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w ÓkEŚic z*iękŚzonej zachorD*.hBści n! g|}pę. no|eł ycz.gó|nic paniębć

ÓŹasudacb dotlczących zaówdo zdrcrv.so styl zycia' jak leź p.ostych Ć1vnnościaÓh

hicieDioarych' ł|óE Drosą uchtlnió lrlzed zachorÓsanien, PŹedstlBione lreści fawiemją

2|e.cniż nćly1oi}'cf'e DE netod].czne' (óE mogą zÓśbć wykÓż'śaoe ł prfil'lt:.cd

srypy i vskaaia jak loslępować w pż}padk! lr1strpienia achorołań'

TREśCI MERYToRYCZNE

clTpu s@onoru jesi osbą chotobą rłnusow! która pŹenosi sję drogą l.fupclkową

bądź tż pPez końbkl bełośredni 2 z'k.żońą osobą |ub u skuonymi po*'iePlhnilmi'

Pańliętać n.lcży, żę wifl|sy gryp} Iw r).n ró]Vnież rYirus A(HlNl)vj poa Ólgdńineh

żyNynr morą pluls'sć jedynie ki|k godzin (śEduiÓ 2'] godżin!)' chańktery$yca'y jeŚ

d|a niej grvlhoqny pocżqlrk' w ciqal ÓkÓtÓ 24.43 8odzin od akr.ni! pojawinją się

pieNszr Óbjawy: w'soka elrącżk. n'wsl do ]9'5"c' dEszoze' bóle mięśniorło steworve'

ból sllila. bó| slołY. kŁ"ze|. ogóIne os|abieńie i k.hl U ńicldórycb chor!.h, f{,łavcfa

U dzjgci n1ofo $ryŚtąpić bi.Elnka i bó|e bŹucha'

No*. grypa AGrN1)rjest chorcbą u adu oddecbo\.go. klóń p zonosi się ówni.Ź

dÓgą klPglkową bądż pŹez konak bezpośredni z zaklońą osÓbą lub ze sk.żon)mi

powicahńian1i i ł'1arc]!je podobne objay}jak glyp' słoio\"'

ulęymująca 5ię bżń'nisja wifuśa g!tp! Ilpu A(H|Nl)v zosta]a pot{'iedzona pżez

śvirlÓwąorgdizację zdmuii (w]lo) ]v więcej niżjednyn Ńgionje. co $alo Śi? l'-!c7łną
do Ógłosrenia pŹcf tę oryanizcję pandemii lrypy.
osłosanie pmden1ii **vÓlalej *iflscb grypytypuA(HlNl]r spoBodoiva|e byto ńYnią

|dkl€ń, że tłirus grlpy 1ypu A(H I N l )v:
. fua zdÓlnośó zak.żania |udzi,

. jćsl rr sbń]o $fMlaó chorcbę u |udzi.

. nroże b)ć ]anvÓ p@.ÓgÓny z czlosiekł na czlołiela

Ludfie nie mają Ejksztah.nei Ódponości na tego rvirusa lub jEst ona nisł}st .aj{c''

PieNszć pŹ'p.dki zak.żenia wnuse'n g{pv lypu A(HIN])V ponvieldzono

* kajach AnEryki Póluocnej (MekŚyk i UsA) w Polsce pieni5zt pĘ'padelr zakueni'

p.svierdzonowdd 6 ha.Ja 2009 r' u o$by do| oslej. któ' a porl' ócih z UsA'



zl|ecenia dotyeące zdrowego stylu żYcia wpbYljące I! potęgow! e

i u macnian ie rdrowia

Dzieoi i mlodzi* po\'inny ubierać się odpowiedńio do pogody' iłk by orsanizm nie

pŹegŹswał się i nie pooi| podcas s}śokich tempeBfur na zewną1ż i \€l'nąnz poniegczeń

nn' w 'lomu] rv s^ole i inn'd' Nio ha|eŹy ótnież pÓ^vÓ|ić na b. b' oig.nizn zoslał

\ł}żiębiony po.lc6 niskich lemp.mnr i niekoŹyŚtn.j aury' NaIą' adbaó o odpowieddi

lbiór fe Śta€ólń)n Nócąrien LpiBi na ol{foie głos}, ołrycie tulowio (okolice nelĄ'

i lakźe na ciĆple i ni9p%nakolrre obuwie'

