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Z ostatniej chwili!
W dniach od 15.01.2016 do 31.01.2016
Inspektorat Ruchu Drogowego Technikum
Komunikacyjnego miał możliwość wspierać
Komendę Miejską Policji w Krakowie podczas
Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn
aż 7 razy! Przez większość meczy dzielnie
wspieraliśmy drogówkę oraz prewencję
w zabezpieczeniu podczas ME, które odbywały
się na krakowskiej TAURON Arenie.
Niektórzy szczęśliwcy mieli także okazję
pojawić się na meczu i kibicować białoczerwonym. Pomimo ujemnej temperatury
i nieprzyjemnych warunków pogodowych
członkowie IRD spisali się bardzo dobrze.

Wszystkim uczestnikom gorąco dziękujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
/Ewelina Sawicka, klasa 1LA/
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Ślubowanie klas pierwszych
„Ślubuję!” – to oto słowo wypowiedział każdy
pierwszoklasista na uroczystym apelu 20 listopada w naszej szkole.
To właśnie wtedy nasza sala gimnastyczna zmieniła się nie do
poznania, począwszy od spadochronów wiszących nad głowami
zgromadzonych, a kończąc na „drobnej” ozdobie, jaką był dywan,
na którym przedstawiciele klas ślubowali na sztandar. Wystrój nie
był jednak najważniejszym elementem całej uroczystości.
To zgromadzeni na niej zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy
szkoły oraz pierwszoklasiści pełnili rolę najważniejszych osób. Cała
uroczystość to rodzaj jednej z wielu corocznych tradycji naszej
szkoły, w której każdego roku, zawsze 20 listopada w dniu święta
patrona szkoły, św. Rafała Kalinowskiego, nowo przyjęci uczniowie
ślubują wypełniać wszystkie obowiązki ucznia oraz przestrzegać
statutu. Ślubują także dbać o dobre imię szkoły i szanować jej
tradycje. Wielu z obecnych wtedy osób przypomniały się
momenty, w których oni sami ślubowali w swojej szkole kilka lub
kilkanaście lat temu. Ze zgromadzonych gości pojawili się między
innymi
przedstawiciele
Komendy
Wojewódzkiej
Policji
w Krakowie, III Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, przedstawiciele Straży Ochrony
Kolei, Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
przedstawiciele Zakonu Karmelitów Bosych z Czernej oraz przedstawiciele Rady Rodziców przy
Zespole Szkół nr 1. Na ślubowaniu nie mogło również zabraknąć dyrekcji szkoły, przedstawicieli Rady
Uczniowskiej oraz przedstawicieli każdej z klas naszego
technikum. Każdy z wymienionych gości w swoich
przemówieniach nawiązywał do charakteru szkoły oraz do
ogólnych wartości płynących z jej nauczania. Nad całym
przebiegiem uroczystości czuwał niezawodny prof. Ryszard
Stokłosa, który jak co roku sprawił, że charakter ślubowania
był bardzo podniosły. Warto wspomnieć, że przed
rozpoczęciem oficjalnej części wszyscy zgromadzeni na sali
uczcili minutą ciszy ofiary zamachu terrorystycznego
w Paryżu. Na sam koniec uroczystości głos zabrał
przewodniczący Rady Uczniowskiej, Konrad Grybel. Jego
przemówienie wraz z galerią zdjęć można znaleźć pod
tekstem.
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Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowna
Dyrekcjo, Szanowni goście obecni na
dzisiejszej uroczystości oraz wy, drogie
koleżanki i koledzy.
Na samym początku mojego
przemówienia chciałbym zwrócić się
właśnie do Was. Z początkiem roku
szkolnego jako uczniowie naszej szkoły
korzystaliście ze statutowych przywilejów,
zgłębialiście
wiedzę
przeznaczoną
aktualnie dla waszych klas oraz
poznawaliście szkołę, którą wybraliście.
Lecz to dopiero od dnia dzisiejszego, stojąc tutaj i ślubując na sztandar staniecie się
w pełnym
wymiarze uczniami naszego technikum. Ważne jest to, aby w waszej świadomości przez te 4 lata,
które tutaj spędzicie nie zmalało przekonanie co do słuszności wyboru naszej szkoły. Placówki, która
od lat znajduje się w krakowskiej czołówce szkół ponadgimnazjalnych. Wiele nauczycie się podczas
etapu nauki na szczeblu szkoły średniej, ale najważniejszą nauką będzie nauka przekazana nie przez
książkę, ale przez nauczycieli uczących was programowych przedmiotów na każdej z lekcji. Technikum
Komunikacyjne trwa i co najważniejsze posiada swoją historię sięgającą 65 lat. W dniu dzisiejszym
również i my nie zapominamy o tym, że rok 2015 jest rokiem jubileuszowym, w którym obchodzone
jest 65 lecie szkoły, początkowo mieszczącej swoją placówkę na ulicy Basztowej
w Krakowie, a
następnie przeniesionej do tego nowo wybudowanego budynku przy Ułanów 3. Osobiście jestem
przekonany,
że pomimo
pojawiających
się
czasem
przeciwności, nie zmienicie
swojego podejścia do szkoły i do
wartości oraz tradycji, których
będzie was uczyć, a zawarte już
na samym początku bardzo
ważne przyjaźnie pomiędzy
Wami będą umacniały Was we
wszystkim co robicie. Jak mówi
jedna z łacińskich sentencji Concordia
civium
murus
urbium - Zgoda mieszkańców
murem miasta, tak fakt, że
wszyscy będziemy stanowić jedność i wszyscy będziemy dla siebie przyjaciółmi sprawi, że nasza szkoła
będzie przykładem braterstwa, zawartych przyjaźni, panującej dobrej atmosfery i sprawi, że we
współczesnym świecie i na naszym krakowskim podwórku będziemy postrzegani jako społeczność
której nie ruszy nawet najsilniejszy wiatr. Drogie koleżanki i koledzy
z klas mundurowych. Wasza
obecność w klasach o profilu logistyki służb mundurowych nie jest przypadkowa. Wielu z was wiąże
swoją przyszłość z różnymi formacjami mundurowymi. Wielu z was interesuje się oraz pogłębia swoją
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wiedzę na tematy związane z obronnością oraz sprawami
wewnętrznymi Państwa. To Wy w szczególności chodząc
w mundurach będziecie rozpoznawani i będziecie rzucać się w
oczy na terenie całej szkoły i po za nią. Zwracam się do Was z
prośbą o godne reprezentowanie szkoły podczas gdy
wracacie do domów z zajęć lub podążacie z uśmiechniętą
miną z samego rana do szkoły a macie na sobie mundury,
które świadczą o waszej przynależności do danej klasy.
Pamiętajcie, że to w szczególności od Was będzie zależeć jak
nasze technikum będzie postrzegane. Swoim zachowaniem
i swoim ubiorem będziecie dawać przykład oraz powód do
dumy jadąc w tramwaju lub idąc chodnikiem. Wiele razy
zarówno moi koledzy jak i ja spotkaliśmy się z sytuacją, kiedy
zwykli przechodnie zatrzymywali się, uśmiechali lub pytali się
nas o mundur i o przynależność do jakieś organizacji
militarnej. Wiele razy przechodzące obok dziecko szeptało do
swoich rodziców: „mamo, tato żołnierz idzie, policjantka idzie
lub mamo tato strażak idzie”. Te wszystkie sytuacje
powodują, że w człowieku narasta duma oraz chęć do dalszego pokazania, że jesteśmy z jedynego
krakowskiego technikum, w którym są aż 3 kierunki mundurowe. Razem możemy pokazać, że klasy
mundurowe to nie jest pomyłka, tylko to jest realne przygotowanie do dalszej kariery w służbach
mundurowych a nosząc mundur wojskowy czy policyjny stajemy się po części jednymi z nielicznych
ludzi którzy szanują to, za co kiedyś nasi przodkowie musieli walczyć. Szanowni Państwo, Szanowni
Goście, w imieniu całej społeczności szkolnej jako przewodniczący chciałbym serdecznie podziękować
za przybycie oraz za uczestnictwo w tak ważnym momencie jakim jest ślubowanie nowo przyjętych
uczniów. Dzięki Nim można zauważyć, że popyt i trend na bycie uczniem naszej szkoły wzrasta i od
kilku lat nie maleje. Dziękuje
Szanownym Gościom, Nauczycielom,
delegacjom klasowym oraz delegacji
Rady Uczniowskiej za przybycie. Na
sam koniec mojego przemówienia
chciałbym zacytować słynne
w
Naszym technikum słowa św. Jana
Pawła II, które mogą być przydatne
dla Was drodzy pierwszoklasiści na
czas nauki w naszej szkole. "Musicie od
siebie wymagać, nawet gdyby inni od
was nie wymagali” . Życzę Wam
spełnienia marzeń w naszej szkole,
udanego
roku
szkolnego
oraz
owocnych wyników w nauce :)
Powodzenia!
/Konrd Grybel, klasa 3LC/
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Pomagamy! Bo to Kochamy!
Pomoc. Krótkie, raptem 5-literowe słowo znaczące wiele. Uczniowie naszego technikum
słowo pomoc, oraz jego odmiany przez przypadki mają w głowach niemalże codziennie. Od lat
w naszej szkole odbywa się niezliczona ilość akcji charytatywnych mających na celu wspomóc
finansowo lub rzeczowo osoby najbardziej potrzebujące: dzieci, dorosłych, osoby starsze, często ludzi
schorowanych i nie mających siły, aby mogli godnie i przyzwoicie żyć. W każdym z tych przypadków
bezwzględnie potrzebna jest pomoc drugiego człowieka. Człowieka, który ma wielkie serce, jest
wrażliwy na czyjąś krzywdę oraz dla którego nie istnieje wyrażenie „poddać się”. Nasi uczniowie,
nauczyciele, pracownicy szkoły mają ogromne serca, wrażliwość i co najważniejsze chęć do pomocy.
Pomocy drugiemu człowiekowi.
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Grudzień każdemu z nas kojarzy się przede wszystkim ze
świętami Bożego Narodzenia, z nadchodzącym Sylwestrem
i Nowym Rokiem. Dzieciom miesiąc ten kojarzy się z niezliczoną
ilością prezentów, rodzinną miłością, ze wspólnie spędzonymi
chwilami w gronie najbliższych. Jednak są na świecie dzieci, które
mimo kochającego i rodzinnego otoczenia nie spędzają świąt
w domu. Są to dzieci ciężko chore, głównie na współcześnie
często spotykaną chorobę, jaką jest nowotwór. Spędzają one te
rodzinne, świąteczne dni w szpitalu. Tego roku postanowiliśmy,
że
przeprowadzimy
kiermasz
wyrobów
wykonanych
własnoręcznie na rzecz dzieci zmagających się z chorobą
nowotworową
z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie. Na reakcję naszych uczniów nie trzeba było długo
czekać. Wszyscy zgodnie i razem rozpoczęliśmy przygotowania.
Prawie każda klasa przyczyniła się do organizacji akcji i pomocy
każdemu dzieciakowi. Stworzyliśmy kilkadziesiąt kartek
świątecznych, upiekliśmy kilkadziesiąt świątecznych pierników,
które zapakowaliśmy do ozdobnych torebek (również
własnoręcznie wykonanych). Zrobiliśmy kilkadziesiąt figurek
z masy solnej, przygotowaliśmy słodki kącik, w którym można było nabyć pyszne ciasta. Prócz tego na
dwóch stoiskach rozstawionych na głównym korytarzu szkoły znalazły się także przeróżne ozdoby
świąteczne takie jak: bombki, stroiki i wiele innych. Po raz pierwszy w niemalże 50-letniej historii
szkoły, na holu dolnym stanęła scena, przystrojona z każdego boku prawdziwymi sięgającymi do
sufitu choinkami oraz różnego typu świątecznymi świecidełkami. A na scenie uczniowie - artyści,
którzy urozmaicali przerwy swoimi wykonaniami świątecznych przebojów. Cały korytarz zmienił się
nie do poznania. Na oknach pojawiły się wzory ze sztucznego śniegu, na suficie zawisły własnoręcznie
robione świąteczne łańcuchy, puste przestrzenie przy barierkach schodowych zamieniły się w gęsty
iglasty las za sprawą prawdziwych świerkowych gałązek, w rogu korytarza stanęła ślicznie
przystrojona szkolna choinka a przy
lampie na samym środku sufitu zawisły
gałązki jemioły. Jeszcze nigdy na święta
szkoła, aż tak się nie zmieniała. Cały
kiermasz wraz z występami odbył się 1
grudnia i trwał prawie cały dzień. Tego
samego dnia w szkole odbywał się dzień
otwarty dla rodziców, którzy także
szczodrze wspomogli naszą akcję,
oddając się świątecznym szaleństwom
zakupowym na naszym kiermaszu. Przez
cały dzień, dzięki tej inicjatywie sprzedaliśmy prawie wszystkie wyroby i zebraliśmy zawrotną sumę
1620 złotych dla Fundacji Wyspy Szczęśliwe, która przekaże pieniądze chorym dzieciom. A dzięki tej
akcji wiele osób odkryło w sobie talenty plastyczne, artystyczne, a także dobre serce, które tego dnia
należało w szczególności do chorych dzieci. Na wielkie podziękowania zasługują wszyscy, którzy
przyczynili się do organizacji kiermaszu, a przede wszystkim pomysłodawca całego charytatywnego
przedsięwzięcia – nasza pani pedagog Agnieszka Barczyk, która wymyśliła wszystko oraz czuwała nad
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przebiegiem kiermaszu. Zaangażowanie pani pedagog i pasja, której się oddaje pomagając innym
było zauważalne w każdym momencie i umacniało wszystkich uczniów w przekonaniu, że to co robią,
robią dla dobra drugiego człowieka. Na szczególne podziękowania zasługują także: p. Jolanta Zdebska
- pedagog szkolny, która czuwała wraz z p. Agnieszką Barczyk nad przebiegiem kiermaszu i jego
organizacją, p. Jolanta Domańska - wychowawca z internatu, która pomagała uczniom przez cały
dzień kiermaszu, sprzedając i zachęcając do kupna świątecznych ozdób oraz kartek. Szczególne
podziękowania należą się także kilku uczniom, którzy najaktywniej uczestniczyli w organizacji
i przebiegu kiermaszu. Są to: - Anna Burliga z klasy 4 LA, Edyta Tarko z klasy 4 LA, Dominika Brańka
z klasy 3 LC, Dominika Szeleźnik z klasy 3 LC , Krystian Maciejowski z klasy 3 LC, Joanna Koza z klasy
3 IA, Natalia Gądek z klasy 2 LA, Paulina Kowalczyk z klasy 2 LA, Justyna Urbaniec z klasy 2 LA,
Angelika Bańbuła z klasy 2 LA, Klaudia Kowalik z klasy 2 LA, Karina Klasa z klasy 2 LA, Oliwia
Czubkowska z klasy 1 LA oraz Alicja Wójcik z Internatu Zespołu Szkół nr 1. Dziękujemy także innym
osobom, które przyczyniły się do organizacji tak wspaniałej inicjatywy.
22 grudnia delegacja kilku uczniów wraz z p. Agnieszką Barczyk udała się do
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Uczniowie spędzili kilka godzin na szpitalnym
oddziale, gdzie bawili się razem z dziećmi, rozdawali prezenty oraz częstowali cukierkami.
Dla każdego było to wielkie przeżycie, które z pewnością pozostanie w pamięci. Najważniejsze jednak
było to, że wszyscy wyrazili swoją chęć do dalszej pomocy na rzecz małych, uśmiechniętych
pacjentów krakowskiego szpitala.
/ Konrad Grybel , klasa 3LC/
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Wyzwanie - Zawoja
W październikowy weekend nasi uczniowie udali się na wspólny wyjazd. Punktualnie o 7:45
wszyscy stawiliśmy się pod szkołą. W dobrych humorach, z wielkimi plecakami, obawami, ale też
z ciekawością wsiedliśmy do autokaru. Po krótkiej podróży dotarliśmy do pięknej i słonecznej Zawoi.
Przywitali nas tam instruktorzy, którzy od teraz byli naszymi przełożonymi. Podzielili nad na cztery
drużyny oraz każdemu rozdali pełne umundurowanie.
Zaczęło się nasze trzydniowe wyzwanie. Rozpoczęliśmy je od musztry, którą wypełniały pomyłki,
pompki, zwroty, marsz, ale nie obyło się też bez śmiechu i satysfakcji, gdy coś w końcu wyszło.
Następnie połowa naszej grupy udała się na paintball, a druga połowa trenowała musztrę z bronią.
Wieczorem odbyła się żywa lekcja historii. Następny dzień zaczęliśmy już o siódmej rano, poranną
zaprawą, tego dnia nauczyliśmy się wielu ciekawych rzeczy z samoobrony, wyszaleliśmy się na ASG,
zmierzyliśmy się z strzelaniem z broni pneumatycznej, krótkiej, strzelaniem do celu oraz mostem
linowym, który niektórzy zapamiętają na długo, a na pewno potwierdzą, że woda w październiku
bywa zimna.  Na każdym kroku uczyliśmy się współpracy, odpowiedzialności, ale też dyscypliny.
Ostatniego dnia odbył się test sprawności, podczas którego mogliśmy postrzelać z łuku, rzucać
granatem, a przede wszystkim musieliśmy walczyć z czasem.
Nagle z piątku zrobiła się niedziela. Grupa ludzi, stała się jednym plutonem, gdzie każdy odpowiada za
każdego. A przede wszystkim ponad czterdzieści ludzi poznało się nawzajem i miło spędziło ten czas.
Była to przygoda, którą każdy powinien przeżyć, pomimo tego, że codziennie byliśmy bardzo
zmęczeni, wszystko nas bolało, narzekaliśmy na ilość zrobionych pompek, przysiadów i pajacyków,
może czasami stwierdziliśmy, że następnym razem nie damy się na to namówić - dzisiaj zostały już
wspaniałe wspomnienia, małe sukcesy, znajomości i odliczanie do następnego obozu. My daliśmy
radę, a Ty? Kolejny weekend spędziłeś w domu, przed telewizorem? 
/Klaudia Bubak, klasa 1LB/
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Z życia
Inspektoratu Ruchu
Drogowego

