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BEZPIECZNIE W 

GÓRACH 
 

Tak mawiają najstarsi górale -  

z górami żartów nie ma. 

Warunki atmosferyczne potrafią 

zmienić się w ciągu godziny i to 

jest najważniejsze przykazanie 

każdego zdobywcy górskich 

szlaków. Wyruszając na 

wyprawę podczas pięknej, 

słonecznej pogody, nie wiecie, 

czy nie będziecie wracać wśród 

szalejącej burzy albo we mgle. 

Pogoda w górach jest bowiem 

równie nieokiełznana, jak one 

same. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychodząc w góry, w miejscu pobytu zawsze zostawiamy wiadomość o trasie 
wycieczki i planowanej godzinie powrotu. Zanim jednak wyruszycie w trasę 

przydadzą się przewodniki i mapy turystyczne do zaplanowania wycieczki. 
Trzeba bowiem poznać przebieg wybranego szlaku, sieć schronisk 

turystycznych w pobliżu trasy, oszacować czas marszu. Przyda się też 
informacja o lokalizacji szałasów, schronów, koleb i leśniczówek - stanowią 

schronienie w przypadku nagłej zmiany pogody. 

 

 

Pomimo, że to lato - 

zabieramy czapkę i 

rękawiczki, szalik, 
zapasowe skarpety 

(najlepiej wełniane - 
choć "szczypią" w nogi, 

to jednak nie ma 
lepszego sposobu na 

uniknięcie pęcherzy na 
stopach), koszulę i 

płaszcz 
przeciwdeszczowy. Nie 

zapominamy o 
podręcznej apteczce, 

latarce i zapałkach. 

Podstawą ekwipunku zdobywcy gór jest wygodne 

obuwie. W plecaku przede wszystkim powinien 
znaleźć się telefon komórkowy z naładowaną do 

pełna baterią i zapisanymi numerami Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 601 100 

300 oraz numerem alarmowym 985. 

 



 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koniecznie należy zwrócić uwagę, aby 
dopasować rodzaj szlaku 

turystycznego do własnych 
możliwości. Trasa powinna zostać tak 

dobrana, by była zgodna z kondycją, 
stanem zdrowia, wiekiem czy 

warunkami atmosferycznymi. Każdą 
trasę należy planować w oparciu o 

dostępne przewodniki i/lub mapy 
turystyczne, szczególnie, gdy jest to 

rejon przez turystę nieznany. 

 

Na wędrówkę w góry wychodź wczesnym 
rankiem. Pogoda, jeśli ma się zepsuć, 

najpewniej zrobi to wczesnym 
popołudniem. Wychodząc, nie zapomnij o 

nakryciu głowy.  
W górach łatwo o udar cieplny nawet w 

pochmurne dni. 

 

Przed wyruszeniem na szlak, w książce adresowej 

swojego telefonu warto jeszcze zapisać kontakty ICE, z 
numerami telefonów osób, które należy powiadomić w 

razie wypadku. Skrót ICE jest ogólnoświatowym 
symbolem ratującym życie. W razie potrzeby pozwala 

ratownikom na zadzwonienie pod wskazany numer i 
uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym, takich 

jak grupa krwi, przyjmowane leki, choroby itp. Numery 
do osób mogących udzielić informacji na twój temat 

zapisz jako nazwy kontaktów ICE1, ICE2 itd. 

 



 

 BEZPIECZNIE NAD 
WODĄ 

Odpoczynek nad morzem to 

wspaniała rzecz. Słońce, plaża, 

atmosfera wakacji - łatwo 

zapomnieć, że woda, nawet ta z 

pozoru bezpieczna i spokojna, jest 

groźnym żywiołem. Dlatego nad 

morzem szczególne zadanie czeka 

opiekunów - nawet na chwilę nie 

wolno spuścić dzieci z oka. 

 

1. Kąpać się, pływać i rozrabiać w wodzie można wyłącznie w miejscach dozwolonych. 

Najlepiej pod okiem ratownika. Nie wchodzimy do wody w pobliżu mostów, portów i przystani. 
 

2. Na plażę, oprócz wszelkich sprzętów do zabawy, zabieramy krem z filtrem UV, by uniknąć 

poparzenia słonecznego, nakrycie głowy chroniące przed udarem, zapas wody i napojów 

oraz telefon komórkowy z zapisanym numerem alarmowym Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego 601 100 100. Nie zapomnij w książce adresowej swojego telefonu 

wpisać kontaktu ICE, z numerem telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku. 
 

