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SZCZÊŒLIWEJ

DROGI

JU¯ CZAS...

MATURZYSTOM NA OKRES PISEMNEGO EGZAMINU DOJRZA£OŒCI,
 ÓSMOKLASISTOM NA CZAS ICH EGZAMINÓW ORAZ WYBORU SZKO£Y ŒREDNIEJ,

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO  Foto Jan Wac
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Nasze zuchy, harcerki i harcerze nie mogli w tym roku uczestniczyæ bezpoœrednio
w obchodach œwi¹t pañstwowych obchodzonych w maju, ale przez ca³y ten czas byliœmy i jesteœmy RAZEM.

Nasza harcerska rodzina wziê³a udzia³ w ogólnopolskiej akcji ZHP
#oflagujsie raz Niepodleg³a #mojaflaga - zdjêcia z Bia³o - Czerwon¹

                                                                                                                                                                 Katarzyna Mojzyk  KHZHP
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SZCZÊŒLIWEJ DROGI JU¯ CZAS...
MOI DRODZY ABSOLWENCI!

Od dziœ mogê ju¿ tak siê do
was zwracaæ. Cztery lata edu-
kacji za nami, zatem wypada³o-
by teraz napisaæ ostatni temat
lekcji: ,,Szczêœliwej drogi, ju¿
czas." To oczywiœcie s³owa
piosenki zespo³u VOX. A wy-
dawaæ by siê mog³o, ¿e ,,wczo-
raj" przekraczaliœcie próg ME-
CHANIKA. Oj dzia³o siê, dzia-
³o!!! Nie tylko wspólne zajêcia
edukacyjne, ale te¿ bogate ¿ycie
kulturalno-spo³eczne w szkole
i lokalnym œrodowisku. W na-
szej spo³ecznoœci zapisaliœcie siê
kochani z³otymi literami. Zawsze
zaanga¿owani, uczynni, aktyw-
ni, s³u¿¹cy pomoc¹, dyspozy-
cyjni. Zawsze gotowi do dzia-

³añ na p³aszczyŸnie edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i spo-
³ecznej. M³odzi zapaleñcy. To wy najmilsi, a zwracam siê tu do Oli
Pabian, Marysi Sobczyk, Filipa P³aty i Krzysia Rzyma, dzia³ali-
œcie w teatrze TRADYCJA ZSM. Jako aktorzy, wokaliœci, recyta-
torzy, akustycy, osi¹gaj¹c zaszczytne miejsca w konkursach
i przegl¹dach szczebla powiatowego i wojewódzkiego. To wy
ubarwialiœcie szkolne i œrodowiskowe uroczystoœci, akademie,
programy, dostarczaj¹c wielu wra¿eñ i emocji. A by³o ich bez liku!

Przypomnijmy sobie chocia¿by wspólne wyjazdy na HERODY
do Lewina Brzeskiego. Wiele by tu mówiæ. Wszak to wy drodzy
abiturienci uczestniczyliœcie w dorocznych akcjach charytatyw-
nych i koncertach OTWARTE SERCA z ok.1.Dnia Wiosny, ofia-
rowuj¹c swoje ,,cegie³ki" na wsparcie dzia³alnoœci Franciszkañ-
skiego Oœrodka Pomocy Dzieciom w G³ubczycach. Na was za-
wsze mog³am liczyæ. Pomagaliœcie w organizacji programów inte-
gracyjnych BEZ BARIER w Miejskim Oœrodku Kultury. Los dzieci
i m³odzie¿y niepe³nosprawnej nie by³ wam obojêtny. Jak¿e chêt-
nie uczestniczyliœcie w wiosennych i jesiennych poborach krwi
w ZSM w ramach akcji ,,M³oda krew ratuje ¿ycie". Prawdziwi
bohaterowie. To szlachetne z waszej strony. Ponadto nie ¿a³owa-
liœcie groszówek w akcji PCK ,,Gor¹czka z³ota", dziêki czemu sta-
liœmy w tej dziedzinie na podium wojewódzkim. Nie mogê pomi-
n¹æ te¿ prê¿nie dzia³aj¹cej Redakcji ZSM i aktywnej wspó³pracy
z lokalnymi mediami. Ka¿da wasza aktywnoœæ w ró¿nych dziedzi-
nach znalaz³a odbicie w artyku³ach na stronie internetowej szko-
³y czy w lokalnej prasie. O waszym ogromnym zaanga¿owaniu
w organizacjê jubileuszu 50-lecia ZSM i 25-lecia Teatru TRADY-
CJA te¿ warto wspomnieæ. Od dziœ stanowicie chlubn¹ kartê hi-
storii g³ubczyckiego MECHANIKA, w którym zostawiacie swoj¹
cz¹stkê. Nie tak jednak mia³o wygl¹daæ wasze po¿egnanie. Dziœ,
po miesi¹cu zdalnego nauczania, odbieracie swoje cenzurki nie-
typowo, w holu szko³y, zachowuj¹c wszelkie œrodki ostro¿noœci.
A przecie¿ mia³a byæ uroczysta akademia w auli im. Jana Mruka,
ekscytuj¹ce rozdanie œwiadectw ukoñczenia, nagród, podziêko-
wañ, dyplomów, symbolicznych upominków. Patetycznie i pod-
nioœle. Tymczasem pandemia koronawirusa zmieni³a nie tylko edu-
kacjê, ale i organizacjê zakoñczenia. Zreszt¹ ca³e nasze ¿ycie.
Dziœ wielu z was z moich rak otrzyma³oby na wspomnianej akade-
mii stosowne dyplomy-podziêkowania. Mia³abym okazjê wam je
wrêczyæ wraz ze starost¹/wicestarost¹, burmistrzem, dyrektorem

MOK, prezesem HDK PCK w Glubczycach i innymi oficjelami.
By³yby podziêkowania od nauczycieli, wychowawców, dyrekcji
szko³y oraz Rady Rodziców. Byæ mo¿e, jak minie zagro¿enie, bê-
dzie to mo¿liwe. One czekaj¹ na was! Tymczasem, wspomniane
dyplomy i podziêkowania otrzymacie w formie zdjêæ drog¹ elek-
troniczn¹. No i œwiadectwa z czerwonym paskiem, które dumni
wychowawcy chcieliby wam wrêczyæ publicznie, lecz to niemo¿-
liwe. W tym szczególnym dniu chcê wam kochani za wszystko
podziêkowaæ. Zw³aszcza za wspólnie prze¿yte chwile, za wspó³-
pracê na wielu p³aszczyznach: artystycznej, spo³ecznej, krwio-

dawczej, za zaanga¿owanie w wolontariat. Za to, ¿e po prostu
byliœcie. Ka¿dy z was to indywidualista. Jedyny, niepowtarzalny,
jak¿e wartoœciowy. Dostarczyliœcie mi wiele radoœci na przestrze-
ni tych niespe³na czterech lat. Owszem, by³y i troski, wszak to
nieuniknione. Pragnê wam dziœ pogratulowaæ ukoñczenia szko-
³y, zdobytych kwalifikacji w zawodzie technik-ekonomista, tech-
nik-mechanik, technik-elektryk, technik-logistyk oraz technik-in-
formatyk, a przy tym ¿yczyæ powodzenia na maturze. Niech wam
siê darzy i dokonujcie w³aœciwych wyborów ¿yciowych. Jestem
przekonana, ¿e nadal bêdziemy w kontakcie. Zachêcam do dal-
szej, pozaszkolnej wspó³pracy na niwie artystycznej i spo³ecz-
nej. Szczególne s³o-
wa podziêkowania
kierujê do Krzysia
Rzyma - absolwen-
ta technikum infor-
matycznego, które-
go zawsze nazywa-
³am moj¹ ,, prawa
rêk¹". Œwietny tech-
nik, informatyk, aku-
styk, szef redakcji
ZSM. Nieoceniony.

Moi mili! Przy tej okazji pragnê pogratulowaæ waszym rodzi-
com i opiekunom. Wychowali was bowiem na porz¹dnych, pra-
wych, dobrych i uczciwych obywateli. Kochani, przysz³oœæ nas
i kraju w waszych rêkach. B¹dŸcie wra¿liwi i otwarci na potrzeby
innych: chorych, samotnych, cierpi¹cych, potrzebuj¹cych. Ema-
nujcie mi³oœci¹ i dobroci¹. B¹dŸcie szczêœliwi, znajduj¹c w³aœciw¹
drogê ¿yciow¹. Pozdrawiam serdecznie, tak¿e waszych zacnych
rodziców, którzy w³o¿yli wiele wysi³ku w wasz¹ edukacjê i wy-
chowanie. Szanujcie ich! Do zobaczenia wkrótce!

Z wyrazami sympatii i przywi¹zania
Maria Farasiewicz

24.04.2020
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NIETYPOWE
ZAKOÑCZENIE EDUKACJI

24. kwietnia ucznio-
wie klas trzecich lice-
ów i czwartych techni-
ków po miesi¹cu zdal-
nego nauczania zakoñ-
czyli sw¹ edukacjê.
Tym razem z powodu
pandemii koronawirusa
nie odby³y siê uroczy-
ste akademie po¿egna-
nia maturzystów.

W g³ubczyckim ME-
CHANIKU rozdanie
œwiadectw absolwen-
tom przebiega³o niety-
powo. Wychowawcy
klas maturalnych - Ma³-
gorzata Wanicka,
Agnieszka Korczyñska
oraz Wies³aw Ga³¹zka
w asyœcie dyrektora-
Jana £aty w holu szko-
³y, tu¿ przy wejœciu wrê-
czali swym wychowan-
kom œwiadectwa ukoñ-
czenia technikum eko-

nomicznego, informatycznego i logistycznego oraz elektrycz-
nego i pojazdów samochodowych. Oczywiœcie stosuj¹c wszel-
kie zasady ostro¿noœci, w maseczkach, przy zachowanej odle-
g³oœci. Zanim abiturienci przekroczyli próg szko³y, mierzono im
temperaturê.

Tego dnia o m³odzie¿y dzia³aj¹cej aktywnie w szkolnym te-
atrze TRADYCJA pamiêta³y nasze w³adze samorz¹dowe i dy-
rekcja MOK, honoruj¹c dyplomami-podziêkowaniami za czyn-
ny udzia³ w ¿yciu kulturalnym szko³y, miasta, powiatu i woje-
wództwa oraz liczne osi¹gniêcia artystyczne promuj¹ce nasz
region. Laudacje wystosowane przez starostê Piotra Soczyñ-
skiego, burmistrza Adama Krupê i dyrektora MOK - Zbigniewa
Zió³ko otrzymali :Aleksandra Pabian, Maria Sobczyk , Filip Pla-
ta oraz Krzysztof Rzym. Ponadto pan burmistrz szczególne s³o-
wa podziêkowania skierowa³   do  Marii Farasiewicz, wyra¿aj¹c
sw¹ wdziêcznoœæ za pracê spo³eczn¹ w teatrze TRADYCJA oraz
trud w³o¿ony w wychowanie m³odzie¿y w duchu poszanowania
tradycji i dorobku kulturowego i promowanie naszej gminy.  Jesz-
cze tego samego dnia wszyscy otrzymali je drog¹ elektroniczn¹,
a przy nadarzaj¹cej siê okazji zostan¹ wrêczone publicznie wraz
podziêkowaniami tak¿e od dyrekcji szko³y, Rady Rodziców i in-
struktorki Teatru TRADYCJA.

