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LATO 
CZEKA

Koleżanki i Koledzy!

Za chwilę nadejdą, by zapomnieć o długich miesiącach podążania 
do tego samego miejsca, czyli o codziennych wędrówkach do szkoły.  
I w końcu to, co było tylko tęsknotą, stanie się realne – morze, ciepłe słoń-
ce, spacer o zachodzie słońca, szum fal. Wsiądziecie spragnieni przygód 
do zdyszanych pociągów, które powiodą Was w nieznane, by zaprzyjaź-
nić się z biedronką i polnym konikiem, posmakować czerwoną słodką 
poziomkę. Albo... poleniuchujecie, długo pośpicie, bo nie trzeba rano 
wstać, posłuchacie ptasiej muzyki, pogapicie się w gwiazdy, całymi dnia-
mi będziecie kopać piłkę z kolegami.   
Wakacyjne wojaże dostarczą nowych wrażeń, sprawią, że nieznani zo-
staną przyjaciółmi, a zatrą się nieco kontury tych znanych Wam dotąd 
kolegów.
Ale... powrócicie opaleni, strzepniecie piasek z bosych stóp, a odległe 
miejsca i tych, co stali na szlakach naszych podróży przywieziecie ze 
sobą w pamięci jako najcenniejszy skarb. Mamy nadzieję, że staniecie się 
kronikarzami Waszych emocji i zdarzeń, że zechcecie podzielić się nimi 
na łamach „Naszej Czwórki”. Gromadźcie ich zatem jak najwięcej i prze-
chowujcie starannie, by nie uronić żadnej barwy, żadnego smaku waka-
cji, by starczyło ich na długie miesiące następnych dziesięciu miesięcy 
szkolnej szarzyzny. 

Do zobaczenia!!! Redakcja „NCz”

WAKACJE TUŻ!
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przechodzimy kontrolę dokumentów i po 
6:00 wsiadamy na prom, płynący w stronę 
Dover. Już z daleka widać słynne Białe Klify. 
Po długiej drodze przez Niemcy, Belgię, Ho-
landię i Francję zmęczenie daje się we zna-
ki, lecz mimo to wszyscy ruszamy zwiedzać 

malowniczą Anglię. Piękne widoki od same-
go początku zapierają dech w piersiach, a ar-
chitektura zachwyca nasze oczy. Pierwszym 
punktem programu jest Greenwich Park ze 
słynnym królewskim obserwatorium i połu-
dnikiem zero, który możemy zobaczyć. Pa-
norama Londynu, która przed nami widnie-
je, wyraźnie ukazuje różnice między innym 
stylem i czasem poszczególnych budowli.
Po środku klasyczny Queen’s House, a w tle 

CO W TRAWIE PISZCZY, 

I A SPOJRZAŁA W ŚWIAT  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

„Spójrz w NASZ świat” to nazwa innowa-
cyjnego projektu, w jaki zaangażowali się 
nasi uczniowie z I a wraz z wychowawcą, 
Panią Agnieszką Morawiec. 23 marca wraz 
z podopiecznymi bełchatowskich Warszta-
tów Terapii Zajęciowej, po zapoznaniu z ich 
specyfiką, wykonywali prace plastyczno-
-techniczne związane z tematem nadcho-
dzących Świąt Wielkanocy. Nasi sportowcy 
po krótkiej chwili niepewności zintegrowali 
się z osobami niepełnosprawnymi i chęt-
nie słuchali ich wskazówek i rad podczas 
wykonywania pisanek, wielkanocnych ko-
szyczków, stroików czy kartek. W tym dniu 
to uczestnicy WTZ byli nauczycielami dla 
gimnazjalistów, a prace, jakie powstały pod-
czas tego spotkania, można było  oglądać  
w holu MCK Giganty Mocy. Jak sami ucznio-
wie przyznali, spotkanie to pozostawiło nie 

tylko materialne pamiątki w postaci wielka-
nocnych ozdób, ale przede wszystkim zmia-
nę w sposobie postrzegania niepełnospraw-
nych i uświadomienia, że „inny” nie znaczy 
„gorszy”. Była to doskonała lekcja tolerancji, 
słuchania innych, cierpliwości i wytrwałości. 
Udział w projekcie zakończy się w czerwcu 
podczas dni otwartych WTZ, kiedy to mło-
dzież przygotuje zajęcia sportowe dla ich 
uczestników.

LONDYŃSKI DZIENNIK

Sobota, 22.04.2017
Początek zapowiada się dobrze. Mimo drob-
nej przygody z zapomnianym paszportem 
wszyscy w komplecie wyruszamy w stronę 
granicy. Nasza „szczęśliwa trzynastka” za-
jęła tył autobusu. Szybki postój na obiad 
i wjeżdżamy do Niemiec. Drobną atrakcję 
zapewnia nam nasz przewodnik Pan Maciej. 
Po godzinie 22:00 zatrzymujemy się, by wy-

konać wieczorną toaletę. Jednak tym razem 
po wejściu do pojazdu zastajemy wielkie 
dwupiętrowe łóżka zamiast foteli. Wszyscy, 
a przynajmniej większość, zapada w sen.
Niedziela, 23.04.2017
Następnego dnia już koło godziny 4:00 zo-
stajemy obudzeni. „Hej, Miśki! Czas wstać!” 
- wciąż rozbrzmiewa w głośnikach, opieku-
nowie składają nasze posłania, a my porząd-
kujemy nasze rzeczy. We francuskim Calais 

czyli przegląd szkolnych wydarzeń
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nowoczesne dzielnice biurowe, do których 
zaraz udajemy się metrem. Stojąc u podnóży 
takich „drapaczy chmur”, większość czuje się 
pewnie jak mały człowiek w wielkim mieście. 
Zachwycające jest również to, jak w ciągu 
dziesięciu minut przejazdu z jednej stacji do 
drugiej można znaleźć się w zupełnie „in-
nym świecie”. Tego samego dnia przez mia-
sto biegnie London Marathon, co odrobinę 
utrudnia nam swobodne poruszanie się. 
Mamy jednak okazję śledzić to dość ważne 
dla Londyńczyków wydarzenie na żywo. Na-
stępnie szybka przesiadka na stacji Holborni 
idziemy zwiedzać monumentalne Tower of 
London, słynące z historii o krukach. Zaraz po 
tym pędzimy do jednego z najsławniejszych 
miejsc w Londynie – Tower Bridge. Krótki 
postój nad Tamizą i spacerem kierujemy się 
do ostatniego już dzisiaj punktu programu, 
mijając po drodze Teatr Szekspirowski. Podzi-
wiamy Katedrę św. Pawła i znów pędzimy me-
trem, tym razem już prosto do hotelu w Hou-
nslow. Zakwaterowujemy się, szybki prysznic 
i wszyscy padamy zmęczeni na łóżka.
Poniedziałek, 24.04.2017
Trzeci dzień wycieczki zaczynamy od śniada-
nia i zrobienia sobie prowiantu. Tym razem 
do centrum Londynu udajemy się autoka-
rem i wysiadamy przy Piccadilly Circus. Słu-
chamy historii tego miejsca, oglądamy słyn-
ne banery reklamowe i stamtąd piechotą 
udajemy się na Trafalgar Square. Tam zwie-
dzamy The National Gallery, gdzie widzimy 

