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Kilka słów od redaktora naczelnego 

Jeszcze kilka miesięcy temu marudziliśmy, że chcielibyśmy już wakacje. 

Teraz zbliżają się one wielkimi krokami. Koniec roku tuż tuż, więc pora 

na ostatnie poprawki. Świetna pogoda nie pomaga w skupieniu się na 

nauce, wręcz przeciwnie. Najchętniej byłoby wylegiwać się na słońcu czy 

pojechać na długo wyczekiwaną wycieczkę rowerową. Przenosząc się w 

wakacyjny klimat, zachęcam do przeczytania artykułów dotyczących tego 

tematu w dalszej części gazetki. 

Wielu z was uwielbia zapewne podróże, ja również, więc postanowiłam 

przygotować coś dotyczące również tego temu. Zaciekawionych         

odsyłam dalej do czytania. Wszystkim natomiast życzę dobrych ocen na 

świadectwie i wspaniałych WAKACJI :) 

Ankieta preferencji uczniów 

Do wakacji zostało coraz mniej czasu, więc postanowiliśmy rozpocząć trochę wakacyjny klimat.                    

Przeprowadzając ankietę mieliśmy na celu zobaczyć jak wielu uczniów naszej szkoły aktywnie spędza ten czas. 

Ku naszemu zaskoczeniu na 65 ankietowanych, oprócz odpoczywania (co oczywiste podczas wakacji),         

bardzo lubimy jeździć na rowerze, co bardzo nas cieszy   
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Jakie korzyści płyną z bycia członkiem Unii Europejskiej? 

Karolina MAŁECKA 

Śledząc aktualną politykę naszego kraju i innych państw europejskich, aż prosi się, aby wziąć              

w obronę istotę powołania i istnienia instytucji Unii Europejskiej.  

Możliwości, które daje nam Unia, zmieniły wygląd 

naszego regionu, pozwoliły na budowę,                

unowocześnienie czy renowację udogodnień         

użyteczności publicznej takich jak nowe autobusy       

komunikacji miejskiej, sieć kanalizacyjna czy wodociągowa, 

nowe tereny inwestycyjne mające przyciągnąć krajowych           

i zagranicznych inwestorów, drogi, ciągi pieszo-rowerowe, Park 

przemysłowo-Technologiczny,  termomodernizacja budynków 

mieszkalnych, biblioteki, szkół, programy aktywnej integracji 

osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, nowe place 

zabaw, boiska, tereny zieleni i skwery rekreacyjne. Unia 

wspiera również współpracę międzynarodową           

z krajami europejskimi (Włochami, Austrią czy      

Słowacją). Wymiany młodzieży, wzajemna reklama 

turystyczna lub projekty unijne np.  Europass,        

Comenius są możliwe dzięki integracji europejskiej.  

144 miliony 

Dwa lata temu minęła dekada odkąd Polska jest 

członkiem Unii Europejskiej. Minione 10 lat  to    

ponad 36 milionów euro, czyli 144 miliony złotych, 

jakie bezpośrednio Gmina Zawiercie otrzymała z 

funduszy polityki spójności od 2004 roku, realizując 

projekty o łącznej wartości 185 milionów złotych. To 

ogromna kwota, która znacząco wsparła rozwój    

Zawiercia. 

Kraj na miarę XXI wieku 

Na całym śląsku pieniądze unijne pozwoliły na 

wsparcie inwestycji dotacjami lub sfinansowaniem ich 

np. budowa gmachu NOSPR-u, nowej siedziby Muzeum 

Śląskiego, sieci autostradowej, tramwajowej i kolejowej wraz z 

taborem. Infrastruktura i wygląd miast zmieniły się  

diametralnie. Estetyka nowocześnie                         

odremontowanych obiektów cieszy oko. Od  wielu lat 

korzystamy z projektów edukacyjnych finansowanych 

przez Unię, dzięki którym dzieci i młodzież mają  

ułatwioną drogę do poznawania świata. Dotacje    

pomagają małym firmom rozwinąć biznes. Polska 

staje się nowoczesnym krajem na miarę XXI wieku.  

Dlaczego? 

