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W tym numerze: 

R efren tej znanej piosenki popularnego kabaretu 
OTTO przypomina nam o naszej niekończącej 

się tęsknocie za czasem wakacji. Myślimy o 
nich bez przerwy przez cały rok szkolny. 
Wszystko jesteśmy w stanie prze-
trwać (konieczność codziennego 
uczęszczania do szkoły, wtłaczanie 
do głowy często z wielkim mozołem 
dziesiątków in- formacji, które 
wcale nie wyda- ją się nam po-
trzebne, szkol- ny dryl i ruty-
nę, niepowo- dzenia szkol-
ne)  ze względu na tę 
wspaniałą perspektywę, 
zamkniętą w tym pro-
stym stwier- dzeniu: 
„Znów będą wakacje”. Co-
kolwiek by się działo, mamy pewność, że będą, na-
dejdą wcześniej czy później, nieodwołalnie. I  OTO 
SĄ. Cieszmy się z nich  i mądrze, intensywnie  
przeżyjmy, aby wspomnień starczyło na cały rok 
oczekiwania na następne. Tego życzy Wam, Kole-
żanki i Koledzy, i sobie też,  redakcja Naszej 
Czwórki.  

„Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram, 
Szóstki i piątki, i jedynki nieraz. 
Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty 
Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw: Że jesz-
cze tylko: Wrzesień, październik, listopad, grudzień, 
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i... 

Wakacje, znów będą wakacje, 
Na pewno mam rację wakacje będą znów. 

Chodzę do szkoły tydzień za tygodniem 
Często jest mi dobrze, czasem niewygodnie 
Niewygodnie wtedy gdy się nauczyć trzeba 
Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki temat: 

Że jeszcze tylko: Listopad, grudzień, styczeń, luty, 
marzec: Kwiecień, maj, czerwiec i... 

Wakacje, znów będą wakacje, 
Na pewno mam rację wakacje będą znów. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

Co w trawie piszczy, czyli przegląd 
szkolnych wydarzeń 

 Weronika Matyja zo-
stała laureatką etapu woje-
wódzkiego Ogólnopolskie-
go Konkursu Wiedzy o 
Osobie i Czasach Jana 
Pawła II Papież Słowianin.  

 W ramach Dni Otwartych Szkoły  po raz piąty 
zorganizowano konkurs 
wiedzy o bełchatowskich 
klubach sportowych Gi-
ganty Sportu 2016. Im-
preza odbyła się pod hono-
rowym patronatem Staro-

sty Bełchatowskiego.  I miejsce zajęła SP nr 5, 
II miejsce - SP nr 12, a SP nr 9 - III miejsce. 

 11 marca ogłoszono wyniki VI edycji konkur-
su „Kreuj się, kto może”. W kategorii IN-

STUMENTALIŚCI - I 
miejsce zdobyła Michalina 
Kwiecińska, w kategor ii 
SOLIŚCI - II miejsce zaję-
ła Julia Nowak. Tego sa-
mego dnia odbył się III 

Bełchatowski  Przegląd Piosenki Turystycz-
nej i Żeglarskiej. I miejsce przyznano due-
towi – Annie Kulak i Julii Nowak, zespół 
Fermata zajął II miejsce. 

 12 marca w VII Regionalnym Konkursie Pio-
senki Angielskiej „Muzyka łagodzi obyczaje” 
w kategorii gimnazja zespół Fermata zwycię-
żył, wyróżnienie uzyskała Julia Nowak. Ze-

(Ciąg dalszy na stronie 2) 
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Rorate caeli desuper 

spół wystąpił w skła-
dzie: Amelia Kłos, Anna Ku-

lak, Julia 
Nowak, 
Kacper 
Muszyń-
ski, Micha-
lina Kwie-

cińska, Martyna Jęcek, Nata-
lia Pawłowska, Katarzyna 
Opyd, Angelika Opyd, Oli-
wia Karkus, Julia Krawczyk, 
Alicja Sujecka, Martyna Po-
łubińska, Weronika Matyja, 
Rozalia Skrobek i Wiktoria 
Zochniak. 

 22 marca do eliminacji powia-
towych 
Ogólnopol-
skiego 
Turnieju 
Wiedzy 
Pożarni-

czej „Młodzież zapobiega po-
żarom i chroni środowisko” 
zakwalifikowały się trzy 
uczennice z naszej szkoły: Zu-
zanna Piatka (I miejsce), Zu-
zanna Piechura (II miejsce) i 
Aleksandra Zarzecka (III 
miejsce).  

 W Finale Wojewódzkim Piłki 
Siatkowej Chłopców w Dzia-
łoszynie w dniu 5 kwietnia 
PG4 zajęło I miejsce.  Skład 
drużyny: Mateusz Bak, Artur 

Goliment, 
Władysław 
Lorek, 
Konrad 
Matyjasz-
czyk, Ol-
gierd Mi-
nol, Mak-
symilian 
Przywoj-

ski, Marcin Szadkowski, Ro-
bert Węglewski, Paweł Miel-
czarek, Dawid Filipek, Szy-
mon Ćwikliński, Hubert 
Klat. Trenerzy: P. Małgorza-

(Ciąg dalszy ze strony 1) ta Augustyniak, P. Marek 
Kwieciński. 

