
Nasze Sprawy
W tym numerze:
-Dzieñ naszych mam.
-Powiew wiosny. 
-Podró¿e Adriana...Budapeszt.
-Humor.

¯yczymy 
przyjemnej lektury

Nr 10  Maj 2010

Byæ potrzebnym!
,, Trzebnickie Stowarzyszenie”.
,,Uœmiech Dziecka,, Ci daruje.
Tu spe³ni siê Twoje marzenie.

Tu ka¿dy siê dobrze czuje. 

Wœród nas znajdziesz dobrego kucharza 
Na korytarzu obrazy malarza,
W innej Sali ,, super” grafika.

A przy pianinie nawet muzyka.

Poetê, nad wierszem snuj¹cym zadumê.
Plastyka, co glinê ci¹gnie jak gumê.

Stolarza, który drewno szlifuje.
Domek dla ptaków z niego zbuduje.

I wiele innych talentów ukrytych.
Tu! Na ,,Warsztatach Terapii” zdobytych. 

Ka¿dy, jak tylko potrafi pracuje.
Umiejêtnoœci swoje kszta³tuje.

Lecz czy  ktokolwiek nas zrozumie?
¯e ka¿dy robi co umie!

Czy d³oñ pomocn¹ poda nam?
Bo chcemy byæ potrzebni Wam.

Dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajêciowej w Trzebnicy
06.05.2010 Maciej Antkowiak.    

  
    



Dzieñ Naszych Mam
26 maja -tego dnia wszystkie dzieci - zarówno te malutkie jak i ju¿ ca³kiem doros³e
sk³adaj¹ ¿yczenia swoim mamom, daj¹ im kwiaty i prezenty.W Polsce po raz 
pierwszy obchodzono Dzieñ Matki 1923 roku w Krakowie.Dzieñ ustalono po to aby
ludzie przypomnieli sobie przynajmniej raz w roku jak wa¿na jest rola mamy w ich
¿yciu.Historia œwiêta Matki siêga czasów staro¿ytnych , obchodzono je ju¿ w
staro¿ytnej Grecji (wiosenne œwiêto Matki Natury, podczas którego sk³adano ho³d
Rei ¿onie Kronosa, która by³a matk¹  wszechœwiata i wszystkich bóstw) i w Rzymie
œwiêto bogini Cyble, równie¿ uwa¿anej za matkê bogów, by³o ono obchodzone
prawdopodobnie pomiêdzy 15 a 18 maja).  

Za co kochasz swoj¹ mamê?
Grzegorz Cichoñ
Bardzo kocham swoj¹ mamusiê.
Kobietê która mnie urodzi³a, wychowa³a 
wykszta³ci³a i opiekuje siê mn¹ w dalszym 
ci¹gu. Jestem jej za to,bardzo wdziêczny 
i bardzo oddany, poniewa¿ J¹ kocham
ca³ym sercem. Mam za co. By³a i jest nam 
bardzo oddana.
Mam jeszcze dwóch m³odszych, 
braci a oni z kolei maj¹ dzieci.Filipa
Doriana, Ariadnê i Helenkê.
Zapomnia³em wspomnieæ o tym ¿e,
ja te¿ Mam córkê o imieniu
Nikolettka.

Ania Wieliñska
Moja mam jest gospodyni¹ domow¹,
gotuje obiady,sprz¹ta.kocham swoj¹ mamê 
za to ¿e daje mi pieni¹dze i kupuje mi ubrania.

£ukasz Jurasz
Kocham moj¹ mamê za to ¿e,
gotuje mi  kolacjê,
budzi mnie co dzieñ rano.
Wiersz dla mamy od £ukasza:

„Kochana mamo 
wyjdŸ na próg chatki, 
to ci dam to
co mam 
buziaka i kwiatki.”

Rafa³ Fojcik
Kocham swoj¹ mamê za to, ¿e:
dba o moje zdrowie, od samego pocz¹tku, 
w razie  nieszczêœcia zawsze mogê na ni¹
liczyæ.

Zofia Fi³on
Kocham swoj¹ mamê za to,¿e:
 troszczy siê o mnie,wyra¿am swoje uczucie w 
tym, ¿e mogê mamie pomóc, przez to
¿e sprz¹tam, mama jest fajn¹ kobiet¹,
kocham swoich rodziców.