Korzyści wynikające z bycia państwem               

członkowskim są niezliczone, więc dlaczego po tylu 

latach wsparcia Polska ma wystąpić z Unii? Dlaczego 

odłączenie się ma być pierwszym krokiem do       

dezintegracji europejskiej, do odseparowania od    

zachodu? Polska powinna iść wraz postępem, nie 

możemy pozwolić, aby to co przez dziesiątki lat było 

kształtowane, co było głównym celem polityków 

trudnych lat 90’, zostało zmarnowane przez kadencję 

jednego rządu.  

Zawierciański Park Przemysłowo-Technologiczny 

Gmach NOSPR 

Autobusy na lotnisko 

Może głębsza analiza swojej odautorskiej filozofii 

rządzenia krajem aktualnie urzędujących polityków 

wzbudzi ich do refleksji?   
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Kamila PLESIŃSKA 

Podróżowanie po świecie 

Podróżowanie to coś wspaniałego. Dzięki temu jesteśmy szczęśliwszymi ludźmi, możemy być dumni 

ze swoich dokonań oraz dostawać dawkę motywacji na poznawanie kolejnych zakamarków tego   

świata, jeszcze nie odkrytych na indywidualnych mapach każdego z nas. Przedstawię wam kilka 

miejsc, które są najbardziej wyczekiwanymi zwiedzenia przeze mnie. 

Zjednoczone Emiraty Arabskie - Dubaj 

Dubaj jest pierwszym miejscem na mojej długiej liście    

podróżniczej. Coś ciągnie mnie w tamtą stronę, nie wiem 

co to jest. Gdy tam będę na pewno dowiem się co to było. 

Póki co do udania się w tamte rejony bardzo przekonują 

mnie przepiękne widoki, inna kultura i ciągle słoneczne dni. 

Anglia - Londyn 

Londyn ma w sobie coś, co ciągnie do siebie każdego, 

również mnie. Atrakcje turystyczne, które można tam   

zwiedzić są w mojej głowie odkąd byłam naprawdę małym 

dzieckiem. Przypuszczam, że nie tylko mnie ciągnie           

w tamte strony. Panorama  rozciągająca się ze słynnego 

London Eye musi być naprawdę fantastyczna. 

Francja - Paryż 

Paryż miasto zakochanych i idealne miejsce na przeżycie 

fantastycznych przeżyć. Oryginalny klimat dodaje walorów 

temu miejscu. Przepięknie prezentująca się wieża Eiffla     

aż się prosi o zwiedzenie i zrobienie pamiątkowego zdjęcia. 

Na mapie każdego podróżnika nie może również zabraknąć 

Nowego York’u. To miejsce zapewne nie ma  w sobie nic 

wyjątkowego, jednak wiele osób chce się udać właśnie tam.  

Ameryka ma o wiele więcej miejsc wartych uwagi, lecz to 

jest takim, o którym słyszał praktycznie każdy.  

Stany Zjednoczone - Nowy York 
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Włochy - Wenecja 

Włochy to dla mnie kraj szczególny z 

kilku powodów. Najważniejszym jest 

to, że to właśnie tam jest siedziba    

papieża. Jednakże widoki i klimat,  

który ma w sobie Wenecja są tak  

fantastyczne, że nie można pominąć 

tego miejsca. Na terenie tego państwa 

jest o wiele więcej miejsc wartych 

zwiedzenia, lecz to jest powyżej reszty 

na mojej liście. 

Australia - Sydney 

Australia, Sydney, kangury to słowa,  

z którymi kojarzy nam się ta część 

świata. Chyba każdy, a przynajmniej 

większość ludzi chciałoby widzieć to 

wspaniałe stworzenie na własne oczy. 

Tam jest to możliwe. W Europie, 

gdzie żyjemy niekoniecznie, więc   

może dlatego to miejsce jest takie   

wyjątkowe. 

Wiersz szkolnego artysty 

* * * 

Życie to parę chwil, 

zamykają się kolejne wieka trumien. 

Życie to parę chwil, 

chcę stąd uciec, nie umiem. 

Życie to parę chwil, 

więc po co uciekać? 

Życie to parę chwil, 

może lepiej przeczekać? 

