie nagrodzeni statuetkami wręczanymi z rąk nauczycieli wychowania fi-

zycznego. 

Cel tego dnia był jeden: aby z uśmiechem na ustach odebrać świadectwo dojrzałości. 

Wszystkim absolwentom naszej szkoły życzmy wszelkiej pomyślności w dorosłym ży-

ciu, wymarzonych studiów czy pracy. Abyście nigdy nie zatracili wiary w siebie  

i dążyli do zrealizowania stawianych przez siebie celów. Nie rezygnowali z planów  

i marzeń, które tak łatwo zatracić w codziennym życiu.   Mamy nadzieję, że  nasza 

szkoła długo zostanie w waszej pamięci  i z uśmiechem na twarzy będziecie wracać 

do czasów w szkolnych ławkach. 

/Magdalena Wadowska 3La/ 
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Jak się czujesz po wygranej w konkursie „8 Wspaniałych”? 

Wielkie zaskoczenie. Tyle, co mogę powiedzieć. Od samego początku nie spodziewałem się, że osiągnę 

sukces w tym konkursie, ponieważ mam takie przekonanie, że są w Krakowie ludzie, którzy robią o wie-

le więcej niż ja. Do samej tegorocznej krakowskiej edycji zgłosiło się około 34 osób. To bardzo dużo i 

wiem, że wszyscy którzy zostali zgłoszeni przez swoje szkoły lub inne instytucje działają prężnie na rzecz 

potrzebujących, jako wolontariusze oraz dla całej społeczności. Nie widziałem wśród nich siebie jako 

przodującej osoby do zdobycia tytułu „Wspaniałego Krakowa”. Ale ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu 

Jury wybrało mnie i dodatkowo zdecydowało, że będę reprezentował moje ukochane Miasto Kraków w 

Ogólnopolskiej Edycji w Prudniku. Szczerze mówiąc od zawsze marzyłem, abym mógł reprezentować 

moje miasto gdzieś w Polsce w jakimś konkursie. To było takie jedno skromne marzenie, które się speł-

niło. Nie zmienia to faktu jednak, że jestem zaskoczony i to bardzo. (śmiech). 

Czym się wykazałeś, aby zdobyć ten tytuł? 

Ciężko jest mi mówić o swoich dokonaniach, ponieważ żadnych nie mam. Nie to nie 

jest żart ani coś w tym stylu. Wszystko co zdobyłem, nie zdobyłem dzięki samemu so-

bie, lecz dzięki ludziom z którymi pracowałem, którzy mnie wspierali i pomagali. Mo-

im zdaniem należy zapytać czym się wykazaliśmy że ten tytuł mógł trafić w moje rę-

ce, ale tylko i wyłącznie jako reprezentanta całej tej grupy aktywnie działających  

i z wielkimi sercami osób. Samych inicjatyw nie było mało. Począwszy od najważ-

niejszego praktycznie: wolontariatu - organizacja wraz z Paniami Pedagogami kier-

maszu świątecznego dla dzieci z krakowskiego szpitala w Prokocimiu, organizacja li-

cytacji na rzecz zwierząt z krakowskiego schroniska, różnego rodzaju zbiórki pie-

niędzy, artykułów dla różnorakich fundacji, Góra Grosza, Szlachetna Paczka, 

Krwiodawstwo, to tylko niektóre inicjatywy, które można tak od razu wymienić, 

ponieważ z roku na rok jest ich co raz więcej. Należy dodać także pracę na rzecz 

Szkolnego Samorządu, różne akcje mające na celu umilić pobyt uczniom oraz 

nauczycielom w szkole, obsługa radiowęzła, redagowanie i praca przy szkol-

nym czasopiśmie RUMOR, praca w Inspektoracie Ruchu Drogowego, zabez-

pieczanie jako wolontariusz różnych imprez i wiele innych. Wszystkie tak na-

prawdę zasługi są wypisane w opiniach nauczycieli, które posłużyły 

jako dokumenty dla Jury konkursu. Przede wszystkim chodzi  

o jedno, aby otworzyć się dla ludzi, aby pomagać tym, którzy po-

trzebują naszej pomocy nie zależnie od tego, czy jest to czło-

wiek, dziecko, osoba starsza, czy zwierzak, który de facto też 

czuje i cierpi. Wiele ludzi widzi coraz częściej tylko czubek wła-

snego nosa, jak największe korzyści tylko dla siebie, lecz co-

raz mniej widzi że drugiemu człowiekowi jest na przykład 

ciężej, że potrzebuje on naszego zainteresowania, pomocy. 

Wywiad numeru 
Rozmawiamy z Konradem Gryblem, naszym „Pierwszym Wspaniałym”. 
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Gdy w gimnazjum działałem w szkolnym kole Caritas, co roku w święta Wielkanocne chodziłem do 

starszych, osamotnionych osób, roznosząc święconki. Wtedy zdałem sobie sprawę, że najbardziej cze-

go potrzebuje taka osoba, to kontakt z drugim człowiekiem. Często zdarzało się, że takie osoby zatrzy-

mywały mnie na kilka minut, by po prostu porozmawiać. To są małe, drobne sytuacje, ale jak, że waż-

ne dla starszej, schorowanej osamotnionej osoby. To tylko przykład takiej jednej sprawy, której mo-

głoby nie być, gdyby niektórzy nie patrzyli tylko na siebie. Myślę, że Jury zauważyło coś w tym wszyst-

kim i postanowiło mnie nagrodzić, ale sam dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć, co to mogło 

być. Należałoby zapytać same Jury.  

Jesteś typem społecznika. Od kiedy przejawiałeś takie preferencje? czy  

to zaczęło się dopiero w Technikum Komunikacyjnym? 

Szczerze to początki mojej działalności jako tzw. „społecznika” rozpoczęły się w gimnazjum. Tam od 

pierwszej praktycznie klasy uczestniczyłem w życiu szkoły, klasy starając się pokazać moim koleżan-

kom oraz kolegom, że praca na rzecz drugiej osoby nie oznacza wielu wyrzeczeń i dzięki niej można się 

wiele nauczyć. Nie zapomnę do tej pory, jak będąc w gimnazjum przychodziłem prawie codziennie 

wcześniej do szkoły lub zostawałem po godzinach, by coś zrobić. A to przygotować salę do konkursu 

teatralnego, a to udekorować korytarz czy, uwaga - tutaj rekord, wymalować salę w fe-

rie. Dla mnie było to pewnego rodzaju codziennością, nie potrafiłem siedzieć bezczyn-

nie i być tylko uczniem. Pod koniec gimnazjum, nie zapomnę jak trudno było mi się roz-

stać z moimi rówieśnikami, nauczycielami, szkołą do której tak chętnie uczęszczałem.  

I w pewnym sensie wtedy można tę dużą aktywność uznać za „negatywny skutek”. 

Moje przywiązanie było tak wielkie, że z trudem poradziłem sobie z opuszczeniem 

gimnazjum i przywędrowaniem do szkoły średniej. Sam 

jednak nie żałuję niczego, a zwłaszcza żadnej pracy jaką 

poświęciłem dla mojej szkoły. A mogę zapewnić, że lu-

dzie nie zapominają o tym. Wiem to, bo co raz jak przy-

chodzę w „odwiedziny” jestem witany tak jak kiedyś, jak 

ktoś kogo można obdarzyć wielkim zaufaniem i kto ni-

gdy nie zawiedzie. Nawet postanowili stworzyć ulotki 

szkoły z moim zdjęciem (śmiech). Gdy przyszedłem to 

Technikum Komunikacyjnego, na początku przez jakieś 

2 godziny miałem rozterki i dylematy, czy aby na pewno 

sobie poradzę, czy będę miał problemy w takiej szkole  

i tym podobne, lecz jak to ze mną bywa od razu 1 wrze-

śnia 2013 roku uruchomił się we mnie instynkt społecz-

nika do takiego stopnia, że zostałem wybrany przewod-

niczącym klasy - a ja tylko zgłosiłem się do pomocy  

w wydaniu legitymacji oraz identyfikatorów (śmiech). 

Praktycznie od 1 dnia w gimnazjum do dnia dzisiejszego 

nie „spoczywam” tylko staram się aktywnie działać na 

każdym szczeblu. 
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Jakie są twoje odczucia po eliminacjach w Warszawie? czy liczysz na wygraną? 

Najbardziej przeżyłem chyba samą podróż, bo nie wiedziałem, czy się wyrobie na czas i czy w ogóle 

uda mi się dojechać na drugi koniec Warszawy. To była moim zdaniem pewna forma sprawdzenia mo-

jej znajomości z dziedziny topografii i podróży. Na pewno muszę powiedzieć, że zostałem przyjęty bar-

dzo ciepło. Mimo tego, że odczuwałem lekki stres, uśmiech nie zniknął z mojej twarzy. Kiedy dotarłem 

na miejsce, spotkałem wiele delegacji z różnych części Polski. Niektórzy mnie bardzo zafascynowali, 

bo specjalnie dla tego konkursu jechali do Warszawy około półtorej dnia, a nie tak jak ja - raptem 2 

godziny. Nie wszyscy mają połączenia Pendolino ze swoich miejscowości… Same przesłuchania nie 

trwały dłużej niż 15 minut, z pewnym wyjątkiem, i tym wyjątkiem akurat byłem ja, ponieważ moje 

przesłuchanie trwało najdłużej, bo około 30 minut. Nie wiem czemu, ale bardzo dobrze rozmawiało 

mi się z Jury, składającym się z przedstawicieli fundacji „Świat na Tak” zajmującej się przebiegiem  

i organizacją konkursu. Pytali praktycznie o wszystko, o działalność, o zainteresowania, o przyszłość, 

nawet pytali o Profesora Władysława Bartoszewskiego, który jest dla mnie wielkim autorytetem. Sta-

rałem się godnie reprezentować moje miasto oraz szkołę tam w Warszawie i mam nadzieje, że mi się 

to udało. Tak dodając, oczywiście nie wspomniałem przy Jury, że reprezentuje sam siebie tylko 

wszystkich wolontariuszy i społeczników z Krakowa. Widziałem, że chyba byli tym zaskoczeni 

(śmiech). Finał Ogólnopolskiej Edycji 27 czerwca w Prudniku, zobaczymy. Ja tak jak  

i w przypadku edycji krakowskiej, nie spodziewam się żadnej nagrody i wiem, że są 

osoby, moi rówieśnicy, którzy są o wiele lepsi ode mnie i im się to po prostu należy. 

