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ZNAM KRESY

Znam Kresy z opowieœci babci;
Dzieñ rozpoczêty i zakoñczony Maziarni¹ -
Gmina Kamionka Strumi³owa, powiat Busk,

A tu m³ody wikary - Antoni Adamiuk.

Znam Kresy z opowieœci babci;
Codziennoœæ wtopion¹ w rytm przyrody;

Pole, las i dziadek W³adek - leœniczy;
Zgin¹³ m³odo, przez banderowców zamordowany.

Znam Kresy z opowieœci babci,
Która w czasie po¿ogi zrodzi³a dzieciê;
Moj¹ mamê - ma³¹ Stasiê, rocznik'43;

Poniewierka, tu³aczka, przyjazd na obc¹ ziemiê.

Znam Kresy z opowieœci babci -
Ból, ¿al, ³zy i nadziejê na powrót;

Od ponad æwieræ wieku na tamtym œwiecie,
A ja sercem wci¹¿ odczuwam jej têsknotê.

                                                Maria Farasiewicz

ROCZNICA RZEZI WO£YÑSKIEJ

                                    cd. str.2
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W roku szkolnym 2019/2020 dzieci  3-letnie "Misie" z
Przedszkola nr 3 w G³ubczycach wziê³y udzia³ w miêdzy-
narodowym projekcie z zakresu edukacji prozdrowotnej i
profilaktyki uzale¿nieñ  "Moje zdrowie - moja si³a, wielka
moc",  którego celem by³o wychowanie zdrowego, aktyw-
nego, œwiadomego swoich mo¿liwoœci i posiadaj¹cego umie-
jêtnoœci wspó³istnienia z przyrod¹ przedszkolaka. Projekt
rozpocz¹³ siê 02.09.2019 r. a zakoñczenie nast¹pi³o 31.05.2020
r.  Niestety, od marca musieliœmy przejœæ na pracê zdaln¹ ze
wzglêdu na Covid 19. Dziêki zaanga¿owaniu rodziców i dzieci
mogliœmy doprowadziæ projekt do koñca. Przedszkolaki przez
ca³y rok wykonywa³y po trzy zadania z piêciu modu³ów.
Zadania i modu³y, które przedszkolaki zrealizowa³y to:
I. "¯yj Zdrowo i bezpiecznie"
* Kodeks zdrowego i bezpiecznego przedszkolaka
* Zdrowie- spotkanie z pielêgniark¹
* Domowy k¹cik przyrody- sadzenie roœlin
II. "Jestem tym co pijê i jem"
* Zamiast soku- przygotowanie koktajlu mleczno- banano-
wego
* Warzywa, których nie lubimy- Dzieñ Marchewki
* Zamiast cukru - przygotowanie pralinek "Kulki mocy"
III."Przed chorob¹ uciekamy na w³asnych nogach"
* Elementarz sportowy- nauka wiersza "Zdrowie"- I. Salach
* Wiem, co jem by byæ zdrowym- przygotowanie sa³atki owo-
cowej
* Aktywne metody w zabawie-  zabawy z wykorzystaniem
elementów Weroniki Sher
IV. "Zamiast graæ na komputerze lepiej jeŸdziæ na rowe-
rze"
* Mój wymarzony rower- praca plastyczna
* Ja i moi koledzy-  ogl¹danie filmiku edukacyjnego
* Ruch to zdrowie-  æwiczenia z wykorzystaniem butelki
V. "Gdy ziemia wo³a o pomoc"
* Œmiecioludek- praca techniczna
* Lubimy zabawy i eksperymenty- eksperyment- Malowa-
nie na mleku, Têcza na talerzu
* W kontakcie z natur¹- ogl¹danie filmiku edukacyjnego

Modu³y i zadania realizowaliœmy elastycznie tzn. w do-
wolnej kolejnoœci oraz dostosowuj¹c je do potrzeb i mo¿li-
woœci dzieci. Przedszkolaki czerpa³y du¿o radoœci z ka¿dego
wykonanego zadania. Nauczy³y siê prawid³owych nawy-
ków higienicznych i zachowañ prospo³ecznych, w³aœciwych
nawyków ¿ywieniowych, stosownej  postawy wobec œro-
dowiska przyrodniczego oraz aktywnoœci fizycznej. Po zre-
alizowaniu wybranych zadañ  ca³a grupa jak i przedszkole
otrzyma³o certyfikat za uczestnictwo w projekcie.

                        Katarzyna Komplikowicz

MOJE ZDROWIE - MOJA SI£A,
WIELKA MOC

BUDOWA  ¯£OBKA
 ̄ ³obek Miejski w G³ubczycach od zawsze by³ zwi¹zany z Przedszko-
lem nr 3, które istnieje w G³ubczycach od czasów powojennych, czyli
od oko³o 75 lat. Pierwotnie znajdowa³ siê w budynku dzisiejszej ka-
wiarni Ogrodowa, potem na piêtrze Przedszkola.
Kilkanaœcie lat temu ¿³obek liczy³ 25 dzieci, rok temu 53 a zapotrzebo-
wanie ci¹gle wzrasta³o. Id¹c naprzeciw oczekiwaniom spo³eczeñstwa
g³ubczyckiego Burmistrz G³ubczyc Pan Adam Krupa zdecydowa³ siê
na budowê nowego budynku od podstaw i dok³adnie rok temu w
lipcu 2019 roku rozpoczê³a siê budowa ̄ ³obka przy Przedszkolu nr 3
w G³ubczycach.
¯³obek zosta³ zbudowany z funduszy gminy G³ubczyce oraz w znacz-
nej czêœci z programu rz¹dowego "Maluch plus 2019".
Budynek ¿³obka posiada 4 sale, 2 ³azienki dla dzieci, plac zabaw, jest
wyposa¿ony w pod³ogowe ogrzewanie gazowe, nowoczesne, ate-
stowane sprzêty i zabawki.
Do ¿³obka mo¿e uczêszczaæ ponad 60 dzieci w wieku od roku do 3 lat
umo¿liwiaj¹c tym samym powrót matek na rynek pracy.
Dyrektorem ¯³obka jest Anna
Komplikowicz - Serwetnicka, nad
dzieæmi sprawuj¹ opiekê wykwa-
lifikowane opiekunki dzieciêce,
serdeczne i doœwiadczone w pra-
cy z ma³ymi dzieæmi. Oprócz opie-
ki ¿³obek oferuje zajêcia dydak-
tyczne w formie zabaw z elemen-
tami jêzyka angielskiego.
     Anna Komplikowicz
- Serwetnicka
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NIGDY NIE ZOSTAWIAJ DZIECKA
W SAMOCHODZIE

Pozostawienie dziecka w zamkniêtym
samochodzie to bezpoœrednie nara¿e-
nie go na utratê zdrowia, a nawet ¿ycia.
Prognozy na nastêpne dni wskazuj¹ wy-
sokie temperatury. To w³aœnie w takich
sytuacjach, pozostawione dzieci w sa-
mochodzie nara¿one s¹ najbardziej na
utratê ¿ycia.

Reagujmy na bezmyœlnoœæ opiekunów. Je¿eli jesteœmy œwiad-
kami takiej sytuacji, bezwzglêdnie reagujmy. Jak najszybciej po-
wiadommy s³u¿by ratunkowe, dzwoni¹c na nr alarmowy 112. Sami
nie odchodŸmy od samochodu, lecz poczekajmy na przybycie
s³u¿b ratunkowych, którym wska¿emy dok³adnie miejsce.

Je¿eli wiemy, ¿e zw³oka zagrozi ¿yciu lub zdrowiu osobie pozo-
stawionej w samochodzie, sami mo¿emy podj¹æ próbê wyci¹-
gniêcia osoby z samochodu. Mo¿emy nawet bez obaw o konse-
kwencje st³uc szybê w takim samochodzie. Mówi o tym art. 26
Kodeksu Karnego - "nie pope³nia przestêpstwa, kto dzia³a w
celu uchylenia bezpoœredniego niebezpieczeñstwa gro¿¹cego ja-
kiemukolwiek dobru chronionemu prawem, je¿eli niebezpieczeñ-
stwa nie mo¿na inaczej unikn¹æ, a dobro poœwiêcone przedsta-
wia wartoœæ ni¿sz¹ od dobra ratowanego"

Przypominamy, odchodz¹c od samochodu nigdy pod ¿adnym
pozorem nie pozostawiajmy dziecka czy te¿ zwierzêcia, które z
nami podró¿uje bez opieki. Wyjœcie nawet na chwilê do sklepu,
by zrobiæ zakupy, mo¿e naraziæ nasze dziecko na utratê ¿ycia.

POMÓ¯ NAM SZYBCIEJ
DOTRZEÆ NA MIEJSCE

Numer domu dla wielu z nas mo¿e wydawaæ siê niepotrzebnym
wyposa¿eniem. Nic bardziej mylnego. Codziennie dochodzi do
sytuacji, ¿e policjanci nie mog¹ dotrzeæ pod wskazany adres po-
niewa¿ na budynku którego szukaj¹ brakuje numeru. Czasami
sekundy maj¹ znaczenie. Przypominamy, ¿e numerowanie do-
mostw to nasz obowi¹zek, który jest okreœlony w przepisach
prawa. Za brak numeru grozi kara.

Policjanci na co dzieñ obs³uguj¹ wiele interwencji. Czêsto zda-
rzaj¹ siê sytuacje, ¿e funkcjonariusze maj¹ utrudnione zadanie
podczas dotarcia pod wskazany adres, poniewa¿ na budynku
którego szukaj¹ brakuje numeru. Niejednokrotnie interwencje te
dotycz¹ sytuacji w których zagro¿one jest ¿ycie ludzkie. Wtedy
liczy siê ka¿da sekunda.

Prawid³owe oznaczenie budynku, to ustawowy obowi¹zek w³a-
œciciela ka¿dej nieruchomoœci. Mimo, ¿e dla wielu z nas sprawa
mo¿e wydawaæ siê banalna, to taka wcale nie jest. Przepis ten
stanowi art. 64 Kodeksu wykroczeñ:

- Ust. 1. Kto, bêd¹c w³aœcicielem, administratorem, dozorc¹ lub
u¿ytkownikiem nieruchomoœci, nie dope³nia obowi¹zku umiesz-
czenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w nale¿ytym sta-
nie tabliczki z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci, nazw¹ uli-
cy lub placu albo miejscowoœci podlega karze grzywny do 250
z³otych albo karze nagany.

- Ust. 2.Tej samej karze podlega, kto nie dope³nia obowi¹zku
oœwietlenia tabliczki z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci.

Koszt monta¿u tabliczki z numerem domu czêsto nie przekracza
kilkudziesiêciu z³otych, a mo¿e uratowaæ nam ¿ycie.

•ród³o: KPP G³ubczyce - http://glubczyce.policja.gov.pl/

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:

1. 11 sierpnia 2020 r. odbêd¹ siê:
- I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-

ruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym
Mokre, oznaczonej jako dzia³ka nr 225. Cena wywo³awcza do prze-
targu wynosi 22 317 z³ netto. Wadium wynosi 2 300 z³;

-I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym
Mokre, oznaczonej jako dzia³ki nr 220/1 i nr 220/2. Cena wywo³aw-
cza do przetargu wynosi 30 961 z³ netto. Wadium wynosi 3 100 z³;

- II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-
ruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym
Go³uszowice, oznaczonej jako dzia³ka nr 59/2. Cena wywo³awcza
do przetargu wynosi 77 549 z³ netto. Wadium wynosi 8 000 z³;

- VI przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w G³ubczycach przy
ul. Miarki, oznaczonej jako dzia³ka nr 485/12. Cena wywo³awcza
do przetargu wynosi 57 108 z³ netto. Wadium wynosi 5 700 z³;

- VI przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w G³ubczycach przy
ul. Miarki, oznaczonej jako dzia³ka nr 618/11. Cena wywo³awcza
do przetargu wynosi 45 715 z³ netto. Wadium wynosi 4 500 z³;

- VI przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w G³ubczycach w re-
jonie ul. Raciborskiej, oznaczonej jako dzia³ka nr 621/60. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 212 273 z³ netto. Wadium wy-
nosi 20 000 z³.

2. 14 sierpnia 2020 r. odbêdzie siê II przetarg ustny nie-
ograniczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci lokalowej (lo-
kal mieszkalny), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Warszawskiej
nr 33/5. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 16 392 z³. Wa-
dium wynosi 1 700 z³.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wniesienie wadium
w pieni¹dzu. Terminy i warunki wniesienia wadium zawarte s¹ w
og³oszeniach o przetargach.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w
G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 20) - telefon (077)
485 30 21 wewnêtrzny 223 i 224 lub na stronie internetowej
(www.glubczyce.pl).

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiado-

moœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszcze-
niu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach (www.glubczyce.pl) wykazów obejmuj¹cych nierucho-
moœci Gminy G³ubczyce, przeznaczonych do zbycia i odda-
nia w dzier¿awê:

a) wykazy obejmuj¹ce przeznaczone do zbycia nierucho
          moœci lokalowe, po³o¿one w G³ubczycach przy:
- ul. Niepodleg³oœci nr 6/6;
- ul. Gdañskiej nr 24/2;
b) wykazy obejmuj¹ce przeznaczone do zbycia nierucho
          moœci po³o¿one w: - G³ubczycach przy ul. Garbarskiej,
       obejmuj¹c¹ dzia³kê nr 386/20;
- Bogdanowicach, obejmuj¹c¹ dzia³kê nr 282/2;
c) wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do oddania w dzier¿awê

nieruchomoœæ, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Kocha-
nowskiego, obejmuj¹c¹ czêœæ dzia³ki nr 285/6.
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Panuj¹ca pandemia spowodowa³a zmiany w wielu dziedzinach
naszego ¿ycia. Jak wiemy, od 12 marca br. zajêcia dydaktyczne w
szko³ach zosta³y zawieszone. W zwi¹zku z tym praca w Zespole
Szkó³ Mechanicznych w G³ubczycach odbywa³a siê w formie zdal-
nej.  Ta niecodzienna formu³a  re-
alizowana by³a zgodnie z zalece-
niami i wytycznymi Kuratorium
Oœwiaty w Opolu, Starostwa Po-
wiatowego w G³ubczycach i Dy-
rekcji ZSM - dotycz¹cymi naucza-
nia zdalnego w okresie pandemii.