dzieła wielu słynnych malarzy, takich jak 
Vincent van Gogh, Rafael czyPablo Picasso. 
Opuszczamy budynek, przed którym może-
my spotkać przedstawicieli sztuki ulicznej,  
i kierujemy się w stronę dzielnicy Soho, czyli 
miejsca, gdzie w nocy można zobaczyć naj-
więcej. Po drodze przystajemy, by obejrzeć 
China Town i podziwiać niesamowity widok 
ozdób z kultury Chin. Następnym celem jest 
The British Museum. Tam możemy zwiedzić 
nie tylko zabytki Wielkiej Brytanii, lecz tak-
że zobaczyć eksponaty z całego świata, po-
cząwszy od starożytnego Egiptu, do krajów 
kwitnącej wiśni. Znów kierujemy się do Ho-
unslow, tym razem jednak na małe zakupy. 
Po równie emocjonującym dniu udajemy 
się na obiadokolację do zaprzyjaźnionej już 
restauracji i wreszcie mamy dłuższą przerwę 
na odpoczynek.
Wtorek, 25.04.2017
Tego dnia, również autobusem, udaliśmy 
się do dzielnicy „królewskiej” – Westmin-
ster. Zaczęliśmy od sesji zdjęciowej z czer-
woną budką telefoniczną i Big Ben’em  
w tle. Mogliśmy podziwiać w całej okaza-

łości Pałac Westminsterski. Zaraz potem 
udaliśmy się na 10 Downing Street, gdzie 
znajduje się słynna siedziba premiera. 
Przy okazji mieliśmy zaszczyt uczestniczyć  
w paradzie ku czci poległych oraz zoba-
czyć orkiestrę w klasycznych strojach służ-
by Królowej Elżbiety II. Wciąż na pieszo 
kierowaliśmy się do St. James’s Park, gdzie 
natura i oswojenie zwierząt (np.: wiewiór-
ki) może wprawić w osłupienie. Spod Bu-
ckingham Palace ruszamy autokarem do 
najsłynniejszego muzeum figur wosko-
wych - Madame Tussauds. Spotkać tam 
można mnóstwo ciekawych „osobowości”. 
Dzień się jednak nie kończy! Szybko ruszy-

liśmy pod ogromne młyńskie koło. Widoki 
z kapsuł London Eye zdecydowanie zo-
stają w pamięci na długo. Znów do naszej 
„dzielnicy mieszkalnej” i obiadokolacja. 
Przebieramy się i ponownie pędzimy do 
centrum, na tzw. London by night. Tym 
razem mamy okazję zobaczyć to miasto 
nocą. Stacjonujemy głównie przy Leicester 
Square, gdzie korzystamy ze swoich umie-
jętności rozmawiania w języku angielskim 
i wykonujemy drobne zakupy. Wracamy, 
pakujemy się i ostatni raz śpimy w hotelu.
Środa, 26.04.2017
Ranek to głównie śniadanie i pakowanie 
swoich rzeczy do autokaru. Szybka podróż 
metrem i wchodzimy do Natural History Mu-
seum. Co prawda nie mamy czasu, by zwie-
dzić dokładnie cały budynek, ale jest go na 
tyle wystarczająco, by zobaczyć realistyczne 
dinozaury i inne ciekawe działy. Dziś podró-
żujemy głównie metrem, a następną stacją 
jest Covent Garden. Spotykamy tam ulicz-
nego magika i stoiska z ręcznymi robótkami. 
Miejscem, gdzie udajemy się potem, jest nie-
spodzianka – zwłaszcza dla fanów Harrego 
Pottera. Jedziemy na dworzec King’s Cross,  
a dokładniej na peron 9 i ¾. 
Ostatnim przystankiem w Londynie jest Ox-
ford Street, czyli siedziba wielu sklepów, do 
których oczywiście się udajemy. Ostatni raz 
przemierzamy drogę metrem, udając się na 
obiadokolację i wyruszamy w drogę powrot-
ną dorozkładamy siedzenia i zasypiamy.
Czwartek, 27.04.2017
Rano budzimy się ok 7:00, a w południe już 
jesteśmy w Polsce i jemy śniadanie. W godzi-
nach popołudniowych meldujemy się w Beł-
chatowie. Wycieczka się udała. Choć byliśmy 
w Londynie tylko kilka dni, mogliśmy poznać 
coś odmiennego od kultury i historii Polski,  
a większość z nas pewnie już chce tam wra-
cać.

Roksana Włodarczyk, kl. IIIc

Ciąg dalszy na stronie 4
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i dzieci. Całą akcję prowadziły przedstawi-
cielki Samorządu Uczniowskiego: Magda-
lena Olczyk i Weronika Matyja. Zgodnie 
z ich wskazówkami czytaliśmy półgłosem, 
głośno, z podziałem na klasy i płeć, skando-
waliśmy hasła związane z propagowaniem 
czytelnictwa oraz budowaliśmy „książkową 
wieżę” . Tu bezkonkurencyjni byli... sportow-
cy z klasy Ia, którzy wykazali się wyjątkową 
pomysłowością! Akcji towarzyszyła muzyka 
związana z książkami, o oprawę plastyczną 
zadbali uczniowie z Koła Miłośników Ksią-
żek, a na nad całością czuwała pani  Mał-
gorzata Paradecka. Spotkanie zakończyły 
życzenia złożone przez panią wicedyrektor 
wszystkim uczniom z okazji Dnia Dziecka. 
Wszyscy gimnazjaliści mogli liczyć także na 
słodki poczęstunek w postaci cukierków 
ufundowanych przez panią wicedyrektor.

SUKCES WERONIKI!

Arte et ranione vivat homo  
– człowiek żyje na sposób konkretnej kultury

(Jan Paweł II UNESCO 1980)

Tytuł Finalisty etapu wojewódzkiego VIII 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy 
o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pa-
wła II dla uczniów gimnazjum:  „Papież Sło-
wianin” w dniu 6 marca 2017 roku zdobyła 
uczennica klasy IIIB Weronika Matyja. O tytuł 
ten walczyli inni uczniowie z naszej szkoły: 
Małgorzata Laskowska (nauczyciel: Anna 
Błaszczyk), Paulina Urbańska, Roksana Wło-
darczyk, Wiktoria Łażewska (nauczyciel: Ewa 
Ciecióra), Aleksandra Meyer (nauczyciel: Ilo-
na Simińska). Gratulujemy świetnej postawy 
i wiedzy. 

