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15 SIERPNIA 2020 ROKU w G³ubczycach odby³y siê obchody
Œwiêta Wojska Polskiego, które ustanowione zosta³o na pami¹t-
kê zwyciêskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. W tym roku
przypada okr¹g³a 100. Rocznica bitwy zwanej "Cudem nad
Wis³¹".15 sierpnia przypada równie¿ Œwiêto Wniebowziêcia Naj-
œwiêtszej Maryi Panny. Uroczystoœci rozpoczê³y siê od  Mszy
Œwiêtej w intencji Ojczyzny w Koœciele Parafialnym. Nastêpnie
Poczty Sztandarowe, delegacje w³adz samorz¹dowych, delega-
cje kombatantów, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeñ i parti
politycznych, placówek oœwiatowych, harcerze oraz mieszkañcy
przemaszerowali ulic¹ Kochanowskiego przed Pomnik Czynu
Zbrojnego, gdzie odby³ siê uroczysty apel oraz z³o¿enie kwiatów.
Uroczystoœæ uœwietni³a Orkiestra PLANIA z Raciborza oraz wy-
stêp solistki zespo³u AKORD z MOK.

Katarzyna  Mojzyk

Fot. Joanna Grabuñczyk



WRZESIEÑ 2020 nr 9/328 3

Tegoroczne wakacje zostan¹ w naszej pamiêci na d³ugo. Musieliœmy nauczyæ siê ¿yæ z nowego typu zagro¿eniem. Zagro¿eniem,
które mia³o i mieæ bêdzie ogromny wp³yw na nasze sprawy codzienne. Sfera kultury ucierpia³a w tym starciu boleœnie. W naszych
zamierzeniach wakacje us³ane mia³y byæ przeró¿nymi koncertami i wydarzeniami. Praktycznie w ka¿dy weekend mieliœmy dla na-
szych mieszkañców propozycje kulturalne. Niestety nasze plany nie mog³y zostaæ zrealizowane. Staraliœmy siê jednak, w miarê
mo¿liwoœci zaproponowaæ Pañstwu bezpieczn¹ ofertê na te wakacje.

Skupiliœmy siê g³ównie na ciekawych zajêciach dla dzieci. Wszystko odbywa³o siê
oczywiœcie z zachowaniem zasad bezpieczeñstwa. Wprowadziliœmy limit uczestników
oraz obowi¹zkowe odka¿anie d³oni. Zwracaliœmy uwagê na zachowanie bezpiecznej od-
leg³oœci. Dzieci uczestniczy³y w zajêciach teatralnych prowadzonych przez znanego i
lubianego instruktora Waldemara Lankaufa, gry na gitarze uczy³ nasz wieloletni muzyk

Józef Kaniowski, swoich si³ wokalnych
mo¿na by³o spróbowaæ na zajêciach mu-
zycznych u wybitnej dyrygent i nauczy-
cielki œpiewu Ewy Maleñczyk, a fantastycz-
ne dzie³a kulinarne powsta³y na zajêciach
prowadzonych przez Magdalenê Dere-
weck¹. Dzieci uczestniczy³y w tych bez-
p³atnych  zajêciach bardzo chêtnie i z du-
¿ym zapa³em.

Musieliœmy siê niestety bardzo ograniczyæ z ofert¹ koncertow¹. Postawiliœmy na
naszych rodzimych wykonawców wystêpuj¹cych przy MOK-u. Wszystkie koncerty
odby³y siê na rynku pod ratuszem i zebra³y ca³kiem pokaŸn¹ widowniê. W sierpniu, a
dok³adniej 9 sierpnia, na scenie wyst¹pili podopieczni studia piosenki "Akord". Dziew-
czyny w sk³adzie Karolina Zinko, Emilia Kiszczyk, Natalia Ganczarska, Ania At³acho-
wicz oraz Laura Rycharska zaprezentowa³y przepiêkny recital, oczywiœcie pod czuj-
nym okiem instruktor Ewy Maleñczyk. Jako, ¿e wykonawcy na scenie m³odzi, utwory,
które siê pojawi³y by³y bardzo m³odzie¿owe i "na czasie". W kolejn¹ niedzielê czyli 16
sierpnia, mi³oœnicy klasycznego brzmienia pojawili siê na koncercie zespo³u "Old
Befa". Grupa powsta³a na pocz¹tku lat 70' ubieg³ego wieku i cieszy³a siê w G³ubczy-

cach bardzo du¿¹ popularnoœci¹. Potem, panowie w sk³adzie Kazimierz Naumczyk - wokal, Janek Kubów - gitara solowa, Krzysztof
Kococ - perkusja oraz Krzysztof Ceglarek - gitara basowa postanowili rozejœæ siê w œwiat i grupa rozpad³a siê. Jej reaktywacja
nast¹pi³a po 47 latach i wzbudzi³a w starszych mieszkañcach G³ubczyc nostalgiczne uczucia.

W momencie pisania tego artyku³u ostatni koncert wakacji jeszcze siê nie odby³. Wed³ug naszych planów, 23 sierpnia na scenie
mieli pojawiæ siê panowie z "G³ubczyckich Dinozaurów". To kolejny znany i ceniony zespó³ pochodz¹cy z G³ubczyc. Muzycy
"Dinozaurów" w sk³adzie Marian Chaszczewski - wokal, Jasiu Sokó³ - gitara solowa, Tadek ¯wan - gitara basowa oraz Staszek
Makara - perkusja s¹ laureatami wielu konkursów, w tym presti¿owej "Gitariady".

I tak minê³y wakacje w Miejskim Oœrodku Kultury w G³ubczycach. Staraliœmy siê pomimo wielu ograniczeñ zorganizowaæ ciekawy
czas naszym mieszkañcom. ̄ yczymy sobie i Wam aby nastêpne lato by³o ju¿ bezpieczne i beztroskie.

                                                         Magdalena Derewecka

LATO W MOK

Po raz kolejny nasi harcerze w ramach Harcerskiej Akcji Letniej
zawitali w piêknej nadmorskiej miejscowoœci - w Dar³ówku
Wschodnim. W trzech turnusach od 23 lipca do 28 sierpnia udzia³
bierze 110 uczestników i 16 osobowa kadra, któr¹ tworz¹ instruk-
torzy Hufca G³ubczyce.

W tym roku z udzia³u w kolonii cieszymy siê podwójnie, ponie-
wa¿ tegoroczne wakacje przez d³ugi czas sta³y pod znakiem zapy-
tania ze wzglêdu na pandemiê koronawirusa. Mimo, i¿ decyzje o
mo¿liwoœci organizacji wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y og³o-
szono na progu wakacji i czasu na organizacjê by³o niewiele uda-
³o siê nam go œwietnie zorganizowaæ. Wspó³praca kadry hufca,
uczestników i ich rodziców uk³ada³a siê wzorowo, czego efektem
cieszymy sie przebywajac nad morzem, wypoczywaj¹c i realizu-
j¹c harcerski program. Tegoroczny wypoczynek dofinansowany
zosta³ przez Gminê G³ubczyce oraz Kuratorium Oœwiaty w Opolu.
Dziêki temu nasi harcerze mog¹ korzystaæ z dodatkowych atrak-
cji w ramach przyznanej dotacji, za co z ca³ego serca dziêkuje-
my!!! Odbywaj¹ siê rejsy statkiem, ³odzi¹, motorówk¹, tramwa-

jem wodnym, uczestnicy id¹ do Aquaparku, na krêgle, do parku
linowego. Uczestnicy na koniec turnusu otrzymuj¹ nagrody za
turnieje i konkursy oraz pami¹tkowe upominki. Nasz program
Harcerskiej Akcji Letniej zawiera elementy metodyki harcerskiej,
by poza wypoczynkiem i komercyjnymi, kolonijnymi punktami
zajêæ nie zapominaæ, ¿e to kolonia harcerska i aby ka¿dy uczest-
nik móg³ siê czegoœ nauczyæ, utrwaliæ posiadan¹ wiedzê i zdo-
byæ sprawnoœci. Staramy siê w tym roku organizowaæ uczestni-
kom du¿o gier terenowych, by ograniczyæ m³odzie¿y pobyt w
zat³oczonych miejscach. Procedury zwi¹zane z Covid-19 s¹ przez
kadrê i uczestników przestrzegane wed³ug obowi¹zuj¹cych prze-
pisów. Wypoczynek przebiega bezpiecznie, mamy piêkn¹ pogo-
dê i korzystamy z wakacji najlepiej jak umiemy. Mam nadziejê, ¿e
m³odzie¿ wraca do domu z plecakami pe³nymi wspomnieñ, a na-
byte umiejêtnoœci wykorzysta w trakcie roku harcerskiego.

Komendant Hufca ZHP
Katarzyna    Mojzyk

Zdjêcia z HAL  str. 20

HARCERSKA AKCJA LETNIA
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Powszechny Spis Rolny (PSR) bêdzie przeprowadzany w ca³ej
Polsce w okresie od 1 wrzeœnia do 30 listopada 2020 roku. Akcja
obejmie zarówno gospodarstwa indywidualne, jak i gospodar-
stwa prowadzone przez osoby prawne (spó³dzielnie, spó³ki) lub
jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoœci prawnej.

Celem realizacji PSR jest rzetelne i obiektywne zidentyfikowa-
nie stanu polskiego rolnictwa oraz obserwacja kierunków i za-
kresu zmian jakie zasz³y w rolnictwie od 2010 roku. Otrzymane od
rolników informacje pos³u¿¹ do stworzenia strategii rozwojowej,
planów rozwoju obszarów wiejskich i kreowania polityki ¿ywno-
œciowej.

Udzia³ w spisie rolnym jest obowi¹zkowy. U¿ytkownicy go-
spodarstw rolnych w ramach spisu rolnego s¹ obowi¹zani do
udzielania dok³adnych, wyczerpuj¹cych  i zgodnych z prawd¹
odpowiedzi.

U¿ytkownik gospodarstwa rolnego w ramach spisu rolnego
mo¿e przekazaæ dane w jednej z trzech form (do wyboru):

• samospis internetowy przeprowadzany za poœrednictwem apli-
kacji dostêpnej na stronie internetowej G³ównego Urzêdu Staty-
stycznego (ka¿da gmina zapewni w siedzibie urzêdu stanowisko
komputerowe do przekazania danych w ramach samospisu inter-
netowego);

• wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefo-
nicznego;

• bezpoœredni wywiad przeprowadzany przez rachmistrza tere-
nowego podczas wizyty w gospodarstwie.

POWSZECHNY SPIS ROLNY
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ZIELONE OSIEDLE

Mi³o mi poinformowaæ, i¿ grupa s¹siedzka, której jestem liderem pozyska³a dwa granty na stworzenie miejsc odpoczynku dla
mieszkañców na osiedlu Konstytucji 3 Maja w G³ubczycach.

W dzisiejszych czasach szczególnie wa¿ne jest dbanie o zazielenianie terenów w centrach miast i tworzenie miejsc przyjaznych
mieszkañcom, st¹d pomys³ na z³o¿enie projektu w ramach konkursu realizowanego przez Fundacjê BOŒ pn. "Zielona £aweczka 2020".