 8 kwietnia w siedzibie Wy-
działu Pra-
wa i Admi-
nistracji 
UŁ odbyło 
się podsu-
mowanie 

wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych w roku szkol-
nym 2015/2016. Brała w nim 
udział Ola Potok – laureatka 
Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka 
Angielskiego wraz z p. Syl-
wią Łabędzką, opiekunem.  

 26 kwietnia miały miejsce Za-
wody 
Strzeleckie 
o Łuskę 
Dyrektora 
ZSP nr 3 
im. gen. 

Ludwika Czyżewskiego. W 
kategorii gimnazjów I miejsce 
zajęła drużyna PG4 w skła-
dzie: Jan Smolarz, Maciej Sta-
chowicz, Filip Wlazłowski, 
Dawid Tkacz. 

  26 kwietnia biblioteka szkolna 
i Szkolne Koło Miłośników 
Książek zorganizowali Warsz-
tat Kreatywnego Wytwarza-
nia Zakładek do Książek. 
Uczniowie wykonywali za-
kładki z… myślą przewodnią – 
aforyzmami autorstwa wybit-
nych pisarzy, myślicieli, uka-
zującymi wagę książek i ich 
lektury. 

 Nasi uczniowie zajęli I miejsce 
w klasyfi-
kacji ogól-
nej szkół 
podczas 
biegu z 
okazji 

Konstytucji 3 Maja.  W róż-
nych kategoriach wiekowych 
miejsca zdobyli: Dawid Kaleja 

(I miejsce), Angelika Opyd (II 
miejsce), Sandra Samborska 
(II miejsce), Tomasz Lewan-
dowski (II miejsce), Dominik 
Worpus (III miejsce) i Mi-
chał Opyd (III miejsce). 

 W czwartek 12 maja odbył się 
finał VIII edycji Olimpiady 
Wiedzy o Regionie Łódzkim. 
Tytuł I Wicemistrza zdobyła 
Ola Potok, a IV miejsce zaję-
ła  Ola Zarzecka. 

 20 maja uczniowie naszej 
szkoły brali udział w XVI Po-
wiatowym Konkursie Języka 
Angielskiego.  W części dru-
żynowej zajęliśmy I miejsce, 
w klasyfikacji indywidualnej II 
miejsce zajęła Ola Potok. 

 25 maja w Publicznym Gimna-
zjum nr 3 
w Bełcha-
towie dru-
żyna z na-
szego gim-
nazjum w 

składzie: Julia Nowak, Zuzan-
na Piatka i Kacper Muszyń-
ski zdobyła III miejsce Po-
wiatowym Konkursie Che-
micznym „CHEMICUS 
2016”.  

 10 czerwca o godz. 10.00  
gimnazjali-
ści PG4 
wzięli  
udział w 
ogólnopol-
skiej akcji 
czytelni-

czej  zainicjowanej przez mie-
sięcznik Biblioteka w Szkole, 
polegającej na  ustanawianiu  
rekordu  czytania w jednym 
momencie, aby  bardzo nega-
tywny wynik  badań,  według 
których 63% Polaków nie czy-
ta książek, przestał być aktual-
ny. 

źródło: www.pg4.udl.pl 

Co w trawie piszczy, czyli przegląd szkolnych wydarzeń 



 

Znów będą wakacje 

Chodzę do szkoły i chodzę z Agatą. 
Wiosna już przyszła, nie ma rady na to: 
Uczyć mi się nie chce, no ale się przymuszam, 
Po głowie chodzi myśl, która ciągle mnie wzru-
sza. 

Że jeszcze tylko: Kwiecień, maj, czerwiec i... 

Wakacje, znów będą wakacje, 
Na pewno mam rację wakacje będą znów. 

Chodzę do szkoły, koniec roku za pasem, 
Stopnie na cenzurze, tata czeka z pasem. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 
I róbta co chceta, ale najpierw pomyślta 
Już koniec nauki, błąka mi się myśl ta: 

Że jeszcze tylko: No co? No nic już nie zostało? 
To znaczy... 

Wakacje, znów będą wakacje, 
Na pewno mam rację wakacje będą znów. 
Wakacje, znów będą wakacje, 
Na pewno mam rację wakacje będą znów. 

I koniec wakacji i śpiewamy od nowa…” 

Ola z laurem zwycięstwa  

J est uczennicą klasy III 
D, tzw. matematycznej. 

