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8 MARCA TO �WI�TO WSZYSTKICH KOBIET,  
DZIEWCZYNEK, PA�.  
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 Gazeta Warsztatowa "Nasze sprawy"- grupa Panów,  pragnie zło�y� wszystkim paniom, ma-
mom, kole�ankom zło�y� najserdeczniejsze �yczenia z okazji ich  �wi�ta. 

    W ramach prezentu od Nas, dla Was drogie Panie,
      kilka wierszy … mamy nadzieje, �e si� Wam   

 spodobaj�... 
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"Raz do roku jest taki dzie�,  

który przemija jak sen 

Wszystkie Panie i Matki 

w dniu tym dostaj� kwiatki 

ja kwiatów nie mam dla Ciebie, 

jedynie mog� Ci da� całego siebie" 

"Z okazji dnia kobiet, �ycz� Ci du�o zdrowia w szczególno�ci. 

Niech u�miech na twojej twarzy zawsze go�ci, a �ycie nie sprawia trudno�ci. 

Niech wiatr pie�� niesie ci radosn�, aby� zawsze czuła si� jak wiosn�. 

W�ród pachn�cych kwiatów i �piewaj�cych ptaków. 

Aby motyle na dłoni ci siadały i najskrytsze marzenia spełniały. 

Aby ptaki po niebie latały i twojego szcz��cia szukały. 

�eby z twoich oczu leciały tylko radosne łzy, tak jak wiosn� pachn�ce bzy. 

W trudnych chwilach niech gwiazdy nad tob� czuwaj� i wła�ciw� drog� wybra� pozwalaj�. 

One nie pozwol� nigdy ci zgin�� i �adnego szcz��cia omin��" 
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"Tajemnic� jeste�, z ksi�gi czarów 

 - zbiegł�, mgł� zakl�t�, któr� nieliczni tylko przejd�. 

 Kobieto - puchu marny, 

 a nie do zdobycia. 

 Kobieto - ile w tym słowie - 

 pi�kna, miło�ci i �ycia" 



Warto te� doda�, �e w niektórych kra-

jach kobiety dostaj� tradycyjne gałazki 

akacji srebrzystej np. Włochy. W in-

nych krajach, zgodnie z miejscowym 

obyczajem, Dzie� Kobiet poł�czony jest 

z Dniem Matki.  

 W Polsce, kobiety w tym dniu 

otrzymuj� tak�e kwiaty, słodycze i inne 

podarunki. 

 Niestety wci��, w wielu miej-

scach na �wiecie, prawa kobiet s� gwał-

cone. Najcz��ciej w krajach azjatyckich 

np. w Iranie i krajach Afryki. Nie mog�
one tam w pełni uczestniczy� w �yciu 

społecznym i politycznym.  

 Mimo tego, wszystkim Paniom, 

składam moc gor�cych, płyn�cych z 

całego serca, serdecznych �ycze�.  

Wszystkiego najlepszego, du�o zdro-

wia i u�miechu na twarzy.  

Adrian Pietraszak
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HISTORIA-TRADYCJE-  

OBYCZAJE

 Korzenie tego �wi�ta si�-
gaj� roku 1908, kiedy to w Nowym 

Yorku 15 tysi�cy pracownic fabry-

ki tekstylnej, strajkowało  walcz�c 

o swoje prawa. Trzy lata pó�niej, 

w 1911 roku �wi�to to, obchodzo-

ne było po raz pierwszy.  

 Zaraz po II wojnie �wiato-

wej w 1945 r. podpisana była Karta 

Narodów Zjednoczonych, która 

była pierwszym mi�dzynarodo-

wym dokumentem, potwierdzaj�-

cym zasad�  równo�ci kobiet i m��-
czyzn. 