Projekt ma na celu zarówno podniesienie walorów
estetycznych osiedla, jak i zawarcie oraz podtrzyma-
nie wiêzi pomiêdzy mieszkañcami, którzy mieszkaj¹ tu
ju¿ od wielu lat a wci¹¿ nie maj¹ miejsca, w którym
mogliby siê spotkaæ i spokojnie porozmawiaæ. W ra-
mach projektu przewidzieliœmy usytuowanie dwóch
³aweczek (jedna ³aweczka w obrêbie bloków nr 32-36,
druga ³aweczka w obrêbie bloków nr 46-54) a tak¿e
nasadzenia roœlin rodzimych, zimozielonych, roœlin
miododajnych które zapewni¹ dobre warunki do by-
towania dla owadów zapylaj¹cych. Ponad to maj¹c
na uwadze coraz wiêkszy postêp technologiczny i
wszechobecn¹ urbanizacjê terenów wokó³ nas, a co
za tym idzie zanikaj¹c¹ bioró¿norodnoœæ zdecydowa-
liœmy siê na stworzenie hotelu dla owadów, które a¿
w 97% s¹ kluczowe dla prawid³owego dzia³ania eko-
systemu. Jeœli maj¹ warunki, tworz¹ w³asne domy. Jed-
nak w przestrzeni miejskiej nie zawsze znajdzie siê dla
nich odpowiedni zak¹tek, dlatego tak wa¿ne jest dba-
nie o tych najmniejszych wspó³u¿ytkowników naszej
planety.

Opracowywanie koncepcji projektu sta³o siê okazj¹ do rozmów z s¹siadami i zaanga¿owania ich do tego projektu. Wspólne
rozmowy oraz chêæ do³¹czenia kolejnych osób do zespo³u, którym równie¿ le¿y na sercu poprawa estetyki osiedla i stworzenie
przyjaznego miejsca dla mieszkañców, pozwoli³o nam na stworzenie mocnej grupy wsparcia i zawalczenia o œrodki na realizacjê
pomys³u z pozytywnym skutkiem. Mamy nadziejê, ¿e miejsca spotkañ i odpoczynku, które stworzymy bêd¹ na d³ugo s³u¿y³y
mieszkañcom.

Marcin Grabuñczyk

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomo-
œci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu
na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach
(www.glubczyce.pl) wykazów obejmuj¹cych nieruchomoœci Gmi-
ny G³ubczyce, przeznaczonych do sprzeda¿y i oddania w dzier-
¿awê:
1) wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do sprzeda¿y nieruchomoœæ
lokalow¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Krakowskiej nr 5/7;
2) wykazy obejmuj¹ce przeznaczone do zbycia nieruchomoœci
niezabudowane, po³o¿one w:
a) S³awoszów - dzia³ka nr 42/3;
b) G³ubczyce - dzia³ka nr 726/1;
3) wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do oddania w dzier¿awê nie-
ruchomoœæ niezabudowan¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul.
¯eromskiego, obejmuj¹c¹ czêœæ dzia³ki nr 205/68.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1) 2 wrzeœnia 2020 r. odbêd¹ siê:
a) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym
Królowe, oznaczonej jako dzia³ka nr 230/2. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 27 353 z³ netto. Wadium wynosi 2 500 z³;

b) II przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzeda¿y nierucho-
moœci zabudowanej, po³o¿onej w miejscowoœci Królowe nr 92.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 2 764 z³. Wadium wynosi
200 z³.
2) 22 wrzeœnia 2020 r. odbêdzie siê II przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowanej, po-
³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym Mokre, oznaczonej jako dzia³ki
nr 220/1 i nr 220/2. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 24 961
z³ netto. Wadium wynosi 2 000 z³.
3) 29 wrzeœnia 2020 r. odbêdzie siê III przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowanej, po-
³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Kozielskiej, oznaczonej jako dzia³ki
nr 331/4 i nr 334/3. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 513
266 z³ netto. Wadium wynosi 100 000 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).
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Rys historyczny
Kiedy rodzi siê dziecko niepe³nosprawne ¿ycie mo¿e przyt³o-

czyæ. Ogrom umiejêtnoœci i wiedzy, czêsto specjalistycznej - me-
dycznej, którzy œwie¿o upieczeni rodzice musz¹ zdobyæ zdecy-
dowanie ró¿ni siê o tego, co podaj¹ kolorowe czasopisma z
uœmiechniêtymi mamami i ró¿owymi bobasami na ok³adkach.
Okazuje siê, ¿e macierzyñstwo nie jest takie kolorowe jak w rekla-
mach. Z realn¹ pomoc¹ przychodzi zazwyczaj ktoœ, kto osobiœcie
zmierzy³ siê z takim wyzwaniem. W 2012 determinacja kilku osób
- energicznych rodziców, którzy poradzili sobie z nie lada wyzwa-
niem w postaci wychowywania dziecka z niepe³nosprawnoœci¹
oraz  terapeutów, którzy swoj¹ pracê nie traktuj¹ tylko jako przy-
kry obowi¹zek, w godzinach od do i ani minuty wiêcej, postano-
wi³o zawalczyæ o dzieci niepe³nospraw-
ne rodziców, którzy potrzebuj¹ pomocy
przy nowym wyzwaniu . Kilka zaradnych
osób widz¹c jak nie wszyscy rodzice
potrafi¹ odnaleŸæ siê w g¹szczu ró¿nych
spraw zwi¹zanych z niepe³nosprawno-
œci¹ - komisje o orzekaniu o niepe³no-
sprawnoœci, uzyskania decyzji admini-
stracyjnych np. o wczesnym wspoma-
ganiu,  opieki medycznej, edukacja dzie-
ci o specjalnych potrzebach czy reha-
bilitacj¹ postanowi³a powo³aæ "Lokal-
ne centrum rehabilitacyjne". Natural-
nym jest, ¿e "w grupie si³a", a jednost-
ka w zderzeniu z biurokracj¹ nie ma wiêk-
szych szans na powodzenie.  Szukano
sposobu jak zjednoczyæ rodziców z te-
renu ca³ego powiatu G³ubczyckiego, bo
kilku zapaleñców to jednak za ma³o -
trzeba r¹k do pracy. Przy jedynym w po-
wiecie przedszkolu integracyjnym dzia-
³a³o stowarzyszenie, które skupia³o siê
na edukacji dzieci niepe³nosprawnych
- tworzeniu oddzia³ów integracyjnych,
na ka¿dym ze szczebli  nauczania. Gdy
cel zosta³ osi¹gniêty stowarzyszenie
naturalnie wygasi³o swoj¹ dzia³alnoœæ,
aby na nowo, z nowym sk³adem osobowym pod t¹ sam¹ nazw¹  -
Stowarzyszenia rodziców dzieci niepe³nosprawnych "Tacy Sami"
ze zdwojon¹ si³¹ "nowych rodziców" skupiæ sie na u³atwieniu
dostêpu do rehabilitacji. W 2012 za spraw¹  reaktywacji stowa-
rzyszenia kilkunastoosobowa grupa w sposób formalny po³¹-
czy³a swoje si³y w stowarzyszeniu, szukaj¹c swojego miejsce na
ziemi . Ka¿de takie stowarzyszenie musi mieæ siedzibê, nasta³
wiêc czas szukania lokum i takim naszym "drugim domem" oka-
za³y siê pomieszczenia po by³ej przychodni lekarskiej przy ul.
Chrobrego 22 w G³ubczycach  bêd¹ce we w³adaniu firmy "Top
Farms". Firma "Top Farms", jako jedna z pierwszych wyci¹gnê³a
do nas pomocn¹ d³oñ. Aby móc pomagaæ innym zrozpaczonym
rodzicom najpierw stowarzyszenie musia³o otrzymaæ pomoc.
Lokum od firmy Top Farms by³o bezcennym darem, i jak sie póŸ-
niej okaza³o nie by³o jedyn¹ form¹ pomocy skierowan¹ do pod-
opiecznych stowarzyszenia. Zawsze mogliœmy liczyæ na dobre
s³owo, porady prawne, ale równie¿ i nieodp³atn¹ pomoc¹ w wy-
remontowaniu pomieszczeñ, które do dnia dzisiejszego s³u¿¹ jako
4 gabinety, a znalaz³o siê tak¿e miejsce na k¹cika socjalnego i
toalety. I tak pe³ni nadziei, z wiatrem w plecy, g³owami pe³nymi

TACY SAMI
pomys³ów i planów zakasaliœmy rêkawy i zabraliœmy siê do wytê-
¿onej pracy. Na pocz¹tku by³o kilkoro dzieci do rehabilitacji, dwie
terapeutki, pierwsze granty konkursowe o œrodki na statutow¹
dzia³alnoœæ i pewnoœæ , ¿e bêdzie tylko lepiej. W koñcu mieliœmy
gdzie siê spotykaæ, wymieniaæ doœwiadczeniami. Nasze dzieci
zaczê³y siê poznawaæ nawi¹zywaæ przyjaŸnie, a czasami i ca³e
rodziny do tych przyjaŸni siê przy³¹cza³y. Tak powsta³o nasze
Stowarzyszenie - nasz drugi dom.

Obecnie patrz¹c siê wstecz przeszliœmy doœæ d³ug¹ i nie za-
wsze ³atw¹ drogê,  ale zawsze z wiar¹ w ludzi i pewnoœci¹, ¿e nam
siê uda. Dziœ jest nas w stowarzyszeniu 28 rodzin. Niektórzy tra-
fiaj¹ na krótko, ale wiêkszoœæ osób, które przekracza progi nasze-
go "domu" zostaje z nami juz na zawsze. Nie dlatego, ¿e musz¹ z

