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CHWALIMY SIĘ
25 czerwca 2013 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyła się Gala podsumowująca
całoroczną pracę Krakowskiej Akademii Samorządności. Podczas gali wręczone zostały dyplomy i nagrody
za udział w Konkursie Gazetek Szkolnych krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za rok
2012/2013.
Redakcja „RUMOR-u”, reprezentowana przez redaktora Aleksandra Śliwińskiego z klasy 1IA wraz
z opiekunem gazetki Małgorzatą Imosa-Nogieć, została uhonorowana DYPLOMEM UZNANIA za pracę
redakcyjną. Dyplom wręczał osobiście Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa Jan
Żądło.

REDAKCJA:
Nadzór: P. Małgorzata Imosa-Nogieć
Teksty: Krzysztof Maj, Paulina Boligłowa, Michał Oleszek, Klaudia Pisiecka, Dominika Wójs,
Agnieszka Migdał, Gabriela Potempa, Malwina Kiszka, Robert Badurka Raniecki, Monika
Szarek, Karolina Gajos
Zdjęcia: Krzysztof Staszkiewicz, Aleksander Migoń, Dominika Szeleźnik, P. A. Chłopek,
P. M. Duszkiewicz, P. M Imosa-Nogieć, P. R. Stokłosa
Skład: Gabriela Potempa
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BIBLIOTEKA SZKOLNA
POLECA

sagę kryminalną Camilli Läckberg - jednej z najciekawszych szwedzkich pisarek, mistrzyni skandynawskiego kryminału. Zachęcamy do czytania: opowiadania „Zamieć śnieżna i woń migdałów” oraz całej sagi:
1. Księżniczka z lodu
2. Kamieniarz
3. Kaznodzieja
4. Ofiara losu
5. Niemiecki bękart
6. Syrenka
7.  Latarnik
8. Fabrykantka aniołków.
Recenzja części „Niemiecki bękart”
Kolejna część powieści kryminalnej Camilli Läckberg. Zabiera czytelnika w niezwykły świat, gdzie
teraźniejszość przenika się na zmianę z przeszłością. Nic nie jest powiedziane wprost, co nadaje aurę
tajemniczości. Jest wspaniałą książką na zimowe długie wieczory.
Erica Flack odnajduje na strychu pamiętniki swojej matki oraz zakrwawiony dziecięcy kaftanik,
w który jest zawinięty hitlerowski medal. By dowiedzieć się czegoś więcej o tym medalu, udaje się do
emerytowanego nauczyciela historii. Jednakże on zachowuje się dziwnie, a dwa dni później zostaje
zamordowany. Dalsze poszukiwania doprowadzają do makabrycznej zbrodni sprzed sześćdziesięciu lat.
Odkrywa, że jej matka była w ciąży. Dziecko zostało oddane do adopcji. W międzyczasie zostaje
popełnione inne morderstwo, na chorej przyjaciółce matki Eriki oraz samobójstwo. Wszystkie te osoby
należały do jednej „paczki”.
Z każdym rozdziałem fabuła staje się coraz bardziej ciekawa. Czytelnik chce dowiedzieć się
więcej, więc czyta kolejne stronice. Mroczna, tajemnicza przeszłość, czająca się wszędzie groza.
Skandynawia kojarzona jest z zimnym klimatem, a powieść kryminalna powinna toczyć się właśnie w takich
warunkach atmosferycznych.
Autorka posiada niezwykły talent łączenia faktów i dzięki temu jej dzieło staje się realistyczne, a
zarazem pełne sprzecznych emocji, paradoksów. Epizod, który stanowi tylko szczegół to picie kawy
w najbardziej determinujących i przełomowych momentach. Jest jakby punktem zwrotnym, gdzie
bohaterowie zastanawiają się, co dalej zrobić, jakie podjąć kroki, by poukładać chaos nie tylko w swojej
głowie, ale także i w śledztwie, domu rodzinnym.
Po przeczytaniu każdej książki z tej serii odczuwam dreszczyk emocji i oszołomienie…
Malwina Kiszka
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Tegoroczne wakacje były dla mnie szczególne, a to ze względu na obóz, w którym miałem
przyjemność uczestniczyć. Jego forma była niecodzienna i rzadko spotykana ze względu na czynności
tam przeze mnie wykonywane - skoki spadochronowe. Obóz odbył się w dniach 12-21 lipiec 2013 r.
w miejscowości Bielsko-Biała.
W czerwcu do mojej klasy trafiła informacja, że organizacja „Stowarzyszenie POLSKA-Świat”
organizuje obóz spadochronowy dla uczniów ponadgimnazjalnych klas mundurowych z całej Polski
o nazwie „Ekspedycja Orląt”. Początkowo w ogóle nie brałem wyjazdu pod uwagę później jednak
począłem poważnie zastanawiać się nad wzięciem w nim udziału. Dużą korzyścią był fakt, iż obóz
praktycznie w stu procentach był dofinansowywany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i wzięcie
w nim udziału było w gruncie rzeczy darmowe. Pewien problem stanowiło wyrobienie badań
lekarskich, bez których raczej nie mógłbym ubiegać się o miejsce. Jednak pomyślnie udało mi się
je zrobić i w odpowiednim terminie wysłać wraz z resztą dokumentów. Do tego najwyższa średnia
w klasie 4, 8 – i tak oto po mniej więcej tygodniu opublikowana została lista uczestników, na której
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widniały moje dane. Było już wiadome, że się dostałem.
Po zapięciu wszystkich spraw organizacyjnych na ostatni guzik i zaopatrzeniu się we wszystkie
niezbędne rzeczy 12 lipca wyruszyłem na spotkanie z nowym wyzwaniem. Dojazd każdy z uczestników
miał zorganizować sobie we własnym zakresie, zatem do Bielska-Białej dotarłem busem. Po przyjeździe
na miejsce udałem się do XVIII Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego, który to przez najbliższe
10 dni miał się stać moim domem. Po wejściu na teren jednostki wraz
z kilkoma innym uczestnikami zostałem skierowany do wojskowego akademika, gdzie po wypełnieniu
kilku dokumentów i odebraniu sprzętu zostały nam przydzielone pokoje. Miałem chwilę czasu
na rozpakowanie. Później odbyło się pierwsze wspólne zebranie, na którym zostaliśmy oficjalnie
przywitani i poinformowani o zasadach i regułach obowiązujących na terenie jednostki. Po części
oficjalnej i zapoznaniu z opiekunami udaliśmy się na integracyjne ognisko odbywające się na terenie
aeroklubu i lotniska, na którym za kilka dni mieliśmy oddawać swoje pierwsze skoki. Oczywiście
wieczór ten nie skupiał się wyłącznie na jedzeniu. Oprócz ogniska tutejsi harcerze i nasi opiekunowie
mieli przygotowane dla nas niespodzianki sprawdzające w pewnym stopniu nasze możliwości fizyczne.
Następnego dnia, jak i każdego kolejnego, o godzinie w pół do siódmej rano odbywała się poranna
zaprawa składająca się z biegu i ćwiczeń ogólnorozwojowych. Po czym udawaliśmy się na śniadanie.
Pierwsze dwa dni skupiały się praktycznie na przygotowaniu teoretycznym i praktycznym do skoków
spadochronowych, które już w poniedziałek miały się odbyć. Miałem co do nich mieszane uczucia,
lecz postanowiłem poczekać na moment zakończenia szkolenia, gdy to stan mojej wiedzy da mi szerszy
punkt widzenia w tym temacie. Zarówno szkolenie zakończone egzaminem z wiedzy teoretycznej, jaki
i dwa kolejne dni minęły momentalnie. Po nich miał nadejść pierwszy dzień skoków. Niestety pogody
nie da się zmienić i jak okazało się, ze względu na jej zły stan, skoki musiały zostać odwołane.
Przyznam szczerze, że trochę mnie to ucieszyło. Ten dzień nie był dla nas wcale stracony, gdyż zaraz
po śniadaniu wyruszyliśmy na wędrówkę po okolicznych górach i lasach, która zajęła nam cały dzień.
Wydawać by się mogło, że co to dla nas - wędrowanie po górach. Jednak mundur, ciężkie buty i plecak
robią swoje. Po powrocie do jednostki każdy chciał tylko zjeść kolację i iść spać, jednak czekało nas
jeszcze ostatnie powtórzenie teorii związanej ze skokami. Kolejny dzień z wyjątkiem porannej zaprawy
zapowiadał się pięknie, wiadome już było, że dziś część z nas odda swoje pierwsze skoki. Strach
podpowiadał mi, abym zrezygnował, lecz postanowiłem wziąć się w garść i stawić czoła wyzwaniu.
Po śniadaniu wyruszyliśmy na lotnisko, gdzie po przybyciu zaczęły się ostateczne przygotowania.
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Ćwiczyliśmy na modelu samolotu oddalanie się od niego w powietrzu oraz powtarzaliśmy całą
procedurę wykonywania poszczególnych czynności podczas lotu. Pocieszający był fakt, że moja grupa
liczyła dość sporo osób i myślałem, że nie będę przynajmniej skakał pierwszy.
Jak później się okazało - myliłem się. Po podzieleniu grupy na podgrupy czteroosobowe, nie dość, że
byłem w pierwszej grupie to skakałem pierwszy ze wszystkich! Po dwudziestu minutach już ubrani
szliśmy w stronę naszego statku powietrznego. Pomimo wcześniejszych obaw, teraz byłem dziwnie
zrelaksowany. Samolot był dosyć mały, miejsce było tylko dla pilota, czwórki skoczków i instruktora.
Po zapaleniu silników i ustawieniu samolotu na pasie startowym zaczęło się odliczanie. Po niecałych
piętnastu sekundach poczułem, jak koła zaczynają przemieszczać maszynę, przez chwile pomyślałem
sobie, co ja robię? nie dość, że pierwszy raz będę leciał samolotem, to jeszcze będę lądował bez jego
pośrednictwa. Sam lot nie był taki zły, choć jak później się okazało, okazał się być gorszym od skoku.
Cierpliwie czekaliśmy na osiągnięcie odpowiedniej wysokości przez maszynę. Na wysokości około
pięciuset metrów została wyrzucona papierowa sonda pozwalająca określić położenie umożliwiające
desant skoczków. Gdy samolot nieubłagalnie osiągnął zamierzoną wysokość, kierunek i pozycję, nasz
instruktor powiedział do mnie słowa, których do końca życia nie zapomnę: „Przygotuj się do skoku”:
poczułem się wtedy jak uczeń, gdy podczas lekcji matematyki nieprzygotowany słyszy swoje nazwisko
padające z ust nauczyciela wywołującego go do odpowiedzi. Po wysunięciu się na spodek, przybraniu
odpowiedniej siedzącej pozycji usłyszałem drugą i ostatnią komendę, po której nie było już odwrotu,
a mianowicie „SKOK!”. Po tym silnie odepchnąłem się nogą od progu i zniknąłem
w powietrzu. Pierwsze trzy sekundy i tylko nadzieja, żeby wszystko dobrze się skończyło. Spadochron
otwiera się, sprawdzam czaszę i na szczęście okazuje się, że wszystko jest tak, jak być powinno. Po
tych procedurach orientacji w terenie i obraniu odpowiedniego kierunku mogłem się „cieszyć” lotem.
Zjawisko, które zrobiło na mnie wrażenie, to nie tylko możliwość zobaczenia ziemi z lotu ptaka, lecz
niesamowita cisza panująca podczas balansowania spadochronem ku ziemi. Naprawdę - od dawna nie
słyszałem takiej ciszy. Na wysokości trzystu metrów zacząłem budować tzw. bazę, czyli odpowiednie
moje ustawienie względem lotniska i miejsca lądowania. Sto metrów, ostatnie poprawki i grunt
widoczny coraz wyraźniej. Po chwili byłem już nogami na podłożu: szczęśliwy, dumny i niezwykle
zadowolony ze swojego skoku oraz z tego, że w ogóle udało mi się na niego zdobyć. Wcześniej pełen
obaw i niepewności - teraz odczuwałem coś, czego nie czułem jeszcze nigdy do tej pory. I cóż, tak jak
szybko dzień się zaczął tak i po oddaniu skoków przez wszystkich uczestników z grupy, się skończył.
Następne dwa dni również skupiały się głównie na skokach spadochronowych realizowanych przez
pozostałą część uczestników. I choć wydawać by się mogło, iż powszechnie wiele osób wypowiadać
się może negatywnie na temat skakania ze spadochronem, to jestem pewny, że mówią oni tak dlatego,
że nigdy tego nie spróbowali lub nie mieli takiej okazji. Wśród nas nie było chyba osób, od których
po oddaniu skoku i zapytaniu jak było, nie padałaby odpowiedź NIEZIEMSKO! Często także można
było usłyszeć „szkoda, że skaczemy tylko trzy razy”. Skoki spadochronowe były głównym celem
obozu, ale oprócz nich realizowaliśmy wiele innych ciekawych zajęć. Jednym z nich była wspinaczka
na skałkach, lecz zanim do niej doszło musieliśmy podszkolić się we wspinaczce ściankowej na
pobliskiej hali znajdującej się na terenie jednostki. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło,
iż sport ten wymaga od człowieka dużo siły i mocy. Nic bardziej błędnego. Tak naprawdę liczy się
technika. Niektóre z dziewczyn, ważące dwa razy mniej od chłopców i mające cztery razy mniej siły,
wspinały się równie dobrze, a nawet lepiej jak oni. Kolejnym z czynności realizowanych w jednym
z dni były elementy czarnej i zielonej taktyki, a także ich praktyczne zastosowanie. Ponadto w dniu
wolniejszym przeznaczonym na zwiedzanie jednostki mogliśmy zobaczyć prawdziwy spadochron, na
którym swoje skoki oddają żołnierze, mieliśmy także okazją zapoznać się z budową jednej z broni.
Atrakcją przysparzającą wiele radości była możliwość rozłożenia jej oraz złożenia.  Jeden z ostatnich
dni spędziliśmy całą grupą pod namiotami. Ale aby można było to zrealizować, najpierw musieliśmy
zadbać o zebranie odpowiedniej ilość drewna pozwalającej na rozpalenie i utrzymanie ogniska.
Po przygotowaniu namiotów i rozpaleniu ognia mogliśmy zaczynać smażenie kiełbasek. Wieczór
spędziliśmy spożywając posiłki i śpiewając piosenki wojskowe. Po tych przyjemnych czynnościach
musiały zostać wyznaczone osoby do warty nocnej przy ognisku i tak też się stało. Zapewne oprócz
tych czynności, które wykonywaliśmy podczas obozu zapamiętane będą przez wszystkich wieczorne
apele, odbywające się przed pokojami na korytarzu. Podczas ich trwania odbywały się różne ciekawe
„konkursy śpiewu”. Polegały one na tym, że każda rzecz znaleziona, odebrana lub też ta, która
w zupełnie przypadkowy sposób trafiła do któregoś z naszych opiekunów, musiała zostać wykupiona
poprzez zaśpiewanie przez daną osobę wybranej przez siebie piosenki. Śmiechu przy tym było nie
mało. Ponadto pozwalało to na rozluźnienie sytuacji i poprawiało wszystkim humor przed snem.
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Jak powiadają wszystko, co ma swój początek ma też i swój koniec. I tak było i tym razem.
Obóz dobiegł końca. Z pewnością mogę stwierdzić, iż dostarczył on każdemu z nas uczestników
wielu nowych doświadczeń, przeżyć, nowych znajomości, a także pozwolił sprawdzić, w jakim
stopniu i na ile tak naprawdę jesteśmy gotowi, aby podjąć służbę w wojsku, lub w jakichkolwiek
innych jednostkach specjalnych. Na pewno dla większości z nas, w tym i mnie pozwolił przełamać
pewne bariery lęku, strachu i niepewności oraz zahartować a także sprawdzić, do czego tak
naprawdę mamy większe predyspozycje, a nad czym musimy jeszcze popracować.
Uważam, że powinno być organizowane więcej takich obozów pozwalających młodzieży
zaznać czegoś nowego, pobudzić ich zlasowany grami komputerowymi mózg do kreatywnego
myślenia, kombinowania i wyszukiwania coraz to większej ilości możliwych rozwiązań na
problemy, pojawiające się w najmniej oczekiwanych momentach. Na pewno pobyt na tym
wyjeździe był najlepszą rekompensatą za trud włożony przez nas w jak najwyższe wyniki w nauce,
które to były podstawą do możliwości uczestniczenia w nim. W zamian za to każdy z nas otrzymał:
ogromną dawkę satysfakcji, niezapomniane chwile i dumę z bycia nieprzeciętnym, których nie da
się zastąpić niczym innym na świecie.
Krzysztof Maj
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OBÓZ KLAS MUNDUROWYCH
W dniach 4-6 października klasy 1LA, 1LB, 1LE wzięły udział w swoim pierwszym szkoleniu
poligonowym. Dla wszystkich przeżycia dotyczące tych zdarzeń będą niezapomnianą przygodą
rozpoczynającą ich rozdział w mundurówce. Opis tego co się działo, nie da się przelać na kartkę papieru,
ale można go chociaż trochę przybliżyć.