3. Choć skoki do wody to wspaniała zabawa, nie warto skakać w miejscach, gdzie nie znamy 

dna. Złamany kręgosłup nie będzie raczej przyjemnym wspomnieniem z wakacji. O 

nieszczęśliwe uderzenie w podwodną przeszkodę tymczasem nietrudno i... kalectwo do końca 

życia gotowe. 
 

4. Wakacje nad morzem są okazją do nauki pływania. Pamiętamy, by zawsze słuchać poleceń 

instruktora i ratownika. Naukę pływania można prowadzić tylko w wyznaczonych, dokładnie 

zbadanych miejscach. Na głęboką wodę, poza strzeżony akwen, wypływać wolno 

wyłącznie posiadaczom karty pływackiej drugiego stopnia, tzw. żółtego czepka.  
 

5. Szukając ochłody, nigdy nie wchodzimy do zimnej wody! Zetknięcie rozgrzanego ciała z 

chłodną wodą może spowodować szok termiczny, a wtedy zamiast uroków plażowania będziemy 

podziwiać mało ciekawe widoki najbliższego szpitala. 
 

6.  Na łodzi, jakiegokolwiek typu, nie wolno zdejmować kapoka. Nie jest zbyt wygodny, to 

fakt, jednak ratuje życie w wypadku nieprzewidzianej wywrotki. 

 

Flaga biała - kąpiel dozwolona      Flaga czerwona - zakaz kąpieli 



 

BEZPIECZNIE W 
PODRÓŻY 

Wyjazd na wakacje to ekscytujące, 

radosne wydarzenie. Już za chwilę 

będzie można cieszyć się urokami 

wypoczynku i zapomnieć o szkole. Aby 

jednak podróż była bezpieczna 

powinieneś przestrzegać kilku zasad, 

które pomogą uniknąć nieprzyjemnych 

przygód. 

W każdej podróży przyda się telefon komórkowy z zapisanymi numerami alarmowymi: 112 - 

centrum powiadamiania ratunkowego, 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie 

ratunkowe oraz kontaktem ICE w książce adresowej. 

Zapamiętaj - warto słuchać poleceń obsługi lotniska, personelu samolotu, czy pociągu. Ci 

ludzie są tam po to, byś bezpiecznie dotarł na wakacje i wrócił do domu. 

Podróżując środkami komunikacji publicznej bądź czujny, zwłaszcza gdy panuje tłok - łatwo paść 

ofiarą złodziei kieszonkowych. Dlatego nigdy nie noś pieniędzy w jednym miejscu - portfelu, 

czy kieszeni. Podziel gotówkę na kilka części i schowaj w kilku kieszeniach. Nawet jeśli zostaniesz 

okradziony, stracisz tylko część sumy.  

W pociągu, czy autokarze nigdy nie chwal się tym, co zabrałeś z domu - pieniędzmi, 

markowymi ubraniami. Zawsze bądź bardzo ostrożny w zawieraniu nowych znajomości - nie wiesz 

przecież kogo poznałeś, choćby wydawał się niezwykle sympatyczny. 

W trakcie przerw w podróży i postojów unikaj oddalania się od autokaru, czy pociągu. 

Oglądając pocztówki i podziwiając nieznany dworzec łatwo się zapomnieć i... nie zdążyć na odjazd.  

Staraj się nigdy nie zostawiać bagażu bez opieki - niezależnie od tego, czy masz przy sobie 

cały bagaż, czy tylko podręczny. Torby i plecaki, zwłaszcza te, w których przewozisz wartościowe 

przedmioty - gotówkę, aparat fotograficzny itp. - staraj się nosić z przodu lub pod ramieniem, 

zamknięciem do siebie. Dzięki temu zawsze będziesz miał je pod kontrolą i nie pozwolisz się okraść.  

Choć to trudne w długich trasach, staraj się nie spać w podróży, a już na pewno nigdy nie 

przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób. Nie wiesz przecież, czy cukierek, 

który ktoś ci oferuje to przypadkiem nie środek odurzający. 

O ile to możliwe wysiadaj na tę stronę pociągu, gdzie nie ma torów. Gdybyś zauważył ogień 

poinformuj o tym niezwłocznie opiekuna, konduktora lub służby ratownicze. W razie wystąpienia 

konieczności zatrzymaj pociąg hamulcem bezpieczeństwa i jak najszybciej ewakuuj się z 

zagrożonego miejsca. Jeśli to możliwe wyjdź z pociągu lub przejdź do przodu. Rozwój pożaru w 

pociągu zawsze przebiega bowiem od miejsca wystąpienia do ostatniego wagonu. 

