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Drodzy Czytelnicy!  

 

Wkrótce  ferie zimowe! Chcemy życzyć Wam 

udanego odpoczynku oraz regeneracji przed 

nowym, pracowitym półroczem. Spędźcie 

ten wspaniały czas w gronie rodziny i przyja-

ciół. Nie zapominajcie jednak o podstawo-

wych zasadach bezpieczeństwa, aby każdy 

wrócił do szkoły  bez uszczerbku na zdrowiu. 

 

Zespół redakcyjny. 
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           Chciałabym Wam przedstawić jed-
ną z naszych uczennic. Nazywa się  Julia 
Kędzierska i chodzi do klasy 2c. Pasjonuje 
się końmi. Jeździ w stajni w Trzcielinach, 
a jej koń ma na imię Olivier. 
 Julka wcześniej interesowała się ba-
letem oraz karate. Warto podkreślić, że w 
obu dziedzinach miała niemałe osiągnię-
cia. Na przykład w karate doszła już do 
niebieskiego pasa i była drugą wicemi-
strzynią Polski w 2015 roku. W balecie 
razem z koleżankami zajęła 1. miejsce   
podczas Grand Prix Europy. Niestety, pół-
tora roku temu miała kontuzję kręgosłu-
pa i do dzisiaj ma problemy ze zdrowiem. 
Ta sytuacja sprawiła, że ze wszystkich do-
tychczasowych pasji musiała zrezygno-
wać. Pozostała jednak miłość do koni, z 
którymi nie umiałaby się rozstać. 
 Na koniach jeździ od dawna, choć 
zawodowo dopiero od roku. To właśnie 
dzięki tym zwierzętom wciąż osiąga suk-
cesy. Jest posiadaczką Srebrnej Odznaki 
Jeździeckiej oraz 3. klasy sportowej. Bar-
dzo często bierze udział w różnych zawo-
dach. Julia zajęła 10. miejsce w mistrzo-
stwach Polski w Toruniu.  
 Na 2018 rok ma dużo postanowień, 
które ma nadzieję spełnić. Chce na przy-
kład wziąć udział w ogólnopolskich a na-
stępnie międzynarodowych zawodach. 
Oczekuje na wyniki plebiscytu w „Głosie 
Wielkopolskim” na Sportowca Roku 20-
17. Aktualnie zajmuje 2. miejsce w głoso-
waniu. Ostateczne dane zostaną ogłoszo-
ne w lutym. 
 Mimo że Julka sporo godzin poświę-
ca swojemu hobby, to i tak znajduje  
 

 
 

czas na szkołę. Zawsze stara się osiągać 
jak najlepsze wyniki w nauce, co jej zresz-
tą nieźle wychodzi. Dostała nawet propo-
zycję nauki w liceum w Stanach Zjedno-
czonych. 
 Ja ze swojej strony życzę Julii dal-
szych osiągnięć i wysokich wyników w za-
wodach. 
 

Agata Zuchowska, kl, 2A 
 
 
 
 

Uczniowie z pasją 
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Karnawał 

 
Karnawał to przede wszystkim okres balów i zabaw. Jego rozpoczęcie oficjalnie następuje w dniu 

Trzech Króli, czyli 6 stycznia, jednak wiele osób uważa za datę jego rozpoczęcia Nowy Rok.   
Koniec karnawału jest jednak o wiele bardziej jednoznaczny i wypada w Środę Popielcową. Sam 

karnawał ściśle kojarzy się jednak z szaleństwem noworocznym oraz z nadrabianiem strat w zabawach i 
balach, które wstrzymywał  skutecznie okres adwentu. Oczywiście, rozpatrując w ten sposób samo istnie-
nie karnawału, równie dobrze można powiedzieć, że jest on przejawem szampańskiej zabawy przed okre-
sem Wielkiego Postu, który poprzedza święta Wielkanocne. Zwłaszcza na to tłumaczenie wskazuje sama 
nazwa „karnawał”, ponieważ rozdzielając  je na odpowiadające człony w języku włoskim, otrzymamy zna-
czenie -  pożegnanie mięsa, co jednoznacznie można skojarzyć z zapowiedzią nastania postu. 