Na początku wszystko odbywało się jak na normalnej szkolnej wycieczce… Zbiórka pod
internatem, ładowanie bagaży, żmudna jazda autokarem. Kiedy dotarliśmy do Zawoi nasza, jeszcze
wtedy niesforna grupka całkowicie obcych sobie osób, rozproszyła się na terenie parkingu i placu
zabaw. To był nasz pierwszy błąd i jednocześnie wyrok na samych siebie. Karą oczywiście było
,,machanie pompek’’, wielokrotnie jeszcze powtarzane przez nas podczas obozu. Wszyscy zostaliśmy
zapoznani z zasadami obowiązującymi na wyjeździe. Już podczas ich czytania wiedzieliśmy, że będzie
ciężko, ale fajnie. Najdotkliwszym ciosem było odebranie telefonów komórkowych. Nie brakowało
cwaniaków próbujących oszukać rachubę, aby zatrzymać aparat, jednakże w większości przypadków
nie wypaliło. Dostaliśmy kilka minut przerwy (możliwe, że po to, żeby oswoić się z brakiem komórek).
Później, gdy stawiliśmy się na zbiórce, każdy z nas otrzymał swój mundur i beret. Najzabawniejsze
w tym było to, że niektórzy mieli rozmiar umundurowania wielkości trzech przeciętnych kadetów.
Komendant operujący przebiegiem naszego szkolenia był surowy i trochę straszny. Ale daliśmy radę!
Inny pan prowadzący zajęcia pokazał nam jak wyglądał mundur człowieka biorącego udział w II
wojnie światowej (ps. chlebak- jak sama nazwa wskazuje służy do przechowywania granatów).
Szczególnego zapau, zwłaszcza dziewczynom, dodały ćwiczenia z bronią. Okazały się nawet
lepsze od chłopaków, co sprawiło, że jeszcze lepiej nas uświadomiono, że mundur pasuje także płci
pięknej.
Przyswoiliśmy nie tylko wiedzę wojskową, ale także taką praktyczną. Do końca życia
będępamiętać jak się ścieli poprawnie łóżko i jak powinny być poskładane ubrania w szafkach.
,,Wszystko ładnie, równo i bez dyskusji’’, bo w przypadku nieposłuszeństwa można znaleźć swoją
pościel na korytarzu.
To były trzy dni ciężkiej pracy zwłaszcza nad sobą. Nad przełamaniem własnych słabości
i lęków. Szczególnymi argumentami udowadniającymi moje wcześniejsze zdanie są - przejście nad
rzeką po linie (w zabezpieczeniach, które wcześniej sami uczyliśmy się sobie zakładać) oraz strzelanie
do siebie w lesie z paintballu oraz ASG. Z otrzymanych wiadomości: wiadomo, że podczas naszego
strzelania nie zginęły tylko trzy osoby, ponoć te ciągle siedzące w bazie.
Nasze pracowite i pełne wrażeń dni wieńczyły wieczorne ogniska, gdzie mogliśmy razem
mile spędzi czas, co jednocześnie nas zbliżało. Z dzieciaków pozbawionych taktu staliśmy się
zdyscyplinowanymi towarzyszami, w końcu o to od początku chodziło. Osobiście byłam pod
wrażeniem, że jestem w jednym miejscu z tak wspaniałymi i pełnymi zaangażowania ludźmi. Pan
Stokłosa, który strzegł nas ciągle i bez przerwy, wykazał się niesamowitą opiekuńczością, dzięki czemu
jeszcze bardziej zabłysnął w naszych oczach. Pani Rydzewska wiernie dotrzymująca nam towarzystwa
i dodająca słabszym otuchy tez miała okazję zasmakować naszych atrakcji. Stawiała się z nami na
poranne rozgrzewki, chodziła w mundurze, a nawet całkiem bez przymusu przeszła nad rzeką po linie,
dzięki czemu nie jednemu opadła szczęka!
Do domów wróciliśmy z masą historii i garścią dyscypliny. Niejedni rodzice byli zszokowani
przemianą nas w kadetów. Oby więcej takich wyjazdów, gdzie można pokazać, że młodzież potrafi.
W końcu nie byle kto trafia to klasy o profilu mundurowym!
Paulina Boligłowa
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OBÓZ KLAS MUNDUROWYCH