PLAKAT NA WAGĘ…  
KAŻDEGO CZYTELNIKA

Biblioteka szkolna ogłosiła, przeprowadziła 
i rozstrzygnęła konkurs na plakat promu-
jący czytelnictwo. Wzięli w nim uczniowie 
klas pierwszych. Oto wyniki tej niedającej 
się przecenić akcji, bo każdy czytelnik jest 
w dobie kultury obrazkowej na wagę zło-
ta, a trawestując to powiedzenie, możemy 
stwierdzić, że uczniowie wykonali plakaty 
na wagę… każdego zdobytego w ten spo-
sób czytelnika.
W konkursie zostali nagrodzeni:
I miejsce: Jakub Pytka z kl. I B
II miejsce: Aleksandra Wargacka z kl. I D
III miejsce: Klaudia Wojciechowska z kl. ID
Wyróżnienia: Aleksandra Bakalarz (I B),  
Sandra Kacprzyk (I D), Karolina Życińska (ID).
Uczniom dziękujemy za zaangażowanie  
w konkursie i gratulujemy nagród!

WYCIECZKA  
DO PSZCZYNY I OŚWIĘCIMIA

W piątek 5 maja uczniowie klas IIA, IIIA, IID 
oraz IC wybrali się na wycieczkę do Pszczyny 
i Oświęcimia. Na początek prawdziwa „pe-
rełka” - pałac rodu Hochbergów von Pless 
w Pszczynie. Po dokładnym oprowadzeniu 
przez przewodnika po wspaniałych kom-
natach pałacu, zwiedziliśmy urokliwy ryne-

czek miasteczka. Najważniejszym punktem 
wycieczki był dawny nazistowski obóz Aus-
chwitz Birkenau. Mieliśmy okazję poznać 
historię tego miejsca i wyobrazić sobie jak 
żyli więźniowie. Pogoda podczas zwiedza-
nia nam dopisywała (podobnie jak humory). 
Po udanym dniu wróciliśmy do Bełchatowa  
z głowami pełnymi wrażeń.

Aleksandra Meyer, kl. IIIA

GIMNAZJALISTA – TEŻ DZIECKO!

W związku z powyższym również w naszym 
gimnazjum 1 czerwca świętowaliśmy Dzień 
Dziecka, uczestnicząc we wspólnym wyjściu 

do kina na film pt. „Za niebieskimi drzwiami” 
oraz próbie bicia rekordu czytania w jed-
nym momencie w ramach ogólnopolskiej 
akcji pod hasłem „Jak nie czytam, jak czy-
tam”.! Film dostarczył nam wielu wzruszeń, 
a czy udało się pobić rekord, dowiem się  
w terminie późniejszym, kiedy zliczeni zo-
staną uczestnicy akcji w całym kraju. My -  
„w czwórce” zrobiliśmy wszystko co w naszej 
mocy! Zgodnie z założeniami organizato-
rów ogólnopolskiej akcji o godzinie 10.00 
zgromadziliśmy się na dziedzińcu szkoły za-

opatrzeni w ulubione książki. Spotkanie roz-
poczęła p. wicedyrektor Agnieszka Wache-
cka, czytając fragment z „Małego Księcia” 
A. Saint – Exuper’ego dotyczący dorosłych 
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NARODOWY, KOPERNIK, WIEJSKA, POWĄZKI 

Ponieważ plan wycieczki był bogaty, wy-
jechaliśmy sprzed naszego gimnazjum już  
o godzinie 6.30. Było nieco ambarasu z zajmo-
waniem miejsc, bo wszyscy chcieli siedzieć jak 
zwykle w tyle autokaru, a co przecież jest nie-
możliwe. Gdy zaakceptowaliśmy ten fakt, spo-
kojnie wyruszyliśmy w drogę do Warszawy. Do 
obiektu, który mieliśmy zwiedzić jako pierw-
szy, czyli do Stadionu Narodowego, dotarli-
śmy tuż przed otwarciem bramek dla zwiedza-
jących. Mieliśmy czas, aby zatrzymaliśmy się 
przed pomnikiem legendarnego selekcjonera 
polskiej drużyny piłkarskiej – Kazimierza Gór-
skiego . Już sama konstrukcja zewnętrzna sta-
dionu wywarła na wszystkich duże wrażenie. 
A cóż za przeżycia towarzyszyły nam, gdy zna-
leźliśmy się na trybunach tego niezwykłego 
obiektu. Pani przewodnik przekazała nam wie-
le niesamowitych informacji o tym obiekcie. 
Tymi najciekawszymi chcielibyśmy się z wami 
podzielić. PGE Narodowy wybudowany został 

w latach 2008–2011 w niecce byłego Stadionu 
Dziesięciolecia i oficjalnie otwarty 29 stycznia 
2012 r. Pierwszą wielką imprezą, która się na 
nim odbyła, były Mistrzostwa Europy UEFA 
Euro 2012. Podczas imprez sportowych obiekt 
jest w stanie pomieścić na trybunach 58 500 
kibiców, zaś w czasie imprez muzycznych – do 
72 900 osób. Łączna powierzchnia całkowita 
stadionu wynosi 203 920 m². Rozpiętość kon-
strukcji rozsuwanego dachu wynosi 240 × 270 
m. PGE Narodowy jako jedyny obiekt w Polsce 

ma wielofunkcyjną płytę, na której można zor-
ganizować każde wydarzenie począwszy od 
koncertu, pokazu samochodów, po stworzenie 
lodowiska.

A teraz super ciekawostki: stadion posiada 
965 toalet; na stadionie znajduje się 900 miejsc 
dla przedstawicieli mediów; są tu 4 restauracje, 
fitness club, fun pub na kilkaset osób i 69 luk-
susowych lóż biznesowych. Najciekawsze było 
to wszystko, co zobaczyliśmy z tarasu widoko-
wego. Ale o tym możecie przekonać się tylko 
sami.

Do następnego punktu wycieczki, czyli 
Centrum Nauki Kopernik, zawiozło nas war-
szawskie metro. To instytucja, której celem 
jest promowanie i popularyzacja komunikacji 
naukowej. Różnorodność eksponatów zgro-
madzonych na kilku tysiącach metrów kwadra-
towych stworzyło przestrzeń, w której każdy 
miał szansę dokonać odkrycia. Na przykład  
w galerii „Świat w ruchu” mogliśmy przekonać 

się na własnej skórze, co czuł astronauta Neil 
Armstrong, gdy stawał na Księżycu. W gale-
rii „Re: Generacja” dowiedzieliśmy się, czego 
i dlaczego się boimy. Galeria „Strefa świat-
ła” okazała się świetnym miejscem dla tych, 
którzy lubią zagadki kryminalne, a w galerii 
„Człowiek i środowisko” najważniejszym eks-
ponatem staliśmy się my sami, zwiedzający. 
W Koperniku nie ma przewodników. Tu każdy 
samodzielnie wybierał swoją ścieżkę. To była 
świetna zabawa!