racji niepe³nosprawnoœci dzieci, ale dlatego, ze chc¹, bo idea
która przyœwieca stowarzyszeniu jest bliska ich sercu. Ka¿demu
z nas zale¿y na lepszej przysz³oœci naszych ma³ych podopiecz-
nych. Nasze stowarzyszenie wed³ug prawa jest prowadzone przez
zarz¹d, a cia³em najwa¿niejszym zgodnie ze statutem jest walne
zgromadzenie. Od 2012 roku nasz statut przechodzi³ ró¿ne zmia-
ny, obecny jego kszta³t zosta³ opisany w 2019 roku. Zgodnie ze
statutem i naszymi za³o¿eniami od pocz¹tku stowarzyszenie jest
prowadzone przez rodziców i wolontariuszy nieodp³atnie i do-
browolnie, jedynymi osobami zatrudnionymi w stowarzyszeniu
s¹ terapeuci. My jako rodzice prowadzimy administracyjno-biu-
rowe zaplecze,  sprz¹tamy stowarzyszenie, wykonujemy ró¿ne
naprawy remonty i wszystko co jest potrzebne, aby prawnie i
realnie stowarzyszenie mog³o funkcjonowaæ. Piszemy projekty
konkursowe, granty i organizujemy ró¿ne inicjatywy, aby pozy-
skaæ œrodki na op³acenie naszej wieloprofilowej dzia³alnoœci sto-
warzyszeniowej m.in. wyp³at terapeutów - gdy¿ rehabilitacja pod-
opiecznych stowarzyszenia w pobli¿u ich miejsca zamieszkania
to nasz cel nadrzêdny, a tak¿e ca³y czas zabiegamy o bogate
wyposa¿enie sal terapeutycznych. W naszym Lokalnym Cen-
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trum Rehabilitacji prowadzimy logopediê, neurologopediê, sur-
dologopediê, terapiê SI, fizjoterapiê, terapiê NDT bobth, terapiê
pedagogiczn¹, terapiê dzieci autystycznych i aspergera, terapiê
psychologiczn¹, artroterapiê, hipoterapiê, terapiê muzyczn¹ i pla-
styczn¹, jak równie¿ terapiê w wodzie. Przez te lata powsta³o te¿
wiele sta³ych inicjatyw, takich jak coroczna "Majówka w Stadni-
nie koni na Warszawskiej". Sztandarowym naszym pro-
jektem jest turnus rehabilitacyjno - integracyjny ca³ych
rodzin skupionych przy stowarzyszeniu, który w tym roku
odby³ siê po raz ósmy. W trakcie turnusu dzieci maja za-
pewnion¹ pe³n¹ rehabilitacjê, tak¹ jak dysponujemy w sto-
warzyszeniu, z t¹ ró¿nic¹ ¿e jest bardzo zintensyfiko-
wana. Rodzice maj¹ zapewnione ciekawe warsztaty, takie
jak spotkania z psychologiem, czy z ratownikiem medycz-
nym. Dodatkowo dla wszystkich s¹ ró¿ne atrakcje np.
spotkanie z policj¹, stra¿¹ po¿arn¹, czy pokazy z ratownic-
twa WOPR. Nasz turnus ju¿ po raz trzeci koñczy siê spar-
takiad¹ turnusow¹ dla dzieci, a dla rodziców rywalizacj¹
sportow¹ podczas zorganizowanych meczy. Przed uroczy-
stym wrêczeniem medali rodzice przygotowuj¹ wystêpy
dla dzieci. Równie¿ po raz trzeci Turnus rehabilitacyjno
integracyjny jest po³¹czony z wyjazdem integracyjnym.
Nasze dzieci wymagaj¹ sta³ej opieki drugiej osoby, w zwi¹z-
ku z czym nie dla nich s¹ kolonie czy obozy ogólnie do-
stêpnie, dla wielu z nich te nasze wyjazdy to jedyna mo¿-
liwoœæ wyjazdu wakacyjnego. Pierwszy taki wyjazd to by³y
dwie noce spêdzone w Wiœle, w roku nastêpnych tylko jedna
noc, ale z bardzo intensywnym zwiedzaniem w Kotlinie K³odz-
kiej, a w tym roku szykujemy siê na wyjazd na trzy noclegi do
Sandomierza. Ponadto, aby zdobyæ œrodki finansowe na najpil-
niejsze potrzeby rehabilitacyjne dzieci organizujemy zbiórki pu-
bliczne, zbiórki 1% podatku (KRS 0000124416), zbieramy nakrêtki
i stare telefony komórkowe, które spieniê¿amy. Pod szyldem sto-
warzyszenia uda³o siê wydaæ ksi¹¿eczkê z bajkami i przes³aniem
integracyjnym - integracja ze œrodowiskiem lokalnym, oraz poka-
zywanie potrzeb œrodowiska osób niepe³nosprawnych to nasz

drugi g³ówny cel naszej dzia³al-
noœci. Podkreœliæ nale¿y, ¿e sto-
warzyszenie  corocznie wydaje
kalendarz œcienny, by  dotrzeæ
do jak najszerszego grona
mieszkañców powiatu, aby w
sytuacji gdy urodzi siê kolejne
dziecko niepe³nosprawne jego
rodzice wiedzieli gdzie mog¹
szukaæ pomocy. Na ka¿dym z ta-
kich kalendarzy s¹ dane kontak-
towe naszego stowarzyszenia,
w razie koniecznoœci nie bójcie
siê z nich skorzystaæ. Na prze-
strzeni tych lat  jako stowarzy-
szenie przy wspó³udziale wielu
postronnych osób zorganizo-
waliœmy wiele innych lokalnych
inicjatyw, wszystko po to, aby
pokazaæ, ¿e jesteœmy czêœci¹ lo-
kalnego œwiata.

Wa¿ne dla nas jest, aby za-
znaczyæ, ¿e nie tylko prosimy o
wsparcie, za które bardzo dziê-
kujemy, ale równie¿ potrafimy
zorganizowaæ coœ dla innych.

Cieszymy siê, jeœli komuœ siê to spodoba i zechce nas wesprzeæ
w naszych dalszych dzia³aniach. Obecnie zatrudniamy 8 tera-
peutów, czekamy na powrót kolejnych 2 terapeutów od wrze-
œnia. Podejmujemy nowe inicjatywy - nawi¹zaliœmy wspó³pracê z
Pani¹ psycholog ,która bêdzie przeprowadzaæ sta³e warsztaty
dla rodziców. Takie zaplecze fachowców plus dobrze wyposa¿o-

nych obecnie piêæ gabinetów. To coœ co kiedyœ postawi³y sobie
osoby "za³o¿yciele" za cel, tak mia³o wygl¹daæ nasze "Lokalne
Centrum Rehabilitacyjne" i tak siê sta³o. Wierzymy ¿e to nie ko-
niec i bêdzie nam dane nadal rozwijaæ siê i tworzyæ nowe ciekawe
inicjatywy w naszych G³ubczycach, a wœród mieszkañców i w³adz
bêdziemy spotykaæ tak jak do tej pory samych sprzymierzeñców.
Wszystko po to, by u³atwiæ ¿ycie niepe³nosprawnym dzieciom,
które zas³uguj¹ na lepszy los ni¿ wstêpnie przygotowa³o im ¿ycie.

Wiêcej o nas na www.tacy-sami.org   - zapraszamy do lektury.

Krzysztof Hajda
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SKARB Z JAB£ONKI W ZASOBACH G£UBCZYCKIEGO MUZEUM
Wraz z koñcem lipca archeologiczna czêœæ wystawy Powiato-

wego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej wzbogaci³a siê o niezwyk³e
znalezisko – licz¹cy ponad 3 tysi¹ce lat
skarb.

Do tego niecodziennego odkrycia
dosz³o w maju 2015 roku. Na obrze¿ach
wsi Jab³onka w gminie Branice podczas
spaceru z psem pan Kamil Ploszka za-
uwa¿y³ na skraju polnej drogi niewielkie
metalowe naczynie. W odleg³oœci 14 m
dalej na wschód natrafi³ na wystaj¹cy z
ziemi naramiennik, na który na³o¿ona
by³a inna ozdoba. Kolejne zabytki zo-
sta³y znalezione rozproszone na po-

wierzchni na przestrze-
ni ok. 20 m2. O swoim
odkryciu pan Ploszka
niezw³ocznie powiado-
mi³ Wojewódzki Urz¹d
Ochrony Zabytków w
Opolu. Znalazca za
godn¹ naœladowania
postawê zosta³ uhono-
rowany przez Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego dyplomem oraz nagrod¹ pie-
niê¿n¹, a skarb – z uwagi na du¿¹ wartoœæ dla archeologii regionu
– zosta³ przekazany Powiatowemu Muzeum Ziemi G³ubczyckiej.

W sk³ad skarbu z Jab³onki wchodzi 10 kunsztownie wykona-
nych przedmiotów ze stopu miedzi: czarka z przynitowanym ta-
œmowatym uszkiem, tarczka (tzw. falera), 4 naramienniki/nago-
lenniki taœmowate zdobione (2 czêœciowo zdeformowane przez
orkê), 2 naramienniki/nagolenniki sztabkowate (w tym jeden tor-
dowany), 1 taœmowata ornamentowana bransoleta oraz siekierka
z tulejk¹. S¹ to unikalne wyroby o ogromnej wartoœci naukowej,
ukazuj¹ce niezwyk³y warsztat pradziejowych rzemieœlników. Naj-
wiêksz¹ uwagê zwraca bogato dekorowana czarka wykuta z bla-
chy o gruboœci zaledwie 1 mm. Wykonanie na jej dnie motywu
siedmioramiennej gwiazdy wymaga³o niew¹tpliwie wielkiej pre-

cyzji i arty-
zmu.

P o m i m o
setek lat za-
legania w
ziemi stan
zachowania
zabytków z
Jab³onki jest
bardzo do-
bry – ich po-
wierzchniê
p o k r y w a

szlachetna ciemnozielona patyna. ̄ eby j¹ zabezpieczyæ i jedno-
czeœnie podkreœliæ dawny blask tych przedmiotów, skarb podda-
no zabiegom konserwatorskim, które wykonali prof. Marcin Bi-
borski oraz Mateusz Biborski z Laboratorium Archeometalurgii i
Konserwacji Zabytków w Krakowie.

Z wnikliwej analizy przeprowadzonej przez prof. Wojciecha
Blajera z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagielloñskiego
wynika, ¿e zabytki odkryte w Jab³once pochodz¹ zapewne z jed-
nego rozproszonego przez orkê zespo³u, który nale¿y datowaæ w
przybli¿eniu na 1 po³owê XI w. przed Chrystusem i ³¹czyæ z tzw.

grupê œl¹sk¹ kulturê ³u¿yck¹. Analogiczne przedmioty s¹ reje-
strowane zarówno na terenach Œl¹ska, jak i s¹siednich regionów:

£u¿yc, Moraw czy Ma³opolski, co bez
w¹tpienia œwiadczy o du¿ej mobilnoœci i
dalekosiê¿nych kontaktach ówczesnej
ludnoœci zamieszkuj¹cej P³askowy¿ G³ub-
czycki.

Archeologom trudno jest jednoznacz-
nie interpretowaæ znaleziska skarbów z
epoki br¹zu, poniewa¿ nie ma o kulturze
³u¿yckiej przekazów pisanych, które mo-
g³yby to zagadnienie wyjaœniæ. Przypusz-
cza siê, ¿e takie depozyty przedmiotów
metalowych mog³y byæ przejawem nie-

okreœlonych rytua³ów magicznych b¹dŸ prób¹ zabezpieczenia
mienia w warunkach zaistnia³ego zagro¿enia. Skarb z Jab³onki,
odkryty w odleg³oœci 2,5-3 km od znanych punktów osadniczych
kultury ³u¿yckiej z tego czasu (stanowiska w Niekazanicach i
Nasiedlu) nale¿y najpewniej wi¹zaæ w³aœnie z obrzêdami organi-
zowania przestrzeni osadniczej.