Zorientowana jednak hu-
manistycznie, zagorzała 
czytelniczka literatury 
pięknej. Naczelna redak-
torka szkolnej gazetki. A 
od niedawna laureatka 

kuratoryjnego Konkursu Języka Angielskiego. Po 
prostu, Ola Potok.  Brawo i gratulacje! Tym ra-
zem w roli odpowiadającego na pytania bohate-
ra wywiadu. 
Jak długo przygotowywałaś się do kuratoryj-
nego konkursu z języka angielskiego, którego 
zostałaś laureatką? A może podeszłaś do niego 
z marszu?  
Prawie, gdyż  do pierwszego etapu w ogóle się 
nie przygotowywałam. Może nie wierzyłam w 
swoje szanse, zbyt surowo oceniałam własne 
możliwości. Dopiero, gdy udało mi się zakwalifi-
kować do drugiej części – rejonowej, przysia-
dłam tzw. fałdów, czyli zaczęłam bardzo dużo 
czasu poświęcać przygotowaniom do konkursu. 
Czy tym sukcesem chciałabyś się z kimś po-
dzielić? Innymi słowy: czy, Twoim zdaniem, 
zawdzięczasz go tylko sobie, czy jeszcze ko-
muś ? 
Na dyplomie laureata jest oczywiście moje na-
zwisko, ale równie dobrze mogłoby tam się zna-
leźć nazwisko mojej pani od angielskiego, Sylwii 
Łabędzkiej, bez której wiedzy, przekazywanej 
mi w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum, tego 
sukcesu by nie było. Chcę również podziękować 
moim rodzicom za wsparcie i motywację,  za ich 
wiarę we mnie. 
Czy ta wygrana przyniesie Ci jakąś wymierną 
korzyść? 
Jakieś szczególne profity z tą nagrodą nie są 

związane. Najważniejszym, co przyniosła mi ta 
wygrana, jest satysfakcja i motywacja do dalszej 
nauki. Uważam też, że uczestnictwo w tym kon-
kursie wzbogaciło mnie o wiele nowych doświad-
czeń. 
Jaki wpływ będzie miał Twój sukces na wybór  
szkoły ponadgimnazjalnej? 
Niewątpliwie bez problemu dostanę się do Bron-
ka do klasy z rozszerzonym językiem angielskim 
i nie będę musiała zdawać egzaminu sprawdzają-
cego moje umiejętności.  
Co daje dobra znajomość języka angielskiego 
młodemu człowiekowi we współczesnym świe-
cie? 
W dzisiejszych czasach język angielski jest wsze-
chobecny, mamy z nim styczność na co dzień. 
Jego dobra znajomość pozwala nam swobodnie 
porozumiewać się z ludźmi z innych krajów. Nie 
mamy wtedy problemu m.in. z podróżowaniem za 
granicę. Oprócz tego, biegłość w języku angiel-
skim daje nam możliwość czytania wielu dzieł 
literackich w oryginale, oglądania filmów bez na-
pisów czy lektora, rozumienia tekstów angloję-
zycznych piosenek. Aktualnie dobra znajomość 
tego języka jest niezwykle przydatna, użyteczna. 
Jaką receptę na sukces w konkursach kurato-
ryjnych i nie tylko przepisałabyś swoim młod-
szym koleżankom i kolegom? 
Przede wszystkim zaangażowanie i wytrwałość. 
Trzeba nieustannie dążyć do postawionego sobie 
celu i nie rezygnować, mimo że nie zawsze 
wszystko idzie po naszej myśli. Warto się rozwi-
jać, poszerzać własne zainteresowania. Myślę, że 
swoim pasjom należy poświęcać tak dużo czasu, 
jak to możliwe. 
Dziękujemy za ciekawe refleksje, które niewąt-
pliwie przydadzą się nam wszystkim. 
Rozmawiali: Ola Zaćmińska i Kacper Antkowicz 



S T R .  4  N A S Z A  C Z W Ó R K A  

Rękawica rzucona - podniesiona 

N asze gimnazjum podjęło wyzwanie rzucone 
przez czasopismo  Biblioteka w Szkole 

wszystkim, którym zależy na tym, aby  bardzo ne-
gatywny wynik  badań,  według których 63% Po-
laków nie czyta książek, przestał być aktualny, a 
procent nieczytających znacznie się obniżył. 
Akcja zaproponowana przez znany miesięcznik 

pod hasłem: Ustana-
wiamy rekord czyta-
nia w jednym mo-
mencie!  wyznaczona 
została na dzień 10 
czerwca na godz. 
10.00. Objęła całą Pol-
skę, w tym PG 4. Nasi 
gimnazjaliści zebrali 

się na placu przed szkołą i wspólnie głośno czyta-
li – każdy to, na co miał ochotę, czyli przyniesio-
ną ze sobą dowolną książkę. Akcja kierowali 

członkowie Szkolnego 
Koła Miłośników 
Książek, a czytaniem 
„dyrygowała”, aby 
było ciekawiej i za-
bawniej, Julka No-
wak. Na dany znak 
czytaliśmy teksty 

płynnie lub robiąc pauzę  po każdym wyrazie, a 
nawet dzieląc tekst na głoski. Gdyby nie deszcz, 
którego nikt się nie spodziewał, czytalibyśmy na 
melodię „Wlazł kotek na płotek”. I tak zabawa 
była dobra, a cel szczytny. Obejrzyjcie zdjęcia, 
gdyż cała akcja została udokumentowana fotogra-
ficznie tak, aby można było określić liczbę jej 
uczestników. Będą one przesłane organizatorom. 
Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka.  