'' Uroh.icon! digta boglt! s s|rl.dniki odżywcze' virlniny i minerlly

w dieci€ wufuĆniaj{cej odpóhÓ.ć ńie pdlinno Źdbńłnąó białka' szżegó|riÓ

z$łalteao $ chudyn mięsig, drobiu' rybach' jaj..h i saach' szcregó|ną rcIę odgr}slją

lu lakźe wibEiny: c, A, E ał3ńe pu edc wszystkiD w świeżych oło@Ćh i MŹywach oI&

wiEmina D' kóra jest produ*owańa Nd \ tven proniehio\rani. słonecaego padające8o

ro skóĘ' klolDe są tż sklłdniki finen|nc bkie jak cFlq żelia. nagnez' se|cn' w diecie

nie Ir.sinno zabrgknąó blomika' N!lżJ. pió dużo rvody (al{a się 30 n{Ąg'm'o'), a tlkże

ńleka i mpojó*' m|ecznych. |€meltorłon'ch (550g/dzień)' B$dzo wune jćś' ab' dżićci

i nnodzież spoż)vab pŹed w9ścień dÓ śżkÓly śniad'ńie.ll śniada ic rł szko|e oEz.iopb

posilek n! obild v szłol. |ub po powmcie do domu. Kol.cja posifuu bń kłroś'livm,

spożywona minimum 2 godziny pęed snem'

3' Aki!*bÓść fiżydn! i zablwa

Za|{a się, abJ, codziemie' niezleżńi. od pogody. spędaó pEynljmnGj Eodzjnę
e powielPu. Naląy zaohęcać dzi.ci j 'nlodzież do,jał ujcĘsśżgj akgNńości lizyŹnej'

w o*resie Nzrcs|u i roavoju nlodyoh og'b na|ez' lnik!ć zb)r fo&'n!ch' nońo

obci{żljących śpońó{' wskeane.je$ l'loe Ód cz.su do czsu znieniaó tlimat i otoozenie'

Nic l.k nic EE.n.rujc i ni. $zmacnił sił organizmu, ! co za lym idzie róvnią

odpomości. jak qĄściwa i|ość snu' w \r'yTietrzonym rłc4śniej ponieśrcuniu'

opl-vńalńa dawk. nÓcnego odpożynku w pżyp ku dzicci i n'onzi'zy w wieIo szko|nym
je* większ niż u dorcsłe8o i ł1nosi 9.I l godzin na dobę.



Nal.ży uuyny\ać bigieĘ oŚ.biŚtą i oLo.zenia' znieniić rśgulamie bigliaę

osobislą ore pośoięl' Wene jest rómi* systematycae wietEenię pości€li. Ponadto na|*y

ńieó pŹy Śobie zawsże jedńÓr&orv. chuśleczki higigńiczne i systcm.rycznie' N nifuę

potŹeby, ouyszó ńos z łfdzielińy.

Postępow'nie w okr€sie poptz€dzlją.ym zacborolvalta

L Prolilrttyko grypy rv ekole

szkola jst Di€jscem, w łt1'yn uczniowie pŹeb)vają w bliskiej odleglości' dlatego

choroby szeŹąE się d'ogą kope|ko\q, mogą pżenosić się gczegóhlie ląl{o. choz}'

ucfńio]vie mogą leż sbnÓwió żódlo fak'ehia dla człońków Śwoich mdzin oraz innlch osób.

z tlóryni kontaklują się N zycitl codzi.nnym'

sklteĆżnÓść żapÓbiegani! szczBniu się zóknżcń Nifusem grypy wśód ucbiów f|ży

Y d łm slopniu od do&ej trsŃłpncy środowisk! szkohEgo z rodficmi orr

z &iećni i mlodzieżą Koordyn.toBmj {vch dzia]oń poĘinni być dyEktoŹy Vkó}, klóĘ'

wspóldziaIają s' rym zkresie z loko|ną s]rlŻbą zdrcrłia, 51gcją sMitano epidemiologicaą

PŹwolowania do dzia].ń pmiilakrra-\,ch' w tyll aopoEzed€ 9kó] v śrcdki

cz}slości onz puepro\adz. . edukscji odzicóiv. 0caiów otrz pe^onelu szkóI powinno

być Ń]konane jak najvcrcśniej' na począl|u sgonu Elfpoweao'

lDfonacje d|a prMsnikó' *kól

. d|a uoaió*. rod'ców oE pe^onelu szkob zÓrganizoMć ŚNtani! gdukacyjne

dÓr}tfĄcs podśiwÓ\9th hclÓd apÓbicgania 9e1zcniu się załażcń wiruŚcfi g1'?y

sezoDowej |ub norcj BrĘyA(HlNl)v|
. spmwdzić kanały łążtrości vkoły z rodzicmi i mo'nlości szybkieBo icn