 Kilkana�cie lat pó�niej w 

1975 r. Organizacja Narodów Zjed-

noczonych ogłosiła Mi�dzynarodo-

wy Rok Kobiet. Dwa lata pó�niej 

Zgromadzenie ogólne ONZ przyj�ło 

rezolucj�, na mocy której �wi�to, 

mogłoby by� obchodzone w dowol-

nie wybranym, przez pa�stwa człon-

kowskie dniu. Zgodnie z tradycj�
danego kraju. 

 Współcze�nie Dzie� Kobiet 

jest oficjalnym �wi�tem w wielu kra-

jach �wiata. M��czy�ni wr�-
czaj� wtedy kobietom, mat-

kom, �onom, partnerkom, ko-

le�ankom kwiaty i drobne po-

darunki. Czasami prezenty 

ofiaruj� swoim pracownicom 

równie� pracodawcy. Nauczy-

cielki zostaj� obdarowane 

przez swoich uczniów.  

 Na �wiecie wiele firm 

prywatnych sponsoruje to 

�wi�to, najwi�cej w USA i 

krajach Europy Zachdniej. 

�
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SMAKI, SMACZKI… CZYLI ULA POLECA

FASOLKA PO BRETO�SKU 

    Składniki: 

   2kg. fasoli "drobny Ja�" 

   3-4 cebule 

   1 kg. boczku 

   0,5 kg. kiełbasy �l�skiej 

   3 słoiczki koncentratu pomidorowego 

   olej 

   przyprawy: pieprz, sól, kminek, papryka, 

   majeranek 

PRZYGOTOWANIE: 

1. Fasol� przebieram, płucz� , namaczam na noc. Nast�pnego dnia nale�y ugotowa� j� w wodzie.  

2. Odstawiam fasol� do innego garnka. 

3. Nast�pnie obieram cebul�, kroj� drobno i podsma�am na oleju. Kolejnym krokiem jest krojenie kiełbasy i boczku. 

Po czym przysma�am je osobno na patelni.  

4. Podsma�ony boczek i kiełbas� dodaj� do cebuli. Mieszam. Nast�pnie dodaj� to do ugotowanej na mi�kko fasoli. 

Ponownie mieszam. Dodaj� koncentraty pomidorowe i przyprawiam. Wszystko dokładnie mieszam.  

RADA ULI:  Je�li kto� lubi potrawy na ostro, to mo�na doda� troch� chilli. 

SMACZNEGO 

Ula Stankowska 

BO JA TA�CZY	 CHC�... 
Dnia 17. 02. 2009 zostali�my zapro-

szeni na Zabaw� Karnawałow� do 

Specjalnego O�rodka Szkolno -  

Wychowawczego.   

  Na miejsce dotarli-

�my na piechot�, niektórzy przyjechali 

busem.  Zzi�bni�ci i głodni ta�ców 

ruszali�my w stron� miejsca, gdzie 

odbywa� si� miała zabawa. 

 Po przybyciu na miejsce  

zostali�my zaproszeni na sal� gimna-

styczn�. Wszystkich uczniów szkoły  i 

nas przywitała uroczy�cie Pani Dyrek-

tor. �yczyła nam dobrej zabawy.  

  Nast�pnie rozgorzała muzy-

ka, której trudno było si� oprze�... 
Wi�c nie było mowy o podpieraniu 

�cian, tylko wszyscy ruszyli w tany… 

nawet nasze panie terapeutki wywijały 

na parkiecie. Je�li kto� poczuł si�
zm�czony, mógł złapa� troch� odde-

chu, odpoczywaj�c na ławeczce.  

 Na głodnych i spragnionych 

czekał pocz�stunek przygotowany 

przez Pani� El�biet� Walczak. Mo�na 

było skosztowa�: 
ciasteczka, paluszki, 

wafelki i grzanki 

czosnkowe. Pocz�-
stunek przygotowany 

został w kuchni tego 

o�rodka.  

 Gdy brzuszki 

zostały wypełnione,  

a podniebienia zaspo-

kojone odbył si�
Konkurs Piosenki. 