Opiekunowie powinni pamiętać, by przed wyjazdem ocenić sprawność psychofizyczną 

kierowcy oraz skontrolować stan techniczny autokaru. Najłatwiej, na kilka dni przed 

planowaną podróżą, poprosić o pomoc miejscową jednostkę policji. Gdy wyruszacie w dłuższą trasę 

trzeba upewnić się, czy kierowca ma zmiennika. Jeśli zauważysz, że kierowca łamie przepisy 

ruchu drogowego, nie wahaj się zwrócić mu uwagę. 



 

 

BEZPIECZNY  
CZAS WOLNY 

O bezpieczeństwie trzeba pamiętać 

nie tylko w czasie wyjazdu. 

Rozluźnieni letnią atmosferą 

beztroski zapominamy o zasadach 

prawidłowego poruszania się po 

drogach, czy bezpiecznego 

surfowania w Internecie. 

Alkohol i papierosy nie są dla 

młodzieży - dorośli znów prawią 

kazania, prawda? Uwierz - używki naprawdę nie są dla ciebie, no chyba, że chcesz się zatruć. Nawet 

dorośli powinni ich unikać. Gdy ktoś cię częstuje, zawsze możesz powiedzieć "nie". W odmowie nie 

ma niczego wstydliwego - w ten sposób dbasz o swoje bezpieczeństwo. Słowa "nie, 

dziękuję" przydadzą ci się również, gdy ktoś nieznajomy oferuje słodycze lub zaprasza w nieznane 

miejsca. Skoro kogoś nie znasz, nie możesz mu przecież zaufać - skąd wiesz, że słodycze to 

nie narkotyki, albo nowo poznana osoba nie chce zrobić ci krzywdy? 

W mieście należy chodzić wyłącznie po chodniku, a poza miastem poboczem z lewej 

strony drogi. Przez jezdnię przechodzimy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 

Przechodzimy, a nie przebiegamy! - nawet na przejściu dla pieszych. Biegnąć łatwo się potknąć i 

przewrócić. Przed wejściem na jezdnię, zawsze uważnie rozglądamy się w obie strony i 

sprawdzamy, czy nie nadjeżdża samochód. 

Do tornistra i na ubranie przyczepiamy elementy odblaskowe - trzeba o nie poprosić rodziców lub 

opiekunów. To bardzo ważne nie tylko dlatego, że prawo nakazuje noszenie elementów 

odblaskowych, a dlatego, iż kierowca widzi odblaski już z odległości 150 metrów. Dzięki nim, 

nawet, gdy jedzie bardzo szybko, zdąży nas ominąć lub zahamować. 

Jadąc samochodem z rodzicami pamiętamy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa, które mogą 

uratować życie w razie wypadku. 

Podobnie jak na ulicy, tak w Internecie nie wolno ufać nieznajomym. Nigdy nie umawiaj się 

przez Internet na spotkania, nie podawaj swojego adresu i numeru telefonu - nie widzisz 

przecież swojego rozmówcy, więc skąd wiesz czy jest tym, za kogo się podaje? Jeśli koniecznie 

musisz spotkać się ze znajomym z Internetu, powiedz o tym rodzicom i poproś, żeby towarzyszył ci 

ktoś dorosły. Mama i tata będą ci wdzięczni za okazane zaufanie. 

 



 

A CO JEŚLI…. BĘDZIE 
BURZA? 

Gdy burza zaskoczy nas w domu: 
 
• nie zbliżaj się do urządzeń 
elektrycznych i metalowych, 
• pozostań z dala od oszklonych 
okien, sufitów, drzwi, 
• w miarę możliwości pozamykaj 
zwierzęta domowe i hodowlane, 
• trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz dodatkowe baterie, 
• miej włączone radio (najlepiej na baterie) w celu zapoznania się z aktualnymi 
komunikatami, 
• wyłącz z gniazdek wszystkie zbędne urządzenia elektryczne oraz anteny 
• nie korzystaj z kąpieli w wannie lub pod prysznicem, 
• nie dotykaj kranu oraz kaloryfera, 
• nie korzystaj z telefonu stacjonarnego. 
 