Ola Potok 

Co z wakacjami? – sonda 

W akacje zbliżają się coraz szybszymi kroka-
mi i są tuż, tuż.  Zaraz je z radością powi-

tamy. Ciekawi wakacyjnych planów naszych kole-
żanek i  kolegów poprosiliśmy 65 spośród  nich o 
odpowiedzi  na zawarte w przygotowanej przez 
nas sondzie pytania.  Oto one: 
1. Czy wybierzesz  się gdzieś w wakacje, opusz-

czając  na jakiś czas nasze piękne miasto? 
a) tak 
b) nie 
c) nie wiem 

2. Kto pokryje koszt  Twojego ewentualnego 
wyjazdu? 
a) sama/sam – odłożyłam/ odłożyłem z kie-

szonkowego 
b) liczę na hojność  rodziców lub innych człon-

ków rodziny 
c) spróbuję najpierw zarobić pieniądze 

3. Dokąd się chcesz udać? 
a) w jakieś miejsce w Polsce 
b) do któregoś z europejskich krajów 
c) poza Europę 

4. W jakim regionie Polski chciałbyś  spędzić 

choć część wakacji? 
a) nad morzem 
b) w górach 
c) nad jeziorami 
d) gdzieś na wsi 
e) w konkretnym mieście lub miejscowości  

5. Kto będzie towarzyszył ci w twoich woja-
żach? 
a) nikt, chcę być sama/sam 
b) koledzy / koleżanki 
c) rodzice lub rodzeństwo  
d) spotkani, nowo poznani  ludzie 

6. Jaki sposób spędzania wolnego wakacyjnego 
czasu preferujesz? 
a) aktywny (wędrówki, uprawianie sportów: 

wspinaczka, surfing, windsurfing, jazda 
na nartach wodnych, jazda konna itp.) 

b) bierny ( zaleganie na kanapie tzw. nicnie-
robienie, czytanie książek, gapienie się   
w telewizor, gry komputerowe itp.) 

7. Co planujesz  zrobić w  te  wakacje? 
(możliwy wybór kilu odpowiedzi) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



 

Co z wakacjami? – sonda 

a) dobrze się wysypiać 
b) spotykać się z przyjaciółmi - imprezować 
c) czytać książki 
d) odwiedzać dziadków i pomagać im 
e) odciążyć  rodziców w ich domowych 

czynnościach 
f) uzupełnić braki w nauce z myślą o egza-

minie gimnazjalnym 
g) przygotować się do egzaminu poprawko-

wego 
h) totalnie nic 

8. Jak sądzisz, w jakiej mierze uda ci się zreali-
zować twoje wakacyjne zamierzenia? 
a) w  100% 
b) w   50 % 
c) w więcej niż w połowie 
d) w mniej niż w połowie 

Jakie informacje uzyskaliśmy?  Otóż, 58 osób 
zdecydowanie planuje choć na jakiś czas opuścić 
nasze urokliwe miasto, waha się jedynie  sied-
mioro.  Swoje wymarzone wakacje 30 osób ma 
zamiar spędzić w naszym ojczystym kraju, 24 
gdzieś w Europie, a 11 nawet poza europejskim 
kontynentem. 62 naszych koleżanek i kolegów 
ma zamiar sięgnąć do kieszeni rodziców lub ro-
dziny ( zapewne dziadków), aby pokryć koszt 
swoich eskapad. Jedynie dwoje zaoszczędziło na 
wakacje z kieszonkowego, zaledwie jedna osoba 
ma zamiar najpierw zarobić na realizację swoich 
planów. Ci, którzy wybrali Polskę, deklarują 
przede wszystkim wyjazd nad morze (35 z nich). 
Drugim atrakcyjnym regionem, bo dla 16 osób, 
okazały się góry. Tylko troje wybiera się nad je-
ziora, jedna osoba na wieś, a 10 w jakieś konkret-
ne, ale tylko sobie znane miejsce.  24 wyjedzie w 
towarzystwie rodziców lub rodzeństwa, aż 30 w 
gronie kolegów i koleżanek, 10 planuje wyjazdy 
zarówno z rodziną jak i rówieśnikami, a jedna 
osoba nie na ochoty na towarzystwo ani jednych, 
ani drugich. Cieszy, że za aktywnym sposobem 
spędzenia wolnego czasu opowiedziało się 49 
uczniów, a jedynie 16 za biernym.  Prawie wszy-
scy  pragną przede wszystkim spotykać się z 
przyjaciółmi, bardzo wielu chce się po prostu do-
brze wyspać, niestety zaledwie 10 osób będzie 
oddawało się lekturze książek, 15 odwiedzi 
dziadków i mniej więcej tyle samo pomoże rodzi-
com. Pięcioro uczniów ma zamiar uzupełnić braki 
w wiadomościach z myślą o egzaminie gimna-
zjalnym, troje przygotować się do egzaminu po-
prawkowego, a sześcioro nie ma zamiaru robić 
niczego.  Wśród uczestników sondy przeważają 

(Ciąg dalszy ze strony 4) optymiści. 60 z nich uważa bowiem, iż wakacyj-
ne plany zrealizują, jeśli nie w 100, to przynajm-
niej w więcej niż 50 procentach (50 osób), dzie-
sięcioro liczy na ziszczenie się połowy marzeń, a 
tylko 5 na mniej niż połowę. Wszystkim życzymy 
oczywiście spełnienia  w 100% wakacyjnych za-
mierzeń. Pamiętajmy, że liczy się nie tylko, gdzie 
spędzamy wakacje, ale jak i z kim, oraz w jaki 
sposób. Niech ten wolny, upragniony czas będzie 
dla wszystkich czasem szczęśliwym i dobrze wy-
korzystanym. 