. pro\adzić c}1śliaĘ edulację dot. zapobieglnia z'ł!żeniom poprez dostlrczanie

ma@rialó\, infÓmacyjnlch na tefial zacbo$anla się s' szkole' v doł i ińńych

nriejscach pftb}ryo a w cusie wo|nym oraz prcmorvać sszelkie a.ho\ania

f na]iejŚrją.e pńwdÓPÓdobieńŚtwo f kdŹeniaj



. zrchęmó do ŚZfepień prcnv grypie sea'oęj omz no{tj grypie A(H]NDV

(w nonEnci€ pojawićnia się *zepiontj)'

ws|vjnć może być, 'rgodnione z |oka|ną służ]rą fdrwid folBłlifuł.ńi. .kcji v.upigń

d|a uczliów. Finansor'anie le8o p@dsiętięcii pŹez |okllny sdnloŹąd bioby bardzo

ll,lrofiLktylo grypy s doD!

. obser{owaó dohoqnikó* {!kJfL!ą.ych obj.w' arypopodobne. W pr4T ku

slŚąpidnił Óbj,*ós u dońolvni*órv l alcż!.' Śkontakio$aó się z |.kdu m 'tdżinnym

i pofusbó s dońUi

. myó Ę* m}dicm pod bicżącą. cieplą \odą pr.z 20.]0 sekund, 1ake biędzy

palclnri| pokoać malyn dzieoionr jak nale'! !o ńbić (użrvijąc mydla' pod oieph

. z!db&j' by dzi€cko awe mia]o pr4. sobie jednÓiżowe chusteczki nigieDicae

. z$tJrjoć nos jedDorMśą chuśBÓzką bigienicaa. podczas kichonia i us& podc6

ksłania. \ł)u ucać ją do kosa po jeJnorzo*ln użycj'':

. w pŹDadkn bnku jcdnÓmzoryon d ste.zek kicn&. i kshć v Ękaw N ÓkÓlicy

lokcia, a nie !v dlonie;

. @ikać pźebwdia wśród ludżi' klóŹy ryklalją objarĘ, grypopodobńe;

. spędzdć z dzioc1iicm ikqMi. 9olny ozs na ś*ićł-n pDwielŹul

. wielu)ć fahkńiętć pońićsfcańia 3.4 fiuy dziebnie, k'doleovo pzez I0 ninul|

. zadbać o poŹsd.k rv mi6zksniu, gczególDić }v luchńi i ł.zienoe'

l h}ć ręc. pżez 20.30 sckund mydlen pod bicżącq' oieplĄ lvodą t.kŹg fficnzy

palcmi' wi.lokotńi. w ciąru dnil;

. unikać dotyliania blon śhuov}oh uś, oż! i ńosl:

. z.cho]wj odleclośó (|2 metry) od i jrh osób podczas kichonia i kslania:

. zaŚleiaó nos jednorrołą chust.oz]ą higieojĆzną pod%s kichfuig i ula podĆżs

kasłania. $"mcać ją do kosa po jedńokrhyh uźyoiui

. umyć ręce pod biĆźącą!!ÓdąpÓk.s]an]u |ub kichanju:



. N pŹypadku braku jednorŁoqych chusteczt hbieniczryclr kichaó i kaslaó w Ęliow
ł ołJlioy ]olioia, . die w dlonie;

. unik.ć konilklu z osobanrj. ktjre kicheją i kaŚz|ą:

. spę&aó wolny czas m świeżym povi.t.zu:

. wie!ż!ć pokój 3.4 rŹy dfieiije. ł.żdÓżotvo pŹez l0 minutj

. w plzypadku wystąpienia objawów gĄ!y. ponlfodnować o sł.im ś.trie zdrowia

'D&iców l u b op ickunó'v. klóŹ! skonlaktuj ą s ia z |ckaa m lodzinnym '

Po\lfpos.nie {'PrĄ'padkU {}śąpie!i. f.choro$!ń !a grypę

I' Dzilhnia podMas rtTstępow{ni! achorowań v gko|.