Katarzyna Jankowska
Kocham j¹ za to,
¿e jest dla mnie bardzo mi³a, sympatyczna
i mnie szanuje. Moja mama ma na imiê Ela.

Kasia Kowal
Mama jest dla mnie dobra
szykuje dla mnie codziennie posi³ki.

Ania P³otka
Kocham swoj¹ mamê za to, ¿e:
 jest dla mnie mi³a, gotuje dla mnie posi³ki, 
pomagam jej w sprz¹taniu.
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Piotr Paczkowski
Kocham moj¹ mamê za 
wszystko co dla mnie robi wspiera, pozwala
mi kupiæ fajne rzeczy, za codzienny uœmiech
i za piêkne oczy, za uroczy wygl¹d oraz za to ¿e,
mnie urodzi³a.  
Dziêkujê ci za to wszystko.

S³awomir Hêciek
Za mi³oœæ, któr¹ mnie obdarza.
 Jest bardzo kochana.
                           

Marcin Sielski
Moja mama jest dla mnie kochana ,
 przygotowuje dla mnie posi³ki.

Artur Kurek
 kocham j¹ za to, ¿e przygotowuje
mnie w trudnych sytuacjach ¿yciowych,
s³u¿y mi zawsze pomoc¹ i dobrze mi radzi,
przygotowuje mi posi³ki. Du¿o pomog³a mi w
sprawach zwi¹zanych z moim zdrowiem.

Pawe³ Banaszczyk 
Kocham swoich rodziców za to, ¿e:
ca³y czas s¹ przy mnie. W ciê¿kich chwilach mogê
na rodzicach zawsze polegaæ, dziêki 
rodzicom wyszed³em z choroby.
Wiersz dla mamy:

„Kochana mamo!
Sk³adam Ci ¿yczenia
 z okazji Twego Œwiêta.
Wszystkiego najlepszego,
zdrowia, szczêœcia, pomyœlnoœci 
du¿o radoœci!
Niechaj w Twoim sercu 
mi³oœæ zawsze goœci
¿ebyœ d³ugo ¿y³a 
i siê o mnie nie martwi³a!”

Tomasz Kwak
Moja mama ratuje mnie w ró¿nych, trudnych
sytuacjach ¿yciowych, opresjach.
Wiersz dla Mamy:

Gdy ju¿ Jesteœ znów radosna
powiedzia³a do Mamy wiosna.
Gdy ju¿ w³aœnie jesteœ sama
Moja ukochana Mama.
Gdy ja jestem rozeœmiany
taki Mamy syn Kochany.
Powiedzia³em dzisiaj sobie
dziœ dla Mamy wszystko zrobiê!

Gdy ja widzê ciebie Mamo
tak¹ piêkn¹ rozeœmian¹
moja Mamo ukochana
Gdy Ty jesteœ ci¹gle ze mn¹
tak¹ Mam¹ uœmiechniêt¹
Gdy dziœ sobie tak pomyœla³em
i o tobie pamiêta³em
i te kwiaty znów widzia³em
Gdy znów jesteœ taka sama
Moja ukochana Mama!
                   Tomasz Kwak
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KATYÑ-PAMIÊTAMY
W dniu 13.04.2010r. w Trzebnickim
Oœrodku Kultury z inicjatywy
Burmistrza Miasta i Gminy Trzebnica,
pana Marka D³ugozimy, odby³a siê
inscenizacja  s³owno-muzyczna
upamiêtniaj¹ca 70 rocznicê zbrodni
katyñskiej .

Uroczystoœæ ta rozpoczê³a siê o
godz. 9.20 krótkim wstêpem, który
wprowadzi³ widzów zgromadzonych
w sali z programem tej niezwyk³ej
inscenizacji. W przedstawieniu udzia³
wziêli uczniowie trzebnickich szkó³ 
m.in.: UjeŸdŸca Wielkiego i KuŸniczyska. 
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ przedstawiciele 
szkó³ w nastroju powagi a tak¿e z
niezwyk³ym taktem i wyczuciem
wcielili siê w rolê oficerów
pomordowanych na tej nieludzkiej
ziemi, ich rodzin i oprawców z
NKWD. Na wielkim ekranie pokazane
by³y daty szczególnie wa¿ne w
najnowszej historii Polski a
mianowicie:
1 wrzeœnia 1939 r.

wybuch II Wojny Œwiatowej, 

17 wrzeœnia 1939 r. 

wkroczenie armii sowieckiej 

na wschodnie ziemie Rzeczpospolitej, 

5 marca 1940 r. 

wydanie przez Stalina rozkazu 

rozstrzelania przedstawicieli 

polskiej inteligencji.