Aleksandra Zarzecka i Kacper Antkowicz 

Cudze chwalicie, a swoje znacie? 

J ak wynika z  sondy dotyczącej wakacji, prawie 
każdy z was marzy o podróżach dalszych lub 

bliższych, a na pewno o wyjeździe choć na krótki 
czas z miejsca zamieszkania.  Jeśli uda się wam te 
marzenia zrealizować, czego z całego serca  
wszystkim życzymy, pozostanie czas, na który być 
może nie macie jeszcze pomysłu. Z myślą o nim 
pragniemy przedstawić wam miejsca, w których 
można odpoczywać  i spędzać czas, nie nudząc 
się, a zarazem nie wydając całych swoich osz-
czędności.  Te miejsca znajdują się bowiem na 
wyciagnięcie waszych rąk. Oto one, warto odwie-
dzić je podczas zbliżających się wakacji! 
Największa w Polsce dziura w ziemi – to oczy-

wiście KWB Bełcha-
tów. Odkryte w 1961 r. 
pokłady węgla brunat-
nego mają szerokość 3 
km i ciągną się na dłu-
gości 25 km na linii 
Kamieńsk -Kleszczów-
Szczerców. Ziemia 

zdjęta z tego obszaru o powierzchni ok. 25 km2 
utworzyła hałdę wysokości 400 m n.p.m. W trak-
cie eksploatacji pokładu węgla osiągnięto już 
głębokość 200 m, a z czasem może ona dojść do 
280 m. Taras widokowy w Żłobnicy to miejsce, 
z którego obejrzeć największą dziurę w Polsce - 
rozległą panoramę odkrywkowej Kopalni Węgla 
Brunatnego Bełchatów 
Kompleks Dydaktyczno-Sportowy 
"SOLPARK". W skład kompleksu wchodzą: 
basen sportowy 12,5x25m z widownią, basen re-
kreacyjny z atrakcjami wodnymi, brodzik dla 
dzieci, zjeżdżalnia rurowa, wanny jacuzzi i SPA 
oraz wanny solankowe, basen zewnętrzny. boisko 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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Cudze chwalicie, a swoje znacie? 

piłkarskie ze 
sztuczną, podgrze-
waną murawą i wi-
downią, sezonowe 
lodowisko, hala 
sportowa, salki tre-
ningowe, siłownia, 
zaplecze do odno-

wy biologicznej, sauny parowe i suche, komora 
kriogeniczna, solarium, gabinet masażu. 
Zalew Słok -14 km od Bełchatowa, w miejscu, 
gdzie już wcześniej znajdował się jaz piętrzący 
rzekę Widawkę dla istniejącego do dzisiaj młyna 
zbożowego, powstał w latach siedemdziesiątych 
XX w. sztuczny zbiornik retencyjny o powierzch-
ni 75 hektarów. Nad brzegiem zbiornika znajduje 

się kompleks 
Ośrodka Wypo-
czynkowego Elek-
trowni 
„Bełchatów". Ośro-
dek stwarza wspa-
niałe warunki do 
rozwoju wszelkich 

form rekreacji, w tym różnych form turystyki ak-
tywnej i sportów wodnych. 
Zalew Wawrzkowizna -  drugi sztuczny zbior -
nik wodny w dolinie Widawki położony w odle-
głości ok. 10 km od Bełchatowa. Znajduje się  tu 
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wawrzkowizna". Na 
zalewie można uprawiać sporty wodne 
(wypożyczalnia sprzętu wodnego : kajaki, rowery 
wodne, żaglówki, a także sprzętu turystycznego i 
rekreacyjnego). Znajdują się tu także boiska do 
tenisa ziemnego, siatkówki, piłki nożnej, plac 
ogniskowy i miejsce na grilla. Ośrodek posiada 
własną stadninę koni. 
Całoroczny tor saneczkowy na Górze Ka-

mieńsk -  jedyny 
taki tor w central-
nej Polsce. Jego 
trasa ma 620 me-
trów/tor wjazdo-
wy 365 m. Do dys-
pozycji turystów 
jest 35 sanek. W 
weekendy działa 

kolej linowa, wyposażona w czteroosobowe krze-
sełka. Oprócz zjazdu na torze saneczkowym ist-
nieje możliwość wypróbowania swoich sił na 
ściance wspinaczkowej z trzema wieżami o wy-
sokościach 3 m, 6 m i 7 m. Tuż obok znajduje się 