„PaT - Nie uprawiajmy fikcji!”
W październiku kilka uczennic naszego
Technikum Komunikacyjnego pod opieką pana
aspiranta
Adama
Dudy
uczestniczyło
w spotkaniu PaT czyli - „Profilaktyka a Ty”
(co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień), które odbyło się w jednym z krakowskich kin. W
spotkaniu tym uczestniczyli również specjaliści ds. prewencji kryminalnej komend wojewódzkich
policji oraz liderzy programu PaT. Spotkanie to miało na celu zachęcić do zmniejszenia zjawisk
uzależnień wśród młodzieży, inicjowanie działań skierowanych przeciwko zjawiskom patologii
społecznej oraz promowanie „mody na życie bez uzależnień”.
/ Żaneta Zdybał, klasa 3 LA /

Pomagamy Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy!
W dniu 10 stycznia 2016r odbył
się
„Bieg
Wielkich
Serc”,
w zabezpieczeniu którego czynny
udział brało kilkunastu uczniów naszego technikum.
Bieg ten realizowany był na odcinku 5 km, przebiegał przez Bulwar Inflancki oraz Kurlandzki. Całą
trasę zabezpieczał nasz szkolny Inspektorat Ruchu Drogowego. Pomimo trudów oraz nieprzyjemnych
warunków pogodowych uczniowie spisali się bardzo dobrze. Wszystkim uczestniczącym w tej
imprezie osobom dziękujemy za pomoc i zachęcamy do dalszej współpracy z IRD TK.
/Żaneta Zdybał, klasa 3 LA/
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Bieg Niepodległości
8 listopada nasz szkolny Inspektorat Ruchu
Drogowego uczestniczył w zabezpieczeniu Biegu
Niepodległości, Bieg miał długość 10 km.
Rozpoczynał się na Błoniach natomiast kończył na
kopcu
Piłsudskiego.
Wszystkim
osobom
pomagającym w zabezpieczeniu dziękujemy za
czynny udział.
/Żaneta Zdybał, klasa 3 LA/

II Krajowa Konferencja Naukowa
Bezpieczne Drogi

szkołę reprezentowali Daniel Pyzik wraz

W dniu 28 października 2015 r.
w Akademii Obrony Narodowej
w Warszawie odbyła się II Krajowa
Konferencja Naukowa Bezpieczne Drogi.
Konferencja została podzielona na trzy
części: Nauka i Praktyka BRD, Edukacja i
Profilaktyka
oraz
Praktyka
w zapewnieniu BRD. Na konferencji
z opiekunem Adamem Dudą.

Dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły w tym wydarzeniu.
/Żaneta Zdybał klasa 3 LA/

UWAGA!
Prowadzimy rekrutację do szeregów Inspektoratu Ruchu Drogowego
Technikum Komunikacyjnego w Krakowie!
Jeśli jesteś chętny, napisz do Nas:

ird@tk.krakow.pl

Strona
12

ZAPRASZAMY!

