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Wed³ug zamierzeñ g³ównych or-
ganizatorów: G³ównego Inspektora
Sanitarnego i Stowarzyszenia Pomo-
cy Chorym z HCV Prometeusze,
skierowana jest ona zarówno do �ro-
dowisk medycznych, jak i do ca³ego
spo³eczeñstwa.

Pierwszym etapem kampanii
�HCV mo¿na pokonaæ� s¹ szkolenia
organizowane dla lekarzy i pielêgnia-
rek w piêciu województwach: kujaw-
sko-pomorskim, ma³opolskim, mazo-
wieckim, opolskim i wielkopolskim.
Na 70 zaproszeñ wys³anych do

przychodni i gabinetów prywat-

nych na terenie powiatu strzelec-

kiego na konferencjê przybyli

przedstawiciele 60 placówek. Ich
zadaniem bêdzie przekazanie wiado-
mo�ci zdobytych na konferencji swo-
jemu personelowi.

Szacuje siê, ¿e w Polsce mamy
stosunkowo du¿o osób zaka¿onych
(ok. 730 tys.) i ma³¹ wykrywalno�æ
wirusa. Dotychczas tylko u oko³o 15
tysiêcy, czyli mniej ni¿ 2 proc. sza-
cowanej liczby zara¿onych osób wy-
kryto jego obecno�æ, a oko³o 700 ty-
siêcy osób nie jest �wiadomych za-
ka¿enia. Rocznie wykrywa siê obec-
no�æ wirusa u oko³o 2 tysiêcy osób -
przewa¿nie ma to zwi¹zek z obo-
wi¹zkowymi badaniami dawców
krwi, u których test na HCV wyko-
nuje siê rutynowo. Na terenie powia-
tu strzeleckiego zarejestrowanych
jest ogó³em 75 osób zaka¿onych wi-
rusem HCV, z tego 51 (70%) to zaka-
¿eni bezobjawowo.

Tymczasem zbyt pó�ne wykry-
cie zaka¿enia prowadzi do przewle-
k³ego zapalenia w¹troby i raka tego
narz¹du. Obie choroby to w znacz-
nej mierze wynik zaka¿enia HCV, nie-
kiedy w odleg³ej przesz³o�ci, gdy¿ w
80 % przypadków choroba rozwija
siê wolno jako przewlek³e zapalenie
w¹troby (nawet 20 - 30 lat) nie daj¹c
¿adnych typowych symptomów.

Najczêstsze objawy zaka¿enia
HCV ³atwo pomyliæ z innymi choro-
bami - np. grypopodobne bóle miê-
�ni i stawów, depresja i przemêcze-
nie. Czê�æ, ok. 10 - 20% zaka¿onych,
zapadnie na marsko�æ w¹troby, z cze-
go u 1 - 5 % rozwinie siê rak tego
organu.

Wirus przenosi siê przez uszko-
dzon¹ skórê, krew, rzadziej drog¹
p³ciow¹ i z matki na p³ód. Do zaka-
¿enia HCV dochodzi zwykle przez
ska¿one, nie wysterylizowane przy-
rz¹dy w czasie zabiegów w szpita-
lach i gabinetach zabiegowych, w ga-
binetach stomatologicznych, jak rów-
nie¿ w trakcie zabiegów kosmetycz-
nych, takich jak usuwanie znamion,
kolczykowanie czy manicure, pedi-
cure i nanoszenie tatua¿u. Grupa ry-
zyka jest wiêc bardzo du¿a, bo w³a-
�ciwie nale¿¹ do niej wszyscy.

W procesie zapobiegania epide-
mii HCV najwa¿niejsza jest edukacja
spo³eczeñstwa i sk³onienie osób z
grup ryzyka do poddania siê badaniu
oraz pog³êbienie wiedzy lekarzy i

personelu medycznego z zakresu

profilaktyki, diagnozowania i le-

czenia zapalenia w¹troby typu C.
Zagro¿enie wynika przede wszyst-
kim z du¿ego rozprzestrzenienia wi-
rusa, niskiego poziomu wykrywania
oraz braku mo¿liwo�ci czynnej pro-
filaktyki - dot¹d nie wynaleziono
szczepionki przeciwko zapaleniu
w¹troby typu C.