(Ciąg dalszy ze strony 5) mini park rozrywki, gdzie m.in. obrotowe rowery, 
golden bungee, czy dmuchana dżungla dostarczą 
mnóstwo wrażeń i radości osobom w każdym 
wieku. 
Park linowy Wawrzkowizna - niepowtarzalna 
forma napowietrznego trekingu, którego pod-
stawą są przejścia między drzewami na balan-
sujących pomostach, wiszących linach czy wol-
ny ślizg na stalowej linie. Park linowy o długo-
ści ponad 500 metrów, obejmuje 13 etapów, w 

tym dwa zjazdy ty-
rolskie, jeden o dłu-
gości 50,                    
a drugi ponad 200 
metrów (nad kąpie-
liskiem i zbiorni-
kiem wodnym). 
Trzynaście prze-
szkód o zróżnico-

wanym poziomie trudności zapewnia odpowied-
nią dawkę adrenaliny najbardziej wymagającym. 
Szacowany czas przejścia trasy to około 45 mi-
nut. 
Miejskie Korty Tenisowe - Składają się one z 

sześciu boisk o na-
wierzchni ceglastej. 
W krótkim czasie 
miejskie korty teni-
sowe zyskały uzna-
nie nie tylko beł-
chatowian, lecz 
również tenisistów 
w Polsce. Obiekt 
wyposażony jest w 

oświetlenie, co umożliwia korzystanie z niego do 
późnych godzin. 
Cztery trasy rowerowe: Trasa nr  1 (45 km)

Bełchatów, Dobrze-
lów, Parasolka, Bu-
kowie Górne, Bu-
kowie Dolne, Kazi-
mierzów, Drużbice, 
Rawicz, Góra Krze-
mieniec, Jezioro 
Krzemieniec, Dzie-
wuliny, Boryszów, 

Stary Krzepczów, Gadki, Wdowin Kolonia, Emi-
lianów, Stefanów, Suchcice, Mzurki, Huta, Wie-
lopole, Dobrzelów, Bełchatów. Trasa nr 2 (30 
km) Bełchatów, Bełchatówek, Zawady, Józefów, 
Mikorzyce, Anastazów, Teresin, Nowa Wieś, Ra-
sy, Bukowie Górne, Wielopole, Wrzosy, Kolonia 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 



Kanada, Myszaki, Bełchatów. Trasa nr 3 (30 km) 
Bełchatów, Domiechowice, Ławy, Mikorzyce, 
Apolinów, Rożniatowice, Wola Rożniatowska, 
Kącik, Bukowie DOlne, Suchcice, Pólko, Kolonia 
Kanada, Dobrzelów, Bełchatów. Trasa nr 4 (40 
km) Bełchatów, Domiechowice, Zalesna, Wolan 
Mikorska, Parzno, Wolna Kruszyńska, Podwody, 
Kolonia Powody, Jezioro Wizytka, Adamów, 
Anastazówek, Anastazów, Józefów, Marianka, 
Kałduny, Zawady, Bełchatów. 
Dla miłośników historii: Dworek Olszewskich w 
Bełchatowie, zabytkowy park przy Dworku 
Olszewskich, zespół dworsko-parkowo Dobie-

cin, zespól dworsko-pałacowy w Dobrzelowie. 
Giganty Mocy - Nowoczesne centrum nauki i 
rozrywki prezentujące to, co dla regionu Beł-
chatowa najcenniejsze – węgiel brunatny i jego 

(Ciąg dalszy ze strony 6) zastosowania. W trakcie 
zwiedzania ekspozycji 
można odwiedzić las tro-
pikalny, zobaczyć 
szczątki mamuta i zro-
zumieć, na czym polega 
proces formowania się 

złóż węgla brunatnego. Do tego czeka tu na nas 
cała masa doświadczeń fizycznych z wykorzysta-
niem zjawiska elektryczności. Jest nawet genera-

tor prądu. 
Zastanówcie się, czy spędzone w Bełchatowie 
wakacje muszą oznaczać stracony czas? Na 
pewno nie! 

Opracował Kuba Kocałek 

 

Cudze chwalicie, a swoje znacie? 

A by wakacje 
były przy-

jemne i takie po-
zostawiły wspo-
mnienia, nie na-
leży zapominać o 
zagrożeniach, 

które ten czas ze sobą niesie. Należy wiedzieć, 
jak zachowywać się w różnych sytuacjach i tę 
wiedzę stosować. Pragniemy przypomnieć wam 
kilka zasad, których przestrzeganie w dużym 
stopniu wyeliminuje wszelkie niebezpieczeństwo. 
W tym celu sięgnęliśmy do wydanego przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej  PORADNIKA 
BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU, który moż-
na znaleźć pod adresem: wypoczynek.men.gov.pl  
Ponieważ w sondzie na temat wakacji większość 
zadeklarowała wypoczynek nad morzem i w gó-

rach, sięgniemy po porady dotyczące tych obsza-
rów wypoczynku letniego. Zanim wyruszymy 
gdziekolwiek, najpierw trzeba się spakować, a 
dobrze spakowany bagaż, okazuje się, ma nieba-
gatelny wpływ na nasze bezpieczeństwo. 
W spakowanym bagażu powinny się znaleźć: 1) 
ubranie: nieprzemakalna kurtka, nieprzemakalne 
obuwie, sandały, buty sportowe, pantofle, bieli-
zna na każdy dzień, ubranie na ciepłą i zimną po-
godę, nakrycie głowy, dwa stroje kąpielowe; 2) 
kosmetyki i środki higieny osobistej: pasta i 
szczoteczka do zębów, mydło, szampon (najlepiej 
w saszetkach), duży ręcznik plażowy i dwa ręcz-
niki mniejsze, grzebień, chusteczki higieniczne, 
okulary i krem z filtrem UV; 3) długopis, notes z 
adresami, saszetka (na pieniądze), książka lub 
gra; 4) w przypadku wyjazdu na obóz – śpiwór, 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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Wszędzie bezpiecznie 

