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Wszystkim- nauczycielom i uczniom- życzymy niepowtarzalnych
wspaniałych wakacji, pięknej pogody, fantastycznych przygód 

i odrobiny tęsknoty za szkołą...
Do zobaczenia we wrześniu!
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56 lat temu, w listopadzie 1949 r., Światowa Federacja Kobiet Demokratycznych zainicjowała
1 czerwca jako Międzynarodowy Dzień Dziecka, który miał być świętem ochrony dzieci przed wojną,
krzywdą i głodem. Obecnie Dzień Dziecka znany jest już tylko w Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji i
krajach bałtyckich.
Pozostałe kraje świata świętują Dzień Praw Dziecka 20 listopada, w rocznicę uchwalenia Deklaracji
Praw Dziecka (w 1959 r.) oraz Konwencji o Prawach Dziecka (w 1989 r.). Konkurencyjne święto
zaproponowała w 1954 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Zgromadzenie Ogólne ONZ zaleciło
wszystkim państwom organizowanie obchodów Powszechnego Dnia Dziecka i zaapelowało, aby
wykorzystać te obchody do propagowania idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi całego
świata oraz do promowania działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju.
Zgromadzenie Ogólne w swojej rezolucji orzekło także, że każde państwo może organizować
własne obchody w dniu, który uzna za właściwy. Tak, jak różne są daty obchodzenia Dnia Dziecka,
różne są również zwyczaje z nim związane.

1 czerwca wszyscy jesteśmy dziećmi 

.
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We Francji 6 stycznia świętuje się Dzień Rodziny. Rodzice i dzieci zasiadają
wówczas do uroczystej kolacji, podczas której jedzą ciasto z wróżbami.
W Japonii Dzień Dziecka ma długą tradycję i obchodzony jest 5 maja - choć
świętują wówczas tylko chłopcy. Z tej okazji ojcowie z synami wieszają na
długich masztach flagi w kształcie karpia (jako symbolu siły i odwagi) i
przymocowują je na drzwiach. I tak zobaczymy całe rodziny karpi: na samym
szczycie proporzec, potem karpia - tatę, karpia - mamę oraz małe karpie,
przy czym liczba ich uzależniona jest od ilości dzieci w danym domu.
Dziewczynki mają swój dzień 3 marca, kiedy to przygotowują wystawy lalek
w tradycyjnych strojach i piją specjalny napój ryżowy.
Z okazji Dnia Dziecka obdarowuje się też japońskie dzieci balonikami.
Niektóre otrzymują ich tak wiele, że trudno je dojrzeć pod balonowym
bukietem.
W Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia. Dzieci ubrane w stroje
narodowe tańczą, śpiewają i puszczają latawce.
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W naszej szkole Dzień Dziecka 
świętowaliśmy na sportowo!

Czas pandemii dał się we znaki wszystkim, ale w szczególności młodym ludziom.
Pozbawieni kontaktów rówieśniczych, wspólnej zabawy i rywalizacji, tęsknili za
czasem, gdy wreszcie będą mogli spotkać się z kolegami i skonfrontować z nimi
swoje umiejętności. Z tym większym entuzjazmem spotkała się propozycja
organizacji Dnia Sportu połączonego z celebracją święta wszystkich dzieci. Czy może
być coś wspanialszego? Wysoka frekwencja, duże zaangażowanie, a przede
wszystkim radość na twarzach uczestników-mimo zmęczenia- to najlepsza
odpowiedź!
Nauczyciele wychowywania fizycznego przygotowali wiele konkurencji, w których
każdy z uczniów mógł sprawdzić swoje umiejętności, w myśl zasady: „dla każdego
coś dobrego”. Odbył się więc: turniej ringo, zawody w unihokeju, wyścigi rzędów,
skok w dal, rzut piłką lekarską czy piłką do kosza. Rozegrane zostały mecze piłki
nożnej, siatkówki i koszykówki. Można było także sprawdzić swoje zdolności
strategiczne podczas turnieju szachowego.
Najstarsi (uczniowie klas 6-8) mogli spróbować swoich sił w biegu patrolowym wokół
szkoły. Zmierzyli się w pięciu konkurencjach:
1. Rymowanka o poranku- zadaniem uczestników było stworzenie krótkiej piosenki
lub wiersza.
2. Mądra głowa, czyli zmaganie z zagadkami.
3. Bystry umysł- krzyżówki, łamigłówki, quizy,
4. Mistrz zwinności, czyli tor sprawnościowy.
5. Szybki jak błyskawica-transport „rannego”.
Dopisała zarówno pogoda, jak i frekwencja. Osiągano bardzo wysokie wyniki, które
pokazały, że potencjał sportowy wśród naszych uczniów jest duży. A jak mówi
przysłowie: „W zdrowym ciele , zdrowy duch. ”
Kilkugodzinne zmagania sportowe dostarczyły uczestnikom niesamowitych wrażeń
ruchowych, sporą dawkę sportowej adrenaliny i pozwoliły w miłej atmosferze spędzić
ten szczególny dzień. Wszyscy otrzymali słodycze, a najlepszych wyróżniono
pamiątkowymi dyplomami.
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B. Szelągowska "Mój przyjaciel"

