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z innymi przes³ankami. Zwiêkszona
ilo�æ zachorowañ o tej porze roku jest
typowa. Podobn¹ sytuacjê mieli�my
równie¿ w ubieg³ym roku. Po drugie
- zwiêkszona ilo�æ szczepieñ przy-
czyni³a siê do zmniejszenia ilo�ci in-
fekcji bakteryjnych, natomiast � jako
¿e przyroda nie lubi pró¿ni - wzros³a
ilo�æ infekcji wirusowych. Do tego
dochodz¹ równie¿ wp³yw obecne
warunki ¿ycia doros³ych: wiecznie
zagonieni, boj¹cy siê o utratê pracy,
wysy³aj¹ do przedszkola czy ¿³obka
pó³ chore dzieci, zdarza siê, ¿e nawet
z lekami i zaleceniami co do ich sto-
sowania! W ten sposób dzieci nie
przechodz¹ w domowych warunkach
wymaganego okresu rekonwalescen-
cji, a dodatku � zara¿aj¹ inne. Efekty
obserwujemy na naszym oddziale:
w³a�nie w postaci zwiêkszonej ilo�ci
pacjentów.
- Nale¿y wzi¹æ równie¿ pod uwa-
gê � mówi dr Mijas � ¿e infekcje wi-
rusowe, których zdecydowanie wiê-
cej widocznych jest zw³aszcza w
ostatnich dwóch-trzech latach, daj¹
mnogo�æ ró¿norodnych objawów.
Dzi� wskazania do hospitalizacji s¹
nieco inne ni¿ w przesz³o�ci: nieko-
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niecznie zwi¹zane s¹ z zagro¿eniem
¿ycia, natomiast po¿¹dane w przy-
padkach, kiedy domowe leczenie nie
przynosi oczekiwanych efektów.

W przypadkach infekcji wiruso-
wych antybiotyki nie s¹ skuteczne,
a na zakup nebulizatorów � u¿ywa-
nych do terapii aerozolowej w scho-
rzeniach dróg oddechowych, które
,mamy na naszym oddziale, nie staæ
wielu rodzin: to wi¹za³oby siê z wy-
datkiem ok. 200 z³ plus koszt leków.
- A jak reaguj¹ opiekunowie z przed-
szkoli czy ¿³obków na Pañstwa uwa-
gi, ¿e nierozs¹dne jest przyjmowa-
nie niezupe³nie zdrowych jeszcze
dzieci?
- Kiedy� nad ca³ym powiatem by³
nadzór ordynatora; dzi� ka¿da jed-
nostka opieki nad dzieæmi jest samo-
dzieln¹ instytucj¹, a do ordynatora
nale¿y izba przyjêæ i szpitalny od-
dzia³. Ale te¿ chcia³bym przypomnieæ
rodzicom, ¿e dziecko powinny prze-
chodziæ regularne badania. Kiedy za-
choruje � najpierw powinno trafiæ do
swojej rejonowej przychodni. I jesz-
cze jedno � rekonwalescencja musi
trwaæ.
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- Jak co roku zbli¿aj¹cy siê sezon
jesienno-zimowy bêdzie zwi¹zany
dla wielu osób z przeziêbieniem, za-
chorowaniem na grypê lub inne cho-
roby wirusowe czy bakteryjne.

Wed³ug danych statystycznych
w okresie tym nastêpuje równie¿
wzrost zachorowañ na choroby wy-
wo³ane przez meningokoki, o których
ju¿ trochê zapomnieli�my i jakby
mniej siê ich boimy. Jednak one co
jaki� czas daj¹ znaæ o sobie, o czym
informuj¹ nas media, choæ ju¿ nie tak
natarczywie. Do ostatniego zachoro-
wania na terenie województwa opol-
skiego dosz³o na pocz¹tku pa�dzier-
nika w Kluczborku. Na zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych wywo-
³ane przez meningokoki grupy C za-
chorowa³a osoba 47-letnia � mówi
Katarzyna Kanoza, szefowa strze-
leckiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej. - I grypie i zaka¿e-
niom meningokokowym, tym najciê¿-
szym, powodowanym przez menin-
gokoki grupy C mo¿na ³atwo i sku-
tecznie zapobiegaæ poprzez szcze-
pienia ochronne.
- S¹ skuteczne? Na forach inter-
netowych mo¿na znale�æ bardzo ró¿-
ne opinie na ten temat�
- Szczepienia przeciw meningoko-
kom grupy C, przeprowadzone
wiosn¹ na terenie powiatu brzeskie-
go, kluczborskiego i oleskiego, nie-
w¹tpliwie przyczyni³y siê do mniej-