Ja sam nagród nie potrzebuję za swoją działalność, ponieważ wystarczy mi sam fakt  

i uśmiech oraz szczęście drugiego człowieka lub zwierzaka. Mam jednak drobne 

„zniesmaczenie”, ponieważ wiele delegacji, głównie opiekunów podróżujących 

wraz z laureatami edycji lokalnych za wszelką cenę chciało zaistnieć i pokazać że 

oni są najlepsi. Było to aż nad wyraz widoczne, a to przecież nie tak powinno wy-

glądać, bo każdy kto tam był i każdy kto został w swojej miejscowości, a po pro-

stu działa dla drugiego człowieka - jest wielki i nie powinno się jak to ujmę 

„wybijać” na czyimś nieszczęściu udając, że się pomaga. To jest po prostu nie-

smaczne, ale też wbrew przyzwoitości. A prof. Bartoszewski, o którym wcze-

śniej wspomniałem, mówił, że warto być przyzwoitym za wszelką cenę, nawet 

za cenę swojego nieszczęścia lub braku perspektywy spełnienia marzeń w ja-

kieś karierze.  

Jak wpadłeś na pomysł organizowania zajęć z obrony przeciw atakom ter-

rorystycznym? 

Sam pomysł na szkolenia dotyczące zachowania się w przypadku 

zagrożenia terrorystycznego powstał dosyć dawno, bo około 

kilka miesięcy temu. Wtedy w Paryżu zostały przeprowadzone 

zamachy terrorystyczne, do których przyznało się Państwo 

Islamskie inaczej ISIS. Zginęło wtedy wiele ludzi w różnym 

wieku, lecz najwięcej było osób w wieku młodzieńczym, 

studentów, którzy tak de facto mieli przed sobą całe życie. 
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Korzystali oni z niego również tego feralnego dnia, przesiadując w restauracji, na koncercie, przy sta-

dionie, na którym rozgrywał się mecz. U nas w Krakowie atmosfera jest podobna. Możemy spotkać 

bardzo wielu młodych ludzi, studentów, naszych rówieśników oraz przyjaciół przesiadujących i po pro-

stu korzystających z życia na rynku, w okolicznych restauracjach, pubach lub przechadzając się na spa-

cerze Traktem Królewskim przy Wawelu i nie tylko. Zadałem sobie wtedy pytanie, co by się faktycznie 

stało, gdyby taki zamach terrorystyczny został przeprowadzony w historycznym centrum Krakowa. 

Ucierpiałyby nie tylko zabytki, ale również przede wszystkim ci młodzi ludzie oraz inne osoby znajdu-

jące się wtedy w centrum wydarzeń. I właśnie wtedy wpadłem na pomysł, aby uczyć tych młodych 

ludzi, póki jeszcze chcą się uczyć, podstawowych zachowań mogących uratować życie w przypadku 

właśnie takiego zagrożenia. Sam pomysł uważam, że nie jest zły ponieważ trzeba pamiętać o tym, że 

człowiek działa emocjonalnie w stanach zagrożenia życia i często działa chaotycznie, nie mając pod-

stawowej wiedzy, co po prostu zrobić, a takie obeznanie pozwoliłoby wyjść z tego najniebezpieczniej-

szego zachowania, jakim jest panika. Dodatkowo muszę wspomnieć, że szkolenia różnego typu mają-

ce na celu po prostu nas uratować, są prowadzone w innych krajach np. w Stanach Zjednoczonych. 

Tam uczniowie już od przedszkola uczą się zasad zachowania w przypadku katastrof naturalnych, jaki-

mi są tornada lub trzęsienia ziemi, w Japonii również takie zajęcia są na porządku dziennym. I wcale 

nie jest powiedziane, że one się nie sprawdzają, bo dzięki takiemu wzorcowi podczas ewentualnego 

zagrożenia, więcej osób wychodzi cało i zdrowo, ratując swoje życie a często też życie 

innych. U nas w Polsce zagrożeń klimatycznych, póki co jeszcze nie ma, chociaż lada 

moment może się to zmienić, ale to temat na inną rozmowę, natomiast zagrożenie ja-

kie niesie za sobą tzw. Państwo Islamskie oraz jego „walka” ze swoimi przeciwnikami 

oraz różnego rodzaju inne grupy bojownicze mające na celu przede wszystkim zabić 

swoich wrogów, są dosyć aktualne i stanowią poważny procent wszystkich zagrożeń, 

na jakie możemy natrafić, żyjąc w Polsce. Wspomnę, że Polska jako kraj, nigdy  

w swojej historii, pomijając wojny oraz konflikty, nie została doświadczona zama-

chem terrorystycznym. Daje to do myślenia głównie wiedząc, że Polska brała udział 

w wielu misjach stabilizacyjnych oraz pokojowych NATO lub ONZ ( de facto naj-

większych wrogów ISS), mając za sojuszników chociażby Amerykanów, którzy są 

najbardziej znienawidzonym narodem przez „obywateli” tak zwanego Państwa 

Islamskiego.  

Jak się poczułeś, gdy nagle media zaczęły się Tobą interesować? 

Nie zareagowałem tak jak większość by zareagowała, typu – „Łał”, jak fajnie, 

jestem kimś, popularność mi rośnie itp. Dla mnie ten kontakt z mediami był  

o tyle istotny, że dotyczył projektu, który ma w założeniu ochronić nasze ży-

cie, nasze bezpieczeństwo, w przypadku gdy będziemy zagrożeni. 

To jest najważniejsze. Dzięki mediom ten pomysł trafił do większej 

ilości odbiorców, którzy jak to w demokratycznym państwie by-

wa, albo go skrytykują albo pochwalą. Sam osobiście nie staram 

się pchać do kamery lub za wszelką cenę szukać u siebie medial-

nej sensacji, by się wybić lub zaistnieć, bo taki stan zagwaran-

tuje mi uczciwe działanie i tworzenie właśnie takich projek-

tów. Media mają pomóc dotrzeć z tym do mieszkańców, któ-

rzy zdecydują czy chcieliby taki projekt dajmy na to wprowa-

dzić czy nie. 
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Społeczeństwo jest najważniejsze. Trzeba pamiętać, że polityk lub osoba która pracuje w urzędzie  

lub jakiś radny są reprezentantami społeczeństwa i przede wszystkim muszą się liczyć z jego zdaniem. 

Jakiekolwiek by ono było. Nie może być tak, że „każdy sobie rzepkę skrobie”, tylko jak już się decydu-

jemy działać dla ludzi, to musimy tych ludzi słuchać. Każdego głosu bez wyjątku. Dzięki mediom ludzie 

widzą to, czego nie są w stanie zobaczyć. Nikt się przecież nie rozdwoi, a w naszym mieście naprawdę 

sporo się każdego dnia dzieje. Nie mogę zaprzeczyć, że zainteresowanie mediów moją osobą spowo-

dowało, że czasem dostaję więcej e- maili, ale na każde odpowiadam i na każdą prośbę o wywiad - po 

prostu go udzielam. Ostatnio TV Trwam, której nie oglądam i szczególnie nie darzę sympatią, poprosi-

ła mnie o wywiad, nie odmówiłem, bo chociaż nie przepadam za tą stacją, to wiem, że tam pracują 

ludzie, którzy może dzięki mnie będą mieli materiał, ale też dlatego, że projekt o którym mówiłem, 

dotrze jeszcze dalej do ludzi. A to jest najważniejsze. Dla naszego bezpieczeństwa. A na koniec mogę 

opowiedzieć śmieszną sytuację, gdy pewien redaktor z onet.pl oraz z Telewizji Kraków spotkał mnie 

prawie na każdej uroczystości organizowanej w mieście. Młodzieżowa Rada Krakowa - projekt o terro-

ryzmie, Szkoła - dzień Polsko-Węgierski, Inspektorat Ruchu Drogowego - zabezpieczenia, Gala „8 

Wspaniałych” , Poczet sztandarowy na cmentarzu, w pewnym momencie powiedział do mnie, że cały 

czas mnie widzi tylko w różnych odsłonach (śmiech).  

Jak się pracuje w Młodzieżowej Radzie Krakowa? Jaką macie „moc sprawczą"? 

Młodzieżowa Rada Krakowa została powołana Uchwałą Rady Miasta Krakowa około 

3 lat temu i co najważniejsze nie jest ona tworem politycznym, skupiającym się tylko 

przy jednej partii czy też klubie radnych, lecz jest organizacją, której istnienie moż-

na zawdzięczyć wszystkim. Zarówno PiS jak i PO przyczyniły się do powstania Mło-

dzieżowej Rady Krakowa. W naszym statucie są wyznaczone określone zadania, 

jakie spełnia Młodzieżowa Rada Krakowa, takie jak edukacja - młodzieżowi radni 

mają uczyć się pojęć związanych z samorządem, pojęć demokratycznych oraz 

związanych z pracą uchwałodawczą; doradztwo - Młodzieżowa Rada Krakowa 

może doradzać „starszym” radnym w sprawach i ważnych kwestiach dotyczą-

cych młodzieży, której w naszym mieście niemało; opiniowanie - czyli możemy 

opiniować projekty Uchwał Rady Miasta dotyczące młodzieży i młodzieńczego 

życia w mieście. Osobiście mogę powiedzieć, że praca w Młodzieżowej Radzie 

Krakowa to czysta przyjemność. Skupia ona tyle bardzo fajnych ludzi  

z różnych szkół, o różnych poglądach, że sprawia to uczucie jakby to był 

przyjazny klub, w którym każdy się szanuje i szanuje swoje zdania. Dodat-

kowo możemy dzięki temu tworzyć wiele różnych projektów dla 

naszych koleżanek i kolegów i co najważniejsze, finalizować je  

w całości. Sam jestem już w Młodzieżowej Radzie Krakowa 3 

kadencje, które trwają cały rok szkolny. Wiem, jak Młodzieżo-

wa Rada Krakowa wyglądała podczas trwania 1 kadencji i 

mam również widok na to, jak wygląda teraz i perspektywę 

na to, jak będzie ona wyglądać. Słyszę czasem ciepłe słowa 

od moich rówieśników z Rady, że jestem Młodzieżowym 

Radnym Seniorem, bo najdłużej z nich działam (śmiech). 
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Podsumowując, bardzo dobrze pracuje mi się w Młodzieżowej Radzie Krakowa i co ważne, nie pracuję 

tam dla swoich korzyści, ale dla społeczeństwa.  