Znaleziska tak wysokiej rangi potrzebuj¹ starannej i nowocze-
snej oprawy. W zamyœle przygotowanej w Powiatowym Muzeum
Ziemi G³ubczyckiej ekspozycji jest nie tylko prezentacja unikato-
wego odkrycia, ale
równie¿ podkreœle-
nie jak wa¿ne mo¿e
byæ zainteresowa-
nie mieszkañców
dziejami okolicy
oraz ochron¹ od-
krywanych œwia-
dectw dawnej kul-
tury.

Pierwsza publicz-
na prezentacja skarbu z Jab³onki mia³a miejsce 28 lipca tego roku.
Wziêli w niej udzia³ delegaci Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony
Zabytków, opolscy muzealnicy i archeolodzy, badacze z Wroc³a-
wia i Krakowa, jak równie¿ przedstawiciele g³ubczyckich w³adz i
lokalne media. Podczas uroczystoœci g³os zabrali m.in. badacze z
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Pan Mateusz Biborski opowie-
dzia³ jak wygl¹da³y "Nowoczesne metody postêpowania kon-
serwatorskiego wzglêdem skarbu z Jab³onki", z kolei pan profe-
sor Wojciech Blajer zaprezentowa³ "Skarb z Jab³onki na tle in-
nych skarbów br¹zowych z P³askowy¿u G³ubczyckiego". Rela-
cja z ca³ego spotkania dostêpna jest w TV Pogranicze.

Skarb z Jab³onki to jedno z najcenniejszych znalezisk archeolo-
gicznych w zbiorach g³ubczyckiego muzeum. Mamy nadziejê, ¿e
ekspozycja bêdzie cieszy³a oczy, a same eksponaty sk³oni¹ do
refleksji i pobudz¹ Pañstwa ciekawoœæ do zag³êbiania siê w œwiat
pradziejowych kultur. Serdecznie zapraszamy!

Izabela Szter
Zdjêcie. 1. Skarb z Jab³onki (fot. Gabriela Habrom-Rokosz)
Zdjêcie. 2. Przekazanie zakonserwowanych artefaktów przez pana
Mateusza Biborskiego z Laboratorium Archeometalurgii i Konserwa-
cji Zabytków IA UJ (fot. Justyna SmaŸ)
Zdjêcie. 3. Badacze z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagielloñskie-
go: Prof. Wojciech Blajer (od lewej) oraz Mateusz Biborski, przy gablo-
cie prezentuj¹cej skarb z Jab³onki w Powiatowym Muzeum Ziemi G³ub-
czyckiej (fot. Justyna SmaŸ)
Zdjêcie 4 Pan Profesor Wojciech Blajer prezentuj¹cy w referacie inne
skarby odkryte na terenie P³askowy¿u G³ubczyckiego (fot. Justyna SmaŸ)
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~ JAN SKOUMAL ~
~ OPOWIADANIA ~

***********************************************
Ci¹g dalszy opowiadania pt.

OSTATNI FILOMATA

VIII

28 listopada 1902
Jutro rocznica powstania listopadowego. Przygotowa³em dla
ch³opców coœ w sam raz na tak¹ okazjê.

***
Uczeñ w bia³ej czapce Unter Primy szybkim krokiem szed³
przez korytarz. Stan¹³ i rozejrza³ siê. Nie widz¹c nikogo,
przekroczy³ próg sali przyrodniczej.
Pedel wystawi³ siw¹ g³owê zza kolumny. Dysz¹c, podrepta³
w œlad za uczniem. Poczeka³, a¿ jego oddech siê uspokoi, po
czym przy³o¿y³ ucho do drzwi. Us³ysza³ przyt³umione g³osy.
Gdyby mia³ lepszy s³uch i gdyby rozumia³ cokolwiek po polsku,
móg³by rozró¿niæ s³owa, które ³atwo potem u³o¿yæ w jeden ci¹g:

…ziemiê despotyzm i duma szalona
Oblej¹, jak Moskale redutê Ordona:
Karz¹c plemie zwyciêzców zbrodniami zatrute,
Bóg wysadzi tê ziemiê, jak on sw¹ redutê.

- Bardzo dobrze - pochwali³ stoj¹cego przy biurku
wychowanka profesor Karwowski. Spojrza³ na ucznia,
który wszed³ chwilê wczeœniej. - Przeczytaj sobie tekst,
Emilu. Zaraz bêdziesz go recytowaæ. Pozostali tymczasem
przygotuj¹ interpretacjê, z uwzglêdnieniem…
Drzwi rozwar³y siê, wpuszczaj¹c do œrodka pedla, który rzuci³ siê
w kierunku biurka. Nauczyciel odskoczy³ od blatu i wpad³ na
wypchanego niedŸwiedzia, omal przez to nie l¹duj¹c na ziemi.
Starzec chwyci³ le¿¹ce na biurku papiery.
- Was ist das?! - krzykn¹³, machaj¹c nimi poloniœcie przed
twarz¹. - Herr Direktor!
Pi¹tka uczniów poderwa³a siê na równe nogi. Karwowski
gestem powstrzyma³ ich przed rzuceniem siê na starucha.
Po chwili do sali weszli Holleck, niemal ci¹gn¹cy go Lehmann
i trzymaj¹cy siê z ty³u m³ody uczeñ.
- Co to wszystko ma znaczyæ? Panie Lehmann, panie
Karwowski?
- Dzia³alnoœæ spiskowa przeciwko narodowi niemieckiemu -
odpar³ germanista. Odebra³ papiery pedlowi i podszed³ z nimi do
ucznia. - Zobaczymy, jakie teksty wpajane s¹ uczniom na tych
"lekcjach gramatyki polskiej"! T³umaczcie!
Uczeñ wlepi³ wzrok w pierwsz¹ kartkê. Przez chwilê
porusza³ ustami.
- Odmiana rzeczowników przez przypadki - zacz¹³ w koñcu
po niemiecku - opiera siê na odpowiadaniu na pytania,
zwane przypadkami. Pierwszy, mianownik…
- Dalej! - warkn¹³ Lehmann.
- Partyku³a to niesamodzielny wyraz nadaj¹cy zabarwienie
uczuciowe lub znaczeniowe. Przyk³adami s¹ "oby" w zdaniu
"Oby Rzesza trwa³a wiecznie!" oraz "niech" w zdaniu "Niech
nam zawsze panuje kochany cesarz Wilhelm"…
Lehmann czerwienia³ wraz z ka¿d¹ kolejn¹ definicj¹. Holleck
z rozbawieniem popatrywa³ to na niego, to na wykazuj¹cego
uprzejme zaciekawienie Karwowskiego. W koñcu gestem
przerwa³ uczniowi.

- Tyle wystarczy - powiedzia³. - Panie profesorze, przepraszam
za ca³y ten incydent. Ju¿ nie bêdziemy pana niepokoiæ.
A z panem, doktorze Lehmann, porozmawiam sobie na
temat zak³ócania lekcji innych nauczycieli…
Wyprowadzi³ trzês¹cego siê germanistê, os³upia³ego pedla
i ucznia z sali. Gdy drzwi siê za nimi zamknê³y, Karwowski
odczeka³ chwilê, po czym siêgn¹³ do paszczy niedŸwiedzia.
Wyj¹³ z niej zwiniêt¹ w kulkê kartkê z tekstem Reduty.

IX

- Dzisiaj, w ramach lekcji historii, mam dla was ciekawe zadanie:
przeszukacie bibliotekê wzd³u¿ i wszerz w poszukiwaniu wszyst-
kiego, co ma jakikolwiek zwi¹zek z powstaniem styczniowym.
Ksi¹¿ki, albumy, dzienniki, fotografie… Od iloœci znalezionych
fantów zale¿y ocena z zajêæ. Do dzie³a!
Profesor Tustanowski patrzy³, jak jego wychowankowie rzucaj¹
siê miêdzy biblioteczne rega³y. Zaraz te¿ da³y siê s³yszeæ pierw-
sze okrzyki triumfu. Historyk, widz¹c przera¿one spojrzenie
bibliotekarki, doda³:
- Za wszelkie szkody wstawiam dwóje!

***
Lekarz przyjrza³ siê kostce Franciszka, zada³ mu kilka pytañ
i na proœbê Marii zbada³ go pod paroma innymi k¹tami. Po
usilnych naleganiach chorego zosta³ na herbatê.
- Panie doktorze - rzek³ gospodarz, gdy jego ¿ona wysz³a -
czy s³ysza³ pan kiedyœ nazwisko Cyran?
- Ale¿ oczywiœcie. Emil Cyran to dyrektor szpitala dla chorych
psychicznie w Lubliñcu. W trakcie powstañ œl¹skich by³ tu
dzia³aczem narodowym, wspania³y cz³owiek i patriota…
Dlaczego pan pyta, profesorze?
- Znalaz³em jego nazwisko wœród abiturientów naszej szko³y
przed Wielk¹ Wojn¹.
- A niech mnie! - brwi lekarza unios³y siê w górê. - Kto by pomy-
œla³, ¿e taka persona uczy³a siê w naszej szkole? A niech mnie…
- Zna doktor adres tego szpitala?

X

3 czerwca 1904
Cyran zdaje nied³ugo maturê, inni pójd¹ w koñcu w œlad za
nim. Lehmann i pedel nie daj¹ nam spokoju. A ja przez tê
chorobê nie mam ju¿ si³y tego wszystkiego prowadziæ - mimo
wiernej pomocy Staszka.
Pora to skoñczyæ.

***
Dziura mia³a pó³ metra g³êbokoœci.
- Jesteœ pewien, ¿e to dobre miejsce? - sapn¹³ Drza¿d¿yñski,
wspar³szy siê na ³omie.
- Dobre jak ka¿de inne - odpar³ Karwowski. - Poœwieæ mi tutaj.
Chwyci³ metalow¹ skrzynkê i wsun¹³ j¹ do otworu, rozjaœnione-
go przez s³abe œwiat³o lampy naftowej. To samo zrobi³ z drug¹
i trzeci¹. Oboje odpoczêli chwilê, po czym bibliotekarz wzi¹³
siê do roboty. Po kwadransie po dziurze znikn¹³ jakikolwiek œlad.
- Musz¹ poczekaæ na lepsze czasy - stwierdzi³ Karwowski. -
Oby to by³y czasy, w których bêdzie mo¿na korzystaæ
z nich bez lêku…
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XI

G³ubczyce, 19 kwietnia 1960
Franciszek Frej
ul. Kochanowskiego 20
G³ubczyce

Emil Cyran
ul. Grunwaldzka 48

Lubliniec
Wielce Szanowny Panie,
Jestem polonist¹ i dyrektorem liceum w G³ubczycach.
Podczas remontu auli natrafi³em na tajemnicze znaki po
drugiej stronie boazerii. Okaza³y siê one byæ swego rodzaju
zagadk¹, któr¹ postanowi³em rozwi¹zaæ. Doszed³em do tego,
¿e w zagadce tej chodzi o postaæ profesora Stanis³awa
Karwowkiego (znajduje siê w niej jego herb, Pniejnia) oraz
o herb powstañców styczniowych.
Moje poszukiwania doprowadzi³y mnie do roczników
Królewskiego Gimnazjum Katolickiego. Znalaz³em w nich
informacjê, i¿ uczêszcza³ pan do tej szko³y i ukoñczy³ j¹ w 1904
roku. Odnalaz³em tak¿e pañsk¹  fotografiê maturaln¹, któr¹
zamieszczam w liœcie razem z ow¹ zagadk¹ zza boazerii.
Lata pañskiego pobytu w Gimnazjum pokrywaj¹ siê z latami naucza-
nia w nim profesora Karwowskiego. Jego osoba mnie zaintrygowa-
³a - przet³umaczy³em jego notkê biograficzn¹ i bardzo chcia³bym
dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o tym cz³owieku.
Uprzejmie proszê o pañsk¹ pomoc w tej sprawie i przepraszam
za wszelki k³opot.