Życie to parę chwil, 

więc lepiej nie być statycznym. 

Życie to parę chwil, 

więc muszę walczyć, być silnym. 

Życie to parę chwil, 

więc nie mam nic do stracenia. 

Życie to parę chwil, 

więc muszę biec i spełniać marzenia, 

aby w tej ostatniej chwili doznać ukojenia. 

Życie to parę chwil, 

więc czasu jest mało, 

nie mogę oglądać się, 

muszę naprzód iść śmiało. 

Ty zrób tak samo, drogi Przyjacielu. 

Życie to parę chwil, 

więc je przeżyj i dotrzyj do celu. 

 

Bartosz DASZEWSKI 
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Kamila PLESIŃSKA 

Rok Sienkiewiczowski, czyli zawierciańska gra miejska 

Rok 2016 został uznany rokiem Henryka Sienkiewicza. Z tego powodu w wielu miastach                   

organizowane są różnego rodzaju konkursy. Nasza szkoła wzięła udział w jednym z nich.                  

W Zawierciu Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała fantastyczną grę miejską. 

Miejska Biblioteka Publiczna           

zorganizowała grę miejską, w której 

wzięło udział pięć szkół średnich.   

Nasza szkoła była jedną z nich. Po raz 

pierwszy wzięliśmy udział w takim 

konkursie i go wygraliśmy, pobijając  

I Liceum Ogólnokształcące                  

i II Liceum Ogólnokształcące             

w Zawierciu o 1 i 2 punkty.             

Straciłyśmy zaledwie jeden punkt, więc 

jest to dość duże osiągnięcie. 

Przebieg konkursu 

Gra rozpoczęła się rano w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

i tam też się zakończyła. Nasza drużyna otrzymała numer 

1. Rozkład miejsc, w których musiałyśmy rozwiązywać 

zadania był bardzo odpowiedni i na metę dotarłyśmy jako 

drugie, lecz nie chodziło o czas, a jakość rozwiązywanych 

zadań. Musiałyśmy znać zagadnienia z utworów Henryka 

Sienkiewicza oraz jego życiorys. Kolejne etapy były bardzo 

zróżnicowane. Niektóre polegały na wiedzy  wywodzącej 

się lektur, inne na sprycie czy inteligencji. Rozwiązując 

każde z zadań w odpowiedniej kolejności dotarłyśmy do 

ostatecznego miejsca, gdzie zostały przydzielone nagrody. 

W konkursie wzięły udział Olga Tylkowska, Aleksandra 

Sarniak i Kamila Plesińska, a opiekunem była Aleksandra 

Cios-Goldsztajn. 

Wynik gry miejskiej 

Zajęłyśmy I miejsce, z czego jesteśmy bardzo dumne.   

Tego typu rozrywki powinny być organizowane dużo    

częściej, ponieważ można przeżyć fantastyczną przygodę, 

nauczyć się czegoś i coś osiągnąć za jednym razem. 
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Letnie przekąski 

Sałatka z ogórków z kurczakiem 

Składniki: 

 pierś z kurczaka (500g) 

 sól, pieprz, przyprawa curry (3 łyżeczki) 

 olej słonecznikowy (2 łyżki) 

 ogórek (600g) 

 dymka (2 sztuki) 

 mięta (4 liście) 

 jogurt (300g) 

 cukier brązowy (1 łyżka) 

 cytryna (3 łyżki) 

 

Sposób przygotowania: 

1. Smażymy kurczaka wcześniej przyprawionego. 

2. Z ogórka robimy cienkie paski obieraczką. 

3. Ogórki mieszamy z jogurtem, solą, pieprzą, cukrem i cytryną. 

4. Pokrojony w paski kurczak dodajemy do sałatki. 

5. Przyozdabiamy miętą. 

Deser owocowy z płatkami owsianymi 

Składniki: 

 żelatyna rozpuszczona w wodzie (4g w 12ml) 

 mrożone truskawki (150g) 

 świeże truskawki (250g) 

 świeże borówki (125g) 

 płatki crunchy strawberry (120g) 

 jogurt naturalny (400g) 

Sposób przygotowania: 