Zostałeś przewodniczącym szkoły na kolejną kadencję? To świadczy o tym, że jesteś niezastąpiony! 

Takiego określenia bym nie użył (śmiech). Owszem, zostałem przewodniczącym Rady Uczniowskiej na 

kolejną kadencję, ale traktuję to jako coś zwykłego, ponieważ z reguły było tak, że przewodniczący 

kontynuował swoją kadencję w następnym roku do momentu ukonstytuowania nowego składu, no 

chyba że zdarzało się, że pojawiała się druga osoba, która również chciała zostać przewodniczącym, 

wtedy dochodziło do zwyczajnych tajnych i demokratycznych wyborów. W moim przypadku skład Ra-

dy Uczniowskiej jednogłośnie zadecydował, że chce abym kontynuował swoje działania na tym stano-

wisku. Nie wiem czy słusznie, ponieważ nie potrafię sam siebie ocenić, ale skoro mi zaufali i powierzyli 

swój głos, to znaczy, że spełniam ich oczekiwania, a przypomnę tylko, że Rada Uczniowska to zespół 

osób z różnych klas, różnych roczników, reprezentująca niemal wszystkie kierunki w szkole. Dla mnie 

to wielki zaszczyt pracować w Radzie i dla szkoły, niezależnie od tego, czy jestem przewodniczącym 

czy nie. A co do tego, że jestem niezastąpiony, uważam, że to nie jest prawdą. Jest wiele osób w szko-

le, które poproszone o pomoc, nigdy nie odmawiają. Ja staram się robić swoje i robić to dobrze, mając 

na celu dobro każdego i ogólny komfort. Miło jednak słyszeć takie słowa, na pewno są 

budujące, chociaż powtarzam: jestem „najlepszy” według opinii innych, bo pracuję z 

najlepszymi.  
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Grybel wspaniały 
Jeden z ośmiu, czyli jak to naprawdę jest…  

W naszym kraju istnieje idea pewnego samorządowego konkursu, który swoją historią sięga ponad 20 

lat wstecz. Organizują go samorządy miast, gmin, miasteczek, kierując całą organizację ku młodym 

ludziom angażującym się w wolontariat, pomoc potrzebującym, również tym, co angażują się społecz-

nie na różnych poziomach i co najważniejsze kochają to. Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 

Wspaniałych” - bo o nim mowa, w tym roku w samej edycji krakowskiej zgromadził trzydziestu sześciu 

uczestników, którzy wyróżniają się w pracy na rzecz społeczeństwa oraz są liderami w tym, co robią z 

wielkim zaangażowaniem. Nie małe są to inicjatywy. Pomagają każdemu napotkanemu człowiekowi 

potrzebującemu pomocy, starają się uprzyjemnić chwilę swojemu środowisku, czy to w szkole czy w 

organizacjach pozaszkolnych, angażują się w sprawy związane z działalnością różnych fundacji, tworzą 

własne inicjatywy skierowane do wszystkich ludzi zarówno młodych jak i starszych, opiekują się oso-

bami schorowanymi. To tylko niektóre z wielkich natchnień młodych wolontariuszy na zmianę „świata 

na lepsze”. U schyłku marca 

Jury tegorocznej krakow-

skiej XXII Edycji Konkursu 

wyłoniło Wspaniałą Ósem-

kę z całego Krakowa z po-

śród wszystkich kandyda-

tów. Wśród wyróżnionych 

osób znalazła się młodzież, 

z której warto brać przy-

kład i podążać za nią w każ-

dym momencie, bo jak się 

okazuje jest warto, a na 

pewno ścieżka którą podą-

żamy prowadzić będzie do 

wielkich rzeczy. I tak tego-

rocznymi Laureatami zostali: PAULINA BIEDRZYCKA, uczennica 2 klasy Techni-

kum Ekonomiczno-Hotelarskiego nr 4 w ZSE nr 1, Anna Czesak 

uczennica 2 klasy V Liceum Ogólnokształcącego, PATRYCJA NIKIEL, 

uczennica 2 klasy Technikum Poligraficzno-Medialnego nr 20, 

AGNIESZKA PAŁKA, uczennica 3 klasy Gimnazjum z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 32, TERESA WOLANO, uczennica 2 klasy II LO, 

JAN TWORZYDŁO, uczeń 3 klasy IV Liceum Ogólnokształcącego, 

GABRIELA POCZĄTEK, uczennica 2 klasy VIII LO oraz KONRAD 

GRYBEL, uczeń 3 klasy Zespołu Szkół nr 1.  
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Nie sposób mi nie zaprzeczyć, że zostałem 

wyróżniony w gronie Laureatów Konkursu. 

Gdy usłyszałem swoje nazwisko podczas 

odczytywania protokołu posiedzenia Jury - 

nie skłamię, że odczułem wielkie zaskocze-

nie. Następnie sprawy potoczyły się same, 

odbiór nagrody z rąk Pani Wiceprezydent 

ds. Edukacji i Sportu Katarzyny Król, zdjęcia 

do gazet, serwisów internetowych, wywia-

dy. To wszystko sprawiło, że tego dnia po-

czułem się nadzwyczaj wyjątkowo. Nie za-

pomniałem jednak dzięki komu, przeżywa-

łem podczas Gali Finałowej takie zaskoczenia i przyjemności. Ludzie z którymi pracuję, działam, poma-

gam - to wszystko zasługa ich. Pewnego razu ktoś powiedział mi, że jestem najlepszy - nie pamiętam 

dokładnie o co chodziło, lecz odpowiedziałem mu, że jestem najlepszy, bo pracuję z najlepszymi.  

W tych słowach jest ukryta cała prawda. Każdy kto jest teraz wielkim człowiekiem, politykiem, akto-

rem nie doszedłby do tego miejsca gdyby nie ludzie otaczający go podczas wchodzenia na szczeble 

swojej kariery. Wszystko zależy, prócz nas samych, od ludzi którzy nas otaczają. W mo-

im przypadku jest podobnie. Każde objęte stanowisko czy w szkole czy w Młodzieżo-

wej Radzie Krakowa, każde wyróżnienie, uścisk dłoni, podziękowanie - nie zawdzię-

czam samemu sobie - lecz osobom, które w tym konkretnym działaniu mnie wspiera-

ły, pomagały, dzieliły pomysłami. W swoim imieniu chciałbym bardzo mocno podzię-

kować nauczycielom, którzy przez wiele tygodni mojej nauki w szkole przymykali 

oko na moje zaangażowanie w sprawy szkoły, w sprawy wolontariatu, chciałbym 

bardzo podziękować także nauczycielom, którzy wystawili mojej osobie rekomen-

dację do Konkursu „8 Wspaniałych”. Pani Profesor Beacie Jelonek - mojej cudow-

nej wychowawczyni, która od samego początku wspiera mnie w działaniach  

i często czuwa również, abym za bardzo nie odstawał od typowego szkolnego 

życia, Pani Profesor Małgorzacie Imosa-Nogieć, najwspanialszej bibliotekarce  

w całym Krakowie, a nawet i w Polsce, która ciepłymi słowami podsumowała 

moją pracę na rzecz szkolnego czasopisma RUMOR, Pani Profesor Jolancie 

Okoń, która zebrała wszystkie te rekomendacje i skleiła w całość zgłaszając 

mnie do konkursu, Pani Profesor Agnieszce Barczyk - szkolnej pedagog,  

za bardzo pięknie napisaną opinię dotyczącą szkolnego wolontaria-

tu, Panu Profesorowi Januszowi Osmanowi za poświadczenie mo-

jej pracy dla Samorządu Uczniowskiego, Panu Aspirantowi Ada-

mowi Dudzie za opinię dotyczącą mojego zaangażowania w spra-

wy Inspektoratu Ruchu Drogowego, mojej nauczycielce z Gim-

nazjum, Pani Katarzynie Zębali za opinię ze Szkolnego Koła Cari-

tas, w którym w czasach gimnazjalnej nauki pracowałem oraz 

Pani Dyrektor Teresie Grzybowskiej - za długie podsumowa-

nie mojej, jak na razie 3 letniej kadencji w Młodzieżowej Ra-

dzie Krakowa.  
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Chciałbym podziękować także wszystkim moim koleżankom oraz kolegom, przyjaciołom, za to, że są  

i za to, że dzięki nim nasza szkoła może zostać wyróżniona. Dziękuje także mojej dziewczynie, która 

nie chodzi ze mną do tej samej szkoły, ale wspiera mnie i zawsze przy mnie jest, chociaż wiem, że bar-

dzo ciężko jest jej czasem zaakceptować moje zaangażowanie na rzecz innych osób. Ten sukces to na 

pewno, tak jak już wcześniej pisałem, zasługa nas wszystkich. Gdy otrzymałem nagrody w Urzędzie 

Miasta z rąk przedstawicieli krakowskiego magistratu, od razu zdecydowałem co z nimi zrobić. I tak - 

gra Monopoly - Edycja Kraków, trafiła na licytację na rzecz bezdomnych zwierząt z krakowskiego 

schroniska przeprowadzonej niedawno, bo 27 kwietnia w naszej szkole, wielki pluszowy Smok Wawel-

ski - trafi w najbliższym czasie, bo w czerwcu, do Szpitala w Prokocimiu, gdzie zajmą się nim  

z całą pewnością chore, ale uśmiechnięte dzieciaki. Książka „Tatę jedziemy do Krakowa” - trafiła do 

szkolnej biblioteki, aby mogła służyć tym, którzy chcą zasięgnąć trochę kultury. Stare łacińskie przysło-

wie mówi: Ubi thesaurus tuus, ibi cor tuum - Tam skarb twój, gdzie serce twoje. Każdy z nas, jeśli tylko 

chce, może to serce zostawić dla potrzebujących i dla wszystkich, pomagając, działając.  

A mogę zapewnić, że każda ta chwila, w której pomagamy, lub działami dla drugiego człowieka, jest 

naszym skarbem. Ze swojej strony mogę zapewnić, że nie spocznę na laurach mając w ręku tytuł 

„Wspaniałego Krakowa”. Moje działanie nie polega na zdobywaniu nagród, lecz na 

działaniu dla dobra ogółu. Pro Publico Bono.  