T¹ sam¹ drog¹ stosowne dyplomy-podziêkowania trafi³y do
absolwentów technikum informatycznego- Krzysztofa Rzyma
i Katarzyny Wiel¹dek, którzy zostali uhonorowani przez fotore-
portera-Mateusza Kitkê i redaktora G³osu G³ubczyc Jana Waca
za zaanga¿owanie i wk³ad pracy redakcyjnej w zespole ,,Redak-
cja ZSM" i wspó³pracê z lokalnymi mediami przy tworzeniu po-
zytywnego wizerunku szko³y w lokalnym œrodowisku. Lecz to
nie wszystko . Zarz¹d klubu HDK PCK w G³ubczycach wysto-
sowa³ drog¹ facebookow¹ swoje podziêkowania dla absolwen-
tów, którzy uczestniczyli w wiosennych i jesiennych akcjach

poboru krwi ,,M³oda krew '' w ZSM i bie¿¹cych poborach krwi,
ratuj¹c tym samym ludzkie zdrowie i ¿ycie .A byli to, wed³ug kolej-
noœci najwiêcej oddanej krwi: Mariusz Lichwa, Micha³ Wawrów,
Wojciech Puk, Marcin Balicz, Marcin Dudek ,Karol Fedorowicz,
Maria Sobczyk, Aleksandra Sobków, Aleksandra Pabian, Kamila
Rêbisz, Monika Zaj¹c oraz Paulina Chmura.

 Nie mo¿na te¿ pomin¹æ tych absolwentów, którzy uzyskali naj-
wy¿sze wyniki w nauce, a tym samym œwiadectwa z wyró¿nie-
niem. A s¹ to: Aleksandra Pabian, Urszula Widlarz, Justyna Ba-
¿owska, Magdalena Opic oraz Katarzyna Lipiñska.

Gratulujemy wszystkim wyró¿nionym, uhonorowanym i tym,
którzy pomyœlnie zakoñczyli sw¹ edukacjê w szkole ponadgimna-
zjalnej i ¿yczymy  powodzenia na maturze, spe³nienia marzeñ i
pragnieñ.

Redakcja ZSM
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…COŒ SIÊ SKOÑCZY£O…
24. kwietnia 2020r. - ostatni dzieñ z czwartymi klasami.
Zwykle jest to dzieñ radosny, pe³en emocji i wzruszeñ, czasem

³ez. Niestety, w tym roku nie mogliœmy siê po¿egnaæ z naszymi
absolwentami tak jakbyœmy chcieli. Nie mogliœmy im podziêko-
waæ za zaanga¿owanie, nie mogliœmy pogratulowaæ rodzicom. Na
korytarzach by³o pusto i cicho, w sekretariacie tylko szelest pa-
kowanych œwiadectw i dokumentów do odbioru.

Umówiliœmy siê na wtorek…
Do szko³y na chwilê przyszli uczniowie, niektórzy po kilku ty-

godniach w domu, niektórzy z pracy. Kolorowe maseczki, rêka-
wiczki, œrodek dezynfekcyjny i obowi¹zkowy dystans! Dobrze,
¿e œmiech i radoœæ nie boj¹ siê tych obostrzeñ.

Dwie klasy ukoñczy³y nasze Technikum:  klasa 4G - technik
¿ywienia i us³ug gastronomicznych i 4T/R - technik technologii
¿ywnoœci (specjalnoœæ - cukiernik) i technik rolnik.  Krótkie spo-
tkanie z wychowawcami - panem Arkadiuszem Witkiem i pani¹
Izabel¹ Korowieck¹, odbiór œwiadectw ukoñczenia szko³y, potem
œwiadectw z egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje w zawo-
dzie, gratulacje, pytania o dalsze plany

… i coœ siê skoñczy³o…
Jesteœmy umówieni na uroczyste po¿egnanie w czerwcu, bêd¹

nagrody, dyplomy, podziêkowania,  wspólne zdjêcia - mamy na-
dziejê, ¿e Dominik zaœpiewa nam na wspólnym spotkaniu " Szczê-
œliwej drogi ju¿ czas…"!

…coœ siê zaczyna…
Przed naszymi uczniami jeszcze egzamin maturalny, a przede

wszystkim wiele wyzwañ codziennoœci. ̄ yczymy, by dzielnie sta-
wiali im czo³a. ¯eby spotykali na swojej drodze tylko m¹drych,
wartoœciowych ludzi. ̄ eby ka¿dy odnalaz³ w tym doros³ym ¿yciu
swoje miejsce, czu³ siê potrzebny, spe³niony i szczêœliwy. Wszy-
scy pozostan¹ w naszej pamiêci, we wspomnieniach, w naszych
sercach!

W ¿yciu szko³y zamkn¹³ siê kolejny rozdzia³.



 CZERWIEC 2020 nr 6/3256

POMAGAMY SENIOROM!
    Przysz³o nam ¿yæ w trudnych czasach, kiedy o wielkoœci cz³o-

wieka œwiadczy jego chêæ pomocy osobom najs³abszym. Wiele
siê mówi o poœwiêceniu lekarzy i pielêgniarek, i dobrze – bo na-
prawdê bez nich nie uda³oby siê pokonaæ œmiertelnego wirusa.

 S¹ te¿ inni bohaterzy dnia codziennego. Mówiê o naszych
opiekunkach DDP oraz harcerzach ZHP, którzy zas³uguj¹ napraw-
dê na ogromn¹ wdziêcznoœæ i pochwa³ê. Bez nich podopieczni
naszego Domu nie mogliby otrzymywaæ takiego wsparcia, jakie
maj¹ teraz. Harcerze ju¿ na pocz¹tku epidemii zg³osili swoj¹ goto-
woœæ do pomocy.

W zwi¹zku z decyzj¹ Wojewody Opolskiego do odwo³ania mamy
zawieszon¹ terapiê zajêciow¹ i a¿ 70 seniorek nie mo¿e korzystaæ
z tej formy pomocy.  Jednak nasz Dom nadal udziela pomocy oso-
bom niesamodzielnym, 14 opiekunek œwiadczy us³ugi opiekuñcze
dla 63 osób. Pe³ne poœwiêcenia opiekunki codziennie pomagaj¹
naszym seniorom, donosz¹ obiad, robi¹ zakupy, wykupuj¹ leki,
dokonuj¹ op³at. Wszystko po to, by osoby starsze nie musia³y
wychodziæ z domu i nara¿aæ siê na ryzyko zaka¿enia wirusem.

  Ponadto 100 seniorów ma przyznane wsparcie w formie obia-
dów.  Osoby, które mia³y przyznane obiady nie mog¹ ju¿ do nas
przychodziæ na sto³ówkê, a dostarczenie obiadów w takiej iloœci
stanowi nie lada wyzwanie. Udaje siê to nam dziêki pomocy harce-
rzy, którzy pomagaj¹ 24 podopiecznym naszego Domu i dostar-
czaj¹ im obiad do domu. Chcia³abym podziêkowaæ Katarzynie
i Damianowi Mojzyk, Sebastianowi Mojzyk, Krzysztofowi i Lilianie
Hajda, Krzysztofowi Patryjach i Janowi Didek, którzy dzia³aj¹ ju¿
od dnia 23.03.2020 i roznosz¹ obiady naszym podopiecznym.

  Dziêki wsparciu i ¿yczliwoœci Burmistrza G³ubczyc rozdaliœmy
nieodp³atnie 500 maseczek na twarz seniorom na terenie miasta,
którzy znajduj¹ siê w grupie najwiêkszego ryzyka. Wiem, ¿e uszy-
to równie¿ maseczki dla seniorów na wsi, które to maseczki nie-
odp³atnie rozdawane bêd¹ przez so³tysów na terenie Gminy G³ub-
czyce. I tutaj nale¿¹ siê ogromne dziêki dla Pani Bo¿eny Zimnej
kierownikowi Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Nowych
Go³uszowicach, która wraz z ca³¹ za³og¹ szyje maseczki nie tylko
dla naszych seniorów, ale równie¿ dla naszych opiekunek DDP
i wolontariuszy ZHP – ³¹cznie uszy³a ju¿ na nasze potrzeby z 1000
maseczek!

 Tak wiele osób jest zaanga¿owanych w niesienie pomocy oso-
bom najbardziej nara¿onym na œmiertelne ryzyko niebezpieczne-
go wirusa, ¿e wspólnymi si³ami DAMY RADÊ  i przetrwamy nie-
bezpieczeñstwo.

Liliana D¹browa
kierownik Domu Dziennego Pobytu

w G³ubczycach

W HO£DZIE
 ŒW. JANOWI PAW£OWI II

W 100.ROCZNICÊ URODZIN
Za dwadzieœcia siedem lat  pontyfikatu,
Za encykliki, poezjê i prozê, dzie³a wszelakie;
Za lekcje prawdziwej wiary, nadziei i mi³oœci,
Za umi³owanie cz³owieka, ca³ej ludzkoœci;
Za zmianê surowego oblicza,,tej" Ziemi,
Za wyjœcie do bliŸniego i pielgrzymowanie;
Za otwarcie siê na prawdê i sprawiedliwoœæ,
Za ufnoœæ w Panu i Jego dobrotliwoœæ;
Za œwiadectwo pokory i ogromu cierpienia,
Za homilie, g³êbokie treœci, przemyœlenia;
Za pe³niê modlitwy w ciszy i skupieniu,
Za kontemplacjê przyrody-dzie³o stworzenia;
Za niekwestionowany autorytet moralny,
Za umiejêtnoœæ przebaczenia oprawcy;
Za ewangelizacjê w duchu jednoœci,
Za solidaryzm i walkê z nienawiœci¹;
Za mi³oœæ do Matki - Ojczyzny wielk¹,
Za têsknotê i  wizyty w kraju wszelkie;
Za œwiêtoœæ i nierozerwalnoœæ rodziny,
Za wyj¹tkowe relacje z m³odymi;
Za dialog  kulturowy, ekumenizm, testament,
Za szerzenie pokoju, komunizmu upadek;
Za  walkê o cz³owieczeñstwo i godnoœæ,
Za troskê o wykluczonych i misjê dobra;
Za ,, nie lêkajcie siê" i inne buduj¹ce s³owa,
Za odnajdywanie w Ewangelii Boga;
Za to, ¿e by³eœ wœród nas Janie Pawle Wielki,
Za to,  ¿e orêdujesz za nami z gronem œwiêtych.

                                      Dziêkujemy
                                                   Maria Farasiewicz

                                                    G³ubczyce, 18.05.2020 r.
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RZECZ O ZSM
O g³ubczyckim MECHANIKU mo¿na by pisaæ wiele. W swych ,,krótkich'' rozwa¿aniach postaram siê wiêc uj¹æ najwa¿niejsze

aspekty funkcjonowania placówki, maj¹cej ju¿ sw¹ 50-letni¹ historiê. Lecz nie o historii bêdzie tu mowa, ale o tym, co tu i teraz. A
dzieje siê, dzieje!

Trzeba przyznaæ, ¿e Zespó³ Szkó³
Mechanicznych  to szko³a przyjazna
tak uczniom jak i rodzicom. Dobrze
zarz¹dzana, z ¿yczliw¹, pe³n¹ empa-
tii i zrozumienia kadr¹ pedagogiczn¹,
cieszy siê dobr¹ opini¹ w œrodowi-
sku. Zreszt¹ niegasn¹ce zaintereso-
wanie kierunkami jej kszta³cenia jest
te¿ tego dobrym przyk³adem.

Mamy tu bowiem technika (eko-
nomiczne, elektryczne, informatycz-
ne, logistyczne, pojazdów samo-
chodowych) oraz szko³ê bran¿owa I
st. Kszta³cimy fachowców w ró¿-
nych dziedzinach. Wszak rynek po-
trzebuje r¹k do pracy! Od lat wycho-
dzimy naprzeciw oczekiwaniom spo-
³ecznym. Poziom kszta³cenia tak¿e

napawa dum¹! Mo¿emy poszczyciæ siê wysok¹ zdawalnoœci¹ egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe, a i matura
wychodzi nieŸle.

Nie nale¿y przy tym zapominaæ, ¿e jesteœmy przede wszystkim szko³¹ zawodow¹, zatem egzaminy kwalifikacyjne s¹ szalenie
wa¿ne. Odpowiednio wyposa¿one pracownie specjalistyczne niew¹tpliwie sprzyjaj¹ w³aœciwemu procesowi dydaktycznemu. Elek-
tryczna, mechaniczna i oczywiœcie stacja diagnostyczna s¹ tego dowodem. Z t¹ ostatni¹ wi¹¿e siê w³aœciwe funkcjonowanie
warsztatów szkolnych ze œwietn¹ kadr¹ diagnostów i instruktorów. Tam m³odzie¿ uczy siê fachu.