           Biorąc pod uwagę dzisiejszą formę karnawału, należy zwrócić uwagę, iż nie można jedno-
znacznie określić jego długości. Wiąże się to ściśle z ruchomością świąt Wielkanocnych, a w szczególności 
Środy Popielcowej.  

Karnawał to także nieodłączny element dzieciństwa. Już od grudnia dzieci żyją myślą o  balu. Zaba-
wy karnawałowe goszczą z powodzeniem już w przedszkolach, a im wyżej w stopniu edukacji, są one bar-
dziej pomysłowe i wystawne. To wspaniała forma zabawy, zwłaszcza dla najmłodszych. To właśnie pod-
czas balu maja one możliwość uczestniczenia w różnorodnych konkursach. Nieodłącznym elementem ta-
kich wydarzeń są odpowiednie stroje. Wokół tego istnieje prawdziwa otoczka tajemniczości i niecierpliwo-
ści. Dzieci starają się nie zdradzać przed swoimi rówieśnikami, w co będą przebrane i w jaki sposób, a już 
na pewno nie omawiają szczegółów swoich strojów karnawałowych. Młodzież bawi się już bardziej w tra-
dycyjny sposób. Jeżeli nie obowiązuje konwencja balu przebierańców, zakłada się stroje wieczorowe. Czę-
sto obowiązuje bardziej oficjalny strój. 

 

                                                     Zwyczaje karnawałowe: 

                  Do głównych tradycji karnawałowych należą oczywiście zabawy, bale i parady. Najbardziej zna-

ne parady i zabawy tego okresu to karnawał w Rio i karnawał w Wenecji. Parady odbywają się głownie tuż 

przed Środą Popielcową i trwają kilka dni.  

To długo wyczekiwanie wydarzenia, do których  mieszkańcy przygotowują się dużo wcześniej . Specjalnie 

na te okazje zamawia się niezwykle stroje. Są one bogato zdobione, często mienią się złotem. Królują 

przede wszystkim pióra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Bachmann kl. 2d 

Kinga Sitarz kl. 2d 

http://www.xn--karnawa-tjb.pl/moda
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Zima to czas, który można spędzać równie aktywnie jak latem. Oczywi-

ście sporty uprawiane zimą i latem bardzo się od siebie różnią, ale jedne i 

drugie są równie lubiane i mają ogromne rzesze sympatyków. Oto kilka 

najbardziej popularnych zimowych dyscyplin sportowych. 

Skoki narciarskie - dyscyplina sportowa rozgrywana na skoczniach narciar-

skich od połowy XIX wieku. Dyscyplina ta cieszy się popularnością głównie 

w Europie. Celem jest wykonanie jak najdłuższego skoku po rozpędzeniu 

się i odbiciu od progu skoczni. 

Miejscem, w którym 

narodziły się zimowe 

konkurencje klasycz-

ne, w tym także skoki, 

jest Norwegia. Tam 

właśnie pojawili się 

narciarze, wykorzystu-

jący „dwie deski” nie 

tylko do biegania, ale i 

skakania.   

Początki skoków w 

Polsce to rok 1908, kiedy to przeprowadzono konkurs skoków w Sławsku 

(wygrał zawodnik „Czarnych Lwów” - Leszek Pawłowski). Pierwsza skocznia 

z prawdziwego zdarzenia powstała we Lwowie w 1910 roku. W 1925 zreali-

zowano pomysł budowy wielkiej, nowoczesnej skoczni na Krokwi w Zako-

panem, dzięki staraniom działacza sportowego i architekta w jednej osobie 

– Karola Stryjeńskiego. Zawodnicy wyposażeni są w następujący sprzęt: 

narty, wiązania, buty, kombinezon, kask, gogle i rękawice. 

Sport 
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Hokej na lodzie - to sport zespołowy rozgrywany przez pięciu graczy 

terenowych i bramkarza na lodowej powierzchni o długości 60 m i szeroko-

ści 30 metrów. Każdy z zawodników wyposażony jest w kij, łyżwy oraz od-

powiednie ochraniacze, Do gry służy wykonany z twardego kauczuku krą-

żek, który zawodnicy trącając kijami starają się wbić do bramki przeciwnika. 

