Drogie Dzieci, Szanowni Rodzice
Pragnę przekazać Wam garść informacji o naszym Domu. Płyta ta, zawiera informacje
o naszej Placówce, która w pewnym okresie życia była też dla Waszego dziecka miejscem
jego/jej rozwoju i wzrostu. Mieliśmy wielki zaszczyt pielęgnować i opiekować się w tym
wczesnym okresie życia dzieckiem, które czasowo zostało tu umieszczone decyzją Sądu
Rodzinnego celem zabezpieczenia jego potrzeb.
Dom nasz od 1946 r. pełnił funkcję Placówki opiekuńczo – wychowawczej dla małych
dzieci. Z uwagi na zmiany w systemie opieki nad dzieckiem, jako placówka będziemy istnieć już
tylko do końca czerwca 2013 r. Jest to wynikiem wejścia w życie ustawy z dnia 09.07.2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecnie wszystkie dzieci potrzebujące
pomocy, będą umieszczane w rodzinach zastępczych.
W związku z powyższym wszelka dokumentacja Naszego Domu, dotycząca
przebywających tu dzieci została przekazana do archiwum Starostwa Powiatowego w Lęborku,
ul. Czołgistów 5, 84 – 300 Lębork.
Myślę, że pamiątka w postaci zapisu fotograficznego tego jakże ważnego miejsca, jest dla
Was wszystkich czymś bardzo istotnym, stąd pomysł, by taką formę pamiątki Wam przekazać.
Ten Dom, to miejsce było magiczne tylko dzięki Wam drogie Dzieci. To Wy byliście tymi
najważniejszymi osobami, którym i my jako „ciocie” organizowałyśmy rytm życia, karmiłyśmy,
przewijałyśmy, kąpałyśmy, bawiłyśmy się, śpiewałyśmy piosenki, opowiadałyśmy bajki
i usypiałyśmy, często trzymając za rączki, pomagając we wszystkim, czasami ocierając wasze
buźki, tłumacząc Wam wszystko.
Mogłyście na nowo poczuć się odkrywcami świata, uczyłyście się chodzić, mówić, jeździć
na rowerze, grać w piłkę, budować pierwsze zamki z piasku, huśtać się na huśtawce i biegać,
układać klocki, naśladować nas we wszystkim. Zdobywałyście na co dzień nowe umiejętności
motoryczne, w zakresie mowy, lokomocyjne, poznawcze i społeczne, z czego byłyśmy bardzo
dumne.
Starsze dzieci jeździły też z nami na wycieczki, chodziły do szkoły muzycznej na
przedstawienia teatralne, które były organizowane również u nas w Domu.
Występowałyście też na własnych akademiach, śpiewając piosenki i deklamując wiersze,
ku naszej radości i wzruszeniu. To tutaj mogłyście spotkać się z prawdziwym Mikołajem,
a Zajączek przynosił Wam słodycze i prezenty. To wśród mieszkających tutaj koleżanek
i kolegów obchodziłyście wasze urodziny, zdmuchując świeczki, jedząc pyszny tort upieczony
przez panią kucharkę.
To Wy byłyście najbardziej odważnymi pacjentami, którzy pomoc otrzymywali od cioci
Basi i innych cioć pielęgniarek oraz byli badani przez naszego lekarza.
To ciocie wychowawczynie uczyły Was wszystkiego na zajęciach przedszkolnych, a ze starszymi
dziećmi odrabiały lekcje.

Tyle się tutaj działo, był radosny gwar. Przykro nam, że teraz jak już dorośniecie, nie
będziecie mogli do nas przyjechać, by zobaczyć sami, gdzie zamieszkiwaliście przed odejściem
do Waszego nowego Domu Rodzinnego. A zatem oprowadzę Was po tym magicznym
(specjalnym) miejscu, by nie zatarły się Wasze wspomnienia. Nasz Dom składał się z dwóch
pięter, ogrodu otaczającego budynek z obu stron oraz garażu i pralni.
A zatem zwiedzamy!

