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S³oñce wschodzi za przyczyn¹ dobrych ludzi....
wano budynek pod rozwijaj¹c¹ siê
Szko³ê ¯ycia; w latach 1976-78

powsta³ budynek przeznaczony na
kuchniê, sto³ówkê, magazyny i po-

koje mieszkalne. Od 1976 r. trwa³a
budowa

p a w i l o n ó w,

umieszczono

trzy

w

których

warsztaty

dla

mieszkañców: naci¹g szczotek, zgrze-

wanie woreczków foliowych i warsz-

tat tkacki. W nastêpnej kolejnoci

otwarty zosta³ kompleks rehabilitacyjny, w sk³ad którego wesz³y: basen, fizykoterapia, sala gimnastycz-

na i rehabilitacja. W ramach poprawy
warunków bytowych wybudowano

kolejny budynek mieszkalny. Po-

wsta³a tak¿e oczyszczalnia cieków,
a ostatnio warsztat ekologiczny, w

którym mieszkañcy segreguj¹ i beluj¹

odpady z tworzyw sztucznych a na-

Tort urodzinowy na podwójny jubileusz

Jest takie miejsce na ojczystej ziemi

gdzie jest mój dom i moja szko³a

tu nauczyli mnie ¿yæ ze wszystkimi

i wierzyæ w lepszy wiat tu rozpoczynam

przez 40 lat dzia³ali wed³ug s³ów:

Daæ im nie to, co posiadam

ale to, czego im potrzeba.

Daæ nie tyle, ile posiadam,

Zespó³ Andantino

dowywanie obiektów lecz moderni-

zacja i dostosowywanie do obowi¹zuj¹cych standardów.

Brak ludzi niepe³nosprawnych

Domu. Ka¿dy otrzyma³ tak¿e drobny upominek.

wiêtowanie nasze zakoñczy³

wród nas stwarza³by pokusê myle-

uroczysty posi³ek, na którym oczy-

w³adza s¹ tymi wartociami, o które

tu. By³a okazja do rozmów i wspo-

ale tyle, ile im potrzeba.

nia, ¿e tylko zdrowie fizyczne, si³a i

ale wtedy, gdy potrzebuj¹.

w ¿yciu warto zabiegaæ. Ich obecnoæ

Daæ nie teraz lub póniej,

W Kad³ubie, spokojnym

Kad³ubie

stêpnie przekazuj¹ do dalszego recy-

klingu. Ostatnie lata to ju¿ nie rozbu-

wicie nie zabrak³o urodzinowego tor-

mnieñ a tak¿e do poznania na nowo

Domu, który przez 40 lat zmieni³ swój

tak wiele dla ¿ycia zyska³em

wizerunek.

i tym teraz bardzo siê chlubiê

Istnieje pamiêæ, która odnosi siê do

¿e lepszym dla innych siê sta³em

g³owy.

/ Hymn Szko³y i Domu/

Jeden zapamiêtuje co ³atwo, inny szyb-

ko zapomina.

Wdziêcznoæ wed³ug w. Augu-

Istnieje pamiêæ, która ma o wiele g³êb-

styna to pamiêæ o otrzymanych da-

sze korzenie.

rach i chêæ odp³aty za nie. W naszej

Korzenie tej pamiêci tkwi¹ w sercu.

pracy nieustannie dowiadczamy

/.../ ta pamiêæ zwie siê  wdziêczno-

tego, ¿e Opatrznoæ Bo¿a czuwa nad

ci¹.

nami stawiaj¹c na naszej drodze wie-

Moje serce jest jej pe³ne

lu ¿yczliwych ludzi.

ilekroæ patrzê na s³oñce
ono wschodzi przecie¿

20 padziernika w naszym orod-

tylko za przyczyn¹ dobrych

ku odby³a siê niecodzienna uroczy-

ludzi.

stoæ, tak jak niecodzienna by³a ku

/P. Bosmans/

temu okazja. Dom Pomocy Spo³ecz-

jw

nej w Kad³ubie obchodzi w tym roku

swoje 40 urodziny, a szko³a istniej¹-

Doceniæ niedoceniane

ca przy nim  35. Jest to wiêc dla nas

rok jubileuszowy, rok wiêty. Zapro-

silimy do wspólnego z nami wiêtowania tych wszystkich, którzy s¹

nam bliscy; tych, którzy przez te lata
przychodzili nam z ¿yczliw¹ po-

moc¹. Nam  a w³aciwie naszym
mieszkañcom  ch³opcom niepe³no-

sprawnym, których obecnie w Ka-

d³ubie jest 110.