Mecz hokeja na lodzie składa się z 3 części zwanych tercjami, z których każ-

da trwa 20 minut czystej gry(czas jest zatrzymywany, gdy wystąpi przerwa 

w grze). 

Igrzyska olimpijskie - XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie – odbędą się w po-

łudniowokoreańskim Pjongczangu w dniach 9 - 25 lutego 2018 roku. Go-

spodarz igrzysk został wybrany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski 6 

lipca 2011 roku w Durbanie. Pjongczang wygrał już w pierwszej rundzie 

głosowania uzyskując 63 głosy, pokonując drugie Monachium o 38 głosów, 

a francuskie Annecy o 45 głosów. 

Narciarstwo alpejskie - jest to jedna  z form narciarstwa. Jest to dyscyplina 

sportu polegająca na zjeździe po ośnieżonym stoku górskim na nartach 

przymocowanych do butów za pomocą wiązań. Ojczyzną nart jest Azja 

Środkowa, okolice Bajkału i gór Ałtaj. W Europie po raz pierwszy zjechano 

na nartach w  1849 roku. Dokonał tego pastor Johanna Josefa Imsenga z 

Wallis. W okolicach 1860 roku powstała pierwsza na całym świecie wytwór-

nia nart w miejscowości 

Sils Maria. 

 

Kinga Rachwał kl. 2b 

Kamila Stodolna kl. 2b 

Sport 
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    Zbliżają się ferie zimowe. Wszyscy się cieszymy, bo jest to czas wolny od zajęć szkol-

nych, czas swobody i radości. Wielu z nas okres zimowy pragnie spędzić w sposób ak-

tywny i planuje naukę jazdy na nartach lub snowboardzie. Gdzie zatem się udać, aby 

nasz debiut w dziedzinie sportów zimowych był udany? 

    Ośrodek Narciarski "Czyrna-Solisko" w Szczyrku – jeden z większych ośrodków narciar-

skich w Polsce, zwany też „Szczyrkowskim Ośrodkiem Narciarskim”, położony w Beski-

dzie Śląskim na północnych zboczach Małego Skrzycznego i Wierchu Pośredniego. Ośro-

dek ma dwie dolne stacje: północną – Czyrną (bliżej centrum Szczyrku) i południową – 

Solisko (bliżej Przełęczy Salmopolskiej). Skupia 13 wyciągów orczykowych o łącznej dłu-

gości 7800 m i zdolności przewozowej 8800 osób/h. Trasy narciarskie o łącznej długości 

22 km są doskonale dostosowane do przeciętnego poziomu umiejętności większości 

narciarzy, a dwie z nich są oświetlone po zmroku. Oprócz tras łatwych - zielonych i nie-

bieskich, znajdują się również trasy trudne - czerwone oraz bardzo trudna – czarna. Tra-

sy zjazdowe są w zimie utrzymywane przy pomocy nowoczesnych maszyn śnieżnych 

oraz w dużej części dośnieżane przez system sztucznego naśnieżania, który jest jedynym 

sposobem zapewnienia ich dobrej jakości w naszych warunkach klimatycznych. Dla tych, 

którzy swoją przygodę z nartami zaczynają jest tam mnóstwo „oślich łączek” i różnego 

rodzaju wyciągów.  

    Dlaczego warto wyjeżdżać na narty? Ponieważ narciarstwo to sport, który angażuje 

niemal wszystkie nasze mięśnie. Osoby, które regularnie je uprawiają, nie muszą mar-

twić się ani o kondycję, ani 

o odpowiednią wagę. Zimo-

we szaleństwa na stoku to 

sposób na niezapomnianą 

przygodę , nowe znajomo-

ści oraz całe mnóstwo do-

skonałej zabawy! 

Źródło: Wikipedia,  
www.studentsnews.pl 

Kornelia Jezierska, kl. 2a 

Natalia Królik, kl. 2a 

Turystyka 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%82%C4%99cz_Salmopolska
http://www.studentsnews.pl
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„Kroniki Archeo” 

Tym razem chciałabym zaproponować coś młodszym uczniom naszej szkoły, a mianowicie serię 

książek autorstwa polskiej pisarki Agnieszki Stelmaszyk. Miałam okazję ją przeczytać już kilka lat temu, kie-

dy to mama przyniosła mi pierwszą część, a ja zakochałam się w niej od pierwszego rozdziału. Seria nazy-

wa się „Kroniki Archeo” i opowiada o niesamowitych przygodach dzieci archeologów.   