Ostatni i chyba najlepszy dzień obozu ! O Boże co się tam działo! Wstaliśmy
niestety o 7 rano, co było naprawdę nie lada wyczynem, ale co zrobić, jak trzeba to trzeba.
15 minut później, jak się umyliśmy i pościeliliśmy łóżka, zwlekłem się niechętnie na
poranną rozgrzewkę - tak swoja drogą moim zdaniem najcięższą, jaką do tej pory mieliśmy.
Po rozgrzewce zebraliśmy się na placu w szeregu i poszliśmy na śniadanie, nie pamiętam co
było, ale to jest nieistotne. Potem mieliśmy przerwę i dopiero wtedy zaczęła się prawdziwa
zabawa. Na początku stanęliśmy w szeregu i podzieliliśmy się na 4 grupy i każda zajęła się
czymś innym, według mnie to był świetny pomysł i naprawdę świetnie się przy tym
bawiłem. Grupa, w której byłem ja, zajęła się przejściem po linie. Na początku z opiekunem
więc wszystkim się udało, ale potem już bez niego to była całkowicie inna skala trudności
i mimo wielu ciężkich prób - nikomu się nie udało.
Potem były różne zajęcia: samoobrona, nauka robienia węzłów, przejścia po linie
i samoobrona. Jak dla mnie, to najlepsza była zabawa przy samoobronie! Uczyliśmy się
tam obrony przed nożem, a potem mieliśmy sparing na gumowe noże, co chyba najbardziej
wszystkich ucieszyło, a moim zdaniem było trochę dziwne, ale w końcu to jest właśnie klasa
wojskowa - ucieszyliśmy się, że będziemy bić się na noże z kolegami z klasy. Gdy zajęcia
się skończyły, wtedy wszyscy zdaliśmy mundury i ze smutkiem sprzątnęliśmy pokoje, po
czym poszliśmy na obiad. Po obiedzie nastąpiło pakowanie bagaży do autokaru i około 14
wyjechaliśmy z Zawoi  do Krakowa. Wróciliśmy około 16 i mimo tego, że cieszyłem się, że
wreszcie wróciłem - to z ciężkim sercem wziąłem bagaże i wróciłem do internatu się
wypakować.
Michał Oleszek
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KLASY MUNDUROWE
Klasy mundurowe – strzał w dziesiątkę czy chwilowe zaciekawienie?

Obecnie w szkołach średnich powstaje coraz więcej klas o profilu mundurowym. Znaczna część
młodzieży, stając przed decyzją związaną z tym, jaki kierunek byłby dla niej najlepszy, najciekawszy
i najatrakcyjniejszy, decyduje się na wybór właśnie klasy mundurowej. Lecz dlaczego tak jest? Co stało
się powodem nagłego zaciekawienia przez tak ogromne grono osób klasami o takim profilu? Popularność,
odkrycie nowej pasji, czy też łatwość w późniejszym znalezieniu zatrudnienia?
W naszej szkole już drugi rok realizowana jest idea związana z tworzeniem klas logistycznych
o profilu mundurowym. Jest to także świetna okazja, aby przedstawić nasz Zespół Szkół nr 1 w Krakowie,
jako idealny przykład związany z liczebnością przyjętych uczniów do klas pierwszych i drugich o profilu
„logistyka służb mundurowych”. W ubiegłym roku do szkoły dołączyło prawie sześćdziesięciu uczniów,
którzy rozpoczęli naukę związaną z tym profilem. Liczba ta już okazała się być zadowalająca. Jednak
w obecnym roku szkolnym ta liczebność wyniosła prawie sto pięćdziesiąt uczniów, jeśli chodzi wyłącznie
o klasy mundurowe. Liczba ta zaszokowała zarówno nauczycieli jak i większą część uczniów. Na podstawie
tych danych można zobaczyć ogromny wzrost zainteresowania tym kierunkiem w skali roku.
Osobiście nie zdziwił mnie fakt związany z ilością osób ubiegających się o miejsce w pierwszej klasie
naszej szkoły. Sam będąc uczniem klasy mundurowej już drugi rok zdążyłem poznać, na czym to tak
naprawdę polega.
Klasa mundurowa nie wiąże się tylko z chodzeniem w odpowiednim umundurowaniu, dyscypliną
oraz przestrzeganiem wyznaczonych zasad i reguł. Owszem punkty te są nieodzownym jej elementem, lecz
oprócz tego jest również miejsce na to, co dla młodych ludzi jest dużo ciekawsze, czyli poznanie wielu
nowych i fascynujących rzeczy zarówno w teorii jak i w praktyce, doznanie niesamowitych wrażeń
i doświadczeń, związanych choćby to z udziałem w wyspecjalizowanych obozach sprawnościowych,
w których zarówno my jak i pierwszoklasiści mieliśmy okazję brać już udział, zdobywaniu nowych
sprawności, a także nowych znajomości oraz udział w piknikach organizowanych przez jednostki wojsko
we. Superlatywy te są z pewnością dużym plusem, który motywował, motywuje i motywować będzie do
wyboru klasy o takim profilu. Połączenie, jakim jest logistyka oraz służby mundurowe jest niesamowicie
odważnym, ale też i ciekawym, gdyż w tym samym czasie uczymy się jednego z najciekawszych ówcześnie
zawodów na rynku pracy, a także poznajemy podstawy organizacji i funkcjonowania Staży Pożarnej, Policji
a także Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
W moim odczuciu wybór związany z rozpoczęciem nauki w klasach mundurowych, a zwłaszcza
tych połączonych z nauką któregoś z zawodów, jest niezwykle praktycznym i korzystnym rozwiązaniem.
Myślę także, że rozwiązania takie mają nieodzowny wpływ na liczebność taką, jaką dziś uzyskują profile
mundurowe. I tutaj po raz kolejny za przykład mogę podać naszą szkołę. Jestem również pewny, że
większość jak może i nawet wszyscy uczniowie z naszej szkoły nie będą w przyszłości żałować decyzji,
które podjęli wybierając kierunek „logistyka służb mundurowych”, a co więcej dostarczy on im wspomnień,
wiedzy i umiejętności, których nie byliby oni w stanie pozyskać nigdzie indziej.

DYKTANDO

Krzysztof Maj

4 października odbyły się szkolne eliminacje do Małopolskiego Konkursu Ortograficznego „Po polsku
o niepodległości”. Spośród 119 osób, które podjęły wyzwanie na najwyższych lokatach uplasowali się:
Matyasik Dawid 4ia,
Kowalska Weronika 1lc,
Potempa Gabriela 2ia,
Goldman Krzysztof 1lc,
Kuś Beata 1la,
Balon Piotr 4ia,
Fornagiel Wojciech 1ib,
Podsiadło Ewelina la,
Surma Jakub 4ia,
Miś Patrycja lc.
Gratulujemy!
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DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
23 września w naszej szkole
odbył się Europejski Dzień Języków
Obcych.
Wraz z moją klasą wystąpiłam w
krótkim, ale zabawnym
przedstawieniu pt.”Aschenputtel”. Za
grałam w nim główną rolę,
a mianowicie Kopciuszka. Nie było
to jednak takie proste, ponieważ tekst
był w języku niemieckim i w dodatku
pierwszy raz występowałam przed dość
dużą publicznością! Trochę
przygotowań i kilka prób dały
pozytywne efekty. Myślę, że nasze
przedstawienie zostanie widzom
w pamięci przez jego niecodzienny, ale
jakże optymistyczny humor.
Klaudia Pisiecka

Dnia 23 września odbył się
w naszej szkole Międzynarodowy
Dzień Języków Obcych.
W tym roku został powiązany
z integracją tegorocznych klas
pierwszych. Uczniowie zostali
podzieleni na grupy, następnie
rozwiązywali rozmaite zadania i quizy
związane z obcymi
kulturami. Poprzez rywalizację
i zabawę dowiedzieli się ciekawostek
z różnych stron świata, a przez
wzajemną współpracę lepiej się poznali.
Wszyscy dobrze się bawili, było dużo
śmiechu. Scenki rodzajowe sprawiły, że
uczestnicy płakali rozbawieni. Całość
nadzorowały panie profesor A. Chłopek
i M. Cichoń oraz klasy 2 LB i 2 LA.
Dominika Wójs
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OLIMPIADA LOGISTYCZNA

W pierwszym, szkolnym etapie VI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej sprawdzało swoje
umiejętności prawie siedem tysięcy uczniów. Do drugiego etapu przeszło 534 przyszłych logistyków  - ci,
którzy prawidłowo odpowiedzieli na 25 testowych pytań z zakresu podstaw logistyki oraz roli  transportu
i spedycji. Wśród nich znalazło się aż ośmioro uczniów z Krakowa: w tym aż siedmioro z Zespołu Szkół
nr 1!!!
A oto nazwiska „siedmiu wspaniałych” w kolejności według najlepszego wyniku:
1. Michał Jamka, klasa 4LE
2. Monika Desoń, klasa 4 LO
3. Jędrzej Pałka, klasa 3 LO
4a. Jakub Kmita, klasa 4 LE
4b. Mateusz Kamysz, klasa 3 IL
4c. Bartosz Zagól, klasa 3 LO
5. Dawid Gucwa, klasa 3 LO