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

Bezpieczeństwo - Najważniejsze

To w jakim świecie żyjemy zależy szczególnie od Nas samych. Od naszego zachowania, od naszego
poszanowania życia, od naszego stylu życia. Zmieniając świat na lepsze zawsze musimy pamiętać, że
początek każdej zmiany powinien rozpoczynać się od nas samych. Ostatnie tygodnie, miesiące, lata
pokazują, że są ludzie na tym świecie którzy widzą wedle swoich przekonań tylko śmierć. Śmierć
drugiego człowieka. Nie ważne jest dla nich, jaka to jest śmierć. Ważne jest dla nich to, aby zabić.
Brutalnie. Jako przedstawiciel Naszej szkoły w Młodzieżowej Radzie Krakowa i jako V-ce
przewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa wystosowałem list do przewodniczącej Komisji Edukacji
Rady Miasta Krakowa P. Barbary Nowak, z ideą pewnego pomysłu, który miejmy nadzieje zapewni
Nam bezpieczeństwo. Nam wszystkim.
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Kraków, 23 listopada 2015r.
Konrad Grybel
V-ce Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3/4
31-004, Kraków

Szanowna Pani
Barbara Nowak
Przewodnicząca Komisji Edukacji
Rady Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3/4
31-004, Kraków

Szanowna Pani,
ostatnie miesiące pokazały całemu światu, w tym także mieszkańcom Krakowa i Polski, że
otoczenie, w którym się znajdują nie zawsze jest bezpieczne. Z uwagą każdy z nas śledził losy ludzi,
mieszkańców, turystów Paryża, który kilka tygodni temu zmagał się z barbarzyńskimi aktami terroru
i przemocy spowodowanych przez jedną z najbardziej znanej nam dotychczas organizacji
terrorystycznej jaką jest tzw. Państwo Islamskie.
Wiemy, że atak na Paryż nie był jedynym przykładem agresji związanej z terroryzmem.
Niemalże każdego dnia słyszymy, głównie dzięki mediom o dużej ilości ataków na zwykłych ludzi,
żyjących nie tylko w Europie ale także w Afryce i w wielu innych miejscach na świecie. Takie ataki
z pewnością zdarzały się i będą się zdarzać. Możemy być tylko pełni nadziei, że Polskie granice
i Polskie służby czuwające nad naszym bezpieczeństwem będą w stanie przeciwstawić się
terroryzmowi podejmując odpowiednie kroki. Kraków jako drugie co do wielkości miasto Polski,
posiadające liczne zabytki oraz miejsca kultury rozsławione na cały świat może też być narażone na
atak terrorystyczny. Dlatego uważamy, że należy
odpowiednio wcześniej, w myśl szeroko
pojmowanych działań prewencyjnych, podjąć odpowiednie kroki. W imieniu swoim oraz
Młodzieżowej Rady Krakowa, chciałbym zwrócić się do Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa, aby
zainicjowała projekt edukacyjny dotyczący skutecznych działań podczas zagrożenia terrorystycznego
przeznaczonego dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu byłoby
informowanie uczniów krakowskich placówek o możliwościach i sposobie działania w wypadku kiedy
znajdą się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, lub będą zakładnikami podczas zamachu
terrorystycznego. Młodzież w przedziale wiekowym 16-19 lat bierze aktywny udział w życiu
kulturalnym miasta , czy to odwiedzając gmachy krakowskich teatrów, czy to spędzając czas ze
znajomymi w krakowskich klubach muzycznych lub kawiarniach rozsianych po całym mieście.
Przykłady z Paryża i z innych miejsc pokazują, że celem ataków terrorystycznych stają się przede
wszystkim takie miejsca w których skupia się duża ilość osób, zwłaszcza młodych. Projekt mógłby być
realizowany przez szkoły w wymiarze kilku godzin rocznie, a z każdych takich lekcji uczniowie
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otrzymywaliby podręczne poradniki dotyczące zagrożenia terrorystycznego przygotowane przez
Urząd Miasta Krakowa. Za realizacje takich lekcji mogliby odpowiadać nauczyciele związani
z przedmiotem Edukacja dla Bezpieczeństwa, który jest obowiązkowym przedmiotem w każdej szkole
średniej w wymiarze na jaki pozwala podstawa programowa zatwierdzona przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
Dodatkowo chciałbym dodać, że podobne poradniki już istnieją na stronie internetowej Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji w zakładce Regionalny System Ostrzegania (RSO). Realizacja projektu
zakładałaby również przedstawienie problemu dyrekcji szkół i placówek oświatowych jak
i nauczycielom pracującym w tych placówkach.
Krakowska młodzież powinna mieć świadomość, że otaczający ich świat nie zawsze jest
przyjazny i bezpieczny, a wcześniej podjęte kroki dadzą w przypadku zagrożenia większą szansę
przeżycia. Rozpoczynając taki projekt w szkołach, Miasto Kraków będzie pierwszym miastem
w Polsce, które podjęło kroki związane z profilaktyką dotyczącą zagrożeń terrorystycznych. My, jako
mieszkańcy Krakowa powinniśmy dać przykład całej Polsce, że stereotyp „mądry Polak po szkodzie”
w
przypadku
aktów
terroru
nie
będzie
miał
miejsca.
Jako reprezentant klasy mundurowej Technikum Komunikacyjnego nr 25 w Krakowie oraz
wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa zapewniam pomoc oraz wskazówki podczas
realizacji opisanego projektu. Na sam koniec chciałbym dodać, że zaprezentowany przeze mnie
pomysł spodobał się dużej ilości osób, świadcząc jednakowo o tym, że młodzież Krakowa chce być
świadoma i chce wiedzieć jak zachować się w przypadku gdy będą musieli przeciwstawić się tak
okrutnym formom przemocy jakimi są ataki terrorystyczne. Bezpieczeństwo każdego z nas powinno
być zawsze na pierwszym miejscu.

Proszę o zainteresowanie moją propozycją i przedstawienie jej osobom odpowiedzialnym za
krakowską edukację.
Z wyrazami szacunku,
V-ce Przewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa
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Wycieczka do Warszawy

23 października 2015 r. czterdziestu uczniów Technikum Komunikacyjnego (w nagrodę za bardzo
dobre wyniki w szkoleniu i zachowaniu) wzięło udział w wycieczce do Warszawy. Uczestnicy wycieczki
zwiedzili miejsca, które każdy obywatel przynajmniej raz w życiu powinien odwiedzić. Był to
kompleks budynków Sejmu RP, Pałac Prezydencki i Pałac Belwederski. Uczniowie z ogromnym
zainteresowaniem wysłuchali informacji przekazywanych przez przewodników i podziwiali
niepowtarzalny urok rezydencji Prezydentów RP. Udział w wycieczce był zupełnie za darmo a koszt
transportu autokarowego w całości sfinansowała Rada Rodziców.
/mgr inż. Ryszard Stokłosa/
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Interesujące jak?...
Cricoteka!

6 listopada wybraliśmy się
(klasa 3 LA) wraz z wychowawcą
panią profesor Pauliną Rydzewską
do Ośrodka Dokumentacji Sztuki
Tadeusza Kantora „CRICOTEKA”
mieszczącego
się
przy
ulicy
Nadwiślańskiej 2-4 w Krakowie. Dzięki uprzejmości pani przewodnik mogliśmy się dowiedzieć kim
był Tadeusz Kantor, jakimi dziedzinami sztuki się zajmował, dlaczego jego podejście do sztuki było
rewolucyjne i dlaczego jego postać jest tak ważna dla polskiej kultury. Mieliśmy okazję obejrzeć
wystawę pt. „Tadeusz Kantor. Cholernie spadam!” Wystawa ta poświęcona jest ostatniemu okresowi
twórczości malarskiej i teatralnej Tadeusza Kantora. Najwięcej emocji wzbudziła w nas wystawa
czasowa - „Umarła Klasa”. Mimika, ułożenie ciała i wzrok postaci były bardzo realne. Postacie były
wykonane z niezwykłą precyzją.
Kolejnym punktem - atrakcją tej wycieczki była Kładka Bernatka, gdzie razem z wychowawcą
zawiesiliśmy naszą wspólną kłódkę, a klucze wrzuciliśmy do Wisły. Składamy serdeczne
podziękowania na ręce Pani Pauliny Rydzewskiej za tak mile spędzone piątkowe popołudnie.
/Magdalena Wadowska, klasa 3 LA/

_________________________________________
_______________
Tadeusz Kantor (1915-1990)
malarz, scenograf, reżyser. W 1939 został absolwentem krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych. W 1942 założył i kierował tajnym Teatrem
Niezależnym w Krakowie. Tadeusz Kantor jest twórcą, kierownikiem
artystycznym i reżyserem teatru Cricot 2 gdzie powstawały adaptacje
dramatów Witkiewicza oraz dramatów według własnych scenariuszy
(Umarła klasa, Wielopole Wielopole).
Bezpośrednio po 2 Wojnie Światowej tworzył obrazy nawiązujące do
drugiej fazy surrealizmu, organizował happeningi. Otrzymał liczne nagrody
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zagraniczne m.in. Nagrodę im. Rembrandta Fundacji Goethego w Bazylei.

Spotkanie Rady Uczniowskiej z klasami pierwszymi...
Pewnego zimowego dnia dokładnie 4 grudnia odbyło się w naszej szkole spotkanie Rady
Uczniowskiej z klasami pierwszymi. Spotkanie organizowane rok rocznie przez Radę Uczniowską
naszej szkoły ma na celu przedstawienie członków Rady oraz przedstawienie zadań jakie nasz
Samorząd wykonuje na terenie całej szkoły i nie tylko. Tradycyjnie spotkanie odbyło się na auli
górnej. Na samym początku, zanim pierwszoklasiści dowiedzieli się, na czym polega praca w Radzie,
każdy z jej przedstawicieli przedstawił się w dość nietypowy sposób wchodząc na sale w rytm swoich
ulubionych piosenek, oczywiście zapowiedzianych krótkimi ciepłymi zdaniami związanymi
z działalnością każdego z osobna. Na sali prócz kilkunastu klas pierwszych pojawił się także dyrektor
Zespołu Szkół nr 1 p. Tadeusz Sykta, który z uśmiechem przyglądał się całemu wydarzeniu.
Po zaprezentowaniu przedstawicieli Rady Uczniowskiej zgromadzonej publiczności, prowadzący
przywitali jeszcze raz wszystkich i przeszli do pokazu prezentacji multimedialnej, którą sami specjalnie
na to wydarzenie przygotowali. Znalazły się w niej wszystkie ważne kwestie dotyczące pracy
Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole, sprawy związane ze Statutem szkoły oraz z zasadami
wyboru do Rady Uczniowskiej. Sam charakter prezentacji oraz forma w jakiej była ona przedstawiona
była bardzo interesująca. Oprócz prowadzących przemawiał także opiekun Rady Uczniowskiej
p. Janusz Osman, który juz 25 lat opiekuje się Samorządem oraz dyrektor szkoły. Na sam koniec
przewodniczący klas zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z Radą Uczniowską i otrzymali podręczne
instrukcje i zasady dotyczące wyborów. Było to bardzo ciekawe przeżycie, z którym nie spotkałam się
jak do tej pory i uważam, że takie akcje mają sens.
/Anna Staszewska, klasa 1LA/
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Wsiąść do pociągu....
takim ludziom i ich współpracy zarówno ze
sobą, jak i z nauczycielami, udaje się powoli
przywracać kolejowe tradycje. Dużo w tym
zakresie zawdzięcza się też przywróceniu klas
kolejowych, bo to dzięki nim i ich uczniom,
stare książki, rupiecie i inne zakurzone,
zniszczone rzeczy wracają do łask, wracają na
światło dzienne, do użytku.