tnfornacje dl. dyrektoróu n!|rczycieli i pmtalego ŹkoIn.ao pgĘon.|u

r !ł lmlcie pobttL $ Śfkole obseńvos!ó dfie.i i mlodzigż pod kĄtcm poiar'ienia sĘ

u nich obja*órv gĘvpopodobn)th (takich jał: so.ączlia' kosze|. bó| gedl& ból lnięśni,

bó|glo*n d regoze, os]obignie. biegunke)l

. w Eie {'-vstąJ)ionia t}powych objawó}v grypy u Uczniói{, pÓi.fonnoŃać odzicóE

o koniegności zgłosz€nia się f dzieckjenr do lekMa i sloso}vać się do ,jego a|ec.ń:

rvPĘ}'padku iEstąpietria objawólv choroboNlch u ncaia rv sz|o|e' nlleży

nitFhmiaŚ ubieścić go \r osobnym porieszcfeniu. Jeśli są lo objawy o njewi.lunr

Msiletriu należy powiadomić iodziców o konieczności odebmnia ucz1ia fe 9ko]y:

w PŹypadku cieżfiego achoow.nia rcrrAnib'aó d|a ucznia &anspolt do vpiLllo,

u4adniljąc to z rcdzicani/opiekutrmi dziecta:

l adbać o cĘgI! dÓsĘP do Śi! lrdolyĆh śrcdków higioiczn}ch w lo'lelach

idolofyÓ starań o apcw|iońie op|vnalnrb \oruŃórv higienicao{sitanrych

rvc rvYys&ich pomiesrrcniachl

. apNńjć niejscl do Óy.ia ąk |ub ich d€].n|.kcji odpowiednini p8P&stani m

błzic allonolu (ż60%) i zptwbić Nyposflżeni. lych miejsc $ odposi.dnie środki

i materilb higielicaę;

l fl*nić hiBienę miejsc pŹĆbyrł'hia uĆzniów w lyfo n,nl codzienn. cftsz.fcnic

porvieEcbńi. f k!óryńi uczliowio nająkonbkl|

. foĘłnimwać !v rahach nbżliwości jak oajczęsrszy pob},t ucaiów na nvieżłm

połietŹu ł,cz$ie pBN i |ekcji ]Vychow&ia fizychćgÓ;

. systemarycaie u'ieltzyć sa|e |ekcyjne i nlne ponicvczenia (np' śalę eimBstycad,

łEdoBzoBÓ pĘż l0nińul.

5



II. D'tlrnii podaas ł'ystępow.ni. zlcborowan w donu

Informlcje db ugtriół' i ndziców

. w pŹypodku 2a.horo\,ania n! grypę poreslaś ł domu i sko óldo\dć się z lekMm'

o sposobie i casie lec&nia paojenla adeoyduje lekej

. rv caic k.sz|u l'|b kjcheia rkywać nÓs i uŚta jcdnoiżową chBl.cfĘ higienifuą

ldó.ą po uzyoiu no|efy ł}mció do kosz, a ręcc umyó st.Bnnie po bieżĄcą cień

. unikaó dÓ1lkżnia na|cahi usl, nosa i oczu;

. rv rczmo*ic unik.ó bIiŚkich kÓnbktó{ ż smówc?!

. zmiech'ć Uścisków dIoni. pocllunków itp'i

. p.,! szkolą unikaj pŹcb,alania N ni.jscact skupjsli ludfi (lypu] kino' dyskot.k',

Ććnlrun handlołe, hala spono*z hp')' a ł ŚarcEólrości nsorłych zeŃffidań o|Ł

upiłwidnia ŚpÓńó}v kontakto\ych;

. m podsa$ic inlońDcji otŹymanyclr w szlo|ę| pEeslrzćgaó podskwowych Ź4ad

higi.niczn)d nie ry|ko pÓdczas pŹeb'v.nji w gkolc. .le ósnież w. sszystkich

sYuacj&h pozoszkobych.



TREŚCI METoDYczNE

Edukrcja dzlect w fieku 6-12lat

Ro&ice są pie$szyni i najMżliejs4ni o$bami najĄcymj \'yav na zachowAnio

dzieci. Pe]ljąc llką r|ę po{inni fpćwnić i'n ogóldą ćdukację zdlowolną D|alggÓ tEŹ

aangażołanić ródfiów i( pżÓkD}-anil infÓmcji dfiściÓnr na tonat 'rofiiakl).ki elj.py
jeŚt 4adniĆe' To na niĆh spoc4ava obowiąfk. ab! ińfomacja dohrla do dzieci w sposób

wŚkaali! dotyaąaz..4ażowania mdzicół':

l sTrególńić U ma''th dzieĆi oŚobiŚl' pżyklad ńd'cólv m \'Pływ

na pżyswajmie pżs|nńw dot' fapobiegańił lrypicj
! lodzice poNimi posiada. podslaBowe h|onnaoje i zalecenia ole akl}lnie srosow!ć

je rv życiu codziennyll;

. żródhm Biedzy dla $dziców mogą być sporkania edukeyjng w sztolach. ińfońaoje

pŹek.f}v5ue pŹez lekŹy podżas Biz'}t ł zltładadb oPioki zdmłohej oż |isly.