Meningokoki stale gro�ne
szej ilo�ci zachorowañ na inwazyjn¹
chorobê meningokokow¹.
- Pisali�my ju¿ o akcji szczepieñ
w�ród m³odzie¿y szkolnej, która na
terenie powiatu mia³a rozpocz¹æ siê
tu¿ po wakacjach.
- I rozpoczê³a siê zgodnie z pla-
nem. W chwili obecnej na terenie po-
wiatu strzeleckiego odbywaj¹ siê
szczepienia dzieci i m³odzie¿y szcze-
pionk¹ Meningitec, która zosta³a
sprowadzona jako import docelowy.
Szczepienie jest bezp³atne dla m³o-
dzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych
podleg³ych Starostwu Powiatowemu
oraz dla dzieci w niektórych gminach,
np. Strzelce Opolskie. Szczepienia
wykonywane przez personel NZOZ-
ów, w których dzieci i m³odzie¿ maj¹
swoich lekarzy rodzinnych. Dodam
� a jest to istotne - ¿e szczepienia
wykonywane szczepionk¹ Meningi-
tec mo¿na ³¹czyæ równocze�nie
(wstrzykniêcie w inne miejsce) z in-
nymi szczepieniami, np. przeciw wi-
rusowemu zapaleniu w¹troby typu
B, b³onicy, tê¿cowi a tak¿e ze szcze-
pionk¹ przeciw grypie. W przeciw-
nym przypadku nastêpne szczepie-
nie mo¿na wykonaæ po minimum 4
tygodniach. Warto skorzystaæ z mo¿-
liwo�ci zaszczepienia siê przeciw me-
ningokkom grupy C, szczególnie
przed nadchodz¹cym sezonem jesien-
no-zimowym.
- Powinni siê szczepiæ wy³¹cznie
uczniowie?

- Niekoniecznie. W niektórych gmi-
nach szczepionki oferowane s¹ rów-
nie¿ innym grupom wiekowym. Mo¿-
na ja stosowaæ ju¿  u dzieci powy¿ej
2-giego miesi¹ca ¿ycia (3 dawki),dzie-
ci powy¿ej 1 roku (1 dawka), jak rów-
nie¿ u doros³ych (1 dawka).
- Czy to oznacza, ¿e szczepionki
jeszcze zosta³y? Zosta³o kupionych
wiêcej ni¿ zaplanowano?
- Nie, kupiono tyle, ile by³o zg³o-
szeñ. Okaza³o siê jednak, ¿e czê�æ ro-
dziców wycofa³a siê z wcze�niej-
szych deklaracji, a wiêc rzeczywi�cie
mog¹ z nich skorzystaæ inne osoby.
A naprawdê warto, bo � jak wspo-
mnia³am na pocz¹tku � zaka¿enie me-
ningokokami mo¿e byæ gro�ne dla
¿ycia: s¹ jedn¹ z najczêstszych przy-
czyn zapalenia opon mózgowo-rdze-
niowych na �wiecie. W Polsce i w
Europie ponad 90% wszystkich za-
chorowañ wywo³uj¹ meningokoki na-
le¿¹ce do grup serologicznych B i C.
Inwazyjna choroba meningokokowa
cechuje siê gwa³townym przebiegiem,
wymaga wczesnego rozpoznania i
natychmiastowego leczenia. Mo¿e
przebiegaæ jako zapalenie opon mó-
zgowo-rdzeniowych i/lub posoczni-
ca (sepsa). A strach ogarnia ludzi do-
piero wtedy, kiedy media donosz¹ nie
o pojedynczych przypadkach sep-
sy, a o wielu. I wtedy podnosi siê
larum: nie ma szczepionek. Teraz s¹
� mo¿na z nich korzystaæ.
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�Razem pracujemy, �piewamy i
tañczymy dla pokoju� � to tytu³ pro-
jektu, który realizuje Zespó³ Szkó³
im. Aleksandra Kamiñskiego w
Strzelcach Opolskich. M³odzie¿ z tej
szko³y, uczestnicz¹ca w projekcie
przez dwa tygodnie przebywa w
Niemczech na spotkaniu m³odzie¿y
z trzech krajów � z Polski, Niemiec i
Izraela.