Wczesne wykrycie HCV w orga-
nizmie (badanie krwi, którego koszt
wynosi 30 z³) daje wiêksz¹ szansê
wyleczenia. Terapiê prowadzi siê
przez podawanie tzw. pegylowane-
go interferonu. Jej skuteczno�æ zale-
¿y od typu wirusa; przy niektórych
mo¿liwo�æ wyleczenia dochodzi do
90%.
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HCV � prawdziwe zagro¿enie
Wieczór Halloween w Zespole

Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzel-
cach Opolskich zorganizowano 28
pa�dziernika. M³odzie¿ chêtnie w³¹-
czy³a siê do organizacji tej imprezy,
która mia³a przybli¿yæ inne zwycza-
je obchodzenia �wiêta Zmar³ych, a
warunkiem wziêcia w niej udzia³u
by³o przebranie siê, poniewa¿ zwy-
czaj siêga dawnej tradycji Celtów.

Celtowie bowiem wierzyli, ¿e w
ostatnim dniu roku - wg ich kalenda-
rza - 31 pa�dziernika, duchy zmar-
³ych odwiedzaj¹ ziemiê. Duchy tych,
co odeszli, przybywa³y wówczas do
swych ziemskich domów w poszu-
kiwaniu ciep³ego schronienia. Aby
odegnaæ z³e duchy, wk³adano maski
odstraszaj¹ce, ha³asowano, aby wra-
ca³y, sk¹d przysz³y.

M³odzie¿ i organizatorzy, id¹c za
przyk³adem starych tradycji, w bar-
dzo wymy�lnych strojach duchów,
wied�m i czarownic wziêli udzia³ w
zabawie podczas, której uczniowie
poznali historiê Halloween i uczest-
niczyli w wielu konkursach, np.:
* £owienie jab³ek zêbami z misek

wype³nionych wod¹
* Na najciekawsze przebranie
* Najbardziej przera�liwe wycie

ducha
* Konkurs wiedzy o historii i tra-

dycji Halloween
Zwyciêzcy otrzymali dyplomy

i ¿artobliwe nagrody. W przerwach
miêdzy konkursami uczestnicy tañ-
czyli irlandzkie tañce.

WIECZÓR HALLOWEEN

Zapoznaj¹c siê z innymi tradycjami innych naro-
dów, nie zapominamy o naszych zwyczajach. M³o-
dzie¿ z klasy, która zajmowa³a siê organizacj¹ i sceno-
grafi¹ �wieczoru Halloween� odwiedzi³a tak¿e groby
na strzeleckim cmentarzu.

My�limy, ¿e poprzez zabawê i anga¿owanie
uczniów w ¿ycie kulturalne szko³y wzbogacamy ich
rozwój duchowy, otwieramy i pog³êbiamy i spojrze-
nie na �wiat, uczymy ich tolerancji i zrozumienia.

Organizatorzy:
Agnieszka Koz³owska
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Zadziwiaj¹ca to nauka i zaintere-
sowanie � starszymi, bardziej odle-
g³ymi czasami, ni¿ �historyczne�, bez
pisanych dokumentów, choæ nimi nie
gardzi, ci¹g³e grzebanie w ziemi, cho-
dzenie po polach, im g³êbiej, tym le-
piej mo¿na by rzec. Bywa, ¿e na polu
wujka czy s¹siada nagle znale�li siê
jacy� dziwni ludzie. Ubrani ni to po
roboczemu, ni to turystycznie, sta-
wiaj¹ jakie� tyczki, obmierzaj¹ czy-
je� pole, nanosz¹ na mapy, szkicuj¹,
fotografuj¹. Kopi¹, ale robi¹ bardzo
symetryczne do³y, przesiewaj¹ w si-
tach i czasami znajduj¹ jaki�... skarb.
Ale có¿ to za skarb, bo to jaki� jakby
od³amek twardej ska³y, czy spieczo-
nego ¿u¿la, a czasami nawet ucho od
garnka, czy spalone ko�ci. Albo jaka
pobrudzon¹, ma³o czyteln¹ na razie,
monetê. Ciesz¹ siê swoimi �zabaw-
kami� jak dzieci. Pisz¹ do gazet, tele-
wizja przyje¿d¿a, a nawet uczenie
mówi¹, ¿e znale�li �lad po grobach
cia³opalnych, czy dymarce gdzie
wytapiano metal, albo tedy przebie-
ga³a staro¿ytna droga. Jakie tam pie-
ce hutnicze, powie niejeden, powinni
jechaæ choæby do Chorzowa, czy Za-
wadzkiego, ale pod Gór¹ �w. Anny?
Sami nazywaj¹ siê �archeologami�.
Kopi¹ wokó³ starych zamków, ko-
�cio³ów, murów obronnych, interesuj¹
go nawet dawne przepusty wodne, a
nawet drogi. A w³a�nie!