1. Truskawki rozmrażamy i miksujemy 

2. Żelatynę rozmrażamy w kuchence mikrofalowej 

3. Żelatynę łączymy z truskawkami 

4. Masę wylewamy na dno naczyń deserowych 

5. Chłodzimy w lodówce 15-20 minut 

6. Nakładamy borówki, płatki, truskawki 

7. Zalewamy jogurtem 

8. Posypujemy płatkami i owocami 



Str. 8 

Bezpieczeństwo polskiego nieba cz. II 

Jakub KRZYSZTOFCZYK 

Pierwsza część serii artykułów dotyczących  bezpieczeństwa polskiego nieba mówiła o wojskach          

lotniczych. Ten artykuł poświęcony jest kolejnemu rodzajowi sił zbrojnych strzegących                     

bezpieczeństwa polskiego nieba – wojskom radiotechnicznym. Ich zadaniem jest prowadzenie        

rozpoznania radiolokacyjnego i powiadamiania o środkach napadu powietrznego nieprzyjaciela oraz 

zabezpieczania działań bojowych wojsk rakietowych, artylerii przeciwlotniczej, lotnictwa                

myśliwskiego, oddziałów przeciwdziałania radioelektronicznego. W gwarze wojskowej wojska te 

„czeszą niebo”. 

Szybki rozwój radiolokacji nastąpił w czasie II Wojny Światowej.     

W roku 1940 Anglicy udoskonalili magnetron – lampę mikrofalową 

zdolną generować energię pola elektromagnetycznego o bardzo dużej  

częstotliwości i dużej mocy. Zastosowanie magnetronu w radiolokacji 

pozwoliło na znaczne zredukowanie  rozmiarów radarów, zwłaszcza 

anten, co pozwalało na umieszczanie ich na pokładach samolotów. 

Współczesne wojska radiotechniczne są w stanie wykrywać i śledzić 

pilotowane i bezpilotowe środki napadu powietrznego, których    

powierzchnia skutecznego odbijania fal elektromagnetycznych jest 

bardzo mała, zdolne są do obserwowania dużej liczby działających 

jednocześnie obiektów powietrznych, wykonujących lot od            

wysokości bardzo małych do  stratosferycznych. Wyposażone są w 

nowoczesny sprzęt radiolokacyjny oraz sprzężone z nim urządzenia 

zabezpieczające zautomatyzowany proces dowodzenia.                 

Zorganizowany system wykrywania, rozpoznania i przetwarzania 

informacji pozwała zobrazować sytuację powietrzną w danym       

rejonie oraz na dalekich podejściach. Umożliwia automatyczne      

naprowadzanie samolotów myśliwskich i rakiet przeciwlotniczych na 

obiekty powietrzne. Wojska te podlegają ciągłej modernizacji            

i doskonaleniu organizacyjnemu. 

Posterunki radiolokacyjne w Polsce w 2015 

Na wyposażeniu wojsk znajdują się obserwacyjne trójwspółrzędne radary 

dalekiego zasięgu typu NUR, stanowiące źródło informacji radiolokacyjnej 

dla systemów dowodzenia i kierowania obroną powietrzną. Radar ten jest 

przewidziany do pracy bezobsługowej ze zdalnym sterowaniem                 

i monitorowaniem, jak również do pracy z obsługą. Składa się z trzech 

jednostek: antenowej, nadawczej i odbiorczej. 

Ta ostatnia wyposażona jest w dwa 

wbudowane stanowiska wskaźnikowe, 

zapewniające zobrazowanie sytuacji 

powietrznej. Radar jest zaprojektowany 

również do pracy na wieży. Urządzenie 

posiada następujące parametry       

techniczne: zasięg instrumentalny: 470 

km, pułap wysokości: 30 km,            

częstotliwość obrotów anteny:             

6 obr./min., rozróżnialność                 

w odległości: 200 m, rozróżnialność w 

azymucie: 2.5°. 

Stanowiska wskaźnikowe stacji NUR Stacja radiolokacyjna NUR 

W kolejnej części przedstawię 

zainteresowanym kolejny   

rodzaj „strażników” polskiego 

nieba – Wojska Rakietowe. 