W myśl hasła, że podróże kształcą, odbyła 
się następnie lekcja, lecz niemająca nic wspól-
nego z tymi szkolnymi. To była poglądowa 
lekcja wychowania obywatelskiego, której 
miejscem stał się Sejm RP. Pani przewod-
nik zapoznała nas z wybudowanym w latach 
1925–1928 i rozbudowanym w latach 1949–
1952 kompleksem sejmowym, znajdującym się  
w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 4/6/8. Podzie-
liła się z nami wiedzą dotyczącą historii polskie-
go parlamentaryzmu, a przede wszystkim tą na 
temat funkcji i funkcjonowania Sejmu, jego roli, 
kompetencji, organizacji pracy posłów. Wszy-
scy oczekiwali przede wszystkim na moment 
wejścia do znanej z transmisji telewizyjnych 
Sali Obrad. Lokalizowaliśmy stąd przy pomocy 
p. przewodnik miejsca, gdzie zasiadają marsza-
łek i wicemarszałkowie, rząd, prezydent, posło-
wie poszczególnych partii, a także dziennikarze.  
W hallu odczytywaliśmy umieszczone na ogrom-
nej tablicy nazwiska parlamentarzystów, którzy 
oddali swoje życie za ojczyznę. Zwrócono nam 
uwagę na tablicę upamiętniającą jedyne takie 
wystąpienie w polskim parlamencie papieża  
i to w dodatku Polaka - Jana Pawła II. Wychodząc 
z Sejmu, zauważyliśmy, że zakwitł wielki kasztan 
znajdujący się na dziedzińcu, bo tego dnia było 
w Warszawie wyjątkowo gorąco jak na początek 
maja. Przypomniał nam, ze to czas matury, do 
której my mamy jeszcze cztery lata.

Następnie przejechaliśmy na Powązkowski 
Cmentarz Wojskowy. Nastąpił teraz ostatni, ale 
najważniejszy, kulminacyjny punkt wycieczki. 
Od dawna pragnęliśmy złożyć hołd naszemu 
patronowi, K.K. Baczyńskiemu, zapalając znicze 
na jego grobie. Był to moment pełen powagi  
i zadumy. Nieopodal, w Kwaterze Brzozowych 
Krzyży, gdzie pochowani są polegli w okresie 
wojny harcerze Grup Szturmowych Szarych 
Szeregów – odnaleźliśmy mogiły Alka, Rudego 
i Zośki, bohaterów „Kamieni na szaniec”. Im też 
oddaliśmy cześć. Zaśpiewaliśmy „Jeszcze Polska 
nie zginęła...” i odmówiliśmy modlitwę za tych, 
którym zawdzięczamy tak wiele.

Ta wycieczka była potężną dawką wiedzy 
i emocji, dlatego nie żałujemy, że wzięliśmy  
w niej udział.

Julka Harlejczyk i Karolina Życińska

Ostatnie tygodnie wakacji to czas wytężonej pracy, ale też pora na wy-
cieczki. Te cztery miejsca wyznaczyły trasę wspaniałej szkolnej wyciecz-
ki, której uczestnikami byli uczniowie z klasy IB i ID. Jej pomysłodawcą  
i kierownikiem była nasza wychowawczyni, p. Teresa Adamczyk. Relacja 
z tej wycieczki, mamy nadzieję, zachęci kolegów z innych klas do podąże-
nia tym szlakiem w następnym roku szkolnym. Naprawdę, warto!
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LATO CZEKA 
„Już za parę dni, za dni parę, weźmiesz plecak swój i gitarę  |  Pożegnania kilka słów, 
Pitagoras, bądźcie zdrów  |  Do widzenia wam, canto cantare.” 

NASZA SONDA

Dokąd pojadą lub marzą pojechać nasi gimnazjaliści „na wakacje”?
Przekonajcie się, czytając wyniki naszej sondy.

Życzymy naszym koleżankom i kolegom, by ich wakacyjne plany i wakacyjne marzenia zrealizowały się w stu procentach. Wracajcie 
wypoczęci, zrelaksowani, w dobrych humorach, by od 1 września z zapałem wziąć się do pracy z nadzieją na następne przygody... 
za rok.

Sylwia i Eliza

GDZIE SPĘDZISZ WAKACJE?

  W czasie wakacji pojadę na Węgry lub do Chorwacji.
  Prawdopodobnie wakacje spędzę u przyjaciół na wsi.
  Pojadę do Międzyzdrojów.
  Spędzę wakacje we Włoszech.
  W górach.
  Pojadę na polskie morze.
  Wakacje spędzę z rodzicami w Tatrach.
  Na Mazurach pod żaglami ze starszym rodzeństwem.
  Zwiedzając różne kraje w Europie.
  Prawdopodobnie wakacje spędzę nad jeziorem.
  U babci na wsi.
  Na koloniach za granicą.

JAKIE MASZ WAKACYJNE MARZENIA?

  Wakacje z przyjaciółmi nad morzem.
  Wakacje chciałabym spędzić z Anitą, Dominiką, Magdą nad morzem.
  Wakacje chciałbym spędzić z przyjaciółmi na Hawajach.
  Chciałabym spędzić je w całości z przyjaciółmi.
  Chciałabym zwiedzić Amerykę.
  Wyjechać z Bełchatowa.
  Marzę, aby zwiedzić Nowy Jork.
  Chciałabym pojechać z rodzicami do Pragi.
  Chciałbym zobaczyć Hiszpanię.
  Chętnie pojechałbym gdzieś daleko, nie wiem gdzie.
  Zwiedzić kawałek Polski na rowerze.
  Marzę o nicnierobieniu, totalnym lenistwie.
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leśnym Korczew. Ścieżki ekologiczne wy-
stępują również w uroczysku „Kluki” – kom-
pleks leśny w sąsiedztwie Grobli.

Nieco dłuższa wyprawa to wycieczka 
na Borową Górę. Jest ona najwyższym na-
turalnym wzniesieniem w naszym regionie,  
a zarazem miejscem walki polskich żołnierzy 
we wrześniu 1939 r. W miejscowości Borowa 
Góra znajduję się pomnik upamiętniający 
obrońców Gór Borowskich, a także cmen-
tarz z czasów I wojny światowej, na którym 
spoczywają żołnierze różnych armii.

Nasz region znany jest z zachowanych za-
bytkowych drewnianych kościołów i obiek-
tów dworskich. Drewniane kościoły można 
podziwiać w Kaszewicach, Suchcicach, Postę-
kalicach, Kociszewie, Łobudzicach, Pożdże-
nicach, Wygiełzowie. A zespoły pałacowo 
– parkowe w Klukach, Lubcu, Słupi, Łękawie, 
Bełchatowie, Domiechowicach, Dobrzelo-
wie, Bukowiu Górnym, Głupicach, Krześlowie, 

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA...
W powyższym tytule zawiera się dylemat każdego, kto tegoroczne wakacje zamierza spędzić  
w naszej ojczyźnie, a nie wojażując po dalekich krajach. Jest nim pytanie; „Dokąd?”, skoro 
„Piękna nasza Polska cała”, jak mówi piosenka. Nikt nie może lepiej doradzić, gdzie udać się 
na letni odpoczynek niż pani od geografii, Alicja Szkudlarek. Z nią zatem zamierzamy ustalić 
kierunki naszych wakacyjnych wypraw.