Mechanik a¿ têtni ¿yciem!
Szeroka oferta zajêæ pozalekcyjnych pozwala rozwijaæ pasje

i zainteresowania. Mówimy tu o zajêciach przedmiotowych, spor-
towych, fakultetach uzupe³niaj¹cych, dzia³alnoœci teatru TRADY-
CJA. Istnieje te¿ zespó³ zwany ,,Redakcj¹ ZSM'' .

A'propos TRADYCJI. W szkole technicznej od szeregu lat uno-
si siê duch humanistyczny. M³odzie¿ ma tu mo¿liwoœæ rozwoju
artystycznego w dziedzinie aktorstwa, recytacji, jak i œpiewu. Ma³o
tego. M³odzi artyœci zdobywaj¹ sukcesy w tych dziedzinach. Jest
ich bez liku! W tym najwiêcej szczebla wojewódzkiego, a tak¿e
centralnego. Warto przytoczyæ chocia¿by s³ynne HERODY w Le-
winie Brzeskim.

Zbieranie laurów w olimpiadach przedmiotowych te¿ nie jest nam obce. Turnieje matematyczne, fizyczne, historyczne, motoryza-
cyjne, ekonomiczne, literackie etc. A o sportowych mo¿na by  napisaæ ksi¹¿kê. Ta wiêc jest czym siê pochwaliæ .

Jesteœmy widoczni w lokalnym œrodowisku. Stanowimy jego integraln¹ czêœæ. Wszêdzie nas pe³no! Wspó³pracujemy ze struktu-
rami samorz¹dowymi (Starostwem Powiatowym, Urzêdem Miejskim), Miejskim Oœrodkiem Kultury, Powiatowym Muzeum Ziemi
G³ubczyckiej, Franciszkañskim Oœrodkiem Pomocy Dzieciom, Komend¹ Hufca ZHP, Stowarzyszeniem TACY SAMI, G³ubczyckim
Towarzystwem Mi³oœników Lwowa i Kresów P³d.-Wsch., Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK, G³ubczyck¹ Rad¹ Seniorów,
szko³ami œrednimi, PSM I stopnia i innymi palcówkami.

Trzeba przyznaæ, ¿e nasi m³odzi przyjaciele niemal ka¿dego dnia ucz¹ siê wra¿liwoœci, zrozumienia i otwartoœci na potrzeby innych,
zw³aszcza chorych i cierpi¹cych. Ich zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ charytatywn¹ i wolontaryjn¹ zas³uguje na uznanie. Przywo³am tu
chocia¿by doroczne koncerty charytatywne  OTWARTE SERCA z okazji 1. Dnia Wiosny, programy integracyjne BEZ BARIER ,
,,Gor¹czkê z³ota'' PCK,  ,, Górê grosza" , ,,Pakê dla zwierzaka", zbiórki kole¿eñskie  dla ubogich i inne.

,,Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich m³odzie¿y chowanie" - powie XVI-wieczny pisarz polityczny - A. F. Modrzewski w swym
traktacie ,,O poprawie Rzeczypospolitej" (ksiêga ,,O szkole").

Tymczasem udzia³ naszych uczniów w akcji ,,M³oda krew ratuje ¿ycie" to ju¿ niejako norma. Od dziesiêciu bowiem lat, wiosn¹ i
jesieni¹, œwietlica szko³y zamienia siê w swoiste ambulatorium. Oddawanie krwi, a tym samym ratowanie innym zdrowia i ¿ycia, jest
tu oczywistoœci¹.

O autorskich projektach, które na bie¿¹co realizujemy, nie bêdê siê rozwodziæ. To temat na oddzielny rozdzia³.
Jak¿e ¿ywe w murach ZSM s¹ tradycje patriotyczne.
M³odzi ludzie chêtnie uczestnicz¹ w akademiach okolicznoœciowych tak szko³y, jak i lokalnego œrodowiska. Uczniowie czêstokroæ

pe³ni¹ wartê podczas uroczystych Mszy Œw. za Ojczyznê, pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego czy Sybiraków. To tak¿e osobny
temat…
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A o uczestnictwie naszego teatru TRADYCJA w ¿yciu kulturalnym miasta, powiatu i województwa mo¿na by pisaæ bez koñca.
Spektakle, programy, koncerty w MOK-u , koœciele o. o. Franciszkanów, pod Ratuszem Miejskim, w koœcio³ach dekanatu g³ubczyc-
kiego to tylko niewielki wycinek szerokiej dzia³alnoœci TRADYCJI.

W lokalnych i wojewódzkich mediach g³oœno o MECHANIKU. TV Pogranicze, lokalna prasa (Rzecz Powiatowa, G³os G³ubczyc),
portal twojeglubczyce.pl na bie¿¹co œledz¹ barwne ¿ycie ZSM. A i w Radio Opole te¿ mo¿na o nas us³yszeæ,a w NTO przeczytaæ.

Istniejemy na ³amach ,,Kalendarzy G³ubczyckich" i innych publikacji. To cieszy! Mo¿na by rzec, ¿e tworzymy historiê naszego
regionu, zapisuj¹c kolejne karty ksiêgi edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i spo³ecznej Opolszczyzny.

Œledzimy tak¿e losy naszych absolwentów. Wielu z nich osi¹gnê³o ¿yciowy sukces. S¹ szanowanymi obywatelami i pe³ni¹ wiele
znacz¹cych funkcji spo³eczno-politycznych.

Wœród nich s¹ naukowcy, in¿ynierowie, osoby duchowne,  nauczyciele, prawnicy, radni ró¿nych szczebli samorz¹dowych,
pos³owie, ekonomiœci, zawodowi artyœci, biznesmeni, itd. Ale i zwykli ludzie, którzy dobrze wykonuj¹ swoja pracê. Fachowcy w swej
dziedzinie. Jesteœmy z nich dumni. Wkrótce uczniowie klas ósmych dokonaj¹ wyboru szko³y ponadpodstawowej.

Zapraszamy wiêc do MECHANIKA. To trafny wybór!
 Maria Farasiewicz

O MECHANIKU W RYMACH
MECHANIK to szko³a przysz³oœci,
MECHANIK -w nim mnóstwo radoœci;
MECHANIK wy¿sz¹ uczelni¹ ¿ycia,
MECHANIK-emocje, wra¿enia, prze¿ycia;
MECHANIK to wybór w³aœciwego zawodu,
MECHANIK-styl ,klasa i rewia mody;
MECHANIK, a w nim sport i kultura,
MECHANIK-m³oda krew, zew natury;
MECHANIK w otoczeniu piêkna przyrody,
MECHANIK-wiedza, wycieczki, przygody;
MECHANIK jak¿e têtni¹cy m³odoœci¹,
MECHANIK wybieram z przyjemnoœci¹;
MECHANIK w perspektywie ósmoklasisty,
MECHANIK oryginalny ,bo humanistyczny;
MECHANIK w zawodach kszta³c¹cy,
MECHANIK dobry fach kultywuj¹cy;
MECHAMIK z wyj¹tkowym Gronem,
MECHANIK zarz¹dzany awangardowo;
MECHANIK obfituj¹cy w medale,
MECHANIK zwyciêzc¹ w konkursach, stale;
MECHANIK w technicznej bran¿y,
MECHANIK, o jakim ci¹gle marzysz;
MECHANIK w szponach ekonomii,
MECHANIK pojazdów samochodowych;
MECHANIK szko³¹ z tradycjami,
MECHANIK jedyny , niepowtarzalny;
MECHANIK na dobre i na z³e,
MECHANIK …jeœli tylko chcesz

                         Maria Farasiewicz

VII K£OBUCK CUP TAEKWON-DO
23.02.2020 r w K³obucku odby³y siê Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa Ta-

ekwon-do M³odzików, Kadetów i Skrzatów "K³obuck Cup". Wystartowa³y
w zawodach kluby z czterech województw: œl¹skie, ma³opolskie, opolskie i ³ódz-
kie. LKS Sparta G³ubczyce i Pietrowice reprezentowa³a 23 osobowa ekipa spor-
towa. Nasi zawodnicy zdobyli 9 medali z³otych, 4 srebrne  i 6 br¹zowych razem
19 medali. M³odzicy: ̄ ³obicka Anna I m uk³ady, Karolina Szymañska II m uk³a-
dy, Karolina Wojtkowska III m uk³ady, Zuzanna S³odkowska I m uk³ady, Zuzan-
na Puk III m uk³ady, Wiktoria Wróbel I m uk³ady, Tomasz Witek I m uk³ady, Jakub
Albert   I m uk³ady i III m techniki specjalne, £ukasz Ostarek II m uk³ady. Kadeci:
Gabriela Skrêtowicz    I m uk³ady i III m techniki specjalne, Alina Munzer II m i III
m techniki specjalne, Filip Kleczewski I m uk³ady, Oskar Zapotoczny I m techni-
ki specjalne i III m uk³ady, Skrzaty: Julia Kobylañska I m uk³ady, Maja Niedojad
II m uk³ady. Gratulacje dla wszystkich uczestników.
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~ JAN SKOUMAL ~
~ OPOWIADANIA ~

*******************************************
Opowiadanie wyró¿nione w II edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego im. Boles³awa Prusa.

LIPNY RYTUA£

Potê¿na burza, od kilku godzin ciskaj¹ca gromami i b³yskawicami
szala³a za oknem gabinetu Hieronima G³owackiego. Krople bêb-
ni³y o szybê i parapet, strumieniami sp³ywaj¹c po œcianach bu-
dynku. Lekarz, pochylony nad siedz¹cym na krzeœle pacjentem,
przesuwa³ wzd³u¿ jego pleców zimn¹ g³ówkê stetoskopu. Zajrza³
do gard³a, zbada³ d³oñmi kark i odwiesi³ przyrz¹d na szyjê.
- Czy móg³by hrabia jeszcze raz opisaæ objawy? - zapyta³, prze-
chodz¹c za biurko i siadaj¹c na krzeœle. - Zapiszê sobie…
Odziany w granatowy frak chudzielec odchrz¹kn¹³. Poprawi³ wy-
soki ko³nierz i chwyci³ wisz¹c¹ na oparciu krzes³a laskê - mia³ na
niej wyrzeŸbion¹ piêcioramienn¹ gwiazdê i ca³y szereg innych,
jeszcze dziwniejszych symboli.
- Oczywiœcie - odpar³ hrabia Zygmunt Terpi³owski. - Ucisk w
klatce piersiowej, to przede wszystkim. Do tego boli mnie g³owa,
i to tak porz¹dnie, jakby zaraz mia³a eksplodowaæ…
G³owacki notowa³ wszystko w kajecie, co jakiœ czas zerkaj¹c to
na pacjenta, to na le¿¹c¹ na blacie, otwart¹ ksiêgê. Kilka razy, z
namaszczeniem typowym dla bibliofila, przerzuca³ strony tomisz-
cza i zapisywa³ coœ na marginesie notesu.
- Co o tym s¹dzisz, Kronenberg? - zagai³ lekarz, zwracaj¹c siê w
kierunku kominka.
Grzej¹cy siê przy ogniu, zawalony kocami fotel poruszy³ siê, by uka-
zaæ pulchn¹ g³owê przyjaciela lekarza. Gdy koc opad³, okr¹g³a postaæ
zwlek³a siê z ciep³ego siedzenia i przydrepta³a do biurka, popra-
wiaj¹c po³y koszuli i wynicowane na drug¹ stronê kieszenie.
- Jako laryngolog? - mrukn¹³ Jan Kronenberg, pocieraj¹c spocone od
¿aru czo³o. - Raczej niewiele. Chyba, ¿e boli pana gard³o, b¹dŸ…
- Nic z tych rzeczy - zapewni³ go hrabia, po czym siêgn¹³ do
kieszeni p³aszcza. - Nie musz¹ siê panowie tak¿e trudziæ, jeœli
chodzi o przyczyny choroby. Rozwi¹zanie znajduje siê tutaj!
Brwi G³owackiego unios³y siê wysoko w górê, gdy szlachcic
wyj¹³ z zanadrza oprawion¹ w skórê ksi¹¿eczkê, któr¹ pocz¹³
kartkowaæ dr¿¹cymi d³oñmi. Po chwili trafi³ na odpowiedni¹
stronê, ozdobion¹ szar¹ rycin¹ przedstawiaj¹c¹ przedziwne,
przera¿aj¹ce monstrum.
- To wszystko wina Perep³uta - oznajmi³ zafascynowanym g³o-
sem hrabia, pukaj¹c palcem w obrazek. - Demon ów upatrzy³ so-
bie mnie jako ofiarê. Siedzi w mej g³owie, rozumie pan, i wysysa
moje si³y ¿yciowe…
G³owacki po³o¿y³ d³oñ na ramieniu Kronenberga, który - czerwo-
ny od podbródka po ³ysinê spowijaj¹c¹ czubek g³owy - trz¹s³ siê
na ca³ym ciele. Ukradkowym spojrzeniem lekarz nakaza³ gotuj¹-
cemu siê wewnêtrznie przyjacielowi milczeæ.
- ¯adne wasze doktorskie gus³a mi tu nie pomog¹ - kontynuowa³
Terpi³owski. - Tu zaradziæ mo¿e tylko rytua³ wypêdzaj¹cy demona!
- Rozumiem - odpar³ grobowym tonem lekarz. - Czemu¿ wiêc przy-
chodzi pan z tym do mnie?
- A pan siê na tym nie zna? S¹dzi³em, ¿e reprezentuje pan wysoki
poziom. I nie ukrywam, ¿e potrafiê sowicie zap³aciæ, gdy dostanê
to, czego ¿¹dam…
Myœl o pieni¹dzach zapuka³a do umys³u G³owackiego i ucieszy³a
siê, znalaz³szy otwarte drzwi.
- Zgoda - wypali³ lekarz. Œcisn¹³ d³oñ hrabiego. - Proszê przyjœæ
jutro wieczorem. Ja i Kronenberg bêdziemy gotowi.

