
Impreza plenerowa „Wędrówki ścieżkami Rokitnicy” 

     23 maja 2013 roku sześcioro uczniów G24 wzięło udział w imprezie pt. „Wędrówki 

ścieżkami Rokitnicy” zorganizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12                           

w Zabrzu- Rokitnicy. Uczniowie: Agata Jeż I ”a”, Pająk Katarzyna I”a”, Goździk Adam II 

„a”, Musiał Maciej II „b”, Klajnowski Mateusz III „a”, Mitręga Piotr III „a” uczestniczyli                            

w imprezie plenerowej w godz. 9.00 do 14.00, mimo przenikliwego zimna (tylko 10 stopni 

Celsjusza!). Jak na sportowców przystało, wyruszyliśmy pieszo sprzed szkoły o godz. 8.20. 

Na miejsce dotarliśmy o godz. 8.45. Następnie chwilkę odpoczęliśmy. 

Niepunktualnie, bo z półgodzinnym opóźnieniem około godz. 9.30 impreza rozpoczęła się 

prelekcją funkcjonariuszy V Komisariatu Policji w Zabrzu oraz KMP Zabrze na temat „Zasad 

bezpiecznego poruszania się po drogach”. Policjanci w sposób jasny i klarowny tłumaczyli 

uczniom, jak być odpowiedzialnym uczestnikiem ruchu drogowego oraz odpowiadali na 

liczne pytania słuchaczy. Dzięki temu zostaliśmy jako uczestnicy „Wędrówek ścieżkami 

Rokitnicy” wyposażeni w wiedzę, która przyczyniła się do zwiększenia naszego 

bezpieczeństwa w czasie zajęć poza terenem szkoły. Ogromnym zainteresowaniem wśród 

zgromadzonej młodzieży cieszył się pokaz sprzętu używanego przez funkcjonariuszy w ich 

codziennej pracy, a także prezentacja technik interwencji. Policyjny instruktor obrazowo 

demonstrował sposoby oraz metody reagowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia 

zdrowia i życia.  Swoje umiejętności i zdolności przedstawili członkowie ShinjokanDojo                       

z sekcji Shinkendo Zabrze.  

    Mając przydzielony numer startowy „5a”,  około godz. 10.30 wyruszyliśmy ochoczo                         

z mapką Rokitnicy i jej okolic, z naszą panią pedagog i opiekunem-przewodnikiem - 

Michałem na podbój Rokitnicy. Podążając za mapką mieliśmy do wykonania kilka zadań                

z różnych dziedzin, m.in.: z biologii, chemii, ekologii, historii, gwary śląskiej itp.  W pieszej 

wędrówce śladami Rokitnicy uczestniczyła (i bardzo nam pomagała) pani pedagog - Renata 

Aust. Po brawurowym uczestnictwie w zawodach,  udzielając wyczerpujących (naszym 

zdaniem) odpowiedzi na pytania konkursowe-w świetnych humorach, mimo zimna- 

dotarliśmy do mety. Ostatnia konkurencja dotyczyła zasad udzielania pierwszej pomocy. 

Każdy z nas zobowiązany był zaprezentować swoje umiejętności z pierwszej pomocy na 

koledze lub koleżance pod czujnym okiem  fachowców- licealistów. Musimy jeszcze co nie- 

co poćwiczyć. 

 Po skończonej wędrówce po urokliwych zakątkach naszej dzielnicy każda z 18 drużyn 6-

osobowych meldowała się na mecie. Tam następowało podliczenie punktów. Na tym jednak 

nie skończyły się „Wędrówki ścieżkami Rokitnicy”. Ostatni ich etap rozegrał się na boisku 

szkolnym i przyległym terenie. Tam mogliśmy chwilę odpocząć i zagrać  w graczki, czyli gry 

i zabawy, w które bawiły się w przeszłości dzieci i młodzież na Śląsku. Teraz stały się one 

naszym udziałem. Na początku nieśmiało spoglądaliśmy na kolegów z innych szkół,               

a następnie z wielką energią graliśmy w klipę, hula hop, kapsle, kulanie felgi. Ze zdziwieniem 

spostrzegliśmy, że wcale nie było nudno, a w gry oraz zabawy, w które bawili się nasi 

dziadkowie, można równie dobrze bawić się i dzisiaj. Po tak przyjemnie i aktywnie 

spędzonym czasie, przyszła pora na podsumowanie trudów rokitnickiej wędrówki - 

ogłoszenie wyników. Około godz.13.45 uczestnicy w napięciu oczekiwali na ich 

ogłoszenie.          

Mimo iż nie zdobyliśmy miejsca na podium, z wielką przyjemnością spędziliśmy czas w 

gronie innych uczestników. Gwarancją dobrej zabawy okazał się świetny humor, który przez 

cały czas nam dopisywał!   

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