Droga � dró¿ka � �cie¿ka � prze-

Ca³y rok...  czasem archeologów
cinka � trak � go�ciniec � szosa � au-
tostrada � cesta � Weg � Strasse �
Gasse. To tylko niektóre okre�lenia
ró¿nych narodów dla tej najtrwalszej
inwestycji ludzkich spo³eczeñstw.
Dróg siê nie przesuwa co roku. Dom
mo¿na nawet zburzyæ i wybudowaæ
nowy kilka metrów dalej. Drogê siê
�poprawia�, �prostuje�, poszerza
itd., ale faktycznie jest zwykle budo-
wana na 200 � 300 lat, czêsto i d³u-
¿ej, chocia¿ w planowaniu tak tego
nikt nie okre�la.

Jeste�my w Strzeleckiem szczê-
�liwcami. Stara królewska droga, dro-
ga solna � via regis � via salis � z
Wieliczki � Bochni � Krakowa na
Bêdzin � Bytom � Toszek � Strzelce
Opolskie - Opole � Wroc³aw i dalej
na po³udniowe Niemcy znana jest od
setek lat. W naszych oczach jakby
zamiera³a. W Walidrogach pod Opo-
lem ju¿ od dawna narzekaj¹ na �ma³y
ruch�, który odebra³ dobry zarobek
w³a�cicielom restauracji i barów. To
autostrada A 4 przesunê³a ten ruch,
choæ przecie¿ nie jest jeszcze ukoñ-
czona. Obecnie tocz¹ siê jakby ¿yw-
sze i kompetentniejsze wreszcie, oby
szczê�liwe, k³ótnie o z ulokowanie
przy niej zajazdów, stacji benzyno-
wych, toalet, sklepów, tanich nocle-
gów / a jak¿e, w ha³asie, po 100 � 220
z³otych za noc/ itd. Na pocz¹tku gdy
autostradê wytyczano, ha, jeszcze za
czasów Hitlera, kiedy wreszcie po

ponad pó³wieczu zaczêto j¹ budo-
waæ, przy niema³ym prote�cie czê-
sto nie tylko ekologów, kto� wresz-
cie m¹dry uzna³, ¿e przed ostatecz-
nym posadowieniem drogi nale¿y
przebadaæ naukowo ca³e pod³o¿e.
Zgodnie z istniej¹cym prawem kosz-
ty tych badañ poniós³ inwestor. Po
co one?

By³a to ostatnia szansa, gdy¿ po
posadowieniu drogi nie bêdzie ju¿
mo¿liwo�ci wracania do tych warstw
najg³êbszych, jakby fundamentalnych
drogi. Ka¿da za� droga to nie tylko
niemy �wiadek historii, ale jakby ksiê-
ga przez któr¹ zapisuj¹ siê wieki na-
k³adaj¹c ró¿nymi zdarzeniami.
Gdzieniegdzie w czasie odkrywek
takiego pod³o¿a napotyka siê na frag-
ment dawnej ceramiki, ba osady ,
cmentarzyska, a nawet zagubionego
pojedynczego drobiazgu przed wie-
kami. Dla archeologa �skarbem� za-
tem jest nie tylko z³oty pieni¹¿ek,
zwykle jednak do�æ rzadki, ale ten
nawet zdawkowy denar, czy obol,
albo drachma, która pomaga przy da-
towaniu znaleziska. Nawet przys³o-
wiowe �ucho od �ledzia� zakonser-
wowane bez dostêpu powietrza pod
ziemia mówi o sprawach spo³ecz-
nych, gospodarczych, handlu itp.
Ziarnko do ziarnka... czyli dziesi¹tki
takich u³amkowych wiadomo�ci -
znalezisk odpowiednio pouk³ada-
nych, zinterpretowanych dadz¹ w tej

mozaice jak¹� prawid³owo�æ, co�
u�ci�l¹.