- Wiedzia³em, ¿e mogê na panów liczyæ! - ucieszy³ siê szlachcic.
Odwzajemni³ uœcisk. - Stawiê siê punktualnie o ósmej! Do widzenia!
Potrz¹sn¹³ d³oñmi lekarzy, szczerz¹c siê w uœmiechu. Gdy tylko
wyszed³, postukuj¹c radoœnie swoj¹ lask¹, Kronenberg wy-
buchn¹³.
- Coœ ty mu naobiecywa³?! - warkn¹³. Nie nad¹¿a³ z ocieraniem
potu z czo³a. - Rytua³! Kim my jesteœmy, wioskowymi guœlarzami?!
- S³abo prosperuj¹cymi lekarzami - odpar³ G³owacki, delikatnie
zamykaj¹c spoczywaj¹c¹ na biurku ksiêgê - którzy potrzebuj¹
pieniêdzy na ¿ycie. Nie ma co siê piekliæ, Janek. Chyba nie my-
œlisz, ¿e naprawdê odprawimy jakiœ rytua³?
- A jak ty to niby widzisz? - spyta³ laryngolog. Wydmucha³ nos w
zapocon¹ chusteczkê.
- Zamarkujemy ca³e widowisko; podczas tej okultystycznej pa-
planiny wbijê mu ig³ê z lekiem. Terpi³owski dostanie co chce, a
my porz¹dnie zarobimy. A teraz poœlij kogoœ do biblioteki po
ksi¹¿ki o okultyzmie i S³owianach.
- Po co? - zdziwi³ siê Kronenberg.
- Musimy siê przygotowaæ.

***
- I niby jak masz zamiar zrobiæ demona? - zapyta³ niechêtnie la-
ryngolog, wertuj¹c Xiêgê Okultyzmów. - Bo mnie nie przebie-
rzesz…
- Gdy by³em na politechnice w Liege, w Belgii - odpar³ G³owacki,
odpisuj¹c do notesu fragment Bestyariusza s³owyañskiego -
spotka³em tam interesuj¹cego m³odzieñca, niejakiego Prószyñ-
skiego. Odpisa³em sobie z jego notatek projekt maszyny, która
potrafi zrobiæ ruchome zdjêcie jakiejœ rzeczy, a potem wyœwietliæ
je na œcianie.
- Fascynuj¹ce! Zbudowa³eœ to ustrojstwo?
- Dok³adnie - potwierdzi³ lekarz. - Teraz wystarczy tylko zrobiæ
ruchomy obraz czegoœ, co zimituje stwora i wyœwietliæ go na
dymie.
- Sam bym na to nie wpad³…

***
Wszelkie meble z gabinetu wyniesiono na korytarz, pozostawia-
j¹c tylko zawalone okultystycznymi ksiêgami biurko oraz przy-
targany z jadalni ciê¿ki, dêbowy stó³. Wokó³ niego, na linkach
rozwieszonych pomiêdzy karniszami i hakami obrazów, wisia³y
p³achty ró¿nokolorowych materia³ów. Dêbowy blat przykryto
ob³adowanym cekinami obrusem, kupionym na cygañskim jar-
marku, a pod³ogê wymoszczono dywanami z ca³ego domu.
Gdy Terpi³owski przyszed³ o umówionej godzinie, nie móg³ po-
wstrzymaæ zachwytu. Jak odrêtwia³y przeszed³ kilka kroków, by
zatrzymaæ siê na granicy wyrysowanego na pod³odze, kredowe-
go krêgu.
- No, panie G³owacki… - rzek³ po chwili. - Chylê czo³a przed
mistrzem ceremonii…
Ów mistrz, poprawiaj¹c wisz¹c¹ na sobie pl¹taninê cygañskich i
szarlatañskich szat, pledów, szali oraz medalionów, zbli¿y³ siê
powoli do szlachcica.
- Wszystko gotowe do rytua³u - rzek³. - Mo¿emy zacz¹æ ju¿ teraz.
- Oby to siê równie szybko skoñczy³o… - burkn¹³ schowany za
jedn¹ z kurtyn Kronenberg, od godziny mocuj¹cy siê z osuwaj¹-
cym siê na oczy, idiotycznym turbanem.
Hrabia, jakby nie chc¹c zepsuæ donios³ego nastroju, w milczeniu
da³ siê poprowadziæ lekarzowi do sto³u, na którym - uprzednio
od³o¿ywszy kapelusz i laskê - po³o¿y³ siê, opieraj¹c g³owê na
poduszeczce.
Tymczasem G³owacki chwyci³ kadzid³o i zacz¹³ kr¹¿yæ wokó³ sto-
³u. Przez szparê pomiêdzy kurtynami co chwilê wysuwa³a siê rêka
Kronenberga, za ka¿dym razem dzier¿¹ca now¹ tablicê z przepi-
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sanym z Rytua³ów poganskych tekstem, odczytywanym przez
mistrza ceremonii œpiewnym g³osem.
- Demonie pradawny! - intonowa³ lekarz. - Stworzenie ciemnoœci!
Szumowino zaciek³a, Perep³ucie z piek³a rodem! Ostaw w
pokoju cia³o i umys³ tego cz³owieka! Zgiñ, przepadnij,
uwalniaj¹c go od twej diabelskiej obecnoœci!
- Bêdê siê musia³ po tym wyspowiadaæ - marudzi³ pod nosem
Kronenberg. Dorzuci³ szczap do stoj¹cego w k¹cie piecyka. -
Oj, pójd¹ drzazgi w konfesjonale, jak siê ksi¹dz dowie…
- Ja, wielki mistrz tej ceremonii - rozkrêca³ siê G³owacki - nakazujê
ci, abyœ porzuci³ tê ziemsk¹ pow³okê i odda³ siê swej tu³aczce po
zaœwiatach!
Dym z piecyka gromadzi³ siê pod materia³owym dachem, zasnu-
waj¹c sw¹ woni¹ ca³e pomieszczenie. Kaszleli wszyscy oprócz
oczarowanego Terpi³owskiego, który z zamkniêtymi oczyma le¿a³
nieruchomo na stole.
- Wy³aŸ! - dar³ siê G³owacki, t³uk¹c s³omian¹ miote³k¹ po twarzy
hrabiego. - Zostaw w spokoju tego biednego cz³owieka!
Mówi¹c to, w przedramiê le¿¹cego wbi³ ig³ê i szybkim ruchem
zaaplikowa³ mu sporz¹dzony wczeœniej lek. Hrabia otworzy³ gwa³-
townie oczy akurat w momencie, w którym Kronenberg odpali³
ukryty za p³acht¹ pleograf. Rolka z filmem zakrêci³a siê,
wyœwietlaj¹c przera¿aj¹c¹, rogat¹ gêbê stwora z potê¿nymi
zêbiskami, który przez uwa¿nego obserwatora zidentyfikowany
zosta³by jako pies z doczepion¹ charakteryzacj¹.
W³¹czony przez laryngologa fonograf zarycza³ potê¿nie, zaska-
kuj¹c Hieronima donoœnoœci¹ g³osu. Gdy pierwszy, wstrz¹saj¹-
cy œcianami ryk przebrzmia³, ku zdziwieniu i przera¿eniu lekarza,
Kronenberg wyduka³:
- Em… coœ siê zepsu³o i, tego… nie dzia³a.
Przera¿ony G³owacki spojrza³ w górê akurat w momencie, w któ-
rym dr¿¹cy na ca³ym ciele hrabia wyszepta³:
- Perep³ut! Prawdziwy Perep³ut…
Poœród rozwianego dymu unosi³ siê demon - potê¿nie umiêœnio-
ny, dwumetrowy stwór z g³ow¹ naje¿on¹ rogami i krwiœcie czer-
wonymi zêbami. Perep³ut wzniós³ œciœniête w piêœci d³onie i zary-
cza³ po raz drugi. W³oski na ciele Hieronima stanê³y dêba, a md³oœci
o ma³o co nie pozbawi³y go obiadu.
Z lodowatego przera¿enia wytr¹ci³ ich piskliwy wrzask Kronenberga.
- Uciekajcie!!! - dar³ siê laryngolog, zrzucaj¹c turban. - To choler-
stwo jest prawdziwe!
Pierwszy oprzytomnia³ Terpi³owski. Zerwa³ siê ze sto³u i - chwy-
ciwszy w jedn¹ rêkê laskê, a w drug¹ d³oñ lekarza - rzuci³ siê w
kierunku trzymanych przez Kronenberga drzwi na korytarz.
Grubas zatrzasn¹³ je akurat w momencie, gdy wraz z trzecim
rykiem demon run¹³ na pod³ogê.
- Do biblioteki! - zakomenderowa³ œwie¿o ocucony G³owacki,
patrz¹c, jak jego przyjaciel barykaduje drzwi przewróconym
zegarem.
W kilku susach, œlizgaj¹c siê na pozbawionej dywanów pod³o-
dze i zderzaj¹c z meblami, dopadli do nastêpnych drzwi. Laryn-
golog i hrabia przes³onili je sekretarzykiem, a G³owacki obali³
na nie najbli¿szy rega³ z ksi¹¿kami.
- Jak to pokonaæ!? - krzycza³ lekarz, targaj¹c Terpi³owskiego
za ko³nierz koszuli. - Pan siê na tym znasz! Gadaj!
- To wy nie wiecie? - odpar³ hrabia. - Myœla³em, ¿eœcie specjaliœci!
A demony s³owiañskie powstrzymaæ mo¿e tylko Pismo Œwiête!
Spojrzeli na ci¹gn¹ce siê przez pomieszczenie pó³ki z ksi¹¿kami,
pe³ne grubych tomiszczy i starych traktatów.
- Szukaæ! - powiedzia³ G³owacki akurat w chwili, gdy demon
wy³ama³ drzwi po drugiej stronie korytarza.
Rzucili siê do rega³ów. Spogl¹dali na tytu³y i odrzucali ksi¹¿ki