W dniu 11.10 odbyła
się XI edycja Ogólnopolskiej
Olimpiady Logistycznej.
Mieliśmy możliwość przystąpić
do niej po raz drugi.
Tegoroczne zmagania się
z „zawodami” nie były proste,
gdyż na pozór łatwe pytania
okazały się dość
podchwytliwymi. Jednakże po
dwóch latach nauki w zawodzie
technik logistyk posiadaliśmy
większą wiedzę na temat
logistyki, co ułatwiło nam
bardziej precyzyjne
odpowiadanie na pytania.
Trudność olimpiady polega na
tym, iż przyznawane są ujemne
punkty, co znacznie utrudnia
zdobycie wysokiego wyniku.
Zaletą olimpiady, oprócz
nagród rzeczowych, jest również możliwość zmierzenia się z własną wiedzą w zakresie logistyki. Duża
popularność olimpiady związana jest z nagrodą główną przyznawaną w postaci bezpłatnych studiów oraz
stażu i praktyk. Jest to również dobry sposób na przygotowanie się do egzaminu zawodowego. Gorąco
zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach olimpiady logistycznej i życzymy wysokich wyników!
Karolina i Monika 3 LO

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej była drugą z kolei, w której brałam
udział. Nie powiem, że pytania były trudne w szczególności, że obejmowały tematy kilku ostatnich lekcji
transportu i spedycji. W porównaniu z tamtym rokiem już miałam jakąś wiedzę z zakresu logistyki. Przy
niektórych pytaniach bez zastanowienia zakreślałam odpowiedź będąc pewna, że jest poprawna. Kilka pytań
sprawiło mi trochę problemu. Na przykład zastanawiałam się, którą odpowiedź wybrać, bo 2 wydawały mi
się prawidłowe. Z pośród 25 pytań na dwa nie dałam odpowiedzi, ponieważ pierwszy raz słyszałam o czymś
takim. Tak szczerze to dalej nie wiem, co to jest allotment. Pamiętam kiedy w tamtym roku dostałam test
wyszczerzyłam oczy czytając pierwsze pytanie, a każde kolejne uświadamiało mi jak dużo jeszcze będę
muszę się nauczyć. Tegoroczny test, aż tak wielkiego wrażenia na mnie nie zrobił. Zobaczymy jak będzie
w następnym roku.
Agnieszka Migdał
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LOGISTYCY ZS1
Pani Profesor Agnieszka Filarska-Durak

Agnieszka Migdał: Jest Pani z nami już od 2 miesięcy.
Jak podoba się Pani w naszym technikum?
AFD: Bardzo mi się tutaj podoba. Trafiam na
uczniów naprawdę zainteresowanych tematem,
a Technikum Komunikacyjne jest takim miejscem,
w którym czas szybko płynie.
AM: Czy nasza szkoła jest  pierwszą, w której Pani uczy
przedmiotów logistycznych?  
AFD: Nie, uczyłam już wcześniej. Prowadziłam
wykłady dla studentów, głównie związane
z transportem, spedycją, towaroznawstwem
i systemami transportowymi.
AM: Dlaczego właśnie transport i logistyka?
AFD: Transport jest częścią logistyki. Kiedy ja
studiowałam, nie było jeszcze kierunku logistyka.
Skończyłam transport na Politechnice Krakowskiej.
Przedmiotem mojej pracy magisterskiej były polskie
porty lotnicze, ponieważ transport lotniczy mnie
bardzo fascynował w tym okresie. Potem przyszła
pora na poszerzenie horyzontów i stąd logistyka.
AM: Czy jest duża różnica między wykładami dla
studentów, a prowadzeniem lekcji dla uczniów
technikum?
AFD: Jest różnica, na pewno w metodach nauczania,
które są zupełnie różne. Studenci a uczniowie
posiadają zupełnie inny poziom wiedzy. Ci pierwsi
zdali maturę, dlatego wobec nich jest większy poziom
wymagań i używa się innego języka. Inny jest też czas
prowadzenia zajęć. Tutaj prowadzę
czterdziestopięciominutowe lekcje z przerwami, a na
uczelni są zajęcia, które trwają półtorej godziny,
czasami więcej. Raz zdarzyło się, że trwały 6 godzin.
AM: Aż 6 godzin. To strasznie dużo jak na wykłady.
AFD: Nie były to wykłady, a ćwiczenia, na których wraz z kolegą prowadziliśmy grę logistyczną.
AM: Na czym ona polegała?
AFD: Była symulacją firmy spedycyjnej. Jedna strona była zleceniodawcą, a druga spedytorem. Gra
polegała na odegraniu takiego przedsiębiorstwa, miała na celu symulować prawdziwe reakcje między
stronami. Studenci dostawali konta mailowe, dzięki którym była wymiana korespondencji biznesowej
zawierającej potrzebne dokumenty w formie elektronicznej, które były wypełniane przez uczestników
gry. Natomiast wszystkie firmy zewnętrzne były w gestii mojej i kolegi. Jako narratorzy gry
powodowaliśmy utrudnienia, np. dany statek jest zajęty i można wynająć go dopiero za 3 dni, albo
nastąpiła jakaś awaria.
AM: Ciekawie brzmi, a wracając do porównania studenta i ucznia. Jak jest z motywacją do nauki?
AFD: Zależy od osoby. Są studenci, czy uczniowie, których temat interesuje, są ciekawi, chłoną wiedzę
i mają dodatkowe pytania. Jak wszędzie, są też są osoby, które przychodzą tylko po tytuł, dokument
poświadczający, że się skończyło studia, po minimum z minimum. Na szczęście tych osób jest niewiele.
AM: A dlaczego logistyka jest popularna?
AFD: Obecnie logistyka jest przede wszystkim modna. Abstrahując od mody, jest bardzo potrzebna
w otaczającej nas sytuacji gospodarczej. Kiedyś był podział na przedsiębiorstwa produkcyjne,
transportowe. Poszczególne elementy dzisiejszego łańcucha dostaw funkcjonowały osobno.
Obecnie dąży się do koordynacji, cięcia kosztów, optymalizacji łańcucha dostaw i wdrażania
najlepszych rozwiązań. I od tego ma być wszechstronnie wykształcony logistyk. Również na
małopolskim rynku pracy jest popyt na logistyków, co oznacza, że logistycy powinni szybko znaleźć
pracę.
AM: Czy mamy się spodziewać przesytu w tej branży?
AFD: Przesyt wystąpi na pewno, ale jeszcze nie teraz. Jednakże w przyszłości należy się go
spodziewać. Obecnie jest tak z marketingiem i zarządzaniem. Wykształcono zbyt dużo specjalistów,
którzy obecnie mają trudności ze znalezieniem pracy. Z logistykami może być podobnie. Rynek
w pewnym momencie się nasyci. Część z Was pójdzie na studia, a część od razu do pracy. Będziecie
pracować przez kilkadziesiąt lat. Jeżeli będzie rozwój gospodarczy, będą powstawać nowe firmy, to
nowe osoby znajdą zatrudnienie. Jednakże w pewnym momencie zainteresowanie zawodem zacznie
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wygasać. Po pewnym czasie znowu zacznie brakować świeżych pracowników, z nową wiedzą. I te
brakujące
kadry będzie się kształcić. Obecnie tak jest w kolejnictwie, gdzie zawód maszynisty przeżywa
renesans, ponieważ obecnie na tych stanowiskach pracują osoby po pięćdziesiątce, przed emeryturą.
Podobnie będzie kiedyś z logistyką.
AM: Czy będąc nauczycielem zawodu, którego podstawą jest planowanie i zarządzanie, żyje Pani
logistycznie?
AFD: Myślę, że tak. Stosuję pewne zasady i nawyki, które sobie wypracowywałam. Na przykład prace
do sprawdzania układam w odpowiedniej kolejności, żeby było łatwiej, sprawniej i szybciej. Staram
się mieć wszystko zaplanowane, ale oczywiście zdarza się, że coś z planów się wyłamie.
AM: A co Pani robi w wolnym czasie?
AFD: Obecnie mam go mało, ale lubię się realizować we wszelkiego rodzaju aktywności plastycznej.
Ostatnio odkryłam technikę decoupage i ceramikę. Lubię również jeździć na rowerze i na łyżwach.