Na odœwiêtnie udekorowanej scenie,
widoczne by³y trzy krzy¿e z napisami
Katyñ,  Miednoje i Charków przypominaj¹ce
o kaŸni polskich oficerów oraz drzewa-
niemy œwiadek tamtych tragicznych
wydarzeñ. Utwory muzyczne równie¿
zosta³y dobrane nieprzypadkowo.
Muszê przyznaæ, ¿e gdy je s³ucha³em ciarki
przechodzi³y po plecach-  moja
osobista refleksja.

 A teraz kilka faktów historycznych. 

Wszystko zaczê³o siê 23 sierpnia 1939r. 
kiedy to podpisano traktat miêdzy III Rzesz¹ 
a  ZSRR, zwany bardziej jako 
Ribbentrop-Mo³otow (od nazwisk
ministrów spraw zagranicznych tych
pañstw). Traktat ten ustala³ strefê wp³ywów
miêdzy nimi, a przez historyków zwany jest
IV rozbiorem Polski “ciosem w plecy”.
PóŸniej wydarzenia potoczy³y siê 
b³yskawicznie. 
Po  17 wrzeœnia Polska bardzo os³abiona 
w wyniku napaœci III Rzeszy nie by³a w stanie 
stawiæ oporu agresorowi ze wschodu.
Na skutek tego zbrodniczego aktu agresji 
rozpoczê³y siê masowe  aresztowania polskich 
oficerów, przedstawicieli Policji Pañstwowej,
Korpusu Ochrony Pogranicza a tak¿e:
profesorów, nauczycieli, lekarzy. By³o to
œwiadome dzia³anie w³adz sowieckich.
 Mia³o ono na celu zniszczenie polskich elit.
Mo¿na to nazwaæ celowym zamys³em
Stalina, który mia³ plan aby po wojnie 
zainstalowaæ system sowiecki w Polsce,
a na najwy¿szych stanowiskach pañstwowych
umieœciæ ca³kowicie mu pos³usznych
przedstawicieli aparatu komunistycznego
(co zreszt¹ po wojnie sta³o siê faktem
dokonanym). 
Jechali  w bydlêcych wagonach
w warunkach ur¹gaj¹cych godnoœci
cz³owieka przy siarczystych mrozach 
siêgaj¹cych do -40 stopni C.
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Umieszczono ich w trzech obozach
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.
Przez jakiœ czas mieli nadziejê, 
¿e niewola siê skoñczy lecz by³a to z³udna 
nadzieja. 
 5 marca 1940 r. £awrientij Beria 
(Ludowy Komisarz Spraw 
Wewnêtrznych ZSRR)przes³a³ Stalinowi 
notatkê 794|B.
Przekonywa³ w niej Stalina, ¿e polscy
jeñcy wojenni oraz Polacy  osadzeni
w wiêzieniach Zachodniej Bia³orusi
 i Ukrainy s¹ zdeklarowanymi wrogami
w³adzy radzieckiej i zaproponowa³ 
rozstrzelanie bez s¹du ok.  22 tysi¹ce 
oficerów.
       

Nastêpnie transporty z wiêŸniami
przyje¿d¿a³y do stacji Gniezdowo
(Katyñ), co widzieli naoczni
œwiadkowie. Wyroki œmierci wykonywano
przy oœrodku wypoczynkowym NKWD
pod Smoleñskiem. Strzelano w ty³
g³owy a co silniejszych zwi¹zywano
i dobijano sowieckim bagnetem aby
starannie ukryæ œlady zbrodni (by³o
to pokazane  w inscenizacji). Wœród
zamordowanych by³a jedyna kobieta
por. Janina Lewandowska, znakomita
pilotka. Na liœcie ofiar byli te¿ 
Genera³owie Smorawiñski i
Bohatyrewicz. Zamordowanych 
wrzucano do trzech specjalnie 
wykopanych do³ów œmierci, a nastêpnie
zakopywano. Dopiero latem 1942 r.
polscy robotnicy przymusowi
przebywaj¹cy w okolicach Katynia