/Gratuluje moim rówieśnikom biorącym udział w konkursie zdobytych wyróżnień/ 

/Konrad Grybel 3Lc/ 
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Kolej na kolej... 
…czyli szlakiem zardzewiałych silników i zapomnianych nastawników.  

 W dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć nieco historię tych lokomotyw, które zostały za-

pomniane oraz  tych, które nigdy nie powstały. 

 Co przez to rozumieć? Odpowiedź brzmi: wszystkie te lokomotywy, które zakończyły swe krót-

kie życie prototypu na złomowisku, lub jako projekt zasiliły zakładową kotłownię. 

 Na początek pozwolę sobie wymienić te, o których będzie mowa, a później poświęcę im kilka 

chwil. Zatem, co następuje: EP23; SP47; EPA42; ET24/EP24; ET43; ET22 (numery 1000 i 1001); ET41 

(typ C); EP40. 

 EP23 W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku PKP dążyło do osiągnięcia magicznych 

160km/h. Miały w tym pomóc EP08 (140km/h) które jeżdżą po dziś dzień. EP23 to modyfikacja popu-

larnej ET22, która prowadzi dziś np. składy InterRegio. Co sprawiło, że jej nie ma? Gdy w ET22 zbliża-

my się do „setki” trzeba pilnować, by żołądek i mózg nie zamieniły 

się nam miejscami, w skutek trzepania, szarpania i podskakiwania 

lokomotywy. Przy maksymalnych 120 żegnamy się z zębami i inny-

mi częściami ciała. Wniosek prosty – 160 km/h czymś takim? Nie-

wykonalne. EP23-001 przerobiono na ET22-121 (oryginalna 121 zo-

stała skasowana w wyniku kolizji). 

 ET22 1000 i 1001 Ta modyfikacja umożliwiała połączenie ze 

sobą dwóch lokomotyw, tak by pracowały w tandemie. Problem z nimi był taki, że 

przy ruszaniu generalnie szarpały za wagony (na testach zniszczeniu uległo kilka 

wagonów) nie ruszając zbytnio z miejsca, ewentualnie w drugiej lokomotywie 

następował wybuch oporów rozruchowych (co po ludzku oznacza, że lokomotywa 

się przegrzewała i zaczynała palić). Testy zarzucono, a lokomotywy służyły w lo-

komotywowni Tarnowskie Góry (osobno rzecz jasna), potem poszły na części 

zamienne, a jeszcze później jedną skasowano, a druga zaginęła gdzieś na torach 

odstawczych w/w stacji. 

   SP47 Genialny projekt polskich inżynierów i wspaniała kon-

tynuacja serii SP45-SP46. To była pogoń za prędkością – ten spalinowóz w 

roku 1975 rozwinął 140km/h, a w planach było osiągnięcie 160! 

Prace zostały zatrzymane przez PZPR. Nie mogli przecież pozwolić, 

abyśmy byli w czymś lepsi niż nasz „bratni naród”. O co poszło? 

Ówczesnym szczytem radzieckiej technologii była ST44 (czyli 

czołg T-34 z innym nadwoziem na wózkach kolejowych) osiąga-

jąca z biedą „setkę” przy zbliżonej mocy silnika. Jedna z dwóch 

lokomotyw stoi w Kościerzyńskim muzeum kolei, a druga zo-

stała pocięta na złom. 
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 EPA42 Jest to modyfikacja SM42, zbudowana na zlecenia stacji Warszawa Centralna. Dworzec 

znajduje się w podziemiach, więc stosowanie trakcji spalinowej jest niemożliwe. Co jeśli awarii ulegnie 

podstacja zasilająca? Pociągi staną, będzie ciemno, panika w wagonach. Więc zbudowano EPA42, czyli 

lokomotywę akumulatorową. Miała ratować składy, które utkną w tunelach Warszawy Centralnej. 

Służyła parę lat, potem skreślono ją z inwentarza i pocięto na złom. 

 ET24/EP24 Lokomotywa miała powstać na bazie EP09 (prowadzi pociągi ekspresowe InterCi-

ty) i miała opierać się na trzech wózkach dwuosiowych. Odmiana towarowa (ET24) miała prowadzić 

składy kontenerowe na górskich szlakach o ostrych zakrętach. Odmiana pasażerska miała prowadzić 

składy pasażerskie na takichż szlakach. Projektu nie zrealizowano i zasilił kotłownię zakładów Fablok. 

 ET43 Miała powstać również na bazie EP09, z tym że byłaby to lokomotywa dwuczłonowa. 

Tak jak ET41 to zdualizowana EU07, tak i to byłaby zdualizowana EP09. Realizację powstrzymał spadek 

przewozów i tym samym zapotrzebowania na ciężkie dwuczłonowe lokomotywy towarowe. Projekt 

nie został zrealizowany. 

 ET41 typ ‘C’ Pierwsza lokomotywa auto-
nomiczna sterowana radiowo, miała jeździć na 
popychu (na końcu pociągu, popychając go  
na podjazdach i przy ruszaniu) za lokomotywa-
mi ET41. Miała mieć prostopadłościenne pudło, 
przy jeździe autonomicznej rozwijałaby pręd-
kość do 125km/h – tak jak ET41. Wyposażona 
byłaby w rewolucyjny jak na owe czasy system 
sterowania radiowego. Nigdy nie powstała. 
 EP40 Powstała z przebudowania ET40, miała osiągnąć „magiczne” 160 
km/h, ale po pożarze w jednym z członów projekt zarzucono. Tym samym wróciła 
ona do pierwotnego stanu, czyli znów stała się ET40-41. 
 

Zagadka Numeru 

 Lokomotywa UFO8837 – czym jest? Niektórzy twierdzą, że to kosmici ją 

nam zesłali, inni że to efekt kilku litrów „absyntu” w zakładach producenta. Na 

rozwiązania czeka autor artykułu (znajdziecie mnie w szkole), dla zwycięzcy 

mam nagrodę-niespodziankę. 
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…czyli Kobieta zmienną jest, a lokomotywa tym bardziej…  

 Może zastanawialiście się kiedyś, dlaczego jednostka EN57, którą jechaliście wykazuje różnice  

w konstrukcji i/lub wyglądzie członów? Cóż, jak się za chwilę przekonacie, nie jest to problem dotyczą-

cy wyłącznie „kibli” (czyli jednostek EN57 – dla „niewtajemniczonych”). Pozwólcie zatem, że zabiorę 

was na wycieczkę szlakiem kameleonów na polskich torach. 

 Zacznijmy od nadmienionych już w tytule jednostek EN57. Poczciwy kibelek nieraz miewa bliskie 

spotkanie trzeciego stopnia z np. samochodem nieostrożnego emeryta. W skrajnych przypadkach je-

den z członów trafia do kasacji. Pozostałe trafiają na boczny tor i czekają na lepsze czasy. Te „lepsze 

czasy” następują, gdy „młody gniewny” wjedzie pod zamkniętą rogatkę. Tak też rozbity kibelek  

na bocznicy otrzymuje „nowy-stary” człon z innego rozbitego kibelka. Efekty takich kombinacji to np. 

EN57-719, który ma człon A od jakiejś rozbitej jednostki EN57. Lepiej się robi, gdy człon A jest ryflowa-

ny (ryfle to te poziome wypukłości na pudle wagonu/lokomotywy), człon S (silnikowy – środkowy) nie 

ma ryfli, a człon B jest przystosowany do wysokich peronów, czyli nie ma schodka. Jeszcze weselej 

jest, gdy przechodząc podczas podróży między członami, mamy wrażenie, że wylądowaliśmy w innym 

pociągu, bo wnętrza członów są różne. Jak widać inwencja twórcza PKP nie zna granic. Jako puentę 

zaserwuję jednostki EN71 (3+1=4, czyli Polak potrafi). Dwa kibelki straciły po jednym 

członie sterującym (przednim), czyli mamy dwa kibelki dwuczłonowe. Co z tym zrobić? 

Miejsca nie ma na bocznicy, na nowy człon nie ma widoków. 

-Majster, wymyślcie coś! 

-Kierowniku, zestawmy to z tamtym, przemalujmy 57 na 71 i nikt nie zauważy. 

-Genialny pomysł Panie majster, do roboty! 

Czyli kolejowy humor :) 

Nie mniej ciekawą historię niesie ze sobą ET40-041. W tej historii, znowuż brali 

udział emeryci na rogatce. W wyniku wypadku jeden z członów tej dwuczłonowej 

lokomotywy poszedł do kasacji. Samotny człon kilka lat stał na bocznicy w nadziei 

na łut szczęścia. Gdy w wypadku częściowemu rozbiciu uległa EP05-XXX, zapadła 

decyzja o odbudowie „czterdziestki”. Wszakże ET40 to dwie EP05 (dawniej EU-

05) połączone na stałe. I tak ET40-041 wróciła na szlak. Potem znów zmieniła 

twarz. „T” zamieniono na „P”, wymieniono kilka trybików, i EP40-041 wyru-

szyła na podbój CMK z prędkością 160km/h. Po pożarze członu od EP05, (i 

naprawie) „T” wróciło na 

miejsce, podmieniono try-

biki na stare i ET40-041 

wróciła do węglarek. 
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 EP23, o której już pisałem, zaczęła życie w zakładach Pafawagu jako zwykła ET22, a dopiero  

po jej skonstruowaniu została wytypowana do bycia EP23. Po pewnych kosmetycznych zmianach, 

identycznych jak w lokomotywie powyżej, EP23-001 wyjechała na tory. Krótko potem dostała numer 

ET22-121 po skasowanej lokomotywie o takimż numerze i także trafiła do węglarek. 

 Lokomotywy serii EU07 były przebudowywane  

na EP07, EP08 i ET41. Ale najciekawszym okazem jest loko-

motywa EU07-537. Zaczęła swe bogate życie jako drugi 

człon lokomotywy ET41-036. Po kasacji członu A w wyniku 

wypadku, ET41-036B stała się EU07-537, potem w ramach 

akcji modernizacyjnej, stała się EP07-537. Niektórzy twier-

dzą, że potem przebudowano ją na jedną z lokomotyw se-

rii EP08, a na jej miejsce w serii EP07 wstawiono jakąś in-

ną. Osobiście trudno mi w to uwierzyć, lecz kto wie jak by-

ło naprawdę? 