Uczniowie na bie¿¹co otrzymy-
wali informacje dotycz¹ce zdal-
nych lekcji: poprzez e-dziennik oraz
komunikatory. Prowadzono tak¿e
zajêcia edukacyjne za pomoc¹ plat-
formy Teams. Dziêki czemu na-
uczyciele i wychowawcy mieli sta-
³y kontakt ze swoimi uczniami.

Powy¿sze dzia³ania przynosi³y zamierzone efekty - czego do-
wodem by³y prace wykonywane podczas e-lekcji, zadania wyko-
nywane przez m³odzie¿, przesy³ane za pomoc¹ komunikatorów:
WhatsApp, Messenger, a tak¿e przez e-dziennik i na stosowne
adresy emaliowe.

Dodatkowo nauczyciele przedmiotów maturalnych, wykorzy-
stuj¹c ró¿norodne metody aktywizuj¹ce pracê uczniów - prowa-
dzili zdalne zajêcia fakultatywne dla maturzystów na poziomie
podstawowym i rozszerzonym. Przeprowadzono tak¿e zdalny
próbny pisemny egzamin maturalny.

Ze wzglêdu na panuj¹c¹ pandemiê koronawirusa - nie odby³o

ZDALNE NAUCZANIE W ZESPOLE SZKÓ£ MECHANICZNYCH

siê ¿adne z zaplanowanych spotkañ z rodzicami, nie by³o te¿ co-
miesiêcznych dy¿urów wychowawcy. Jednak opiekunowie klas
bardzo czêsto i w miarê potrzeb - kontaktowali siê z rodzicami i
uczniami za pomoc¹ e-dziennika, komunikatorów Messenger i

WhatsApp oraz  telefonu. Rol¹ wy-
chowawców by³a równie¿ pomoc
w przekazywaniu informacji doty-
cz¹cych problemów technicznych
wystêpuj¹cych podczas lekcji zdal-
nych, na które szko³a musia³a re-
agowaæ.

Powy¿sze dzia³ania przynosi³y
zamierzone efekty - czego dowodem
jest fakt, i¿ wielu wczeœniej zagro-
¿onych uczniów - po interwencjach
wychowawców, skutecznie nadro-
bi³o zaleg³oœci.

W czasie zdalnego nauczania -
wychowawcy i nauczyciele wielo-

krotnie kontaktowali siê z pedagogiem szkolnym. Rozmowy tele-
foniczne dotyczy³y specyficznych trudnoœci - wynikaj¹cych z no-
wej sytuacji, w której znaleŸli siê uczniowie i ich rodzice, a tak¿e
struktury i organizacji nauczania zdalnego.

Nale¿y dodaæ, i¿ w tej niecodziennej sytuacji - uczniowie Ze-
spo³u Szkó³ Mechanicznych w G³ubczycach i ich rodzice zawsze
mogli liczyæ na wsparcie, cierpliwoœæ, troskê i zrozumienie ze stro-
ny wychowawców, nauczycieli i  pracowników szko³y.

Dziêkujemy Wam drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele i pra-
cownicy szko³y za ciê¿k¹ pracê. ̄ yczymy spokojnych, bezpiecz-
nych wakacji i du¿o zdrowia.

Dyrekcja ZSM G³ubczyce
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  Obóz to jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ w ¿yciu dru¿yny.
"Czas, w którym wspólnie ¿yjemy, mieszkamy w leœnej g³uszy, w
otoczeniu przyrody, wzmacniaj¹c przyjaŸnie i buduj¹c swoj¹ od-
powiedzialnoœæ i samodzielnoœæ, zdobywamy w dzia³aniu szereg
umiejêtnoœci. Podsumowujemy i planujemy. W tym roku nasze
obozy bêd¹ mia³y jednak szczególne znaczenie - po miesi¹cach
odciêcia pozwol¹ naszym harcerzom spotkaæ siê ze sob¹ i spê-
dziæ wakacje w duchu przygody, w rozwijaj¹cy, a jednoczeœnie
bezpieczny sposób. Bo czy mo¿e byæ lepszy sposób na "kwa-
rantannê" ni¿ dwa tygodnie spêdzone w lesie, w oderwaniu od
œwiata zewnêtrznego, miast i t³umów ludzi, wraz ze znan¹ grup¹
przyjació³?"
#Lato Leœnych Ludzi to cykliczne wydarzenie Chor¹gwi Opol-
skiej Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. W tym roku Hufiec ZHP
G³ubczyce postanowi³ do³¹czyæ do tego wydarzenia i jako pierw-
szy w tym roku by³ organizatorem harcerskiego obozu puszczañ-
skiego w Sudetach w masywie Œnie¿nika. Udzia³ w obozie wziê³a
Dru¿yna Harcerska "Kompleks" prowadzona przez dru¿ynowe-
go pwd Sebastiana Mojzyk. Specyfika dzia³alnoœci prowadzonej
metod¹ harcersk¹ jest uczenie samodzielnoœci w warunkach po-
lowych, samodzielne przygotowywanie posi³ków, w³asnorêczne
wykonywanie elementów wyposa¿enia, budowa i utrzymanie
obozowej infrastruktury - kuchni, latryn, umywalni czyli "mini-
malizacja udogodnieñ cywilizacyjnych i dbanie o œrodowisko
naturalne". I to siê nam uda³o !!! Obóz zosta³ postawiony od
podstaw. Z pomoc¹ zespo³u chor¹gwianego w trakcie tzw. kwa-
terki zbudowaliœmy kuchniê polow¹ i postawiliœmy murowany,
ceglany piec oraz przetransportowaliœmy drewno oraz namioty i
sprzêt. Pogoda nie rozpieszcza³a ch³opaków w tym czasie lej¹c z
nieba strugi deszczu. W poniedzia³ek 29 czerwca przybyli na miej-
sce obozowania g³ubczyccy harcerze. Przesta³o wtedy padaæ, a
pogodê mieliœmy piêkn¹, poza jednym dniem w ci¹gu dwóch
tygodni obozu. Wziêliœmy siê wszyscy mocno do pracy, bo przed
nami by³o postawienie namiotów, w których spaliœmy, wniesie-
nie materacy i ³ó¿ek, baga¿y i ró¿nego potrzebnego nam sprzêtu.
Nasz obóz mieœci³ siê na najwy¿szej czêœci terenu, co wi¹za³o siê
z wnoszeniem wszystkiego pod strom¹ górê, co by³o mega wy-
czynem dla wiêkszoœci. Gdy postawiliœmy i urz¹dziliœmy sobie
nasze namioty przez kolejne dwa dni budowaliœmy infrastrukturê
obozow¹ realizuj¹c zadania i zajêcia z pionierki obozowej. Wybu-
dowaliœmy latryny, postawiliœmy namioty sanitarne, zbudowali-
œmy z drewna pó³ki i rega³y, wykopaliœmy do³y ch³onne, postawi-
liœmy sto³ówkê, magazyn ¿ywnoœci oraz myjniê naczyñ i stano-
wisko do obierania warzyw. Wykosiliœmy teren na plac apelowy.
Nastêpnie przed namiotami zastêpów stanê³y samodzielnie wy-
konane totemy. Gdy nasz obóz by³ ju¿ dopieszczony zajêliœmy
siê zajêciami z terenoznawstwa, poznawaliœmy okolice naszej bazy
obozowej i ruszyliœmy na górskie wêdrówki. Zdobyliœmy m.in.
najwy¿szy szczyt w okolicy naszej bazy - Œnie¿nik. Zajêæ by³o
du¿o i staraliœmy siê by by³y twórcze i ciekawe. Odby³y siê zajê-
cia z samarytanki i udzielania pierwszej pomocy, rozmawialiœmy o
epidemii, jak równie¿ zajêcia z przyrodoznawstwa, ka¿dy zastêp
poznawa³ zio³a lecznicze i ich zastosowania, robi³ zielnik zastêpu.
Przypominaliœmy sobie znaki patrolowe, by³y pl¹sy, œpiewanki,
gry terenowe w lesie, zajêcia sportowe, plastyczno-techniczne,
teatralne i oczywiœcie ogniska obrzêdowe z gawêd¹ dru¿ynowe-
go lub komendanta. Strzelaliœmy z ³uku i karabinków ASG, bawi-
liœmy siê w Indian, przeci¹galiœmy linê, graliœmy w pi³kê. Atrakcj¹,
która podbi³a serca naszych harcerzy by³y huœtawki z lin i dra-
binki umiejscowione na drzewach. Harcerze chêtnie pomagali na

obozie. Chodzili po drewno do lasu, które potrzebowaliœmy do
palenia w piecu, w przygotowywaniu posi³ków, które gotowali-
œmy na harcerskim piecu w polowej kuchni. Gotowaliœmy zupy,
ziemniaki, ry¿ i makaron, robiliœmy sa³atki a nawet naleœniki. Nie
mieliœmy energii elektrycznej. Wyposa¿eni byliœmy w latarki i
latarki czo³owe. W ostatnim dniu obozu odby³ siê bieg patrolo-
wy. Na ognisku po¿egnalnym przyznane zosta³y stopnie harcer-
skie oraz sprawnoœci, które nasi harcerze zdobyli w trakcie obo-
zu.
Obóz w moim odczuciu by³ bardzo udany, du¿o siê nauczyliœmy
i przypomnieliœmy, bo na takim obozie harcerze naszego hufca
nie byli od czasu obozów na £ysym Brzegu. Dla obecnego poko-
lenia harcerzy by³ to pierwszy taki obóz i mamy nadziejê, ze nie
ostatni i harce powróc¹ w naszym hufcu. Jesteœmy dumni z na-
szych harcerzy, którzy byli bardzo zdyscyplinowani i dali radê
przerwaæ w naturalnych warunkach. Wszyscy ca³kowicie zdrowi
i bezpieczni wrócili do domu. Na pewno z mi³ymi wspomnieniami
z harcerskiej przygody w leœnej g³uszy.
"Ustawimy ma³y obóz
Bramê zbudujemy z serc
A z tych dusz, co tak gor¹ce
Zbudujemy sobie piec
Rozpalimy ma³y ogieñ
A w tym ogniu bêdziesz piek³
Nasz¹ przyjaŸñ, która ³¹czy
Która da Ci to, co chcesz"

Komendantka Hufca ZHP G³ubczyce, wspó³organizatorka
i uczestniczka obozu  harcerskiego w Miêdzygórzu

phm Katarzyna Mojzyk  (foto str. 20)

 OBÓZ  TO JEDNO Z NAJWA¯NIEJSZYCH WYDARZEÑ

sanepid

KOMUNIKAT SANEPID
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w G³ubczycach dzia-
³aj¹c na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U z 2019r. poz. 59), art.
344 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj.
Dz. U z 2020r. poz. 310, ze zm.) oraz w oparciu o §4 ust. 1 pkt 1a
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w spra-
wie nadzoru nad jakoœci¹ wody w k¹pielisku i miejscu okazjonal-
nie wykorzystywanym do k¹pieli (Dz. U z 2019r. poz. 255), na
podstawie wyników organoleptycznej analizy wody z k¹pieliska
przeprowadzonej w dniu 22.06.2020r. oraz sprawozdania z badañ
mikrobiologicznych jakoœci wody nr 241/W/N/OKK/20 z dnia
24.06.2020r. wykonywanych zgodnie z metodami referencyjnymi
w ramach kontroli urzêdowej, okreœlonych w za³¹czniku nr 1 do
w/w rozporz¹dzenia,
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w G³ubczycach
stwierdza przydatnoœæ wody do k¹pieli w K¹pielisku po³o¿onym
na terenie Oœrodka Rekreacyjno- Wypoczynkowego w Pietro-
wicach.
Ponadto, Pañstwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w G³ub-
czycach informuje:
1. W przypadku zmian jakoœci wody w k¹pielisku, w sezonie bêd¹
wydawane stosowne komunikaty
2. Aktualne informacje o k¹pielisku mo¿na uzyskaæ w Powiato-
wej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w G³ubczycach lub bez-
poœrednio u organizatora k¹pieliska.
3. Informacje o stanie sanitarnym w k¹pielisk w kraju znajduj¹ siê
na stronie Serwisu Kapieliskowego G³ównego Inspektora Sani-
tarnego http://sk.gis.gov.pl
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WYBORY PREZYDENCKIE W POWIECIE G£UBCZYCKIM
Baborów - I tura G³osów   %
DUDA Andrzej Sebastian 1 348 54,64%
TRZASKOWSKI Rafa³ Kazimierz 569 23,06%
HO£OWNIA Szymon Franciszek 288 11,67%
BOSAK Krzysztof 156 6,32%
KOSINIAK-KAMYSZ W³adys³aw Marcin 48 1,95%
BIEDROÑ Robert 32 1,30%
¯Ó£TEK Stanis³aw Józef 14 0,57%
PIOTROWSKI Miros³aw Mariusz 5 0,20%
JAKUBIAK Marek 3 0,12%
WITKOWSKI Waldemar W³odzimierz 2 0,08%
TANAJNO Pawe³ Jan 2 0,08%
Baborów - II tura
DUDA Andrzej Sebastian 1 663 61,66%
TRZASKOWSKI Rafa³ Kazimierz              1 034 38,34%
Branice - I tura
DUDA Andrzej Sebastian 1 763 58,98%
TRZASKOWSKI Rafa³ Kazimierz 646 21,61%
HO£OWNIA Szymon Franciszek 263 8,80%
BOSAK Krzysztof 163 5,45%
KOSINIAK-KAMYSZ W³adys³aw Marcin 69 2,31%
BIEDROÑ Robert 47 1,57%
PIOTROWSKI Miros³aw Mariusz 11 0,37%
TANAJNO Pawe³ Jan 9 0,30%
¯Ó£TEK Stanis³aw Józef 9 0,30%
JAKUBIAK Marek 6 0,20%
WITKOWSKI Waldemar W³odzimierz 3 0,10%
Branice - II tura
DUDA Andrzej Sebastian 2 040 62,54%
TRZASKOWSKI Rafa³ Kazimierz 1 222 37,46%
G³ubczyce - I tura G³osów   %
DUDA Andrzej Sebastian 5 578 54,11%
TRZASKOWSKI Rafa³ Kazimierz 2 738 26,56%
HO£OWNIA Szymon Franciszek 1 013 9,83%
BOSAK Krzysztof 544 5,28%
KOSINIAK-KAMYSZ W³adys³aw Marcin 208 2,02%
BIEDROÑ Robert 160 1,55%
JAKUBIAK Marek 20 0,19%
¯Ó£TEK Stanis³aw Józef 14 0,14%
TANAJNO Pawe³ Jan 12 0,12%
PIOTROWSKI Miros³aw Mariusz 12 0,12%
WITKOWSKI Waldemar W³odzimierz 9 0,09%
G³ubczyce - II tura
DUDA Andrzej Sebastian 6 507 59,50%
TRZASKOWSKI Rafa³ Kazimierz 4 430 40,50%
Kietrz - I tura
DUDA Andrzej Sebastian 2 524 52,46%
TRZASKOWSKI Rafa³ Kazimierz 1 182 24,57%
HO£OWNIA Szymon Franciszek 488 10,14%
BOSAK Krzysztof 415 8,63%
KOSINIAK-KAMYSZ W³adys³aw Marcin 94 1,95%
BIEDROÑ Robert 80 1,66%
TANAJNO Pawe³ Jan 8 0,17%
¯Ó£TEK Stanis³aw Józef 6 0,12%
JAKUBIAK Marek 6 0,12%
WITKOWSKI Waldemar W³odzimierz 5 0,10%
PIOTROWSKI Miros³aw Mariusz 3 0,06%
Kietrz - II tura
DUDA Andrzej Sebastian 3 047 59,33%
TRZASKOWSKI Rafa³ Kazimierz 2 089 40,67%