Pani Profesor Karolina Furyk
AM: Jak Pani podoba się praca w Technikum Komunikacyjnym?
KF: Bardzo!, większość uczniów jest sympatyczna. Uczę tylko
pierwsze klasy, więc wiadomo, że oni też dopiero dostosowują się
do szkoły. Grono pedagogiczne i uczniowie bardzo miło mnie
przyjęli.
AM: Czy pracowała Pani wcześniej już jako nauczyciel?
KF: Tak, właśnie ucząc teraz tutaj równocześnie prowadzę zajęcia
na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym.
AM: Czy nauczając ucznia i studenta są jakieś różnice?
KF: Są różne sposoby nauki. Na studiach wykłada się, nie dyktuje.
Student nadrabia materiał we własnym zakresie. Natomiast uczeń
ma wszystko podane na lekcji, chyba, że ma do wykonania
zadanie domowe, wtedy musi skorzystać z dodatkowych źródeł.
Na uczelni i w szkole średniej jest inny system kar. Student, gdy
jest nieposłuszny i nie uważa to jest wyproszony z sali i nie ma
dyskusji, wtedy pojawia się problem z zaliczeniem przedmiotu.
U ucznia należy w inny sposób egzekwować nieposłuszeństwo.
AM: Czy uczniowie są bardzo nieposłuszni?
KF: Nie, nie są. Nie powiedziałabym w ten sposób. W klasie są
różne osobowości i różne charaktery, czasem przeszkadzają, np.
gadając. Taki wiek.
AM: A dlaczego logistyka i jakich jeszcze przedmiotów Pani uczy?
KF: Logistyka -ponieważ jestem bardzo związania z inżynierią produkcji, którą ukończyłam na
studiach. Od zawsze interesowało mnie, co się dzieje na linii produkcyjnej, jak to wszystko
funkcjonuje i jak to jest skonstruowane, aby dany produkt o danym czasie był wykonany. Dlatego
wybrałam taki kierunek. Ukończyłam również inżynierię materiałową, a teraz uczę zarządzanie
inżynierią produkcji, dystrybucji i przedsiębiorstwa logicznego w gospodarce rynkowej.
AM: Od tego roku u nas w szkole funkcjonuje 5 klas logistycznych. Dlaczego jest teraz tak popularna?
KF: Potrzebne są osoby, które będą się znać się na organizacji, planowaniu, dystrybucji i produkcji,
aby połączyć te elementy w całość. Potrzeba ludzi, którzy nad tym zapanują w danym
przedsiębiorstwie i chyba dlatego jest takie zainteresowanie tematem. Tutaj zostały otwarte klasy
mundurowe, bo jednak wojsko czy policja nie ma specjalistów w tym zakresie, a jest zapotrzebowanie.
Sądzę, że
dlatego teraz jest takie bum na logistykę.
AM: Czy mamy spodziewać się przesytu na logistykę?
KF: Tak jest ze wszystkimi kierunkami, czy to zarządzaniem, marketingiem czy innymi kierunkami,
ale ten przesyt będzie do czasu. Potem chwilę spadnie zainteresowanie i znowu będzie wejdzie na
rynek. Taki cykl.
AM: Czy żyje Pani logistycznie?
KF: Mam tyle zajęć na uczelni, szkoleń w przedszkolu, korepetycji, że nie planowanie tego
wszystkiego i nie zarządzanie swoim czasem nie byłoby możliwe. Muszę mieć wszystko zaplanowane
i faktycznie życie logistyczne wplata mi się w osobiste.
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Kilka słów o sobie:
Moja praca jest moim hobby, moja praca doktorska jest moim hobby i obecnie całe moje cale życie
kręci się wokół doktoratu. Mój doktorat jest z niekonwencjonalnej technologii wytwarzania. Jak tylko
mam czas to staram się spędzać czas nad „normalną książką”, ale raczej całą moją uwagę przykuwają
książki techniczne i artykuły angielskie, które mogę wykorzystać przy pisaniu doktoratu. Staram się
znaleźć czas na cos innego, np. na teatr, którzy bardzo lubię. Bardzo podobały mi się „Szalone
nożyczki”, które mają różne zakończenia. To myślenie, kombinowanie oraz to, że udział w spektaklu
bierze publiczność.
Pani Profesor Paulina Rydzewska
AM: Od ilu lat uczy Pani w tej szkole?
PR: Od 4 lat. Dokładnie od 3 lat uczę, pierwszy rok byłam
tutaj studentką na praktykach pod opieką pani
Piechocinskiej.
AM: Jakie studia Pani ukończyła?
PR: Handel zagraniczny jest moim kierunkiem wiodącym,
a studia podyplomowe to logistyka.
AM: Jak podoba się Pani nauczanie młodzieży?
PR: Bardzo mi się podoba, w ogóle z roku na rok jest coraz
epiej. Teraz uczę aż 7 klas.
AM: Właśnie w tym roku otworzono 5 klas logistycznych. To
strasznie dużo pracy, ale czy jest Pani dumna z takiego
osiągnięcia szkoły?
PR: Oczywiście, bardzo się cieszę, że tyle klas przyszło do
naszego technikum. To bardzo dobrze świadczy o szkole,
że nasi uczniowie dają taką dobrą opinię na zewnątrz.
Myślę, że klasy mundurowe przyciągnęła najbardziej
młodzież. Cieszę się, że jest aż tak duże zainteresowanie
logistyką. Mam nadzieję, że będzie tak dalej, ponieważ
logistyka jest przyszłością.
AM: Opinia uczniów o szkole na pewno zaprocentowała, ale
dlaczego logistyka jako kierunek jest tak popularna?
PR: Ponieważ logistyka sama w sobie jest interesująca.
Jest obszerna i wszystko się w niej łączy. Nie jest to samo
zarządzanie, handel, transport czy tylko stojące magazyny.
Nalogistykę składają się te wszystkie elementy, a jej
zadaniem jest to wszystko złożyć w jedną najlepiej
działającą całość. Na lekcjach uczniowie nie uczą się
czystych definicji, mają dużo praktyki. Teraz nie ma
przedsiębiorstwa, które istnieje bez logistyków. Wszystko
							
wszędzie musi być zaplanowane i musi działać, po
							
najniższych kosztach na zasadzie 7W.
        AM: Właśnie, wszystko musi być zaplanowane i działać
                                                                                 według 7W, a czy Pani na co dzień żyje logistycznie?
                                                                                PR: Oczywiście, staram się. Ale logistyka to nietylko
							
planowanie, organizowanie, realizowanie oraz
							
kontrolowanie, to również ekologia. Jak brzmiało
							
hasło kampanii promującej ekologiczny tryb życia
							
„To logistycznie żyć ekologicznie”. Sama segreguję
							
śmieci, a z córeczką tworzymy coś nowego ze
							
zużytych odpadów. Z prostych rzeczy mogą powstać
							
naprawdę ciekawe, przeróżne projekty np. postacie
							
z bajek, kolaże. Wystarczy trochę papieru i można
							
stworzyć zwierzątko. Poza tym dobre nawyki, takie
							
jak wyłączanie światła wychodząc z jednego pokoju
							
do drugiego.
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AM: Nasza szkoła od kilku lat bierze udział w olimpiadzie
logistycznej. Jak było w tym roku?
PR: W tym roku na pewno było dobrze. Pytania były o Wasze ulubione incoterms, dlatego
spodziewamy się dość dobrych wyników. Nasi uczniowie co rok odnoszą sukcesy na olimpiadach
i z roku na rok mamy coraz lepsze wyniki.
Kilka słów o sobie:
Moim hobby jest czytanie książek i oglądanie filmów. Przeczytałam wszystkie książki Paulo Coelho.
Ostatnio zainteresowała mnie powieść o Marii Antoninie, a teraz czekam na nową książkę Kinga.
Lubię chodzić do kina, ale również oglądam filmy w domu. Z bardziej aktywnych form spędzania
czasu to jazda na rowerze, ale niestety jak kończę lekcje to zawsze pada deszcz i mam zabronione
przyjeżdżanie na rowerze do szkoły. *śmiech* Poza tym fitness, zumba i rolki z Panią Kasią.
Pan Profesor Janusz Słonecki
Kilka słów o sobie:
Ostatnio moim hobby jest czynna rekreacja,
czyli działka. Interesuje mnie też zakres
wiedzy budowlano-remontowej. Sam
remontuję, muruję, kładę kafelki. Do moich
starych zainteresowań należy literatura faktu,
historia. Bardzo dużo czytam. Ulubioną
książką jest „Kryminalna historia
chrześcijaństwa” i „Chłopi” Reymonta, którą
przeczytałem 15 razy, a kiedyś znałem
fragmentami na pamięć. Również interesuje
mnie technika militarna, w szczególności
technika lotnicza. Nie mam stałych
zainteresowań, co chwilę znajduję sobie coś
nowego.
AM: Jest już Pan z nami 2 lata. Jak Pan ocenia
Technikum Komunikacyjne?
JS: Na pewno jest to szkoła z dużym
potencjałem i ma szanse w przyszłości stać się
szkołą ekskluzywną. Świadczy o tym obecny
nabór.
AM: A uczniowie? Jakie jest Pana podejście
do nastolatków, których Pan uczy?
JS: Staram się współpracować z młodzieżą.
W starszych klasach jest znacznie lepiej niż
w pierwszych, ponieważ ci młodsi mają
nawyki z gimnazjum. Po nauczaniu dorosłych,
chcę wprowadzić nauczanie z elementami
partnerstwa, dla obustronnych korzyści, ale
dotego podstawą jest wzajemny szacunek, na
który trzeba zasłużyć. Szkoła powinna uczyć
w sposób bezstresowy, ale żeby do tego dojść trzeba wyrobić ten szacunek, który jest kluczowym
elementem współpracy. Wtedy uczeń przychodzi do szkoły bezstresowo i uczy się, a co najmilsze
wspomina do śmierci. Ludzie im starsi, tym mają większą tendencję do koloryzowania młodości
i chciałbym, żeby przynajmniej mieli podstawy do tego.
AM: Z tego co Pan powiedział wnioskuję, że nie uczył Pan tylko tutaj uczniów szkoły średniej. Gdzie miał
Pan jeszcze uczył?
JS: Uczyłem studentów szkoły policyjnej 13,5 roku. Były to osoby dorosłe, po studiach różnych
kierunków. Specyfika kierunku kładła nacisk nie tylko na wiedzę, ale z drugiej strony na umiejętności.
AM: Jaka jest różnica między studentem, a uczniem?
JS:  Studenci byli w miarę dobrze dojrzali i zmotywowani, przynajmniej większość z nich. Mam
wrażenie, że Wy dalej szukacie miejsca i nie wszyscy wiedzą, co chcieliby robić w życiu. Wybraliście
tą szkolę z rozsądku, albo z pomocą rodziców. Ci, co wybrali szkołę w sposób bardzo świadomy będą
mieli łatwiej w życiu, a Ci co nie wiedzą czego chcą do końca, nie będą zadowoleni. Student jest
samodzielny, natomiast ucznia prowadzi się za rękę. Ucząc tutaj chciałbym widzieć we wzajemnych
relacjach więcej wolności, ale nie anarchii. Uczeń musi być świadomy pewnych praw, ale
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i obowiązków. Na studiach nikt nie prowadzi, jest dowolność, studenci są rozliczani z końcowych
efektów ich nauki, czyli egzaminy, zaliczenia, laboratoria, praca magisterska i jej obrona.
AM: Uczy Pan 6 klas, jak Pan godzi to wszystko? Kiedy znajduje Pan na sprawdzanie klasówek?
JS: Tutaj pracuję 3 dni, ale tak na prawdę 5. Na przygotowanie się do zajęć, szukanie materiałów,
robienie notatek i sprawdzanie prac schodzi od jednego do 2 dni. Trzeba spędzić te kilka godzin
dziennie dodatkowo. Trzeba poświęcić trochę więcej czasu, ponieważ podręczniki nie obejmują całości
materiału.
AM: A dlaczego logistyka w Technikum Komunikacyjnym?
JS: Podstawowym powodem są klasy mundurowe. Wynikło to z potrzeby, że nie ma nauczycieli
typowo logistycznych. Uczę planowania, transportu i spedycji oraz przedsiębiorstwa logistycznego.
AM: Dlaczego logistyka jest teraz tak popularna?
JS: Jest to rozwojowy kierunek, który ma potencjał. Rozwój cywilizacji powoduje coraz większą
konsumpcję i wytwarzanie dóbr, nie koniecznie jakościowo lepszych, ale na pewno ilościowo. Coraz
więcej jest potrzeb gospodarczych. Na tym polega rozwój, że chce się więcej, a od logistyki zależy
zaspokojenie potrzeb. Dlatego rozwija się tak burzliwie.
AM: Czy otwierając nowe klasy i szkoląc młodych ludzi na logistyków nie będzie jak z pedagogami,
których będzie w końcu przesyt?
JS: Na pewno nie będzie tak jak z pedagogami, ponieważ ich praca wychodzi z popytu na usługę,
która jest związana z przyrostem demograficznym. Natomiast praca w branży logistycznej zależy od
konsumpcji dóbr, która nie będzie szła w dół, a kierowała się ku górze. Człowiek dąży do zaspokojenia
potrzeb, do tego gonienia królika. Chociaż wie się, że się go nie złapie, należy go gonić. Logistyka
w kraju będzie się rozwijać, ponieważ potrzeby będą wyprzedzać logistykę. Począwszy od strefy
żywności, przez dobra konsumpcyjne, czyli dywany, meble, a skończywszy na energii i przewozie
ludzi. Patrząc na Kraków i na liczbę osób, która przyjeżdża i odwiedza miasto, a ile krakowian
wyjeżdża do pracy poza Kraków dokładnie widać, że żeby było to możliwe potrzebna jest logistyka.
Transport jest ściśle związany z logistyką. Nie tylko przewóz ludzi, a towarów. Wy jako logistycy
będziecie potrzebni cały czas. Problem to nie czy będzie się rozwijać, ale czy będzie rozwijać się
równomiernie we wszystkich częściach kraju. W szczególności w transporcie i sprzedaży dóbr. Duże
skupiska miejskie będą się wiązać z większą ilością osób, które będą potrzebować transportu
i towarów. Proces będzie trwać, więc logistyka jest rozwojowa.
AM: Pana wiedza jest ogromna na temat logistyki, ale czy żyje Pan logistycznie?
JS: Staram się, ale trudno powiedzieć, czy do końca. Dlatego, że logistyka jest dziedziną, którą
powinno się przemyśleć i nie można tak o podejmować decyzji, a tempo życia powoduje, że nie
wszystko, co robię jest racjonalne. Staram się przynajmniej dążyć do tego ideału, do którego chociaż
nigdy go nie osiągnie, ale trzeba próbować to zmienić.
AM: Czy jest Pan dumny z otwarcia tylu mundurowych kierunków?
JS: Z jednej strony tak, ale z drugiej jestem świadomy, że służba mundurowa jest trudna. Ludzie
postrzegają przez pryzmat osiągnięć socjalnych, nie ważne czy to policja czy straż więzienna,
graniczna. Stałość pracy, emerytura szybsza niż w innych. Nie zdają sobie sprawy, że to nie jest praca.
Tam jest służba, bezgraniczne podporządkowanie, poświęcenie życia osobistego i rodzinnego. Cześć
ludzi niby jest przekonana do tego, natomiast część nie kryje, że to sprawy socjalne przyciągają ich do
tej pracy. Właśnie ci będą rozczarowani, jeżeli nie będą wiedzieć co ich czeka i jaki jest to charakter
służby.
Pani Profesor Katarzyna Trzaska-Rycaj
AM: Od ilu lat pracuje Pani w tej szkole?
KTR: Tutaj uczę już 8 rok, wcześniej jeszcze 3 lata, ale zupełnie gdzie indziej.
AM: Gdzie pracowała Pani przez te 3 lata?
KTR: Na Politechnice Śląskiej ze studentami transportu na 4-5 roku. Wykładałam m.in. automatykę
i zagadnienia związane z logistyką.
AM: Ma Pani doświadczenie w pracy z młodzieżą i studentami. Czy istnieje duża różnica między pracą
z nastolatkiem, a osobą dorosłą?
KTR: Jest to zupełnie inny rodzaj pracy. Student, zwłaszcza starszy jest ukształtowany i uczy się
samodzielnie. Nie ma zeszytów i nie uczy się od deski do deski. Pracując z nim nie ma już tego aspektu
wychowawczego. Natomiast do ucznia podchodzi się w zupełnie inny sposób i on sam ma inne
podejście do życia. Nawet bym nie porównywała studenta do ucznia szkoły średniej.
AM: Czy podoba się Pani ta praca? Nie wolałaby Pani dalej prowadzić wykładów?
KTR: Bardzo lubię uczyć. Gdybym tego nie lubiła, na pewno nie byłoby mnie tutaj i nie uczyłabym
tyle lat. Nie mam czegoś takiego, że chciałabym dalej pracować na uczelni. Może się wydaje, że
pracuje się tam mniej, ale wcale tak nie jest. Na uczelni po prostu pracuje się inaczej. Oczywiście tutaj
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trzeba czasami się zmagać i więcej wymagać,
ale są chwile, że warto.
AM:  A dlaczego jest Pani nauczycielem logistyki?
KTR: Wynika to z moich zainteresowań
zawodowych. Studiowałam transport i poszłam
na ten kierunek z wyboru. Nie na zasadzie, że
musiałam się gdzieś dostać. Nauki techniczne
i ścisłe od zawsze mnie interesowały.
A w połączeniu z edukacją jest to bardzo fajny
zawód, jeżeli ma się do tego predyspozycje.