Udział wzi�li wszy-

scy w zasadzie, gdy�
ka�dy słuchaj�c soli-

stów, pod nosem co� nucił. Odwag�
by wyj�� przed wszystkich mieli: 

Tomek Kwak, Sławek H�ciek, Marta 

Kłaptocz, Łukasz Jurasz, Krzysiu 

Pióro, Jacek �ak oraz uczniowie 

o�rodka. Byli�my dumni z naszych 

kolegów i kole�anek.  

 Po wspólnym �piewaniu przy-

szedł czas, by rozru-

sza� ko�ci i powróci�
na parkiet. Ta�czyli-

�my w kółeczku, w 

parach, w��a. Odbył 

si� konkurs ta�ca w 

parach. Nas reprezen-

tował Łukasz Jurasz i 

Marta Kłaptocz. Łu-

kasz wykazał si� nie 

lada umiej�tno�ciami, 

wzi�ł Mart� na r�ce. 

 Z m � c z e n i , 

ale zadowoleni wró-

cili�my na Warsztaty. Okres karnawa-

łu dobiegł ko�ca. Nadchodzi czas za-

dumy i przemy�le�. Po tylu ta�cach 

jakie mieli�my, ten czas bardzo nam 

si� przyda.    

Krystian Puzio  

�
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MARTA WOJTASZEK 

 Nazywam si� Marta Wojta-

szek. Pochodz� z Ku�niczyska. To 

wioska, oddalona od Trzebnicy o 12 

km. Ucz�szczam na Warsztaty Terapii Zaj�ciowej od marca 2005r. W 

ci�gu trzech lat zauwa�yłam, �e pracownie uległy rozbudowie. Pra-

cownia plastyczno- ceramiczna si� rozdzieliła, w wyniku czego po-

wstały dwie: ceramiczna i plastyczna. Powstała równie� pracownia 

krawiecka.  

Jestem tu juz ponad 3 lata, byłam w kilku pracowniach: komputerowej, 

gospodarstwa domowego, ceramiczno- plastycznej. Z tych pracowni najmilej pami�tam pracowni� komputerow�. 
Bardzo lubiłam zaj�cia informatyczne. 

 Interesuj� si� muzyk� i sportem. 
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GRZEGORZ CICHO�
 Jestem Grzegorz, pochodz� z Trzebnicy. Mieszkam w 

domku jednorodzinnym, razem z rodzicami. Przyszedłem na 

Warsztaty z własnej woli, dowiedziałem o nich od Pani Miro-

sławy Stoparek. 

Obecnie ucz�szczam na Pracowni� R�kodzieła Arty-

stycznego, w której bardzo mi si� podoba. Wykonujemy tu 

m.in ikony. Do moich obowi�zków nale�y  lakierowanie i prze-

cinanie. Staram si� pomaga� wszystkim, którzy tego potrzebu-

j�.  
Oprócz zaj�� na pracowni, bardzo lubi� taniec. Sprawia 

mi on wiele rado�ci i satysfakcj�. 
Po zaj�ciach na WTZ, chodz� do O�rodka Zdrowia na 

�wiczenia.  

 Na łamach gazety, chciałbym pozdrowi� wszystkie Panie z Warsztatów, a tak�e mam� i moich dwóch, 

młodszych braci i ich �ony. 

ŁUKASZ JURASZ

 Nazywam si� Łukasz Jurasz. Mieszkam w Rz�dzi-

szowicach. Przyszedłem na Warsztaty, poniewa� znajoma 

mi poleciła. Interesuj� si� sportem i muzyk�. Moje zainte-

resowania kr���  wokół muzyki disco polo oraz muzyki 

ludowej. W wolnym czasie ogl�dam telewizj�.  
 Na warsztatach nale�� do Pracowni Gospodarstwa 

Domowego i �ycia Codziennego. Do moich obowi�zków 

nale�y  przygotowanie �niadania, dbanie o porz�dek na 

pracowni , a tak�e podlewanie kwiatów. Staram sie wypeł-

nia� polecenia moich terapeutów.  