Radość wielka mnie rozpiera,
gdy mam obok przyjaciela.

On uważnie mnie wysłucha.
Wiem, że mogę mu zaufać.

Jak nikt inny mnie rozśmieszy,
w chwilach smutku mnie pocieszy.

To on zawsze mi doradza
i tajemnic mych nie zdradza.

Bez wahania mi pomoże
wtedy, gdy się czuję gorzej.

I niczego się nie boję,
kiedy obok niego stoję.

Lubię lekcje z nim odrabiać
i świat cały z nim poznawać.

Chętnie wszystkim się
z nim dzielę, bo jest moim przyjacielem.

     

 9 czerwca - Dzień Przyjaciela
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Jak rozpoznać, że ktoś jest naszym kompanem na dobre i na złe? Czasami mamy takich ludzi obok
siebie, a nie potrafimy dostrzec, że to są prawdziwi przyjaciele.  Nieprzypadkowo powiedzenie że
prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie jest jak najbardziej trafne. Dlatego wielu lat wymaga
rozpoznanie, kto nim jest. Kto stanie za naszymi plecami, kiedy wszyscy inni się odwrócą? Kto nas
odwiedzi w szpitalu jeśli zachorujemy?  Przyjaciel to osoba, z którą dzielimy nasze tajemnice,
radości, smutki. Możemy przyjść do niego bez zaproszenia w samym środku nocy, a on otworzy
drzwi. Przyjaciel będzie nas wspierał na dobre i na złe, nawet jeśli nie do końca będzie przekonany o
słuszności sprawy. Przedstawi swoją opinię, wyrazi wątpliwości, ale w razie potrzeby stanie po
naszej stronie. Lojalność to jeden z najważniejszych elementów udanej relacji, testowany na
przestrzeni całej znajomości. 

.
.



www.nto.plNto | Numer 7 06/2021 | Strona 10  

www.juniormedia.plWYTRYCH-reaktywacja

23 czerwca- DZIEŃ OJCA
Obchody tego dnia zostały zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze obchody Dnia
Taty odbyły się 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton. Stało się to za
sprawą Sonory Smart Dodd, córki weterana wojny secesyjnej, która dowiedziawszy się o
ustanowieniu Dnia Matki wpadła na pomysł, by święto wprowadzić również dla uczczenia trudu
opieki nad rodziną wszystkich ojców – i tu zwłaszcza jej własnego, który po śmierci matki samotnie
wychowywał ją oraz jej pięcioro młodszego rodzeństwa. Jednak wydarzenie miało wówczas
charakter lokalny. W 1924 r. święto wprowadził do kalendarza prezydent Coolidge Jr., zaś 42 lata
później Lyndon Johnson podpisał prezydencką proklamację uznająca trzecią niedzielę czerwca
Dniem Ojca. Prezydent Nixon oficjalnie aktem prawnym ustanowił Dzień Ojca w 1972 roku. 
•W Tajlandii Dzień Ojca obchodzony jest 5 grudnia – w dniu urodzin już zmarłego króla Bhumibola.
Przy okazji urodziny króla to święto narodowe i dzień wolny od pracy. Ludzie ubierają się na żółto, 
bo to kolor dnia tygodnia, w którym urodził się król (poniedziałek).
•Rumunia jest jedynym krajem Unii Europejskiej, gdzie Dzień Ojca uznany został oficjalnie przez
państwo i tam druga niedziela maja jest dniem wolnym od pracy.
• W Australii wybierany jest Najlepszy Ojciec Roku.
• W Chinach Dzień Ojca obchodzony jest 8 sierpnia, ponieważ osiem brzmi jak ba, zaś 8 miesiąc
 i 8 dzień (ba, ba) brzmi podobnie jak potoczne określenie „tata” – ba-ba.
•W Estonii Dzień Ojca jest w drugą niedzielę listopada w czasie święta narodowego – Dnia Flagi.
•W Holandii zgodnie z tradycją ojcowie dostają śniadanie do łóżka, a na kolację zabierają dzieci do
swoich ojców.