!|od{j trkay**arc $dzicon z ińfonnacj.bi i p.radami Dt' z.pobĘłnia gypie'

EdDk.cjł skicrcwłra do mdziców j.ś częśto op.rt. na hzsh D{sĘpujących 'u ekazaoh:

L Edtrkuj s'cbi. ffie8o.

2. Rozmawilj rc sBoim dzieokiem.

]' zapeBł bezpi€cćńśrvo/PrÓfiI'ttllrę w donu'

. .|ekry dział5ń p'!fi|lktyczlych za|ezq.n Uczestnifua dyreklolów 9zkóŁ naucz'cićli

i 4lortdów V zakr3'e eduk&.ji/zdrÓl'ił Pcńone| sz*ob powinien byó pEkoouy,

żć edukacja w okresie poprdującym zclrorcwania o@ x' olcŚie }yslłpidni4

a.hoowań na Erypę są prior}'tetem|

. pu.kozyvane |Eś!i porłinny korelow!ć 4 slsożÓńyni $lrunkani w szliole

(infBstruktum i zóoby)j

. koNekwenĆja N oLfukcji ucziół. rodzicóiv i peŃnelu jest de'dujĄc!

v oŚiągnięci! cclów edukacyjnyoh i eliłqavnych zntian posLlv i zaĆlrÓwd1wLv' gfupi



rłspó|nJn ffianownikien wykolzyst}wanrh metod' form i pońocy dydakrlcłlch

w al(l6io prcfilaktyki gr}py' powinny byó: jsność' prostola, niekos'oMość orŹ

anEaźÓ\uńie Puedibwicićli ś@dowisk. gkol.eao, rcdzioów i paltnerół

wskŹŃi! merodygng dotyełc€ prowadzeni.Cduk.ciizd|owotn.j *'gkol.:

Prz!-łladow. fornly i pomoce dydlkttone, które nogą być zstosfr'nć * pm*adrni!

9d ocji zdrorvotn€j uq.iós do |!t | 2:

mleży uży$Ź. więcoj fÓ.n viż'lńyćh/giaficżn]ch niż t.kŚto{Tch N p@kazylvaniu

infÓmacji. f wldg-a n]Ódśż,atr ufu iÓn:

Śtosovać w eduk&ji lofuę 'poku i potłi.df,. 'by Nódć Us'gę Uczniów;

powiązaó prcti|aktykę choloby 2 opowi'daniami. bobalemi albo inn}mi

Ędoreniomi juz łcrcśniej mnyrni lczniom. by pomóĆ iń fużuńieó ho{t.

lbsblkqjnę dla nich poję.iol

pnwaJzióajęci2akt'\lizuja.oe unikaćdługich\akladórv;

spób@orłać u sp€ojolist.mi zdrowia (lĆkgulmi, pjćlęBnifukmi} v ce|u

fapewnienia d.dalkowego autoly€h. b' pźk'f!{ać inlÓmrcF i procsjonalie

odpowiedfi M p''lMi! flówńo ucbiów.jak i rodziców

in|omdoje pżekżĄme * lÓrńic vizualngj i andiovizualnej . rysunki' plakaty

np' plakry powimy być umiejscowione N noj\ł!żliejvyĆh ni.jscach w szko|o:

k|asaoh,]eienkacl\ prcfilok!rczn)Tr labinoci. piclęgniarkij

ajęcia aktywżującc' ang.żująe r$zystkiob ucaiół w klaŚie/gupic jakÓ drc8.