Jak zapewne każdy z uczniów naszej
kochanej szkoły dobrze wie (a przynajmniej
wiedzieć powinien, a z pewnością będzie
wiedział po dotarciu do najbliższej kropki),
nasza szkoła ma dosyć długą tradycję
kolejową. Powinno to być dosyć oczywistym,
biorąc pod uwagę, że swego czasu było to
wyłącznie Technikum Kolejowe. Niestety, lata
mijały, zmieniali się dyrektorzy, nauczyciele,
uczniowie, szkoły… Teraz już jako Technikum
Komunikacyjne powoli wracamy do tej kolei,
która wsiąkła w mury gmachu szkoły. Wręcz
można by powiedzieć, że kolej została w nie
wmurowana, zarówno w przenośni, jak
i dosłownie. Nad poetyckimi przenośniami nie
ma co się rozwodzić szczególnie, (raz, że jest
to materiał na osobny artykuł; a dwa, że
autorowi niniejszego tekstu poetyckie niuanse
są raczej obce) natomiast dosłowne znaczenie
można uzasadnić zaglądając do Sali W02, gdzie
(po prawej stronie od wejścia) mamy
kompletną nastawnię z pulpitem kafelkowym
(ten element jest zamocowany do podłogi)
i automatem blokowym. Gdy z kolei zajrzymy
do Sali W24, mamy przegląd reszty
przedmiotów, jakie zostały z „kolejowości”
szkoły, czyli schematy, modele, itd., itp..
Poligon kolejowy stał się parkingiem, sale do
różnych, niekiedy cudacznych, przedmiotów
poznikały. Teraz pozostały nam tylko stare
rupiecie porozrzucane po szkole i obszerny
zbiór książek o wiadomej tematyce, jakimi
dysponuje szkolna biblioteka.

Być może to dzięki tej magii kolei
i samej szkoły, skrywającej wiele tajemnic,
absolwenci szkoły wracali i wracają do swej
dawnej szkoły, niekiedy jako osoby
poszukujące pracy. Dla przykładu, znany
i lubiany nauczyciel z naszej szkoły, Pan
Ryszard Stokłosa, był kiedyś jednym
z chłopców spieszących po szkolnych
korytarzach na kolejną lekcję. Z kolei Pan
Ryszard Kępa (również znany i lubiany)
pamięta jeszcze wcale nie tak dawne czasy,
gdy uczył w szkole, do której wchodziło się
obok
napisu
„Technikum
Kolejowe
w Krakowie”.
Choć te czasy minęły (ostatni
uczniowie Technikum Kolejowego opuścili jego
mury w czerwcu 2005 roku), to nadal
niektórzy z jego nauczycieli pracują u nas
i chętnie opowiadają o historii, czy
ciekawostkach z życia dawnej szkoły
(pierwotnie zlokalizowanej przy ul. Basztowej
9). Może właśnie dlatego warto by pochylić się
nad kwestią naszej szkoły, nie jako kolejnym
etapem w życiu, który trzeba „odbębnić”,
„przebimbać”, a jako miejscu o dostaniu się do
którego każdy (a nie każdy?) marzył i które
chciał poznać nie tylko od fasady, lecz też „od
kuchni”.

Nie wiem, czy jadąc pociągiem
zastanawiacie się czasem, jak to jest, że on
jedzie lub kim są ludzie z kamerami stojący
mimo deszczu przy torach. Jeśli nie, to
możecie się tym zainteresować. Właśnie dzięki
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Lata płyną, ludzie przychodzą, ludzie
odchodzą, a co z pamięcią o nich i ich
dokonaniach? Czy wszystko to, co zostało
przez nich stworzone dla przyszłych pokoleń
odejdzie? Z pewnością nie, jest to raczej
nierealny scenariusz. Jednakże, trzeba dbać
o to co nam pozostało z dawnej historii.
Książki się sypią, jeśli ktoś się nimi nie zajmuje
i nie opiekuje. Schematy i modele powoli się
rozpadają lub są rozkradane przez uczniów
szkoły (to drugie jest czynem haniebnym
i godnym dotkliwego ukarania), a przecież
gdyby przywrócić im dawny blask ginącego
technikum kolejowego, stały by się
unikatowym obiektem, który mógłby ściągnąć
do szkoły nowych uczniów (choć tych ponoć
nie brakuje), a także przypomnieć byłym
nauczycielom i absolwentom, że czasem warto
do nas zajrzeć.
Dlaczego warto? Bo przecież warto
wracać czasem do swojej historii, warto
zaglądnąć do miejsca, z którym łączy nas jakaś
emocjonalna więź. Nawet jeśli nie dla ogółu
uczniów, to choćby dla tych, którzy wykazują
zainteresowanie, czy to koleją i wszystkim co
się z nią wiąże (a to przecież nie tylko
o uczniach kolejówki mowa), czy też samą
szkołą, jej budynkiem, dorobkiem. Jak starzy
nie przekażą wiedzy młodym, to kto to zrobi?
Ja nie wiem. Może ty czytelniku wiesz? A może
znasz kogoś kto wie? Pomyśl czasem. A jak
znasz kogoś, to poproś go, może Ci coś opowie
lub przyjdzie do nas i pokaże nam coś nowego,
lub coś starego, ale z nowej perspektywy.
/Łukasz Wac, klasa 1ME/
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Kolej na kolej…

…czyli wszystko „-naj” co po torach (i nie
tylko) jeździ, jeździło, jeździć miało

Pozostajemy w XX wieku, ale
przenosimy się do czasów zimnej wojny. Gdy
przyjrzeć się dokładniej pomysłom kolejowych
inżynierów z tego okresu, to pociąg pancerny
z filmu o Jamesie Bondzie pt. „Golden Eye” nie
robi wrażenia. I Amerykanie, i Rosjanie
dysponowali flotyllą pociągów o napędzie
odrzutowym, dla ewakuacji rządowych oficjeli
w wypadku wojny jądrowej. Ale Rosjanie
poszli o krok dalej
i wyposażyli się w pociąg
zdolny
taką
wojnę
wzniecić. Zestaw trzech
wagonów
zawierał:
sterownię,
wyrzutnię
z rakietą nuklearną
i moduł zasilania. Po co
to? Głowicę atomową
stosunkowo
łatwo
zniszczyć, więc stały się one mobilne.

Odkąd rodzaj ludzki zasiedlił ziemię,
wszystko chciał mieć „naj”. Najlepsze,
największe,
najszybsze,
najmocniejsze,
a można by tak długo wymieniać. Czy ta
megalomania,
kojarząca
się
dosyć
jednoznacznie
z
Rosją
i
Stanami
Zjednoczonymi, dotknęła też kolej, a jeśli tak,
to czy w innych krajach też? Oczywiście, że
tak! Odkąd G. Stephenson zbudował pierwszą
liniową lokomotywę, każdy chciał mieć lepszą,
większą, szybszą, itd.. Ułańska fantazja jest
naszą domeną, lecz nie tylko nam się ona
udziela. Kto ciekawy, niech zasiądzie wygodnie
i pozwoli się zabrać w podróż po najbardziej
wariackich, dziwacznych i rekordowych
kolejowych t(w)orach.
Na dobry początek, coś z historii XX
wieku. Konkretnie
o dobrze znanym
Adolfie. Hitler tworzył różne dziwadła na
kółkach, ale mimo tego, że skupiał się głównie
na wojskowości, to o kolei dla „rasy wyższej”
nie zapomniał. Planował opleść Europę siecią
szybkiej kolei o rozstawie osi aż trzech metrów
(!), dzięki której mógłby przewozić okręty
o masie do ok. 1000 ton na dwóch
wieloosiowych podstawach. Rozstaw pokaźny,
wielkie ładunki, więc i lokomotywy musiały
być pokaźnych rozmiarów. Składy miały być
prowadzone przez lokomotywy nawet
trójczłonowe, o długości ok. 95 metrów.
W naszym kraju tory połączyłyby ze sobą
najważniejsze rejony przemysłowe, a Śląsk
dostarczałby
węgla
dla
ogromnych
lokomotyw. Porównanie wielkości na obrazku
obok.

Nadal w ubiegłym wieku, lecz już na
krótko, zatrzymamy się na skutej lodem
północy Norwegii. Zmyślny naród wikingów,
widząc że ciężkie składy pełne rudy żelaza
staczają się na podjazdach, trzeba je popychać
przy ruszaniu i sprawiają masę podobnych
problemów, podeszli do sprawy na chłodno.
Uznawszy, że moc dotychczas stosowanych
lokomotyw jest zbyt mała, zamówili większą
i mocniejszą. Tak powstała Dm3, czyli
trójczłonowa lokomotywa elektryczna (rys.
obok). Jednakże, z mocą przesadzili i składy
nadal niekiedy trzeba popychać, teraz ze
względu na rozrywanie przez lokomotywę
sprzęgów.
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transportu do kolei, więc trudno go było nie
uwzględnić. Aktualny rekord wynosi 603 km\h.
Coś, co go ustanowiło, jest tak płaskie, że nie
ma co oglądać, ale nosi ładną nazwę
„Maglev”.

Jak nadmieniłem we wstępie, nie
możemy zapomnieć o naszych znajomych ze
wschodu. Kolej transsyberyjska. Zbudowana
przez „kuracjuszy” z gułagów, powstała
w latach 1891-1916, ma długość ponad
9 tysięcy kilometrów. 5 października 1916
roku została uroczyście otwarta – z
jedenastoletnim opóźnieniem! Jest to bez
wątpienia najdłuższa i największa linia
kolejowa świata. Przekracza 8 stref czasowych.

Najwyżej położona linia kolejowa
znajduje się w Tybecie i dociera na wysokość
ok. 5000 m n.p.m. Posiada również najwyżej
położony
tunel
kolejowy
na
świecie – ok. 4900
m n.p.m. Prowadzi
przez
rozległą
wieczną zmarzlinę,
góry,
równiny,
rzeki, itd. Na kilku stacjach znajdują się punkty
widokowe z genialnymi panoramami.