dowiedzieli siê od miejscowej ludnoœci o
masowych grobach polskich oficerów
 i zawiadomili o swoim odkryciu w³adze niemieckie.
Te natychmiast wykorzysta³y to do celów
propagandowych. O tragedii katyñskiej œwiat
dowiedzia³ siê 13 kwietnia 1943 r. kiedy to
Radio Berlin poda³o informacjê o tym, i¿
Rosjanie zamordowali 11 tys. polskich oficerów
(co oczywiœcie by³o liczb¹ bardzo zani¿on¹).
W tym celu powo³ano specjaln¹ komisjê œledcz¹ 
sk³adaj¹c¹ siê m. in. z przedstawicieli
w³adz niemieckich, oddelegowanych
wys³anników Polski Podziemnej oraz kilku
lekarzy z Miêdzynarodowego Czerwonego
Krzy¿a. Jak widaæ by³a to komisja
miêdzynarodowa. Pod jej nadzorem
wydobyto ponad 4100 cia³  i dokonano
2800 identyfikacji. Wnioski z przeprowadzonych
badañ by³y jednoznaczne: zbrodni dokona³o
NKWD pos³uguj¹c siê niemieck¹ broni¹ i
amunicj¹. Mo¿na sobie wyobraziæ co
prze¿ywa³y rodziny ofiar, które w 1989 r.
utworzy³y federacjê Rodzin Katyñskich.
Rodziny te  by³y bardzo mocno szykanowane 
w czasach PRL-u. Pozbawione œrodków do
¿ycia i poniewierane. Za mówienie prawdy o
Katyniu wielu  zosta³o skazanych na karê
od kilku do nawet kilkunastu lat wiêzienia.
Dopiero pod koniec lat 80-tych XX  wieku
ówczesne w³adze (jeszcze wtedy ZSRR)
przekaza³y dokumenty z radzieckich archiwów
w tym listê ofiar. Kolejne dokumenty
przekaza³ w 1992 roku prezydent  Federacji
Rosyjskiej  Borys Jelcyn.  Do tej pory nie
ujawniono tzw listy bia³oruskiej o co
bezskutecznie zabiegaj¹ w³adze polskie
Ju¿ w wolnej Polsce Rodziny Katyñskie bez
¿adnych przeszkód mog¹ mówiæ o swoim
bólu i cierpieniu a prawdy ju¿ nikt nie
cofnie. Pragnê teraz zacytowaæ jednego z
historyków Instytutu  Pamiêci Narodowej.
“Pisze siê ostatnio,  ¿e  k³amstwo  katyñskie
by³o “aktem  za³o¿ycielskim”  PRL. To prawda
ale niepe³na. K³amstwo katyñskie by³o aktem
za³o¿ycielskim ca³ego porz¹dku ja³tañskiego w
Europie. By³o dla Stalina odpowiedzi¹ na
pytanie, jak dalece mo¿na siê dogadaæ z
aliantami, gdzie s¹ granice”
Pojawia siê tak¿e wiele komentarzy które mówi¹
o zemœcie Stalina za przegran¹ wojnê polsko-
bolszewick¹ w 1920 r.

.

i 
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 Podkreœli³ te¿ zas³ugi tragicznie zmar³ego prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego dla  
ujawnienia pe³nej prawdy o zbrodni katyñskiej. Tylko na prawdzie bowiem mo¿na 
budowaæ przyjazne stosunki miêdzy narodami (w tym wypadku chodzi  o stosunki 
polsko-rosyjskie), co jak mi siê wydaje le¿y w interesie obu s³owiañskich narodów.
A wszystkim pragnê zacytowaæ przepiêkny fragment wiersza Zbigniewa Herberta:

                                         „Przelecia³ ptak przep³ywa ob³ok
                                           upada liœæ kie³kuje œlaz
                                      i cisza jest na wysokoœciach
                                       i dymi mg³¹ katyñski las.”
Fragment ten pragnê zadedykowaæ wszystkim ofiarom tragicznego lotu
do Smoleñska. Czeœæ ich pamiêci.

Na koniec uroczystoœci pan burmistrz Marek D³ugozima podziêkowa³ za piêkne upamiêtnienie 
rocznicy tej zbrodni, która by³a zbiorowym ludobójstwem i nie powinna ulec przedawnieniu. 

Adrian Pietraszek
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Wernisa¿ Powiew Wiosny 

    .