W Polsce ojcowie obchodzą swoje święto 
od 1965 roku.

 I- choć nie jest ono tako popularne 
jak Dzień Matki- my zachęcamy 
do składania życzeń Tatusiom. 
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Wakacje tuż, tuż!

.

Jak przeżyć ostatni miesiąc w szkole - zalecenia:
godz. 645 - wstajemy z uśmiechem na ustach (koniecznie prawą nogą!). Myjąc zęby, nucimy wesołą melodię (uwaga na
pianę!);
godz. 730 - w czasie drogi do szkoły i po wejściu do niej uśmiechamy się do wszystkich (nawet do nauczycieli!);
godz. 800 - 1400 - w czasie pobytu w szkole staramy się nie rzucać w oczy nauczycielom (co będzie trudne , ale ćwiczenie
czyni mistrza);
w czasie godzin popołudniowych, spędzanych z rodziną, nadużywamy wręcz słów "proszę - dziękuję - przepraszam" i
stwarzamy wrażenie, że się w pocie czoła uczymy (wskazane szczególnie dla osób, których średnia ocen na świadectwie
nie jest zbyt wysoka);
wieczorem skreślamy miniony dzień w kalendarzu, a kładąc się do łóżka wspominamy najpiękniejsze chwile ubiegłego lata
(ale niech wspomnienia nie spędzają nam snu z powiek!);
zasypiamy z myślą: Wakacje coraz bliżej!

.
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Najlepszy  z najlepszych
Brawo, Aleksander!

. .
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Wiktor Tajduś zdobył II miejsce
podczas IV Pucharu  Śląska Dzieci 

i Młodzieży w KARATE KYOKUSHIN
kategorii młodzik.

Gratulacje!!!

.

.

Filip Wolak z klasy VI p podczas Mistrzostw
Województwa LDK zajął 1. miejsce w skoku w

dal oraz 3.miejsce na 300m.
                 

Reprezentował także naszą szkołę w skoku 
w dal

podczas Mistrzostw Województwa Opolskiego 
w  Lekkoatletyce.

  Zajął w tej dyscyplinie 3. miejsce

Gratulacje!!!  

  

Sukcesy sportowców

.

.
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Spędziliśmy razem rok szkolny. Staraliśmy się umilić Wam wolny czas, oddając do Waszych rąk
naszą gazetkę. Mamy nadzieję, że każdy znalazł w niej coś dla siebie.
Zbliża się koniec roku szkolnego a wraz z nim wakacje. Wielu z Was wyjedzie na obozy, kolonie
i wczasy.  Pamiętajcie:
- bądźcie uważni i rozsądni!
- korzystajcie z umiarem z darów lata! 
- bawcie się w bezpiecznych miejscach! 
- słuchajcie rad opiekunów!
- dbajcie o przyrodę!
- bądźcie mili i koleżeńscy! 
Jeśli posłuchacie naszych rad, wakacje będą WSPANIAŁE - czego Wam życzymy z całego serca.
Życzymy Wam, abyście nadchodzący czas  wykorzystali jak najmądrzej z korzyścią dla swojego
zdrowia i intelektu. Uczyć się można wszędzie i zawsze... poznawajcie świat, uczcie się go na plaży 
w podróży, ale również starajcie się odkrywać walory miejsc rodzinnych i dobrze znanych okolic.
Bawiąc się, pamiętajcie o bezpieczeństwie, aby wszystko, co robicie nie zagrażało zdrowiu i życiu.
Udowodnicie  sobie i bliskim, że jesteście rozsądni i odpowiedzialni. 