Poza tym ma coś w sobie. Osobiście
uważam, że jest to zawód najwyższej misji.
W pewnym momencie nie patrzy się na
pieniążki, a na to co się robi, co się będzie
z tego mieć w przyszłości naród, co Wy
będziecie mieć jako uczniowie i jacy
będziecie w przyszłości. Cieszę się, że
w którymś momencie mogę przyłożyć do
tego rękę.
AM:  W tym roku w naszej szkole otworzono
5 klas logistycznych. Dlaczego logistyka
jest tak popularna?
KTM: Rodzic badając rynek i interesując
się przyszłością dziecka pośle go do szkoły,
po której będzie miał możliwość otrzymania
pracy. W kraju logistyka jest bardzo
popularna od lat, ale w naszym rejonie troszeczkę mniej, dopiero teraz ten kierunek zyskuje
sławę. Nie umiem tego wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Na Śląsku jest zupełnie inaczej.
Może dlatego, że Kraków jest miastem, który nie do końca łapie nowinki techniczne. Ale
dlaczego jest tak popularna? Powodem jest rozwijająca się gospodarka, dzięki której wzrosło
zapotrzebowanie na specjalistów logistyki, którzy mogą pracować w każdej branży.
AM: Czy w którymś momencie nie będzie przesytu na specjalistów w tej branży?
KTR: Transport będzie zawsze popularny, zawsze będzie się rozwijać. Nie ma takiej
możliwości, żeby za 10-20 lat nie było zapotrzebowania na specjalistów w tej branży. Jak
patrzymy na inne szkoły, to tylko u nas udało się otworzyć tyle klas. W innych albo nie
otwarto kierunku albo nie mieli chętnych uczniów. Patrząc na Kraków nasza szkoła zgarnęła
wszystkich.
AM: Jest Pani dumna z tego faktu?
KTR: Dumna jestem kiedy uczeń coś osiągnie, przekroczy jakieś granice. Nie myślę tutaj
o pierwszym miejscu olimpiady, nie o to chodzi. Jestem dumna, gdy uczeń zda jakiś egzamin,
poprawi ocenę. Cieszę się z małych kroków ucznia, ze zdobycia dobrej oceny czy z jego chęci
poprawy ocen. Patrzę na Was jak na całość, ale każdy z Was jest indywidualny, dlatego tak
ważny jest dla mnie krok pojedynczego ucznia. Oczywiście fajnie, że przyszło tak dużo
pierwszoklasistów, ale trzeba się liczyć z tym, że wiąże się to z dużą ilością pracy dla nas
wszystkich.
AM: Czy będąc nauczycielem logistyki żyje Pani logistycznie?
KTR: Niestety mówi się ze szewc chodzi bez butów, ale ja chyba jestem wyjątkiem
potwierdzającym regułę. Wszystko zawsze robie na zasadach logistyki. Od dziecka tak było.
Życie logistyczne mam gdzieś we krwi. Zawsze gdzieś podświadomie planuję co mam zrobić.
Kilka słów o sobie:
Bardzo lubię czytać. Nie mam ulubionej książki, ale uwielbiam twórczość Kraszewskiego. Jego
książki czytam nagminnie, jedna za drugą. Jak widać zupełnie inne niż zainteresowania
zawodowe. Bardzo lubię uprawiać sport, w szczególności jazdę na rowerze i rolkach, ale
niestety brak czasu to uniemożliwia. Interesuje mnie też fotografia, ale nie zagadnienia
związane ze sprzętem, a ta artystyczna strona, kompozycja w fotografii. Ciekawi mnie,
w którym momencie fotografia staje się sztuką i gdzie jest ta granica oraz w której chwili jest
przekroczona. Poza tym uwielbiam zwierzęta, w szczególności koty, których mam dwa.
Rozmawiała Agnieszka Migdał
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SPOSOBY NA JESIENNĄ
CHANDRĘ