 Część popularnych SM42 chciano przystosować do ruchu pasażerskiego. I tak oto powstała seria 

SP42 (w ilości 268 sztuk). Wobec spadku zapotrzebowania na te lokomotywy, część 

przebudowano na SU42, a część skasowano. Ale, czym się różni SM42 od SP42? SP42 

zostały wyposażone w system ogrzewania parowego, za pośrednictwem kotła 

umieszczonego przy budce maszynisty, jako dodatkowy „garb”. Spadła liczba wago-

nów ogrzewanych parą, a to również przyczyniło się do likwidacji SP42. Nie jest 

wiadomym czy była to dobra decyzja. W moim odczuciu, raczej nie. Gdy 8 kwiet-

nia 2008 roku na stacji Szczecin Główny doszło do awarii zasilania trakcji, składy 

pasażerskie były przeciągane przez lokomotywy SM31 – nie posiadające ogrze-

wania. Co to ma do rzeczy? Przyczyną awarii była zamieć śnieżna i mróz. W wa-

gonach temperatura była bliska zewnętrznej, a w Szczecinie nie było innych 

spalinowozów, które mogłyby poprawić warunki. 

 Na chwilę jeszcze zatrzymamy się przy najnowszych „tworach” PKP.  

Są to: SM42 typu 6Dg (czyli zmodernizowane); SM48 -> teraz ST48; SU45 -> 

teraz ST45; SU46 -> teraz ST46; ST44 -> teraz ST40; EU07 -> teraz EU07A. 

Wszystkie brzydkie, plastikowe, z awaryjnymi i słabymi silnikami, za to na-

szpikowane elektroniką, która jest jeszcze bardziej zawodna niż 

polski asfalt (który jak wiemy rozpada się w ciągu paru tygodni 

od położenia). 

 Kto wie co nam przyniesie jutro, jakie „cuda” PKP nam 
sprezentuje? 
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...czyli magia liter i cyfr.  

Każdy kto jechał kiedyś pociągiem powinien pamiętać, że na ścianach bocznych i na cele pojazdu znaj-

dowało się jakieś oznaczenie – np. SU42, SA103, EN57,… Co w zasadzie znaczą te tajemnicze skróty? 

Odpowiedź znajdziecie w tym artykule. 

 Każde z tych oznaczeń zbudowane jest w identyczny sposób i zawsze składa się z min. czterech 

znaków. Pierwsza z dwóch liter jest wyznacznikiem typu napędu: E – pojazd elektryczny; S – pojazd 

spalinowy (z racji tego, że te oznaczenia nie imają się parowozów, nie ma litery np. P). Druga litera 

jest wyznacznikiem przeznaczenia pojazdu: M – lokomotywa manewrowa; T – lokomotywa towaro-

wa; P – lokomotywa pasażerska; U – lokomotywa uniwersalna (może prowadzić zarówno pociągi to-

warowe, jak i pasażerskie, oraz prowadzić manewry). W praktyce, sztywno trzymano się tego raczej 

dawno temu, bo dzisiaj podejście kolei jest raczej luźne w tej materii. Litery: W, N, A i D są zarezerwo-

wane dla SZT (spalinowych zespołów trakcyjnych) i EZT (elektrycznych zespołów trakcyjnych),  

ale o tym za chwilę. Cyfry następujące po dwóch pierwszych literach, zależą przede wszystkim  

od pierwszej litery. Jak? To proste. W przypadku pojazdów spalinowych są one uzależnione od mocy 

silnika (silników) oraz kolejności pojazdu w serii. W przypadku pojazdów elektrycznych są one uzależ-

nione od ilości osi napędnych, a co za tym idzie liczbie wózków, oraz kolejności w serii. 

 Co do liter W, N, A i D: 

- A tyczy się jedynie pojazdów spalinowych (i wedle wszelkich informacji dostępnych 

autorowi, jest jedynie „wypełniaczem”) 

- D tyczy się niemal wyłącznie EZT (wyjątkiem jest SD80) oznacza przeznaczenie 

pojazdu do ruchu dalekobieżnego 

- N dotyczy zarówno EZT i SZT, oznacza przeznaczenie do ruchu lokalnego i pod-

miejskiego na liniach o niskich i wysokich peronach 

- W dotyczy tylko EZT, oznacza przeznaczenie do ruchu podmiejskiego na liniach 

o wysokich peronach 

Liczby następujące (w przypadku EZT) po oznaczeniu literowym oznaczają: 

 

Zakres Liczba 
członów 

Zasilanie 

51–69 3 3 kV DC 

70–79 4 3 kV DC 

80–89 1 dowolne 

90–93 2 0,8 kV DC 

94–99 dowolna inne niż 0,8 kV DC i 3 kV DC 
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Teorii już chyba starczy wszystkim :) Teraz troszkę „na luzie”, czyli jak tabor nazwać bez użycia 

tych literek i cyferek. 

Jako że każdy pojazd ma jakieś mniej lub bardziej unikalne cechy, zostały im ponadawane róż-

ne nazwy. Pełną listę, drogi czytelniku, możesz poszukać w Internecie, a ja pozwolę sobie opisać  

tu tylko kilka najciekawszych. 

Dla przykładu: lokomotywa SP32, sprowadzana z Rumuni, zyskała nazwę „Zemsta Ceaușe-

scu” (czyt. Czałszesku), ze względu na wysoką awaryjność silników, niektórzy mniemają iż jest to ze-

msta obalonego dyktatora Rumuni o takimż nazwisku. 

Z kolei jeden ze świeżych nabytków PKP – 

EZT 39WE zyskał sobie przydomek „predator” lub 

„terminator” ze względu na charakterystyczny wy-

gląd czoła zespołu, przypominający właśnie jakie-

goś futurystycznego robota. 

Lokomotywa SM31, dzięki kanciastemu pu-

dłu przypominającemu karton z mleka, zyskała na-

zwę „Trumna” lub „Szafa”. 

Król polskich szlaków, czyli jednostka EN57 

to tzw. Kibel, jednak gdy ma plastikowe siedzenia 

(to nie jest przeszłość, jeszcze takie jeżdżą!) staje się „Ortopedą”. 

Wesoła wąskotorowa lokomotywka o wciąż szerokim zastosowaniu - 

Lxd2 zyskała miano Maybacha, które to zawdzięcza nazwie silnika spalinowego, 

która, w oryginale brzmi „Maybach MB 836Bb”. 

/Łukasz Wac 1Me/ 
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 Jedną z najczęściej obecnych w historii metod rozwiązywania konfliktów, najbardziej popular-

ną była wojna; można powiedzieć, że wojna nigdy się nie zmienia, gdyż po dziś dzień ludzkość szuka 

coraz bardziej zaawansowanych i lepszych metod do walki. Jeden z takich elementów został na stale 

przyłączony do armii w połowie I Wojny Światowej, kiedy to pierwszy raz wykorzystano czołgi jako 

pojazd bojowy. Jednak jest to zbyt ogólne pojęcie, gdyż czołgi w tamtym okresie miały swoje klasy 

pojazdowe, które były definiowane przez ich wyposażenia, użyteczność i cel na polu walki. Spośród 

podstawowych czołgów lekkich, średnich i ciężkich, wyróżniała się specjalna klasa która miała jedno 

konkretne zadanie: eliminowanie wrogich pojazdów opancerzonych.  

Niszczyciele czołgów. Jednym z państw, którym niszczyciele czołgów bardzo pomogły na polu walki, 

było USA, które dyspo-

nowało niesamowitą 

trójką pojazdów. 

M10 "Wolverine" (ang. 

Rosomak)  - pierwsze 

poważniejsze podejście 

do tematu . Oparty na 

kadłubie Shermana zo-

stał wprowadzony do 

służby w ekstremalnym 

tempie, dzięki czemu 

mógł pomóc aliantom podczas kampanii na Włoszech. Działo 76mm było ideal-

ne przeciwko większości celów, doskonała penetracja pocisków przeciwpancer-

nych (118-121 mm)  mogły zniszczyć praktycznie każdy niemiecki pojazd w 

tamtym okresie (z Tygrysami bywały jednak problemy). Oprócz głównego 

uzbrojenia dysponował dwoma karabinami maszynowymi M1919, które sku-

tecznie zwalczały piechotę przeciwnika. Wadami były przede wszystkim 

cienki pancerz 57mm na przodzie był zbyt cienki na skuteczną 

ochronę przed większością niemieckich dział, ponadto, wieża 

była stale otwarta, przez co załoga czołgu była narażona na po-

tencjalny atak wrogiej piechoty,  

Pancerne niszczyciele 
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artylerii i samolotów. Wyprodukowano ponad 6500 egzemplarzy; warto dodać, że Wielka Brytania 

wprowadziła własną wersję tego pojazdu, tak zwany "Achilles" różnił się głównie zastosowaniem 

działa 17-funtowego, które było bardzo zbliżone osiągami do amerykańskiego oryginału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M18 "Hellcat" - Hellcat był innowacyjnym podejściem do tematu. Projektowany od sa-

mego początku jako niszczyciel czołgów, który miał szybko przemieszczać się na stano-

wisko bojowe. Poświęcając pancerz (w tym odsłaniając dach jak w M10) Hellcat został 

najszybszym czołgiem II Wojny Światowej, osiągając aż 97km/h na drodze. Uzbrojony 

był w armatę 76mm M1A2, która była bardzo zbliżona do działa M10, jednak najwięk-

szą bronią Hellcata była jego mobilność i zdolność do walki z zaskoczenia, szybkie  

i precyzyjne ataki były niesamowicie skuteczne przeciwko niemieckim jednostkom 

pancernych. Planowano wprowadzić wersję o nazwie "Super Hellcat", gdzie głów-

nym uzbrojeniem była armata 90mm M3, jednak po zakończeniu wojny, zaniechano 

tego projektu. Razem wyprodukowano ponad 2500 sztuk tego pojazdu. 
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M36 "Slugger"/"Jackson" - Niestety, działa 76mm miały duże problemy z przebiciem pancerzy 

"Panter" i "Tygrysów", dlatego armia USA postanowiła ulepszyć czołgi M10, zmodyfikowana została 

konstrukcja wieży, tak aby mogła pomieścić potężną armatę 90mm M3, która była w stanie przebić 

160mm litej stali, wzmocniono również pancerz przedni do grubości 108mm. Po udanych testach, 

czołg został przemianowany na M36 i został skierowany do Europy w połowie 1944r. gdzie od razu dał 

o sobie znać, skutecznie eliminując najcięższe niemieckie cele. Podobnie jak poprzednie niszczyciele, 

nie posiadał osłony dachu, jednak skuteczność jego działa pozwalała mu niszczyć cele opancerzone  

z odległości 1km. Armata 90mm była na tyle skuteczna, że wykorzystano ją w późniejszym czołgu 

"ciężkim" Pershingu. Razem wyprodukowano około 1400 egzemplarzy M36, walczył głównie  

w Francji, Belgii i Niemczech. 