Niewątpliwie, za największy parowóz
uznaje się Amerykańskiego „Big Boy’a”, jednak
wcale nie musiało tak być. Gdyby udało się
zakładom Baldvin’a zrealizować swój projekt,
byłoby inaczej. Rzeczona lokomotywa miałaby
być wyposażona w 5 silników parowych, każdy
napędzający cztery osie. Łatwy rachunek
cztery razy pięć jest dwadzieścia. Do tego
dochodzą koła toczne i różne takie tam.
Łącznie
lokomotywa
mierzyłaby
mniej więcej
tyle,
co
parowóz
Hitlera.

Dla kontrastu, najniżej położoną linią
kolejową na świecie jest europejski „Euro
Tunel”. Cechuje się on również wyjątkową
awaryjnością sieci trakcyjnej. Widocznie
angielski i francuski prąd mają to do siebie, że
nie lubią płynąć w dół. Zresztą, kto wie?
Najdłuższy pociąg świata jeździ nie
w Ameryce, nie w Rosji, czy tym bardziej
w Polsce. Jeździ tam, gdzie byśmy się pociągu
nie spodziewali – na Saharze. W Mauretanii
wydobywa się rudę żelaza – oto sekret, dla
którego powstały tam tory. Każdy z sześciu
składów, jakie dzień w dzień przemierzają
Saharę, składa się z czterech lokomotyw i 210
wagonów pełnych rudy żelaza, o długości
około dwóch i pół kilometra (!). Szlak jest
jednotorowy,
więc
koordynacja jest istotna, by
pociągi spotykały się na
mijankach, a nie na szlaku.
W Polsce spotykamy składy
o masie do 4 tysięcy ton (bo
na tyle pozwalają przepisy), a
ten pociąg waży dwadzieścia
jeden tysięcy ton. Dla
porównania – wieża Eifla

Inną ślepą uliczką w dziejach kolei były
parowozy systemu ‘fontain’, co po naszemu
oznacza ‘fontanna’. Jak to działa? To proste.
Tłoki parowozu napędzają koła umieszczone
nad kołami stykającymi się z torami, a te za
sprawą tarcia napędzają te dolne. Górne koła
są większe od dolnych. Nieudany pościg za
prędkością. Totalna klapa.
Inny
rekord,
czyli
kolejne „naj” należy do
japońskich inżynierów. Jak
zapewne się już domyśliłeś
drogi czytelniku, chodzi
o
rekord prędkości. Co prawda,
ustanowiono go na poduszce
magnetycznej, nie torach, ale
zalicza
się
ten
środek
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waży około siedem tysięcy ton, czyli trzy razy
mniej. Lepiej nie wjeżdżać na przejazd
kolejowy za późno, bo będzie źle…

ZAGADKA NUMERU
Wszystko było „naj”, więc na koniec też będzie
„naj”. Największym wagonem poruszającym
się po polskich torach jest Norca 32. Po co
została zbudowana? Dla szczęśliwca, który
jako pierwszy zgłosi się do autora z poprawną
odpowiedzią, czeka mała niespodzianka.

Ciężko jest jednoznacznie ustalić,
która lokomotywa jest najmocniejsza. Wśród
elektrycznych
lokomotyw,
ten
tytuł
przypadłby zapewne lokomotywie IORE, czyli
następcy
wspomnianej
Dm3.
Wśród
lokomotyw spalinowych, tytuł ten przypada
lokomotywie
DD40X,
należącej
do
amerykańskiej firmy UP. Opiera się ona na
dwóch wózkach, po cztery osie w każdym,
a dwa silniki spalinowe dają 6600 koni
mechanicznych (4900kW).

/Łukasz Wac, klasa 1ME/
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Para buch! Koła w ruch!

Ten cytat z „Lokomotywy” J. Tuwima idealnie obrazuje część wycieczki, jaką nasza
szkolna „delegacja” odbyła 5 XII 2015.

Chłodnym sobotnim rankiem dnia piątego grudnia dwutysięcznego piętnastego roku, w hali
peronowej krakowskiego Dworca Głównego, przy zejściu z pierwszego peronu, zebrała się delegacja
szkolnych miłośników kolei i zapaleńców. Po zebraniu kompani (czyli dotarciu Pani Kuziory)
i upomnieniu przez Straż Dworca, że nie należy oddalać się od bagażu na więcej jak półtora metra,
zapakowaliśmy się do autokaru „Szwagropolu”, który zawiózł nas do Chabówki. Tam po zakupieniu
wcześniej zarezerwowanych biletów, weszliśmy na teren skansenu. W większości czyści (niektórzy,
w tym autor artykułu, ustawili się
za parowozem w złym momencie
i
zostali
obsypani
sadzą)
obejrzeliśmy
nawęglanie
parowozu Okz32-2, który miał
poprowadzić skład i manewry
z ustawieniem się w peronach.
Zgodnie z rozkładem, ruszyliśmy z
peronu w skansenie na peron
stacji
Chabówka,
siedząc
w trzecim od końca wagonie,
który potem stał się trzecim od
początku. O składzie słów kilka:
Pruski pocztowy czteroosiowy
jako WARS, dwa „ryflaki”, czyli
niemiecki 102A (Bhixt) i cztery pruskie wagony osobowe (z historyczną toaletą, w której panował
historyczny zapach). Na peronach stacji Chabówka „okazetka” obleciała skład, zmieni ając czoło, a po
krótkim oczekiwaniu dostaliśmy wyjazd. Rozległy się gwizdki rzeszy konduktorów-ochotników,
załomotały zamykane drzwi i rozpoczęła się właściwa podróż. Na pierwszym przystanku osobowym
na szlaku mieliśmy krzyżowanie z EN57 z Zakopca, z niesprawnym górnym reflektorem na czele
pociągu. Znów zagwizdały gwizdki i załomotały drzwi, a okazetka ruszyła dalej. Jadąc malowniczym
szlakiem mieliśmy możliwość podziwiania (prócz widoków) licznych MK (miłośników kolei), goniących
składzik, by uchwycić go w kadrze. Kolejnym przystankiem był Nowy Targ. Tutaj zabalowaliśmy
dłużej. Pół godziny z okładem. Wodowanie parowozu niestety tyle zajmuje. Wagony zostały już
nagrzane, więc z kurków sprzęgów ogrzewania unosiła się para, a przy wietrze z odpowiedniej strony,
od strony międzytorza, czyli po otwarciu drzwi „nie od peronu”, widać było tylko wagony niknące
w kłębach pary. Widok cudowny. W międzyczasie minął nas składzik Regio złożony z dwóch Impulsów
(którym mieliśmy wracać z Chabówki do Krakowa). Gdy Pesozłom zwolnił odstęp, dostaliśmy wyjazd
i powtórzył się rytuał: gwizdki i łomoczące drzwi. Ruszyliśmy i bez przystanków mieliśmy dojechać do
Zakopca. W trakcie tej, jak i wcześniejszej części podróży, roznosili w pociągu kanapki – z oscypkiem,
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z mięsem (lepiej chyba nie wiedzieć, co to za zwierzę było) i z ogórkiem kiszonym. W Zakopanem
składzik przemanewrował na sąsiedni tor, po tym jak wszyscy wysiedli, zrobili zdjęcia, a Maciek
Iwaniec z 2 TK przekazał organizatorom trzy tabliczki wykonane przez szkolną pracownię CNC. Część
pasażerów poszła zwiedzać miasto, część poszła wyjechać na Kasprowy, (na który kolejka, jak się
potem okazało, była owego dnia nieczynna) a inni, w tym autor, poszli obejrzeć Krupówki, (cokolwiek
tam jest ciekawego do oglądania) a potem zjeść obiad. Gdy ruszaliśmy z Zakopanego, było już dosyć
ciemno, a po postoju w Nowym Targu na wodowanie (podlewanie okazetki ze szlaufa niewiele dało w
Zakopcu) było całkiem ciemno. Wtedy rozdawali kawałki kołacza, zresztą całkiem niezłe. Kolejny
postój zaliczyliśmy na jakimś przystanku osobowym, gdzie miało miejsce nieudane krzyżowanie z
jakimś składem (nieudane, bo się nie odbyło). Po dotarciu do stacji Chabówka, zmieniliśmy kierunek
jazdy i wagonami naprzód wjechaliśmy do skansenu. Tutaj już czekały kiełbaski i gorąca herbata.
Posiliwszy się, kompania wymaszerowała na stację Chabówka, gdzie wsiedliśmy do w/w Regio
złożonego z dwóch Impulsów. Parogodzinną podróż urozmaicały książki, czasopisma, gapienie się w
ciemność za oknem, uciekanie, gdy znowu przypadkiem otwarliśmy komuś drzwi od ubikacji
(niektórzy nie wiedzą, że należy je zablokować takim małym pokrętłem…, gorzej, że konduktor też nie
wiedział). Po trzykrotnej zmianie kierunku jazdy „zawinęliśmy do portu” w Krakowie, a wszyscy udali
się w swoją stronę.
/Łukasz Wac, klasa 1ME/
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Pociąg retro z Chabówki do Zakopanego
5 grudnia (sobota) uczniowie-ochotnicy pod opieką pani Antoniny Świeży oraz pani Moniki Kuziory,
wybrali się na przejazd pociągiem retro po historycznej trasie z Chabówki do Zakopanego.
O 7:00 wyruszyliśmy busem z Krakowa do Chabówki, by tam przesiąść się do czekającego
w Skansenie Taboru Kolejowego pociągu zestawionego z zabytkowych wagonów z okresu 1930-1960.
Skład prowadzony był przez jedyny zachowany parowóz z serii OKz32, wyprodukowany w 1934 roku
specjalnie na potrzeby obsługi linii Kraków - Zakopane.
Pociąg wyruszył do Zakopanego pod pełną parą o godzinie 9:15, rozpoczynając tym samym nasze
spotkanie z historią. Przejazd po trasie pamiętającej XIX wiek, umilał nam szereg atrakcji
przygotowanych przez organizatorów, między innymi występ góralskiej kapeli czy regionalny
poczęstunek.
Wagony ogrzewane parą bezpośrednio z kotła parowozu, gwizd lokomotywy, biały dym
wydobywający się z komina wraz z iskrami i sadzą, pozostającą na garderobie osób wyglądających
przez uchylone okna wagonu. Wszystko to połączone z przepięknym górskim krajobrazem
rozświetlonym złotym jesiennym słońcem stanowiło niepowtarzalny klimat, jednocześnie wyciągając
esencję podróżowania koleją w XIX wieku.
Po trzygodzinnej podróży, sunący za oknami górski krajobraz zastąpił budynek stacji krańcowej
- Zakopane. Po opuszczeniu wagonów spotkaliśmy się z organizatorami wydarzenia, a następnie
poszliśmy na spacer po Krupówkach.
O godzinie 15:15 pociąg wyruszył w drogę powrotną do Chabówki, gdzie na uczestników wycieczki
czekał grill oraz pokaz zabytkowych parowozów w
iluminacji świateł.
/Maciej Iwaniec, klasa 2 PT/
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Biblioteka poleca