- Gdybyśmy chcieli „rzucić” hasło: „W Pol-
skę jedziemy, drodzy uczniowie!”, by zachęcić 
gimnazjalistów do poznawania uroków ojczy-

stej krainy, to dokąd, Pani zdaniem, powinni 
się oni wybrać?

- Nawet mnie odpowiedź na to pytanie 
stwarza pewną trudność, bo każdy naj-
mniejszy skrawek kraju jest godzien, by go 
zobaczyć i poznać, chociaż z pozoru może 
wydawać się mało atrakcyjny. Zatem, zanim 
wybierzemy się „dokądś”, proponuję zacząć 
od najbliższej okolicy, bo najczęściej jest tak, 
że znamy ją najmniej. Zostawmy na razie 
„Paryże, Wiednie, Awiniony...” i udajmy się...

- No właśnie, dokąd?
- Proponowałabym na początek ziemię 

bełchatowską, której uroki możemy po-
znać, przemieszczając się rowerem, robiąc 
wypady kilku czy kilkunastokilometrowe,  
a nawet dłuższe. Niedaleko naszego osied-
la, w Dobiecinie, znajduje się nie wszystkim 
znany pomnik przyrody, blisko 300 letni dąb 

„Generał”. Niektóre tajniki lasu ujawni spacer 
ścieżką dydaktyczną o tematyce przyrodni-
czo – ekologicznej w pobliskim kompleksie 
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cza te wysokie – Tatry i średnie – Beskidy, 
Sudety; nad morze, na pojezierza, głównie 
Mazury. To rejony oferujące swoje walory 
przyrodnicze. Pamiętajmy, że Mazury znala-
zły się wśród 14 finalistów konkursu „7 no-
wych cudów natury”. Druga grupę stanowią 
obiekty atrakcyjne ze względu na dorobek 
kultury materialnej i duchowej. Są to obiekty 
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO m. 
in.: Stare Miasto w Krakowie, Zabytkowa Ko-
palnia Soli w Wieliczce, Auschwitz – Birkenau 
- niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny 
i obóz zagłady, Puszcza Białowieska, zamek 
krzyżacki w Malborku, Sanktuarium w Kal-
warii Zebrzydowskiej, czy obiekty – pomniki 
historii i kultu religijnego np.: Biskupin – re-
zerwat archeologiczny, Częstochowa- Jasna 
Góra, Gniezno – katedra, kanał Augustowski, 
Grunwald – pole bitwy, Poznań – historycz-
ny zespół miejski, a także muzea, skanseny, 
pałace, zamki.

- Jaki zakątek Polski wskazałaby Pani 
jako ten jeszcze nie do końca odkryty i doce-
niony, a warty poznania?

- Sądzę, że mało znanym zakątkiem Polski 
jest Roztocze. To kraina wzgórz i otwartych 
przestrzeni o rozległych widokach. Wystę-
pują tu największe w Polsce jodły, niewielkie 
wodospady zwane szumami, koniki polskie, 
ślady dinozaurów. Historia tych terenów 
związana jest z ordynacją zamojską, założo-
ną przez Jana Zamoyskiego, wysiedlaniem 
ludności i wywożeniem dzieci do Rzeszy  
w celu ich zgermanizowania w latach okupa-
cji hitlerowskiej, działalnością oddziałów par-
tyzanckich. Miejsca, które warto zobaczyć to: 

Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Górecko kościel-
ne, Radruż (cerkiew będąca kolejnym kandy-
datem Polski do Listy UNESCO), Krasnobród, 
Tomaszów Lubelski i Zamość.

- Dziękujemy Pani za te bezcenne dla gimna-
zjalistów informacje, które niewątpliwie przyda-
dzą się im podczas planowania wakacyjnych es-
kapad. Życzymy udanych wakacji i wspaniałego 
wypoczynku na łonie ojczystej natury. 

Sylwia, Gabrysia, Julka i Karolina

Kolonii Przecznia. Warto obejrzeć te perełki 
architektoniczne i poznać ich historię. Prag-
nących podziwiać wytwory gospodarczej 
działalności człowieka zapraszam do północ-
nej części powiatu, gdzie w dolinie rzeki Grabi 
do dziś zachowały się młyny wodne we Wdo-
winie, Chynowie i Zalepie. Zaś w południowej 
części można zobaczyć obraz współczesnej 
działalności gospodarczej, nowopowstającą 
odkrywkę „Szczerców” – wkop, zwałowisko  
i towarzyszącą im infrastrukturę.

Najbardziej zaawansowanym rowerzy-
stom polecam Szlak Polskich Umocnień Po-
lowych z 1939 r. długości 75 km, biegnący od 
Księżego Młyna pod Bełchatowem po Fau-
stynów w okolicy Lubca.

- A gdyby tak o krok dalej, na jakieś jed-
nodniowe wypady z rodzicami samochodem 
lub kilkudniowe pobyty pod namiotem z ko-
legami? 

- O krok dalej, czyli w centralnej Polsce. 
Spragnionym ciszy, spokoju, czystego po-
wietrza, kontaktu z naturą polecałabym 
nasze malownicze parki krajobrazowe: Załę-
czański, Przedborski, Sulejowski, Wzniesień 
Łódzkich, Międzyrzecza Warty i Widawki. 

Chcących podziwiać zabytki architektury 
zapraszam przede wszystkim na Szlak Romań-
ski, który prowadzi przez Tum, Inowłódz, Sule-
jów, Strońsko, Rudę k/Wielunia, Krzyworzekę. 

Miłośnikom techniki polecam obiekty 
związane z dawną drogą żelazną Warszaw-
sko – Wiedeńską, znajdujące się w Skiernie-
wicach, Lipcach Reymontowskich, Rogowie, 
Koluszkach, Rokicinach, Babach i Piotrkowie 
Trybunalskim.

Uwielbiającym kąpiele i relaks w wodzie  
– baseny termalne w Uniejowie.

- A największe atrakcje turystyczne na-
szego kraju?

- Nasz kraj, może nie przez wszystkich 
doceniany, posiada wiele atrakcji tury-

stycznych. Wcześniej wspominałam o tym,  
co oferuje turystom nasz region, który jest 
przecież niewielkim fragmentem Polski. 
Podobnie jak u nas, w innych regionach 
też jest wiele atrakcji tuż za rogiem, obok, 
należy tylko je dostrzec i zainteresować się 
nimi. 