jedna po drugiej. Stosy za ich plecami ros³y. G³owacki straci³
nadziejê, gdy demon uderzy³ w drzwi do biblioteki, a on po raz
dziesi¹ty mia³ w rêku traktat Frycza Modrzewskiego.
Tymczasem zawiasy w jednym ze skrzyde³ pêk³y, a ³apska
potwora obali³y sekretarzyk. Perep³ut wparowa³ do biblioteki,
gniot¹c walaj¹ce siê po pod³odze ksi¹¿ki.
Najbli¿ej wejœcia sta³ Kronenberg. I to w³aœnie na tego
niskawego laryngologa rzuci³ siê demon. Ten, przera¿ony, w
ostatnim akcie desperacji zas³oni³ siê stoj¹c¹ najbli¿ej na pó³ce
ma³¹, szaraw¹ ksi¹¿eczk¹.
Demon sykn¹³ i pad³ na plecy. Zaskoczony obrotem spraw laryn-
golog, przerzuci³ ok³adkê. Tymczasem G³owacki i hrabia, nios¹c
przed sob¹ wytrzaœniêty nie wiadomo sk¹d egzemplarz
¿ydowskiego Piêcioksiêgu, zbli¿yli siê do Kronenberga.
- Ilustrowana Biblia dla dzieci - przeczyta³ lekarz nad ramieniem
kolegi. - No proszê, kto by siê spodziewa³…
- Co teraz? - wysapa³  Kronenberg, woln¹ rêk¹ ocieraj¹c
zalewaj¹cy twarz pot. - Co mamy robiæ, panie Terpi³owski?
- Perep³ut, jako istota ze s³owiañskiego piek³a - odpar³ hrabia,
spogl¹daj¹c na podnosz¹cego siê powoli stwora - powróciæ do
niego mo¿e jedynie staj¹c w p³omieniach.
Rozejrzeli siê po zawalaj¹cych pod³ogê stosach ksi¹¿ek, zwojów
i woluminów. G³owacki westchn¹³, czuj¹c, ¿e musi zdobyæ siê na
to ogromne poœwiêcenie.
- Zrzuæcie to na stos - powiedzia³, powstrzymuj¹c rozdzieraj¹cy
serce ¿al. - Zrobimy ognisko z ksi¹¿ek.
- Jesteœ pewien? - upewni³ siê Kronenberg. - To przecie¿ twoje…
Perep³ut zawarcza³, po czym podj¹³ próbê zajœcia ich od drugiej
strony. Odstraszony przez machaj¹cego Tor¹ hrabiego, rykn¹³
jeszcze g³oœniej.
- ̄ wawo - burkn¹³ tylko G³owacki, popychaj¹c ksi¹¿ki butem.
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Po nieca³ym kwadransie, podczas którego Kronenberg trzyma³ stwora
na odleg³oœæ, a hrabia i lekarz zrzucali ksi¹¿ki na jeden stos, wszyst-
ko by³o gotowe. Demon, najwyraŸniej przewiduj¹cy co siê œwiêci, z
oporami da³ siê wepchn¹æ na ha³dê. Gdy ustawili siê wokó³ niego,
ka¿dy trzymaj¹c przed sob¹ znalezione poœród ksi¹g
Pismo Œwiête, Terpi³owski przemówi³:
- Wypêdzamy ciê z tego pado³u! Precz!
Cisn¹³ lampê naftow¹ pod nogi bestii. Papier zaj¹³ siê ogniem na-
tychmiastowo, pogr¹¿aj¹c potwora w dymie. Kolejny ryk œwiadczy³
o tym, ¿e p³omienie dotar³y do jego nóg. Patrzyli, jak demon kurczy
siê od ognia. Pazurzaste ³apy rozgarnia³y dym, bezskutecznie pró-
buj¹c uciec z ognistej pu³apki.
Gdy kurzawa opad³a, ujrzeli le¿¹c¹ na zwêglonych ksiêgach czarn¹,
bezkszta³tn¹ masê.
- Jezu Chryste… - wymamrota³ Kronenberg, osuwaj¹c siê na
ziemiê. - Za stary jestem…
- I co, panie Terpi³owski? - zagai³ dr¿¹cym g³osem Hieronim. -
Demon wypêdzony. Nale¿¹ siê podziêkowania. I zap³ata…
Hrabia oderwa³ zaszklone spojrzenie od truch³a Perep³uta.
- Nie s¹dzê, panie G³owacki - odpar³ twardo. - Oszuka³ mnie pan.
- Jak to?!
- Ano tak - kontynuowa³ szlachcic, z wy¿szoœci¹ poprawiaj¹c
pomiêty w ca³ym zamieszaniu ko³nierz marynarki. - Chcieliœcie
ze mnie zakpiæ, podaj¹c mi to szarlatañskie… tfu, lekarstwo, a ca³y
rytua³ by³ sfa³szowany.
- Prawie zginêliœmy! - odwarkn¹³ lekarz. - To coœ siedzia³o w pañskiej
g³owie, a ja to wypêdzi³em!
- Proszê na mnie nie krzyczeæ - odpar³ Terpi³owski. - Jakkolwiek
by³o to… interesuj¹ce doœwiadczenie, mimo wszystko czujê siê
oszukany. ̄ egnam panów.
Postukuj¹c lask¹ omin¹³ roztrzaskany sekretarzyk. Po chwili da³o siê
us³yszeæ trzask drzwi wyjœciowych. Podmuch zimnego,
pachn¹cego deszczem powietrza lizn¹³ stopy dwójki lekarzy.
Zrezygnowany G³owacki osun¹³ siê na pod³ogê obok
smarkaj¹cego przyjaciela, po czym wyj¹³ czarne grube cygaro,
które zapali³ dr¿¹c¹ d³oni¹.
- I co teraz robimy? - zapyta³ smêtnie. Pos³a³ k³êby dymu pod sufit
i rozejrza³ siê po pobojowisku. - Ktoœ bêdzie musia³ to sprz¹tn¹æ…
Kronenberg podniós³ siê z ziemi. Otrzepa³ ponadrywane spodnie
i przyliza³ resztki w³osów na g³owie.
- Nie wiem jak ty - rzek³, chwiejnie ruszaj¹c w kierunku
drzwi - ale ja idê siê porz¹dnie wyspowiadaæ.

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

KWIT
- Dowiem siê wreszcie, po co mnie pan wyci¹gn¹³ z domu?
Droga, któr¹ toczy³a siê sztajnkelerka, zewsz¹d otoczona by³a
zaniedbanymi sadami. Œwie¿o obudzone s³oñce tañczy³o po jej
œcianie, co chwilê przebijaj¹c siê przez zas³onê i zmuszaj¹c
pasa¿erów do mru¿enia oczu.
- W ostatnich listach - powiedzia³ doktor Becker - jakie wymieni³em z
kuzynem, pisa³ on o panu jako o swoim lekarzu i zaufanym cz³owieku…
- Nie wspominam dobrze mojej relacji z Terpi³owskim - odpar³ doktor
Hieronim G³owacki. - Naprawdê tak napisa³? Nadal zastanawiam
siê, po jak¹ cholerê to wszystko. Oœwieci mnie pan?
- Jeszcze raz przepraszam za k³opot, ale sprawa jest naprawdê
delikatna, rozumie pan…
- Kolejny demon?
- Proszê?
- Nie, nic - westchn¹³ G³owacki. - S³ucham.
- Sprawa jest delikatna - powtórzy³ Niemiec. - Jest pan jedynym

lekarzem, który mia³ ostatnio stycznoœæ z hrabi¹. Potrzebujê
pañskiej pomocy w rozpoznaniu zw³ok.
G³owacki poderwa³ g³owê.
- Terpi³owski nie ¿yje? Jak…
- Zabi³ siê. Sam pan zobaczy.
Doro¿ka stanê³a. Gdy wysiedli, ich oczom ukaza³a siê szara,
zaniedbana posiad³oœæ. Ku zdziwieniu G³owackiego, jego
towarzysz wyj¹³ z kieszeni klucze i otworzy³ drzwi.
- Nie chcia³o mu siê ruszaæ, gdy przychodzi³em, rozumie pan.
- A s³u¿ba? - zdziwi³ siê lekarz. - Ach, no tak…
Widok zaœcie³aj¹cej pod³ogê warstwy kurzu mówi³ sam
za siebie.
Becker zapali³ wziêt¹ z wozu lampê naftow¹ i poprowadzi³
lekarza przez rozleg³¹ sieñ. Skrêcili w jeden z korytarzy. Kolej-
ni z rodu Terpi³owskich, pocz¹wszy od dosiadaj¹cych koni
rycerzy, spogl¹dali ponad g³owami przybyszów, nie maj¹c
 najmniejszego zamiaru zni¿yæ siê do ich poziomu.
- Zwykle nie wychodzi³ z biblioteki - rzek³ Niemiec, gdy stanêli
przed drzwiami. - Musia³ mieæ dobry powód, rozumie pan.
Wnêtrze, w porównaniu z reszt¹ domu, okaza³o siê byæ
ostoj¹ czystoœci i porz¹dku. Ksi¹¿ki niemal b³yszcza³y,
gdy pad³o na nie œwiat³o lampy. Poœrodku sta³o biurko,
a za nim g³êboki fotel.
Na widok zw³ok G³owacki ucieszy³ siê, ¿e nie zd¹¿y³ zjeœæ
œniadania. Krwawa miazga, rozsmarowana na oparciu fotela,
musia³a niegdyœ byæ twarz¹ hrabiego. Na jego kolanach
spoczywa³ siedemnastowieczny gar³acz.
- Wszystko w normie. Nadal jest nieŸle postrzelony…
Przyjrza³ siê trupowi. Pasowa³ do cherlawej postaci hrabiego.
Ubrany by³ w granatowy frak, a na oparciu krzes³a wisia³a jego
laska. Bez skutku spróbowa³ znaleŸæ cokolwiek nie zmia¿d¿o-
nego powy¿ej karku. Z szuflady biurka wyj¹³ Naganta.
- Znalaz³em go przed œwitem - rzek³ Becker. - Musia³ to zrobiæ
wczoraj wieczorem. ̄ al cz³owieka, chocia¿ dziwak. Takiego
to nawet nie ma gdzie pochowaæ, proboszcz w ¿yciu sobie
nie pozwoli, rozu…
- Tak, rozumiem - powiedzia³ G³owacki, wa¿¹c rewolwer
w d³oni. -  Nie ma tu co rozpoznawaæ, to hrabia. Okultystycz-
ne szaleñstwo w koñcu siê na nim odbi³o. Pewnie g³osy
w g³owie kaza³y mu siê zabiæ, czy jakoœ tak. Chcia³bym
powiedzieæ, ¿e ¿al mi go, ale…
Rozejrza³ siê po bogatym ksiêgozbiorze.
- Dziêkujê, ¿e pan przyjecha³ - powiedzia³ Becker. - Ju¿
pana nie zatrzymujê…
- Ja tak¿e dziêkujê.
Oboje podskoczyli. Przy oknie sta³ mê¿czyzna. Ubrany by³
w czarny kontusz, przepasany szerokim pasem, a na
ramiona narzucony mia³ krwiœcie czerwony p³aszcz.
Roztacza³ wokó³ siebie dziwn¹, faluj¹c¹ ³unê.
- O w mordê…
- Prêdzej "ki diabe³" - odpar³ przybysz. - A konkretnie hrabia
Manteufel.
W jego rêku zmaterializowa³ siê po¿ó³k³y dokument,
okraszony pieczêci¹ Terpi³owskiego i jego podpisem.
Po³o¿y³ go na biurku i zakasa³ rêkawy.
- Nasz hrabia podpisa³ go lata temu - rzek³, zag³êbiaj¹c d³oñ
w piersi trupa. - Gdy ju¿ wszyscy jesteœmy pewni, ¿e nie ¿yje,
przyszed³em po zap³atê…
G³owacki dopiero teraz zauwa¿y³, ¿e laska Beckera ma srebrn¹
r¹czkê. Nie mia³ zbyt wiele czasu na przemyœlenie tego faktu,
gdy¿ Niemiec doskoczy³ do diab³a i zdzieli³ go ni¹ przez ³eb.
- Chodu!!!
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Porwa³ cyrograf i rzuci³ siê do wyjœcia, ci¹gn¹c za sob¹ oszo³o-
mionego lekarza. Wyskoczyli na korytarz. Becker zatrzasn¹³ drzwi
i zaci¹gn¹³ rygiel. Gonieni rykiem, od którego podniós³ siê kurz,
na oœlep wpadli do sieni i zag³êbili siê w drugie skrzyd³o willi. Po
przebyciu kilku korytarzy znaleŸli siê w kaplicy,
rozœwietlonej przez wpadaj¹ce oknem œwiat³o.
- Co to mia³o byæ?!
- Diabe³ - Becker wzruszy³ ramionami. - Przyszed³ z cyrografem
po moj¹ duszê. Jak na razie straci³ kwit i obszed³ siê smakiem.
NieŸle, nie?
- Po twoj¹…
Tak uderzaj¹ce podobieñstwo miêdzy kuzynami jest wrêcz nie-
mo¿liwe. Teraz, gdy siwy tupecik i okulary zniknê³y podczas uciecz-
ki, Hieronim mia³ przed sob¹ nie krewnego, lecz najstarszego
z rodu Terpi³owskich we w³asnej osobie.
- Zygmunt! Ty…
Przypar³ go do œciany i przy³o¿y³ mu rewolwer pod brodê.
- Dzieñ dobry - powiedzia³ hrabia.
- Gadaj, albo zabijê!
- Co tu t³umaczyæ? Sprzeda³em duszê. Upozorowa³em swoj¹
œmieræ. Dwóch lekarzy niby to potwierdzi³o i ci na dole dali
siê nabraæ. Nie s¹dzi³em, ¿e przyœl¹ kogoœ od razu.
Kolejny ryk zatrz¹s³ witra¿em w oknie. G³owacki puœci³ hrabiego.
- W œcianach biblioteki pochowa³em krzy¿e i srebro, wiêkszoœæ
ksi¹¿ek na pó³kach to Biblia, a ka¿dy skrawek domu osobiœcie
pokropi³em wod¹ œwiêcon¹. Mamy trochê czasu.
Gospodarz wysun¹³ zza ³awy drewnian¹ skrzyniê. Le¿a³o w niej
osiem gar³aczy, identycznych z tym z biblioteki, worek srebrnych
kul i szabla. Poda³ G³owackiemu sakwê z prochem.
- £aduj.
Lekarz chcia³ protestowaæ. Odleg³y wybuch skutecznie odwiód³
go od tej myœli. Nie minê³o dziesiêæ minut, nim us³yszeli kroki.
Terpi³owski wyjrza³ przez szparê w drzwiach.
- Idzie - powiedzia³, gdy lekarz do niego podszed³. - Na mój sygna³.
Manteufel p³on¹³. Obrazy, które mija³, zamienia³y siê w zwêglone
strzêpy i spada³y na ziemiê. P³on¹cy kurz unosi³ siê z pod³ogi
i wirowa³ wokó³ jego g³owy. Spojrzenie, którym obdarzy³
hrabiego, mog³oby osuszyæ ocean.
- Terpi³ows…
Wypalili jednoczeœnie. Kule miotnê³y diab³em do ty³u i zrzuci³y
z niego p³on¹cy p³aszcz. Nastêpne trzy salwy nada³y mu wygl¹d,
którego nie powstydzi³aby siê twarz siedz¹cego w bibliotece
trupa i omal nie obali³y go na ziemiê.
Hrabia wyszed³ na œrodek korytarza i za³o¿y³ rêkê za plecy.
Diabe³ zaatakowa³ pierwszy. Ci¹³ od boku, z do³u, a potem z góry,
za ka¿dym razem trafiaj¹c na tward¹ zastawê. Terpi³owski
przeszed³ do ataku - trafi³ przeciwnika w bok, unikn¹³ ciosu w
g³owê i ci¹³ go po nogach. Uchyli³ siê, gdy Manteufel rzuci³
siê na niego, po czym kopn¹³ go w piszczel.
- Taki z ciebie hrabia, jak z gdañskiego kupca biskup! - powie-
dzia³. - A twoj¹ matkê ca³e legiony anielskie…
 G³owacki nie zd¹¿y³ us³yszeæ, co koledzy Gabriela robi¹ matce
diab³a. Zobaczy³ jedynie, jak hrabia rzuca mu coœ pod nogi i
skacze w ty³. P³omienie miotane przez wœciek³ego czarta zala³y
korytarz, wyrwa³y drzwi do kaplicy i pchnê³y je na lekarza.
Wszystko zniknê³o.