/Konrad Purchla 3Lc/ 
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Wybrani  

Sięgnęłam po tą książkę, ponieważ poleciła mi ją pani w bibliotece. I szczerze mówiąc - porwała 

mnie. Wartka akcja, liczne i ciekawe wątki, które ciągle przeplatają się z wątkiem głównym sprawia-

ją, że nie można się od niej oderwać. W książce spotykamy się z szesnastoletnią Allie Sheridan, którą 

z problemów ma wyzwolić tajemnicza Akademia. Tylko, że tam życie dziewczyny jeszcze bardziej się 

komplikuje, a co więcej dowiaduje się prawdy o samej sobie, matce i babci. Jakiej? Przekonajcie 

się :) Ponadto Allie przeżywa rożne swoje perypetie; takie, które spotykają każdą nastolatkę, ale  

i takie, które rzadko zdarzają się ludziom w tak młodym wieku. Z powieści dowiadujemy się jak so-

bie z nimi radzi. 

W „Wybranych" bardzo spodobała mi się spójność tekstu, podział go na wygodne roz-

działy, co znacznie ułatwiło mi przeczytanie; narracja pierwszoosobowa, w której po-

wieść została napisana- dzięki niej możemy się wcielić w bohaterkę i się z nią utożsa-

mić i przeżywać to, co ona przeżywała. Książka jest moim zdaniem kierowana do każ-

dej grupy odbiorców, każdy z nas może po nią sięgnąć.  

„Wybrani" to pierwsza część świetnej serii, która wywarła na mnie ogromne wra-

żenie. Stała się świetną odskocznią od otaczającego szarego świata, a dzięki niej 

zrozumiałam, że niejednokrotnie może się zdarzyć, że to właśnie od mojej decyzji 

może zależeć bardzo wiele i dlatego też trzeba je rozważnie podejmować. Gorą-

co polecam przeczytać całą serię:) nie pożałujecie! 

/Aleksandra Łazowy 1Lc/ 

Biblioteka poleca 
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Córki Mafii – dzieci też mogą być poważne  

 

Tytuł: Córki Mafii  
Tytuł oryginalny: Сёстры  
Produkcja: Rosja 
Gatunek: dramat, sensacja 
Premiera: 10 maja 2001 roku (świat) 
Reżyseria: Sergey Bodrov Jr.  
 

 Moskwa.  

 Szef jednej z dominujących mafii wychodzi z więzienia, 

gdzie siedział za napad na bank. Przed bramą czeka na niego stę-

skniona żona, 8-letnia, rozpuszczona córka Dina i przyszywana 

córka Sweta, 13-letnia córka snajpera z poprzedniego małżeń-

stwa żony. Po pewnym czasie zgłaszają się do niego byli wspólni-

cy, twierdząc, że ich oszukał przy ostatniej akcji i żądają miliona 

rubli albo zajmą się jego młodszą córką. Zawirowania doprowadzają do tego, że, dziewczynki jeżdżą 

po mieście i okolicznych miejscowościach, uciekając przed gangsterami. Niewiele to wnosi informacji 

o filmie, ale to jest jego główny wątek i zdradzenie dalszej fabuły zabrałoby cały urok  

z oglądania, a film ma niewątpliwie niesamowity klimat. 

Cała produkcja jest niesamowicie naturalna, począwszy od scenografii, przez muzykę, 

po grę aktorską. Pokazuje ona realia rosyjskiej mafii, a także ich rodzin. Nie ubarwia 

tego jak hollywoodzkie produkcje, lecz i tak świetnie się ogląda. Jest to dość stary 

film i ze względu na kraj w jakim został nakręcony, nie zaznamy tu wybuchów, pości-

gów z zabójczą prędkością czy strzelanin znanych z zachodniego kina. Właśnie ten 

chłód, obojętność i wspomniana wcześniej naturalność, z jaką przedstawiony jest 

ten świat sprawia, że człowiek zagłębia się w fabule i utożsamia z bohaterami. Je-

żeli macie takie szczęście jak ja i zawsze ginie wasz ulubiony bohater, to w tym 

filmie prawdopodobnie będzie tak samo, a szkoda, bo mimo, iż jest to postać dru-

goplanowa, to i tak jest świetnie zagrana i dopracowana już na poziomie scena-

riusza. Sama historia jest dobrze opowiedziana, w pewnych momentach i poru-

szająca, lecz mimo wszystko czasami ma się wrażenie, ze czegoś mogłoby być 

więcej. To sprawia, że chce się ten film oglądnąć jeszcze raz, myśląc „Nie, coś 

tu jest nie tak, coś pominąłem”. I fakt, za każdym razem odkrywa się coś no-

wego. Spotykamy tu też mieszankę charakterów: oddana żona, rozpuszczona 

córka, silna, zbuntowana nastolatka (na dodatek świetnie strzelają-

ca, co wykorzystane jest w jednej z lepszych scen w filmie), szef 

mafii, cygańska rodzina, dociekliwy milicjant a nawet niegroźny 

pijaczek. 

Naprawdę ciężko jest zrecenzować film, który z założenia ma 

oddziaływać na każdego widza z osobna i u każdego wywołuje 

różne uczucia. Może lepiej zobrazuje to muzyka jaka mu to-

warzyszy w niemal każdej scenie.     
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Wykorzystano tu utwory popularnego w tym czasie, rockowego zespołu Kino i ich piosenek jest nie-
wątpliwie najwięcej. Sweta w jednej scenie nawet ogląda teledysk z nimi. Najbardziej znaną piosenką 
jest „Stuk” (ros. Стуk), którą sama polecam przesłuchać. Idealnie oddaje klimat całego filmu. Wyko-
rzystano również takie piosenki jak: Kukułka (Кукушка), Spokojna Noc (Спокойная Ночь) czy Wojna 
(Война).   
 Polecam ten film na nudne, letnie wieczory, bądź gdy macie zły humor. Jest nastrojowy, miej-
scami bojowniczy i na pewno na „odstresowanie” się idealny. Mam nadzieję, że choć trochę zaciekawi 
was przedstawiony tam świat i zobaczycie inną stronę kina sensacyjnego. 

/Paulina Siembida/ 
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Choć Kochanowski historią już jest chwalebną, 

nie brak takich, co mistrza naśladować chcą! 

Czyli fraszki wymyślone i spisane przez uczniów klasy 1 Lb. 

Dramat ucznia 

Gdy na lekcji uczeń siedzi 

Każdy nauczyciel wzrokiem go śledzi 

I tylko nauczyciel wie, 

Czy uczeń udzieli dobrej odpowiedzi. 

I taki jest dramat ucznia, 

Który sobie siedzi i musi udzielić odpowiedzi. 

/ Z.K. / 

Kartkówka 

Kartkówka – niby błahostka 

Kto się nauczył – myśli: „Co za drobnostka!” 

Jednak realista spodziewa się jedynki…,  

Dlatego, że na naukę nie poświęcił nawet godzinki 

/ Pati / 

 

Na chwilę 

W ciepły dzień wyjść na spacer 

Usiąść pod drzewem i odpocząć, 

Przemyślenia najwyższy czas zacząć. 

Niczym nie wolno się trapić, 

Zimnej wody się napić. 

Słońce świeci wysoko na niebie, 

Ten moment jest dla Ciebie 

/ golowy gol / 

 

Fraszka o fraszce 

Siedzę przy biurku, 

Jeszcze momencik, a pewnie zasnę 

Nie mam pomysłu, weny i natchnienia 

Zgubiłam długopis, gdzieś się poniewiera.  

Czas leci i mija nieubłagalnie 

Już czuję, że będzie fatalnie. 

/ Karolina Nazimek / 
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Krótka prawda o facetach 

Co to za kochanie pytają mnie ludzie, 

Więc powiem z doświadczenia  

O wielkim trudzie. 

Bo mężczyzna to dziwna dla mnie  

Jest postać. 

Bo raz by chciał odejść, a drugi raz zostać.  

Zamiast powiedzieć „przepraszam”, na Ciebie winę 

zrzuci 

I myśli, że tym faktem bardzo mnie 

Zasmuci. 

Rzadko by cos zrobił, tylko kawa i gazeta 

Oj wielką sztuką jest zrozumieć faceta. 

/ Natalia Paszcza / 

 

Na grubasa 

Jeśli tak często nie jadasz 

Jako mi ciągle powiadasz 

To czemuś jest tak okazała 

 I wielkie rozmiary wciąż wkładasz” 

/ Oskar Marcinkowski / 

Nudy 

Cały dzień myślę 

I wiem, że i tak nic nie wymyślę. 

Na kartce papieru długopis marnuję, 

Co z tego, jak i tak nic nie wyczaruję. 

Za oknem zimno, deszcz pada, wieje 

A ja pod kocem i się ze mnie leje. 

Lecz w końcu krzyczę „dość!” 

Az mi strzyknęła kość.  

Teraz stoję jak słup soli, 

Bo mnie strasznie noga boli. Morał z tego krótki, 

Lepiej siedź cicho i zagryzaj chrupki 

/ Iza Kowalska / 
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M iłość. Jakież to cudowne uczucie… no tak, ale tylko gdy jest się z kim tym dzielić.  

Oto największy problem Kaśki: albo zakochiwała się w nieodpowiednich; albo  

w takich, którzy jej nie chcieli, albo w zajętych… I kiedy już odpuściła i stwierdziła, że miłość do nicze-

go nie jest jej potrzebna, ta franca zapukała wprost do jej drzwi. Stało się to na balu szkolnym. 