Główne atrakcje turystyczne wiążą się  
z warunkami przyrodniczymi, kulturą i histo-
rią. Najchętniej podróżujemy w góry, zwłasz-
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Namówiłyśmy koleżankę z klasy trzeciej, aby podzieliła się z nami  
swoim spojrzeniem na szkołę w „przeddzień” opuszczenia jej murów.

PG nr 4 - moja szkoła. Będzie nią nawet 
wówczas, gdy pewnego czerwcowego dnia 
ktoś wręczy mi dokument zawiadamiający, 
że zostałam promowana do... znowu pierw-
szej klasy, ale tym razem już ponadgimna-
zjalnej. 

Idę korytarzem i podziwiam dobrze 
znane mi obrazki, gabloty. Mijam nauczy-
cieli, którzy uśmiechają się do mnie przy-
jaźnie. To takie dowody sympatii, które 
otrzymywałam w ciągu trzech lat nauki  
w gimnazjum, chociaż czasem moim kon-
taktom z nauczycielami towarzyszył lęk. 
Dochodzę do wniosku, że tak działa stres 
związany z chęcią jak najlepszego zapre-
zentowania własnych wiadomości i umie-
jętności. Uśmiech nauczycieli i ich życzli-
wość pomagały mi go przezwyciężać. 

Przechodzę obok sali lekcyjnej, nazwa-
nej przez nas Salą Tortur, gdzie byliśmy, ja  
i moi koledzy, poddawani przez całe trzy lata 
chemicznym katuszom. Myślę, że dawka ad-
renaliny, dostarczana w czasie lekcji chemii, 
była nam niezbędna i mimo wszystko nada-
wała smak uczniowskiej egzystencji! A jed-
nak mam nadzieję, że koszmary z chlorem  
i tlenkami w rolach głównych nigdy więcej 
nie powrócą, więc optymistycznie myślę  
o dalszej edukacji. Uff… Pracownia fizyki i fi-
zyczne wykresy również nie należą do moich 
ulubionych obrazów.

A skoro jestem przy obrazach, to na 
pewno lekcje plastyki, mnie i moim kole-
gom, dostarczały przeżyć estetycznych na 
cały tydzień – aż do następnej lekcji.

Siejący zamęt w naszych umysłach „zły 
duch”, czyli nasza młodzieńcza niesubor-
dynacja, najbardziej dawał się we znaki na 
lekcjach religii. Zdarzało się, że przez 
niego doprowadzaliśmy nie-
mal do stanu przedzawałowe-
go księdza i panią katechetkę 
tak dobrze przecież do nas usposobionych.

Jedno miejsce będę wspominała najbar-
dziej: miejsce wyjątkowe i magiczne - aulę.  
Dziesiątki godzin spędzonych tutaj to jed-
ne z najmilszych wspomnień. Przyjemnie, 
zabawnie, luźno, jak nigdzie, było podczas 
prób, a później tyle satysfakcji z prezentowa-
nia efektów naszej pracy przed całą szkołą. 
Wówczas mogliśmy pokazać, jacy jesteśmy 
naprawdę, na co nas stać. I znikała gdzieś 
ta cała nieporadność spod tablicy. Szkoda,  
że ta ostatnia uroczystość, którą przygoto-
wujemy, zakończy się słowami: „Chciałabym 
tu kiedyś powrócić..”, zwiastującymi koniec 
gimnazjalnych lat. 

Wyjdę tymi samymi drzwiami, przez 
które tyle razy przechodziłam, ale zapewne 
wówczas doznam tego samego smutku, któ-
ry towarzyszył moim starszym choćby o rok 
koleżankom i kolegom, gdy przekraczali próg 
szkoły po raz ostatni. Sądzę, że tym bardziej 
będę się czuła przygnębiona, że pożegnam się 
przecież nie z budynkiem, lecz z ludźmi, z któ-
rymi połączyła mnie na dobre i na złe bardzo 
silna więź. 

Ciekawe tylko, czy ta szkoła zapamięta 
mnie równie mocno i dobrze jak ja ją?

Ola Meyer z kl. III A

ZA CHWILĘ 
ABSOLWENTKA
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BAL NAD BALE Bal gimnazjalistów 
Anno Domini 2017
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W podziękowaniu tym, którzy przez trzy lata nauki w gimnazjum 
stawiali nam wymagania.

Dla wielu z nas lata spędzone w tej 
szkole były etapem ciężkiej pracy, czasami 
porażek, czasami sukcesów. Nie było łatwo 
nam i z nami. Gimnazjum to w naszym 
życiu okres buntu i przekory. Choć często 
bywaliśmy nieposłuszni i zachodziliśmy za 
skórę wychowawcom oraz nauczycielom, 
dziś wiemy, że nasze sukces zawdzięczamy 
w głównej mierze im, ich trudowi i cierp-
liwości, aby nasze głowy nie były puste.  
A zatem prosimy nauczycieli o wybacze-
nie nam naszej krnąbrności i niesubordy-
nacji. Zawsze jednak podziwialiśmy tych 
pedagogów, którzy literę szkolnego re-
gulaminu łączyli z literą serca. Szanowali-
śmy tych, którzy wiedzę naukową potrafili 
powiązać z życiową mądrością. Jesteśmy  

KOCHAĆ TO ZNACZY WYMAGAĆ
i będziemy wdzięczni tym, którzy wymaga-
jąc, umieli w konkretnych okolicznościach za-
stosować taryfę ulgową. Rozumieli bowiem, 
że uczeń, tak samo jak dorosły, ma dobre  
i złe dni, kłopoty ze zdrowiem i z najbliższymi 
w domu. Trudniej nam było jednak przyjąć 
tę najważniejszą prawdę, którą przekazy-
wali, że KOCHAĆ TO ZNACZY WYMAGAĆ.                                                                                                            
Zdajemy sobie sprawę z tego, że świadectwo, 
które zwieńczy zakończenie roku szkolnego, 
to nie tylko arkusz papieru, na którym będą 
figurowały wypisane oceny i podpisy.

To papierek lakmusowy naszej pracy,  
w której wykonaniu z takim zaangażowaniem 
nas wspierali nauczyciele. Nie zawsze trzyma-
liśmy jej równe tempo. Przystawaliśmy, by 
odetchnąć, odpocząć, a czasami i się polenić. 

Niektórych trzeba było „popychać”, czyli 
bardzo motywować, aby dotarli „do mety”, 
do której się zbliżamy. Za ten wspólny 
marsz ku dobremu wychowaniu i wiedzy, 
za świętą cierpliwość, za serce dziękuje-
my naszym nauczycielom. Zapewniamy, 
że w następnym etapie edukacji będzie 
przyświecała nam myśl, którą zaszczepili 
w naszych umysłach: SEMPER IN ALTUM - 
ZAWSZE WZWYŻ. Bądźcie pewni, że choć 
niewątpliwie znajdziemy nowych przewod-
ników po niezmierzonym oceanie nauki  
i inne uszy staną się powiernikami naszych 
tajemnic, to pamięć o Was, Szanowni Na-
uczyciele, na zawsze pozostanie w naszych 
sercach.  Dziękujemy za wszystko, a przede 
wszystkim za dobre wspomnienia! 