Dopiero co skończyły się wakacje. Drugiego września wszyscy pojawiliśmy się na dziedzińcu
Zespołu Szkół nr 1, by rozpocząć nowy rok szkolny. Jedni spóźnieni, z ociąganiem wstawali z łóżek; inni
z ciekawością – nowej szkoły, nowej klasy; jeszcze inni ze strachem przed maturą, będącą zwieńczeniem
nauki w naszej szkole.
Nawet nie zdążyliśmy się obejrzeć, a minęły już dwa miesiące zajęć dydaktycznych. 23.09
rozpoczęła się kalendarzowa jesień. O ile na początku roku mieliśmy do czynienia z ładną, słoneczną
pogodą, byliśmy pełni życia, a co za tym idzie – pełni sił do rozrabiania na lekcjach, o tyle pora roku,
w którą weszliśmy przyniosła ze sobą dłuższe noce, deszcz, chmury i przymrozki z rana, gdy musimy wyjść
do szkoły, aby nie spóźnić się na zajęcia rozpoczynające się o 7:30…
W związku z powyższym, mam dla Was kilka wskazówek, które z pewnością pomogą jakoś
przetrwać ten depresyjny okres:
Sen
Dobry sen, to podstawa naszego funkcjonowania! Gdy jesteśmy niewyspani mamy problemy ze
skupieniem się na lekcji, jesteśmy rozdrażnieni, mamy słabą kondycję. Zmęczenie negatywnie wpływa na
nasz nastrój. Kładźmy się wcześniej spać, w czystej pościeli i przewietrzonym, nieprzegrzanym pokoju, a na
pewno nam się to opłaci!
Światło
Mimo, że czasem może nam się wydawać, że słońce jest denerwujące i tylko przeszkadza, gdy
siedzimy całymi dniami przed komputerem, tak naprawdę działamy prawie jak na baterie słoneczne. Tylko
wtedy czujemy chęci do życia, gdy pobudza nas świecące słońce. Starajmy się wykorzystać każdy jego
promień spędzając jak najwięcej czasu na zewnątrz i nie zapominajmy o odsłanianiu okien.
Rozmowa
Gdy łapie nas jesienna depresja powinniśmy pamiętać, by zwierzać się ze swoich problemów
bliskim. W tym okresie jest to szczególnie ważne! Mimo, że nasze problemy mogą wydawać się nam
błahostką, bardzo wiele osób odczuwa podobne i można nawzajem sobie pomóc.
Ruch
Podczas aktywności fizycznej nasz ruch produkuje endorfiny – hormony szczęścia. Dlatego jogging,
rower, rolki, czy inne sporty zawsze wpłyną pozytywnie na nasz nastrój. Tak naprawdę wystarczy zwykły
spacer, by poprawić sobie humor.
Dieta
Mówi się, że czekolada poprawia nastrój, ale niestety nie jest to do końca prawda. Zjadanie zbyt
często kilku tabliczek spowoduje jedynie parę kilo więcej. Nieodpowiednie są produkty obfite w sól i cukier.
Zdecydowanie smaczne jedzenie jest pomocne. Powinniśmy zjadać kilka porcji warzyw i owoców dziennie,
oraz produkty zawierające witaminy z grupy B (np. nabiał, jaja, orzechy, ryby) i magnez
(GORZKA czekolada, rośliny strączkowe, kasza gryczana).
Muzyka
łagodzi stres! Gdy wszystko nam się sypie, warto odizolować się od świata puszczając sobie
ulubioną muzykę. Wydawałoby się, że lepiej zadziała Beethoven, niż Rammstein, ale tak naprawdę – co kto
lubi. ;)
Przytulanie
Nie od dziś wiadomo, że to właśnie ta czynność wydziela najwięcej endorfin. Mocny uścisk z bliską
osobą, czy nawet „free hug” na Rynku Głównym gwarantuje poprawę nastroju co najmniej na kilka
najbliższych chwil.
Tajna broń
I na koniec najważniejsze… Każdy z nas ma coś, co wyjątkowo go uszczęśliwia. Zakupy, wizyta
u fryzjera, gra w grę, wszystko zależy od nas! Gdy poczujemy, że nasz nastrój osiągnął punkt krytyczny –
czas użyć właśnie naszą tajną broń.
Myślę, że kolejny raz Ameryki odkryć mi się nie udało – są to proste wskazówki, ale być może nie
dla wszystkich oczywiste. Mam nadzieję, że dzięki nim lepiej przeżyjecie jesień i zimę.
Gabriela Potempa
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Mówili mi, że to będzie zwykły spacer po parku, bez żadnych problemów. Dokupiłem trochę
amunicji i zapasów u Sidorowicza, na wszelki wypadek jakby jednak coś miało pójść nie tak. Dostałem niby
proste zadanie typu „dostarcz paczkę”. Miałem udać się do pobliskiej wsi, jakieś 15 kilometrów na wschód
od obozu. Najkrótsza droga biegła przez pobliski park. Znany był pod nazwą „Czerwony Las” ze względu
na to, iż promieniowanie zmieniło kolor liści drzew, krzaków etc. na czerwony. Efekt jest powalający, lecz
mało kto ma czas podziwiać, gdyż las jest powszechnie uważany za bardzo niebezpieczne miejsce…
Osobiście nigdy tam nie byłem i nie wiem, czego mam się spodziewać. Nikt mi nie powiedział wprost, co
tam się właściwie znajduje, że ludzie aż tak się boją tego miejsca.
Podobno giną tam ludzie bez żadnych śladów. Mało kto wraca z parku, aby o nim opowiedzieć. Lubię
wyzwania i przygody, a las, z którego nikt nie wraca, brzmiał dosyć zachęcająco. Niby ludzie giną, ale
jednak gdzieś tam podobno znajduje się obóz wolnych stalkerów. Nie wiem, czy to prawda, ale myśl o tym
dodawała mi otuchy.    
Wyszedłem z obozu wczesną porą, mimo typowej jesiennej pogody. Zimno, mokro, ale jednak
przyjemnie na swój sposób. Do samego wejścia do parku miałem ok. 4 kilometry, niby nie dużo, ale jednak
Zona potrafi szybko wyssać energię z człowieka. Początkowo towarzyszył mi mój ziomek, Dimitri. Był
całkiem spoko, jednak najważniejsze było to, że mogłem mu ufać bezgranicznie. Poznaliśmy się w dość
typowej dla Zony sytuacji. Wracałem z pola anomalii, aby opchnąć kilka artefaktów, gdy usłyszałem strzały.
Były to strzały z jednej i tej samej broni, więc zapowiadało się ciekawie. Okazało się, że samotny stalker
został zaatakowany przez kilka dzikich psów. Kończyła mu się amunicja, a i on sam miał kilka ciężkich ran.
Pomogłem mu odgonić psy i zaprowadziłem do obozu. Ten uznał, że uratowałem mu życie i od tamtego
momentu trzyma moją stronę. Takie kontakty w Zonie mogą być często pomocne. Dimitri szedł do Barmana
w barze „100 radów”. Nie pytałem, co ma tam zamiar robić. Cieszyłem się tym, że przez chwilę będę miał
towarzystwo. Na drodze nie mieliśmy żadnych problemów. Nic nadzwyczajnego się nie działo. W pewnym
momencie się rozstaliśmy. Dimitri poszedł w stronę baru, a ja kontynuowałem marsz do lasu. Został mi tylko 1 kilometr chociaż samemu idąc z wiedzą, że wszystko w około prawdopodobnie chce cię zabić,
strasznie wydłużało mi czas.
    Dotarłem na miejsce. Wiało tu ponurym klimatem. Wejście do parku, duża stalowa brama, która sprawiała
wrażenie jakby chciała cię ostrzec przed złem panującym w lesie. W południe cały ten krajobraz nie
wydawał się taki straszny. Ludzie często się śmiali, że za dnia możesz przynajmniej zobaczyć, co cię
zabiło. Trochę taki czarny humor, ale cóż innego pozostaje, gdy w około wszyscy giną, a ty tylko czekasz na
swoją kolej. Przeszedłem przez bramę i na chwilę stanąłem w bezruchu, zastanawiając się, czy to na pewno
słuszna decyzja. Jednak było to tylko wrażenie wyboru, ponieważ Sidorowicz wyznaczył mi czas, w jakim
paczka ma zostać dostarczona, 2 dni. Gdybym miał teraz obejść park, to bym nie wyrobił się z czasem,
a pieniądze za robotę mi są potrzebne. 20 tyś. rubli to jednak nie tak mało. Paczka musiała być ważna, skoro
Handlarz daje aż tyle za przesyłkę. Byłem ciekaw, co jest w środku, lecz nie mogłem jej otworzyć.
Zabroniono mi, a poza tym była zapieczętowana. Małe pudełeczko, a warte tyle zachodu, no cóż… Nie
miałem wyboru, tylko iść przed siebie. Las był ogromny, potężne drzewa, gęste krzaki, widać, że natura
ma się tu dobrze. Gdy tak szedłem przed siebie miałem tylko nadzieję, że nic na mnie zaraz nie wyskoczy.
Mówi się, że największym wrogiem w Zonie jest inny człowiek, jednak tutaj, w miejscu gdzie spotkać
innego człowieka się praktycznie nie da, czujesz się niczym. Jesteś jak mały intruz i musisz na siebie
uważać. Byłem cały czas gotowy na ewentualną walkę. Nóż był tutaj moim najlepszym przyjacielem. Długa
broń nic mi nie da w gęstwinie krzaków i drzew. Poza mutantami musiałem uważać także na
promieniowanie. Miałem dobry kombinezon, ale jednak lepiej zawrócić, gdy twój licznik Geigera mocno
skacze.
Czekała mnie spora wędrówka, a wieczór nieubłaganie się zbliżał. Miałem teraz dwa wyjścia.
Znaleźć rzekomy obóz stalkerów i tam przenocować, bądź zaryzykować nocnym marszem i mieć nadzieję,
że nie padnę jak mucha. Nie miałem noktowizora, więc jakby zastała mnie noc to musiałbym polegać
jedynie na mojej latarce i zmysłach. Jakoś bardziej uśmiechała mi się opcja z obozem, jednak to też było
ryzyko. Co jeśli został opuszczony, bądź gorzej, nie ma go w cale… W takim wypadku tylko bym stracił
cenny czas, ale jednak rozum podpowiadał mi, żeby szukać obozu. Jedyne co wiedziałem na temat jego
lokalizacji to fakt, iż znajduje się gdzieś na obrzeżach lasu. Blisko miejsca gdzie się znajduję. Musiałem
„ubrać męskie spodnie” i z podniesioną głową iść dalej.
Nawet mimo wszechobecnego światła, las był ponury i intrygujący. Wiele razy słyszałem jakieś
szmery, dziwne dźwięki, ponure szepty etc. Gdybym był tu nocą, to pewnie bym usiadł i zaczął płakać...
Kilka razy widziałem nawet stado psów czy mięsaczy. Siedziałem cicho i omijałem wszelkie zagrożenie.
Sporo tu także było anomalii. Światło dzienne dawało mi jeszcze możliwość zauważenia ich, zanim w nie
wlazłem. Ciągle miałem wrażenie, że coś mnie stale obserwuje i nawet za mną podąża. Miałem pewne
przypuszczenia, że to „coś” mogło być pijawką. W takiej sytuacji lepiej pilnować swoich pleców, bo te
podstępne stworzenia lubią atakować od tyłu. Minęło już sporo czasu i tak idąc zastanawiałem się, co
jeszcze słyszałem o tym miejscu. Przypomniałem sobie historie o stalkerze zwanym Leśnik. Żyje on właśnie
tutaj, w lesie i mógłby być moją szansą na przeżycie.
    Leśnik mieszkał na tych terenach jeszcze przed wybuchem reaktora. Jak nie trudno się domyśleć, był
leśniczym w tymże parku, zanim promieniowanie zamieniło to miejsce w czerwony, promieniujący
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cmentarz. O tak, sporo ludzi tu zaginęło bez śladu. Początkowo las po katastrofie miał zostać zrównany
z ziemią, zasypany, a na jego miejscu miał powstać nowy. Nie wiadomo co się działo z Leśnikiem podczas
katastrofy, ale jedno jest pewne. Gdy park stał się tym czyj jest teraz, Leśnik udał się do swojej starej chaty.
Nie wiedział nic o anomaliach i w jedną wszedł. Podobno była to jakaś bardzo rzadka odmiana,
niezidentyfikowana jeszcze przez naukowców. Po tym zdarzeniu Leśnik zaczął instynktownie omijać
wszelkie anomalie. Mówi się, że jest on w stanie przejść bez  problemów przez każde pole anomalii.
Historia jest prawdziwa, a chata Leśnika znajduje się gdzieś w centrum parku. Wiedziałem, że gdy
wszystko inne zawiedzie, to u niego mogę spodziewać się pomocy. Pytanie tylko, czy przeżyję, aby się do
niego dostać i czy w ogóle go znajdę…
Cały ten las powoli doprowadzał mnie do szaleństwa. Nie wiem, czy się nie zgubiłem bo wszystko
wygląda do siebie podobnie. Na szczęście nie miałem żadnych problemów ze strony mutantów.
Anomalie także nie zaskakiwały. Gdzieniegdzie występowało większe promieniowanie ale i to nie było
jakimś problemem, ponieważ mój zmodyfikowany kombinezon SEVA jest jak najbardziej odpowiedni na
takie warunki. Udało mi się nawet znaleźć artefakt w jednej z anomalii. Artefakt nie byle jaki, bo dosyć
rzadki i bardzo użyteczny. Była to zielona, połyskująca gąbka wielkości pięści dorosłego mężczyzny. Zwany
jest Bąblem i jest jednym z niewielu artefaktów, który nie wydziela promieniowania, a wręcz przeciwnie,
pobiera cząsteczki radioaktywne z otoczenia i je dezintegruje. Trzymany w układzie odprowadzania
powietrza kombinezonu pozwala oczyścić ciało ze szkodliwych pierwiastków.  Oczywiście nie jest tak
skuteczny jak AntyRady ale pozwala na większą przeżywalność w ciężkich warunkach. Bardzo cenny
artefakt. Ale nie sprzedam go, ponieważ za bardzo mi się przyda. Ogólnie widziałem więcej artefaktów
w innych anomaliach, ale próba zabrania ich byłaby zbyt niebezpieczna. Nie mogłem też tracić czasu,
ponieważ wieczór był już coraz bliżej, a ja nie miałem żadnej noktowizji. Walka w takich warunkach byłaby
co najmniej nie wskazana. Musiałem iść dalej w głąb lasu z nadzieją na znalezienie obozu stalkerów.
    Zrobiło się już dosyć ciemno. Nie chciałem wyciągać latarki, bo mogłoby to przyciągnąć do mnie
mutanty. Nie miałem jeszcze aż takich problemów z widocznością, jednak kiedy się one zaczęły musiałem
sobie dopomóc światłem. Przyczaiłem się i wyciągnąłem latarkę z plecaka. Był to całkiem fajny sprzęt
z uwagi na to, że dawała ona długi strumień światła, więc miałem wizje przed siebie i jednocześnie nie
pokazywała ona mnie. Było to dosyć pomocne. Po pewnym czasie w kompletnej ciemności byłem pewien,
że zginę. Żadnego obozu w pobliżu, wszędzie mutanty. Była to trochę przygnębiająca sytuacja. Jednak to,
co ujrzałem, przeszło me wszelkie oczekiwania. Wyłączyłem latarkę i zacząłem iść w stronę oddalonego
światła. Wciąż jednak byłem czujny, zawsze może stać się najgorsze… Okazało się, że jest to grupa ludzi.
Dokładnie 5. Ubrani w uniformy typowe dla wolnych stalkerów. Odetchnąłem z ulgą. Pewnym krokiem
wyszedłem im naprzeciw. Jak tylko mnie ujrzeli, kazali podnieść ręce i się przedstawić. Powiedziałem, że
jestem stalkerem od Sidorowicza. Na tą wiadomość opuścili broń i podeszli bliżej. Przedstawili się
i opowiedzieli mi o sytuacji w lesie. Okazało się, że obóz stalkerów został zaatakowany przez pijawki, które
po zabiciu ludzi urządziły tam sobie gniazdo. Ludzie, których spotkałem kierowali się właśnie do obozu
u Sidorowicza. Jednak uznali, że z moją pomocą możemy wybić pijawki i sprawdzić, czy ktokolwiek nie
przeżył. Atak nastąpił 2 dni temu, w nocy, gdy nikt się tego nie spodziewał. Kilkanaście pijawek
wkroczyło do obozu. Nie wiadomo jak przebiegały walki ale ludzie na pewno się próbowali bronić. Ta
piątka była wtedy poza obozem dlatego jeszcze żyją. Nie pytałem co robili. Raczej byli dosyć odważni,
skoro byli poza obozem w środku nocy. Przystałem na propozycję wkroczenia do obozu. Wtedy myślałem
tylko o tym, że z kimś idę…
Usiedliśmy na małej skarpie, był stąd dobry widok na obóz. Obóz nietypowy, bo znajdujący się
w starym bunkrze, częściowo pod ziemią a częściowo nad. W obozie żyło kiedyś ok. 50 osób, więc całkiem
spora grupa. Gdy spytałem, czemu nikt z lasu nie wracał, to powiedziano mi, że większość osób ginęło, a ci
którzy doszli do obozu zostawali w nim i używali go jako bazy wypadowej w głąb Zony. Miało to w sumie
sens. Była noc, więc większość pijawek musiała spać, chociaż dało się usłyszeć ryki pojedynczych
osobników. W około obozu też kręciło się kilka samotnych pijawek. Plan był dosyć prosty: mieliśmy
podkraść się pod samo wejście i powystrzelać wszystko bronią z tłumikiem. Niby proste, lecz pijawki mają
dobrze wyczulone zmysły, więc  było kilka komplikacji. Bo zgodzeniu się wszystkich na plan działania
ruszyliśmy powoli w kierunku wejścia. Wyciągnąłem mój karabinek. SIG-552 commando. Zaczepiłem
tłumik i celownik ACOG o zwiększonym kontraście z powiększeniem 2.0x. Zapowiadało się ciekawie.
Podczas podchodzenia kilkoma celnymi strzałami pozabijaliśmy pobliskie mutanty. Pijawka była dość
ciekawym stworzeniem. Humanoidalny stwór z mackami zamiast ust, przedłużonymi kończynami górnymi
zakończonymi ostrymi pazurami oraz ze wzrostem ponad dwóch metrów. Zwane były pijawkami,
ponieważ żywiły się krwią swoich ofiar. Najczęściej podczas polowania zakradały się od tyłu będąc prawie
nie widzialne i wgryzały się za pomocą macek w szyję ofiary. Dosłownie zostawiały po sobie puste skorupy.
Byli to stworzeni myśliwi, zwłaszcza ze względu na kamuflaż. Dostosowywały się do otoczenia przez co
były prawie niewidoczne, jednak musiały się na tym skupić, zatem strzał w takiego osobnika przerywał mu
kamuflaż. Niedoświadczeni stalkerzy bali się pijawek, a więksi weterani wiedzieli, jak z nimi walczyć.
cdn.