Pierwszy raz postanowiła się wystroić, więc kupiła sobie długą rozkloszowaną suknię w ciepłym odcie-

niu jasnej czerwieni, jej kuzynka ładnie ją uczesała i zrobiła makijaż. Gdy dotarła do szkoły  

i powoli wmieszała się w tłum uczniów, ktoś złapał ją za rękę i pociągnął za sobą. Nie bardzo wiedziała  

o co chodzi, ale nie protestowała. Gdy wydostała się z tłumu, spostrzegła, kto ją ciągnął. Był  

to chłopak ze starszej klasy, jak się okazało - Paweł. Był bardzo miły, sympatyczny  

i jeszcze tak bosko wyglądał, miał na sobie idealnie skrojony frak, więc po prostu ideal-

ny.  

-O co chodzi? - spytała niepewnie.  

-O nic, tam jest dużo ludzi i jest głośno. Tam nie mógłbym Ci na spokojnie powiedzieć, 

że ślicznie wyglądasz. Na prawdę bardzo mi się podobasz. - uśmiechnął się szeroko.  

Kasia oniemiała, ktoś ją podrywał i to jeszcze jaki "ktoś", ledwo wydukała:  

-Dziękuję, ty też nieziemsko wyglądasz.  

Nagle zaczęło się robić, jak w tych cudownych komediach romantycznych,  

na których zawsze się płacze. On był czarujący i Kasia po prostu nie mogła się  

mu oprzeć. Gdy temat „wszedł” na nią i zaczęła opowiadać o sobie, spostrzegła, 

że nie dopytuje o nic, tylko Uważnie jej słucha.  Bardzo jej się to podobało  

i szczerze jej zaimponował. Resztę balu przetańczyli i lepiej się poznawali. 

Kolejne dni mijały bardzo szybko, ledwo skończyły się lekcje, a oni szli na długie 

spacery.  Zaprzyjaźnili się, a rozumieli się niemalże bez słów. Wiadomo, 

przyjaźń kończy się, gdy jedna osoba zaczyna czuć więcej i tak było 

w tym przypadku.  Kaśka po prostu się zakochała tak bez pamięci 

jak nigdy wcześniej, ale bała się mu o tym mówić, bo bała się od-

rzucenia. Uważała,  że dobrze jest jak jest, ale wszystko się 

zmieniło, gdy po dwóch miesiącach Paweł powiedział, że się  

w niej zakochał, a wtedy była w siódmym niebie, jej marzenie 

się spełniło. No i jak to bywa zostali parą i oboje czuli że 

razem mogą się zestarzeć.  

 

Technik z duszą humanisty 
Opowiadania Aleksandry Łazowy 



 

41 

Gazetka Zespołu Szkół nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie 

P oznali się przypadkiem, a choć całe życie to kwestia przypadku, to ten był wyjątkowy. 

Wracając ze szkoły, niczego nie świadoma, szła powoli w stronę przystanku. Kolejny raz 

będzie się tłuc tramwajem do domu, kolejny raz między tymi wszystkimi wszędzie się spieszącymi 

ludźmi. Tym razem było inaczej. Usiadła na końcu chcąc w spokoju posłuchać muzyki, ale kolejny 

problem - nie wzięła słuchawek. Ale pech! Zaczęła patrzeć przez szybę, gdy nagle poczuła, że ktoś 

usiadł obok. Zapytał, czy nie będzie jej przeszkadzać swoją obecnością, odpowiedziała, że nie.  

Po pierwszym spojrzeniu utonęła w jego oczach, nie mogła przestać wlepiać w niego swojego 

wzroku.  

- Co we mnie jest tak ciekawego, że całą trasę się na mnie patrzysz? - zapytał uśmiechając się tak 

pięknym uśmiechem.  

- Ojć… wybacz. Nie kontrolowałam tego chyba. O, to mój przystanek, to cześć.  

Skłamała, nie chciała tłumaczyć mu swojego dziecinnego zachowania. I znowu pech!  On tez wy-

siadł i w dodatku ją dogonił.  

- W sumie to słodko wyglądałaś, wlepiając tak swoje śliczne oczy - i znów się uśmiechnął.  

- Czy to był komplement ?  

- A zabrzmiał jak on ?  

- Tak trochę.  

Poszli na spacer i rozmawiając zaczęli wzajemnie się poznawać. Mijały tygodnie, mie-

siące, zostali parą tak zgodną, jak jeszcze żadna. Po dwóch latach dowiedziała się, 

że ma raka, że został jej miesiąc życia. Spędziła go najlepiej, jak mogła. Przedostat-

niego dnia poprosiła swojego ukochanego o to, by wytrzymał bez niej cały dzień, 

po czym wręczyła mu kopertę i poprosiła, by przeczytał ją jutro i odeszła. Chłopak 

wytrzymał cały dzień, podczas gdy ona w szpitalu wydała z siebie ostatnie tchnie-

nie. On wyciągnął list z koperty i przeczytał: „widzisz kochanie, udało ci się teraz, 

rób to samo codziennie. Kocham Cię !" nie rozumiejąc listu zadzwonił do niej. 

Odebrała matka i powiedziała mu, co się stało. Chłopakowi ciężko było pozbie-

rać się po tej informacji, ale dał sobie radę. Teraz ma dom, rodzinę,  ale ciągle 

o niej pamięta.  

„Całe życie to kwestia przypadku" Mateusz powtarzał to sobie do 

znudzenia, stało się to jego mottem. Tak było i tym razem, szedł 

na przystanek tramwajowy, jak zwykle na Muzeum Lotnictwa, 

idąc słuchał muzyki, zapatrzył się na przejeżdżający samochód i 

niechcący wpadł na dziewczynę. Niestety, zderzenie było tak 

niezdarne, że wyleciał jej z rąk spory segregator wypełniony 

jakimiś kartkami, które były zapisane drobnym pismem.  
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-Przepraszam, zagapiłem się. - Zaczął zbierać kartki z chodnika, całe szczęście było sucho. - Co to za 

teksty? I wtedy na niego spojrzała, a on utonął w błękicie jej oczu, jej proste włosy luźno opadały 

na ramionach a policzki miała zaróżowione.  

-To nic. Takie tam opowiadania, scenariusze nie do spełnienia. Coś w tym rodzaju. - Odpowiedziała 

i uśmiechnęła się. Mateusz oniemiał, wpadł po uszy i to tak od pierwszego wejrzenia.  

-Jak masz na imię? - Wstali z klęczek, okazało się, że dziewczyna wzrostem nie grzeszy.  

-Patrycja. Chodzimy razem do szkoły. - ponownie się uśmiechnęła.  

-Ja jestem Mateusz. Jak to ? I ja Cię nie zauważyłem?  

-Nie miałeś okazji, bo zawsze siedzę w jednym miejscu.  

-To skąd o mnie wiesz ?  

-Często Cię mijam, wybacz mi, ale śpieszę się na tramwaj.  

-Poczekaj! Odprowadzę Cię.  

Szli rozmawiając o wszystkim i o niczym. Dotarli na przystanek i gdy wsiadła do tram-

waju i odjechała, zauważył, że zgubiła jedno ze swoich opowiadań. Podniósł je  

i uważnie przeczytał. Był to niezwyczajny romans i choć nienawidził tego gatunku, 

przeczytał je chyba tysiąc razy. Było to zwykłe opowiadanie o nieszczęśliwej Miłości  

i złamanym serduszku. Po godzinie znał je na pamięć, słowo w słowo. Gdy wrócił do 

domu postanowił ją znaleźć, udało mu się to. Chciał do niej napisać, ale bał się, że 

go nie polubi. Jednak po dłuższej chwili zastanowienia napisał. W krótkiej wiado-

mości zawarł podziękowanie za opowiadanie i zaprosił ją na spacer po zakończo-

nych lekcjach. Patrycja, ku jego wielkiemu zdumieniu, zgodziła się, 

a co do opowiadania nie była zła jak mu się wydawało, tylko bardziej zszokowa-

na, że ktoś je przeczytał. Następnego dnia poszli na wyczekiwany przez obojga 

spacer. Dużo się o sobie dowiedzieli. W szkole też zaczęli częściej rozmawiać. 

Zaprzyjaźnili się, a po kilku miesiącach zostali parą. Idealną parą. Nie było mo-

wy o żadnej kłótni, zawsze się godzili i wychodzili bez szwanku. Niby przypa-

dek, a miłość na całe życie.  
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N o więc była sobie raz dziewczyna. Jej marzenia ograniczały się tylko  do posiadania 

motocykla. Miała 15 lat, a na imię Ola. Nie mogła się doczekać upragnionej osiem-

nastki, żeby zdać prawko i ruszyć w długą podróż. Pewnego dnia przechodząc przez ulicę,  

w słuchawkach na uszach, wpadła na idącego w drugą stronę chłopaka. On odwrócił się i tylko kiw-

nął głową. Gdy zobaczyła jego oczy po prostu oniemiała, a jej serce zaczęło łomotać jak oszalałe.  

Po dwóch dniach znowu go spotkała, tym razem na przystanku tramwajowym. Bała się podejść,  

bo rozmawiał ze swoimi znajomymi. Odwróciła się w drugą stronę, gdy nagle ktoś poklepał ją  

po ramieniu. Spojrzała i znów te oczy. Chłopak się przywitał i zaczęli rozmawiać, okazało się, że 

chodzą do tej samej szkoły. Miał 17 lat i na imię Michał. Od tego czasu zaczęli spędzać ze sobą co-

raz więcej czasu. Rozmawiali o wszystkim. I choć bardzo się różnili, coś ciągnęło ich do siebie. Minął 

rok. Znali się już bardzo dokładnie, a pewnego dnia Michał zapytał, czy będzie jego dziewczyną. Ola 

bardzo się z tego ucieszyła i oczywiście się zgodziła. Minęły dwa kolejne lata ich związek rozkwitał. 

Przyszła jej upragniona 18-stka. W końcu prawko na motocykl i wyczekany zakup Yamahy R6. Była 

w siódmym niebie mogąc wsiąść i jechać.  

Tego dnia zadzwoniła do niego i powiedziała że będzie za godzinę. On czekał i czekał. Coś 

się stało! nie ma jej od ponad dwóch godzin.  

Po chwili odebrał telefon od matki Oli i usłyszał, że uległa wypadkowi. Na skrzyżowaniu 

jakiś młody wymusił pierwszeństwo. Śmierć na miejscu. A w jej kurtce znaleźli liścik: 

„gdyby coś się stało, to powiedz mu, że go bardzo kochałam i przepraszam."  