,,Powiew Wiosny”- to zbiór prac, 
jakie powsta³y w ci¹gu ostatnich 
czterech lat pracy w pracowni 
plastyczno - ceramicznej, póŸniej
ju¿ rozdzielonej na dwie 
niezale¿ne pracownie. S¹ to 
pastele, malarstwo akrylowe, 
rysunki oraz monotypie. Najlepsze
prace zosta³y zebrane i sta³y siê
podsumowaniem równie¿ mojej 
pracy jako instruktora. Jestem 
szczerze dumna z naszych 
Artystów, którzy poprzez swoje 
dzia³ania pokazuj¹,
 ¿e MO¯NA I WARTO.
Oni nie chc¹ byæ zepchniêci do 
¿adnej niszy ,, dla osób 
niepe³nosprawnych”, chc¹ 
przedstawiæ siebie jako twórcze 
osoby z du¿ym potencja³em, bez 
etykietek, które ka¿¹ wzbudziæ 
uczucie litoœci. S¹ dumni, ¿e mog¹ 
zaprezentowaæ siê szerszej 
publicznoœci. To dowartoœciowuje
i motywuje na przysz³oœæ.
           Lidia Zarzeczna-Szkwerko                 

Dnia 29 kwietnia o godzinie  
12 w Trzebnickim Oœrodku Kultury 
odby³ siê wernisa¿ na którym 
by³yprzedstawione prace moich 
kolegów i kole¿anek.
Goœæmi wystawy byli m.in..
Szko³a Podstawowa nr1 
oraz Burmistrz Trzebnicy.

      

Osoby niepe³nosprawne z terenu
powiatu trzebnickiego ju¿ od  
ponad czterech lat maj¹ 
mo¿liwoœæ uczestniczenia w 
zajêciach organizowanych przez 
Warsztat Terapii Zajêciowej 
Trzebnickiego Stowarzyszenia 
,,Uœmiech Dziecka“ przy ulicy
Stawowej 1 w Trzebnicy. Tam 
ucz¹ siê jak ¿yæ. Tam staj¹ siê 
bardziej samodzielni. Wœród nich 
s¹ osoby, które maj¹, lub w³aœnie 
teraz odkrywaj¹ swoje twórcze 
pasje
Jako instruktor, ka¿dego dnia 
mam przyjemnoœæ przygl¹daæ siê 
postêpom moich Podopiecznych
i niezmiernie cieszy mnie, kiedy 
widzê, ¿e z czasem pomys³y na 
nowe prace zaczynaj¹ 
przychodziæ do nich same, kiedy 
samodzielnie szukaj¹ i znajduj¹ 
rozwi¹zania.
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 pod opiek¹ pani Agnieszki Wi¹cek

Gazetê napisali dla Pañstwa: Katarzyna Kowal, Adrian Pietraszek,
 Grzegorz Cichoñ, Tomasz Kantecki, £ukasz Jurasz.

Trzebnickie Stowarzyszenie „Uœmiech Dziecka”
Warsztaty Terapii Zajêciowej

ul.Stawowa 1
55-100 Trzebnica 

Numer KRS: 0000132946

Numer konta: 63959100043001000006640001

Prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2009
dla naszej organizacji po¿ytku publicznego, któr¹ jest Trzebnickie
Stowarzyszenie „Uœmiech Dziecka”

Bank Spó³dzielczy w Trzebnicy

e-meil:  wtztrzebnica@gazeta.pl

Zapraszamy równie¿ na Nasz¹ stronê internetow¹:
                  

www.wtztrzebnica.prv.pl
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Dyrektor szko³y przechodzi korytarzem obok klasy,
z której s³ychaæ straszny wrzask. Wpada, ³apie za rêkaw 

najg³oœniej wrzeszcz¹cego, wyci¹ga go na korytarz
i stawia w k¹cie. Po chwili z klasy wychodzi kolejnych 

trzech m³odzianów, którzy pytaj¹:
-Czy mo¿emy ju¿ iœæ do domu?

-A z jakiej racji?
-No...przecie¿ skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w k¹cie,

to chyba lekcji nie bêdzie, prawda?

Nauczyciel napisa³ na tablicy wzór chemiczny i otworzy³ dziennik:
-Ma³gosiu, co to za wzór?

-To jest...No, mam to na koñcu jêzyka...
-Dziecko, wypluj to szybko!- mówi nauczyciel- To kwas siarkowy..

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe...
-Otwórzcie zeszyty...Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje?

-Po obiedzie
-To czemu tej pracy domowej nie odrobi³aœ?

-Bo jestem na diecie.