Gdy burza zaskoczy nas na otwartej przestrzeni: 
 
Na ulicy 
• nie stawaj pod wysokimi drzewami, masztami, latarniami, 
• trzymaj się z dala od trakcji tramwajowych, kolejowych, transformatorów i przewodów 
wysokiego napięcia, 
• nie jedź rowerem i nie dotykaj jego metalowych części,  
Na łące 
• będąc na otwartym terenie kucnij ze złączonymi nogami, nie kładź się na ziemię i nie stój 
w rozkroku, 
• nie biegaj i nie poruszaj się szybkim krokiem, 
Nad jeziorem, morzem itp. 
• nie spaceruj po plaży (zbiorniki z wodą, a szczególnie słone morze i mokry piasek łatwo 
ściągają pioruny), 
• w czasie burzy nie wolno się kąpać w zbiornikach wodnych i na otwartych basenach, 
W górach 
• zejdź z grani lub wysoko położonych wzniesień i schowaj się w jakimś zagłębieniu, 
Podczas jazdy samochodem 
• zatrzymaj się i pozostań w samochodzie - jesteś w nim bezpieczny pod warunkiem, że nie 
będziesz dotykał metalowych części, ani wychylał się przez okno. 
• nie parkuj pod drzewami, liniami energetycznymi i innymi wysokimi obiektami, 
Na biwaku 
• namiot nie jest bezpiecznym schronieniem w czasie burzy, zagrożenie stanowią jego 
metalowe elementy (maszt, wsporniki, śledzie), które mogą „ściągać” piorun. 

 



 

 

DOBRE RADY-WIERSZ DLA DZIECI  
 

Jestem zdradliwa rzeka. 
Orzeźwienie w mej wodzie na ciebie czeka.  

Lecz podstępne są moje fale,  
którymi monotonnie o brzeg walę.  

Niebezpieczne dno moje, 
które czyha na zdrowie twoje.  

Nie wchodź lepiej do mej wody. 
Gdzie indziej szukaj ochłody. 

Płynie w rzeczce woda, zimna, bystra, czysta  
tylko przy dorosłych z kąpieli korzystaj. 

 
W jeziorze miły kolego, 

kąp się pod okiem dorosłego. 
Najlepiej w miejscu dozwolonymi przez ratownika strzeżonym. 

Jeśli nie chcesz stracić zdrowia i urody  
Zrób krótką rozgrzewkę, a potem skacz do wody.  

 
A na plaży, tłum ludzi w słońcu się smaży.  

Wiedz o tym, że udar słoneczny jest niebezpieczny. 
Zatem pamiętaj mały zuchu, 

olejkiem się nasmaruj i opalaj się w ruchu.  
 

 

 



 
 

Gdy do lasu wkraczasz przyjacielu, 
musisz pamiętać o rzeczach wielu 

Nie zostawiaj po sobie śmieci!  
Chyba już wiedzą o tym dzieci. 

Nie wolno ogniska palić, bo las się może zapalić.  
Nie niszcz drzew, nie łam krzaków. 
Nie płosz saren, nie męcz ślimaków. 

Pszczołę, czy wiewiórkę dotykaj oczami, 
A one mile wspominać będą spotkanie z wami.  

Kwiaty chronione niech pozostaną tam, gdzie rosną. 
Tam, gdzie płatki rozchyliły wiosną.  

Bo w wazonie zaraz umierają.  
I nawet wspomnienia po sobie nie zostawiają. 

Żyj z przyrodą w zgodzie! 
Bo to dzisiaj jest w modzie.  

 
A ja powiem wam coś jeszcze. 

Nie wchodźcie w gęste trawy, bo tam są kleszcze.  
Z łatwością wbijają się w skórę 

I w naszym organizmie czynią wielką awanturę. 
Urządzamy grzybobranie – jaka rada stąd wynika?  

gdy jakiegoś grzyba nie znasz nie wkładaj go do koszyka .  
Jagody nieznane gdy zobaczysz w borze nie zrywaj , nie zjadaj,  

bo zatruć się możesz .  
Każdy lubi grzyby smażone, czy marynowane.  
Więc pamiętaj! Zbieraj tylko dobrze ci znane. 

Niszcząc trujące nie czyń sobie rozkoszy  
bo to pokarm dla leśnych smakoszy. 

 
Prawą stroną chodnika jedź młody bracie,  

bo karty rowerowej jeszcze nie macie.  
Z dala od jezdni urządzajcie rowerowe zawody. 

Potem idźcie na truskawkowe lody. 

 
Głowa nie jest od parady i służyć ci musi dalej,  

dbaj więc o nią i osłaniaj kiedy słońce pali. 
Gdy huczą grzmoty, szumi ulewa  

nie chroń się nigdy pod wysokie drzewa.  
Gdy w lesie, w polu, czy za domem, 

znajdziesz jakiś dziwny przedmiot zardzewiały – nie dotykaj go! Śmierć niosą niewypały!  
 

Niech wasze wakacje będą udane. 
Bogate w przygody niezapomniane.  

Niech się spełnią wakacyjne marzenia. To są od lata gorące życzenia. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Niezapomnianych i udanych wakacji  

życzy Redakcja! 
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