Frekwencja w powiecie g³ubczyckim w I turze wyborów:
Frekwencja: 56,82%
Liczba kart wa¿nych: 20 677
Liczba uprawnionych: 36 389
Frekwencja w powiecie g³ubczyckim w II turze wyborów:
Frekwencja: 61,61%
Liczba kart wa¿nych: 22 216
Liczba uprawnionych: 36 059

Dane za: https://wybory.gov.pl

OTWARTE SERCA 2020

Tegoroczna akcja charytatywna OTWARTE SERCA  w Ze-
spole Szkó³ Mechanicznych w G³ubczycach wreszcie zakoñczo-
na. Epidemia koronawirusa zdezorganizowa³a j¹ poniek¹d, lecz
mimo niesprzyjaj¹cych okolicznoœci uda³o siê sfinalizowaæ to
kolejne, szlachetne przedsiêwziêcie. Rozpoczêt¹ pod koniec lu-
tego zbiórkê ofiar na rzecz dalszego remontu Franciszkañskiego
Oœrodka Pomocy Dzieciom przerwa³a niespodzianie izolacja spo-
³eczna, a zaplanowany na 21 marca barwny koncert galowy z
okazji 1.Dnia Wiosny trzeba by³o odwo³aæ. Nie mniej jednak w
tak krótkim czasie  uda³o siê zebraæ satysfakcjonuj¹c¹ kwotê
2320 z³, któr¹ dyrektor ZSM-Jan £ata wraz z moj¹ osob¹ przeka-
za³ dnia 22 czerwca o. Urbanowi-dyrektorowi Oœrodka.Temu
wydarzeniu towarzyszy³a TV Pogranicze, od zarania populary-
zuj¹ca ideê dobroczynnoœci.

W zbiórce, która trwa³a zaledwie dwa tygodnie ,wziêli udzia³
uczniowie, nauczyciele, absolwenci i pracownicy MECHANI-
KA, otwieraj¹c od lat  swoje serca na potrzeby F. O. P. Dz. .Do
naszej akcji ,jak zawsze zreszt¹ ,do³¹czyli siê cz³onkowie Stowa-
rzyszenie OKoG (Obywatelski Komitet G³ubczyc) oraz nasz ab-
solwent-p. Adam Do³han (w³aœciciel Firmy N.D. Polska-Syste-
my Grzewcze), który przekaza³ na w/w cel kwotê 500 z³.

O. Urban Adam B¹k ciep³ymi s³owy podziêkowa³ ZSM i wszyst-
kim darczyñcom za okazan¹ Oœrodkowi pomoc, zapewniaj¹c o
pamiêci i modlitwie.

                Maria Farasiewicz
koordynatorka akcji OTWARTE SERCA

fo
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Jak  co roku wrzesieñ  otworzy³ przed nami przedszkolne drzwi.
Spotkaliœmy siê na nowo a tak¿e przywitaliœmy nowo przyby³e
dzieci. By³y  okrzyki radoœci, gromki œmiech, czasami ³ezki na
ma³ych buziach .Wypoczêci z nowymi si³ami zabraliœmy siê do
pracy.

Nasz dzieñ pracy by³ dok³adnie zaplanowany , oprócz zajêæ
wynikaj¹cych z podstawy programowej wszystkie dzieci przed-
szkolne nadal uczestniczy³y w projekcie „ Na dobry pocz¹tek „
.RPOP.09.01.03-16-0014/17 Ka¿da grupa codziennie mia³a dodat-
kowe zajêcia (muzyczne, taneczne, ruchowe, matematyczne i przy-
rodnicze ) .

 W ramach projektu dzieci przedszkolne w miesi¹cu wrzeœniu
by³y na wycieczce w ZOO , na spektaklu w Teatrze Muzycznym
w Gliwicach jak równie¿ na ró¿nego rodzaju warsztatach szkole-
niowych w Opolu.

 Wraz z rozpoczêciem nowego roku szkolnego pojawi³y siê
okazje do wspólnych zabaw i œwiêtowania ró¿nych wydarzeñ .
Pierwsz¹ okazj¹ do œwiêtowania by³ Dzieñ Przedszkolaka. Wspa-
nia³ym wydarzeniem by³ Dzieñ Pieczonego Ziemniaka gdzie

JAK NAM MIN¥£ ROK W PRZED-
SZKOLU W GO£USZOWICACH?

ŒP. STANIS£AW LIPHARDT...
...urodzi³ siê w maju 1955 roku w G³ubczycach. Mia³ siostrê, ¿onê,
córki i wnuki. By³ absolwentem
g³ubczyckich szkó³. Tu te¿ w 1974
r. zda³ maturê. Nastêpnie odby³ s³u¿-
bê wojskow¹. Studiowa³ w PSZ
w Opolu na kierunku budownictwo
ogólne.
Ukoñczy³ równie¿ studia i szkole-
nia w zakresie BHP.
Od wielu lat pracowa³ jako specja-
lista BHP w jednostkach samorz¹-
dowych na terenie G³ubczyc.
Jego wielk¹ pasj¹ ¿yciow¹ by³o
tworzenie modeli kartonowych.
Maj¹c siedem lat z³o¿y³ swój pierw-
szy samolot papierowy. Od tamtej
pory z wyj¹tkow¹ cierpliwoœci¹
skleja³ najpierw ma³e czo³gi, samoloty, samochody a póŸniej co-
raz wiêksze modele. W szkole œredniej poszerzy³ swoje zaintere-
sowania, których efektem by³o zdobycie III miejsca na II Jesien-
nych Mistrzostwach Modeli Samochodów Radiosterowanych
oraz uzyska³ zezwolenie na posiadanie amatorskiej radiostacji
do zdalnego sterowania kategorii III. Wspó³pracowa³ z modelar-
ni¹ dzia³aj¹c¹ w G³ubczycach.
Jego prace odznacza³y siê wielk¹ dok³adnoœci¹. Szczególnie dba³
o najmniejsze detale w wykonywanych modelach. Mo¿na by³o
podziwiaæ je na wystawach pasjonatów w ratuszu. W zami³owa-
nia do tworzenia modeli, a tak¿e historii miasta G³ubczyce przy
wspó³pracy z Powiatowym Muzeum Ziemi Gluczyckiej podj¹³ siê
stworzenia makiety G³ubczyc z okresu I po³owy XVIII wieku. Pra-
ca przy jej tworzeniu zajê³a mu wiele miesiêcy. Zwiedzaj¹cy ratusz
mog¹ j¹ tam ogl¹daæ. Chêtnie dzieli³ siê swoimi doœwiadczeniami
z widzami TV G³ubczyce w cyklu programów "Co robi Psuja",
gdzie z wielk¹ pasj¹ opowiada³ o technice sklejania modeli.
Zmar³ 23 czerwca 2020 r. po wielomiesiêcznej chorobie nowo-
tworowej.
¯egnamy Ciê, rodzina i przyjaciele

oprócz pieczenia ziemniaków i kie³basek by³o mnóstwo gier i za-
baw z ziemniakami w roli g³ównej. W tym dniu ka¿dy przedszko-
lak by³ przebrany za ziemniaka. Wiele radoœci sprawi³o dzieciom
pieczenie bu³ek z okazji Dnia Chleba a tak¿e pieczenie i dekoro-
wanie œwi¹tecznych pierników. Swoimi umiejêtnoœciami kulinar-
nymi mogli tak¿e wykazaæ siê robi¹c kanapki i inne smako³yki
przy³¹czaj¹c siê do projektu Œniadanie Daje Moc.

W listopadzie dziewczynki bra³y udzia³ w Festiwalu Piosenki
Ekologicznej w G³ubczycach . Wiele wzruszeñ i emocji by³o pod-
czas : Œwiêta Pluszowego Misia, Andrzejek, Spotkania z Miko³a-
jem. . Wigilijne wspólne kolêdowanie tak¿e utkwi³o nam w pamiê-
ci . W styczniu wa¿nym wydarzeniem by³a uroczystoœæ z okazji
Dnia Babci i Dziadka.

Po powrocie z ferii zimowych z zaanga¿owaniem wróciliœmy do
pracy jednak nasze poczynania nie trwa³y d³ugo. W zwi¹zku      z
rozwijaj¹c¹ siê pandemi¹ i wytycznymi z MZ i MEN nasza pla-
cówka przesz³a na zdalne nauczanie. Codziennie systemem on-
line realizowane by³y treœci programowe . Dzieci drog¹ elektro-
niczn¹ mia³y nagrywane opowiadania, wiersze, s³uchowiska,
w oparciu o które wykonywa³y ró¿norodne zadania . Na fb grupy
przedszkolne mia³y za³o¿on¹ swoje strony internetowe , które
by³y Ÿród³em informacji i wzajemnych relacji nauczyciel- rodzic-
dziecko. Dziêki zaanga¿owaniu i pomocy rodziców mogliœmy zre-
alizowaæ podstawê programow¹ i pracowaæ nad rozwojem i edu-
kacj¹ naszych pociech .Pod koniec maja niewielka iloœæ dzieci
powróci³a na zajêcia opiekuñcze jednak nadal dla wszystkich
dzieci by³a prowadzona nauka on-line. Tak te¿ dotrwaliœmy do
koñca roku szkolnego .Nie by³o w tym roku tradycyjnego zakoñ-
czenia przedszkola i po¿egnania szeœciolatków ale chc¹c zapa-
miêtaæ miniony rok i wspólnie spêdzone chwile stworzy³yœmy
prezentacje , która by³a mi³¹ niespodziank¹ dla nas wszystkich.

      Nauczyciele  Przedszkola



SIERPIEÑ 2020 nr 8/327 9

~ JAN SKOUMAL ~
~ OPOWIADANIA ~

***********************************************

OD AUTORA:
Poni¿sze opowiadanie napisane zosta³o w ramach projektu
edukacyjnego - prowadzonego przez Pani¹ Katarzynê Maler,
nauczycielkê historii z g³ubczyckiego liceum - pt. Na tropie
zagadek historycznych i ukrytych skarbów oraz opublikowa-
ne w ksi¹¿ce o tym samym tytule. Ma na celu zainteresowanie
Czytelnika histori¹ g³ubczyckiego liceum oraz zwi¹zanych
z nim ludzi. Wszystkie wymienione z imienia lub nazwiska
postacie, a tak¿e wiêkszoœæ wspomnianych miejsc i faktów
(pomijaj¹c fikcyjne w¹tki zagadek, tajnej grupy filomatów
oraz dziennika profesora) s¹ autentyczne.

OSTATNI FILOMATA

I

Ostatnia deska uderzy³a o pod³ogê.
Profesor Frej przystawi³ sobie krzes³o i obserwowa³ pracuj¹ce-
go woŸnego. Starzec z³o¿y³ na stos boazeriê i zabra³ siê za skro-
banie farby. Nie min¹³ kwadrans, jak fragment œciany pomiêdzy
dwoma oknami zosta³ ogo³ocony do tynku.
- Zaniosê to - zaoferowa³ siê polonista, siêgaj¹c po panele. - Na
strych?
- Do kot³owni, spalê to, panie profesorze.
Chwyci³ deski pod pachê i ruszy³ do wyjœcia z auli.
Trwa³y lekcje. Jedynym co œwiadczy³o o obecnoœci uczniów,
by³y g³osy wyk³adaj¹cych profesorów, t³umione przez œciany i
ciê¿kie drzwi. Zza najbli¿szych dolecia³y do Franciszka s³owa:
- Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad
discendum…1

- Z³ote s³owa - mrukn¹³ polonista, po czym wysili³ pamiêæ. -
Aurea… Aurea dicta!2

Pogr¹¿ywszy siê w rozmyœlaniach, ruszy³ w dó³ schodów.
- Ech… Kiedyœ uczniowie byli powa¿niejsi…

***
- Co wyœcie sobie wyobra¿ali?!
Trzech uczniów sta³o w karnym szeregu. Schylali g³owy, by unik-
n¹æ piorunuj¹cego spojrzenia. Starali siê ukryæ za plecami rêce,
brudne po ³okcie od farby.
- Proszê mi powiedzieæ, jak to wygl¹da³o - dyrektor zwróci³ siê
do stoj¹cego na uboczu woŸnego. - Zostawi³ pan tu tê puszkê
i poszed³ do kantorka, tak?
Starszy mê¿czyzna odchrz¹kn¹³.
- Ano - odpar³. - Nie zamyka³¿em na klucz, bo po co? Tak na
dziesiêæ minut… A jak ¿em wróci³, to stali tam o, a ten najbardziej
ubabrany trzyma³ pust¹ puszkê. Da³em po ³bach i zawo³a³em…
- Wystarczy - dyrektor ukry³ twarz w d³oniach. - Na jutro wezwa-
ni zostan¹ wasi rodzice. A teraz precz mi z oczu!
Wyszli. Profesor Frej gestem powstrzyma³ id¹cego w ich œlady
woŸnego.
- Da siê to zmyæ?
Oboje spojrzeli na dzie³o trójki uczniów. Bia³a plama zdobi³a prze-
strzeñ pomiêdzy dwoma oknami na ty³ach auli. Czerwone firanki
przywodzi³y na myœl dojrza³ego muchomora.
WoŸny gwizdn¹³ przeci¹gle.
- Nie ma mowy - stwierdzi³. - Tyle tego wylali, ¿e pewno w¿ar³o
siê w deski na ca³ej gruboœci. Trza wymieniæ boazeriê
i zeskrobaæ farbê.