do uiŹ'me]ia ich zainte€soYaniaj

lekcje/pmc. domowc/ółicfenio skiercsan9 na adaoi! z {r,koŹystanien małych'

viaahych kaltek z ćviąenilm' do zbier,nia prz trtniów:

np' kombinacjo: naukoł. *'iośncnie Go o je$ wifu' f pr}tycznyn faslosowanien

(rysne( wnusa. doplsow5nie !,])ól' foikńÓrgańżmólv dÓ zsieŹąt. kt,jr.je nos7'r

opowiadanio nt' grypy z posqńi. jasnyńi zdaniańi i ilustrscjmji, powiążanyni

pfuf b€fpoś€dni zwiąrck przycz}nÓ\'o - sku*ov}i

Dp. dwó.h ko]egót jćdm jalrÓ pnwid]owy pŹykhd slosoNani! zed hitsieny

i drugi jako nGpnwidlowy pżylrład' Drugi aohorowl i nie ńożć wyjśÓ się b'wiÓ'

później odwieda lekaża i ucąv się ja|( być zderym,



PotlżVe Nskazania nie ĘaczeĘują rvszyslkich foń. . jedynic dcrunkołuą n.

sposób pod9jścia i odzaj pÓńro.y d)d'ktrmFh' ttóre nogą byó slosowane w €dukacji Ń

Profi|akiyki gryp' wvkole' MetodJ. i rnrny oddzialy*ania mŃżq b!ó dó{Ó$\rane do

wieku i nrożliwośoi percepcyjnyoh odbioltóŃ. pÓnieMż fdolność do tozuffienj.

absaakcyjn'oh pojęó nzwija 5ię Me z $iśkień dficĆi'

Edlkacja mtodzieŹy w lłi €ku r2-18 |at

lduklcja skierowlna do mlodzieź' częśto polega n. połącrcnfu stlndardowych metod

zŃĘmi techuiksnri medialn}Ti, lby efeli'vńie łsahDwaó zni.ny postaw i zachołań

zdrcwolnych. ZajęĆia eduiac'ne prwiĄ1y być kcagrvnc. pclączone z pzękoEm! który

doshtcz' ińfomłcji z wykoŹ'sl'ni.n ndt{ldziej popul'm].h wśród mlodfieł tcĆh.ik

i naŹędzi nultimed'alnyoh'

DdukoBdie fu|odfieży ńofe odb,lv'ć się tż plz.z rc&iców' klóŹ'y odgqrylją

bardzo dużą lolę N dosteczaniu i wmacnj$iu nrrirnnacji !v zakeŚie dbania Ó fdfuwio'

Lisl do rdzioós' apBsjący ich do wsparci! eduldĆji. noż. btó u:-koŹ}sl.ly

rv infomołoniu o tym' cago ich dzieci uczą się f gfkóle' Ten l'p p@kaz$ańia inlomacji

jeś islohr]rn wspa!.iem dzi!i']r edukac'j.}th prowhdzońtcb pŹcz Pl'cówki oświ.tolvo.

zdrołie Y potrld 50% algł' od śr!|U ży.il i dlatego lŹeba:

jał o nie Jbać .odziennie'
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llot dr bat. i. med. Andtrj Zebiski
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fułl'd lpld.ńio|ogli

Mrl' drdl@E! !'rir, d c1)r4r40l

v!naM24 03 2có9 l'

w miąz|! z Fzpo..@jsyD sĘ mu1ń rbm {ko n'n nusiry [cz'ć 5Ę e

tlzosl@ łgŃż.tris *mi'm śię żk@i. iGm ł'Nn A(l]lN]),

W dtfkr z !T u!%jni. pŹrpniim o koF&aoi.i dsllMńe vlołon ptr

|o|'ne sbqie soilm Ęidmiologi@ Źl..ó dotylzjlyó ptrff|'klyki $]!y {

i!tsiyfu cj&h povld,ącycr' mMni. młódz]dy'

|'" €!!podLEJl'afTldnic7y.|Ąt1h9'mrlJr Jr iNbó' ŃIodmłl,

ńd'dni poan$iai dziei f objawi gqay v dW. U ł pŁ)T!dr! poiwim' Ś(

bk.go dfi.ck' w gkolc odd?n]ić j€ .d im}ch i {lorfuiaju lbdzi@i odBl!. do

x imejd Ę loiMdmi. ńd'.ó[ żl poqlfuj lyć Pt4gobmj do olieb md

.hÓryn dz].ckiqi ł d@u' RodzjN pMimi ń.Jfi!ą tlda z n'.n Ęnzi€ śię

opi.łou,no Łiddim j zlMid $bi., ' l&i.,oMĘ ata@cję ni.obeio&i g

BiE$u pdly' vażD. jd abr ńd?j.e i !t@d''!y hy|i lwj.dóni Flvw tEąłrh z

kod.ksu p$cy] ! do!oł.y.h flo|Ńeń nr Ópiilę Md .loI}B dzidł'im

]-x,\ńc'L,łRtr
olóq.gr ln'ts|{b@ fu iiMg.
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