
 

 

STRONA 1 

BYLE DO DZWONKA 
TYGODNIK O SZKOLE I NIE TYLKO 

 

Burza nad Riverdale (Fot. Peter Lloyd) 

Jak zachować się w w 

lesie w trakcie burzy 

ROBERT MCCONNEL 

Kiedy zauważymy burzę, powinniśmy 

natychmiast ewakuować się z terenu leśnego, 

ponieważ przebywanie w lesie  zawsze wiąże się 

z ryzykiem porażenia piorunem. Zdarzają się 

jednak sytuacje, kiedy nie możemy natychmiast 

opuścić lasu. Pamiętajmy wtedy, żeby nie 

znajdować się przy/na najwyższym puncie w 

swojej okolicy, gdyż wyładowania 

atmosferyczne zazwyczaj szukają najkrótszej 

drogi między chmurą a ziemią. Powinniśmy 

wówczas poszukać w miarę bezpiecznego 

miejsca, jak najniżej usytuowanego, wśród 

niższych drzew i „zwinąć się w kulkę".  Nigdy 

nie wolno szukać schronienia na ambonie, pod 

drzewami, masztami, latarniami, słupami linii 

energetycznych i wolno stojącymi wieżami. 

Dodatkowo stanie pod drzewem podczas burzy 

naraża nas na śmiertelne niebezpieczeństwo 

uderzenia i przygniecenia spadającymi 

konarami, gdy zerwie się porywisty wiatr. W 

czasie burzy warto pozbyć się przedmiotów, 

które posiadają metalowe części, gdyż mogą one 

ściągać pioruny. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć jak ocenić odległość od 

burzy, a także poznać dziesięć złotych zasad 

zachowania w trakcie tego niebezpiecznego 

żywiołu, przeczytaj nasze artykuł na stronie 

numer 2.  

 

 

Skutki burzy, która przeszła nad Riverdale. Park Narodowy Brecon Beacons (Fot. Peter Lloyd) 

Tragiczne skutki żywiołu stulecia 

BEVAN FLOYD 

Gwałtowna burza - zwana przez wielu burzą 

stulecia, a nawet tysiąclecia - przeszła tydzień 

temu nad Riverdale i okolicznymi lasami. 

Zniszczenia były wielkie. O ile stłuczone przez 

wichurę szyby czy przeciekające dachy i zalane 

piwnice są oczywistym problemem, z którym 

jednak możemy sobie łatwo poradzić, tak część 

konsekwencji tego żywiołu wstrząsnęła naszą 

społecznością.  

 

Jak wszyscy zapewne wiecie, co roku nasza Liga 

Awanturników - czyli kółko naukowe badaczy 

okolicznych terenów - pod przewodnictwem 

jednego z nauczycieli wyrusza na około 2 

tygodniowy biwak w parku narodowym. Celem 

tych wypraw jest poznawanie zagadek i historii 

naszego regionu (na przykład pomnika 

Nieznanego Wojownika, czyż już nie pora by 

poznać jego imię?). Podczas takiej eskapady raz, 

może dwa wracają do miasta po zapasy  

prowiantu, ale głównie biwakują w lesie. 

Obecnym opiekunem kółka jest zgodnie z 

tradycją nauczyciel historii, czyli aktualnie 

bardzo lubiany przez uczniów pan Bale. 

Tegoroczna lipcowa rekrutacja do Ligii nie 

cieszyła się dużą popularnością wśród 

uczniów, dlatego na wycieczką oprócz pana 

Bale’a udali się tylko główni członkowie 

grupy: Stanley Willson, Adam M. Jones, 

Dafydd Smith i Ryan Evans (syn naszej nowej 

nauczycielki walijskiego). 