Profesor Frej westchn¹³.
- Da siê zrobiæ - rzek³ woŸny, widz¹c minê prze³o¿onego. - Znajdê
na strychu zapasowy kawa³ek i zrobiê co trza. Jeszcze dzisiaj
bêdzie naprawione!

***
Deski zjecha³y po schodach, co w œlad za nimi uczyni³ krzycz¹cy
profesor Frej.
Zatrzyma³ siê dopiero na posadzce. Spróbowa³ wstaæ, ale ból w
kostce posadzi³ go z powrotem na ziemi. W œwietle wpadaj¹cym
przez okno ujrza³ kanciaste, wydrapane na spodniej stronie jed-
nej z desek znaki. Przejecha³ po nich d³oni¹.
Najbli¿sze drzwi otworzy³y siê, by ukazaæ niebiesk¹ od stóp do
ko³nierza postaæ.
- Franciszku! - profesor Cecylia Czopeñko doskoczy³a do
zwierzchnika. - Nic ci nie jest?
- Ja… Chyba skrêci³em kostkê.
- Idziesz do domu - zawyrokowa³a nauczycielka - i obejrzy ciê
doktór. ChodŸ tu który, ale migiem! Pomo¿ecie mi zaprowadziæ
pana dyrektora!
Nim siê obejrza³, zosta³ pochwycony przez dwie pary uczniow-
skich ramion i powleczony w dó³ schodów.

***
- Siedzieæ, grzaæ siê i braæ wszystkie leki. A z domu wyjœæ dopie-
ro, jak przy stawaniu nie bêdzie bola³o. I wszêdzie o lasce…
G³êboki fotel i koc okaza³y siê byæ o niebo lepsze od pod³ogi w
liceum. Franciszek pi³ zaparzon¹ przez Cecyliê herbatê i s³ucha³
doktora. Wyk³ad zakoñczy³ siê wrêczeniem recepty i wylewnymi
podziêkowaniami pani profesor.
- S³ysza³eœ wszystko dobrze? - spyta³a, gdy doktor wyszed³. -
Masz siedzieæ w domu i siê nie przemêczaæ. A wystaw tylko nos
na miasto, to nie rêczê za siebie!
- Mam obowi¹zki…
- I wicedyrektora - uciê³a biolo¿ka - który siê wszystkim zajmie.
Ju¿ siê nie bój, profesor Baraniuk wie co robiæ.
- Maria…
- Nie bêdziemy jej w pracy zaprz¹taæ g³owy twoimi skokami
wyczynowymi. Przyjdzie jak skoñczy i siê tob¹ zajmie.
- Tyle akcji w konspiracji pod Buczaczem, a pokona³y
mnie schody…
- Zawsze musi byæ ten pierwszy raz - Cecylia zasalutowa³a, stuk-
n¹wszy wysokimi obcasami. - Panie komendancie!
Odmeldowujê siê!
Zamknê³a za sob¹ drzwi. Franciszek odczeka³, a¿ us³yszy trzask
drzwi wejœciowych. Potem jeszcze chwilê, na wszelki wypadek.
Wspieraj¹c siê na lasce, podszed³ do biurka i chwyci³ pierwsz¹ z
brzegu kartkê. Wysili³ pamiêæ. Powoli, linia po linii przerysowa³
symbole, które widzia³ na desce:
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Wzi¹³ jeszcze kilka kartek i wróci³ na fotel. Wgryz³ siê w czubek
o³ówka.
- Ty coœ znaczysz. Na pewno coœ znaczysz. I ju¿ ja siê dowiem,
co…

***
Wsta³ przed po³udniem. Zjad³ zimne œniadanie zostawione przez
¿onê i zasiad³ w fotelu z kartkami i o³ówkiem. Ca³e popo³udnie
spêdzi³ nad zagadk¹. Próbowa³ obracaæ kartkê i ³¹czyæ linie, by
dopatrzeæ siê jakiejœ prawid³owoœci lub symbolu. Pozlicza³
kreski i zacz¹³ ustawiaæ otrzymane liczby na ró¿ne sposoby.
Wszystko to bezskutecznie. Od³o¿y³ zagadkê zrezygnowany, gdy
us³ysza³ wchodz¹c¹ do domu ¿onê.
- Rozmawia³am z Tustanowskim - powiedzia³a Maria, podawszy
choremu paruj¹c¹ miskê bulionu. - Przyjdzie do ciebie, jak tylko
znajdzie chwilkê. Wszyscy przekazuj¹ ci ¿yczenia powrotu do
zdrowia, a Baraniuk jak nikt odnajduje siê za sterem. Chcia³a ciê
dziœ odwiedziæ, ale poprosi³am, ¿eby przysz³a jutro…
Myœli brzêcza³y w g³owie Franciszka. Poch³on¹³ zupê, ani na
chwilê nie trac¹c sprzed oczu pl¹taniny kresek, które czyjaœ rêka
wy¿³obi³a w boazerii. Tylko czyja? Kto móg³ zadaæ sobie ten
trud? Boazeria pochodzi sprzed wojny, pewnie jeszcze sprzed
pierwszej. Mo¿e tu trzeba szukaæ tropu? A mo¿e ma przed sob¹
hitlerowskie symbole, skrzêtnie ukryte poœród innych linii…
Zamruga³, próbuj¹c myœlami wróciæ do patrz¹cej na niego ¿ony.
- Mo¿esz powtó…
- Martwiê siê o ciebie. Dziwnie siê zachowujesz.
- Zamyœli³em siê - machn¹³ rêk¹ polonista. - Wci¹¿ jeszcze
¿yjê sprawami szko³y.
Od przenikliwego spojrzenia ¿ony uratowa³o go pukanie do
drzwi. Maria wprowadzi³a wysokiego, czarnow³osego
mê¿czyznê w okularach przeciws³onecznych. Ten opuœci³
je na czubek nosa i uniós³ brwi.
- Kto tak pana po³ama³, profesorze?!
- Wróg ka¿dego, kto nie patrzy pod swoje nogi - odpar³
Franciszek, odwzajemniwszy uœmiech. - Siadaj. Kawy?
- Podziêkujê. Nauka wystarczaj¹co mnie pobudza.
Gdy Maria wysz³a, dyrektor wyci¹gn¹³ spod koca kartkê
i poda³ j¹ profesorowi Tustanowskiemu. Pokrótce
opowiedzia³, gdzie znalaz³ znaki.
- One musz¹ coœ znaczyæ. Ktoœ mia³ cel, zadaj¹c sobie trud wy-
drapania ich w takim miejscu.
- Nie wiem w której cerkwi, ale gdzieœ mi dzwoni - stwierdzi³
historyk, spod przymru¿onych powiek obserwuj¹c kartkê. - Wie
pan co, panie profesorze, przerysujê to sobie i podetknê naszym
historyczkom. Co cztery g³owy to nie dwie.
- Tylko zachowajcie to dla siebie. A najlepiej powiedz im, ¿e to
jakaœ zagadka z gazety czy coœ takiego. Nie chcê, ¿eby ludzie
zaczêli gadaæ…
- Tajemnicze znaki, zagadka, a teraz jeszcze konspiracja! -
zaœmia³ siê Henryk. - No, panie profesorze, zaczyna siê robiæ
ciekawie. A jeœli to mapa do skarbu? Do z³ota zostawionego
przez hitlerowców, ¿ydowskich pieniêdzy albo skarbów
joannitów… Jako wspó³pracownik chyba dostanê jakiœ procent?
- A ¿eby ciê, ³achudro - dyrektor pogrozi³ m³odemu nauczycielo-
wi piêœci¹, po czym rozeœmia³ siê. - Prêdzej znajdziemy t¹
obiecan¹ przyjaŸñ polsko-radzieck¹ ni¿ jakiœ skarb. Doœæ ju¿
o tym. Jutro widzê ciê tu punkt siedemnasta, wyœpiewasz mi,
co ustaliliœcie z naszymi historyczkami, panimajesz'?3

- Tak jest, panie komendancie!
- Przysiêgam, zwolniê nastêpnego z was, który nazwie mnie
komendantem…

***

Podczas wizyty profesor Baraniuk stara³ siê wygl¹daæ na jak
najbardziej chorego. Z ulg¹ ujrza³ tego efekty - po jakiejœ
pó³godzinie kobieta zaczê³a szykowaæ siê do wyjœcia.
- Do widzenia - powiedzia³a i puœci³a do niego oczko -
panie komendancie.
- No przecie¿ nie wywalê wicedyrektorki…
- Proszê?
- Nie, nic, myœlê na g³os. Do widzenia, pani profesor.
Po godzinie zjawi³ siê profesor Tustanowski. Wpuszczony
przez Mariê wygl¹da³, jakby w holu zostawi³ tarczê, z któr¹
wróci³ do Sparty.
- Sukces! Mamy trop.
Tym razem nie opiera³ siê propozycji kawy. Rozpar³ siê na krzeœle
i wypi³ j¹ duszkiem.
- Otó¿, niech sobie profesor wyobrazi - rzek³ w koñcu,
widz¹c œwidruj¹ce spojrzenie zwierzchnika - ¿e da³em
paniom nasz¹ zagadkê. Jako odpowiedŸ podsunê³y mi ten
oto obrazek z podrêcznika.
Franciszek wzi¹³ od nauczyciela ksi¹¿kê. Rycina przedstawia³a
trzyczêœciowy herb, zamkniêty w tarczy i zwieñczony koron¹:

- Herb powstañców styczniowych - odczyta³ polonista -
nawi¹zuj¹cy do Rzeczypospolitej Trojga Narodów. No proszê…
Koncepcja z po³owy siedemnastego wieku, do której
wrócono podczas powstania styczniowego…
- Dok³adnie. Zak³ada³a powstanie Wielkiego Ksiêstwa
Ruskiego, trzeciego cz³onu Rzeczypospolitej. A co do naszej
zagadki… Pan profesor te¿ to widzi?
Kszta³ty, sk³adaj¹ce siê na symbol znaleziony za boazeri¹, odpo-
wiada³y poszczególnym elementom herbu - Or³owi, Pogoni
i Archanio³owi Micha³owi.
- Fascynuj¹ce - wyszepta³ Franciszek. Popuka³ palcem w œrodek
symbolu. - W ¿yciu bym na to nie wpad³. A ta strza³ka?
- Tego jeszcze nie rozgryz³em - przyzna³ historyk. - Coœ albo z
po³owy siedemnastego stulecia, albo z powstania styczniowe-
go… Do licha, sk¹d takie znaki w by³ej niemieckiej szkole?
- Mo¿e wœród uczniów lub nauczycieli byli jacyœ Polacy? To
ca³kiem mo¿liwe… Trzeba siê w to bardziej zag³êbiæ. Nie odpu-
œcisz ³atwo, prawda?
- Ani myœlê. Rozwi¹¿ê to, zobaczy pan profesor!
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Obieca³, ¿e odwiedzi polonistê nazajutrz i wyszed³. Gospodarz
spojrza³ jeszcze raz na zagadkê i zdjêcie w ksi¹¿ce, zostawionej
przez historyka. Myli³ siê. Franciszek nie wiedzia³ dlaczego, ale
by³ tego pewien. Znaczenia tego symbolu, tej strza³ki z dwoma
ramionami, nale¿a³o szukaæ w zupe³nie innym miejscu.
I ju¿ on wiedzia³ gdzie.

II

13 wrzeœnia 1902
Lehmann chyba zacz¹³ przeczuwaæ, co siê œwiêci. Razem z tym
staruchem prawie nas nakryli w bibliotece, jak chowaliœmy
trzy nowe ksi¹¿ki. Najciemniej jest pod latarni¹, co nie zmie-
nia faktu, ¿e ten manewr móg³ nas du¿o kosztowaæ.
Teraz tylko poczekaæ, a¿ wszystko ucichnie. Ojczyzna, nauka,
cnota…

***
- Jesteœ pewien, ¿e nikt ich nie znajdzie?
- Obi³em je ok³adkami z niemieckich ksi¹¿ek i wepchn¹³em na ty³.
Trochê to okrutne, zarówno dla tych niemieckich, jak i dla na-
szych ksi¹¿ek, ale cel uœwiêca œrodki. Nie martw siê, Stasiu,
s¹ bezpieczne.
Profesor Stanis³aw Karwowski mrukn¹³ coœ w odpowiedzi.
- Dyrektor wzi¹³ mnie dziœ na rozmowê - kontynuowa³ profesor
Stanis³aw Drza¿d¿yñski. - Cholerny Lehmann, nas³a³ na niego
policjê, ¿eby powiedzia³ im, jacy to z nas burzyciele
niemieckiego ³adu.
- I co im powiedzia³?
- ̄ e mimo polskiego jêzyka jesteœmy wiernymi królowi ludŸmi -
rzek³ z powa¿n¹ min¹ bibliotekarz - którzy widz¹ sw¹ ojczyznê
w Prusach.
Karwowski uœmiechn¹³ siê.
- Poczciwy, stary Holleck - mrukn¹³. - Naprawdê tak uwa¿a,
czy udaje?
- Kto go tam wie, starego wyjadacza…

III

- Przepraszam, ale biblioteka jest przeznaczona wy³¹cznie dla
uczniów i nauczy…
- No co ty, Hela. Nie poznajesz mnie?
Bibliotekarka przymru¿y³a oczy. Zlustrowa³a brudny, roboczy
strój i zawiesi³a spojrzenie na umorusanej wêglem twarzy.
Gdy mê¿czyzna zdj¹³ kaszkiet, krzyknê³a.
- Jezu Chryste! Pan dyrek…
- Cicho, na mi³oœæ bosk¹! - Franciszek przeœlizn¹³ siê obok zszo-
kowanej kobiety. - Cicho, b³agam. Jestem tu nieoficjalnie,
incognito.
- A… ale…
- Chcê, ¿eby niektóre osoby myœla³y, ¿e jestem w domu.
Pomin¹³ fakt, ¿e na "niektóre osoby" sk³ada³a siê w³aœciwie
tylko Maria, która nawet nie chcia³a s³yszeæ o wyjœciu
mê¿a poza dom.
- Potrzebny mi polski herbarz - kontynuowa³, odwiesiwszy
laskê na krzes³o. - Znajdziesz coœ dla mnie, proszê?
- O… oczywiœcie…
Po chwili polonista zasiad³ nad pokaŸnym tomem Herbów
szlachty polskiej. Wyj¹³ z kieszeni kartkê z zagadk¹.
Przewertowa³ ksi¹¿kê na pierwsz¹ stronê i zacz¹³ szukaæ.