„Zwyczajny i znajomy świat Metra postawiłem na głowie, tak więc tych, którzy czytali Metro
2033 czeka mnóstwo odkryć i niespodzianek. A tym, którzy swój kontakt z Metrem zaczynają
od tej właśnie książki, oddaję sensacyjną, emocjonalną, mocną powieść – myślę, że nie
pozwoli im się nudzić” ~Dmitry Glukhovsky

Metro 2035 w końcu w Polsce!
4 listopada tego roku, miała miejsce premiera trzeciej części, kultowej serii „Metro”
Dmitry'a Glukhovsky'ego, jednej z najlepszych powieści sci-fi wszechczasów.
Trylogia opowiada o postapokaliptycznej Moskwie, w której nuklearną zagładę sprzed
20 lat przeżyli tylko ci, którzy schronili się w moskiewskim metrze - największym bunkrze
przeciwatomowym świata.
W nowym środowisku nie ma miejsca na normalne życie, znane sprzed wojny. Ludzie
chowają się pod ziemią jak szczury, desperacko próbując przeżyć ataki zmutowanych
zwierząt, promieniowania i coraz częściej szwankujących instalacji zapewniających
jakiekolwiek warunki do życia na ciemnych stacjach. Historia, opisana w tej powieści,
pokazuje ludzką głupotę i impulsywność, której nie potrafi pozbyć się nawet po globalnej
zagładzie, co więcej, nadal zabija zamiast dogadać się, z kurczącą się każdego dnia, rasą
ludzką. Opowiada również o miejscu człowieka na świecie, poszukiwaniu jego roli i misji, jaką
powinien obrać.
Po przeczytaniu tej serii, nie jest się już tym samym człowiekiem. Autor zbyt mocno
oddziałowuje na psychikę. Nagle zaczynasz dostrzegać rzeczy pozornie nie mające znaczenia,
a nadające sens większym. Inaczej spojrzysz na to, co aktualnie dzieje się na świecie.
Tak działa na człowieka wizja zagłady, która nie wydaje się już taka nierealna.
Dmitry jest również pomysłodawcą projektu Metro 2033 Uniwersum, polegającego na
tworzeniu opowiadań przez fanów. Na świecie wydano 67 książek pod tym szyldem, w Polsce
niestety jedynie 11 i dwa zbiory opowiadań.
Wróćmy jednak do samej trzeciej części.
„Z okazji premiery Metra 2035 wydawnictwo Insignis wprowadziło do sprzedaży edycje
wszystkich tomów trylogii Glukhovsky’ego w odmienionej, artystycznej szacie graficznej
autorstwa Ilii Jackiewicza, znanego i utalentowanego rosyjskiego artysty multimedialnego,
w okładkach ze skrzydełkami, których wewnętrzną część zajmuje wystylizowany na nowo
i zrewidowany plan moskiewskiego metra.
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Dla fanów książek Dmitrija Glukhovsky’ego i Uniwersum Metra 2033 wydawnictwo Insignis
przygotowało coś
wyjątkowego – edycję
specjalną w twardej oprawie
w numerowanym
limitowanym nakładzie:
Metro 2035 – 3200 egz.
Metro 2034 – 2200 egz.
Metro 2033 – 2200 egz.
Książki edycji specjalnej mają
inne okładki, nawiązujące
artystycznie do radzieckiego
propagandowego
socrealizmu.” źródło: metro2033.pl
Wewnątrz znajdziemy
również
dwie
kolorowe
wklejki z artystycznymi grafikami Diany Stiepanowej, młodej rosyjskiej artystki, która na
zamówienie wydawnictwa stworzyła ilustracje do fabuły wszystkich trzech książek. Komplet
wypożyczycie oczywiście w naszej szkolnej bibliotece.
/Paulina Siembida, klasa 2LB/
____________________________________________________________

Rozstrzygnięcie konkursu „Warsztaty Słowa”
Tegoroczna edycja ogólnopolskiego konkursu „Warsztaty Słowa” została już rozstrzygnięta. Naszą
szkołę reprezentowały dwie osoby: Paulina Siembida i Łukasz Wac. W kategorii prac indywidualnych
należało wykonać plakat promujący czytelnictwo. Poniżej prezentujemy prace konkursowe
przygotowane przez naszych uczniów. Nie udało się zdobyć nagrody głównej, powędrowała tym
razem do Szczecina.
Dziękujemy za udział w konkursie!
/ Małgorzata Imosa-Nogieć /
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Przewrót w świecie fantasy- przekombinowanie czy oryginalność?
Tyutuł filmu: Pentameron
Tytuł oryginalny: Tale of Tales
Reżyseria: Matteo Garrone
Gatunek: fantasy
Produkcja: Francja, Wielka Brytania, Włochy
Premiera: 14 maja 2015 (świat), 30 października 2015
(Polska)
Fabuła składa się z trzech historii, dziejących się
w trzech królestwach, o jednych z najbardziej
nietypowych postaci jakie można spotkać w gatunku:
dwóch rozdzielonych bliźniakach - albinosach,
księżniczce wydanej za mąż za ogra z powodu śmierci
pchły
wielkości
słoniątka,
oraz
królu
o niepohamowanym libido, zakochanym w głosie
staruszki. Okraszone zostały muzyką Alexadre Desplat'a,
nominowanego do nagrody WSA w kategorii „Najlepszy
Kompozytor Roku”. Sam film został nominowany do
Złotej Palmy.
Twórca z pewnością nie jest leniwy, jeśli chodzi
o scenerię i oryginalność, jednak tak „chorego” filmu już dawno nie widziałam. On jest wręcz
Oryginalny, przez duże „O”. Siedząc w sali kinowej i zajadając popcorn, nie macie co liczyć na
Disney'owskie historie czy „słodziachne” księżniczki. Mimo, że film oparty jest na baśniach
(dokładnie Giambattisty Basile'a), jest tak nieprzewidywalny, że momentami nawet nie
wiadomo, co się dzieje. Jest to jednak niedociągnięcie, a nie zamierzony efekt. Matteo nie
bardzo nawet wiedział co pokazać, budować morał czy nie. Wątki pojawiają się i znikają, bez
zgłębienia, jak zwykłe zapychacze. Szkoda, bo miało to szansę na jeden z najlepszych filmów
fantasy, porównywalnym nawet z „Harrym Potterem”, czy „Władcą Pierścieni”. Matteo zabrał
się za interpretację tych baśni „po łebkach”, bawiąc się jedynie częścią wizualną, która za to,
zwala z nóg. Piękna sceneria, przepych zamkowych sal, krwista czerwień, na tle wściekłej
zieleni lasu, kontrastuje z brudem i szarością plebsu. No właśnie, czy na pewno plebsu? Nie
znamy czasu, ani miejsca akcji, więc nie ograniczają nas wyobrażenia, bądź realia
średniowiecza, co sprawia, że film jest bardzo uniwersalny. Warto zwrócić uwagę na
oryginalność postaci, pośród których można znaleźć jakąś cząstkę siebie. Mnie osobiście
urzekła historia dwóch braci bliźniaków, na co wskazują ilustracje do tej recenzji.
W końcu, możemy zobaczyć film, który nie boi się pokazać rzeczywistości, gdzie krew,
brud, śmierć, seks i pot, są integralną częścią świata i życia. Gdzie dobro nie zawsze zwycięża,
a podział na dobrą i złą stronę zależy tylko od widza. Ludzie zarzucają przez to autorowi
obrzydliwość, ale moim zdaniem, nie potrafią zrozumieć, że taki jest świat. Chociaż nie często
można zobaczyć kogoś obdartego ze skóry (dosłownie).
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Film ma sporo wpadek,
jest szokujący i brakuje mu „tego
czegoś”, jasnego przesłania,
zakończenia
fabuły,
czegokolwiek,
jednak
nie
uważam tych blisko dwóch
godzin, za zmarnowane. Była to
próba
złamania
ludzkich
wyobrażeń na temat baśni,
gdzie wszystko ma swój happyend. Nie, w tym filmie happyendem kończy się tylko jedna historia i to nawet względnym. Warto iść do kina, by to
zobaczyć, lecz polecam to komuś, kto lubi nietuzinkowe dzieła i lubi myśleć nad czymś co
ogląda.
/Paulina Siembida, klasa 2LB/

Technik z duszą humanisty...

,,Draggy Tales,,
I.
„Idź i kup jego usługi” – te słowa żony ciągle odbijały się echem w głowie mężczyzny idącego
szybkim krokiem w kierunku szynku „pod martwym gadem”. Nie rozumiał, dlaczego akurat
do tego osobnika miał się zgłosić. Różne o nim słyszał opowieści – jedni twierdzili, że jest on
duchem dawno zmarłego barona, który szuka zemsty za swoją śmierć. Inni mówili, że to on
tego barona zamordował, a zmarły opętał go i zmusił do tego zajęcia. Podsumował to
w myślach krótko: Racja jest jak d… – każdy ma swoją – bo stanął już przed drzwiami
zapadającego się budynku w którym mieścił się szynk.
Wewnątrz siedziała grupka stałych klientów, którzy obrzucili go nieufnym spojrzeniem
i, rzecz jasna, paru przyjezdnych. W kącie, z którego widać było drzwi, a który widać było
dopiero po chwili, siedział zakapturzony nieznajomy. Do tego właśnie osobnika skierował się
ów mężczyzna. Siadł przy stoliku naprzeciw zabójcy, a poruszający się bezszelestnie
karczmarz postawił na stoliku kufel i szepnął mu do ucha, że to na koszt gospodarza.
Przyglądał się przez chwilę personie zasiadającej przed nim, a następnie bez ogródek
przeszedł do rzeczy.
- Ja mam sąsiada, ten sąsiad to się zwie Jarek, mieszka zaraz naprzeciwko oberży „pod łbem
knura” w dzielnicy biedoty. I ten sąsiad mi, a dokładniej mojej żonie, troszkę zawadza, toteż
babsztyl mnie posłał, abym Panu zapłacił za to, że on… - tu zająknął się nieco, dokończył
przejeżdżając palcem po gardle. Milczący rozmówca przyglądał się mu przez chwilę,
a następnie odezwał się głosem pasującym raczej do klawisza więziennego, niż zwykłego
mężczyzny:
- To będzie 8 srebrników i 17 miedziaków.
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Zamawiający bez słowa zapłacił, upił łyk z kufla i opuścił szynk. Zakapturzony osobnik jeszcze
długo patrzył w okno, za którym zniknął jego klient. Gdy wybiła godzina dziesiąta, zapłacił
karczmarzowi za piwo i oddalił się w kierunku wskazanej przez klienta knajpy. Nocni
złodziejaszkowie unikali go jak ognia, więc nie niepokojony przez nikogo dotarł aż do
budynku obok „łba knura”. Tam z pogardliwą łatwością uniknął spadającej z okna na piętrze
doniczki i otworzył wytrychem drzwi. Kilka minut później opuścił budynek starannie
zamykając za sobą drzwi i spokojnie odszedł do swojej „bazy”.
„Pod martwym gadem” panowała napięta atmosfera, po tym jak ktoś kogoś zdzielił kuflem.
Gdy stanął w wejściu, wszyscy patrzyli na dwóch osiłków wpijających w siebie nawzajem
wzrok przy stoliku w centrum pomieszczenia. Ostrożnie zajął swoje miejsce, a wtedy się
zaczęło. Jeden z osiłków walnął drugiego w nos, tamten rzucił kuflem w pierwszego, lecz
chybił trafiając w któregoś z obserwatorów. Ten z kolei uderzył kogoś obok, aby wyładować
swoje emocje. I tak już po chwili w knajpie wrzała regularna burda. Gospodarz nie
próżnował, lecz uzbrojony w perfekcyjnie ubitą butelkę ruszył między walczących.
Nieznajomy przyglądający się temu ze swojego kąta, stwierdził „dzień jak co dzień”
uśmiechając się lekko. A potem poszedł spać.