 Lubi� przychodzi� na warsztaty, gdy� mam tu 

wielu znajomych. s� nimi: Marta Kłaptocz, Robert Pio-

trowski i Grzegorz Cicho�.  
 Moim marzeniem jest zało�enie rodziny. Chciałbym mie� �on�. Chciałbym na łamach gazetki pozdrowi�
wszystkich terapeutów, kolegów i kole�anki. 

Sylwetki zebrała Oliwia Zarzeczna  
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NASZE SPRAWY: Pani Agnieszko, 

kim pani jest z zawodu?

Pani Agnieszka Jarosz- Zieli�ska: Z 

zawodu jestem psychologiem. 

Na czym polega praca psychologa? 

- Praca psychologa to praca z lud�mi,  

polegaj�ca na pomaganiu im w rozwi�-
zywaniu ich problemów. 

W jakich sprawach mog� zgłasza� si�
do Pani uczestnicy WTZ?

- Uczestnicy WTZ zgłaszaj� do mnie 
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W TYM TYGODNIU PYTANIA ZADAJEMY... 
PANI AGNIESZCE JAROSZ- ZIELI�SKIEJ

gdy sami 

sobie nie 

mog� pora-

dzi� ze swo-

imi kłopota-

mi, np. po-

konanie stre-

su przed 

w y s t � p i e -

niem przed 

publiczno-

�ci�. 
Czy ta praca 

sprawia pani du�o satysfakcji? 

- Tak, sprawia mi wiele satysfakcji. 

Czy bywa tak �e nie uda si� pani ko-

mu� pomóc? 

- To tak te� si� zdarza. 

Czy pani gdzie� wcze�niej pracowała?

- Tak. Pracowałam wcze�niej w kilku 

szkołach, poradni  psychologiczno - pe-

dagogicznej i w przychodni. 

Czy atmosfera jaka panuje na Warsz-

tatach Pani odpowiada?

- Oczywi�cie! Panuje bardzo miła i 

rodzinna atmosfera. 

Czy  sprawy o których Pani rozma-

wia z podopiecznymi nie wychodz�
na �wiatło dzienne?

- Dla mnie, jest spraw� oczywista, �e 

to o czym rozmawiam z podopiecz-

nymi,  nie mo�e ujrze� �wiatła dzien-

nego. Straciłabym w ten sposób ich 

zaufanie.  

Czy po takiej pracy musi si� Pani 

zrelaksowa� i co Pani wtedy robi?

- Najch�tniej relaksuj� si�, gdy czy-

tam gazet� lub ogl�dam film. Głasz-

cz�  przy tym kota, który wyleguje 

si� na moich kolanach. 

Czy chciałaby pani kogo� pozdro-

wi�? 

- Pozdrawiam wszystkich uczestni-

ków WTZ, terapeutów i redaktora 

naczelnego tej gazetki. 

DZIEKUJ� ZA ROZMOW�  

Tomasz Kwak 

                                         

KRYSTIAN PUZIO PYTA PANA JERZEGO JE
EWSKIEGO

NASZE SPRAWY: Panie Jurku, ile 

lat jest Pan terapeut� na Warszta-

tach? 

Pan Jerzy Je�ewski: Blisko 20 lat pra-

cowałem w Szkole Podstawowej w Kry-

nicznie. Uczyłem głównie techniki, ale 

równie� wychowania fizycznego, plasty-

ki i biologii. Na Warsztatach Terapii 

Zaj�ciowej pracuj� juz 3 rok. 

W jaki sposób Pan tu trafił? 

- Do pracy na WTZ trafiłem z Urz�du 

Pracy, w którym znalazłem ogłoszenie. 