IV

17 paŸdziernika 1902
Skoñczyli budowaæ now¹ szko³ê.
Muszê zabezpieczyæ i przenieœæ nasze materia³y - bêdzie trzeba
jakoœ przechytrzyæ starucha. Chyba nawet mam pomys³. Tyle
pracy, tyle ryzyka…
A ten nowy budynek! Wysoki, obszerny, piêkny i przede
wszystkim wolny od wilgoci i zimna, naszych nieod³¹cznych
towarzyszów w starej siedzibie szko³y. Doskona³e miejsce
do nauczania - zarówno do tego oficjalnego, jak i niekoniecznie.

***
Korowód uczniów i nauczycieli dŸwiga³ na barkach szko³ê.
Grupa uczniów z profesorami Tischerem i Gierthem na czele nio-
s³a mapy historyczne i geograficzne. Za nimi szli uczniowie Kleh-
ra z wyposa¿eniem klasy przyrodniczej - preparatami, akwariami
i wypchanymi zwierzêtami. Ludzie zebrani na rynku i ulicach
Leobschütz pokazywali sobie wypchanego niedŸwiedzia, nie-
sionego przez czwórkê ch³opaków, za którym w szpalerze pod¹-
¿a³y sowa, gêœ i ³asica. Drza¿d¿yñski i Karwowski pchali wózek
z ksi¹¿kami, przewodz¹c ob³o¿onym tomami wychowankom.
- Schnell, schnell!4  - komenderowa³ doktor Lehmann. -
Mamy jeszcze mnóstwo do zrobienia!
- Przeklêty niemiaszka - sapn¹³ bibliotekarz. - Ruszy³by ten
swój Hintern i pomóg³ nam…
- Widzia³ to kto - odpar³ Karwowski - ¿eby sam cesarz zni¿a³
siê do pracy fizycznej?
Germanista spojrza³ na Polaków spode ³ba, jednoczeœnie
w pe³nej krasie ukazuj¹c swój przywodz¹cy na myœl
cesarza Wilhelma w¹s.
Pochód przeszed³ wzd³u¿ König-Ottokar-Strasse5. Tam
te¿, przed dwupiêtrow¹ fasad¹ budynku, czekali na nich
dyrektor Holleck i pedel6 - staruch, piastuj¹cy to stanowisko
od niepamiêtnych czasów.
- Sexta, Quinta i Quarta bierze siê za ksi¹¿ki - zakomenderowa³
dyrektor, gdy korowód siê zatrzyma³ - Tertia za mapy i rzeczy
pana Klehra. Pozostali ³api¹ ³awy i krzes³a. ̄ wawo!7

Wskazani uczniowie zabrali siê do roz³adunku dwóch wozów
drabiniastych, na których przywieziono ³awki. Nagle obok
Polaków pojawi³ siê Lehmann. Wyrwa³ dr¹¿ek wózka poloniœcie.
- My to weŸmiemy, panie Dratsch8 - rzek³ do bibliotekarza. -
Proszê siê nie k³opotaæ.
Tymczasem pedel odbiera³ ksi¹¿ki polskim uczniom, by
z³o¿yæ je w jednym miejscu. Germanista wyszczerzy³ siê
do obu Polaków i odszed³ z wózkiem.
Karwowski z³apa³ przyjaciela za ramiê, widz¹c, jak ten
czerwienieje na twarzy.
- Pod³o¿y³em nasze ksi¹¿ki niemieckim uczniom - szepn¹³ -
a na nasz wózek za³adowa³em same niemieckie lektury
i ksi¹¿ki filozoficzne. Ot, bêd¹ mieli niemi³e zaskoczenie…
Bibliotekarz wybuchn¹³ œmiechem.

V

- Eureka!
Herb sk³ada³ siê ze strza³y, która przebija³a jab³ko trzymane
w niedŸwiedzich ³apach. Znak ze œrodka zagadki by³ po
prostu jego uproszczon¹ wersj¹.
- Pniejnia - odczyta³ Franciszek. - Rodziny, które nale¿¹
do herbu…
Przepisa³ kilkanaœcie nazwisk.
- To musi mieæ zwi¹zek z kimœ o jednym z tych nazwisk -



SIERPIEÑ 2020 nr 8/32712

stwierdzi³, po czym wsta³ i podszed³ do biurka bibliotekarki. -
Masz coœ o szkole lub nauczycielach sprzed wojny?
Po d³u¿szej chwili trzyma³ w rêku kilka niemieckich broszur,
wszystkie o ró¿nych datach i identycznym tytule.
- Jahres-Bericht des Königlichen katholischen Gymnasiums -
odczyta³, po czym wytê¿y³ swoj¹ niewielk¹ znajomoœæ
niemieckiego. - Raport Roczny… Królewskiego Gimnazjum
Katolickiego? A, no tak, wtedy to by³o gimnazjum…
das Schuljahr…
Poprosi³ o s³ownik niemieckiego i zasiad³ do sto³u.

VI

3 listopada 1902
Staszek chce, ¿ebyœmy spotykali siê w bibliotece.
To nie jest dobry pomys³. Biblioteka jest dostêpna dla
wszystkich w szkole i ju¿ raz prawie przez to wpadliœmy.
To by³o jeszcze przy Klasztornej. Lehmann próbowa³ wyrwaæ
m³odemu Cyranowi "Pana Tadeusza", owiniêtego dla
niepoznaki w ok³adkê z niemieckim tytu³em. Nie mogê
pozwoliæ, ¿eby coœ takiego znowu nam siê przytrafi³o.
Trzeba rozwi¹zaæ to inaczej.

***
- A masz jakiœ lepszy pomys³?
Uczniowie w przerwie miêdzy zajêciami wystawali wzd³u¿ œcian
i spacerowali po szkole, tworz¹c wype³niaj¹cy j¹, mi³y dla ucha
gwar. Dwójka Polaków przechadza³a siê korytarzami.
- Mo¿e w mojej klasie? - zaproponowa³ Karwowski. -
Poprowadzê fakultet z jêzyka polskiego. Wszyscy myœleliby,
¿e uczê jedynie gramatyki i s³ownictwa, a tymczasem…
Bibliotekarz pokrêci³ g³ow¹.
- Wystarczy, ¿e przyjdzie jeden uczeñ spoza wtajemniczonych -
stwierdzi³. - Mamy w szkole paru takich Polaków, dla których
synonimem ojczyzny s¹ Prusy. Oni pierwsi na nas donios¹.
- Znaj¹c Lehmanna, sam by na nas kogoœ takiego nas³a³…
- Musimy dzia³aæ w konspiracji - kontynuowa³ Drza¿d¿yñski -
i zmieniaæ miejsca oraz godziny spotkañ. To nie bêdzie ³atwe,
gdy korytarzy ci¹gle ktoœ pilnuje.
Jakby na potwierdzenie jego s³ów, z kantorka przy g³ównym
wejœciu wy³oni³ siê stary pedel. Po szkole poniós³ siê dŸwiêk
dzwonka, czasem przerywany przez chrapliwe Schnell!.
Polacy rozeszli siê do swoich klas.

VII

- Dzieñ dobry, Helu.
- O, pa… pani Frej, dzieñ dobry! - powiedzia³a dziwnie g³oœno
bibliotekarka. - W czym mogê pomóc?
- Szukam czegoœ dla mê¿a. Siedzi w domu chory. Ostatnio
zacz¹³ interesowaæ siê histori¹, mo¿e masz coœ…
Zza rega³u wyskoczy³ ubrany roboczo mê¿czyzna. Zgiêty w
pó³, przyciskaj¹c do piersi kilka ksi¹¿ek i chowaj¹c g³owê
pod czapk¹, przemkn¹³ za plecami Marii i znikn¹³ za drzwiami.
- A ten co? - zdziwi³a siê kobieta. - Uciekinier jaki?
- A, kto ich tam wie, roboli. Czyli, mówi pani, ¿e coœ o historii?

***
Ubranie robocze cisn¹³ do kub³a na podwórku i wparowa³ do
domu. Wetkn¹³ ksi¹¿ki za poduchê fotela i przebra³ siê w
pid¿amê. Kaszkiet, który w pêdzie zostawi³ na g³owie, podzieli³
los ksi¹¿ek. Pad³ na fotel i z³apa³ siê za stopê.
- Karwowski - mrukn¹³, gdy skrêcona kostka przesta³a
pulsowaæ bólem. - Stanis³aw Karwowski. Tylko co on ma
wspólnego ze znakami wydrapanymi za boazeri¹…

Maria wróci³a pó³ godziny póŸniej i wrêczy³a mê¿owi Bia³y
front Jasienicy. Gdy wysz³a, Franciszek wygrzeba³ zza
oparcia zmaltretowane ksi¹¿ki i papiery. U³o¿y³ s³ownik na
kolanach i pocz¹³ przegl¹daæ kolejne roczniki. Znalaz³ jeszcze
kilka wzmianek o Karwowskim. W egzemplarzu z 1883 roku
natrafi³ na mi³¹ niespodziankê - notkê autobiograficzn¹,
któr¹ Polak napisa³ w pierwszym roku nauczania w szkole.
Godzinê zajê³o mu jej t³umaczenie.
- Urodzony w 1848 roku w Lesznie, w Wielkopolsce.
Nauczyciel jêzyka polskiego, francuskiego, angielskiego i
historii. Doktor filozofii! Barwna postaæ, nie ma co…
Z ty³u znalaz³ wciœniêt¹ miêdzy strony fotografiê. Przedstawia³a
siedz¹cych w dwóch rzêdach uczniów, nad którymi górowa³a
w¹sata postaæ nauczyciela. Poni¿ej ktoœ o³ówkiem wypisa³
ich nazwiska, zaczynaj¹c od profesora - Karwowskiego. Franci-
szek przepisa³ je, ledwie rozczytuj¹c niewyraŸne pismo. Gdy
skoñczy³, przyszed³ profesor Tustanowski.
- Na razie nie mam nic - przyzna³ na wejœciu. - Przekopa³em
literaturê o siedemnastowiecznej Polsce i powstaniu stycznio-
wym. Ani cienia œladu tej dwuramiennej strza³ki. Próbowa³em
j¹ nanieœæ na mapy, tak samo resztê symboli, ale…
Franciszek bez s³owa podsun¹³ mu rocznik i swoje notatki.
Historyk przeczyta³ notkê, zsun¹³ przyciemniane okulary
i wlepi³ zaskoczone spojrzenie w szkic herbu.
- To mi pan profesor zabi³ æwieka - rzek³ w koñcu. - Herb
szlachecki! ̄ e te¿ na to nie wpad³em.
- Nadal jest nad czym siê g³owiæ - odpar³ polonista. -
W¹tpiê, ¿eby chodzi³o tu o utopijny model pañstwa sprzed
trzystu lat, jakim by³a RP Trojga Narodów. Szukamy wiêc
czegoœ, co ma zwi¹zek z Karwowskim i powstaniem
styczniowym, które wybuch³o, gdy by³ m³ody.
- Mo¿e jakiœ dziennik lub ksi¹¿ka na ten temat, która do niego
nale¿a³a?
- O, to to. Zajmij siê tym, dobrze? A teraz zobacz
nasz drugi trop…
Podsun¹³ historykowi fotografiê i listê nazwisk.
- Abitur 1904 - odczyta³ Henryk. Spojrza³ na listê
nazwisk. - Niemcy, Niemcy, Niemcy… O, i mamy jedno
polskie: Cyran! Pierwsze s³yszê…
- A mi coœ gdzieœ dzwoni - stwierdzi³ nauczyciel, po czym
mrugn¹³ - tylko nie wiem, w której cerkwi…

~ Ci¹g dalszy opowiadania w nastêpnym numerze ~
~ G³osu G³ubczyc ~

Jan Skoumal - absolwent g³ubczyckiego liceum
 i pocz¹tkuj¹cy pisarz.

Wszystkie jego opowiadania i wiersze przeczytaæ mo¿na na
stronie internetowej: janskoumal.home.blog

__________________________________________________________
Przypisy:
1 ³ac. „M³odoœæ jest czasem nauki, ale ¿aden wiek nie jest zbyt póŸny
do jej podjêcia”
2 ³ac. „Z³ote… Z³ote s³owa!”
3 ros. „zrozumia³eœ?”
4 niem. „Szybko, szybko!”
5 obecnie ulica J. Kochanowskiego
6 dawniej woŸny
7 Holleck u¿ywa nazw klas, wystêpuj¹cych w niemieckim szkolnic-
twie na pocz¹tku XX wieku. Pe³na lista klas to (od najni¿szej): Sexta,
Quinta, Quarta, Unter Tertia, Ober Tertia, Unter Secunda, Ober
Secunda, Unter Prima oraz Ober Prima
8 ze wzglêdu na trudnoœæ w wymówieniu nazwiska Drza¿d¿yñskiego,
uczniowie przezywali go „Dratsch”
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W 2020 roku wiêkszoœæ dzia³añ prewencyjnych Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Spo³ecznego prowadzona jest po has³em
kampanii "Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz", która ma celu
zwróciæ uwagê na sposoby zapobiegania wypadkom i choro-
bom zawodowym rolników, zwi¹zanym z obecnoœci¹ zwierz¹t w
gospodarstwach rolnych.

W ubieg³ym roku w Kasie odnotowano 1 236 zdarzeñ wypad-
kowych, a wiêkszoœæ z nich (94,7%) wyst¹pi³a podczas codzien-
nej obs³ugi zwierz¹t: zadawania karmy, udoju, zabiegów zoohi-
gienicznych, czyszczenia pomieszczeñ inwentarskich w obec-
noœci zwierz¹t oraz przepêdzania lub za³adunku zwierz¹t na œrodki
transportu. Wypadki z grupy "uderzenie, przygniecenie i po-
gryzienie przez zwierzêta stanowi¹ drug¹ pod wzglêdem liczeb-
noœci grupê nieszczêœliwych zdarzeñ, którym ulegaj¹ rolnicy.