II
Zwykle wstawał z łóżka długo przed świtem, tak by żaden klient nie musiał na niego czekać,
bo na tychże klientów polowali strażnicy miejscy, nie mający pojęcia, jak inaczej pozbyć się
z miasta płatnego mordercy. Tak samo było i tego dnia – karczmarz chrapał głośno w swojej
komórce obok kuchni, gdy nie wywołując żadnego dźwięku schodził po skrzypiących
zazwyczaj schodach na dół, do głównego pomieszczenia. Jak zawsze podkuchenny zdążył już
nanieść drwa i zapalić w piecu, oraz zaspokoić potrzeby pierwszych, wczesnych bywalców
knajpy. Przy Jego stoliku siedział nowy klient. Nie zaskoczyło go to zbytnio. W życiu mało co
go zaskakiwało. Przysiadł się do stolika i jednym spojrzeniem ocenił z kim ma do czynienia.
Wyglądał na rycerza, lub przynajmniej wysokiego rangą żołnierza, bo prócz zwyczajowej
kolczugi miał na sobie również fragmenty zbroi, a obok stołka hełm. Na haku przy drzwiach
wisiała tarcza, pewnie jego, bo mało kto tu zagląda z tarczą. Zdobił ją czarny zawijas na
białym tle. Na heraldyce znał się na tyle, by wiedzieć, że coś z tą tarczą jest nie tak, jak
powinno, lecz nie przejął się tym zbytnio. - No? – zaczął niezbyt uprzejmym tonem.
Rycerzyna uśmiechnął się tajemniczo i wyciągnął jakiś papier, który położył na blacie stołu.
- Przybywam z tajemnej organizacji mającej na celu ochronę tego i innych światów przed
złem.
- Niezwykle dyskretna ta twoja organizacja, z pół złodziejskiego półświatka okolicy jest wokół
nas – stwierdził z przekąsem.
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- Pozwól mi wytłumaczyć. Doszły nas słuchy, żeś jest najlepszym z płatnych morderców na
tym świecie. Toteż moja organizacja postanowiła wcielić cię w swoje szeregi. Ale, jako że
twój zawód wiąże się z tym, że jest ci płacone za wykonywanie zleceń, zapłacimy ci za udział
w każdej z misji. Abyś stał się pełnoprawnym członkiem, musisz podpisać ten oto papier –
zakończył wskazując na leżącą na stole kartkę papieru zapisaną drobnym maczkiem.
Przyjrzał się nieufnie dokumentowi, następnie wzruszył ramionami i złożył swój podpis w
wyznaczonym miejscu.
- Gratuluję! – wykrzyknął rycerz wyciągając rękę w geście powitania – Jam jest Eryk, a wasza
godność panie?
- O mojej godności to ty se możesz pomarzyć człeku. Mówże krótko, a zwięźle: czego ode
mnie oczekujesz?
„Człek” skrzywił się niezadowolony, lecz nie dał znać o swoim niezadowoleniu w tonie głosu.
- Na północ stąd jest jaskinia. W tej jaskini znajduje się przedmiot, na którym nam zależy.
Kilka osób już zginęło próbując go zdobyć,
więc poszliśmy po rozum do głowy i
zatrudniliśmy ciebie. Potem zaczął objaśniać
szczegóły misji, których nie było wiele, a
potem opowiedział wszystko co powinno być
wiadome o „Sprzysiężeniu stróżów” jak
nazwał swoją organizację. Na rozmowie
zeszło im ładnych parę godzin i kilka
posiłków. Gdy skończyli, zmierzchało już.
Mimo to, wyszli z karczmy z zamiarem
wyruszenia w podróż jeszcze tego dnia. Eryk
sprowadził swojego konia ze stajni (w którą, o
dziwo, szynk został wyposażony) i z wysokości
siodła zlustrował ulicę.
- A ty, bezimienny osobniku, piechotą
będziesz zmierzał? Toż to ponad 10 mil[1] nas
dzieli od celu! Przyjrzał się rycerzowi, a
następnie przeciągle zagwizdał na palcach.
Eryk spojrzał na niego jak na wariata, lecz już
chwilę później przecierał oczy ze zdumienia,
gdy spostrzegł rumaka, który przybył na
wezwanie swego pana. Stworzenie które
nadeszło ulicą ciężko nazwać było koniem. Przede wszystkim stwór nie miał sierści, lecz łuski
i choć postawą i chodem do złudzenia przypominał konia, to oczy miał jak dwa rozżarzone
węgle, a na domiar złego obrazu cały był czarny. Uzdę i wszystkie elementy siodła
rzemieślnik wykonał z niezwykłym kunsztem, lecz bez żadnych ozdób, w całości z czarnej
skóry. Stwór zastukał kopytem w ziemię, jakby niecierpliwiąc się. Jeździec wciąż pozostający
w osłonie peleryny wskoczył na siodło z ziemi, nie dotykając przy tym strzemion. Eryk coraz
bardziej podejrzewał, że może mieć w niedalekiej przyszłości spore problemy z tym
jegomościem. Jednak na dalsze dywagacje czasu nie miał, bo jego towarzysz popędził konia
w kierunku zamkniętej już o tej porze bramy miejskiej. Popędził za nim i z daleka zobaczył jak
przerażeni strażnicy przy bramie w pośpiechu otwierają jej podwoje przed zbliżającym się
jeźdźcem. Zatem się zaczęło – pomyślał mijając w galopie bramę.
[1] 1 mila ≈ 8,5 km
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III
W nocy zrobili przerwę na sen, a z samego rana ruszyli w dalszą podróż. Jednak koło
południa koń Eryka, który wyglądał na zaprawionego w boju, w porównaniu z wierzchowcem
jego kompana, zaczął okazywać pierwsze oznaki zmęczenia. W końcu cierpliwość rycerza,
wyglądająca dotąd na niewyczerpaną, wyczerpała się.
- Mój Duduś już dłużej nie może tak iść – burknął z wyrzutem. Duduś i jego jeździec zostali
obrzuceni taksującym spojrzeniem, lecz nadal zakapturzony kompan Eryka nie wykazał
najmniejszych oznak niepokoju z tego powodu.
- Trzeba było waszmość mniej żreć, to byście teraz tak nie ciążyli biednemu konikowi. Poza
tym za 2 mile jest idealne miejsce na postój. Eryk spojrzał na Niego z nieskrywanym
zdziwieniem.
- Skąd ty to niby wiesz? Przecie stąd to najwyżej na dwie staje[1] widać, co się przed nami
dzieje, mimo, że równina to przecie…
- Jeszcze mało o mnie wiesz, Eryku mój miły – odparł z lekkim zadowoleniem w głosie
– ja widzę, ty nie - taka to dziwna kolej rzeczy się nam tu wpasowała.
- Zdjąłbyś se ten kabacik, bo rady byłbym zobaczyć twe lice.
- Mój koń twierdzi, że nie powinienem.
- Wiem, że różni są na świecie, ale nie słyszałem o takim, co by z koniem gadał.
- Cóż, on twierdzi, żeś jest mało inteligentny.
- Jaki?!!
- Mało inteligentny, czyli głupi - może to jaśniejsze stwierdzenie jest – zabrzmiało w jego
głowie. Z lekkim niepokojem spojrzał na zwierzę, które szło tuż obok.
- Wierz, lub nie, mnie i tak na tym nie zależy.
- Zdejmij ten kabat, bo sam to uczynię!
- Raczej by ci się to nie udało.
- Przekonamy się?!
- Skoro tak ci na tym zależy…
Zanim Eryk zdążył zamierzyć się do ciosu, już był ciągnięty przez swego konia z nogą uwięzłą
w strzemieniu, zastanawiając się, jak to się stało. Gdy wygramolił się z powrotem na siodło
i dogonił kompana, naburmuszony nie odezwał się już do Niego. Tymczasem, jego przyjaciel
nie zrażony tym, co się stało, bez słowa ściągnął z siebie skrywający go dokładnie płaszcz.
To, co Eryk zobaczył, wprawiło go w osłupienie. Jego towarzyszem okazał się czarny jaszczur,
wyższy na oko o głowę od przeciętnego człowieka. Głowę miał jak wziętą od któregoś
z prastarych smoków – złote oczy z pionowymi źrenicami, nozdrza na końcu pyska i masa
ostrych jak brzytwa zębów w paszczy. Z tyłu głowy wystawała para lekko pokrzywionych
rogów oraz bujna grzywa czegoś przypominającego wierzbowe witki. Nogi zginały mu się
w dwóch punktach, co Erykowi przywodziło na myśl zająca lub królika. Ruchliwy ogon
pokryty był małymi kolcami skierowanymi ku jego końcowi, a zakończony był jednym
większym kolcem. Ręce miał jak u człowieka, jeśli nie liczyć pazurów i łusek, którymi był
pokryty od stóp do głów. Od karku do końca ogona ciągnął się rząd twardych łusek
ustawionych na sztorc, co wyglądało lekko jak piła, której używali drwale w borach do
wycinki najstarszych dębów. Całości obrazu dopełniała muskulatura, jakiej Eryk by się nie
powstydził, mimo że przez lata wojaczki i wykorzystywania różnych możliwości jakie dawała
Organizacja, dorobił się pokaźnej. Niecały tydzień wcześniej pokonał jakiegoś osiłka
w tradycyjnym knajpianym siłowaniu na rękę, ale tego osobnika wolał raczej nie wyzywać na
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takie pojedynki, bo czuł, że przegrałby szybko i z kretesem. W milczeniu dojechali do
wskazanego miejsca, gdzie rozbili obóz i zadecydowali, że tam też przenocują.
[1] 1 staja ≈ 1 km
IV
Zapadał wieczór, więc rozpalili ognisko. Siedli naprzeciwko siebie i patrzyli w ogień. Wokoło
grały świerszcze, a nocni drapieżcy zaczęli swój conocny koncert. Eryk zaczął strugać nożem
patyki, a za każdym razem gdy wystrugiwał kołek, rzucał go w ogień i brał kolejną gałązkę.
Tymczasem w krzakach obok obozowiska trwała narada. Trzech bandziorów: jeden tępy
