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Jubileusz ZSS w Kad³ubie

Aktorzy graj¹cy w przedstawieniu Dar rzeki Fly
Dobrze siê widzi tylko sercem, najwa¿niejsze jest niewidoczne dla oczu
- napisa³ kiedy Antoine de Saint Exup?ry. I ta maksyma, umieszczona na
?cianie ?wietlicy ZSS w Kad?ubie, zapewne przemawia mocniej do wszystkich odwiedzaj?cych to miejsce, ni? wiele innych, bardzo m?drych s??w.
I przeczyta³ j¹ zapewne ka¿dy, kto19 maja przyjecha³ na wiêto 40-lecia
Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Kad³ubie. A sala by³a wype³niona: przyjaciele
szko³y stawili siê t³umnie. Wród nich zarówno dawni jak i obecni nauczyciele
z wieloletnim dyrektorem szko³y Januszem Pruskim, dyrektorzy zaprzyjanionych placówek, szkó³, instytucji, przedstawiciele kuratorium oraz w³adze
powiatu. Jednym s³owem: na jubileuszu 40-lecia nie zabrak³o nikogo z osób
bliskich Szkole, które kiedy wspiera³y nauczycieli i sam¹ placówkê lub wspieraj¹ j¹ obecnie.
Czterdzieci lat to wiek powa¿nej doros³oci, ale przecie¿ pamiêta siê
jeszcze werwê m³odoci - mówili gocie, ¿ycz¹c, by tej werwy nie zabrak³o
tak¿e wtedy, gdy nadejdzie jubileusz 100-lecia.
Wspominano bardzo skromne pocz¹tki. Najpierw powsta³ Dom Pomocy
Spo³ecznej. To by³ rok 1964. W jego budowê z oddaniem zaanga¿owali siê
mieszkañcy Kad³uba, s³u¿¹c swoimi furmankami do przewozu piasku, ³opatami i w³asn¹ prac¹. Ta ¿yczliwa atmosfera w spo³ecznoci wsi wobec DPS i
kilka lat póniej uruchomionej szko³y specjalnej nie zmieni³a siê ani na jotê 
trwa do dzi. Zapewne dziêki temu, ¿e w niepe³nosprawnych mieszkañcach
DPS po prostu widzi siê ludzi (od pocz¹tku nad wejciem do zameczku widnia³ napis: Nie ma kaleki, jest cz³owiek). Wiele ciep³ych s³ów pad³o pod
adresem mieszkañców Kad³uba: to zbiorowy cichy bohater dzisiejszej uroczystoci.
Jak szko³a przy DPS powsta³a? Dziêki niepe³nosprawnym ch³opcom, którzy siostrze Jadwidze Moroz, pierwszej dyrektorce DPS (dzi ju¿ nie¿yj¹cej)
zdali proste pytanie: - dlaczego nie chodzimy do szko³y, przecie¿ mamy
zdrowe nogi i zdrowe rêce? I choæ pad³a wówczas odpowied: jestecie chorzy,
to nie tylko nie zadowoli³a pytaj¹cych, ale i zapewne samej siostry dyrektor,

W³adzie powiatu wraz z ¿yczeniami przekazuj¹ prezent na zajêcia warsztatowe

Gocie w kolejce, bo na urodziny przychodzi siê z prezentami

skoro w ci¹gu kilku lat jednak uruchomiono tu szko³ê specjaln¹. To by³
wrzesieñ 1968 roku. Szko³a wystartowa³a z po¿yczonymi ³awkami, po¿yczonymi tablicami  biednie. Ale
za to ok. 20 upoledzonych ch³opców znalaz³o w niej swoje miejsce.
W ci¹gu 40 lat istnienia szko³a
zmienia³a siê: póniej powsta³y klasy zawodowe dla ch³opców, którzy
skoñczyli szko³ê podstawow¹, jeszcze póniej, bo w 1994 roku, klasy
dla dzieci g³êboko upoledzonych,
choæ wczeniej nikt w Polsce o takich
nie s³ysza³. Dzieci zaczê³y tak¿e
opuszczaæ orodek - wyje¿d¿a³y na
obozy, zaczê³y uczestniczyæ z zajêciach organizowanych przez harcerskie dru¿yny Nieprzetartego Szlaku,
w warsztatach. By³o co wspominaæ...
Przecie¿ minê³o 40 lat!