Ania i Bartek Ostrowscy oraz Mary Jane, Jim i Martin Gardnerowie są zainteresowani poszukiwa-

niem legendarnych skarbów. Niestety, zabawa w detektywów i odkrywców może się okazać niebezpiecz-

na, gdyż niejeden bogacz chciałby mieć w swojej kolekcji bezcenny naszyjnik egipskiej księżniczki czy skarb 

mieszkańców mitycznej Atlantydy. 

 Dlatego, jeśli chcesz wybrać się z młodymi poszukiwaczami i przeżyć przygodę swojego życia, za-

stanów się dobrze czy nie boisz się ryzyka. Potem sięgnij po pierwszą część pt. „Tajemnica klejnotu Nefe-

retiti” i  ruszaj w podróż do Egiptu, gdzie piaski pustyni skrywają wiele sekretów, a niebezpieczeństwo czy-

ha na każdym kroku.  Spróbuj, a  nie pożałujesz udziału w tej wyprawie.   

Książka potrafi wciągnąć już od pierwszych stron i trzymać w napięciu do ostatniego słowa. Tak 

przynajmniej było w moim przypadku. Kiedy zaczęłam czytać „Kroniki Archeo. Tajemnica klejnotu Nefere-

titi” nie mogłam się oderwać od lektury. Zapomniałam o wszystkich obowiązkach. Ważne było tylko to, co 

się wydarzy w następnym rozdziale, jak potoczy się akcja. Czasem mnie zaskakiwała, innym razem intrygo-

wała.  

Do tego zachwyciło mnie piękne wydanie wszystkich książek, które wyglądają jak prawdziwy dziennik po-

dróży i przyciągają niczym magnes swoimi kolorowymi okładkami. Zachęcam do poznania całej serii! 

Magdalena Woźniak, kl. 2a   

Koniecznie Pzeczytaj! 
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Koniecznie Przeczytaj! 
„Papierowe miasta” 

            Książka „Papierowe miasta” to kolejny bestseller autora „Gwiazd naszych wina”, Johna Greena. Jej 

historia skupia się na losach chłopaka o imieniu Quentin (Q), który podąża śladami tajemniczej dziewczy-

ny – Margo. 

            Margo Roth Spiegelman to dosyć szalona nastolatka, przyjaciółka Q z dzieciństwa. Mimo że zerwali 

z sobą kontakt dość dawno, pewnego dnia pojawia się przed jego oknem i prosi, by został jej kierowcą 

podczas całonocnej wyprawy. To właśnie to wydarzenie będzie miało istotny wpływ na jego dalsze życie. 

Co zaskakujące, dziewczyna znika następnego dnia, pozostawia jednak tajemnicze wskazówki. W poszuki-

wanie Margo angażuje się jeszcze troje przyjaciół. Wspólnie podążają wyznaczonym tropem. Podczas roz-

wiązywania tej zagadki natrafiają na niesamowite i mroczne miejsca.  

            Quentin zdaje sobie sprawę, że Margo wcale nie była taka, jak sobie ją wyobrażał… 

            Lektura jest godna polecenia ze względu na intrygujący rozwój akcji i wątek psychologiczny. Jest 

także wartościowym źródłem wiedzy na temat literatury, gdyż autor często przytacza cytaty z niezwykle 

inspirujących utworów. 

„Wszystko pędzi przed siebie, nic nie ginie. 

A umrzeć jest czymś  innym, niż można by sądzić i lepszym” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coś z kącika dla młodego czytelnika! 

„Dzień czekolady” 

„Dzień czekolady” autorstwa Anny Onichimowskiej to fantastyczna książka! W sąsiedztwie chłopca, Dawi-

da, pojawia się nowa, nieco marzycielska dziewczynka – Monika. Razem przeżywają zarówno trudne, jak i 

te wspaniałe chwile. Pomimo iż czas biegnie nieubłaganie,  oni się nie zmieniają.  