***
Pierwsze co zobaczy³ to pochylona nad nim, znienawidzona twarz.
- Ty…
- Ju¿ po wszystkim.
Ze wzgórza, na które zatarga³ go Terpi³owski, mogli obserwowaæ
stoj¹c¹ w p³omieniach willê. Na ich oczach dach run¹³ i

pogrzeba³ skrzyd³o budynku.
- A diabe³?
- Straci³ nade mn¹ w³adzê, gdy spali³ kwit - uœmiechn¹³ siê szlach-
cic. - Tylko diabelski ogieñ mo¿e zniszczyæ cyrograf. Teraz mo¿e
mnie poca³owaæ.
Nie mia³ wiêkszoœci w³osów, a jego skóra na rêkach i karku przy-
wodzi³a na myœl moczony we krwi pergamin.
- Co dalej? - zapyta³ G³owacki, wstaj¹c. - Nie masz nic…
- Bêdê ¿yæ. Bez strachu, ¿e do koñca œwiata bêd¹ mnie mêczyæ biesy.
Szczêkn¹³ kurek w rewolwerze.
- Nie pozwolê na to - powiedzia³ lekarz, mierz¹c w g³owê
hrabiego. - Zamordowa³eœ Beckera i siê pod niego podszy³eœ,
¿eby oszukaæ wyrok, który sam na siebie podpisa³eœ.
Rzygaæ mi siê chce, jak na ciebie patrzê.
- Takiej domyœlnoœci siê nie spodziewa³em - Terpi³owski
wyszczerzy³ zêby. - Tak samo, jak mój kuzynek nie podejrzewa³, ¿e
skoñczy z rozoran¹ twarz¹ jako wabik na diab³a. Jestem morderc¹,
ale przynajmniej ¿ywym. A pan? Strzeli pan w plecy uciekaj¹cego?
Obróci³ siê na piêcie i puœci³ siê w dó³ zbocza. Hieronim
patrzy³ za nim bezradnie, jak znika poœród drzew. Palec mu
drgn¹³, ale nie nacisn¹³ cyngla.
Spojrza³ pod nogi. W trawie le¿a³a laska. Czarna rysa znaczy³a
r¹czkê w miejscu, w którym spotka³a siê z g³ow¹ Manteufela.
Podniós³ j¹ i - podpieraj¹c siê przy zwichniêtej kostce -
podrepta³ w kierunku drogi.

***
- Kiedy mówiê wam! Ryk taki, jakby z samego piek³a diabli
wrzeszczeli!
Kilku bywalców prze¿egna³o siê pijacko. Ktoœ inny jêkn¹³.
- I jak nie huknie! Obracam konia i w d³ug¹, ¿em go w mieœcie
dopiero wstrzyma³!
- Kogoœ ty do tej willi  zawióz³?
- Jakiegoœ niemiaszka i tego lekarza, jak mu tam…
Kronenberg, krêc¹c g³ow¹ i mrucz¹c pod nosem, wyszed³
 z knajpy.
Hieronima spotka³ pod konfesjona³em.
*************************************************

DLA NIEJ
¯ycie
zza tafli cieñszej ni¿ tchnienie,
mglistej otoczki broni¹cej
od œwiata wspólnych mi³oœci, smutków i szczêœcia,
lecz kruchszej ni¿ mgnienie
wi¹¿¹cej

Zniknê³a
zdarta aksamitem g³adkim

d³oni i czarem cudu
jedynej mi³oœci

ust piêknych s³owem s³odkim,
obietnic¹ wiecznoœci

Teraz
d³oñ ma w d³onie twoje
w naszych uczuæ sadach,
kochanie moje

Tobie siê spowiadam.

Jan Skoumal - uczeñ g³ubczyckiego liceum,
maturzysta  i pocz¹tkuj¹cy pisarz.

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

Autork¹ ilustracji jest Emilia Uksik.
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OFERTA EDUKACYJNA
I LICEUM

OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
 IM. ADAMA MICKIEWICZA
W G£UBCZYCACH NA ROK

SZKOLNY 2020/2021

PROFILE DO WYBORU:
*  matematyczno-fizyczny
* matematyczno-informatyczny
* biologiczno-chemiczny
* humanistyczny
* jêzykowy

PROFIL  MATEMATYCZNO-FIZYCZNY
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: matematyka, fizyka
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W CZASIE REKRUTACJI:
jêzyk polski, matematyka, jêzyk obcy, fizyka

PROFIL MATEMATYCZNO
-INFORMATYCZNY
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: matematyka, informatyka
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W CZASIE REKRUTACJI:
 jêzyk polski, matematyka, jêzyk obcy, informatyka

PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: biologia, chemia
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W CZASIE REKRUTACJI:
 jêzyk polski, matematyka, jêzyk obcy, chemia

PROFIL HUMANISTYCZNY
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: jêzyk polski, historia
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W CZASIE REKRUTACJI:
 jêzyk polski, matematyka, jêzyk obcy, historia

PROFIL JÊZYKOWY
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
jêzyk polski, jêzyk angielski
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W CZASIE REKRUTACJI:
jêzyk polski, matematyka, jêzyk angielski, drugi jêzyk obcy
Rozszerzone przedmioty wybrane  zgodnie z profilem, bêd¹

realizowane od klasy pierwszej. Trzeci przedmiot rozszerzony
(obowi¹zkowy)

 do wyboru od klasy drugiej.

Jêzyki obce do wyboru:
* Jêzyk angielski -obowi¹zkowy, nauczany w grupach
         o ró¿nym stopniu zaawansowania
* Jêzyk francuski
* Jêzyk niemiecki
* Jêzyk rosyjski

Dokumenty dla kandydatów do liceum do pobrania na stronie
www.lo.powiatglubczycki.pl w zak³adce "oferta edukacyjna"

Informacje dotycz¹ce rekrutacji -tel. 883 601 360

Ze wzglêdu na zaistnia³¹ sytuacjê epidemiologiczn¹ w kraju,
podania  i kwestionariusze osobowe  sk³adaæ drog¹ elektro-
niczn¹ na adres: lo@zso.powiatglubczycki.pl

Najwa¿niejsze terminy:
11.05 -23.06 sk³adanie podañ i kwestionariuszy osobowych
26.06 -30.06 uzupe³nienie dokumentów
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ROZPOCZYNAMY NOWY!
 Przygotowujemy siê na przyjêcie nowych uczniów. Obecnie w Zespole Szkó³ Cen-

trum Kszta³cenia Rolniczego im. W³adys³awa Szafera kszta³cimy w zawodach: technik
rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik architektury krajobrazu (tu-
taj zdobywa siê kwalifikacje rolnicze wymagane do prowadzenia, dziedziczenia i naby-
wania gospodarstw rolnych oraz uprawnienia do korzystania z dofinansowania ze œrod-
ków UE), technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych, technik technologii ¿ywnoœci -
specjalnoœæ cukiernik. Mo¿liwe jest kszta³cenie równie¿ w zawodach: technik hodowca
koni, technik agrobiznesu i technik turystyki na obszarach wiejskich, a w szkole bran¿o-
wej I stopnia w zawodach: kucharz, cukiernik i rolnik. Wszyscy nasi uczniowie maj¹
zapewnione zajêcia praktyczne: w szkole lub u pracodawców. Uczniowie klas technikum
rolniczego zdobywaj¹ prawo jazdy kategorii T, technikum mechanizacji rolnictwa i agrot-
roniki - prawo jazdy kategorii T oraz B. Dotyczy to wszystkich uczniów tych kierunków.
Odbywa siê to w ramach obowi¹zuj¹cych zajêæ.