Święto Wojsk Radiotechnicznych 

obchodzone jest 15 października. 
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Aleksandra SARNIAK 

Aktualności szkolne 

Hej, czas na podsumowanie kolejnych trzech miesięcy naszej pracy na rzecz szkoły.  

Żermun 

Koniec marca upłyną nam pod znakiem Żermuna, 

którego tematyką było poszanowania praw        

człowieka. Uczniowie naszej szkoły reprezentowali 

USA oraz Ukrainę, a byli to: Natalia Kawka, Jakub 

Jawornik, Bartosz Kawecki, Oliwier Ciszek, Marcel 

Białas, Jan Bańka, Jakub Krzysztofczyk, Konrad 

Kaczmarek i Adrian Wójcik.  

Poczet sztandarowy 

W kwietniu i maju nasz poczet sztandarowy 

reprezentował szkołę na wielu uroczystościach 

były to m.in.: obchody zbrodni katyńskiej,  

obchody konstytucji 3-go Maja oraz 25-lecie 

Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie  

Górniczej.  

Zawody sportowe 

Wiosna to również czas, aby ruszyć z miejsca 

po długiej zimie. Zostały więc zorganizowane 

zawody sportowe tenisa stołowego oraz     

badmintona. W porównaniu do zeszłych lat 

młodzież odnotowała wyższe wyniki. 

Zakończenie klasy trzeciej liceum 

Najsmutniejszym, a zarazem najweselszym wydarzeniem 

tego roku było pożegnanie klas trzecich. Uczestniczyła w 

nim cała szkoła. Wszystko rozpoczęło się mszą, na której 

bardzo aktywnie reprezentował się nasz chór. Później 

uroczystości przeniosły się do szkoły, gdzie II KLO     

wystąpiła dla naszych maturzystów. Nie obyło się także 

bez występu szkolnego zespołu.  
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Jak aktywnie i bezpiecznie spędzać wakacje? 

Jakub KRZYSZTOFCZYK 

Rok szkolny 2014/2015 za parę dni przejdzie do historii. Rozpoczniemy dwumiesięczny             
wypoczynek. Każdy z nas ma swój sposób na spędzanie wakacji: spacery, góry, morze, rower, rolki, 

las. Jednak bez względu na rodzaj aktywności, czy miejsce wypoczynku należy pamiętać                      
o bezpieczeństwie. Wakacje to czas beztroski, rozluźnienia. Czas, w którym szczególnie jesteśmy   
narażenia na różne zagrożenia. Na dobry początek wakacji chciałbym przypomnieć czytelnikom   

podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku. 

Kilka słów o podstawach bezpieczeństwa 

Każdy z nas zapewne ma telefon, ale czy każdy ma wpisany do kontaktów numer ICE? Skrót ICE jest 
ogólnoświatowym symbolem ratującym życie. Zapisz pod nim numer telefonu osoby, którą należy powiadomić 

w razie wypadku. Pozwali to ratownikowi zadzwonić pod wskazany numer i uzyskać ważne informacje o     
Tobie, takich jak grupa krwi, przyjmowane leki itp. Jeśli takich osób jest kilka, ich numery zapisz jako nazwy 

kontaktów ICE1, ICE2 itd. Nie zapomnij też numerów ratunkowych 997 – Policja, 998 – Straż Pożarna,       
999 – Pogotowie Ratunkowe. Może też Ci się przydać uniwersalny numer Centrum Powiadamiania               

Ratunkowego – 112. 

Bezpieczeństwo w podróży 

Wyjazd jest zawsze ekscytującym, wydarzeniem. Aby uniknąć nieprzyjemnych przygód w podróży          
powinieneś przestrzegać kilku zasad. 