Na trasie budowanej wci¹¿ auto-
strady A 4 prace s¹ prowadzone co
najmniej od 1995 roku, czyli ju¿ dzie-
siêæ lat. Powsta³ nawet specjalny

Zespó³ Badañ Ratowniczych In-
stytutu Archeologii i Etnologii Pol-
skiej Akademii Nauk, Oddzia³ we
Wroc³awiu. Nadzór naukowy prowa-
dzi wroc³awski profesor archeologii
znany ze swych naukowych doko-
nañ w ca³ej Europie � prof. Bogus³aw
Gediga. W Biurze Budowy Autostra-
dy odcinka Wroc³aw � Gliwice, z sie-
dzib¹ w Opolu pracowa³o ju¿ do tej
pory ponad 100 osób, licz¹c samych
archeologów. Tylko w rejonie Góry
�w. Anny przebadali ponad 20 sta-
nowisk na obszarze nieco przekra-
czaj¹cym 10 hektarów. A przecie¿
kiedy przygl¹damy siê ich pracy,
widzimy czêsto tylko niewielkie
wycinki robót. W okolicy Góry �w.
Anny odkryto i opisano oko³o 1000
obiektów sporych rozmiarów, nieru-
chomych, o charakterze ró¿nych
miejsc, zarysów budowli siedzib,
osad, cmentarzysk, ponad 200 tysiê-
cy fragmentów ceramiki z ró¿nych
epok od paleolitu po wczesne �re-
dniowiecze. Zabezpieczono te¿ po-
nad 30 tysiêcy tzw. artefaktów, tj.
ró¿nych fragmentów z kamienia,
zw³aszcza krzemienia, metalu, szk³a,
ko�ci, czêsto jako odpady poproduk-

cyjne spo³eczno�ci, które w ró¿nych
czasach tu przebywa³y, czy przecho-
dzi³y. Zanotowano kilkaset prób
przyrodniczych. Tylko dwa ma³e
przyk³ady: w Kad³ubcu, na stanowi-
sku 5 odkryto neolityczne wióry
krzemienne. Ci¹g odkrywek dopro-
wadzi³ do ceramiki wczesno�rednio-
wiecznej.

W Wysokiej, na stanowiskach 4,
17, 18, 57 dr Jaros³aw Bronowski, w
lipcu 1998 roku odkry³ ponad 1000
zabytków z krzemienia � jedno z naj-
wiêkszych znanych stanowisk gór-
nego paleolitu w Polsce. Co ciekawe
,w tej okolicy istniej¹ te¿ potwier-
dzone ci¹gi ró¿nych kultur poprzez
neolit, okres halsztacki po wczesne i
pó�ne �redniowiecze. Interpretacja
znacznej ilo�ci stanowisk i zabytków
potwierdza, z rzeka Odra i jej okolice
by³y od tysiêcy lat zamieszka³e ze
wzglêdu na dogodne warunki komu-
nikacyjne � wodne i drogowe � by³y
miejscem handlu wymiennego, ale i
zjawisk spo³ecznych i kulturowych.
Góra �w. Anny by³a jednym z cen-
trów wykorzystania natykanego po-
dmuchu wiatru dla dymarek hutni-
czych, a ziemia choæ bardziej ja³owa
ni¿ w dolinach i na lepszych ni¿ na
wapiennym pod³o¿u gruntach posa-
dowiona rodzi³a tu winn¹ latoro�l.
Badania archeologiczne w tym rejo-
nie wizytowali do�æ chêtnie archeolo-
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