Z uszanowaniem,
Franciszek Frej

XII

Biurko wype³nia³y po brzegi ksi¹¿ki. Wszystkie mia³y w tytu³ach
frazê "powstanie styczniowe" b¹dŸ rok 1863.
- Przyznam, tego siê nie spodziewa³em - rzek³ znowu profesor
Tustanowski, roz³o¿ony z opas³ym tomiszczem na fotelu. -
Ile mo¿e byæ w bibliotece ksi¹¿ek sprzed Wojny o powstaniu
styczniowym? Dwie, mo¿e trzy… Ale ¿e trzynaœcie?
Zakopany w ³ó¿ku profesor Frej mrukn¹³ coœ niezrozumiale. Gdy
siê poruszy³, z ko³dry zsunê³y siê przejrzane wczeœniej
reprodukcje i pocztówki - g³ównie przedstawiaj¹ce obrazy z
cyklu "Polonia" Grottgera.
- To twój pomys³, wiêc siedŸ cicho - odpar³. Od³o¿y³ ksi¹¿kê na
stos. - W tej te¿ nic nie znalaz³em…
Chwyci³ nastêpn¹. Ta wysunê³a mu siê z r¹k i huknê³a o ziemiê.
Spomiêdzy stron wypad³a niewielka, wyblak³a reprodukcja
Kucia kos.
- Kolejna do kolekcji… Tak sobie myœlê, ¿e chyba poszliœmy
z³ym tropem. Twój pomys³ mia³ zdecydowanie wiêcej sensu…
Zamilk³ z fotografi¹ w rêku. Podniós³ j¹ do œwiat³a i wlepi³ wzrok
w jej tyln¹ stronê.
- Henryk…
Historyk wsta³ i podszed³ do os³upia³ego dyrektora. Na
odwrocie fotografii ktoœ napisa³ wiecznym piórem dwa s³owa.
- Pniejnia ³¿e - odczyta³ m³ody nauczyciel. - No tego to ja
jeszcze bardziej nie rozumiem.
- Pniejnia… pniejnia to strza³ka - stwierdzi³ Franciszek.
Spojrza³ szeroko otwartymi oczami na Henryka. - A strza³ka
wskazuje. Wiêc jeœli wskazuj¹ca w górê strza³ka ³¿e…
Profesor Tustanowski odwzajemni³ spojrzenie dyrektora.
- Trzeba spojrzeæ w dó³…

XIII

5 czerwca 1904
Staszek uzna³, ¿e nale¿y zostawiæ potomnym jak¹œ
wskazówkê.
Wymyœli³ zagadkê, która kiedyœ mo¿e doprowadzi kogoœ
do naszego skarbu. Nie mam pojêcia na czym ona polega, ale
nie zliczê ile razy go prosi³em, ¿eby nie miesza³ w to mnie
i mojego herbu. £atwiej ju¿ by³oby wzbudziæ mi³oœæ do
Polski w Lehmannie, ni¿ go przekonaæ.
I chyba nigdy siê nie dowiem, jakim cudem wydrapa³ to coœ za
boazeri¹.

XIV

- To jakaœ nowa moda?
- Przyzwyczajenie - odpar³ Franciszek, po czym zdj¹³
kaszkiet i wcisn¹³ go do kieszeni.
Patrzyli, jak uzbrojony w ³om i narzêdzia woŸny odrywa
kolejne deski od pod³ogi. Razem z nimi w auli by³a te¿ Maria.
Polonista powiedzia³ jej w koñcu o zagadce i szukaniu jej
rozwi¹zania, z lekkim pominiêciem wypadu do biblioteki.
Kobieta, zaciekawiona i zatroskana zarazem, postanowi³a,
¿e bêdzie towarzyszyæ obu nauczycielom.
WoŸny ogo³oci³ z desek fragment pod³ogi pomiêdzy dwoma
oknami na ty³ach auli. Profesor Frej podszed³ do niego,
rzuci³ okiem na œwie¿¹ boazeriê i zajrza³ do otworu. Razem z
profesorem Tustanowskim wydobyli ze œrodka trzy metalowe
skrzynki. Przerdzewia³e wieka strzeli³y pod naporem ³omu.
W œrodku znajdowa³y siê ksi¹¿ki. Nauczyciele podawali sobie
z r¹k do r¹k delikatne, niemal rozsypuj¹ce siê egzemplarze "Pana
Tadeusza", "Dziadów", "Konrada Wallenroda", "Kordiana"
i spiête spinaczami kartki - "Treny", "Pieœni" oraz "Redutê
Ordona". W trzeciej skrzynce znaleŸli rêcznie pisane zasady
gramatyki oraz notatki, wszystkie podpisane nazwiskiem
W. Soñski.
- Fascynuj¹ce - stwierdzi³ Henryk. - To jest lepsze ni¿
hitlerowskie z³oto i skarby templariuszy razem wziête…
- To, mój drogi, s¹ skarby filomatów. A wœród nich s¹ ojczyzna,
nauka i cnota…

XV

Lubliniec, 27 kwietnia 1960
Emil Cyran
ul. Grunwaldzka 48
Lubliniec

Franciszek Frej
ul. Kochanowskiego 20

G³ubczyce
Szanowny Panie,
Pañski list sprawi³, ¿e wróci³y do mnie wspomnienia z
dawnych lat. Ujrza³em na nowo korytarze Królewskiego
Gimnazjum i twarze moich polskich przyjació³. Przypomnia-
³em sobie czas spêdzony pod okiem œwiêtej pamiêci profesora
Karwowskiego oraz jego przyjaciela - profesora Drza¿d¿yñ-
skiego. Pierwszy z nich by³ ostatnim, który kontynuowa³
tradycjê tajnego zrzeszenia filomatów w naszej szkole.
Uczyliœmy siê jêzyka polskiego i przerabialiœmy lektury oraz
teksty, za których samo posiadanie mo¿na by³o zostaæ
napiêtnowanym i wyrzuconym ze szko³y. Nazywaliœmy siebie
filomatami i z luboœci¹ cytowaliœmy Pieœñ Filaretów
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oraz ich dewizê - "Ojczyzna, nauka, cnota".
Móg³bym d³ugo jeszcze o tym pisaæ, ale jestem cz³owiekiem
schorowanym i wiecznie zajêtym. Nikt jednak nie opowie
tego panu tak, jak zrobi to sam ostatni filomata - profesor
Stanis³aw Karwowski! Dlatego te¿ zamieszczam w kopercie
dziennik, który to profesor wrêczy³ mi na pogrzebie swej ¿ony,
kilka miesiêcy przed swoj¹ œmierci¹. Dziennik podpisany
jest pseudonimem "Wiktor Soñski", którym profesor zwyk³
siê pos³ugiwaæ. Czujê, ¿e przyda siê on panu zdecydowanie
bardziej ni¿ mi.

Z powa¿aniem,
Emil Cyran

ostatni uczeñ ostatniego filomaty

************************************************
Opowiadanie nagrodzone (III miejsce) w XXV Ogólnopolskim
Konkursie Literackiej Twórczoœci Dzieci i M³odzie¿y
"Liryczne Jas³o".

PARUZJA

- Panie Kamiñski, tu jest uczelnia, a nie cholerna rzeŸnia!
Student podskoczy³. Skalpel wysun¹³ mu siê z d³oni i znikn¹³
w czeluœciach cia³a.
- Nie pomyliliœcie aby studiów z praktykami w ubojni? -
kontynuowa³ profesor, zataczaj¹c kolejny kr¹g wokó³ egzamino-
wanego. - Takimi ruchami skóruje siê byd³o, a nie otwiera
¿o³¹dek! Lekarza ma cechowaæ delikatnoœæ, panie Kamiñski.
Delikatnoœæ w obchodzeniu siê z pacjentem! Teraz proszê
dokoñczyæ, tak jak nale¿y.
- Ale… - wydusi³ z siebie student. - Ale skalpel mi wpad³…
- Co takiego?
Egzaminator spojrza³ na czerwieni¹cego siê studenta i na wyrwê
w ciele trupa. Zamruga³, zdj¹³ okulary i schowa³ twarz w
d³oniach.
- Precz mi z oczu - powiedzia³ po chwili. - Jutro egzamin
poprawkowy, radzê siê przygotowaæ. Tylko apokalipsa pana
przed tym uratuje. Do widzenia…
Po sali poniós³ siê cichy chlupot. Ignacy znów podskoczy³
i momentalnie zblad³. Rzuci³ przera¿onym spojrzeniem na naj-
bli¿sz¹ wannê z formalin¹, w której moczy³y siê dwa cia³a -
jedno z nich przesunê³o siê ponad drugie i stuknê³o nogami
o krawêdŸ wanny.
- Grawitacja - rzek³ ze stoickim spokojem profesor - i za
ma³e wanny. Cia³a przesuwaj¹ siê milimetr po milimetrze,
a¿ któreœ przewa¿y i wsunie siê pod drugie. A co siê
cz³owiek naje strachu, to jego. ̄ egnam.
Ignacy mrukn¹³ coœ w odpowiedzi i ruszy³ do wyjœcia. Zmusi³
siê, ¿eby nie biec przez pe³n¹ wanien i sto³ów, oœwietlon¹ sza-
rym œwiat³em salê. Gdy dotar³ do przedsionka pad³ na ³awkê pod
œcian¹. Odczeka³, a¿ uspokoi siê jego oddech, po czym
wyszorowa³ rêce w jednym ze zlewów i przep³uka³ wod¹ twarz.
Pchn¹³ drzwi i wyszed³ z prosektorium.
Na schodach prawie zderzy³ siê ze stoj¹cym za rogiem cz³owie-
kiem. Ten bez s³owa chwyci³ go pod ramiê i poprowadzi³ koryta-
rzem. Wyszli na dziedziniec uniwersytetu i skierowali siê w
kierunku akademika.
- Ciebie te¿ obla³?
- Ta - burkn¹³ Ignacy. - Nawet nie da³ drugiego skalpela…
- Pieprzone nerwy, nijak nie idzie siê ich dopatrzeæ -
powiedzia³ Kordian. - Na tych planszach wszystko wygl¹da
tak ³adnie, kolorowo, z opisami. A potem daj¹ ci trupa