Prowadził Pan Pracowni� R�kodzieła 

Artystycznego, jak wygl�da dzie� pra-

cy na takiej pracowni? Co si� wykonu-

je na Pana pracowni? Z jakich two-

rzyw? 

- Na pocz�tku sprawdzamy jaki mamy 

dzie� tygodnia i jaki jest miesi�c. Podpi-

sujemy list� obecno�ci. Prac� zaczynamy 

od rozdzielenia zada� i sprawdzenia gra-

fiku, kto ma jakie zaj�cia dodatkowe

( np. zaj�cia logopedyczne, muzykotera-

pi�, rehabilitacj�). Nast�pnie przebiera-

my si� w stroje robocze i przyst�pujemy 

do pracy. Gdy si� zm�czymy, siadamy 

przy stole. Wtedy �wiczymy rozpozna-

wanie banknotów albo ogl�damy mapy 

Polski lub Europy. Odszukujemy miasta, 

stolice europejskie, rozpoznajemy flagi 

pa�stw. Przegl�damy tak�e pras� i roz-

wi�zujemy krzy�ówki. Po sko�czonej 

pracy sprz�tamy pracowni�.  
 Nasza praca na pracowni to 

głównie obrabianie drewna, wykonywa-

nie ikon, desek do krojenia, budek l�go-

wych, karmników, wieszaków, itp. 

Czy jest to trudna praca? Jakie cechy 

powinien posiada� ch�tny do pracy na 

Pana pracowni? 

- Na pocz�tku, dla podopiecznych, była 

to trudna praca. Ale po przepracowaniu 

kilku miesi�cy podopieczni nauczyli si�
obsługi narz�dzi, a co za tym idzie ob-

róbki drewna.  Wiedz� teraz, jak wyko-

nuje si� dobrze prace.  Cały czas jednak 

si� doskonal�.  
 Ch�tni do pracowni, musza 

wykaza� si� du�� sprawno�ci� fi-

zyczn�, poniewa� praca tu jest  

ci��ka.  

Zauwa�yłem, �e u Pana w pracow-

ni nie ma dziewczyn. Dlaczego? 

Czy uwa�a Pan, �e jest to praca 

zbyt trudna dla dziewczyn? 

- W naszej pracowni nie ma dziew-

czyn, poniewa� stolarstwo jest prac�
m�sk� i wymagaj�c� du�o siły fi-

zycznej. Ale… gdyby znalazła si� tak 

silna dziewczyna, to mogłaby z nami 

pracowa�. Spotykamy przecie� ju�
dziewczyny w wojsku, policji, itp. 

Jakie �rodki ostro�no�ci Pan stosu-

je, by zapewni� bezpiecze�stwo 

swoim podopiecznym? 

- Jest regulamin pracowni i znaki 

informacyjne, które okre�laj� zasady 

bezpiecze�stwa. Podczas pracy przy 

urz�dzeniach mechanicznych, udzie-

�



funkcje? Np. 

jedna osoba jest 

od przycinania, 

druga od lakie-

rowania? 

- W mojej pra-

cowni jest Rafał 

Brociek, Marcin 

Stachurski, Łu-

kasz Netwinko, 

Grzegorz Cicho�, 
Konrad D�brow-

ski, Jacek �ak. 

Najwi�cej umie-

j�tno�ci posiadaj�
Rafał Brociek i Łukasz Netwinko. Oni 

wła�nie wykonuj� najwi�cej prac, wy-

magaj�cych dokładno�ci( praca na du-

�ych płytach drzewnych, dokładne malo-

wanie, ł�czenie elementów przy pomocy 

kleju i gwo�dzi). Pozostali nad tym jesz-

cze pracuj�, ale bardzo dobrze szlifuj�
umiej�tno�ci. 

Czy pochodzi Pan z Trzebnicy? 

- Urodziłem si� w Trzebnicy, ale miesz-

kam od zawsze w Wiszni Małej. 