Wychowanie m³odego pokolenia
przez projekt edukacyjny pozwala
na zaanga¿owanie m³odych ludzi.
£¹czy edukacjê szkoln¹ i pozasz-
koln¹. Warstwa historyczna progra-
mu wykorzystuje w pracy uczniów
opowie�ci �wiadków jako �ród³o hi-
storyczne.   

Projekt ³¹czy elementy edukacji
o Holokau�cie z edukacj¹ wielokul-
turow¹  i dzia³aniami lokalnymi. Od-
niesienie ogólnej wiedzy historycz-
nej do lokalnego kontekstu pozwala
uczniom lepiej przyswoiæ wiadomo-
�ci historyczne, wzmacniaj¹c jedno-
cze�nie emocjonalny wymiar eduka-
cji o Holokau�cie. Dlatego uczniowie
podejmuj¹ ró¿norodne dzia³ania pu-
bliczne, by przywróciæ lokalnej spo-
³eczno�ci pamiêæ na temat wielokul-
turowej przesz³o�ci regionu.

Nasza szko³a � imienia Aleksan-
dra Kamiñskiego te warto�ci pielê-
gnuje w sposób szczególny. To nasz

patron szko³y � zaanga¿owany w
wychowanie m³odego pokolenia
przez uczenie po¿ytecznych umie-
jêtno�ci i pielêgnowanie dziedzictwa
narodowego � w funkcji instruktora
harcerskiego, pedagoga spo³ecznego,
nauczyciela akademickiego, profeso-
ra da³ nam wzór jak ³¹czyæ potrzeby
i wychowywaæ bez wzglêdu na po-
chodzenie spo³eczne i etniczne. Po
�mierci � 14 lat pó�niej - zosta³ od-
znaczony medalem �Sprawiedliwy
w�ród narodów �wiata�.

To najwy¿sze izraelskie odzna-
czenie cywilne nadawane nie-¯ydom

Medal i dyplom zosta³y powo-
³ane dekretem Knesetu w 1963. Na
medalu widnieje pochodz¹cy z Tal-
mudu napis �Kto ratuje jedno ¿ycie
� ratuje ca³y �wiat�. Kapitu³a Insty-
tutu Pamiêci Yad Vashem przyznaje
wyró¿nienie osobom i rodzinom, któ-

re z nara¿eniem w³asnego ¿ycia rato-
wa³y ¯ydów z Holocaustu podczas
II wojny �wiatowej. Uprawnieni do
sk³adania wniosków o przyznanie
tytu³u �Sprawiedliwego� s¹ sami ura-
towani albo ich bliscy. Poza meda-
lem i dyplomem, Sprawiedliwym
przys³uguje tak¿e prawo do zasadze-
nia w³asnego drzewa w parku ota-
czaj¹cym siedzibê instytutu.

Jednym z kandydatów  do poko-
jowej Nagrody Nobla by³a Pani Irena
Sendler. Równie¿ otrzyma³a ten me-
dal. Typowanie do wyró¿nienia wska-

zuje jak wa¿nym problemem w ¿yciu
narodu jest przywracanie pamiêci hi-
storii.

Jednym z zadañ projektu by³o
poszukiwanie �wiadków Czasu �
osób, które prze¿y³y Holocaust. Ten
projekt obj¹³ Patronatem Honorowym
Ambasador Izraela w Polsce. To przez
ambasadê dotarli�my do dokumentu
przedstawiaj¹cego historiê ratowania
¿ycia ludzkiego w getcie warszawskim
przez Irenê Sendlerow¹. Przes³ano
nam film �Yad Vashem � Polacy spra-
wiedliwi w�ród narodów �wiata�.  Na-
wi¹zali�my kontakt z cz³onkami Sto-
warzyszenia �Dzieci Holocaustu� w
Polsce z siedzib¹ w Warszawie � z
Pani¹ Joann¹ Sobolewsk¹. Spotkali-
�my siê po wielu trudach poszuki-
wañ,  ze wzglêdu na dramat prze¿yæ
tamtych czasów tych osób, z osoba-
mi, które zechcia³y tê pamiêæ historii

przywróciæ.
W dniu 4 pa�dziernika potkali-

�my siê z Pani¹ Malwin¹ Wollek �
pochodz¹c¹ z Drohobycza, gdzie prze-
¿y³a wojnê. Dzisiaj mieszka w Gli-
wicach.  Trudno by³o j¹ prosiæ by
opowiedzia³a o czasie, który chce siê
zapomnieæ, by mo¿na by³o normal-
nie ¿yæ. Mia³a wtedy kilka lat i pa-
miêta, ¿e by³a wiecznie schorowanym
i g³odnym dzieckiem. To praca, w nie-
ludzkich warunkach, uratowa³a ¿ycie
wielu osobom, uchroni³a przed
oprawcami, których bestialskie czy-