Drodzy Kandydaci!
W tym trudnym czasie nie mo¿emy jak zwykle przedstawiæ oferty naszej szko³y -

podczas dni otwartych. Jesteœmy do Waszej dyspozycji w sekretariacie szko³y - codziennie miêdzy 10 a 12 - chêtnie odpowiemy na
wasze pytania, wyjaœnimy w¹tpliwoœci (osobiœcie lub telefonicznie). ŒledŸcie nas na facebooku: ZSCKR im. W. Szafera G³ubczyce,
zagl¹dajcie na stronê internetow¹: www.rolniczakogl.pl - tam prezentujemy wszystkie zawody, tam te¿ mo¿na pobraæ podanie.

Serdecznie zapraszamy!

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
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1. 26 maja 2020 r. odbêd¹ siê:
- II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprze-

da¿y nieruchomoœci lokalowej (lokal mieszkalny), po³o-
¿onej w G³ubczycach przy ul. Koœciuszki nr 15/9. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 30 600 z³. Wadium wy-
nosi 3 000 z³;

- IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprze-
da¿y nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Miarki, oznaczonej jako dzia³ka nr 618/
11. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 50 809 z³ net-
to. Wadium wynosi 5 000 z³;

- IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprze-
da¿y nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Miarki, oznaczonej jako dzia³ka nr 485/
12. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 63 578 z³ net-
to. Wadium wynosi 6 000 z³;

- IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprze-
da¿y nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w G³ub-
czycach w rejonie ul. Raciborskiej, oznaczonej jako dzia³-
ka nr 621/60. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 238
482 z³ netto. Wadium wynosi 25 000 z³;

- V przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprze-
da¿y nieruchomoœci lokalowej (lokal mieszkalny), po³o-
¿onej w G³ubczycach przy ul. Niepodleg³oœci nr 6/9. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 21 363 z³. Wadium wy-
nosi 2 000 z³.

2.  28 maja 2020 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nie-
ograniczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci nieza-
budowanej, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Parkowej,
oznaczonej jako dzia³ka nr 285/35. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 150 000 z³ netto.

Wadium wynosi 15 000 z³;
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wniesienie

wadium w pieni¹dzu. Terminy i warunki wniesienia wa-
dium 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

wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz
umieszczeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego
w G³ubczycach (www.glubczyce.pl) wykazów obejmuj¹-
cych nieruchomoœci Gminy G³ubczyce, przeznaczonych
do sprzeda¿y:

- wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do sprzeda¿y nie-
ruchomoœæ lokalow¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul.
Warszawskiej nr 33/5;

- wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do sprzeda¿y nie-
ruchomoœæ niezabudowan¹, po³o¿on¹ w obrêbie ewiden-
cyjnym Go³uszowice, obejmuj¹c¹ dzia³kê nr 59/2;

- wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do sprzeda¿y nie-
ruchomoœæ niezabudowan¹, po³o¿on¹ w obrêbie ewiden-
cyjnym Królowe, obejmuj¹c¹ dzia³kê nr 230/2.

NOWY ZARZ¥D STOWARZYSZENIA
W dniu 05.03.2020r. odby³o siê Walne Zgromadzenie Sprawozdaw-

czo-Wyborcze Cz³onków Stowarzyszenia Obywatelski Komitet G³ub-
czyc. Podczas zebrania zosta³y omówione dotychczasowe dzia³ania
i inicjatywy cz³onków  stowarzyszenia. Podjêto uchwa³ê dotycz¹c¹ spra-
wozdania finansowego za ubieg³y rok.

Walne Zgromadzenie by³o jednoczeœnie ostatnim spotkaniem z do-
tychczasowym Zarz¹dem Stowarzyszenia na czele z prezesem Micha-
³em Dobrowolskim. Wszystkim przedstawicielom Zarz¹du dziêkujemy za
wieloletnie pe³nienie tak wa¿nej funkcji. Jednoczeœnie wyra¿amy uznanie
za profesjonalizm i zaanga¿owanie w pracê na rzecz Stowarzyszenia. ̄ yczy-
my dalszych sukcesów zarówno w ¿yciu zawodowym jak i osobistym.

W zwi¹zku z wygaœniêciem mandatów Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej
przeprowadzono wybory nowych w³adz. Prezesem Zarz¹du zosta³ Mar-
cin Grabuñczyk. Wspieraæ go bêd¹: Wies³aw Robak - wiceprezes, Ma³-
gorzata Hosnowska - sekretarz, Rafa³ Granda - skarbnik, Pawe³ Buczek -
cz³onek zarz¹du.

Zmieni³ siê równie¿ sk³ad Komisji Rewizyjnej. Obecnie tworz¹ j¹ Hali-
na P³otek, Krzysztof Fedorowicz, Ireneusz Tarka.

Wszystkim wybranym, przed którymi stoi wiele wyzwañ ¿yczymy sa-
mych sukcesów, wytrwa³oœci w realizacji celów Stowarzyszenia OKoG
oraz aby zaufanie, którym zostali obdarzeni motywowa³o do bezintere-
sownej pracy na rzecz rozwoju i integracji mieszkañców.
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PRZEDSZKOLE W KLISINIE W CZASIE PANDEMII

Przedszkole w Klisinie #zostajewdomu. Dziêki wspó³pracy nauczycieli, rodziców
i przedszkolaków #damyradê i #bêdziedobrze. "Zamkniêcie placówek edukacyjnych
to zupe³nie nowa sytuacja, w której próbuj¹ siê odnaleŸæ zarówno rodzice, nauczycie-
le jak i uczniowie, a tak¿e przedszkolaki. Próbujemy sprostaæ obecnej sytuacji. Panie
maj¹ codziennie kontakt z dzieæmi przez komunikatory. Cieszymy siê, ¿e choæ w taki
sposób mo¿emy siê "spotkaæ". Nie ukrywamy, ¿e ju¿ bardzo têsknimy za naszymi
dzieæmi." To jeden z wpisów umieszczonych przez Pani¹ dyrektor na stronie Naszego
Przedszkola. Jako rodzic zapewniam, ¿e zarówno dzieci jak i rodzice równie¿ têskni¹ za
Przedszkolem i "normalnoœci¹". Bardzo czêsto dla rodziców nowa rzeczywistoœæ to

wielkie wyzwanie, jednak rodzice naszego
przedszkola radz¹ sobie œwietnie. Ten czas
staraj¹ siê spêdzaæ wspólnie z dzieæmi aktyw-
nie i bardzo ciekawie. Pamiêtajmy! Czas spê-
dzony z dzieckiem na kreatywnych zabawach
to œwietna inwestycja w jego rozwój oraz zna-
komita okazja do wzmacniania rodzinnych
wiêzi. Z du¿¹ pomoc¹ przychodz¹ tu nasze
Panie. Pani Teresa i Pani Asia, które przeka-
zuj¹ swoim podopiecznym codzienn¹ propozycjê zabaw
i pomys³ów na mi³e spêdzanie czasu w domu. Dzieci
poprzez zabawê poznaj¹ kolejne zagadnienia i realizuj¹
kolejne tematy objête programem nauczania. Ka¿da Pani
na swój sposób utrzymuje kontakt ze swoj¹ grup¹ dzie-
ci. Staraj¹ siê urozmaicaæ i ciekawie realizowaæ wszyst-
kie kolejne tematy.

W m³odszej grupie
przedszkolnej, dla na-

szych ma³ych misiów Pani Teresa nagrywa czêœæ zajêæ i przesy-
³a nagranie przedszkolakom. Ma³e misie by³y mile zaskoczone i
zdziwione pierwszym nagraniem od swojej Pani, teraz ka¿dego
dnia z ciekawoœci¹ wyczekuj¹ kolejnych zajêæ. Podczas nagrañ
odpowiadaj¹ na pytania, wykonuj¹ polecenia a tak¿e æwicz¹ i
œpiewaj¹. Kwiecieñ w Naszym "domowym przedszkolu" by³
bardzo pracowity. Starszaki poznawa³y kolejne literki, æwiczy³y
pisanie, liczenie, wykonywa³y zadania z logopedii. Maluszki te¿
nie pró¿nowa³y, kolorowa³y, malowa³y, wycina³y, liczy³y, dzieli³y
wyrazy na sylaby, Wszystkie przedszkolaki przygotowa³y siê
znakomicie do Œwi¹t, które obchodziliœmy 1, 2 i 3 Maja. Pozna³y
symbole narodowe, nauczy³y siê wierszy o naszej ojczyŸnie.
Nie zapomnia³y te¿ o œwiêcie które 4 maja obchodzili wszyscy
stra¿acy. Przygotowa³y laurki i za poœrednictwem komunikato-
rów z³o¿y³y ¿yczenia stra¿akom OSP w Klisinie. W kwietniu w
grupie Misiów i Skrzatów zosta³ og³oszony konkurs
plastyczny. Zadaniem przedszkolaków by³o wykona-
nie wspólnie z rodzicami EKO-MISIA w grupie misiów
oraz EKO-ROBOTA w grupie skrzatów. Dzieci do swych
prac wykorzystywa³y ró¿ne odpady plastikowe, meta-
lowe, papierowe i nie tylko, poddaj¹c je tym samym
recyklingowi. Tworzy³y coœ z niczego, ucz¹c siê przy
tym jak dbaæ o przyrodê, jak j¹ chroniæ by by³a koloro-
wa i zdrowa oraz ¿ebyœmy my wszyscy mogli zdrowo
¿yæ. Do konkursu zg³oszonych zosta³o 9 EKO-MISIÓW
I 6 EKO-ROBOTÓW. Dzieci i ich rodzice wykazali siê
ogromnym zaanga¿owaniem i pomys³owoœci¹. Dla ka¿-
dego uczestnika konkursu przygotowane zosta³y na-
grody i dyplomy. Przed nami kolejne dni pracy i zaba-
wy z naszymi przedszkolakami w domu, ale razem #da-
myradê. #zostañmywdomu a #bêdziedobrze.

                                 Katarzyna Gryczka - rodzic.
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NIELEGALNE WYSYPISKA ŒMIECI
Œmieci w postaci zmieszanych odpadów po remontach i budo-

wach, od roku czasu s¹ nielegalnie wyrzucane przez kogoœ na
tereny przyleg³e do Lisiêcic, Zawiszyc, Debrzyc oraz Grobnik.
W odnalezienie sprawcy zaanga¿owa³o siê lokalne ko³o ³owiec-
kie, mieszkañcy oraz Policja

Tematem  zainteresowali siê m.in. myœliwi z okrêgu, spaceruj¹cy
czêsto po lasach i terenach im przyleg³ych w okolicy, w nocy i w dzieñ
- zwierzynê trzeba dogl¹daæ i pilnowaæ. Proceder zaœmiecania zg³a-
szaj¹ so³tysom tak¿e rolnicy z okolicznych wsi - z Zawiszyc, Lisiêcic.

Niestety nikt do tej pory nikogo nie z³apa³ na gor¹cym uczynku.
Pojawi³ siê jednak prze³om w sprawie, gdy myœliwi wziêli jedn¹ ze
stert i j¹ przewertowali. ZnaleŸli tam dokument, umowê o pracê wraz
z naniesionymi na niej danymi osobowymi, dat¹, adresem. Tym tro-
pem pojechali do tej miejscowoœci, do Komorna (wg danych z doku-
mentu). Potwierdzili zgodnoœæ osoby zamieszka³ej pod tym adresem
z adresem i danymi ze znalezionego dokumentu. Wszystko siê zga-
dza³o. Nazwisko na umowie to jej panieñskie nazwisko.

Œmieci w lesie w Zawiszycach
Œmieci na drodze Zawiszyce - Debrzyca
Œmieci na drodze Lisiêcice - Ciesznów - Kazimierz
Œmieci na drodze do Reñskiej Wsi
Co wiêcej, na terenie posesji znaleziono tak¿e przygotowane

worki ze œmieciami, te same worki co widniej¹ na zdjêciach ze
stert, w lasach z okolic Zawiszyc i Lisiêcic. Zosta³y zrobione zdjê-
cia dokumentacyjne, celem potwierdzenia i zebrania materia³u
dowodowego.