Co lubi Pan robi� w wolnym czasie? 

Po pracy? Ma Pan jakie� hobby? 

-Wolny czas, po pracy, po�wi�cam  pra-

cy w ogrodzie. mam mały sad, w którym 

przecinam drzewka, dokonuje oprysków 

i ró�nych zabiegów piel�gnacyjnych. 

Hoduje równie� kilka kurek, które za-

Wchodził w skład Imperium Rzym-

PODRÓ
E ADRIANA (CZ.3)
    WIEDE�
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W trzecim odcinku mojego cyklu 

chciałbym Szanownym czytelnikom 

przedstawi� Wiede�-stolic� Austrii. 

Jest to miasto le��ce w sercu  

Europy. 

 Stanowi ł�cznik mi�dzy 

wschodem a zachodem naszego konty-

nentu. Wiede� jest jednym z najwi�k-

szych i najbardziej znacz�cych miast 

Europy 	rodkowej. Rozpo�ciera si� na 

obszarze 419,9 km kw., a liczy 1680447 

mieszka�ców. Warto doda� �e jest tak-

�e centrum kongresowo-targowym 

o mi�dzynarodowym znaczeniu i 

siedzib� kilkudziesi�ciu organizacji 

mi�dzynarodowych. Wi�kszo�� z 

nich nale�y do ONZ. Przez Wiede�
przepływa Dunaj, jedna z najwi�k-

szych rzek Europy. A teraz historia 

tego pi�knego,   znanego przede 

wszystkim z walca miasta. Wiede�
został zało�ony około 500 r p.n.e. 

lam instrukcji obsługi. Cały czas te�
kontroluj�  przebieg pracy. 

Czy praca tu sprawia Panu satysfak-

cj�? 

- Bardzo lubi� prac� z młodzie��. Praca 

na WTZ sprawia mi du�o satysfakcji i 

zadowolenia. 

Gdyby miał Pan mo�liwo�� poszerze-

nia oferty swojej pracowni, to czego 

chciałby Pan nauczy� swoich pod-

opiecznych? 

- Na razie, nie my�l� o poszerzeniu ofer-

ty swojej pracowni, poniewa� nie na-

uczyłem ich jeszcze wszystkiego czego 

zamierzałem, a w szczególno�ci bez-

piecznej obsługi maszyn. 

Kto nale�y do Pana pracowni? Czy 

poszczególni uczestnicy pełnia jakie�

opatruj� dom w jajka.  

Lubi� tak�e chodzi� z psem na spa-

cer. 

Zbli�a si� Dzie� Kobiet, jak Pan 

my�li, po co jest to �wi�to? 

- My�l�, �e po to jest to �wi�to, �eby 

doceni� kobiety, które nie tylko pra-

cuj� zawodowo, ale i w domu.  

Czy Pan daje kobietom prezenty w 

tym dniu? Swojej �onie i córkom? 

- Z ró�nych okazji, nie tylko w Dniu 

Kobiet, kupuj� moim dziewczynom 

kwiaty i upominki. Jest  to miłe po-

dzi�kowanie, ze s� razem ze mn�. 
Czy chciałby Pan, za po�rednic-

twem naszej gazety, zło�y� kobie-

tom w tym dniu �yczenia, z okazji 

ich �wi�ta? 

- Z okazji Dnia Kobiet, chciałbym 

zło�y� wszystkim kobietom z na-

szych warsztatów i nie tylko, najser-

deczniejsze �yczenia i wszelkiej 

pomy�lno�ci. 

Na zako�czenie, Panie Jurku...Czy 

chciałby Pan kogo� pozdrowi�?  

- Chciałbym pozdrowi� wszystkich 

chłopców z pracowni i �yczy� im, 

szybkiego doskonalenia poznanych 

umiej�tno�ci, które przydadz� si� w 

�yciu codziennym. 