i weŸ siê w tych flakach rozeznaj. Mam powtarzaæ jutro.
- Ja te¿. Ta medycyna to chyba nie dla mnie…
- A, g³upio gadasz. Musimy po prostu poæwiczyæ. I w³aœnie
z tym do ciebie przychodzê.
Usiedli na ³awce pod akademikiem.
- Poæwiczymy na sobie nawzajem? - powiedzia³ Ignacy
i puœci³ oczko do kolegi. - Czy mam ci pomóc w morderstwie?
Taki œwie¿y trup bêdzie siê trochê ró¿niæ od tych mumii w
formalinie, ale fakt, mo¿e nam to pomóc. Masz ju¿ kogoœ
na oku? Znam jedn¹ star¹ lichwiarkê, sko³uj siekierê to
pójdziemy do niej z wizyt¹…
- Wstrzymaj wodze, Raskolnikow - odpar³ Kordian. - Nikogo
nie zabijamy, przynajmniej na razie. S³uchaj: gada³em
z cieciem, móg³by otworzyæ nam prosektorium dziœ wieczorem.
Poæwiczymy na jakimœ otwartym, ty sobie jednego rozetniesz
i zmyjemy siê przed œwitem.
- Ty wiesz, ¿e jak nas z³api¹, to wylatujemy na zbity pysk?
- Nie z³api¹, przekupimy starucha. Zamknie za nami
drzwi, otworzy jak zapukamy i nikt siê nie zorientuje.
S³uchaj, bez tego nie mamy szans zdaæ jutro. Nie wiem
jak ty, ale ja chcê zostaæ tym lekarzem. To jak?
Ignacy zamyœli³ siê. Obaj skinêli g³ow¹ przechodz¹cemu
przez dziedziniec profesorowi.
- A ¿eby ciê, tyfusie - mrukn¹³ Ignacy. Przeniós³ wzrok z
profesora na oczekuj¹cego kolegê. - Co mi tam, niech bêdzie.
Na tê ³apówkê to siê z³o¿ymy, tak? Ile?
- Pó³ litra.

***
Cieæ, pobrzêkuj¹c kluczami, otworzy³ drzwi do prosektorium.
Gdy je zatrzasn¹³, obu studentów otoczy³a gêsta,
nieprzejrzysta ciemnoœæ.
- Ty, który wchodzisz, ¿egnaj siê z nadziej¹…
- Zamknij siê - mrukn¹³ Ignacy, wodz¹c d³oni¹ po œcianie -
i znajdŸ w³¹cznik œwiat³a.
- Strach oblecia³? - zaœmia³ siê Kordian.
- Nie wiem jak ty, ale ja nie chcê przypadkiem wpaœæ do wanny…
Szare œwiat³o wype³ni³o przedsionek. Starszy ze studentów
wparowa³ do sali. Ignacy stan¹³ w przejœciu i rozejrza³ siê.
Trup z egzaminu nadal le¿a³ na stole, a dwa cia³a, które
niemal przyprawi³y studenta o zawa³ serca, zosta³y z
powrotem u³o¿one jedno obok drugiego.
- Profesor kaza³ cieciowi wynieœæ go do spalenia - rzek³ Kordian
wskazuj¹c na trupa, gdy kolega do niego do³¹czy³. - Mo¿emy
nacinaæ i ogl¹daæ do woli, potem i tak œlad nie zostanie.
Otworzy³ torbê. Wrêczy³ Ignacemu skalpel i roz³o¿y³ na
stole obok planszê ze szczegó³owo opisanym rysunkiem
ludzkiego cia³a. A dok³adniej jego wnêtrznoœci.
- Poæwicz rozcinanie - powiedzia³. Spojrza³ na
zmaltretowany przez kolegê brzuch denata. - Tylko
spróbuj mniej agresywnie…
Ignacy zabra³ siê do roboty. Powoli, naciêcie za
naciêciem, doprowadzi³ trupa do wygl¹du przywodz¹cego
na myœl ofiarê no¿ownika. Po godzinie, gdy skoñczy³o siê
miejsce na brzuchu i klatce piersiowej, otworzy³ go do koñca.
- Et tu, Brute, contra me? - powiedzia³ Kordian, palcami
poruszaj¹c warg¹ denata.
- Jesteœ obrzydliwy.
Przysunêli sobie krzes³a i pochylili siê nad wnêtrznoœciami.
Ignacy wyci¹gn¹³ wbity w otrzewn¹ skalpel i od³o¿y³ go
na bok. Wyjêli z kieszeni fartuchów notatniki.
Cichy chlupot sprawi³, ¿e Kordian podskoczy³ na krzeœle, omal
z niego nie spadaj¹c. Powierzchnia wanny po drugiej stronie
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sali zafalowa³a, us³yszeli odg³os stóp uderzaj¹cych
o brzeg. Ignacy wybuch³ œmiechem, widz¹c minê przyjaciela -
œmia³ siê, dopóki twarz Kordiana nie nabra³a z powrotem
rumieñców i nie pojawi³ siê na niej obra¿ony grymas.
- Mog³em zawa³u dostaæ - ¿achn¹³ siê student. - Mia³byœ
mnie na sumieniu.
Wrócili do analizowania wnêtrznoœci trupa. Gdzieœ na
zewn¹trz, ponad miastem, rozleg³ siê przeci¹g³y, donoœny
dŸwiêk, brzmi¹cy jak tr¹ba. Studenci popatrzyli po sobie
zaskoczeni.
- Alarm przeciwlotniczy? - zasugerowa³ Ignacy.
- A gdzie, alarm brzmi inaczej. Pewnie jakiœ g³upi ¿art.
Po pewnym czasie dŸwiêk podobny do tr¹by
rozbrzmia³ ponownie.
- Cholera - powiedzia³ Ignacy. - ChodŸmy st¹d. Mo¿e
coœ siê dzieje? Mo¿e wojna wybuch³a?
- Mówiê ci przecie¿ - odpar³ Kordian, nie odrywaj¹c
siê od badania trzustki - ¿e tak nie brzmi ¿aden sygna³,
ani wojskowy, ani cywilny. Milicja zaraz zajmie
siê tymi ¿artownisiami.
Rozbrzmia³a nastêpna tr¹ba. I kolejna. Do pó³nocy Ignacy
naliczy³ siedem przeci¹g³ych sygna³ów. Potem dziwne
dŸwiêki umilk³y.
- I po k³opocie - rzek³ Kordian, gdy od ostatniej tr¹by minê³y
dwie godziny. - Milicja dokona³a pacyfikacji
kontrrewolucyjnego elementu.
Us³yszeli kolejny chlupot formaliny. Nie podnieœli
nawet wzroku.
- Em… przepraszam panów…
Kordian os³upia³. Ignacy zastyg³ z uniesion¹ do po³owy g³ow¹
i ze spojrzeniem wbitym w najbli¿sz¹ wannê, z której
spogl¹da³a na studentów para b³êkitnych oczu. ¯ywych,
b³êkitnych oczu.
- Widzê, ¿e panów niepokojê, ale przysiêgam, i¿ jestem
nie mniej skonsternowany t¹ sytuacj¹…
- Jezus Maria - wyszepta³ blady jak papier Ignacy. - Trzepnij
mnie, bo chyba mam zwidy…
Kordian nie odpowiedzia³, zblad³ tylko jeszcze bardziej.
Ca³a pewnoœæ siebie momentalnie go opuœci³a. Trup,
wbrew wszelkim zachowaniom typowym dla trupa, wsta³
i otar³ twarz z formaliny. W³osy na g³owach obu studentów
zje¿y³y siê, gdy pomóg³ swojemu towarzyszowi z wanny
podnieœæ siê do pozycji stoj¹cej.
- Apelujê o zachowanie spokoju i rozwagê - powiedzia³
by³y denat, unosz¹c d³onie w geœcie pojednania. - Myœlê,
¿e nasz¹ sytuacjê da siê na spokojnie…
Pierwszy ockn¹³ siê Ignacy. Poderwa³ siê z krzes³a, z³apa³
pó³przytomnego Kordiana pod ramiê i poci¹gn¹³ go przez
salê, wyci¹gaj¹c uzbrojon¹ w skalpel d³oñ w kierunku
niespodziewanych goœci. Zobaczy³, jak z innych wanien
podnosz¹ siê ociekaj¹ce formalin¹ sylwetki. Niektóre
rozmawia³y ze sob¹, spogl¹daj¹c po sali i za
wycofuj¹cymi siê studentami.
Dotarli do przedsionka. Ignacy pocz¹³ waliæ w drzwi i krzyczeæ.
G³os uwi¹z³ mu w gardle i wyda³ z siebie tylko cichy
skrzek. Hukn¹³ jeszcze kilka razy w drzwi, po czym odwróci³
siê twarz¹ do sali.
W k¹cie pomieszczenia powoli zbiera³a siê grupka oko³o
dwudziestu rozmawiaj¹cych szeptem osobników. Denat,
którego studenci otworzyli, jakimœ cudem z³o¿y³ siê do
kupy i do³¹czy³ do towarzyszy.
Student od³o¿y³ zwiotcza³ego kolegê na ³awkê i rozejrza³ siê po