 

Wczoraj podczas apelu dyrektor szkoły ogłosił, 

że ta niezwykle gwałtowna burza zaskoczyła 

Ligę Awanturników na biwaku, podczas snu. Z 

wyprawy nie wrócili Dafydd Smith i Ryan 

Evans i uważa się ich za zaginionych, a pan 

Bale znajduje się w ciężkim stanie w szpitalu, 

choć szczegóły jego obrażeń nie są do końca 

znane. Całą sprawą zajmuje się policja. Tyle 

oficjalnych wiadomości. (Więcej na stronie 

numer 2). 
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  BYLE DO DZWONKA 

 

STRONA 2 

Tragiczne skutki żywiołu stulecia 

Czy to tylko nieszczęśliwy wypadek? 

10 złotych zasad zacho-

wania podczas burzy 
ROBERT MCCONNEL 

1. Jeśli burza zacznie się, gdy jesteś w drodze, 

nie chowaj się pod drzewami, wiatami czy 

słupami energetycznymi, tylko w budynku, 

ewentualnie w samochodzie.  

2. Jeśli burza złapie cię na otwartym terenie, 

trzeba trzymać stopy jak najbliżej siebie i 

przykucnąć lun się położyć.  

3. Gdy usłyszysz komunikat o nadchodzącym 

załamaniu pogody, usuń donice z parapetów i 

balkonów.  

4. Jeśli wychodzisz z domu, pozamykaj okna i 

drzwi.  

5. Jeśli jedziesz autem, zatrzymaj się na 

poboczu, lub lepiej na parkingu, i przeczekaj. 

Trzeba wystrzegać się parkowania pod 

drzewami i liniami energetycznymi, a także 

wysokimi konstrukcjami.  

6. Unikaj wzniesień i górskich szczytów. 

Najlepiej schronić się w niższych partiach gór, 

w miarę możliwości – w schronisku.  

7. Lepiej nie obserwować tego typu zjawisk z 

balkonu i odsunąć się od szyby.  

8. Warto unikać rozmów przez telefon. Nie 

korzystaj także z urządzeń podłączonych do 

prądu.  

9. Jeśli burza zastanie cię nad wodą lub na 

wodzie, należy jak najszybciej wyjść na brzeg. 

Nie należy także kąpać się w morzu, jeziorze 

ani rzece.  

10. Pamiętaj, że przed burzą trzeba się chronić 

jeszcze zanim zacznie padać deszcz – piorun 

może cię porazić wcześniej. 

O burzy słów kilka 

EMILY PHILIPS 

Burza – jest efektem mieszania się warstw 

powietrza – gęstego i zimnego z wilgotnym o 

mniejszej gęstości. Tworzą się wówczas prądy 

powietrzne, a energia cieplna skumulowana w 

powietrzu i parze wodnej zmienia się w 

niebezpieczną energię elektryczną i silny wiatr. 

Wyładowania elektryczne widoczne na niebie 

w postaci błyskawic mają natężenie w 

wysokości 20 000 amperów. 

Póki nie słyszymy grzmotów, lecz tylko 

widzimy błyskawice, można przyjąć, że burza 

jest od nas oddalona o ok. 70 km. Jeśli słychać 

ciche pomruki, oznacza to że odległo burzy od 

nas zmniejszyła się do ok. 25 km. Gdy 

policzymy sekundy miedzy błyskiem a 

grzmotem możemy oszacować odległość 

dokładniej. Należy liczbę sekund (między 

błyskiem a grzmotem) podzielić przez trzy i 

otrzymamy odległość burzy od miejsca 

naszego pobytu w kilometrach. 

 

BEVAN FLOYD 

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie z raportu 

policji, pan Bale został zawieszony w prawach 

nauczyciela, a prokuratura rozważa 

postawienie mu zarzutów zaniedbania 

obowiązków i narażenia osób małoletnich gdy 

tylko pozwoli na to jego stan zdrowia. 