Są tacy ludzie 
Którzy rozświetlają ciemność innym 
Są tacy ludzie 
Którzy prowadzą Cię 
Jak niewidomego po ścieżkach życia 

Choć to trudne, ale to potrafią  
Są tacy ludzie 
Którzy pokażą ci czym jest prawda 
Są tacy ludzie 
Którzy dają zawsze nadzieję 

Na lepsze życie 
Są tacy ludzie 
Których dobroci nie zapomnisz 
Do końca życia 
Ci ludzie to Nauczyciele.

Uczniowie klas trzecich
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Koleżanki i Koledzy, którzy opuszczacie w tym roku mury naszego gimnazjum,  
stając się kolejnymi jego absolwentami !

Życzymy Wam, by wybór szkoły – miejsca dalszej edukacji, którego dokonaliście,  
okazał się trafny.  

Byście tam znaleźli wspaniałych, życzliwych belfrów  
oraz lojalnych, niezawodnych przyjaciół.

Prosimy! Nie zapominajcie o nas – młodszych koleżankach i kolegach.  
Za rok, za dwa pójdziemy Waszą drogą  

i wówczas znów odnajdziemy się na korytarzach różnych szkół,  
bo wszyscy z „Baczyńskiego”, bez względu na to, gdzie rzuci nas los,  

zawsze będziemy jedną RODZINĄ.
A zatem, nie mówimy: Żegnajcie, ale do zobaczenia!

Uczniowie klas I i II

NIE MÓWIĘ ŻEGNAJ, 
ALE DO WIDZENIA!
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1. Wiemy, że uwielbiasz pływać. Musisz 
jednak wiedzieć, że nie każde miejsce 
nadaje się do kąpieli. Woda często kryje 
różne przedmioty leżące na dnie, a które 
mogą się stać przyczyną trwałego kale-
ctwa, kiedy po skoku do wody uderzysz 
w nie np. głową. Korzystaj tylko z wyzna-
czonych kąpielisk pod opieką dorosłych!

2. Gra w piłkę jest świetną zabawą. Jeżeli 
bawisz się zbyt blisko drogi, możesz ulec 
groźnemu wypadkowi, a jednocześnie 
ty sam możesz być przyczyną wypadku, 
kiedy kierowca straci panowanie nad 
kierownicą, omijając ciebie wbiegające-
go na jezdnię za piłką. 

3. Jazda na rolkach dostarcza wielu wra-
żeń. Pamiętaj, by uprawiać ten sport  
w kasku i ochraniaczach na nadgarstki  
i kolana. Nie szusuj po ulicy między sa-
mochodami, ale po wyznaczonych alej-
kach i chodnikach. 

4. Na pewno drzemie w tobie dusza odkryw-
cy. Lubisz kopać w ziemi i wydobywać  
z niej różne ciekawe rzeczy. Nie wszystkie 
jednak przedmioty które wykopiesz są 
bezpieczne. Często pod ziemią drzemią  
pozostałości po wojnie - granaty i różne-
go rodzaju pociski. By nie zrobiły nikomu 
krzywdy, muszą się nimi zająć fachowcy. 
Pamiętaj! Nigdy nie wyciągaj samodziel-
nie z ziemi podejrzanych przedmiotów, 
nie próbuj ich rozbierać i pod żadnym 
pozorem nie wrzucaj do ognia. Gdy znaj-
dziesz przedmiot przypominający granat 
lub jakikolwiek pocisk nie dotykaj go! Za-
wiadom dorosłych. 

5. Wyjeżdżając, zawsze pozostaw najbliż-
szym informację, gdzie i z kim będziesz 

spędzać czas. Zostaw wszystkie możliwe 
numery telefonów - swoje i przyjaciół.

6. Podróżując pociągiem, zawsze zajmuj 
miejsca z dala od podejrzanych osób  
i - jeśli to możliwe - blisko konduktora bądź 
służby ochrony kolei. Nie siadaj samotnie 
w przedziale i trzymaj się blisko ludzi.

7. Pamiętaj - napastnik lub złodziej zawsze 
korzysta z okazji. Nigdy też nie podróżuj 
autostopem sam - zawsze w grupie przy-
jaciół.

8. Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się 
w rozmowy - czasami lepiej udać, że się 
nie słyszy, i iść dalej. Kiedy zaczepki się 
nasilą, odpowiadaj pewnie, krótko, bez 
wdawania się w dyskusję. Nie obrażaj na-
pastnika. Kiedy ktoś Cię celowo potrąci, 
nie odwracaj się i idź dalej. Można rów-
nież przeprosić - dla własnego dobra.

9. Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napo-
jów. Przypadki dosypywania i dolewania 
różnych specyfików są coraz większym 
problemem. Po takich substancjach na-
bierasz niewyobrażalnej ochoty na seks, 
tracisz samokontrolę, łatwo jest Cię na-
kłonić do robienia różnych rzeczy, a na-
zajutrz niczego nie pamiętasz. Nigdy nie 
przyjmuj napojów od nieznanych lub 
mało znanych Ci osób. Jeśli idziesz na 
parkiet, napoje zostaw pod opieką oso-
by zaufanej.

10. Wakacje to okres wzmożonej działalno-
ści dilerów narkotykowych. Pamiętaj, że 
mitem jest, iż dopalacze pomagają w do-
brej zabawie. Narkotyki zrobią Ci z móz-
gu kogel-mogel. Naucz się być asertyw-
ny! Naucz się odmawiać! Pamiętaj - nie 
istnieje bezpieczne branie narkotyków!

11. Wakacje to czas relaksu i zabawy, ale 
nie każdy pomysł na zabawę jest do-
bry. Nierzadko początek wakacji jest 
dla młodych ludzi początkiem wielkie-
go pijaństwa, a wraz z nim - wielkiego 
ryzyka. Nie daj szans, aby wakacyjne 
picie powiększyło związane z tym sta-
tystyki tragicznych wydarzeń. Alkohol 
wzmaga agresję, a jednocześnie nie-
trzeźwy nastolatek jest łatwiejszą ofiarą 
przestępstwa. Nadmiar alkoholu często 
też prowadzi do ryzykownych zbliżeń 
seksualnych, a ryzykowny seks to groź-
ba zakażenia chorobami wenerycznymi 
lub HIV. Alkohol, zwłaszcza w nadmiarze, 
potęguje też ryzyko stosunków z po-
granicza gwałtu, przypadkowe inicjacje  
i niechciane ciąże.