Papie¿ Jan Pawe³ II mówi³: Mi-

³osierdzie okazywane innym wyzwa-

la mi³oæ, burzy mury odosobnienia,

otwiera serce na inne wartoci, uwal-

Wrêczenie dyplomów i odznak:

/Ks. A. Henel/

Dom powsta³ w 1964 r. w

dawnej posiad³oci grafa Strachwitza

w Kad³ubie. Jest przeznaczony dla

ch³opców niepe³nosprawnych inte-

lektualnie, którzy maj¹ zapewnion¹

ca³odobow¹ opiekê. Dom zaspokaja

potrzeby osobowe, bytowe, zdro-

³oci s¹ wyrazem tej nowej wy-

gijne i jest prowadzony w duchu mi-

obrani mi³osierdzia. Wielokrotnie

wotne, edukacyjne, spo³eczne i reli-

³oci chrzecijañskiej uwzglêdniaj¹c

ich dowiadczylimy i chcielimy

podmiotowoæ ka¿dego mieszkañca.

dzieæ wszystkim s³owo DZIÊKUJÊ.

by zaspokoiæ wiele potrzeb miesz-

przy okazji naszych urodzin powieLudzie ¿yczliwi, ludzie dobrej woli

Dzieñ Eduka-

Gabrieli Puzik - so³tys Kad³uba i Teresie Szopie - so³tys Kad³uba-Piec

nia od egoizmu, pozwala dostrzec

drugiego i Boga w nim. Czyny mi-

Krótka historia Domu

Przez 40 lat dom rozbudowywa³ siê,

kañców. W latach 1973-74 wybudo-

wsze

przywraca w³aciw¹ hierarchiê war-

toci. /Jan Pawe³ II/

w

gminie

Strzelce Opolskie

W Bo¿ym za-

myle ka¿dy cz³owiek jest obecny i

obchodzony jest nie

jedyna i niepowtarzalna i nie jest

uczycieli, ale i pod-

tylko jako wiêto na-

odwiecznie umi³owany jako osoba

wa¿ne, czy jest w pe³ni zdrowa czy

sumowanie

te¿ dotkniêta fizycznym lub psy-

cie¿ tak naprawdê to

zumieli tak¿e ci, do których tak czê-

osi¹gniêcia dzieci i

sto pukalimy z prob¹ o pomoc. I

m³odzie¿y wiadcz¹

w³anie z myl¹ o nich przygotowa-

o jakoci pracy ich

limy ten dzieñ, który rozpocz¹³ siê

dziêkczynn¹ Eucharysti¹ celebro-

wan¹ przez Proboszcza naszej para-

fii ks. Franciszka Wolnika i ks. Paw³a

Sachera z Wysokiej.

Kolejny punkt naszego wiêto-

wany przez uczniów Zespo³u Szkó³
Specjalnych. By³ koncert zespo³u An-

dantino, inscenizacja wiersza przy-

gotowana przez zespo³y rewalidacyj-

no-wychowawcze, a tak¿e kankan w

zupe³nie niezwyk³ym wykonaniu

najm³odszych uczniów, oraz na ko-

niec krótka historia naszego Domu
przedstawiona przez uczniów star-

szych klas.

...i chocia¿ czas pogania, miej

Wrêczenie nagród uczniom i nauczycielom PG nr 1
i PG w Szymiszowie

A codzienna praca wychowawcza, której nie sposób zmierzyæ na ¿adnej skali?
A gdzie opieka nad najm³odszymi - przedszkolakami?
W tym jedynym w roku dniu mówi siê o tym wszystkim - by doceniæ to,
co na co dzieñ ma³o jest doceniane w ca³ym spo³eczeñstwie. A przecie¿ praca
pedagoga i nauczyciela mo¿e daæ satysfakcjê, o jak¹ trudno w innych zawodach. Tylko ta akurat nie zawsze przek³ada siê na gratyfikacje finansowe.
Kiedy dzisiejsi uczniowie stan¹ siê ju¿ dojrza³ymi ludmi, zapewne z ³ezk¹
sentymentu
wspominaæ
bêd¹ lata spêdzone w szkol-

choæ dzi wy-

Wdziêczni za wszelk¹ pomoc,

¿yczliwoæ i otwarte serce na potrze-

my w³¹czyæ ka¿dego z Was do grona

Przyjació³ Naszego Domu  tymi s³o-

wami rozpoczê³a siê uroczysta czêæ

nych murach,

daje siê to takie
nieprawdopodobne... Mo¿e
wówczas i oni
doceni¹ to, o

apelu. Dyrektor DPS s. Teresa Bar-

czym

dyplom, a Dyrektor ZSS s. Jolanta

od wiêta...

toszczyk wrêcza³a ka¿demu z goci
Wo j t a s z a k

odznakê

Przyjaciela

Tylko wysokimi lo-

sport? A gdzie sfera artystyczna? A gdzie rozbudzanie zainteresowañ uczniów?

koniec jeden z mieszkañców.

by osób niepe³nosprawnych pragnie-

mentorów. Ale jak
oceniæ tak¹ pracê?

katami podopiecznych w konkursach i olimpiadach przedmiotowych? A gdzie

siê z tego drania, nasz Dom na wiele

jeszcze staæ...  zapiewa³ nam na

pracy

uczniów. Bo prze-

chicznym kalectwem. Tê prawdê zro-

wania to uroczysty apel przygoto-

Wielu goci zaszczyci³o urodziny Domu i Szko³y

cji Narodowej za-

dzi

mówi siê tylko
Wrêczenie Nagród Burmistrza Strzelec Opolskich