przedsionku. Przeszuka³ stoj¹c¹ w k¹cie szafkê i nie
znalaz³szy nic ciekawego zastawi³ ni¹ wejœcie na salê.
Podparta ³awk¹ stanowi³a solidn¹ barykadê. Pochyli³
siê nad dr¿¹cym koleg¹.
- Kordian, przyjacielu - potrz¹sn¹³ nim delikatnie,
dostrzeg³szy mglistoœæ jego spojrzenia. - Ocknij siê.
Jestem tutaj. Damy sobie radê, s³yszysz mnie? Trzeba
siê dziœ zwyciê¿yæ, aby jutra do¿yæ!
- Ignac… - wyszepta³ oszo³omiony student. Nie odrywa³
przeszklonych oczu od przejœcia na salê. - To s¹ trupy… One…
- Nic nam nie zrobi¹, rozumiesz? Jesteœmy bezpieczni.
Niech ktoœ otworzy te pieprzone drzwi!
Stalowe wrota milcza³y.
- Przepraszam…
W przejœciu na salê, w w¹skiej szparze miêdzy framug¹
a szafk¹ pojawi³a siê znajoma twarz o b³êkitnych oczach.
- IdŸ precz, zmoro nieczysta! - krzykn¹³ Ignacy, sam
zaskoczony tym co robi. - Wszystkie dobre duchy Pana
Boga chwal¹! Œwiêty Michale Archaniele, wspomagaj
nas w walce, a przeciw niegodziwoœci…
- Wypraszam sobie - przerwa³ mu ura¿onym tonem by³y
denat. - Ja, proszê pana, jestem ksiêdzem i nie bêdzie mnie pan tu
egzorcyzmowaæ! Razem z moimi towarzyszami ¿¹dam
wypuszczenia nas, gdy¿ najwyraŸniej jesteœmy umówieni.
- My te¿ bardzo byœmy chcieli st¹d wyjœæ! - odpar³ Ignacy.
Kopn¹³ w drzwi. - Otwieraj! Ty dziadzie zachlany,
otwórz te drzwi!
- W¹tpiê, by by³ tam ktokolwiek - powiedzia³ niebieskooki. -
Wrêcz jestem tego pewien.
Ignacy opar³ siê plecami o drzwi.
- Co to ma znaczyæ? - zapyta³, mierz¹c skalpelem w rozmówcê.
Dr¿a³ na ca³ym ciele. - Sk¹d mo¿esz to wiedzieæ? I dlaczego
nie jesteœcie… dlaczego ¿yjecie?
- "Sk¹d ksi¹dz mo¿e to wiedzieæ" - poprawi³ studenta denat. -
B¹dŸ co b¹dŸ, pamiêtajmy o nomenklaturze. Odpowiem
pytaniem - s³yszeli panowie mo¿e tr¹by?
- Co to ma do rzeczy?
- By³o ich siedem?
- Sk¹d wie… sk¹d ksi¹dz wie? - rzek³ Ignacy, nie wierz¹c,
¿e nazwa³ tak nagiego, rozmawiaj¹cego z nim trupa.
- I ujrza³em siedmiu anio³ów, którzy stoj¹ przed Bogiem,
a dano im siedem tr¹b - wyrecytowa³ ksi¹dz. - Objawienie
Jana, zwane te¿ Apokalips¹. Zmarli wstali z grobów,
bo oto nast¹pi³ koniec czasów i Chrystus po raz
drugi przyszed³ na œwiat, by dokonaæ nad nami s¹du…
Ignacy osun¹³ siê na ziemiê i ukry³ twarz w d³oniach.
- Jesteœmy tu uwiêzieni - powiedzia³ po d³u¿szej chwili. -
Cieæ zamkn¹³ nas, nastuka³ siê jak szpadel i poszed³
na S¹d Ostateczny. Co my teraz zrobimy?
W prosektorium zapad³a cisza. Pozostali zmarli zbli¿yli
siê do zastawionego szafk¹ przejœcia i stanêli kilka
kroków za ksiêdzem. Popatrzyli po sobie wystraszonymi
spojrzeniami, niektórzy chwycili siê za d³onie.
Kordian, wlepiaj¹c w ksiêdza spojrzenie przeszklonych oczu,
rzek³:
- Poczekamy, a¿ przyjdzie Chrystus…

Jan Skoumal - absolwent g³ubczyckiego liceum
 i pocz¹tkuj¹cy pisarz.

Wszystkie jego opowiadania i wiersze przeczytaæ mo¿na na
stronie internetowej: janskoumal.home.blog
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 Dnia 17 sierpnia, po ciê¿kiej choro-
bie, odesz³a pani Bo¿ena Wojnarska -
d³ugoletni wychowawca w Francisz-
kañskim Oœrodku Pomocy Dzieciom.
Pogrzeb odby³ siê w œrodê, 19 sierp-
nia, w asyœcie kap³anów i liczne ze-
branych krewnych i przyjació³. Mszy
pogrzebowej przewodniczy³ o. Joza-
fat Gohly OFM, S³owo Bo¿e wyg³osi³
o. Alan Brzyski OFM, minister prowin-
cjalny, uroczystoœciom na cmentarzu
przewodniczy³ ks. Kamil Sowada,
a koncelebrowali dyrektorzy Oœrod-
ka: o. Pawe³ Tarnowski OFM, pierw-
szy dyrektor i o. Urban Adam B¹k
OFM, obecny dyrektor.

Bo¿ena Wojnarska urodzi³a siê
 3 czerwca 1958 roku. Wychowywa-

³a siê w Bogdanowicach, gdzie ukoñ-
czy³a Szko³ê Podstawow¹. Liceum
Ogólnokszta³c¹ce ukoñczy³a w roku
1977 w G³ubczycach. Rozpoczê³a pra-
cê w  Spó³dzielni Ogrodniczej w G³ub-
czycach, gdzie pracowa³a do roku
1996. W tym czasie poœlubi³a mê¿a
Adama, urodzi³a syna Wiktora oraz przeprowadzi³a siê z Bogda-
nowic do G³ubczyc. W 1998 roku zwi¹za³a siê z Franciszkañskim
Oœrodkiem Pomocy Dzieciom,        z którego w 2018 roku przesz³a
na zas³u¿on¹ emeryturê.

Dyrektorzy siê zmieniali (w latach 1998-2018 pracowa³o sze-
œciu dyrektorów), a pani Bo¿enka zawsze by³a. By³a czêsto na-

Œ.P. BO¯ENA WOJNARSKA
zywana mam¹ oœrodkowych dzieci. Gdy
ktoœ mia³ jakiœ problem, k³opot, to swoje
kroki kierowa³ zawsze do jej biura, gdzie
otrzymywa³ wsparcie i dobre s³owo. Ob-
darza³a podopiecznych uœmiechem, któ-
ry rozwi¹zywa³ wszelkie problemy, umia-
³a dla ka¿dego znaleŸæ czas na rozmowê,
zabawê, wspólne robótki rêczne, które
tak lubi³a, wspiera³a przy problemach
w domu, pomaga³a przy lekcjach, opie-
kowa³a siê przy zabawach i wys³uchi-
wa³a ró¿nych przygód, opowiadañ. Po
prostu ofiarowa³a swoje serce drugie-
mu cz³owiekowi. Ka¿de dziecko, wolon-
tariusz, móg³ liczyæ na jej pomoc, rów-
nie¿ ka¿dy dyrektor mia³ w pani Bo¿en-
ce wsparcie i pomoc, gdy¿ wiele rzeczy
za³atwia³a i organizowa³a dla Oœrodka.
By³a prawdziw¹ oœrodkow¹ mam¹, któ-
ra zawsze by³a i na ni¹  mo¿na by³o li-
czyæ. Pod koniec pracy w Oœrodku zma-
ga³a siê z chorobami, które bardzo utrud-
nia³y jej pracê, jednak mimo to nigdy siê
nie skar¿y³a, zawsze chcia³a w ca³oœci
poœwiêciæ siê swym ukochanym pod-

opiecznym. Ostatnim wielkim wydarzeniem w którym bra³a udzia³,
by³o 20-lecie Oœrodka, gdzie otrzyma³a statuetkê: "Przyjaciel Fran-
ciszkañskiego Oœrodka Pomocy Dzieciom", która oddaje jej ca³-
kowite poœwiêcenie dla drugiego cz³owieka, za co jej z serca
dziêkujemy.

Urban Adam B¹k OFM
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PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
Rejestracja telefoniczna od godz. 8 do 14
tel. 77 4801-150, kom. 726 767 017
PONIEDZIA£EK 8-12
WTOREK 8-12
ŒRODA 8-12
CZWARTEK 14-16
PI¥TEK 8-11

PORADNIA CHIRURGICZNA
Rejestracja telefoniczna od godz. 8 do 14
tel. 77 4801-150, kom. 726 767 017
PONIEDZIA£EK 8:30-10:30; 11-14
WTOREK 9-14
ŒRODA 9-14, 16-18
CZWARTEK 11-14
PI¥TEK 9-13

PORADNIA ORTOPEDYCZNA
Rejestracja telefoniczna od godz. 8 do 14
tel. 77 4801-150, kom. 726 767 017
PONIEDZIA£EK 15-18
WTOREK 15-18
CZWARTEK 9-11 dla dzieci; 11-12:30 doroœli

PORADNIA NEFROLOGICZNA
Rejestracja telefoniczna od godz. 8 do 14
tel. 77 4801-150, kom. 726 767 017
ŒRODA 9-12

PORADNIA PULMONOLOGICZNA
Rejestracja telefoniczna od godz. 8 do 14
tel. 77 4801-150, kom. 726 767 017
WTOREK 8-12
CZWARTEK 13-17
PI¥TEK 9-12

PORADNIA DERMATOLOGICZNA
Rejestracja telefoniczna od godz. 8 do 14
tel. 77 4801-150, kom. 726 767 017
PONIEDZIA£EK 14-16
WTOREK 11-13
PI¥TEK 8-11

PORADNIA NEUROLOGICZNA
Rejestracja telefoniczna od godz. 8 do 14
tel. 77 4801-150, kom. 726 767 017
PONIEDZIA£EK 15:30-19:30
CZWARTEK 15:30-19:30
PI¥TEK 8-12

PORADNIA UROLOGICZNA
Rejestracja telefoniczna od godz. 8 do 14
tel. 77 4801-150, kom. 726 767 017
PONIEDZIA£EK 15-17
CZWARTEK 15-17

SPZOZ G£UBCZYCE

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
Rejestracja telefoniczna od godz. 8 do 14
tel. 77 4801-150, kom. 726 767 017
ŒRODA 14-17
CZWARTEK 15-19

PORADNIA PSYCHIATRYCZNA
Rejestracja telefoniczna od godz. 8 do 14
tel. 77 4801-150, kom. 726 767 017
PONIEDZIA£EK 14-17

PORADNIA ONKOLOGICZNA
Rejestracja telefoniczna od godz. 8 do 14
tel. 77 4801-150, kom. 726 767 017
PI¥TEK 12:30

PORADNIA KARDIOLOGICZNA
Rejestracja codziennie od 8:00-14:00; Inf. tel. 77 4801-161
WTOREK 11-13 wizyta, 13-16 badanie UKG (echo serca)
CZWARTEK 8-14 wizyta +testy wysi³kowe,
14-1535 odczyt i opis badañ holterów EKG, RR
PI¥TEK 11-15 badanie UKG (echo serca),
odczyt i opis badañ holterów EKG, RR

PORADNIA K
Rejestracja telefoniczna: 9:00-14:00,
we wtorek 13:00-16:00, Tel. 77 4801-158
PONIEDZIA£EK 8-14
WTOREK 14-18
ŒRODA 8-15
CZWARTEK 8-14
PI¥TEK 8-14

¯ród³o: http://szpitalglubczyce.pl/

Numery telefonów do rejestracji w poradniach specjalistycznych oraz godziny przyjêæ:
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       WAKACYJNE WSPOMNIENIA
O Ba³tyku ju¿ niegdyœ to i owo pisa³am
I zapewne jeszcze nieraz coœ napiszê;

Ale dziœ w ramach wakacyjnych wspomnieñ
Przywo³am urzekaj¹cy, nadmorski pejza¿.

Malowniczy Rewal i oœrodek ,,Per³a",
W którym spêdzi³am ponad trzy tygodnie;

Uzdrowiskowy klimat, uroczy zak¹tek,
Wyj¹tkowi ludzie i nowe przyjaŸnie.

Krwiste zachody s³oñca- zwiastuny pogody,
Powiew porannej bryzy zjawiskowy;

Jak¿e mi brak widoku morza, krzyku mew,
Szumu fal i z³ocistego piasku na pla¿y.

Spacery we dwoje a¿ do przystani rybackiej,
Po drodzy gofry z bit¹ œmietan¹- koniecznie!

I zapa³ syna przemierzaj¹cego kilometry nadbrze¿a,
Tu Niechorze ,Pogorzelica, tam Pustkowo i Trzêsacz.