ny wci¹¿ jawi¹ siê przed oczami tych,
którzy prze¿yli. Trudno by³o dzie-
ciom zrozumieæ, ¿e w czasie wojny
niektóre dzieci pracowa³y ciê¿ko za
æwiartkê kromki razowego chleba i
miskê �zupy� od rana do nocy. Po-
tem opowiedzia³a nam jaki by³ los
¯ydów w czasie gdy roznios³a siê
wie�æ o likwidacji getta. Pobyt w
schronie w Lasach Bronickich, pomoc
polskich partyzantów i po kilku mie-
si¹cach wkroczenie wojsk radzieckich.
Pomimo, ¿e by³a w tym samym get-
cie, nie spotyka³a siê z rodzicami.
Prawie ca³a rodzina ze strony matki i
ojca zginê³a prawdopodobnie w
O�wiêcimiu .

Nigdy, na ¿adnym spotkaniu
m³odzie¿y szkolnej nie by³o tak ci-
cho. Trudno by³o zadawaæ pytania.
Telewizja City Sat Gordzielik pomo-
g³a nam zrealizowaæ dokument filmo-
wy, który zosta³ wyemitowany w
programie lokalnym. Pisa³a te¿ o tym
prasa, audycjê nagra³o Radio Opole.
 Pani Malwina Wollek by³a zachwy-
cona nasz¹ szko³¹ � powiedzia³a �
�Oto szko³a XXI wieku � piêkna, ja-
sna, zadbana, wychowuj¹ca ku przy-
sz³o�ci�. Wpisa³a siê do Ksiêgi Pa-
mi¹tkowej s³owami � �Podziêkowa-
nia za zaproszenie i podjêcie na
szkolnym spotkaniu z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹. Zainteresowanie tematem
przeros³o moje oczekiwanie�

M³odzie¿ uczestnicz¹ca w pro-

Polsko-niemiecko-izraelski projekt w Zespole Szkó³ im. A. Kamiñskiego

Spotkanie ze �wiadkiem Czasu
jekcie przygotowywa³a siê do spo-
tkania przez kilka ostatnich miesiêcy
� bra³a udzia³ w zajêciach o�wiato-
wych pozwalaj¹cych w przystêpny
sposób poznaæ i zrozumieæ wp³yw
na wspó³czesno�æ Europy krêgów
kultury greckiej, rzymskiej, ¿ydow-
skiej, egipskiej, chrze�cijañskiej, na-
szych s¹siadów i naszej w³asnej. Po-
znali�my smaki kuchni koszernej i
naszej polskiej. Tañczyli�my i �pie-
wali.  W realizacji niektórych zadañ
projektu pomóg³ nam grant edukacyj-
ny przyznany przez Powiat.

W dniu 9 pa�dziernika m³odzie¿
i opiekunowie polecieli samolotem do
Niemiec. Przywracaj¹ pamiêæ histo-
rii, której nie mo¿na zapomnieæ.
Uczestnicz¹c w wycieczkach wszê-
dzie spotykaj¹ siê z t¹ dawn¹ rze-
czywisto�ci¹ � ocalon¹ od zapomnie-
nia na wystawach, w muzeach, uli-
cach i chodnikach, w twórczo�ci ar-
tystycznej, w zapisach. Prze¿ywaj¹
rado�æ z tych spotkañ i swoj¹ szkoln¹
przygodê � u�miechaj¹ siê do siebie,
wspólnie �piewaj¹, pracuj¹ i tañcz¹,
przygotowuj¹ przedstawienie, spo-
tykaj¹ siê  ró¿nych miejscach z ró¿-
nymi lud�mi � nawi¹zuj¹ przyja�nie,
ucz¹ siê przebaczania, prowadz¹ dia-
log.

Dziêkujemy wszystkim, którzy
przyczynili siê do nadania ram tego
projektu.

Dorota £akis

Pani Malwina Wollek

M³odzie¿ przygotowywa³a siê do projektu przez kilka miesiêcy

Nigdy, na ¿adnym spotkaniu m³odzie¿y szkolnej nie by³o tak cicho.