W środkach komunikacji publicznej bądź czujny. Unikaj tłoku, aby nie paść ofiarą złodziei kieszonkowych. 
Nie noś pieniędzy w jednym miejscu – portfelu lub kieszeni. Podziel gotówkę na kilka części i schowaj w różne 
miejsca. Jeśli cię okradną, stracisz tylko część sumy. Nigdy nie chwal się tym, co zabrałeś z domu - pieniędzmi, 
markowymi ubraniami. Zachowaj rozwagę w zawieraniu znajomości - nie wiesz przecież kogo poznałeś, choć 
może wydawać się sympatyczny. Podczas przerw w podróży nie oddalaj się od pojazdu, podróżując w grupie, 

staraj się od niej nie odłączać. W nieznanym miejscu łatwo zabłądzić lub zostać napadniętym. Miej także     
zawsze „na oku” swój bagaż. Torbę, plecak, w którym masz wartościowe rzeczy noś z przodu lub pod         

ramieniem. Staraj się nie spać podczas podróży, nie przyjmuj poczęstunku od nieznanych osób. Szczególną 
ostrożność zachowaj wsiadając i wysiadając z pociągu. Jeśli zauważysz niebezpieczeństwo zaalarmuj obsługę 
pociągu, służby ratownicze. Podróżując z rodzicami nie wstydź się zwrócić uwagę prowadzącemu pojazd na 

łamanie przepisów ruchu drogowego, spożywanie alkoholu, potrzebę odpoczynku w czasie dłuższej jazdy, itp. 

Bezpieczeństwo nad morzem 

Wakacje nad morzem - słońce, plaża i wakacyjny luz.  Mimo to nie zapominaj, że woda, nawet ta wygląda-
jąca bezpiecznie i spokojnie jest groźnym żywiołem. Pamiętaj - kąpać możesz się wyłącznie w miejscach do-

zwolonych. Najlepiej pod okiem ratownika, jeżeli na maszcie powiewa biała flaga. Nie wchodź do wody w po-
bliżu mostów, portów i przystani. Aby uniknąć poparzenia i reszty wakacji nie spędzać w cieniu, oprócz sprzętu 
do pływania zabierz także krem z filtrem UV, czapkę, zapas wody i okulary przeciwsłoneczne. Nie zapomnij o 

swoim telefonie. Wpisz do niego numer alarmowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 60-
1 100 100. 

Nie skacz nigdy do nieznanej wody. Złamany kręgosłup to raczej wątpliwa pamiątka z wakacji. Po kąpieli 
słonecznej, posiłku nie wchodź od razu do wody. Zetknięcie rozgrzanego ciała z chłodną wodą może spowo-
dować wstrząs termiczny, pełny żołądek skurcz. Wtedy zamiast uroków plaży będziesz podziwiał sufit szpitala. 

Surfing, „śmiganie na bananie", wyprawa łodzią, dostarczają wrażeń. Pamiętaj – na łodzi, jakiegokolwiek 
typu innym sprzęcie pływającym, nie zdejmuj kapoka. Nie jest zbyt wygodny – wiem, jednak w przypadku wy-

wrotki łodzi uratuje Ci życie. 
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Bezpieczeństwo w górach 

Góry są szczególnie niebezpiecznym gdyż warunki atmosferyczne mogą zmienić się w ciągu godziny. Na 
trasę wychodzić możesz w pięknym słońcu, a wracać w deszczu, mgle lub innych niesprzyjających warunkach 

pogodowych. Mając na uwadze nieprzewidywalność gór pamiętaj, aby przed wyjściem na szlak zawsze zostawić 
w miejscu pobytu informację o trasie wycieczki i planowanej godzinie powrotu. Planując wycieczkę zgromadź 
mapy, przewodniki, na podstawie których zaplanujesz trasę, określisz czas, ustalisz miejsca schronisk, szałasów 

leśniczówek, w których możesz się schronić w przypadku nagłej zmiany pogody. Ważnym elementem           
wyposażenia są wygodne buty. Niezbędny jest także telefon z naładowaną do pełna baterią i numerem       

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 601 100 300 i numerem alarmowym 985. Do plecaka    
powinieneś też włożyć: rękawiczki, szalik (to nic, że jest lato), zapasowe skarpety (najlepiej wełniane – dzięki 

nim unikniesz pęcherzy na stopach), płaszcz przeciwdeszczowy i koszulę, nie zapominaj o kanapkach, butelce  
z piciem. Dorzuć jeszcze apteczkę, latarkę i zapałki, obowiązkowo czapkę na głowę i w drogę. Na wędrówkę 

wychodź zawsze wczesnym rankiem. Pogoda w górach psuje się przeważnie wczesnym popołudniem.          
Maszerując podziwiaj nie tylko widoki, ale i co jakiś czas patrz w niebo wypatrując zmiany pogody.  