/Aleksandra Łazowy 1Lc/ 
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18 dzień roku 395 

 Mam już całe dziesięć lat. Tak jak codziennie, dzisiaj znów zanoszę kwiaty na grób mojego ta-

tusia. Zginął wtedy, gdy się urodziłem. Nie wiem czemu i jak umarł. Wiem, że kiedyś znajdę zabójcę 

mojego tatusia. 

 

40 dzień roku 395 

 Żyję z moją mamusią w małej wiosce obok lasu. Żyjemy z hodowli owiec i krów. Mamy kilka 

pól, na których wszyscy pracujemy, aby każdy miał jedzenie na cały rok. Tutaj w domu nie mam 

przyjaciół i nikt nie chce się ze mną bawić. Każdy mówi, że jestem jakiś dziwny. Trochę mi smutno  

z tego powodu. 

 

25 dzień roku 396 

 Moja wioska została zaatakowana przez magów.  Pobiegłem jak najszybciej  

do domu szukając mamusi. Nie było jej tam, więc wziąłem medalion, który został  

mi po tatusiu. Kiedy chciałem uciekać z domu, to do środka wpadł jakiś mężczyzna 

ubrany na czerwono. Popatrzył na mnie i powiedział szybko, żebym uciekał tylny-

mi drzwiami. Tak też zrobiłem. Szukałem mamusi, ale nigdzie jej nie było. Widzia-

łem tylko ludzi palących się lub uciekających z domów i na głównej drodze. Cze-

kałem w bramie do wejścia wioski. Mamusia nagle wybiegła zza jednego z do-

mów. Poruszała się w moim kierunku, lecz kiedy była już blisko mnie i miała 

mnie złapać w objęcia to 

 

 26 dzień roku 396 

  Nie byłem w stanie dokończyć wczorajszego wpisu. Moja mamu-

sia umarła. Biegła do mnie, kiedy jej szyję przebiła strzała. Krew 

opryskała mi twarz. Nie wiedziałem co robić. Upadłem na kolana. 

Zacząłem szlochać. Nagle ktoś podbiegł i chwycił mnie pod pachy 

i poniósł.  

Tragedia przyszłego mistrza... 
Opowiadanie Piotra Goraja 
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27 dzień roku 396 

 Już drugi dzień jestem z tą kobietą, która mnie uratowała. Na imię jej Suen. Jest bardzo miła  

i troszczy się o mnie, jak kiedyś mamusia. Suen jednak to nie mamusia i nigdy nią nie będzie…  

 

28 dzień roku 396 

 Cały dzień szliśmy przed siebie,  wieczorem zaś rozbiliśmy obóz a odpoczęliśmy nocą. Suen 

powiedziała mi, że nauczy mnie polować. Pomyślałem, że skoro teraz to od niej zależy moje życie,  

to powinna znać chociaż moje imię. Loras. Tak właśnie mam na imię. 

 

34 dzień roku 396 

 Suen twierdzi, że jestem inteligentny i mądry. Kilka dni temu zaczęła mnie uczyć tego, co bę-

dzie mi potrzebne, aby przeżyć w tym lesie, przez który teraz podróżujemy. Na przykład, umiem już 

odróżniać niektóre rośliny jadalne od trujących. Mamusia byłaby pewnie ze mnie dumna. 

 

40 dzień roku 396 

 Coraz lepiej idzie mi nauka. Suen zaczęła uczyć mnie strzelania z łuku, a wcześniej 

pokazywała, jak go skonstruować.  Tak samo uczyła mnie walki mieczem, choć teraz wal-

czymy na patyki, bo ona twierdzi, że mógłbym zrobić sobie krzywdę jej mieczami. Zaczą-

łem się uczyć jakiegoś dziwnego języka. Suen mówi, że to język zapomnianych. 

 

50 dzień roku 396  

 Suen powiedziała, że coraz lepiej strzelam. Nie jestem jednak urodzony do wal-

ki mieczem. Cały czas obrywam i mam pełno siniaków. Bardzo często myślę o mamu-

si i tatusiu. Czemu ona wybiegła zza tego domu? Czemu on umarł kiedy się urodzi-

łem? 
 

69 dzień roku 396 

 Razem z Suen dotarliśmy do wioski Alarin. Dzięki nauce języka skojarzyłem, 

że „alarin” znaczy ochrona. Szliśmy razem przez wieś, aż w końcu dotarliśmy do 

gospody. Weszliśmy do środka, po czym Suen zapłaciła za nocleg i kazała iść do 

pokoju na pierwszym piętrze.  
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127 dzień roku 397 

 Dawno temu skończyłem dwanaście lat. Dwa miesiące po tym, jak przybyliśmy do Alarin, Suen 

kupiła mały dom i pole. Pracujemy wytrwale. Ja w ciągu roku opanowałem do perfekcji strzelanie  

z łuku. Walka mieczem już nie szła mi tak dobrze. Teraz językiem zapomnianych czasami nawet my-

ślałem. W tym języku odbywałem długie, kilkugodzinne rozmowy z Suen.  

 

128 dzień roku 397 

 Każdy dzień mija na ciężkiej pracy w polu, ale nie dzisiejszy. Suen powiedziała, że musimy wy-

jechać. Spytałem zdziwiony, gdzie mamy jechać? Odpowiedziała, że do Sin. Dodała, że wioska  

ta znajduje się na Wielkiej Pustyni Czerwonej. Ja nawet nie wiem, gdzie to jest? Dziś mam się spako-

wać, bo już jutro wyjeżdżamy. Przywykłem do takiego życia na wsi. 

 

 131 dzień roku 397 

  Już trzeci dzień jesteśmy w drodze. Mogę teraz przynajmniej rozwijać jeszcze bardziej 

swoje umiejętności. Dzisiaj upolowałem białego jak śnieg, ogromnego ptaka.  

 

143 dzień roku 397 

 Piętnaście dni podróży.  Wieczorami, kiedy rozbijamy obozy, już nawet nie chce 

mi się pisać tego dziennika. 

 

152 dzień roku 397 

 Zaatakowano nas w porze obiadu. Trzech napastników nagle wyskoczyło zza 

krzaków. Jeden pochwycił Suen i przyłożył jej długi, ostry nóż do gardła. Obiera-

łem wtedy korzenie pewnej rośliny i miałem nóż w lewej ręce. Patrzyłem w oczy 

agresorów. Byli naprzeciw mnie. Krzyczeli coś, żebym powiedział, gdzie trzyma-

my pieniądze. Nie wiedziałem, co mam robić. Niewiele myśląc uniosłem szybko 

lewą rękę w gorę, wykonałem zamach i rzuciłem w człowieka, który trzymał 

nóż na gardle Suen. Ostrze wbiło mu się po samą klingę w czaszkę między 

oczami. Moja przyjaciółka wyrwała nóż z ręki bandziora i wbiła w szyję kolej-

nemu obok. Trzeci podbiegł do niej z za pleców, lecz ona chwyciła go dłońmi 

za szyję i przerzuciła przez plecy. Człowiek ten wylądował na ka-

mieniu wystającym z ziemi i złamał kręgosłup. 
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157 dzień roku 397 

Po miesiącu dotarłem z Suen na Wielką Pustynię Czerwoną do Sin i tu zaczęła się moja przygoda… 

/Piotr Goraj 1Lb/ 
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Dzień Zwierzaka 
Technikum Komunikacyjne po raz kolejny w ciągu tego jednego dnia zamieniło się w przyjazną pla-

cówkę dla psów oraz kotów. Mowa o tradycyjnym „Dniu Zwierzaka” obchodzonym każdego roku 

szkolnego. Idea tego dnia jest prosta - zbiórka pieniędzy na rzecz bezdomnych zwierząt  

z krakowskiego schroniska. Pieniądze były zbierane tradycyjnie do puszki, ale również wszyscy ucz-

niowie mogli wziąć udział w licytacji drobnych przedmiotów, aby wspomóc krakowskie schronisko. 

Na aukcji znalazły się ręcznie malowane, przez Kingę Orawin uczennicę klasy 2, obrazy oraz rysunki 

przedstawiające zwierzęta różnych gatunków, przedmioty codziennego użytku takie jak: zdobione 

filiżanki, książki, płyty muzyczne oraz zgodnie z tradycją „dni wolne od pytania”. Hitem tegorocznej 

aukcji była gra planszowa Monopoly Edycja Kraków, która została sprzedana za 160 złotych i trafiła 

do jednego z uczniów. Dodatkowo każdy mógł spróbować wypieków sprzedawanych na stoisku ze 

słodkościami. W myśl teorii otwartego dnia dla zwierząt, w szkole gościliśmy dwóch czworonożnych 

przyjaciół. Jak to już z pieskami bywa, bardzo chętnie chciały bawić się ze wszystkimi. Jak mówi Pani 

Profesor Beata Jelonek,  koordynator całej akcji - ten dzień jest wyjątkowy, ponieważ pokazuje, że 

uczniowie nie są obojętni na krzywdę wyrządzaną zwierzętom i chętnie chcą pomagać chociażby 

wrzucając grosz do puszki. A tych groszy było o wiele więcej. Według oficjalnego rozli-

czenia  

w kasie schroniska, cały zespół odpowiedzialny za organizację wydarzenia mógł 

stwierdzić, że została zebrana rekordowa suma 1303,30 złotych. Cała kwota posłuży 

teraz krakowskiemu schronisku na zakup karmy i potrzebnych artykułów dla zwie-

rząt. Zespół - uczniowie klasy 3 LC, którzy przygotowali całe wydarzenie nie ukry-

wali swojego zadowolenia z efektywnego przebiegu akcji. Jak mówi  

w rozmowie z nami Dominika Szeleźnik - skarbnik klasy 3 LC „w życiu nie widzia-

łam takiej sumy pieniędzy. Cieszę się, że to wszystko pomoże tym porzuconym 

zwierzakom, i muszę dodać, że się strasznie naliczyliśmy”. Warto podkreślić, że 

oprócz samych uczniów, w licytacji wzięli udział nauczyciele, którzy nieraz pod-

bijali cenę w rytm rywalizacji między sobą. Należy wspomnieć także o Zespole 

Muzycznym Zespołu Szkół nr 1, który dobrał repertuar piosenek specjal-

nie na ten dzień i wykonał go dla całej publiczności. Cały dzień można 

uznać za udany, a najważniejszy był szczytny cel, na który nikt tego dnia 

nie pozostał obojętny.  

/Konrad Grybel 3Lc/ 