	Wszystkim- nauczycielom i uczniom- życzymy niepowtarzalnych wspaniałych wakacji, pięknej pogody, fantastycznych przygód  i odrobiny tęsknoty za szkołą... Do zobaczenia we wrześniu!  REDAKCJA
	kropki&kreski

	1 czerwca wszyscy jesteśmy dziećmi
	56 lat temu, w listopadzie 1949 r., Światowa Federacja Kobiet Demokratycznych zainicjowała 1 czerwca jako Międzynarodowy Dzień Dziecka, który miał być świętem ochrony dzieci przed wojną, krzywdą i głodem. Obecnie Dzień Dziecka znany jest już tylko w Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji i krajach bałtyckich. Pozostałe kraje świata świętują Dzień Praw Dziecka 20 listopada, w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka (w 1959 r.) oraz Konwencji o Prawach Dziecka (w 1989 r.). Konkurencyjne święto zaproponowała w 1954 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Zgromadzenie Ogólne ONZ zaleciło wszystkim państwom organizowanie obchodów Powszechnego Dnia Dziecka i zaapelowało, aby wykorzystać te obchody do propagowania idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi całego świata oraz do promowania działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju. Zgromadzenie Ogólne w swojej rezolucji orzekło także, że każde państwo może organizować własne obchody w dniu, który uzna za właściwy. Tak, jak różne są daty obchodzenia Dnia Dziecka, różne są również zwyczaje z nim związane.

	We Francji 6 stycznia świętuje się Dzień Rodziny. Rodzice i dzieci zasiadają wówczas do uroczystej kolacji, podczas której jedzą ciasto z wróżbami. W Japonii Dzień Dziecka ma długą tradycję i obchodzony jest 5 maja - choć świętują wówczas tylko chłopcy. Z tej okazji ojcowie z synami wieszają na długich masztach flagi w kształcie karpia (jako symbolu siły i odwagi) i przymocowują je na drzwiach. I tak zobaczymy całe rodziny karpi: na samym szczycie proporzec, potem karpia - tatę, karpia - mamę oraz małe karpie, przy czym liczba ich uzależniona jest od ilości dzieci w danym domu. Dziewczynki mają swój dzień 3 marca, kiedy to przygotowują wystawy lalek w tradycyjnych strojach i piją specjalny napój ryżowy. Z okazji Dnia Dziecka obdarowuje się też japońskie dzieci balonikami. Niektóre otrzymują ich tak wiele, że trudno je dojrzeć pod balonowym bukietem. W Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia. Dzieci ubrane w stroje narodowe tańczą, śpiewają i puszczają latawce.
	W naszej szkole Dzień Dziecka   świętowaliśmy na sportowo!
	Czas pandemii dał się we znaki wszystkim, ale w szczególności młodym ludziom. Pozbawieni kontaktów rówieśniczych, wspólnej zabawy i rywalizacji, tęsknili za czasem, gdy wreszcie będą mogli spotkać się z kolegami i skonfrontować z nimi swoje umiejętności. Z tym większym entuzjazmem spotkała się propozycja organizacji Dnia Sportu połączonego z celebracją święta wszystkich dzieci. Czy może być coś wspanialszego? Wysoka frekwencja, duże zaangażowanie, a przede wszystkim radość na twarzach uczestników-mimo zmęczenia- to najlepsza odpowiedź! Nauczyciele wychowywania fizycznego przygotowali wiele konkurencji, w których każdy z uczniów mógł sprawdzić swoje umiejętności, w myśl zasady: „dla każdego coś dobrego”. Odbył się więc: turniej ringo, zawody w unihokeju, wyścigi rzędów, skok w dal, rzut piłką lekarską czy piłką do kosza. Rozegrane zostały mecze piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Można było także sprawdzić swoje zdolności strategiczne podczas turnieju szachowego. Najstarsi (uczniowie klas 6-8) mogli spróbować swoich sił w biegu patrolowym wokół szkoły. Zmierzyli się w pięciu konkurencjach: 1. Rymowanka o poranku- zadaniem uczestników było stworzenie krótkiej piosenki lub wiersza. 2. Mądra głowa, czyli zmaganie z zagadkami. 3. Bystry umysł- krzyżówki, łamigłówki, quizy, 4. Mistrz zwinności, czyli tor sprawnościowy. 5. Szybki jak błyskawica-transport „rannego”. Dopisała zarówno pogoda, jak i frekwencja. Osiągano bardzo wysokie wyniki, które pokazały, że potencjał sportowy wśród naszych uczniów jest duży. A jak mówi przysłowie: „W zdrowym ciele , zdrowy duch. ” Kilkugodzinne zmagania sportowe dostarczyły uczestnikom niesamowitych wrażeń ruchowych, sporą dawkę sportowej adrenaliny i pozwoliły w miłej atmosferze spędzić ten szczególny dzień. Wszyscy otrzymali słodycze, a najlepszych wyróżniono pamiątkowymi dyplomami.