Ech, ca³y d³ugi rok przyjdzie mi czekaæ,
By doœwiadczyæ ponownie cudu natury;

Kontempluj¹c przyrodê w g³ubczyckim parku,
Za polskim wybrze¿em têskniê ,jego barw¹ i aur¹…

Maria Farasiewicz
                            17 sierpnia 2020 r.



WRZESIEÑ 2020 nr 9/32816

Ponad 1,5 mln z³ dodatku solidarnoœciowego w tydzieñ. To kwo-
ta, któr¹ przekaza³ dot¹d opolski ZUS osobom, które straci³y pra-
cê na etacie po 15 marca.

Wyp³ata codziennie
Po raz pierwszy opolski ZUS wyp³aci³ dodatki solidarnoœciowe
25 czerwca, a ponad 441 tys. z³ trafi³o wówczas do 370 mieszkañ-
ców regionu. Teraz kwota wyp³aconych dodatków przekroczy³a
ponad 1,5 mln z³. Kto nie zd¹¿y³ z³o¿yæ wniosku na PUE ZUS w
czerwcu, na dodatek solidarnoœciowy mo¿e liczyæ ju¿ tylko w
lipcu i sierpniu.
- Mamy siedem dni ¿eby pieni¹dze trafi³y na konto wnioskodaw-
cy. Jeœli wniosek nie zawiera b³êdów, a dane s¹ prawid³owe to
ka¿dego roboczego dnia realizujemy przelewy. Na razie dodatek
solidarnoœciowy w naszym regionie otrzyma³o 1222 osób - Seba-
stian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa
opolskiego.
W ca³ym kraju na rachunki bankowe ponad 52,6 tys. wniosko-
dawców ZUS przekaza³ ponad 66,2 mln z³. Najwiêcej pieniêdzy
wyp³acaj¹ oddzia³y ZUS w du¿ych oœrodkach miejskich jak War-
szawa, Gdañsk, Kraków oraz w miastach na Górnym Œl¹sku.
Kobiety > mê¿czyŸni
Kto mo¿e liczyæ na dodatek solidarnoœciowy? Po 1400 z³ netto
mog¹ dostaæ pracuj¹cy na etacie, z którymi po 15 marca 2020 r.,
pracodawca rozwi¹za³ umowê o pracê za wypowiedzeniem lub
ich umowa o pracê na czas okreœlony po tym terminie "wygas³a".
ZUS ma 7 dni na wyp³atê dodatku, pod warunkiem ¿e wniosek

bêdzie prawid³owo wype³niony. Warunkiem jest te¿ podleganie
przez co najmniej 60 dni ³¹cznie ubezpieczeniom spo³ecznym w
bie¿¹cym roku.
W skali kraju to kobiety czêœciej wnioskuj¹ o dodatek solidarno-
œciowy ni¿ mê¿czyŸni. Proporcje na dzisiaj to 57 proc. do 43 proc.
na korzyœæ pañ. W kategorii wiekowej o ten specjalny zasi³ek
najczêœciej wnosz¹ osoby w przedziale od 26 do 35 lat - 33,4
proc., nastêpnie od 36 do 45 lat - 24,4 proc., od 46 - do 59 lat - 20,2
proc. Nieco mniej wniosków wp³ynê³o od najm³odszych pracow-
ników w wieku od 19 do 25 lat - 19,5 proc. Najmniej zainteresowa-
nych jest w grupie osób tu¿ po 60 roku ¿ycia, bo zaledwie 2,4
proc.
ZUS przypomina, ¿e wniosek o dodatek solidarnoœciowy mo¿na
sk³adaæ tylko w formie elektronicznej za pomoc¹ Platformy Us³ug
Elektronicznych ZUS. Na stronie internetowej ZUS jest podpo-
wiedŸ jak z³o¿yæ profil na PUE ZUS oraz instrukcja jak krok po
kroku z³o¿yæ wniosek EDS - o wyp³atê zasi³ku solidarnoœciowe-
go.

Sebastian Szczurek
regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa opolskiego

PODEJRZEWASZ
U SIEBIE KORONAWIRUSA?

Jeœli masz takie objawy, jak:
- dusznoœæ,
- stan podgor¹czkowy (temperatura cia³a pomiêdzy 37°C a 38°C),
- objawy przeziêbieniowe,
zadzwoñ do najbli¿szej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ.
Objawami choroby COVID-19 wywo³ywanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mog¹ byæ równie¿:
- gor¹czka,
- kaszel,
- dusznoœci i k³opoty z oddychaniem,
- bóle miêœni i ogólne zmêczenie.
Jeœli masz takie objawy:
- zadzwoñ natychmiast do najbli¿szej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz o swoich objawach;
- w³asnym œrodkiem transportu pojedŸ do szpitala z oddzia³em zakaŸnym lub oddzia³em obserwacyjno-zakaŸnym, gdzie lekarze

okreœl¹ dalszy tryb postêpowania medycznego. Pod ¿adnym pozorem nie korzystaj ze œrodków komunikacji publicznej czy taksó-
wek – w ten sposób nara¿asz innych na zaka¿enie.

Jeœli mia³eœ kontakt z osob¹ zaka¿on¹ koronawirusem lub chor¹, to natychmiast zadzwoñ do stacji sanitarno-epidemiologicznej i
powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informacjê, jak masz dalej postêpowaæ.

Jeœli tylko zaobserwujesz któryœ z objawów choroby, zadzwoñ natychmiast do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Ka¿dy pacjent
manifestuj¹cy objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gor¹czka powy¿ej 38°C wraz z kaszlem lub dusznoœci¹) w powi¹zaniu z
kryteriami epidemiologicznymi powinien ponadto trafiæ do oddzia³u zakaŸnego lub obserwacyjno-zakaŸnego. Jeœli zaobserwujesz
takie objawy, w³asnym œrodkiem transportu pojedŸ do szpitala z oddzia³em zakaŸnym lub oddzia³em obserwacyjno-zakaŸnym. Jeœli
nie mo¿esz dotrzeæ do szpitala w³asnym transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna maj¹
mo¿liwoœæ zlecenia dla Ciebie transportu sanitarnego.

Jeœli masz pytania, w¹tpliwoœci, zadzwoñ na infoliniê Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.
Korzystaj z wiarygodnych Ÿróde³ informacji, nie daj siê panice. Dbaj o siebie i swoich bliskich.

• rod³o: https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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zamieszczonych og³oszeñ i reklam.
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wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie na
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Druk -Drukarnia Printgraph
ul. Mickiewicza 32-800 Brzesko

tel. +48 14 663 07 50
fax +48 14 664 07 25

drukarnia@printgraph.pl
REKLAMA

W G£OSIE G£UBCZYC
G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o za-

siêgu gminy, w formacie A4.  Ukazuje siê na prze-
³omie miesiêcy w nak³adzie 2 000 egz. oraz w wer-
sji elektronicznej na www.glubczyce.pl

Reklamy - tylko na wewnêtrznych stronach - pod-
stawowy modu³ - w  ramce 9x9cm, jednorazowa edy-
cja 100,00z³ +VAT,

Treœæ reklam nale¿y nadsy³aæ  w wersji elektro-
nicznej w pliku .jpg (rozdzielczoœæ 300dpi) na ad-
res e-mail: janwac@o2.pl  w terminie do 15. ka¿-
dego miesi¹ca na miesi¹c nastêpny, wraz z poda-
niem danych niezbêdnych do wystawienia faktury
VAT przez Miejski Oœrodek Kultury.

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
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Okr¹g³y rok min¹³ od rozpoczêcia budowy, zaœ pó³ roku - od
momentu jej ukoñczenia. Za spraw¹ pandemii koronawirusa, do-
piero od niedawna najm³odsi obywatele gminy G³ubczyce mog¹
cieszyæ siê nowoczesnym, piêknym budynkiem ¿³obka miejskie-
go przy ulicy Wa³owej.

Dnia 24 lipca 2020 o godzinie 12:00 odby³o siê jego uroczyste
otwarcie. Pani dyrektor Przedszkola nr 3, pani Anna Kompliko-
wicz-Serwetnicka, rozpoczê³a uroczystoœæ witaj¹c wszystkich
zaproszonych goœci oraz wyra¿aj¹c radoœæ z mo¿liwoœci sfinali-
zowania ca³ego przedsiêwziêcia. G³os zabra³ burmistrz G³ubczyc,
pan Adam Krupa. Przybli¿y³ on zebranym kulisy powstawania
budynku.

Burmistrz wspomnia³, i¿ od dawna nosi³ siê z zamiarem wybu-
dowania nowoczesnego, przystosowanego do potrzeb dzieci
¿³obka. Idealna okazja nadarzy³a siê w po³owie ubieg³ego roku,
gdy ruszy³a kolejna edycja rz¹dowego projektu „Maluch plus
2019”. Pokry³ on 60% kosztów budowy, zaœ pozosta³a czêœæ kwoty
uiszczona zosta³a z bud¿etu gminy G³ubczyce. Wed³ug wytycz-
nych projektu, budowa musia³a zostaæ ukoñczona przed koñcem
roku 2019. Okaza³o siê to byæ najwiêkszym wyzwaniem, z jakim
zmierzyæ musieli siê realizatorzy projektu, stworzonego przez ar-
chitekta, pana Rafa³a Skoumala. O kolejne niemal pó³ roku otwar-
cie ¿³obka opóŸni³a pandemia koronawirusa.

Nastêpnie g³os zabra³ proboszcz g³ubczyckiej parafii, ksi¹dz
Micha³ Œlêczek. Podkreœli³ on, jak wielkim problemem wœród Po-

laków jest zmniejszaj¹ca siê dzietnoœæ i jak wa¿ne jest, by rodzice
wychowywali swoje dzieci w duchu wiary chrzeœcijañskiej. Zwró-
ci³ siê z apelem do pañ pracuj¹cych w ¿³obku, by "pochylaj¹c siê
nad dzieæmi, czyni³y to razem z Chrystusem". Poœwiêcenie bu-
dynku nast¹pi³o jedynie z zewn¹trz, by nie budziæ dzieci, korzy-
staj¹cych akurat z pory drzemki.

Po przeciêciu wstêgi przez burmistrza i cichym spacerze kory-
tarzem ¿³obka, pani dyrektor zaprosi³a goœci do obejrzenia czêœci
artystycznej w wykonaniu wychowanków Przedszkola nr 3.
Wyœwietlono tak¿e dwie prezentacje, dotycz¹ce powstawania
budynku. Nie obesz³o siê tak¿e bez doskona³ego poczêstunku,
przygotowanego przez przedszkoln¹ kuchniê.

Wype³nione sale ¿³obka i radoœæ, jak¹ sprawia dzieciom zaba-
wa na jego terenie, s¹ dowodami na s³usznoœæ i dobre zrealizo-
wanie tej inwestycji. Bo nie ma lepszej inwestycji, ni¿ ta w³o¿ona
w wychowanie i rozwój najm³odszych.

Jan Skoumal

UROCZYSTE OTWARCIE ¯£OBKA
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HARCERSKA AKCJA  LETNIA 2020