latarka, płaszcz przeciwdeszczowy. 
Góry piękne i przyjazne 
Wędrówka górskimi szlakami  w lecie to jeden z 
najlepszych sposobów spędzenia wolnego czasu. 
Takim wędrówkom mogą jednak towarzyszyć za-
grożenia czy wypadki. Aby unikać tych niebezpie-
czeństw, każdą wyprawę w góry należy starannie 
przygotować. Przed wyruszeniem na wędrówkę w 
miejscu pobytu należy pozostawić wiadomość o 
trasie wycieczki i przewidywanej godzinie powro-
tu. Podstawą ekwipunku turysty górskiego jest 
odpowiednie i wygodne obuwie oraz plecak, w 
którym niezależnie od pory roku i pogody powin-
ny się znajdować: 1) czapka i rękawiczki, zapaso-
we skarpety i koszula; 2) ubranie przeciwdeszczo-
we, wiatrochronne; 3) podręczna apteczka, latar-
ka. Planując wędrówkę górską, należy zabrać 
przynajmniej jeden  telefon komórkowy lub loka-
lizator z dobrze naładowaną baterią i wprowa-
dzić do jego pa-
mięci numer telefo-
nu alarmowego 
GOPR. 
Pływanie bez nie-
spodzianek 
Latem można ko-
rzystać ze wszyst-
kich przyjemności 
związanych z prze-
bywaniem na słoń-
cu i kąpielą. Trze-
ba to jednak robić 
rozsądnie i bez-
piecznie, a więc 
najpierw starannie 
przygotować się do 
wyjścia na plażę. 
W plażowej torbie 
powinny się znaleźć: ręcznik, okulary, czepek, 
olejek do opalania z odpowiednim do karnacji 
filtrem UV, chustka na głowę lub czapka z dasz-
kiem, strój kąpielowy, woda niegazowana, klapki. 
Miejsca przeznaczone do opalania i kąpieli są 
zawsze wydzielone i sprawdzone pod względem 
bezpieczeństwa. Nigdy nie wolno wchodzić do 
wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, 
kiedy jest wywieszona czerwona flaga. Wypoczy-
wając na nadmorskich plażach, nie wolno space-
rować ani opalać się na wydmach, przede wszyst-
kim trzeba też unikać miejsc niebezpiecznych, ta-
kich jak ostrogi i falochrony, bo tam mogą wystą-
pić gwałtowne spadki dna, wsteczne prądy, śliskie 

(Ciąg dalszy ze strony 7) powierzchnie, porośnięte wodorostami lub pokry-
te ostrymi małżami. Nad bezpieczeństwem wszyst-
kich korzystających z kąpieli na plażach strzeżo-
nych czuwa ratownik wodny lub zespół ratowni-
ków. Przestrzeganie ich poleceń oraz regulaminu 
wyznaczonego kąpieliska to podstawowa zasada 
korzystania z kąpieli 
Bezpiecznie na drodze 
Wieczorem, nocą lub przy złej pogodzie porusza-
nie się po drodze jest bardzo niebezpieczne ze 
względu na ograniczoną widoczność. Piesi często 
mylą dwa pojęcia – widzieć i być widocznym. Są-
dzą, że jeżeli widzą nadjeżdżający samochód lub 
jego światła, to i oni są widziani przez kierujące-
go pojazdem. To błąd! Praw fizyki nie da się 
oszukać. W nocy przy złej pogodzie pieszy ubrany 
w ciemny strój jest widziany przez kierującego 
samochodem z odległości około 20 metrów, pie-
szy w jasnym stroju − z odległości 50 metrów. 
Natomiast pieszy mający na ubraniu elementy 

odblaskowe jest 
dostrzegany z od-
ległości większej 
niż 150 metrów! 
Elementy odbla-
skowe to nie tylko 
stylowe akcesoria, 
ale także przed-
mioty, które mogą 
uratować życie. W 
czasie wypraw ro-
werowych kierują-
cy rowerem powi-
nien korzystać z 
drogi dla rowerów 
lub z drogi dla ro-
werów i pieszych 
pod warunkiem 
zachowania szcze-

gólnej ostrożności i ustępowania miejsca pie-
szym. Jeśli jest to konieczne, rowerzysta może ko-
rzystać z pobocza, a jeżeli to niemożliwe – z jezd-
ni. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną 
jezdni tylko na zasadach określonych dla ruchu 
pieszych. Rowerzyście nie wolno jechać bez trzy-
mania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz 
nóg na pedałach lub podnóżkach, a także czepiać 
się pojazdów. 
Polecamy lekturę całości PORADNIKA nie 
tylko uczniom, ale i rodzicom, a także  nauczy-
cielom.  