	9 czerwca - Dzień Przyjaciela
	B. Szelągowska "Mój przyjaciel"  Radość wielka mnie rozpiera, gdy mam obok przyjaciela. On uważnie mnie wysłucha. Wiem, że mogę mu zaufać.  Jak nikt inny mnie rozśmieszy, w chwilach smutku mnie pocieszy. To on zawsze mi doradza i tajemnic mych nie zdradza.  Bez wahania mi pomoże wtedy, gdy się czuję gorzej. I niczego się nie boję, kiedy obok niego stoję.  Lubię lekcje z nim odrabiać i świat cały z nim poznawać. Chętnie wszystkim się z nim dzielę, bo jest moim przyjacielem.
	Jak rozpoznać, że ktoś jest naszym kompanem na dobre i na złe? Czasami mamy takich ludzi obok siebie, a nie potrafimy dostrzec, że to są prawdziwi przyjaciele.  Nieprzypadkowo powiedzenie że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie jest jak najbardziej trafne. Dlatego wielu lat wymaga rozpoznanie, kto nim jest. Kto stanie za naszymi plecami, kiedy wszyscy inni się odwrócą? Kto nas odwiedzi w szpitalu jeśli zachorujemy?  Przyjaciel to osoba, z którą dzielimy nasze tajemnice, radości, smutki. Możemy przyjść do niego bez zaproszenia w samym środku nocy, a on otworzy drzwi. Przyjaciel będzie nas wspierał na dobre i na złe, nawet jeśli nie do końca będzie przekonany o słuszności sprawy. Przedstawi swoją opinię, wyrazi wątpliwości, ale w razie potrzeby stanie po naszej stronie. Lojalność to jeden z najważniejszych elementów udanej relacji, testowany na przestrzeni całej znajomości.

	23 czerwca- DZIEŃ OJCA
	Obchody tego dnia zostały zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze obchody Dnia Taty odbyły się 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton. Stało się to za sprawą Sonory Smart Dodd, córki weterana wojny secesyjnej, która dowiedziawszy się o ustanowieniu Dnia Matki wpadła na pomysł, by święto wprowadzić również dla uczczenia trudu opieki nad rodziną wszystkich ojców – i tu zwłaszcza jej własnego, który po śmierci matki samotnie wychowywał ją oraz jej pięcioro młodszego rodzeństwa. Jednak wydarzenie miało wówczas charakter lokalny. W 1924 r. święto wprowadził do kalendarza prezydent Coolidge Jr., zaś 42 lata później Lyndon Johnson podpisał prezydencką proklamację uznająca trzecią niedzielę czerwca Dniem Ojca. Prezydent Nixon oficjalnie aktem prawnym ustanowił Dzień Ojca w 1972 roku.  •W Tajlandii Dzień Ojca obchodzony jest 5 grudnia – w dniu urodzin już zmarłego króla Bhumibola. Przy okazji urodziny króla to święto narodowe i dzień wolny od pracy. Ludzie ubierają się na żółto,  bo to kolor dnia tygodnia, w którym urodził się król (poniedziałek). •Rumunia jest jedynym krajem Unii Europejskiej, gdzie Dzień Ojca uznany został oficjalnie przez państwo i tam druga niedziela maja jest dniem wolnym od pracy. • W Australii wybierany jest Najlepszy Ojciec Roku. • W Chinach Dzień Ojca obchodzony jest 8 sierpnia, ponieważ osiem brzmi jak ba, zaś 8 miesiąc  i 8 dzień (ba, ba) brzmi podobnie jak potoczne określenie „tata” – ba-ba. •W Estonii Dzień Ojca jest w drugą niedzielę listopada w czasie święta narodowego – Dnia Flagi. •W Holandii zgodnie z tradycją ojcowie dostają śniadanie do łóżka, a na kolację zabierają dzieci do swoich ojców.
	W Polsce ojcowie obchodzą swoje święto  od 1965 roku.  I- choć nie jest ono tako popularne  jak Dzień Matki- my zachęcamy  do składania życzeń Tatusiom.