Robert Badurka Raniecki
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UCHWYCONE W OBIEKTYWIE
Szkolna giełda podręczników

Szlakiem Świętego
Rafała
Kalinowskiego

W Ośrodku Badawczym
w Miękini
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UCHWYCONE W OBIEKTYWIE
Dzielnicowe biegi
przełajowe

II LB podczas święta 6 Brygady
Powietrznodesantowej

Przyszli kolejarze
szkolą się
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Laureaci konkursu krasomówczego - etap szkolny

Puchar za Krakowską Olimpiadę
Młodzieży

Młodzież pamięta - 11 listopada
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WSZYSTKO JEST POEZJĄ
„Ocalić od zapomnienia” – Marek Grechuta

Ile razem dróg przebytych
ile ścieżek przedeptanych
ile deszczów , ile śniegów
wiszących nad latarniami
ile listów , ile rozstań
ciężkich godzin w miastach wielu
i znów upór , żeby powstać
i znów iść i dojść do celu
ile w trudzie nieustannym
wspólnych zmartwień , wspólnych dążeń
ile chlebów rozkrajanych
pocałunków ? schodków? książek?
oczy twe jak piękne świece
a w sercu źródło promienia
więc ja chciałbym twoje serce
ocalić od zapomnienia
u twych ramion płaszcz powisa
krzykliwy , z leśnego ptactwa
długi przez cały korytarz
przez podwórze , aż gdzie gwiazda Wenus
a tyś lot i górność chmur
blask wody i kamienia
chciałbym oczu twoich chmurność
ocalić od zapomnienia.

W październiku obchodziliśmy 7 rocznicę śmierci Marka Grechuty. W Święto Zmarłych uczniowie
klasy I LC i III LO udali się na Cmentarz Rakowicki by zapalić symboliczną świeczkę dla naszego
krakowskiego barda.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Redakcja zaprasza do współpracy wszystkich, którzy chcą
podzielić się na łamach RUMOR-u  swoimi pomysłami,
doświadczeniem i chcą ofiarować swe zaangażowanie i czas.
Zapraszamy do stałej współpracy, jak i do jednorazowego z
aprezentowania swojej twórczości.
Gazetka jest jedną z form promocji szkoły. Nie ma stałej ilości
stron, zależy to od potrzeby chwili. Zainteresowanych prosimy
o kontakt z opiekunem gazetki: p. Małgorzatą Imosa-Nogieć
w szkolnej bibliotece oraz internacie.