Dzi�kuj� za rozmow�

Krystian Puzio 

�



skiego. W roku 1221 uzyskuje prawa 

miejskie, a w 1440 r. rz�dy obj�ła dyna-

stia Habsburgów. Za ich rz�dów stał si�
stolic� 	wi�tego Cesarstwa Rzymskiego, 

siedzib�   biskupstwa, centrum nauko-

wym i kulturalnym. 

 W czasie panowania Rudolfa IV

(1358-1365) rozpocz�ła si� budowa ka-

tedry �w. Szczepana, a tak�e utworzono 

uniwersytet. XVI i XVII wiek to ci�głe 

zagro�enie ze strony tureckiej. Szczegól-

nie znana jest Odsiecz Wiede�ska 

(1683r.),kiedy to wojska polskie pod 

dowództwem króla Jana III Sobieskiego 

pokonały Turków, ratuj�c niemal cał�
Europ�. Złoty okres w dziejach miasta 

rozpocz�ł si� w  Xviii w.  Znacznie roz-

win�ł si� handel przemysł kultura i sztu-

ka. W  latach 1814-1815 obradował 

Kongres Wiede�ski na którym ustalono 

nowy ład w Europie po okresie napole-

o�skim. Po Wio�nie Ludów (1848) wła-

dz� obj�ł cesarz Franciszek Józef I, który 

doprowadził do utworzenia monarchii 

Austrio - w�gierskiej (1867).W 1918r. 

po I wojnie �wiatowej staje si� stolic�
republiki austriackiej. Wkroczenie wojsk 

hitlerowskich(1938) spowodowało �e 

jest jednym z miast Rzeszy, a� do roku 

1945, kiedy to po wyzwoleniu ponownie 

jest stolic� Austrii. 

 Teraz chc� przybli�y� czytelni-

kom miejsca godne zwiedzania. W tym 

celu proponuj� jak zwykle kilka tras. 

 Trasa I Stare Miasto m.in. Ka-

tedra �w. Szczepana,- ul. Ringstrasse- 

Opera- Hofburg –Teatr Dworski - Ra-

������� ��	��

�����������

tusz oraz Parlament. Kate-

dra �w. Szczepana M�czen-

nika -jeden z symboli Wied-

nia. Zbudowana w latach 

1230-1263 w stylu pó�noro-

ma�skim, nast�pnie rozbudo-

wana na pocz�tku XVI w. 

Wówczas to katedra otrzy-

mała obecn� gotyck� form�. 
Jest to jedna z najwi�kszych 

�wi�ty� w Europie, jej dłu-

go�� wynosi 107m. Ponad jej dachami, 

wznosz� si� cztery wie�e, najwy�sza z 

nich ma 136,4 m wysoko�ci. Ma bardzo 

pi�kne, bogate  w  rze�by  wn�trze. Ul.  

Ringstrasse - powstała w latach 1860-

1890,jedna z najbardziej reprezentacyj-

nych ulic. Znajduj� si� tam; Opera-jest 

jedn� najwa�niejszych scen operowych 

na �wiecie, powstała w 1869 r. Budynek 

zniszczony w roku 1945 został nakładem 

wielu sił odbudowany i zrekonstruowa-

ny. 

 Teatr Dworski- zbudowany w 

latach 1874-1888.Jeden z najpi�kniej-

szych teatrów Europy. 

 Ratusz-powstał w latach 

 1872-1883.Wybudowany  w stylu go-

tyckim, posiada strzelist� 100-metrow�
wie��, na szczycie której jest umiejsco-

wiony 3-metrowy pos�g zwany �ela-

znym Człowiekiem. 

Parlament - zbudowany w latach  

1874-1883, wzorowany na staro�ytnej 

architekturze Aten. Charakterystyczna 

jest zwłaszcza cz��� centralna z o�mio-

ma kolumnami korynckimi. Monumen-

talna fontanna znajduj�ca si� przed bu-

dynkiem obrazuje Pallas Aten�. 

