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Dowód osobisty wystawiony w
1920 roku przez komisarza obwo-
dowego Kościana. Dowód ów na-
leżał do Franciszki Majorczykuwny
(pisownia oryginalna). Dokument
był wystawiony na czas określony.
Znajdował się w nim szczegółowy
opis osoby – dzień, miesiąc, rok i
miejsce urodzenia, wzrost, kolor
oczu, kształt twarzy i nosa, oraz
opis znamion szczególnych. Poza
tym w dowodzie podawano wów-
czas zawód, wyznanie, narodo-
wość, przynależność państwową.
Ta złożona na cztery kartka pa-

pieru zaopatrzona w zdjęcie prze-
trwała dziewięćdziesiąt lat by młod-
szym pokoleniom zaświadczyć o
istnieniu ludzi, którzy zmarli jesz-
cze w czasie II wojny światowej
albo tuż po jej zakończeniu.
Jeśli nasi czytelnicy posiadają

w swoich domowych archiwach ja-
kieś historyczne dokumenty, cie-
kawe zdjęcia to zachęcamy do
publikacji na łamach naszego
pisma. Prosimy o kontakt telefo-
niczny, listowny, mailowy lub oso-
bisty.

Oto kilka zasad, których na-
leży przestrzegać, aby czas wa-
kacji był bezpieczny, aby dzieciom
nic się nie stało podczas wypo-
czynku.

LODOWISKO
- chcąc jeździć na łyżwach ko-

rzystaj tylko ze zorganizowanych
i nadzorowanych lodowisk,
- zabawa na zamarzniętym je-

ziorze, stawie, gliniance lub rzece
jest bardzo niebezpieczna i może
skończyć się tragicznie, ponieważ
cienki, kruchy lód może się zała-
mać pod twoim ciężarem. Co
roku odnotowuje się wiele utonięć
w okresie zimowym właśnie na
skutek takiego nierozważnego
postępowania.

PETARDY
– wyroby pirotechniczne i ich

odpalanie to niebezpieczna za-
bawa, dlatego używaj ich wyłącz-
nie pod nadzorem dorosłych;
osobom poniżej 18. roku życia nie
wolno sprzedawać petard.
– pamiętaj że wybuchająca

nagle petarda nie tylko może spo-
wodować oparzenia rąk i twarzy,
ale nawet poważniejsze uszko-
dzenia twojego ciała np. utratę
wzroku, palców lub całej ręki. Pe-
tardy należy używać tylko i wy-
łącznie zgodnie z instrukcją
zamieszczoną na opakowa-
niu.Ważne by była w języku pol-
skim. Jedynie takie postępowanie
gwarantuje bezpieczeństwo pod-
czas ich odpalania.
– nie używaj wyrobów piro-

technicznych w pomieszczeniach
zamkniętych oraz w pobliżu
obiektów, w których łatwo o wy-
buch pożaru (stodoły, sterty
słomy, las, itp.).

MIESZKANIE
– zabawa zapałkami, ku-

chenką lub piecykiem gazowym,
uruchamianie urządzeń elektrycz-
nych (kuchenka, żelazko) może
spowodować pożar lub wybuch,
– w żadnym wypadku nie pró-

buj „majsterkować” przy sprzęcie
podłączonym do gniazdka elek-
trycznego, a tym bardziej przy
samym gniazdku,
– umieść w widocznym miej-

scu i zapamiętaj numery telefo-
nów alarmowych, które mogą
sięprzydać w razie wypadku:
• 997 – policja,
• 998 – straż pożarna,
• 999 – pogotowie ratunkowe

• 112 - z telefonu komórko-
wego
– lekarstwa bardzo często

mogą wyglądać jak kolorowe cu-
kierki, niewłaściwie stosowane
mogą być bardzo niebezpieczne,
czasami nawet mogą doprowa-
dzić do śmierci, gdy poczujesz się
źle nigdy nie próbuj leczyć się
sam; powiedz o tym komuś doro-
słemu.
GDY POWSTANIE POŻAR
- zadzwoń do straży pożarnej

pod numer - 998 lub 112 z tele-
fonu komórkowego,
- staraj się zejść na piętro po-

niżej palącego się mieszkania lub
wyjść na zewnątrz budynku. Pa-
miętaj – dym unosi się do góry –
nie wolno zjeżdżać windami, nie
należy otwierać drzwi przez które
wydobywa się dym, gdyż dostar-
czenie większej ilości tlenu może
spowodować szybki rozwój po-
żaru i płomienie mogą nas popa-
rzyć,
- jeżeli nie możesz opuścić

mieszkania, nie otwieraj drzwi
prowadzących na korytarz,
uszczelnij je, wzywaj krzykiem po-
mocy, wykonuj polecenia straża-
ków,
- nie gaś wodą urządzeń elek-

trycznych, grozi to porażeniem
prądem;
- powiadom o zagrożeniu są-

siadów.
- nie wdychaj dymu – zasłoń

usta mokrą tkaniną; jeżeli to moż-
liwe, zmocz swoje ubranie lub
owiń ciało mokrą grubą tkaniną z
naturalnych materiałów (z lnu,
wełny, bawełny itp.).
GDY POCZUJESZ GAZ
- zawiadom jak najszybciej po-

gotowie gazowe,
- powiadom sąsiadów,
- nie włączaj światła ani ża-

dnych urządzeń elektrycznych,
- nie zapalaj zapałek czy za-

palniczek,
- zamknij zawór gazu wmiesz-

kaniu,
- otwórz szeroko okna,
- wyjdź na zewnątrz budynku.
Gdybyś był świadkiem jakie-

gokolwiek zdarzenia lub wypadku
natychmiast wezwij do pomocy
osobę dorosłą.

Bezpieczne ferie
Okres ferii to czas, w którym dzieci nie uczęszczają do szkoły,
to czas odpoczynku, wyjazdu na kolonie, obozy i zimowiska,
to czas beztroskiej zabawy. Organizując wakacje należy pa-
miętać, aby nasze pociechy, te najmniejsze i te starsze, czuły
się bezpieczne.

Przy okazji świątecznej wizyty, na stole, prócz pysznych acz-
kolwiek sycących potraw pojawiła się skrzyneczka z arcycie-
kawą zawartością. Stare, czarno-białe, lekko przyżółknięte
zdjęcia prezentujące podobizny pra, pra pra i pra pra pra-
przodków. A wśród nich dokument, bardzo ważny, z tym, że
od kilkudziesięciu lat nieaktualny. Ma jednak wartość senty-
mentalną, jest rodzinną pamiątką i z pewnością stanowi pe-
wien rodzaj ciekawostki.

Stare szpargały