Powodem takiego podejścia do tego zaginięcia 

jest fakt, iż plącze się on w zeznaniach. Z 

wiarygodnych źródeł związanych z policją 

nasz reporter dowiedział się, że pan Bale 

większość czasu jest w stanie wegetatywnym i 

nie ma z nim właściwie kontaktu. W niezwykle 

rzadkich momentach przytomności mówi, iż po 

prostu zgubili się w lesie podczas burzy, 

czasem jednak krzyczy, iż zostali zaatakowani 

przez coś wręcz nie z tej ziemi, a burzy 

towarzyszyły dziwne, nienaturalne dźwięki. 

Nie sposób dowiedzieć się od niego co stało się 

z zaginionymi uczniami. 

 

Warto tu przypomnieć, że w naszym mieście 

rozpoczęto budowę elektrowni atomowej, co 

spotkało się z ostrymi protestami ze strony 

okolicznej ludności, ekologów oraz 

aktywistów. W końcu jest tyle lepszych miejsc 

pod tego typu placówki, dlaczego budować to 

właśnie u nas? Gniew wzbudza również 

masowa wycinka lasu pod budowę. Jak 

dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, policja ujęła 

ten element w swoim śledztwie. Jedną z teorii 

jest, iż w panice spowodowanej burzą 

uczniowie ratowali się ucieczką z lasu i dwaj 

zaginieni wbiegli na teren budowy lub wycinki 

i tam doszło do tragedii. Drugą hipotezą jest, iż 

protesty przyciągnęły jakiś element 

przestępczy, który wykorzystał burzę, i porwał 

Dafydda i Ryana. Trzecia, właściwie 

odrzucana przez policję ale wciąż będąca 

alternatywą mówi, że aktywnym przestępcą 

jest tu pan Bale. Ta ostatnia uważana jest za 

najmniej prawdopodobną zarówno przez 

 

 

 

 

policję, jak i prokuraturę, ale według tej ostatniej 

niezaprzeczalnym faktem jest, iż pan Bale nie 

zadbał wystarczająco o bezpieczny powrót 

wszystkich chłopców i w tej kwestii powinien 

być pociągnięty do odpowiedzialności.  

 

Trzeba też pamiętać o jego dziwnych zeznaniach 

- czy są one wynikiem szoku spowodowanego 

burzą? Może pan Bale “widział” rzeczy, które 

ukazała mu nieznana substancja chemiczna lub 

alkohol? Czy jego stan spowodowany jest 

urazem fizycznym? A może nasi koledzy trafili 

na sekretną placówkę rządową, 

przeprowadzającą testy chemiczne z nieznaną 

substancją, sprawdzając jej wpływ na pogodę? 

Być może to ekipa budująca elektrownię 

używała chemikaliów wpływających na 

psychikę ludzi, którzy nie byli dostatecznie 

chronieni przed jej działaniem? Wiemy przecież, 

że rządy różnych krajów prowadzą tajne badania 

dotyczące zastosowania narkotyków i innych 

substancji jako wspomagaczy przy 

przesłuchaniach i jako środków i kontroli 

umysłów i ukrywają to przed obywatelami. Czy 

jedyną “winą” naszych dzielnych Awanturników 

było po prostu to, że byli w niewłaściwym 

miejscu w niewłaściwym czasie?  To nie może 

być przypadek, że tak gwałtowna burza - o mocy 

dotąd nie spotykanej w tej okolicy - dotknęła nas 

właśnie gdy rozpoczęto budowę elektrowni? A 

może otaczający nas las jest nawiedzony? W 

końcu tak mało o nim wiemy. Czy spowijająca 

go czasem gęsta mgła ukrywa sekrety i 

zagrożenia, o których chciał nas ostrzec pan 

Bale, a my to zignorowaliśmy?  

 

Jak na razie mamy więcej pytań niż odpowiedzi. 

Poszukiwania policji trwają, a my wraz z całą 

szkołą trzymamy kciuki za bezpieczny powrót 

naszych kolegów do domu i szybkie 

wyzdrowienie pana Bale’a. 

 

Powalone drzewa w lesie (Fot. Peter Lloyd) 

 

 

 