Pracownicy szko³y obecni i byli - zdjêcie wspólne na zakoñczenie apelu, z
pami¹tkowym tortem

Dostrzec godnoæ drugiego cz³owieka
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nie odpornoæ na wszelkiego rodzaju niepowodzenia. Mylê, ¿e mogê
mia³o powiedzieæ, ¿e praca z dzieæmi specjalnej troski to swoiste powo³anie  i kto, kto chcia³by to traktowaæ jedynie jako pracê zarobkow¹
 szybko odejdzie.
Dlaczego jestemy spo³eczeñstwem tak ma³o otwartym na
wszelkie u³omnoci: ludzi na wózkach ma³o jest na naszych ulicach,
na ludzi niepe³nosprawnych raczej
patrzy siê niechêtnie, zw³aszcza
jak pojawiaj¹ siê tu¿ obok?
Wiadomo, ¿e przez wiele lat w
naszym kraju dzieci specjalnej troski

po prostu nie istnia³y, nie by³o dla
nich miejsca w spo³eczeñstwie. Tam
gdzie s¹ ludzie, zawsze bêdzie potrzeba nieustannego otwierania siê i
akceptowania innoci - nie tylko niepe³nosprawnoci. A to jest proces,
który trwa i trwaæ bêdzie Zazwyczaj ludzie boj¹ siê czego, czego
nie znaj¹, dlatego potrzeba z naszej
strony ci¹g³ego wychodzenia do innych. Niezwykle wa¿ne jest takie
wychowywanie w szko³ach, by cz³owiek umia³ dostrzegaæ godnoæ drugiego cz³owieka, by kszta³towaæ
wra¿liwoæ i wspó³odczuwanie, a to,

jak wiemy, nie jest ³atw¹ spraw¹.
Ilu podopiecznych ma szko³a w
Kad³ubie, a ilu ca³y DPS?
W DPS w Kad³ubie mieszka aktualnie 112 mieszkañców. W Zespole Szkó³ Specjalnych edukacj¹ jest objêtych 51 uczniów: 20 w szkole podstawowej, 12 w gimnazjum, 7 w szkole przysposabiaj¹cej do pracy i 12 w
zespo³ach rewalidacyjno-wychowawczych  zajêcia dla niepe³nosprawnych umys³owo w stopniu g³êbokim. Z ogólnej liczby 51 uczniów
 4 jest doje¿d¿aj¹cych, w tym 2
dziewczynki.
Marta Górka

Rajd ekologiczny na Górze w. Anny
22 maja b.r. uczniowie gimnazjów
specjalnych z województwa opolskiego uczestniczyli w III Wojewódzkim Rajdzie Ekologiczno - Sprawnociowym na terenie Parku Krajobrazowego Góra w. Anny. Organizatorami imprezy byli nauczyciele
Zasadniczej Szko³y Zawodowej przy
Specjalnym Orodku Szkolno- Wychowawczym w Lenicy. Celem rajdu by³o przede wszystkim rozwijanie wród uczniów o obni¿onej
sprawnoci intelektualnej zainteresowania przyrod¹ i propagowanie form
aktywnego spêdzania czasu wolnego. Celem imprezy by³a równie¿ promocja regionu, gminy oraz Orodka
w województwie.
Wród uczestników rajdu znaleli
siê uczniowie gimnazjum w Strzelcach Opolskich, G³ubczycach, G³ogówku, Prudniku, a tak¿e gospodarze
 uczniowie gimnazjum w Lenicy.
Korzystaj¹c z gocinnoci Zarz¹du
P.K. Góra w. Anny i Lenickiego
Orodka Kultury i Rekreacji uczestnicy rajdu przeszli trasê wiod¹c¹ z
Porêby przez malownicz¹ Kalwariê
obok najpiêkniejszych i najciekawszych zabytków kultury, minêli Pomnik Czynu Powstañczego i dotarli
do amfiteatru skalnego.
Has³o tegorocznego rajdu brzmia³o: Nie szukaj wymówki  chroni siê
nawet mrówki. Wzd³u¿ wytyczonej
trasy organizatorzy wyznaczyli
uczestnikom do rozwi¹zania ró¿nego
typu zadania, zwi¹zane z ekologi¹ i
ochron¹ rodowiska. Na terenie amfiteatru uczestnicy zmagali siê z zadaniami o charakterze sportowo-sprawnociowym. W imprezie nie by³o przegranych. Wszyscy uczestniczy
otrzymali dyplomy oraz skromne
nagrody.

Nie mog³o oczywicie zabrakn¹æ
ogniska i wspólnie sma¿onych na nim
kie³basek. By³a to okazja do integracji m³odzie¿y gimnazjów specjalnych
z Opolszczyzny.
W imieniu zadowolonych uczestników organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania wszystkim instytucjom
sponsoruj¹cym, dziêki którym im-

preza ta mog³a siê odbyæ: Burmistrzowi Miasta i Gminy Lenica p. Hubertowi Kurza³owi, Zarz¹dowi Powiatu Strzeleckiego, Lenickiemu Orodkowi Kultury i Rekreacji.
Ewa Hajduk
Danuta Kolender