Przyczyny tych zdarzeñ to:
- narowistoœæ i agresja zwierz¹t, niewynikaj¹ce z ich fizjologii
(np. z rui, pierwszej laktacji, porodu, zapalenia wymion itp.);
- niew³aœciwy sposób obs³ugi zwierz¹t, w tym niezachowanie
szczególnej ostro¿noœci przy obs³udze zwierz¹t niebezpiecznych;
- niezapewnienie zwierzêtom dobrostanu (nadmierne zagêszcze-
nie, brak dostêpu do paszy, wody i wybiegów) i wynikaj¹ca z
tego agresja zwierz¹t;
- nieznajomoœæ zachowañ (behawiorystyki) zwierz¹t;
- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem;
- wejœcie pomiêdzy zwierzêta bez ich uprzedzenia np. g³osem;
- nieu¿ywanie przy obs³udze zwierz¹t poskromów, p³yt przepê-
dowych itp.;

Niewielu rolników postrzega zwierzêta hodowlane jako Ÿród³o
zagro¿enia, rokrocznie dochodzi do powa¿nych wypadków, a na-
wet œmierci, czêsto spowodowanych nieznajomoœci¹ ich natural-
nych zachowañ oraz niezapewnieniem dobrostanu (system cho-
wu, który zaspokaja podstawowe potrzeby zwierz¹t, przede
wszystkim w zakresie: po¿ywienia i wody, potrzebnej przestrzeni
¿yciowej, zapewnienia towarzystwa innych zwierz¹t, leczenia, hi-
gieny utrzymania, mikroklimatu pomieszczeñ, warunków œwietl-
nych, jednoczeœnie nie pozwala na okaleczanie zwierz¹t oraz za-
pewnia ich schronienie przed z³ymi warunkami klimatycznymi).
Przestraszone zwierzê, któremu nie zabezpieczono naturalnych
potrzeb mo¿e ugryŸæ, kopn¹æ, przygnieœæ i przewróciæ. Jest to
zazwyczaj reakcja na takie bodŸce jak: stres, brak dostêpu do wody
i po¿ywienia, zbyt ma³¹ przestrzeñ do ¿ycia, zaskoczenie, bole-
snoœæ gruczo³ów mlecznych czy obecnoœæ owadów w oborze.

Rolniku pamiêtaj!
- uprzedzaj zwierzêta g³osem, gdy siê zbli¿asz;
- nie wchodŸ miêdzy zwierzêta bez ostrze¿enia;
- jeœli wchodzisz miêdzy zwierzêta, oswajaj je dotykiem;
- nie podchodŸ bez ostrze¿enia do zwierz¹t od ty³u;
- nie pracuj ze zwierzêtami po spo¿yciu alkoholu;
- nie pozwalaj na bezmyœlne dra¿nienie zwierz¹t i znêcanie siê
nad nimi;
- zachowaj szczególn¹ ostro¿noœæ podczas pracy ze zwierzêtami
silnymi, np. ogierami i karmi¹cymi matkami, koñmi m³odymi lub
po d³u¿szym okresie bezczynnoœci;
- usuwaj ze stada zwierzêta narowiste lub wyj¹tkowo z³oœliwe;
- do wyprowadzania buhaja u¿ywaj dr¹¿ka zak³adanego do kó³-
ka nosowego; je¿eli zwierzê jest bardzo silne lub rozdra¿nione,
skorzystaj z pomocy drugiej osoby; pamiêtaj o za³o¿eniu na sta-
³e na g³owê buhaja mocnego, skórzanego kantara;
- do wyprowadzania zwierz¹t na pastwisko u¿ywaj g³adkich (po-
zbawionych wêz³ów), mocnych linek, powrozów lub ³añcuchów;
nie okrêcaj ich wokó³ d³oni;

- aby nie pokaleczyæ siebie i zwierzêcia, nie u¿y-
waj ³añcuchów naprawianych prowizorycznie, np.
zwi¹zanych drutem;
- podczas zabiegów weterynaryjnych i pielêgnacyjnych (korek-
cja racic, kopyt, rogów) u¿ywaj poskromu; w razie potrzeby ko-
rzystaj z pomocy drugiej osoby;
- do transportu zwierz¹t u¿ywaj przystosowanych do tego celu
przyczep (o mocnych wi¹zaniach i odpowiednio wysokich bur-
tach), a do wyprowadzania zwierz¹t - dostatecznie szerokich,
wyposa¿onych w boczne bariery pochylni.

Obs³uga zwierz¹t wi¹¿e siê równie¿ z ryzykiem chorób odzwie-
rzêcych. Mo¿na siê nimi zaraziæ poprzez kontakt z ska¿onym
nawozem, wod¹, ziemi¹, pasz¹, œlin¹. Zapobieganie chorobom
odzwierzêcym polega na zachowaniu w³aœciwych zasad higie-
ny, dlatego:
- wydziel, najlepiej w budynku inwentarskim, pomieszczenie, w
którym móg³byœ myæ rêce, przebieraæ siê i przechowywaæ odzie¿
robocz¹;
- ze zwierzêtami pracuj w odzie¿y przeznaczonej wy³¹cznie do
tego celu, pamiêtaj, ¿e zwierzêta mog¹ Ÿle reagowaæ na inten-
sywny zapach (np. perfum, alkoholu, œrodków ochrony roœlin,
itp.);
- myj starannie rêce przed prac¹ i po jej zakoñczeniu;
- nie zapominaj o umyciu r¹k, wymienia i dojarki przed rozpoczê-
ciem udoju - mleko ³atwo zakaziæ, jest bowiem dobr¹ po¿ywk¹
dla bakterii;
- dbaj o czystoœæ pomieszczeñ inwentarskich, co najmniej dwa
razy w roku, wczesn¹ wiosn¹ i jesieni¹, gruntownie je oczysz-
czaj, maluj i odka¿aj wapnem;
- wybiegi dla zwierz¹t, drogi na pastwisko, gnojownie lokalizuj
poza podwórzem;
- jeœli kontaktujesz siê z chorymi zwierzêtami, szczególnie sta-
rannie dbaj o higienê osobist¹, a o chorobie natychmiast powia-
dom s³u¿by weterynaryjne;
- w razie stwierdzenia u zwierz¹t choroby zakaŸnej, pracuj bez-
wzglêdnie w rêkawicach ochronnych (np. gumowych), a w przy-
padku chorób przenoszonych drog¹ oddechow¹ (np. gruŸlicy,
w¹glika, gor¹czki Q) - pamiêtaj o u¿ywaniu pó³maski i okularów
ochronnych;
- w przypadku stwierdzenia u zwierz¹t choroby zakaŸnej, szcze-
gólnie starannie odka¿aj pomieszczenia, wybiegi, urz¹dzenia i
sprzêt oraz odzie¿ u¿ywan¹ przy ich obs³udze, usuwaj i odka¿aj
lub niszcz (pal) œció³kê z otoczenia chorych czy pad³ych zwie-
rz¹t oraz resztki paszy;
- dopilnuj, aby wszystkie osoby, które kontaktowa³y siê z cho-
rymi zwierzêtami lub produktami pochodz¹cymi od nich, np. mle-
kiem, miêsem, jajami, podda³y siê badaniom lekarskim;
- ze zwierzêtami chorymi i pad³ymi postêpuj zgodnie z zalecenia-
mi s³u¿b weterynaryjnych.
- podczas uboju noœ gumowe buty, rêkawice, fartuch ochronny
oraz pó³maskê.

Aby uchroniæ siê przed chorob¹ odzwierzêc¹:
- nie dotykaj ust i oczu nieumytymi rêkami;
- nie jedz brudnymi rêkami;
- nie u¿ywaj w domu naczyñ s³u¿¹cych do pojenia zwierz¹t;
- pamiêtaj, ¿e chore zwierzê (i produkty pochodz¹ce od niego)
mo¿e zaraziæ nie tylko pozosta³e zwierzêta, ale i cz³owieka.

Rolniku! Œwiadomoœæ zagro¿eñ i znajomoœæ zachowañ zwie-
rz¹t oraz zaspokojenie ich potrzeb bytowych ograniczaj¹ ryzyko
niebezpiecznych zdarzeñ i chorób.               Lech Waloszczyk

Dyrektor Oddzia³u Regionalnego KRUS w Opolu

NIE RYZYKUJESZ, GDY ZNASZ I SZANUJESZ
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26 czerwca to dzieñ zakoñczenia roku szkolnego.  Ten rok by³
niew¹tpliwie inny od poprzednich, jego zakoñczenie równie¿ mu-
sia³o przebiegaæ inaczej ni¿ dotychczas- bez czêœci artystycznej, z
zachowaniem wszelkich œrodków bezpieczeñstwa ze wzglêdu na pan-
demiê : w maseczkach, rêkawiczkach, z mierzeniem temperatury.
Uroczystoœæ przebiega³a w dwóch etapach: I etap- o  godz. 9.00
zakoñczenie dla klas V - VIII, drugi- o godz. 11.00- zakoñczenie dla
klas I- IV.

O godz. 8.00 uczniowie klas starszych uczestniczyli we mszy œwiê-
tej, po której  udali siê na szkolne boisko. Ze wzglêdu na bezpie-
czeñstwo wszyscy ustawili siê w dwumetrowych odstêpach, aby
odebraæ œwiadectwa. Pan Dyrektor wrêczy³ podziêkowania, nagro-
dy, dyplomy i œwiadectwa z wyró¿nieniem, na które zapracowali
najbardziej ambitni uczniowie naszej szko³y. Tutaj te¿ odby³o siê
po¿egnanie klasy VIII i przekazanie sztandaru szko³y klasie VII. Pan
Dyrektor skierowa³ do zebranych podziêkowania za ten trudny czas,
za wytê¿on¹  pracê, za sukcesy,  za zaanga¿owanie w nauczaniu
zdalnym nie tylko uczniów i nauczycieli, ale równie¿  rodziców.  Jed-
noczeœnie Pan Dyrektor  przypomnia³ o bezpieczeñstwie podczas
wakacyjnych dni i ¿yczy³ wspania³ych wakacji, by ka¿dy dzieñ wa-
kacyjnych przygód pozosta³ w pamiêci, by wszyscy wrócili w no-
wym roku radoœni, z zapasem si³ do nauki , gotowi do podejmowa-
nia kolejnych zadañ. Po apelu wszyscy udali siê na krótkie spotka-
nie do klas, aby otrzymaæ œwiadectwa i po¿egnaæ siê z wychowaw-
cami . Nastêpnie starsi  uczniowie opuœcili szko³ê, a najm³odsi  zaœ  z
powodu niesprzyjaj¹cej pogody zebrali siê  na hali gimnastycznej,
aby tu odebraæ  swoje nagrody, œwiadectwa i równie¿  podziêkowa-
nia za wytrwa³oœæ  i trud w³o¿ony w naukê.

Mamy nadziejê ¿e nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczniemy ju¿
w murach naszej szko³y, ale doœwiadczenia zdobyte w trakcie e-
nauczania wykorzystamy wszyscy w trakcie naszej pracy.

                   B. Starczewska

ZAKOÑCZENIE  ROKU SZKOLNEGO W PIETROWICACH
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Tegoroczne wakacje mog¹ wygl¹daæ inaczej ni¿ zazwyczaj. Stan
epidemii i realne zagro¿enie chorob¹ ka¿¹ nam przestrzegaæ zasad
bezpieczeñstwa. W ten sposób dbamy o siebie i swoich bliskich.
Jednak rozs¹dek i odpowiedzialnoœæ musz¹ nam towarzyszyæ rów-
nie¿ w innych sytuacjach. Nad wod¹, w podró¿y czy we w³asnym
domu musimy pamiêtaæ, ¿e nasze bezpieczeñstwo zale¿y tak¿e od
nas samych. PrRozwa¿my, czy warto na bie¿¹co relacjonowaæ w
mediach spo³ecznoœciowych swój wypoczynek. Takie posty s¹ ja-
snym sygna³em, ¿e dom lub mieszkanie s¹ czasowo opuszczone.

BEZPIECZEÑSTWO DZIECI I M£ODZIE¯Y
Czas wakacji to równie¿ czas, kiedy m³odzie¿ mo¿e eksperymento-

waæ np. z dopalaczami - takie doœwiadczenia czêsto maj¹ swój tra-
giczny skutek. Gdzie szukaæ pomocy, po czym rozpoznaæ dopalacze
i przedmioty s³u¿¹ce do ich za¿ywania? To tylko niektóre z informa-
cji, jakie od lat przekazuj¹ policjanci w czasie rozmów z uczniami i ich
wychowawcami. Musimy wiedzieæ, ¿e dopalacze to grupa ró¿nych
substancji o dzia³aniu psychoaktywnym, silnie wp³ywaj¹cych na
psychikê, funkcjonowanie organizmu i zachowanie cz³owieka.

Pamiêtajmy, ¿e urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowie-
dzialnoœci za bezpieczeñstwo naszych pociech. Dlatego w tym okre-
sie szczególnie nale¿y zapewniæ im opiekê i zainteresowanie, w mak-
symalnym stopniu uczestnicz¹c w spêdzaniu przez nie wolnego cza-
su. Warto porozmawiaæ z dzieckiem o bezpiecznych zachowaniach
podczas wypoczynku, uczuliæ na zagro¿enia zwi¹zane z kontaktami z
nieznajomymi osobami, nieprzestrzeganiem zasad ruchu drogowego
(np. podczas jazdy rowerem) czy siêganiem po ró¿nego rodzaju u¿yw-
ki. Zainteresujmy siê, z kim
nasza pociecha spêdza czas
poza domem.

Dostêpny jest równie¿
Ogólnopolski Antynarkoty-
kowy Telefon Zaufania dzia-
³aj¹cy pod numerem 801 199
990, a tak¿e Dzieciêcy Tele-
fon Zaufania Rzecznika Praw
Dziecka - 800 12 12 12.

Monitorujmy na bie¿¹co
aktywnoœæ naszych dzieci w Internecie. Nauczmy dziecko podsta-
wowych zasad bezpieczeñstwa w cyberprzestrzeni, a tak¿e uczulmy
na zagro¿enia zwi¹zane z nawi¹zywaniem nowych znajomoœci on-
line. Ostrzegajmy dzieci, by nie udostêpnia³y w sieci swoich da-
nych, zw³aszcza adresu i numeru telefonu. Je¿eli napotkamy w Inter-
necie nielegalne materia³y, powinniœmy zg³osiæ ten fakt na Policjê.

