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10 stycznia 2008r. w Zespole Szkó³ Specjalnych przy DPS w Kad³ubie
odby³ siê �Choinkowy bal�. Biletem wstêpu na imprezê by³ strój choinkowy.
Razem z uczniami ZSS i wychowankami DPS bawi³a siê m³odzie¿ z Zespo³u
Szkó³ Zawodowych ze Strzelec Opolskich oraz uczniowie  Publicznego Gim-
nazjum z Jemielnicy.

Bal zosta³ rozpoczêty tañcem integracyjnym. Ró¿norodno�æ i pomys³o-
wo�æ przebrañ i zabaw, wspania³a muzyka i blask �wiate³  stworzy³a atmosferê
porównywaln¹ do karnawa³u w Rio de Janeiro. Wszyscy bawili siê wy�mieni-
cie do pó�nych godzin wieczornych.

organizatorzy: Iwona Mielcarz, Barbara Macygon

*** ZABAWY KARNAWA£OWE ***

Choinkowy bal w Kad³ubie

Ka¿dego roku w okresie �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia czujemy, ¿e
³atwiej  nam jest byæ dobrymi. Jako�
czê�ciej go�ci na naszych twarzach
u�miech, czê�ciej mówimy sobie:
�dziêkujê� i �przepraszam�. Bez
wiêkszego trudu stajemy siê bardziej
¿yczliwi.

Bo¿e Narodzenie to czas wyba-
czania i zapominania o tym, co z³e.
Bo¿e Narodzenie to najpiêkniejszy
w roku czas mi³o�ci. I ten w³a�nie te-
mat podjêli�my z naszym Ko³em Te-
atralnym, realizuj¹c tegoroczne jase³-
ka. Krótkie scenki ze zwyk³ego ¿ycia
- w którym rodzice kupuj¹ dzieciom
drogie prezenty maj¹ce zast¹piæ ich
mi³o�æ, a ludzie s¹ tak zabiegani, ¿e
nie maj¹ czasu na okazanie sobie
prawdziwych uczuæ - mia³y sk³oniæ
do refleksji nad tym, co naprawdê jest
wa¿ne�

Pod koniec ka¿dy z widzów �
uczniów i nauczycieli Zespo³u Szkó³
Zawodowych i wychowanków oraz
opiekunów DPS w Zawadzkiem -
otrzyma³ symboliczne ziarenko mi-
³o�ci, które nale¿y pielêgnowaæ tak,
aby to uczucie rozwija³o siê w ogrom-
ne, silne drzewo nie tylko w okresie
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Aleksandra Morawiec

Uczennice klasy I E Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego pod opiek¹ swojej
wychowawczyni Dominiki Piecha-
czek zorganizowa³y w dniach 12,13 i
14 grudnia 2007 r. zbiórkê s³odyczy i
artyku³ów szkolnych na rzecz wy-
chowanków Domu Ma³ego Dziecka
w Tarnowie Opolskim. Akcja cieszy-
³a siê du¿ym zainteresowaniem za-
równo gimnazjalistów, jak i
licealistów. Nie pozostali równie¿
obojêtni pracownicy naszej szko³y. W
rezultacie w ci¹gu trzech grudniowych
dni ofiarowano  ponad 23 kg s³ody-
czy oraz 330 sztuk pomocy  szkol-
nych. Pocz¹wszy od najdrobniej-
szych tj. temperówki poprzez, kred-
ki, mazaki, zeszyty, tornister, kom-
plety kre�larskie, a¿ po ca³e zestawy
do prac plastycznych.  Ponadto ofia-
rowano 100 ksi¹¿eczek z bajkami i
kolorowankami oraz kilkana�cie plu-
sowych maskotek dla m³odszych
dzieci.

W pi¹tkowe popo³udnie,  tu¿
przed samym Bo¿ym Narodzeniem,
pi¹tka  pierwszoklasistek wraz z pe³-
nymi pud³ami prezentów  uda³a siê
do podopiecznych Domu Ma³ego
Dziecka w Tarnowie Opolskim. Ra-
do�ci nie by³o koñca. Dziewczêta
popo³udnie w placówce spêdzi³y na

23 kg s³odyczy oraz 330 pomocy  szkolnych to efekt akcji
charytatywnej uczniów  ZSO w Strzelcach Opolskich

Podziel siê rado�ci¹ �wi¹t
zabawach i psotach z dzieæmi.  Mi³e
przyjêcie ze strony personelu i wiel-
ka rado�æ na twarzyczkach dzieci
by³a, dla nas tam obecnych, wystar-
czaj¹cym podziêkowaniem i potwier-
dzeniem celowo�ci naszych dzia³añ.
Dyrektor Barbara Milewska, dziecia-
ki i personel Domu Dziecka z³o¿yli
podziêkowania za odwiedziny i po-
darunki oraz najserdeczniejsze ¿ycze-
nia �wi¹teczno-noworoczne wszyst-
kim, od których zale¿a³o powodze-
nie tej akcji.