12. Wakacje to też czas intensywnego wer-
bunku do sekt. Nie opowiadaj nowo po-
znanym ludziom o swoich kłopotach czy 
marzeniach. Możesz być zaproszony na‚ 
bardzo ważne spotkanie. Jeżeli osoba 
jest bardzo życzliwa, ale nie chce odpo-
wiedzieć na Twoje pytanie o cel spotka-
nia i osoby lub instytucje je organizujące: 
‚bo tam się wszystkiego dowiesz, bądź 
ostrożny. Nie idź, jeżeli wcześniej nie 
sprawdzisz, kim są ludzie, którzy zapra-
szają, i o co im chodzi.

Jednym słowem: zawsze miej głowę na 
karku, bądź czujny!
Wszędzie mogą zdarzyć się niebezpiecz-
ne sytuacje. Pamiętaj o tym! 
Wróć do szkoły zdrowy i wypoczęty!

Barbara Szczypiór

Recepta  
na dobre 
wakacje to... 
BEZPIECZNE  
WAKACJE 

Rady  
pedagoga  
szkolnego
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5.



15Rok 17   •   Numer 2

NIE TYLKO DOROŚLI SĄ „DZIWNI”

Piję  |  Dlaczego pijesz?  |  Aby zapomnieć, że się wstydzę  |  Czego się wstydzisz? 
Wstydzę się, że piję. 

A.de Saint Exupery „Mały Książę”

NIE DAJ SIĘ ZNIEWOLIĆ!

Tato mam 10 lat i dość życia. Przy-
czyną tego jesteś Ty – ojciec alkoholik. 
Codziennie przychodzisz do domu pija-
ny i urządzasz awantury. Od kilku dni 
mama leży w szpitalu wskutek ciężkiego 
pobicia. Stało się to niedawno. Awan-
turowałeś się o pieniądze na wódkę. 
Groziłeś, że zabijesz mamę, jeśli ich 
nie dostaniesz. Mama nie miała pie-
niędzy. Szarpnąłeś ją z siłą rozjuszonej 
bestii i pchnąłeś na ścianę. To było ta-
kie straszne! Tato, boimy się Ciebie jak 
najgorszego wroga! Czy ty nikogo nie 
kochasz, oprócz alkoholu?

A ja w jednym czasie straciłem, aż 
sześciu kolegów. Choć na dyskotece pili 
niemało, to wsiedli do nowej Toyoty. Ru-
szyli ze zgrzytem, by zdążyć przed świ-
tem do domu. Z ochotą dodali więc gazu. 
Gdy skręcali w lewo, wypadli z wirażu  
i z hukiem zderzyli się z drzewem.

W ich młodych ciałach stwierdzono 
po cztery promile. Alkohol odebrał im 
dar najcenniejszy: życie. W szpitalnej 
kostnicy złożono ich ciała, to była ich 
ostatnia podróż. 

Miałem kolegę. Miał 13 lat. Pierwszy 
kieliszek wypił z ciekawości, bo w domu 
pito. Następny dlatego, że chciał udowodnić 
swoją dorosłość. Kolejny - bo inni też pili. 
Potem pił, bo musiał, bo nie potrafił nic 
innego. Zapomniał o nas, wybrał sobie 
kompanów, którzy za łyk piwa mogli na-
wet zabić. Chory, młody człowiek o twarzy 
zniszczonej i starej, od której jedni się od-
wracali z odrazą, a inni śmiali się, bo to 
takie zabawne... pijane dziecko. Pewnego 
dnia podczas kolejnej libacji na melinie 
doszło do awantury. Jeden z jego pijanych 
kolegów w porywie szału zadźgał go nożem.

Znamy doskonale ten dialog Małego Księcia i Pijaka oraz konkluzję, którą mały bohater wypowiedział po opusz-
czeniu smutnej planety: „Dorośli są naprawdę bardzo, bardzo śmieszni”. Ale niewątpliwie nie było mu do śmie-
chu. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj słowa te o tyle straciły już swą aktualność, że niestety nie dotyczą tylko 
dorosłych. To przykre, lecz z problemem alkoholizmu borykają się również dzieci. Prasa, radio, telewizja, a także 
rzeczywistość wokół nas dostarczają na to wielu dowodów. Zapoznajmy się z kilkoma z nich.

Zastanówmy się wspólnie nad tym, dlaczego 
tak wielu młodych ludzi sięga po alkohol? Co 
jest tego przyczyną ? Zapytałyśmy o to nasze 
koleżanki i naszych kolegów. Oto niektóre wy-
powiedzi, które uznałyśmy za ważne i trafne:
  Jest łatwo dostępny. 
  Chcą poczuć się dorosłymi. 
  Piją, aby dopasować się do otoczenia. 
  Chcą się wyluzować. 
  Wyrazić swój bunt. 
  Pragną zmierzyć się z ryzykiem. 
  Chcą zapomnieć o problemach.  
 Dodać sobie odwagi. 
Sięgnęłyśmy też po dane Państwowej Agen-
cji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Są zatrważające:
- około 70 % nastolatków piło alkohol; 
- 60% chłopców i 55 % dziewcząt upiło się 

alkoholem;
- co 20 nastolatek po wypiciu alkoholu uległ 

wypadkowi i doznał uszkodzenia ciała;
- co 15 nastolatek miał niechciane kontakty 

seksualne.

Zbliżają się wakacje, czas, który z pozoru 
sprzyja sięganiu po wszelkie używki, w tym 
alkohol. Nie dajmy mu się zniewolić! Niech 
przeciwwagą dla tego groźnego wroga będą: 
zabawa, taniec, sport, książka, film, podróż, 
las. Bo w tańcu, sporcie, w książce można 

odnaleźć swój najprawdziwszy, wspania-
ły świat. Gdy człowiek w życiu ma jakiś cel, 
łatwiej mu i owocniej płynie czas. O jakże 
pięknie zdobywać wielkie góry, wznosić się 
aż pod chmury i nie dać się zniewolić.

Opr. Julka i Karolina

 Alkohol i narkotyk zastawiają na człowieka śmier-
telną pułapkę, gdyż najpierw obiecują łatwe 
szczęście, a potem oszukują, uzależniają i zabijają.

 Uzależnienie i nałogi to najbardziej bolesna forma 
współczesnego niewolnictwa.

 Alkoholik to ktoś, kto ma problem z życiem, a nie tylko problem z piciem.
 Ten, kto sprzedaje alkohol nieletnim czy nietrzeźwym, jest sprzedawcą 

śmierci. 

POD ROZWAGĘ:
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1. Stolica Polski.
2. ...... Herkulesa - posąg z wapnia znajdujący się w Pieskowej Skale.
3. Czerwony, polny kwiatek.
4. Najwyższe pasmo gór w Polsce.
5. Stolicą tego kraju są Ateny.
6. Śniardwy lub Mamry.
7. Nasz kontynent.

8. Można nim pływać po morzu.
9. Państwo z Sekwaną.
10. Aqua ...... - można tam pływać i bawić się w wodzie.
11. Po deszczu, gdy jest słońce, pojawia się na niebie.
12. Często bywa na łące i łapie żaby.
13. Następuje po lecie.
14. Atlantycki, Spokojny lub Indyjski.