Rozmowa myœliwych
Myœliwi zadzwonili pod adres w Komornie. Odebra³a kobieta.

Na pocz¹tku nie przyznawa³a siê, ¿e ma cokolwiek z tym wspólne-
go. Jednak po ujawnieniu informacji o znalezionych dokumen-
tach z widniej¹cym na nich jej nazwiskiem panieñskim, adresem
zamieszkania oraz firm¹, na któr¹ by³a zawarta umowa, zaczê³a
zmieniaæ stanowisko, ¿e byæ mo¿e s¹ to odpady jej szwagra.
W toku rozmowy myœliwi postawili ultimatum, ¿e do godziny 12:00
ma ktoœ przyjechaæ i uprz¹tn¹æ sk³adowisko. Jeœli to siê nie sta-
nie, zg³osz¹ sprawê na policjê.

Myœliwi postanowili zg³osiæ sprawê do dzielnicowego aspiran-
ta Pana Romana Borszowskiego. Pan Borszowski rozpocz¹³ œledz-
two. PojeŸdzi³ po miejscowych rolnikach, wypyta³ o proceder,
czas w którym pojawi³y siê nielegalne wysypiska.

Nawet jak jechaliœmy za tropem, jak dokumenty znaleŸliœmy, do
Komorna przed Reñsk¹ Wsi¹ - te¿ s¹ takie same worki œmieci. -
mówi jeden z myœliwych. Mamy potwierdzenie wszystkich zdjêæ,
lokalizacji, itd. - dodaje.

Nagrania video Dotarliœmy do nagrañ video z miejsc, w któ-
rych pojawi³y siê osoby celem uprz¹tniêcia czêœci sk³adowisk.
Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e wskazuj¹c ogólnie miejsce gdzie znaj-
duj¹ siê œmieci, bez ¿adnego problemu pojawi³ siê tam ci¹gnik na
krapkowickich rejestracjach. Musia³ wiêc ewidentnie wiedzieæ
gdzie siê udaæ, na jakie konkretnie miejsce.

Nagrania powsta³y bezpoœrednio po interwencji myœliwych u Pani
Edyty £. Pañstwo £. Mieszkaj¹ w Komornie i a¿ stamt¹d (ok. 30 km)
przywozili tutaj odpady. Jest to rodzina, ojciec, matka i syn.

Osoba sprz¹taj¹ca jest spokrewniona z rodzin¹ Pañstwa £.
Mê¿czyzna ten jest stryjkiem Pana £ukasza z Komorna (szwa-
grem Pani Edyty a bratem jej mê¿a). Na nagraniach s³ychaæ jak
zapytany wprost mówi, ¿e to "£ukasz zleci³ mu uprz¹tniêcie sk³a-
dowisk p³ac¹c mu za to".

Ze wzglêdu na to, ¿e uprz¹tniêcie jednego ze sk³adowisk nie
zosta³o wykonane w podanym przez myœliwych czasie, o sprawie
zosta³a poinformowana Policja. Na miejsce zdarzenia przyjecha³

dzielnicowy aspirant Pan Roman Borszowski. Sprz¹taj¹cego œmie-
ci ze wzglêdu na okolicznoœci, przeprowadzone wstêpne ustale-
nia i przyznanie siê do ich wyrzucenia a tym samym powi¹zania
z procederem ukara³ mandatem karnym.

Kwestia uprz¹tniêcia
W wyniku dalszego toku sprawy ustalono, ¿e polubownie wysy-

piska œmieci maj¹ zostaæ uprz¹tniête do 10 maja 2020 r. Termin po-
woli siê zbli¿a, jednak nie widaæ aby sprawa mia³a swój pozytywny
koniec. Jeœli tak bêdzie, po tym terminie sprawa wraz z ca³ym mate-
ria³em dowodowym trafi na komendê Policji w³aœciw¹ ze wzglêdu na
zamieszkanie Pañstwa z Komorna. Komorno le¿y w innym powiecie
i dlatego podlega pod komendê w KoŸlu.

Mieszkañcy obawiaj¹ siê, ¿e œmieci z Komorna bêd¹ dalej zale-
gaæ na miejscowych polach i lasach. Dlatego podjêli kroki ku
temu by nag³oœniæ ca³¹ sprawê.

Iloœæ odpadów  Jeœli chodzi o iloœæ odpadów to jest to w grani-
cach 3 przyczep rolniczych. 2 przyczepy odpadów pozostawio-
ne s¹ w lesie w Zawiszycach.

Rodzaj odpadów  Œmieci s¹ typowymi odpadami budowlanymi.
Znajdziemy tam papy, eternit, worki, regipsy, muszle klozetowe,
gruz. Generalnie wszystkie odpady o charakterze budowlanym,
remontowym. Pokrywa siê to poniek¹d z publikacjami interneto-
wymi wspomnianej rodziny. W minionym roku syn Pañstwa z
Komorna, £ukasz, mia³ œlub i wesele.

- Wiadomo, jak m³odzi zaczynaj¹ nowy rozdzia³ w ¿yciu, naj-
czêœciej remontuj¹ sobie dom czy mieszkanie. Pochodzenie od-
padów i czas ich pojawienia siê pasuje do tego co dzia³o siê
wtedy w ¿yciu Pañstwa M³odych z Komorna. - dodaje myœliwy.

Co prowadz¹ Pañstwo z Komorna

Pañstwo z Komorna wspólnie prowadz¹ gospodarstwo ogrod-
nicze. Mo¿na do nich przyjechaæ. Worki, w których by³a zdecy-
dowana czêœæ odpadów to worki pochodz¹ce z podk³adów
ogrodniczych, pod doniczki, nasadzenia - generalnie pod upra-
wê. Matka Pana £ukasza pracuje tak¿e w jednym z banków
w KoŸlu. Jest tam wysoko postawion¹ urzêdniczk¹.

Jaki bêdzie fina³ sprawy? Czy wszystkie œmieci zostan¹ uprz¹t-
niête? Poczekamy do 10 maja. O finale sprawy bêdziemy Pañ-
stwa informowaæ na bie¿¹co. Póki co, uczulamy wszystkie oso-
by, które mog¹ byæ przypadkowymi œwiadkami procederu za-
œmiecania lasów, przydro¿nych rowów, obrze¿y pól.

 Sprawê nale¿y zg³aszaæ miejscowej Policji.
Przypominamy o istnieniu Punktów Selektywnej Zbiórki Od-

padów Komunalnych. Na "PSZOK'ach" mo¿na bezp³atnie,
w ramach umów o wywóz œmieci, przywieŸæ ca³kowicie legalnie
odpady z naszych remontowanych mieszkañ i domów.

Po co nara¿aæ siê na niepotrzebne kary i wstyd?                    Red.
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CZY ISTNIEJE PRYWATNOŒÆ
W CZASACH PANDEMII?!

W dyskusjach publicznych czê-
sto pojawiaj¹ siê ¿¹dania o ujaw-
nienie danych lub miejsca za-
mieszkania osoby zara¿onej koro-
nawirusem. Kieruj¹c siê czyst¹
ciekawoœci¹ zapominamy, ¿e per-
sonalia takich s¹ chronione.

Znaczna czêœæ osób nie zdaje so-
bie sprawy z konsekwencji  i krzyw-
dy jak¹ mo¿emy wyrz¹dziæ niewin-
nej osobie. Nie wolno nam zapomi-
naæ zarówno o obowi¹zuj¹cych prze-
pisach prawa, jak i o prostych zasa-
dach wspó³¿ycia spo³ecznego. Nie
mo¿emy publikowaæ danych osoby
zara¿onej ani informacji o jej rodzi-

nie, gdy¿ powoduje to stygmatyzacjê. Nikt bowiem takiej osobie, ani
teraz, ani w przysz³oœci, po ozdrowieniu, nie przywiezie leków, zaku-
pów. W perspektywie dalszego ¿ycia, w spo³eczeñstwie taka oso-
ba zawsze ju¿ bêdzie t¹, która mia³a koronawirusa. Nie dopuœæmy
do takich praktyk!

Musimy zadaæ sobie proste pytanie: czy to kogoœ wina, ¿e uleg³
zara¿eniu, czy tego oczekiwa³? Czêsto osoby zara¿aj¹ siê pomagaj¹c
innym, zarówno w prostych czynnoœciach, takich jak na przyk³ad po-
moc przy odpaleniu auta, jak równie¿ w tych bardziej skomplikowa-
nych, bêd¹c na s³u¿bie, tak jak nasza wspania³a s³u¿ba zdrowia, stra-
¿acy, policjanci i wiele innych osób oraz instytucji, których nie spo-
sób tutaj wszystkich wymieniæ.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e osoba zara¿ona lub potencjalnie zara¿ona ko-
ronawirusem podlega takiej samej ochronie na mocy przepisów
o ochronie danych osobowych, a tak¿e przepisów o prawach pacjen-
ta, jak ka¿da inna chora osoba. Oznacza to, ¿e informacja o stanie jej
zdrowia podlega ochronie i nie mo¿e zostaæ ujawniana publicznie.
Jednak¿e nie oznacza to, ¿e ze wzglêdu na zagro¿enie epidemiologicz-
ne prawo do prywatnoœci nie mo¿e byæ w pewnym stopniu ograniczo-
ne, ale decyzje o tym podejmuj¹ odpowiednie instytucje na mocy
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.

Szczególnym przypadkiem mo¿e byæ koniecznoœæ powiadomienia du¿ej
liczy osób, które mog³y mieæ stycznoœæ z osob¹ zara¿on¹, wówczas
przekazanie publicznie niektórych informacji mo¿e okazaæ siê niezbêd-
ne. Dla przyk³adu komunikaty mog¹ byæ kierowane z wykorzystaniem
informacji o œrodkach transportu, trasie i datach podró¿y, miejscach
przebywania osoby zara¿onej lub osoby potencjalnie zara¿onej. Jed-
nak¿e obawa przed zara¿eniem nie powinna prowadziæ do ujawniania
¿ycia prywatnego osoby zara¿onej lub potencjalnie zara¿onej.

Pamiêtajmy, ¿e upublicznienie szczegó³owych informacji o osobie
zara¿onej koronawirusem, mo¿e mieæ wp³yw na jej ¿ycie, równie¿ po
wyleczeniu choroby, w szczególnoœci prowadziæ do dyskryminacji.
Ale uwaga - w przypadku zaistnienia sytuacji, ¿e osoby zara¿one lub
potencjalnie zara¿one, wbrew zakazowi, unikaj¹ lub opuszczaj¹ miej-
sce kwarantanny czy leczenia, mo¿e siê okazaæ, ¿e ujawnienie ich to¿-
samoœci by³oby zasadne. Decyzje o tym podejmuj¹ uprawnione insty-
tucje, bowiem dobro publiczne stoi powy¿ej dobra jednostki, w tym
jego prawa do prywatnoœci.

Warto jeszcze dodaæ, ¿e nag³aœnianie niepotwierdzonych informa-
cji, jakoby dana osoba ma/mia³a koronawirusa tak¿e jest niezwykle
krzywdz¹ce!

                                                                           Marcin Grabuñczyk
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 CZERWIEC 2020 nr 6/32520

 8. MAJA, W 75. ROCZNICÊ ZAKOÑCZENIA II WOJNY ŒWIATOWEJ
ODDANO HO£D POLSKIM ̄ O£NIERZOM, BOHATEROM WALK

O NIEPODLEG£OŒÆ RZECZYPOSPOLITEJ
W imieniu mieszkañców powiatu, instytucji powiatowych i gminnych oraz organizacji

spo³ecznych Starosta Piotr Soczyñski, wicestarosta Anita Juchno, zastêpca Burmistrza
Kazimierz Bedryj, prezes Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP i prezes Zarz¹du Zwi¹zku
Kombatantów RP i  by³ych WiêŸniów Politycznych Pani Amelia Mamczar  oraz Komen-
dantka Hufca ZHP G³ubczyce phm.  Katarzyna Mojzyk z³o¿yli wi¹zanki przed Pomnikiem
Czynu Zbrojnego w G³ubczycach.                                                    Katarzyna Mojzyk

Foto M. Kitka