Mamy nadziejê, ¿e i w tym roku
uda nam siê przeprowadziæ podobn¹
na rzecz zaprzyja�nionych ju¿ wy-
chowanków z Tarnowa Opolskiego.
Id¹c za s³owami piosenki Majki Je-
¿owskiej �bo wszystkie dzieci nasze
s¹� pok³adamy wielk¹ nadziejê, ¿e za-
interesowanych pomoc¹ bêdzie ci¹-
gle przybywa³o. Przecie¿ nie ma ni-
czego piêkniejszego na �wicie, jak
dzielenie siê szczê�ciem i mi³o�ci¹.
My�lê, ¿e najtrafniej intencjê ta wy-
ra¿a s³owami sam Jana Pawe³ II, któ-
ry mówi³:
�Cz³owiek jest wielki nie przez to co
ma,
Nie przez to czym jest,
Ale przez to czym dzieli siê z innymi�

Dominika Wyrwach - kl. IE LO

Rozdawaæ mi³o�æ niczym ziarno�

W ostatni¹ sobotê rz¹dy na Spó-
roku przejê³y baby. Poprzebierane i
umalowane objê³y we w³adanie �wie-
tlicê wiejsk¹, gdzie do samego rana
odprawia³y harce, tañce i swawole.
Jedynymi panami obecnymi podczas
babskich harców by³ muzykant, ka-
merzysta i so³tys Spóroka, który mia³
zaszczyt Paniom podawaæ do sto³u.

Babski comber to zwyczaj kar-
nawa³owy czêsto spotykany na Gór-
nym �l¹sku. W podobnej formie jest
do dzi� celebrowany w niemieckim
landzie Nadrenia - Pó³nocna Westfa-
lia, gdzie w ostatki zamê¿ne kobiety
poprzebierane w ró¿ne stroje, zaopa-
trzone w maski biegaj¹ po ulicach z
no¿yczkami i obcinaj¹ mê¿czyznom
krawaty. Comber jest huczn¹ zabaw¹
zamê¿nych z regu³y kobiet, które

Babskie rz¹dy na Spóroku

�miesznie przebrane i wymalowane,
bawi¹ siê do samego rana.

Comber zorganizowa³o Ko³o Go-

spodyñ Wiejskich Spórok z pomoc¹
ko³a Zwi¹zku Kobiet �l¹skich z Ka-
d³uba Pieca.

Joanna Ania Mróz

Tak najkrócej mo¿na by podsu-
mowaæ efekty dzia³añ Rady Rodzi-
ców Szko³y Podstawowej w ¯êdo-
wicach, która od 19 lat co roku w
karnawale organizuje zabawy docho-
dowe, a uzyskane w ten sposób pie-
ni¹dze przeznaczane s¹ na potrzeby
uczniów. Dziêki temu w szkole po-
jawi³a siê pierwsza sala komputero-
wa, wcze�niej � ³awki i stoliki dla klas
1-3, w zesz³ym roku uda³o siê kupiæ
busa � mówi Teresa Wyrwach. � Sk³a-
dali�my na niego trzy lata, a teraz
naszym celem jest uzbieranie tzw.
wk³adu w³asnego, wymaganego przy
realizacji projektów dofinansowywa-
nych ze �rodków unijnych. Cel jest
bardzo ambitny � modernizacja
szkolnej  sali gimnastycznej.

Jednak zbiórka nawet na naj-
szczytniejszy cel nie przynios³aby
takich efektów, gdyby nie gwarancja
znakomitej zabawy. Fama o czekola-
dowych walczykach, o kotylionach i
innych atrakcjach, nie do zdobycia
inn¹ drog¹, niesie siê szeroko.  Co

Trzy zabawy i bus
roku organizatorzy wymy�laj¹ tez
niespodzianki, które maj¹ przynie�æ
nie tylko wiêcej pieniêdzy na zapla-
nowany cel, ale przede wszystkim
zaskoczyc uczestników zabawy,
choæby ... aukcj¹ bi¿uterii. Nic dziw-
nego, ¿e w tym roku wszystkie bile-
ty zosta³y sprzedane w ci¹gu jedne-

go tylko dnia. Mimo ¿e kosztowa³y
110 z³ od pary, a nie 90, jak wcze-
�niej. A z drugiej strony: czy to du¿o
za ca³¹ noc tañców, �miechu i wielu
niespodzianek?

Zabawa jak zwykle w �Firmie
Bronder� trwa³a d³ugo: od ósmej wie-
czorem do 4.40 rano.