osiłek, jeden chuderlawy kretyn i jeden rosły, a inteligentny. Szeptem ustalili plan i przystąpili
do działania. Wyjęli łuk ze skrytki i strzelili w kierunku rycerza. Eryk usłyszał głuche łupnięcie
o rosnące koło niego drzewo. Przyjrzał się mu i ze zdziwieniem stwierdził, że tkwi w nim nóż,
a nim przygwożdżona do pnia jest strzała. Nóż był czarny, jak łuski jego towarzysza i poorany
żyłkami koloru żarzących się węgli. Nieświadomy jednak był tego, że bandyci skryci
w krzakach patrzyli na to zajście z paniką i przerażeniem w oczach.
- Mógłbyś podać mi nóż? Chyba zostawiłem go gdzieś koło tego drzewa. – Oświadczył
tymczasem towarzysz Eryka, wskazując na drzewo ze strzałą. Rycerz spojrzał na niego,
ponownie zanotował w pamięci, żeby na niego uważać, a następnie wyszarpał nóż z pnia
i rzucił w Jego stronę, celując w głowę. Jednak rzucony nóż nie przebył nawet połowy
odległości dzielącej go od celu, nim z pogardliwą łatwością został złapany za ostrze przez
właściciela. Tym razem zdziwienie w krzakach, jak i przy ognisku, znalazło się na tym samym
poziomie.
- Następnym razem bardziej się postaraj. – stwierdził z tryumfalnym uśmiechem. W tym
momencie bandyci postanowili przypuścić szturm. Chudy kretyn rzucił się na Eryka, który
zdziwił się jak duże ma problemy aby nadążyć za ruchami napastnika. Pozostali dwaj ruszyli
na Niego, co nie skończyło się dla nich zbyt dobrze. Rosły inteligent zamachnął się mieczem,
lecz szybko został mu on wytrącony z rąk uderzeniem miecza przeciwnika. Potem, nim zdążył
się zorientować w sytuacji, dostał kopniaka w głowę, a pazurzasta noga kopiącego rozorała
mu skroń, z której obficie pociekła krew. Tępy góra chwycił Go z tyłu, lecz nie przewidział, że
złapany z łatwością wygnie się tak, by kopnąć go w twarz, mimo przytrzymania w pasie.
Po zakończeniu tej rozprawy, błyskawicznym rzutem noża zakończył pojedynek bandyty
z Erykiem, pozbawiając tego pierwszego życia.
Gdy później dwaj żywi obudzili się, otrzymali kilka pytań dotyczących ich działalności
gospodarczej.
- A zatem czego to panowie od nas chcieli? – zapytał się inteligentniejszego z bandytów,
stojąc na brzuchu leżącego tępaka.
- A bo my końmi handlarze są. To jakeśmy obaczyli, że tu takie dwa koniczki sobie hasają po
łączce, tośmy sobie pomyśleli, że to tak nie mogą bezpańskie latać, tośmy je chcieli
pochwycić i w mieście o właściciela popytać.
- A jak właściciel by się nie znalazł, to byście je sprzedali, mam rację koniokrady? – spytał
unosząc lekko brew – A żeby się właściciel nie znalazł, toście chcieliście zadbać, tu też mam
rację? Złodzieje w milczeniu pokiwali głowami.
- Co z nami zrobicie?
- Balast nam nie po drodze ze sobą targać, to was chyba wolno puścimy. Ale żeby była
jasność panoczkowie – na Pana Panie Ryfel zlecenie już mam. Więc jak się zaś spotkamy, to
już cało nie ujdziesz. Dzisiaj taryfa ulgowa, dzień dobroci dla zwierząt, a dlatego żeś mi
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waszmość wieczorną gimnastykę zafundował, to Cię dzisiaj wolno niniejszym puszczam.
A teraz idź precz. Więcej im nie trzeba było powtarzać.
V
Z samego rana dnia następnego zwinęli obóz i ruszyli w dalszą drogę. Na prośbę Eryka
czującego się nieswojo w obecności kompana, znów przywdział płaszcz. Rycerz na siodle
przed sobą ułożył mały stosik patyków i kontynuował struganie, ukończone kołki wyrzucając
przez ramię za siebie. Zapytany, po co to robi, odpowiedział, że go to uspokaja. Około
południa zrobili postój na popas w przydrożnej karczmie. Zabiedzony gospodarz,
przypominający chodem i twarzą kaczkę, obsłużył ich jako jedynych klientów. Zresztą, sądząc
po wyglądzie samego budynku, niewielu tu zaglądało. Nie było to nazbyt dziwne, bo drogi
biegnące na północ stąd, przemierzały tylko tabory krasnoludów wożące rudy i całą masę
różnych kamieni, których nazwy wyleciały Erykowi z głowy. Ale i to miało się ponoć wkrótce
skończyć, bo rzekomo zmyślne górskie
maluchy wymyśliły coś, co nazwały koleją
i kładły z tej okazji długi ciąg metalowych sztab
od swoich kopalń, hen w północnych górach,
aż do stolicy ludzkiego przemysłu w tej części
świata w Zmyślu.
Napoiwszy siebie i konie, ruszyli dalej. Spory
już kawałek od karczmy natknęli się na
nieznajomego, który zajmował całą szerokość
traktu jakimiś skrzynkami.
- Hej tam, człeku! Ruszże się z tym kramem
gdzieś na bok co prędzej! – Huknął na niego
Eryk.
- A cóż wam panowie wadzi biedny handlarz?
- Bo po krzakach jeździć zamiaru nie mamy!
Wtedy nieznajomy zrzucił okrywający go
płaszcz. Eryk po wydarzeniach minionego dnia
spodziewał się kolejnego jaszczura, który
byłby znajomkiem jego kompana, lecz nie
spodziewał się młodego mężczyzny w
spiczastej czapce, kolorowej szacie i równie
kolorowych ciżmach. Wybałuszył oczy
i rozdziawił usta, zastanawiając się, kogo to przyszło im na swojej drodze napotkać.
Tymczasem jego przyjaciel również pozbył się obszernego płaszcza i obrzucił młodzieńca
lodowatym spojrzeniem.
- Widzę, że pomioty mistrza Jasia panoszą się po świecie.
- Dla ciebie mistrza Jarosława gnido! – zakrzyknął młodzik z nutą buntu w głosie.
- Mistrza Jaśka znam na tyle dobrze, że zaczęliśmy używać nawzajem zdrobnień. A ty jak
mniemam jeszcze mnie nie spotkałeś, a Jarek nie był łaskaw cię poinformować z kim będziesz
miał do czynienia. Wobec tego, zabawę czas zacząć.
Młodzik na te słowa uniósł w górę ręce, wykonał kilka skomplikowanych gestów,
jednocześnie wywrzaskując słowa jakiegoś mrocznego czaru. On przyglądał się jego
wyczynom z bierną ciekawością. Po dłuższej deklamacji, biała świetlista kula opuściła jego
ręce i pomknęła w Jego kierunku. Eryk, który dotąd nie drgnął nawet, nie zdążył nawet
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zdziwić się, że On nie uchylił się przed nadlatującą sferą, nim dotarła ona do swego celu. Jego
zdziwienie było jeszcze większe, gdy ta osiągnąwszy punkt docelowy jedynie rozbłysła nieco
silniej i wyparowała. Zdziwiony był również młodociany magik.
- Aaaaaa…
- Mistrz Jarek z pewnością nauczył cię pewnej rzeczy. Wymień mi tu wszystkie właściwości
smoczej łuski z łaski swojej.
Młodzik przyjął minę mentora oświecającego kretynów i zaczął wymieniać.
- Zapewnia smokom i rycerzom, jeżeli takowy ma zbroję zeń wykonaną, odporność na ogień,
magię, elektryczność, czynniki chemiczne, daje odporność na ciosy zadawane bronią
konwencjonalną, czyli białą i miotającą. Jedynie kute przez Mroczne Elfy miecze były i są
w stanie zaszkodzić komuś takiemu.
- No więc, skoro to już mamy za sobą, powiedz mi w łaskawości swojej, czemuś usiłował
mnie ukatrupić magią?
- Mistrz Jarosław powiedział, żeś zwykłą jaszczurka jest, nie potomek pradawnych smoków –
odparł młodzik, cały czas z tym samym, mentorskim wyrazem twarzy. Znacząco uniósł brew
przyglądając się stojącemu bez najmniejszego drgnięcia czarodziejowi.
- Cóż, mistrz rzeczywiście nauczył cię czegoś. Ale najwyraźniej nie wspomniał, że jest to
jedynie oficjalna lista. Na nieoficjalnej liście widnieje jeszcze jedna pozycja, której nie
wymieniłeś.
Twarz młodzika stężała i stała się biała jak ściana.
- Ostatnim elementem… - w tym miejscu wypluł wściekle zieloną kulkę wielkości jabłka… jest
wzmianka o tym, że daje odporność na różnego rodzaju właściwości jadu wydzielanego przez
gruczoły występujące u smoków i niektórych z ich potomków – dokończył podrzucając kulkę
w dłoni.
Młodzik zzieleniał. Eryk słyszał wiele o tajemniczym smoczym jadzie, na który nie było
odtrutki, a który zapewniał bardzo długą i niezwykle bolesną śmierć. Biorąc pod uwagę Jego
profesję, stosowanie takich metod było nieco bardziej zrozumiałe, jednakże tak czy owak,
musiał On mieć jakiś zatarg z tym Jarkiem, skoro zamierzał w taki sposób się pozbyć tej
przeszkody życiowej. Zanim Eryk zdążył wyrzec słowo sprzeciwu wobec tak drastycznych
metod, On rzucił już kulkę w kierunku młodzika, a ta w locie rozłożyła małe skrzydełka
i majestatycznie zmierzała do celu. Osiągnąwszy go, wniknęła w jego ciało nie pozostawiając
żadnego śladu. W następnej chwili chłopak zniknął.
- To było do przewidzenia, Jarek zafundował mu zaklęcie powrotne – stwierdził zarzucając na
ramiona płaszcz. Eryk tego wieczoru nie zdołał wydobyć z siebie głosu, aby zapytać dlaczego
to zrobił.
/Dziadek Mróz/
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