BEZPIECZNY SENIOR
Wakacje to czas, gdy oszuœci dzia³aj¹cy metod¹ "na wnuczka" lub

"na policjanta", moga wzmóc swoj¹ aktywnoœæ. Jednym ze sposo-
bów, w jaki wy³udzaj¹ pieni¹dze, jest poinformowanie rozmówcy o
wypadku drogowym bliskiej osoby. Taki scenariusz, zw³aszcza gdy
rzeczywiœcie, ktoœ z rodziny jest na wakacjach, bywa przekonywuj¹-
cy. Dlatego koniecznie upewnijmy siê, ¿e nasi rodzice, dziadkowie
b¹dŸ seniorzy z naszego otoczenia, wiedz¹ jak zareagowaæ w takiej
sytuacji. Przypomnijmy im, ¿e:

- Przede wszystkim nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ - je¿eli dzwoni do
nas ktoœ, kto podszywa siê pod cz³onka naszej rodziny i prosi o
pieni¹dze lub policjanta, który mówi, ¿e nasze pieni¹dze s¹ zagro¿o-
ne, nie podejmujmy ¿adnych pochopnych dzia³añ. Podziel siê zaraz
t¹ informacj¹ z bliskimi, nie dzia³aj sam. Pamiêtajmy, ¿e nikt nie bêdzie
nam mia³ za z³e tego, ¿e zachowujemy siê rozs¹dnie. Nie ulegajmy
presji czasu wywieranej przez oszustów.

- Aby potwierdziæ dane osoby dzwoni¹cej, najpierw nale¿y roz³¹-
czyæ po³¹czenie, a dopiero póŸniej wybraæ numer alarmowy 112.

WAKACJE 2020 - KRÓTKI PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU
- Nigdy nie informujmy nikogo o iloœci pieniêdzy, które

mamy w domu lub przechowujemy na kon-
tach bankowych.

- W szczególnoœci pamiêtajmy o tym, ¿e
funkcjonariusze Policji NIGDY nie informuj¹
o prowadzonych przez siebie dzia³aniach te-
lefonicznie! NIGDY nie prosz¹ te¿ o przeka-
zanie pieniêdzy nieznanej osobie lub przela-
nie na inne konta bankowe.

- W momencie, kiedy ktoœ bêdzie chcia³ nas oszukaæ, poda-
j¹c siê przez telefon, za policjanta - zakoñczmy rozmowê tele-
foniczn¹! Nie wdawajmy siê w rozmowê z oszustem. Je¿eli nie
wiemy jak zareagowaæ powiedzmy o podejrzanym telefonie
komuœ z bliskich.

Pamiêtajmy, ¿e metody którymi pos³uguj¹ siê oszuœci, ca³y
czas s¹ modyfikowane. S³yszeliœmy ju¿ o wielu wariantach
oszustw na wnuczka, policjanta czy funkcjonariusza CBŒP.
Ka¿da mo¿e siê ró¿niæ, jednak koñczy siê tak samo. Nasz roz-
mówca potrzebuje pieniêdzy i ¿¹da ich natychmiastowego
przekazania b¹dŸ przelania na inne konto bankowe. Uczulcie
seniorów, których znacie, ¿e to sygna³y które powinny ich
zaniepokoiæ. Niech nigdy nie oddaj¹ swoich pieniêdzy oso-
bom, których nie znaj¹.

KONTAKT Z POLICJ¥
Zachêcamy równie¿, aby podczas wakacji korzystaæ z apli-

kacji "Moja Komenda", która u³atwia lokalizowanie komend i
komisariatów Policji w ca³ym
kraku. Aplikacja zapewnia ka¿-
demu u¿ytkownikowi szybki
dostêp do informacji o adre-
sach i numerach telefonów po-
licyjnych obiektów. Dziêki temu
bêd¹c nawet w miejscu, które-
go dobrze nie znamy, z ³atwo-
œci¹ odnajdziemy najbli¿sz¹ jed-
nostkê policji i skontaktujemy
siê z ni¹ jednym klikniêciem.

"Moja Komenda" dostêpna jest na telefony z systemem
iOS oraz Android. Mo¿na j¹ bezp³atnie pobraæ w App Store i
Google Play. Us³uga zosta³a przygotowana z myœl¹ o oso-
bach, które kontaktuj¹ siê z Policj¹ w sytuacjach innych, ni¿
te zagra¿aj¹ce ¿yciu lub zdrowiu. W nag³ych przypadkach
nale¿y korzystaæ z numerów alarmowych 112 lub 997.

Drugim przydatnym narzêdziem, s³u¿¹cym poprawie bez-
pieczeñstwa, jest "Krajowa Mapa Zagro¿eñ Bezpieczeñstwa".
Za pomoc¹ interaktywnej strony internetowej mo¿na przeka-
zywaæ informacje o zagro¿eniach wystêpuj¹cych w okolicy.
Dziêki temu narzêdziu, ka¿dy przy pomocy komputera lub te-
lefonu z dostêpem do internetu, mo¿e zaznaczyæ na mapie
swojej miejscowoœci miejsce, w którym dochodzi do ³amania
prawa. Katalog zagro¿eñ jest bardzo szeroki, od wykroczeñ
porz¹dkowych, po u¿ywanie œrodków odurzaj¹cych. Policjan-
ci nie tylko sprawdz¹, czy rzeczywiœcie we wskazanym miej-
scu dochodzi do naruszenia przepisów prawa, ale równie¿
podejm¹ dzia³ania, aby zagro¿enie wyeliminowaæ. Pamiêtaj-
my jednak, ¿e narzêdzie to nie s³u¿y do informowania o na-
g³ych wypadkach. W sytuacjach pilnych powinniœmy dzwo-
niæ na numer 112.                               •ród³o: KPP G³ubczyce

http://glubczyce.policja.gov.pl/
Fot: http://osrodekpietrowice.pl
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"Czeœæ i chwa³a wariatom. Tym, którzy "nie pasuj¹", którzy siê
wy³amuj¹. Rozrabiakom i wichrzycielom. Tym, co zawsze id¹ pod
pr¹d. Tym, którzy widz¹ rzeczy inaczej. Tym, co nie przestrzegaj¹
przepisów i nie szanuj¹ zastanego stanu rzeczy. Mo¿na ich cyto-
waæ albo nie zgadzaæ siê z nimi, gloryfikowaæ ich lub oczerniaæ,
ale nijak nie da siê ich zignorowaæ. Bo to oni powoduj¹ zmiany.
To oni posuwaj¹ nasz gatunek do naprzód. I chodŸ niektórzy
uwa¿aj¹ ich za wariatów, my widzimy w nich geniuszy. Tylko
ludzie doœæ szaleni, by myœleæ, ¿e mog¹ zmieniæ œwiat, s¹ zdolni
naprawdê tego dokonaæ".

Think Different, Steve Jobs (1955-2011)
S³owa S. Jobsa oddaj¹ sens prawdzi-

wych zmian. Sens rozwoju. Pokazuje, ¿e
nie mo¿emy godziæ siê na powszechny stan
rzeczy. Mamy rzucaæ œwiatu wyzwanie.
Czy s³owa: Myœl inaczej, nie zmuszaj¹ do
myœlenia? W³aœnie, te s³owa, pozwalaj¹ nie
pozostawaæ obojêtnym, inspiruj¹ i moty-
wuj¹ do ci¹g³ych zmian i rozwoju.

Pamiêtaj, zmiany s¹ trudne, jednak¿e
tylko one pozwalaj¹ na realne dzia³ania,
przynosz¹c wartoœæ dodan¹. Wiêkszoœæ
nie lubi zmian, poniewa¿ wymagaj¹ wyj-
œcia poza sferê komfortu. Niejednokrotnie
osoby deklaruj¹ gotowoœæ do zmian, ale
niestety to tylko s³owa. A to w³aœnie wyj-
œcie poza strefê komfortu rozpoczyna zmia-
ny i daje szanse do zwiêkszenia naszego
komfortu i u³atwiaj¹ w konsekwencji nam
¿ycie.

Organizacje, które siê nie rozwijaj¹, nie
wdra¿aj¹ innowacyjnych rozwi¹zañ, nie
dostosowuj¹ siê do zmieniaj¹cych uwarunkowañ rynku, zaczy-
naj¹ siê cofaæ, czego konsekwencj¹ czêsto jest bankructwo, a w
optymistycznym wariancie, przejêcie przez konkurencjê. Stagna-
cja dla organizacji oznacza pocz¹tek koñca, jednak¿e dla wielu
menad¿erów ten stan rzeczy jest "komfortowy" i "jakoœ to bê-
dzie". Niestety tak przyjêta taktyka, czy styl zarz¹dzania, dzia³a
jedynie w perspektywie krótkoterminowej, czasami jest to kilka
miesiêcy, a w najlepszym przypadku kilka lat. Organizacja, która
nie chce, lub nie potrafi siê dostosowaæ do rynku i nowych wy-
zwañ, z czasem traci zdolnoœæ zaspokajania potrzeb otoczenia a
tym samym zachêca inne firmy do wejœcia na dotychczasowy
rynek i zwiêkszenie intensywnoœci konkurencji lub w przypadku
bran¿ gdzie dzia³a monopolista do stworzenia nowej konkuren-
cji. S³aba organizacja, jest impulsem dla konkurencji. Brak rozwo-
ju posiada swoje odzwierciedlenie we wskaŸnikach finansowych,
spadaj¹cej rentownoœci, zwiêkszaj¹cych siê kosztach operacyj-
nych przy jednoczesnym spadku sprzeda¿y.

W nowej globalnej rzeczywistoœci, aby przetrwaæ konieczne
jest ci¹g³e zarz¹dzanie zmian¹, a szczególnie jej inicjowanie. Na-
le¿y przewidzieæ zmiany na rynku, wykorzystaæ posiadane prze-
wagi konkurencyjne, które nie s¹ dane raz na zawsze. Rynek nie
lubi pró¿ni. Organizacje zmuszone s¹ do poszukiwania nowych
pomys³ów wyprzedzaj¹cych rynek, wymuszaj¹c przy tym wiêksz¹
elastycznoœæ. Czynnikami u³atwiaj¹cymi zmianê w organizacji s¹:

* zaufanie, * silna kultura organizacyjna,
* relacyjny zasób organizacji.
Relacje oparte na zaufaniu przyczyniaj¹ siê do wspó³pracy i kre-

atywnego dzia³ania, a z kolei wspólne rozwi¹zywanie problemów
lub stosowanie doktryny np. burzy mózgów czy te¿ efektu Medyce-
uszy, motywuje wszystkich do aktywnego uczestniczenia w proce-

WYJŒCIE POZA SFERÊ KOMFORTU, KONIECZNOŒÆ DLA ZMIAN?
sie zmian. Odpowiednia komunikacja, na ka¿dym etapie, wzmacnia
ich akceptacjê. Nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e ka¿da zmiana wi¹¿e siê
z danym ryzykiem i nie zawsze siê przyjmuje, jednak¿e to zmiany
pozwalaj¹ na rozwój i pozwalaj¹ przetrwaæ. Czy to nie pora¿ki s¹
determinant¹ rozwoju? Czy to nie pora¿ki pozwoli³y na powstanie
œwiatowej s³awy organizacji? Ryzkiem trzeba nauczyæ siê zarz¹dzaæ,
niejednokrotnie wykorzystuj¹c przy tym wiedzê ekspertów wyspe-
cjalizowanych w tej dziedzinie.

Zauwa¿my, ¿e zarz¹dzanie zmian¹ nie jest tak naprawdê zarz¹-
dzaniem zmian¹, ale zarz¹dzeniem ludŸ-
mi w zmianie. Konieczne jest nauczenie
zarz¹dzania pojawiaj¹cymi siê wahania-
mi motywacji i zaanga¿owania. Je¿eli to
siê uda, menad¿er czy lider mo¿e oczeki-
waæ akceptacji i adaptacji. Nie gódŸmy
siê na bylejakoœæ. Warto przytoczyæ
przyk³ad firmy 3M, której kultura orga-
nizacyjna jest dostosowana do proin-
nowacyjnoœci. Firma ta wrêcz zachêca
do ryzyka i eksploracji, tj. pracownicy
maj¹ prawo poœwiêciæ czêœæ czasu pra-
cy (nawet 15%) na projekty w³asne, któ-
rych szanse na powodzenie mog¹ byæ
bardzo niskie. Jednak¿e czasami to w³a-
œnie te projekty mog¹ zmieniæ siê w du¿y
sukces handlowy jak np. papierki samo-
przylepne Post-it. Firma posiada toleran-
cje dla b³êdów, poniewa¿ menad¿erowie
zbyt krytyczni i autorytarni, nie maj¹cy
w sobie tolerancji dla wchodzenia przez
innowatorów w "œlepe uliczki", zabijaj¹
entuzjazm pracowników a na d³u¿sz¹

metê innowacyjnoœæ firmy. Firma stawia na innowacje, stwarza-
j¹c pracownikom odpowiednie warunki, nie zapominaj¹c przy tym
o ich nagradzaniu.

Aby uczyæ podw³adnych postawy odpowiedzialnoœci, mena-
d¿er musi:

* Przestaæ narzekaæ i marudziæ;
* Wzi¹æ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za dzia³ania firmy, szczegól-

nie za jej pora¿ki;
* Rozmawiaæ w firmie o trudnych sprawach w sposób odpo-

wiedzialny, zgodnie ze standardami i etyk¹ zawodow¹;
* Nauczyæ siê radziæ z narzekaj¹cym pracownikiem;
* Nauczyæ siê s³uchaæ i pomagaæ pracownikom w rozwi¹zywa-

niu problemów, tak¿e tych prywatnych, poniewa¿ to one w wiêk-
szoœci wp³ywaj¹ na efektywnoœæ i komfort pracy;

* Umieæ "zag³uszaæ" osobê, która wprowadza toksyczn¹ at-
mosferê w organizacji, szef musi potrafiæ dawaæ wybór podw³ad-
nemu i wyci¹gaæ konsekwencje, szef musi wykazaæ siê wielkim
wysi³kiem i odwag¹, aby konsekwentnie i surowo karaæ za takie
zachowanie;

* Respektowaæ wyraŸn¹ i jak¿e wa¿n¹ regu³ê "Nie bêdê tolero-
wa³ zatruwania kolegów oraz narzekania i krytykowania bez po-
mys³ów rozwi¹zañ wskazywanych problemów".