Cudowne i momentami wzruszające opowiadanie dla najmłodszych czytelników. 

Adrianna Jędras kl. 3a 
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Muzyka 

Stray Kids to dziewięcioosobowy boysband spod skrzydeł JYP Entertainment, w odróżnieniu od większości 

kpop'owych zespołów, zebrał się sam bez narzutów od wytwórni. Do pewnego momentu nie miała ona wglądu 

ani w pozycje, ani w skład Stray Kids. Wszystko zostało zapoczątkowane przez 3RACHA, w skład którego wcho-

dzą Chan, Changbin i Jisung. Wydawali oni utwory na Youtube, a światło dzienne ujrzał nawet ich mixtape. 

PROGRAM SURVIVALOWY 

6 października 2017 roku przez JYP został wypuszczony teledysk do piosenki "Hellevator". Był on zapowiedzią 

dla programu survivalowego z którego wyłoniony miał zostać nowy zespół. Survival wyemitowany został na 

stacji Mnet. Miał on na celu sprawdzenie przez wytwórnię czy Stray kids mają wystarczające umiejętności, żeby 

zadebiutować w najbliższym czasie. W odcinku czwartym wyeliminowany został Minho, a w ósmym Felix. W 

dziesiątym, noszącym nazwę "9 or 7", zdecydowano jednak o przywróceniu wyeliminowanych członków i de-

biucie w dziewiątkę.  

CZŁONKOWIE 

W skład zespołu wchodzą: Bang Chan, Kim Woojin, Lee Minho, Seo Changbin, Hwang Hyunjin, Han Jisung, Lee 

Felix, Kim Seungmin oraz Yang Jeongin.  

Ze względu na raczej mroczniejszy koncept i dużą ilość rapu w piosenkach, aż 6 członków zajmuje się rapowa-

niem. Są to Changbin (główny), Jisung (główny), Hyunjin (prowadzący), Felix (prowadzący), Chan (wspierający), 

Minho (wspierający). 

W refrenach piosenek stawiane jest jednak bardziej na wokal, którym zajmują się: Woojin (główny), Chan 

(prowadzący), Seungmin (prowadzący), Jeongin (wspierający), Jisung (wspierający), Changbin (wspierający), 

Minho (wspierający). 

Stray Kids nie brakuje również świetnych tancerzy. Te pozycje zajmują: Minho (główny), Hyunjin (prowadzący), 

Felix (prowadzący), Chan (prowadzący). Dodatkowo Minho przed dołączeniem do Stray Kids tańczył jako back 

dancer dla, jednego z obecnie najpopularniejszych zespołów z Korei Południowej, BTS. 

Liderem zespołu jest Chan, Maknae (najmłodszy członek) Jeongin, a twarzą Hyunjin.  

MIXTAPE 

Debiutancki album Stray Kids planowany jest na pierwszą połowę 2018 roku. Na razie zespół promuje się z "Pre

-Debut Mixtape". W związku z tym wypuścili jeszcze 

dwa teledyski. Najpierw do piosenki "Grr", a na-

stępnie do "Young Wings". Na liście utworów znaj-

dują się tylko te, które zostały stworzone w trakcie 

trwania programu. 
 

 
 

Karolina Kasprzak kl. 2b 
Magdalena Malak kl. 2b 
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Schronisko 
Buli to starszy pies w typie labradora. Jest wychudzony i wyniszczony. 

Mimo wyglądu „najsmutniejszego psa świata” jest bardzo energiczny, 

bardzo chętnie wychodzi na spacery ciągnąc na smyczy. Zgadza się z 

suczkami, mieszka w 

kojcu z koleżanką. Kto 

zapewni mu opiekę na 

resztę życia? 

 

 

 

 

 

Bambi jest psem lękliwym i delikatnym. 

Przeraża go sytuacja w jakiej się znalazł. 

Bambi potrzebuje cierpliwego właścicie-

la, który pomoże ponownie zaufać czło-

wiekowi. Bambi zgadza się z innymi psa-

mi. 