Jeśli na szlaku zaskoczy Cię: 

burza - ubierz się cieplej, załóż płaszcz przeciwdeszczowy i kontynuuj wędrówkę słuchając huku grzmotów. 
Jeśli burza jest gwałtowna, usiądź na plecaku, okryj się przed deszczem i czekaj - górskie burze są krótkie. 

W czasie burzy unikaj rosnących samotnie drzew i linii wysokiego napięcia, zejdź ze szczytów i grani, oddal 
się od zbiorników wodnych, podnóża skalnych ścian i wejść do jaskiń - w te miejscach pioruny uderzają 

najczęściej, 

mgła – jeśli jesteś pierwszy raz na tej trasie zawróć do punktu wyjścia, jeśli odłączyłeś od grupy, pamiętaj, że 
we mgle głos często jest słyszany z zupełnie innej strony, niż dochodzi w rzeczywistości. Gdyby mgła 

utrzymywała się długo, a zbliżała się noc wezwij GOPR, 

wiatr – powoduje wyziębienie organizmu i utrudnia oddychanie. Pamiętaj masz w plecaku szalik, którym za-
słonisz usta, a dodatkowa koszula ochroni Cię przed wychłodzeniem, 

chłód – zasada jest prosta – ubieramy się na tzw. cebulkę. Gdy jest zbyt ciepło, można coś z siebie zdjąć i 
schować do plecaka. Na wypadek chłodu trzeba mieć co z plecaka wyjąć! Dlatego idąc w góry pamiętaj o 

zabraniu ciepłych ubrań. 

Istotnym elementem bezpieczeństwa jest dobór trasy. Powinieneś tak ją dobrać, aby odpowiadała        
Twojemu wiekowi, kondycji, stanowi zdrowia, warunkom atmosferycznym. Planując trasę wykorzystaj umowne 

kolory szlaków, a podczas marszu zwracaj uwagę na tabliczki z jego oznaczeniem.  

W zależności od koloru możemy mówić o szlaku: 

Czerwonym - oznaczającym szlaki główne, prowadzące najczęściej przez rejony najbardziej 

widowiskowe pod względem krajobrazowym i przyrodniczym 

 

Niebieskim - oznaczającym trasy dalekobieżne, czyli te o dużych odległościach  

 

Zielonym i żółtym  - oznaczone są trasy krótkie, łączone z innym szlakiem  

 

Czarnym - oznacza się dojście do miejsca, w którym poprowadzenie szlaku dalekobieżnego 
byłoby nieciekawe lub niekorzystne 

Przedstawione powyżej zasady bezpieczeństwa nie wyczerpują katalogu ostrzeżeń. Myślę, że mój artykuł, 
choć w części pozwoli Wam na bezpieczny powrót do szkoły. Pamiętajcie, nic nie zastąpi zdrowego rozsądku.  

Życzę udanych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji. 



Kółko dziennikarskie 

Zapraszamy wszystkich chętnych w każdy czwartek. Kółko odbywa 

się o godzinie 9.05 w sali informatycznej. 

Potrzebujemy osób, które chcą poznać tajniki dziennikarstwa, lubią 

pisać artykuły i nie tylko, mają ciekawe zainteresowania i pomysły, 

umieją robić komiksy lub fotografować. Zajmujemy się również robie-

niem szkolnej kroniki i organizowaniem niektórych wydarzeń. 

Chętnie przyjmujemy nowe osoby i jesteśmy otwarci na ich pomysły. 

Szukamy talentów i otwartych na nowe doznania osób. 

Jeżeli komuś nie odpowiada godzina spotkania, prosimy o zgłaszanie 

się do redaktora naczelnego - Kamili Plesińskiej lub opiekuna -      

dr Aleksandry Cios-Goldsztajn 

Zapraszamy również do odwiedzenia szkolnej strony     

internetowej http://katolikzawiercie.pl/. Wszystkie 

uwagi dotyczące gazetki prosimy o wysłanie pod adres            

KATOLik-redakcja@wp.pl  

Krzyżówka 