Opracowanie: Ola Potok i Martyna Zarzecka 



 

Biblioteka szkolna poleca  na wakacje  

status majątkowy, uroda, charakter i tempera-
ment. Będą jednak musieli znaleźć wspólny ję-
zyk, aby przetrwać trzy najbliższe lata… 
Ewa Nowak: Pierwsze koty 
Chłopak, z którym źle się układa, terroryzujący 
rodzinę ojciec i kłopoty w szkole… 
Estelle Maskame: Czy wspomniałam, że cię 
kocham?  
Autorka zaczęła zamieszczać kolejne rozdziały 
swojej książki na platformie Wattpad, gdy miała 
17 lat. Od razu zyskała rzesze wiernych czytelni-
czek i stała się „głosem pokolenia”. 
Estelle Maskame: Czy wspomniałem, że cię 
potrzebuję? 
Od pamiętnych wakacji w Santa Monica upłynę-
ły już dwa lata. Eden i Tyler nie widzieli się 
przez ten czas, dla dobra rodziny próbując zapo-
mnieć o uczuciu, jakie się między nimi zrodziło. 
Gdy jednak spotykają się w Nowym Jorku, by 
spędzić tam wspólnie kolejne lato, nie potrafią 
udawać. Oddaleni od przyjaciół i rodziców sami 
wśród niezliczonych atrakcji Wielkiego Jabłka, 
zaczynają rozumieć, że ich miłość wykracza po-
za zwykły wakacyjny flirt. Teraz czas na zmie-
rzenie się z rzeczywistością i kilka ważnych po-
stanowień. Jak zareaguje na nie rodzina? Czy 
związek Eden i Tylera przetrwa katastrofalne 
skutki ich decyzji? 
Sandy Hall: Daj mi odpowiedź    
Nie jest łatwo mieć siedemnaście lat. Jane uwiel-
bia seriale, jest trochę przesądna i nie ma pojęcia, 
co chciałaby robić w życiu, co chce studiować. 
Na złość mamie, aby odwlec w czasie wszelkie 
poważne decyzje i przede wszystkim uniknąć 
nudnego wakacyjnego stażu, dziewczyna zatrud-
nia się jako niania. Nowe podopieczne okazują 
się przyrodnimi siostrami Teo, jej przyjaciela z 
dzieciństwa i młodzieńczej miłości. Jane odkry-
wa, że mimo upływu czasu nadal świetnie się z 
Teo dogadują. 
Ewa Nowak: Yellow Bahama w prążki  
Jeśli wydaje ci się, że twoje życie jest nudne i 
nieciekawe, zajrzyj do tej książki. 

Dobrze poinformowani:  
Kuba Kocałek i Hubert Pierzchała  

W akacje to czas dobry na wszystko, a zatem 
również na …czytanie.  Może nasze pro-

pozycje pomogą Wam uczynić wakacje jeszcze 
bardziej interesującymi. Te książki są w bibliote-
ce szkolnej, sprawdzaliśmy, i można je nawet 
wypożyczyć na okres wakacji. Nie zmarnujcie 
takiej okazji! 
Piotr Wołosik, Łukasz Olkowicz: Lewy. Jak 
został królem? 

„Jeśli gdzieś w Polsce jest czło-
wiek, któremu ktoś próbuje 
wmówić, że nie spełni marzeń o 
wielkiej karierze, to powinien 
przeczytać historię Roberta Le-
wandowskiego. Teoretycznie nic 
nie musiało się udać, a udało się 
prawie wszystko. Zdecydowali-
śmy się napisać biografię jedne-
go z najwybitniejszych polskich 

piłkarzy, by opowiedzieć o zwątpieniu, wytrwa-
łości i potędze ambicji.” 
Adam Cyra:  Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do 
Auschwit 

Książka skupia się przede 
wszystkim na działalności Witol-
da Pileckiego w organizowaniu 
konspiracji wojskowej w Au-
schwitz, zawiera również słynny 
raport z 1945 roku napisany po 
ucieczce z obozu. Celem biografii 
jest pokazanie jak Witold Pilecki 
wywiązał się w swoim życiu z 

zadań, które stawiała przed nim historia.  
Tomasz Rożek: Człowiek  
Autor stawia śmiałe pytanie o to, czy dzisiejszy 
świat, rozwój technologii i cyfryzacja mogą w 
przyszłości zmienić  naszą anatomię lub fizjolo-
gię 
Gayle Forman: Ten jeden dzień  
To romantyczna i wciągająca opowieść o miło-
ści, podróży i niezwykłych przypadkach. 
M.K. Piekarska: Klasa pani Czajki  
Małgosia, Kamil, Maciek, Michał, Kinga rozpo-
czynają naukę w gimnazjum. Trafiają do klasy 
Barbary Czajki, surowej, ale sprawiedliwej polo-
nistki. Jej uczniów różni wiele: zainteresowania, 

http://www.swiatksiazki.pl/autor/wolosik-piotr-1664028/
http://www.swiatksiazki.pl/autor/olkowicz-lukasz-1989084/
http://www.swiatksiazki.pl/ksiazki/lewy-jak-zostal-krolem-piotr-wolosik-4920409/
http://www.swiatksiazki.pl/ksiazki/lewy-jak-zostal-krolem-piotr-wolosik-4920409/
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