 

Źródło: schroniskoostrow.pl  

Kornelia Jezierska, kl 2a 
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Kulinaria 
Ciasteczka owsiane 
Składniki: 

1 kostka (200g) miękkiego masła (o temperaturze pokojowej), 
1 niepełna szklanka brązowego cukru  
Cukier wanilinowy/olejek waniliowy/wanilia, 
2 małe jajka, 
1 szklanka mąki, 
1 łyżeczka proszku do pieczenia, 
2,5 szklanki płatków owsianych lub żytnich, 
Garść rodzynek lub innych bakalii (w przepisie oryginalnym z książki Home baking, ja użyłam po-

kruszoną gorzką czekoladę). 

Wykonanie: w jednej misce mieszamy suche składniki – mąkę, proszek do pieczenia, płatki owsiane i 

bakalie. W drugiej ucieramy mikserem masło, do utartego masła dodajemy cukier z cukrem wanilio-

wym. Ucieramy dalej, dodajemy jajko. Do utartej masy dodajemy suche składniki i ucieramy jeszcze 

chwilę. Ciasto nabieramy łyżeczką i formujemy kulki. 

Na dużą blachę wyłożoną papierem do pieczenia układamy kulki z ciasta, każdą lekko rozpłaszczamy i 

nakłuwamy kilka razy patyczkiem. 

 

Zachowujemy odstępy pomiędzy ciastkami ponieważ w czasie pieczenia ciastka nieco się rozpłyną. 

Wstawiamy do gorącego piecyka na 10 minut.  

 
 

Magdalena Szukalska kl. 7c 
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Humor  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pojęcie ferie ma różne znaczenia, a o to one: 

-ferie (łac. feriae) – starorzymskie określenie dni odpoczynku poświęconych obrzędom religijnym dla któ-

regoś z bóstw 

-włoskiego sformułowania ferie używa się również w odniesieniu do "wakacji sądowych" (vacatio legis) 

-współcześnie pojęcia tego używa się w odniesieniu do dni wolnych od nauki szkolnej. 

 

Moje lenistwo jest dokładnie jak 

cyfra 8. Jeśli się położy, to staje 

się nieskończone. 

Szkoła jak telewizja!! 

Geografia - Discovery Channel 

WF - Szkoła przetrwania 

Religia - Dotyk anioła 

Chemia - Szklana pułapka 

Fizyka - E=mc2 

Historia - Sensacje XX-wieku 

Język polski - Magia liter 

Muzyka - Jaka to melodia? 

Lekcja wychowawcza - Na każdy 

temat 

Poprawa - Stawka większa niż 

życie 

Nowy w klasie - Kosmita E.T 

Ostatnia ławka – Róbta, co chceta 

Wyrwanie do odpowiedzi - Loso-

wanie lotto 

Wywiadówka - Z archiwum X 

Woźny - Strażnik Teksasu 

Korytarz szkolny - Ulica Sezam-

kowa 

Powrót taty z wywiadówki- Wej-

ście smoka 

Szkoła - Świat według Kiepskich 

Samotność - gdy w ciągu tygodnia 

telefon zadzwonił 5 razy. I zawsze 

to był budzik. 

  W tramwaju 

- Dzień dobry, bilecik skasowany? 

- No, nie skasowałem. 

- Niedobrze. Poproszę dowód oso-

bisty 

- Dlaczego? 

- Muszę wystawić mandat 

- Wie pan, kim ja jestem? No, wie 

pan? 

- Nie wiem i nie obchodzi mnie 

to. Poproszę dowód! 

- To ja panu powiem. Jestem 

szczęśliwym posiadaczem biletu 

miesięcznego. 

Przychodzi facet do skupu i mówi: 

- Mam wiadomość 

- Jaką? 

- Złom. 

Weronika Waliszewka kl. 7d 

Amelia Piłat kl. 7d 
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English 
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Englisch 
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Bezpieczeństwo 

 
Zachowaj następujące zasady bezpieczeństwa podczas zbliżają-

cych się ferii: 

1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym wytrzy-

małości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj z 

przygotowanych lodowisk – miejsc do tego przeznaczonych.  

2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejo-

wych!  

3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!  

4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!  

5. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.  

6. Kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych.  
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