Nie widŸmy tylko kropek a nauczmy siê je ³¹czyæ. Nauczmy siê
na nowo ciekawoœci œwiata, o której zapominamy gdy wkracza-
my w doros³oœæ. B¹dŸmy jak dzieci, ciekawi œwiata, jak wszystko
funkcjonuje, i dlaczego funkcjonuje. Nauczenie siê tego na nowo,
bêdzie pocz¹tkiem naszych zmian. Zmian na lepsze. Nie oczekuj-
my perfekcji, której siê nie da osi¹gn¹æ, oczekujmy postêpu i
ci¹g³ego doskonalenia, który jest zawsze mo¿liwy, a wrêcz nie-
zbêdny. Pamiêtaj, masz 52 tygodnie w roku, które oferuj¹ mnó-
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Reklamy - tylko na wewnêtrznych stronach - pod-
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OSOBY POTRZEBUJ¥CE POMOCY
W ZWI¥ZKU Z PROBLEMEM

ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM
LUB PRZEMOC¥ W RODZINIE

MOG¥ J¥ UZYSKAÆ:
W Punkcie Konsultacyjnym,

budynek Urzêdu Miejskiego, ul. Niepodleg³oœci 14, pok.
24 (II p.) tel. 77 485-08-60.

Dy¿ury cz³onków Gminnej Komisji
ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych:

Wtorek - 15:00-17:00, œroda - 10:00-12:00,
pi¹tek - 10:00-12:00

Poza dy¿urem punktu, codziennie od 7:30-14:00
mo¿na zadzwoniæ pod numer tel. 77 485 97 87

Dy¿ury psychoterapeuty uzale¿nieñ:
Poniedzia³ek - 16:00-19:30, czwartek - 16:00-19:30

Dy¿ury psychologa ds. przemocy
w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej przy ul. Pocztowej 6a:

tel. 77 485 29 22, w pi¹tki w godz. 14:00-16:00
(termin spotkania uzgodniæ telefonicznie)

Grupy samopomocowe AA i AL.-Anon
spotykaj¹ siê w pomieszczeniach Stowarzyszenia

G³ubczycki Klub Abstynenta
(Urz¹d Miejski ul. Niepodleg³oœci 14)

grupa AA w ka¿d¹ œrodê o godz. 18:00,
grupa Al-Anon w ka¿dy wtorek o 18:00

G³ubczycki Klub Abstynenta
czynny codziennie od godz. 17:00

Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom,
ul. Zakonna 3 czynny codziennie w godz. 14:00-22:00,

tel. 77 485 61 77
Ogólnopolski telefon zaufania

dla dzieci i m³odzie¿y,
po³¹czenie bezp³atne: 116 111

Facebook.com/Niechciane.Glubczyce
M³odzie¿owe Pogotowie Emocjonalne

chcesz pogadaæ? - ZADZWOÑ
  Masz do³a - ZADZWOÑ

  Masz  problemy z domownikami
(k³ótnie, przemoc)? - ZADZWOÑ

Boisz siê? koronawirus? - ZADZWOÑ
lub napisz : sms/@flowfundacja

KONTAKT: od œrody do niedzieli,
godz.17.00-1.00 w nocy

tel. 725 400 309

stwo okazji, aby spróbowaæ czegoœ nowego, aby spróbowaæ
jednego z wielu sposobów na rozwój oraz przetestowanie siebie
i swoich mo¿liwoœci. Niewa¿ne czy podejmiesz wiêksze lub mniej-
sze dzia³ania, wa¿ne, ¿e starasz siê byæ lepsz¹ wersj¹ samego
siebie. Nie obawiaj siê konsekwencji, nie obwiniaj siê za b³êdy a
ucz siê na nich. Uzyskuj informacje zwrotne i znajdŸ w sobie
motywacjê do robienia czegoœ co poprawi Twoje ¿ycie i pozwoli
na rozwój. Nie ma jednego, wypracowanego wzoru na osi¹gniê-
cie sukcesu, ka¿dy z nas jest bowiem inny, ma indywidulan¹
osobowoœæ i unikalny charakter. Dlatego aby odnieœ sukces, nie

mo¿esz robiæ ci¹gle tego samego, musisz przesuwaæ swoje grani-
ce, a jak Ci siê coœ nie uda to nie przestawaj wymagaæ od siebie
coraz wiêcej, nie przestawaj okreœlaæ kolejnych wyzwañ. Próbuj,
dzia³aj, nie podwajaj siê, bo to w³aœnie domena ludzi sukcesu,
ludzi, którzy s¹ lub chc¹ byæ liderami, chc¹ byæ motorem zmian.

"WyjdŸ ze swojej strefy komfortu. Uroœniesz, je¿eli bêdziesz
wystawia³ siê na to dziwne, niemi³e uczucie, które czujesz próbu-
j¹c czegoœ nowego - Brian Tracy."

                         Marcin Grabuñczyk
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Wakacje - wykorzystaj wolny czas na poznanie zasad
bezpieczeñstwa w gospodarstwie rolnym.

Niewa¿ne ile masz lat, czy jesteœ przedszkolakiem, czy
myœlisz ju¿ o zakoñczeniu nauki w szkole podstawowej

- mieszkasz na wsi w gospo-
darstwie rolnym lub odwie-
dzasz kolegów, których rodzi-
ce s¹ rolnikami, lub masz ro-
dzinê na wsi - pamiêtaj, ¿e go-
spodarstwo to miejsce, w któ-
rym zarówno mieszka, jak i pra-
cuje rolnicza rodzina. Stwarza
to liczne zagro¿enia dla bez-
pieczeñstwa osób przebywa-
j¹cych na jego terenie. Na
pewno nauczyciele, a przede
wszystkim rodzice, mówili
wiele razy o tym, czego trzeba

unikaæ i jak siê zachowaæ, by nic z³ego siê nie wydarzy-
³o. Byæ mo¿e wiesz ju¿ bardzo du¿o na ten temat. Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego zaprasza:
sprawdŸ swoj¹ wiedzê. Na stronie internetowej masz do
dyspozycji materia³y, z których dowiesz siê co mo¿esz
zrobiæ, ¿eby wspomóc rodziców w dbaniu o Twoje bez-
pieczeñstwo. Przede wszystkim pamiêtaj, ¿e dzieci nie
mog¹ pracowaæ w gospodarstwie rolnym, a jedynie po-
magaæ rodzinie - i to tylko w niektórych pracach. Ko-
niecznie zapoznaj siê z list¹ czynnoœci, których dzieci
poni¿ej 16 lat nie mog¹ wykonywaæ, gdy¿ stwarzaj¹ za-
gro¿enie: https://tiny.pl/77rt3

Ponadto zapraszamy do obejrzenia i zapoznania siê z
nastêpuj¹cymi materia³ami:

1. Film pt.: "Gra o zdrowie i bezpieczeñstwo", który
zabierze Ciê na wirtualny spacer po gospodarstwie:

https://tiny.pl/7gfqq
2. Szkolenie e-learningowe dla dzieci "Bezpiecznie na

wsi mamy - upadkom zapobiegamy", w którym wraz z
trojgiem sympatycznych dzieci poznasz najczêœciej wy-
stêpuj¹ce w gospodarstwach sytuacje niebezpieczne:

https://tiny.pl/7gfqx
3. Broszura pt. "Bezpieczniewo, czyli jak unikn¹æ wy-

padków na wsi" - to kolorowa ksi¹¿eczka dla m³odszych
dzieci, pe³na ciekawie przedstawionych sytuacji, które
mog¹ siê wydarzyæ w gospodarstwie: https://tiny.pl/7dgbv

 4. Broszura pt. "Projekt Immortals, czyli jak ¿yæ na
wsi bezpiecznie …i z pasj¹!" - to komiks dla m³odzie¿y,
który opowiada o grupie mieszkaj¹cych na wsi przyja-
ció³, którzy razem z czytelnikiem dowiaduj¹ siê, ¿e wielu
nieszczêœliwych zdarzeñ mo¿na unikn¹æ: https://tiny.pl/
7w32f

 5. Kolorowanka "Upadek to nie przypadek" to pro-
pozycja dla wszystkich - wydrukuj i pokoloruj obrazki,
a dowiesz siê co mo¿esz zrobiæ, ¿eby ¿yæ zdrowo i bez-
piecznie: https://tiny.pl/7dgbz

6. Kolorowanka dotycz¹c¹ prac w gospodarstwie rol-
nym, których nie mog¹ wykonywaæ dzieci do lat 16:

https://tiny.pl/7dgb3
¯yczê bezpiecznych i ciekawych wakacji, spêdzonych

w zdrowiu i zadowoleniu.                        Lech Waloszczyk
Dyrektor Oddzia³u Regionalnego KRUS w Opolu

ZAPROSZENIE DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y
 TERENÓW WIEJSKICH

ALPAKALAND W NASZEJ GMINIE
Gminie G³ubczyce nie da siê odmówiæ uroku. Malownicze tereny z bez-

kresnymi polami poprzecinane ma³ymi wioskami, wprawiaj¹ w zachwyt
prawie ka¿dego odwiedzaj¹cego nasze rejony. Niektórzy przyje¿d¿aj¹ tu
w odwiedziny do rodziny, inni w interesach, a jeszcze inni szukaj¹ miejsca,
gdzie mo¿na odpocz¹æ i spêdziæ mi³o czas z rodzin¹.

Od niedawna tak¹ mo¿liwoœæ daje Pan Daniel Firla ze wsi Królowe. To
zaledwie 5 km od G³ubczyc, a wydajê siê, ¿e to inny œwiat. Pan Daniel
prowadzi tam Alpakaland Królowe. Tu mo¿na stan¹æ oko w oko z alpaka-
mi, owieczkami kameruñskimi, walizerskimi, kózkami, kucykami, kurami oraz
kaczkami. Przyjazne, ufne zwierzêta wypatruj¹ ka¿dego, kto ma w rêku
koszyczek z marchewk¹ i pasz¹. Praktycznie od progu witaj¹ goœci kózki
biegaj¹ce wolno po ca³ym terenie. Kulfon i Lucynka – bo tak siê nazywaj
– odprowadzaj¹ zwiedzaj¹cych do zagrody owiec walizerskich, ca³y czas
licz¹c na kolejne plasterki pomarañczowego smako³yku. Owieczki walizer-
skie- bli¿ej znane dzieciom jako Baranek Shaun- to urocze, miêkkie, bia³e z
czarnymi g³ówkami, puchate stworzenia o krêconej jak œwiderki we³nie,
skrêconych rogach i przyjaznym spojrzeniu. Nie da siê przejœæ obok nich
obojêtnie. S¹ wyj¹tkowe i ma³o spotykane w Polsce. Razem z owieczkami
w zagrodzie mieszka Sam- czarny kozio³ stoj¹cy czêsto na dwóch nogach
przekonany, ¿e dziêki temu uda mu siê dostaæ wiêcej marchewki.

Z nastêpnej zagrody ciekawie spogl¹daj¹ dwa kucyki, to Wiola i Bolek.
Czêsto zaczepiaj¹ siebie nawzajem i goni¹, daj¹c radosny pokaz beztro-
skiego ¿ycia, przerywany skubaniem trawy czy delektowaniem siê sia-
nem. Kucyki wzrokiem odprowadzaj¹ wzrokiem goœci do g³ównej zagro-
dy, w której swoje królestwo maj¹ alpaki oraz owieczki kameruñskie.
Wszystkie biegn¹ do ka¿dej przychodz¹cej osoby. Pan Daniel chêtnie
opowiada o alpakach.

S¹ pytania, które dotycz¹ ogólnych informacji o alpakach. W skrócie
mo¿na o nich powiedzieæ: pochodz¹ z  Ameryki Po³udniowej z pasma An-
dów (Chile, Peru, Boliwia) s¹ to zwierzêta z rodziny parzystokopytnych.
Podstaw¹ ich ¿ywienia to trawa i siano, otrzymuj¹ równie¿ specjaln¹ paszê
wzbogacon¹ o minera³y i witaminy. W Alpakalandzie Królowe mamy obec-
nie 7 alpak z czego 6 rasy Huacaya, które strzy¿emy co roku w okolicach
kwietnia/maja oraz jedn¹ rasy Suri, strzy¿on¹ co dwa lata. Nasze niektóre
alpaki bior¹ udzia³ w zajêciach edukacyjnych jak i alpakotarapii. Ze wzglêdu
na ³agodny charakter, cierpliwoœæ, wygl¹d oraz przyjemne w dotyku runo
œwietnie nadaj¹ siê do terapii wspomagaj¹cych np.: autyzmu, ADHD, ze-
spó³ Downa czy Aspergera. We³na alpak jest hipoalergiczna o œwietnych
w³aœciwoœciach termicznych.  „Sk¹d pomys³ na hodowle alpak?”

Pomys³ zrodzi³ siê przypadkiem, gdy przegl¹daliœmy z rodzin¹ og³osze-
nia o sprzeda¿y krów. Chcieliœmy mieæ swoje mleko, tak typowo wiejsko.
Wtedy wœród zdjêæ z krówkami, pojawi³o siê to jedno- z alpak¹. To by³a
mi³oœæ od pierwszego wejrzenia. Po kilku miesi¹cach powróciliœmy do
tematu alpak. Pocz¹tkowo zbieraliœmy informacje zwi¹zane z hodowl¹,
wymaganiami, w koñcu zdecydowa³em siê na kupno tych cudownych
zwierz¹t. W miêdzyczasie uczestniczy³em w ro¿nych kursach, szkoleniach
i spotkaniach hodowców. Sta³em siê cz³onkiem Polskiego Zwi¹zku Ho-
dowców Alpak, gdzie zawar³em liczne wspania³e znajomoœci. Alpak suk-
cesywnie przybywa³o. Pierwsze alpaki pojawi³y siê trzy lata temu i od
tego czasu wiele siê zmieni³o. Dosz³y inne zwierzêta, zmieni³ siê wygl¹d
ogrodu, a moje ¿ycie wywróci³o siê do góry nogami. Kiedy widzê te szcze-
re uœmiechy na buziach dzieci odwiedzaj¹cych Alpakaland Królowe, wiem,
¿e ca³y mój wysi³ek i ciê¿ka praca nie posz³a na marne. Radoœæ odwiedza-
j¹cych i kontakt ze zwierzêtami motywuje mnie do dalszego rozwoju

W naszej zagrodzie oferujemy mo¿liwoœæ bezpoœredniego kontaktu z wszyst-
kimi zwierzêtami, karmienia ich, g³askania oraz przytulania. Dla chêtnych or-
ganizujê spacery z alpakami, przeja¿d¿ki na kucyku oraz urodziny dla dzieci w
towarzystwie zwierz¹t. Prowadzê alpakoterapiê i zajêcia edukacyjne.

Zapraszam serdecznie wszystkich do odwiedzin  Alapakalandu Królowe.
Mo¿na nas znaleŸæ na Facebooku oraz stronie internetowej

www.alpakaland.pl                                                            (foto str. 19)
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ALPAKALAND  KRÓLOWE (str.18)
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