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wakacyjnych liderów. Nie muszą najwięksi i najsilniejsi, dobrego lideľa
cechuje przede wszystkim mądľość i odpowiedzialność za członkőw grupy. Lider, to ktoś kto
wstawi się za słabszym, zareaguje na kĺzywdę innych, dostrzeŻe niebezpieczeństwo, powie

,,nie'' zbędnemu ryzyku. Czy są wśród Was tacy? Nie mam wątpliwości, Że tak!

Zakonczenie roku szkolnego to najwłaściwszy moment, aby zwtőcić Waszą uwagę na

kwestię bezpieczeństwa. Moi dtodzy, bezpieczeństwo to nie puste hasło, slogan czy
internetowy hasztag, który wymyślili dorośli, aby uprzy|<rzyć, Wam wakacje' Za tym słowem
kľyje się najwyŻsza tľoska o to, aby Wasz _ nie ma co ukľywać - najlepszy czas w roku,
upłynął bez niepotrzebnych problemów.

W nadchodzące wakacje aktualne pozostają hasła kampanii społecznej Rzecznika
Pľaw Dziecka - ,,odwaga ľatuje Życie" (www.odwagarutujezycie.pl). odwaga to nie brak
stľachu przed skokiem do nieznanej wody' to pľzede wszystkim umiejętnoŚć podejmowania
mądľych decyzji, zdolnośó do asertywnych postaw, odpowiedzialność za siebie i bliskich.

Pamiętajcie' Że wokół macie doľosłych, któľych Zawsze możecie poprosić o pomoc.

Waľto słuchać ich rad, ľozmawiaó, nie dąsać się, że czegoś zabraniają' Ich teŻ, kilka lub
kilkanaście lat wcześniej ktoś ostrzegał przed wakacyjnymi niebezpieczeństwami. Do Waszej
dyspozycji jest bezpłatna linia Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12.

Przy okazji, apeluję do doľosłych o stwoľzenie podczas wakacji możliwie najlepszych
waľunków do wypoczynku dzieci. Niezależnie czy bawią się na placach zabaw (pamiętajmy

o stanie technicznym!) czy pod opieką wychowawców na koloniach i obozach (wierzę, Że

dacie radę jak co roku!) - dorośli mają obowiązek ľespektować pľawa najmłodszych, a te
zaczynają się od ludzkiego szacunku.

Wszystkim Życzę dużo słońca i uŚmiechu! Wypoczywajcie bezpieczniel'
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Wakacyjni liderzy _ trzymam za'V,ĺ as kciuki !
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