	Wakacje tuż, tuż!
	Jak przeżyć ostatni miesiąc w szkole - zalecenia: godz. 645 - wstajemy z uśmiechem na ustach (koniecznie prawą nogą!). Myjąc zęby, nucimy wesołą melodię (uwaga na pianę!); godz. 730 - w czasie drogi do szkoły i po wejściu do niej uśmiechamy się do wszystkich (nawet do nauczycieli!); godz. 800 - 1400 - w czasie pobytu w szkole staramy się nie rzucać w oczy nauczycielom (co będzie trudne , ale ćwiczenie czyni mistrza); w czasie godzin popołudniowych, spędzanych z rodziną, nadużywamy wręcz słów "proszę - dziękuję - przepraszam" i stwarzamy wrażenie, że się w pocie czoła uczymy (wskazane szczególnie dla osób, których średnia ocen na świadectwie nie jest zbyt wysoka); wieczorem skreślamy miniony dzień w kalendarzu, a kładąc się do łóżka wspominamy najpiękniejsze chwile ubiegłego lata (ale niech wspomnienia nie spędzają nam snu z powiek!); zasypiamy z myślą: Wakacje coraz bliżej!

	Najlepszy  z najlepszych  Brawo, Aleksander!
	Sukcesy sportowców
	Wiktor Tajduś zdobył II miejsce podczas IV Pucharu  Śląska Dzieci  i Młodzieży w KARATE KYOKUSHIN kategorii młodzik. Gratulacje!!!
	Filip Wolak z klasy VI p podczas Mistrzostw Województwa LDK zajął 1. miejsce w skoku w dal oraz 3.miejsce na 300m.                   Reprezentował także naszą szkołę w skoku  w dal podczas Mistrzostw Województwa Opolskiego  w  Lekkoatletyce.   Zajął w tej dyscyplinie 3. miejsce  Gratulacje!!!
	Spędziliśmy razem rok szkolny. Staraliśmy się umilić Wam wolny czas, oddając do Waszych rąk naszą gazetkę. Mamy nadzieję, że każdy znalazł w niej coś dla siebie. Zbliża się koniec roku szkolnego a wraz z nim wakacje. Wielu z Was wyjedzie na obozy, kolonie i wczasy.  Pamiętajcie: - bądźcie uważni i rozsądni! - korzystajcie z umiarem z darów lata!  - bawcie się w bezpiecznych miejscach!  - słuchajcie rad opiekunów! - dbajcie o przyrodę! - bądźcie mili i koleżeńscy!  Jeśli posłuchacie naszych rad, wakacje będą WSPANIAŁE - czego Wam życzymy z całego serca. Życzymy Wam, abyście nadchodzący czas  wykorzystali jak najmądrzej z korzyścią dla swojego zdrowia i intelektu. Uczyć się można wszędzie i zawsze... poznawajcie świat, uczcie się go na plaży  w podróży, ale również starajcie się odkrywać walory miejsc rodzinnych i dobrze znanych okolic. Bawiąc się, pamiętajcie o bezpieczeństwie, aby wszystko, co robicie nie zagrażało zdrowiu i życiu. Udowodnicie  sobie i bliskim, że jesteście rozsądni i odpowiedzialni.