 Trasa II Pałac Schonbrunn 

- Kirche  Am  Steinhoff Pałac Schon-

brunn-budowany w XVII-XVIII w na 

zlecenie cesarza  Niemieckiego Leopol-

da I. Poło�ony na południowy zachód od 

Wiednia. Ma barokowy wystrój. Wn�-
trze pokryte licznymi freskami. Składa 

si� z 1441 komnat z czego 45 udost�p-

niono zwiedzaj�cym.  W 1996 r został 

wpisany na list� �wiatowego dzie-

dzictwa UNESCO. 

 Kirche Am Steinhoff - 

jeden z najwspanialszych ko�ciołów 

secesyjnych. Dzieło Otto Wagnera z 

lat 1904-1907. 

 Trasa III Prater Prater-

centrum rozrywki , cz�sto odwie-

dzane przez turystów. oprócz luna-

parku i terenów zielonych s� tutaj 

pola golfowe, Stadion,  tor wy�ci-

gów konnych, Muzeum, a tak�e 

planetarium. 

 Trasa IV-Belweder 

Belweder-barokowy pałac ksi�cia 

Eugeniusza Sabaudzkiego. Od 

1806r. znajduje si� tu kolekcja obra-

zów  w czasie I wojny �wiatowej  

Arcyksi���  Franciszek Ferdynand 

miał tam swoj� siedzib�. Budynek 

ucierpiał mocno podczas bombardo-

wa� Miasta w 1945 r. Po wojnie 

został zrekonstruowany. 

 Trasa V-Wzgórze Kahlen-

berg- wznosi si� na wysoko��  
ok.500 m n.p.m. Miejsce słynnej 

bitwy polskiej Husarii z Turkami w  

1683r.Wspaniały widok na miasto 

oraz jego przedmie�cia. 

 Czytelnikom gor�co pole-

cam wycieczk� do Wiednia, gdy�
jest  to wspaniałe miasto. Dodatko-

wa zaleta to bliska odległo�� od 

naszego kraju oraz dobre poł�czenie 

drogowe kolejowe i lotnicze.

Adrian Pietraszek  

�

AKTUALNO�CI  
1. Od lutego grono naszych kolegów 

poszerzyło si� o dwie osoby: Pana Ka-

zimierza i Artura. S� to uczestnicy pro-

jektu ECORYS. 

2. 16 marca grupa artystyczna „Narcyz” 

wyje�d�a  na wyst�p do Strzeszowa.  

Pod opiek� Pani Beaty Szyma�skiej  

powstały zabawne skecze i spektakl 

pt.: ”Ballada  o krzy�u”. W skeczach 



W dzisiejszym temacie opowiem o jednej z najpopularniejszych stron internetowych www.nasza-klasa.pl  

Nasza klasa jest to portal społeczno�ciowy zało�ony przez studentów Uniwersytetu  

Wrocławskiego. 
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 Internet to �wietne narz�dzie 

do komunikowania si�, poznawania 

nowych ludzi czy łatwego kontaktu  np. 

z rodzin� za granic�. Nasza-klasa obec-

nie jest jedn� z najcz��ciej odwiedza-

nych stron,  poza wyszukiwark� goo-

gle.

 Na tej stronie zarejestrowa-

nych ju� jest ¾  Polaków. Strona ma 

bardzo przyjazny wygl�d i jest prosta w 

obsłudze. Jak jej nazwa wskazuje, na 

stronie tej mo�na wyszuka� konkretne 

szkoły w konkretnym miejscu, a tak�e 

odnale�� osoby z dawnych szkolnych 

lat.

 Strona posiada wyszukiwark�, 
w której wpisujemy słowa kluczowe 

(fraz�) np. imi�, nazwisko, miejsco-

wo�� i nazw� szkoły, któr� chcemy 

odnale��. Do odnalezionej osoby mo�e-

my pisa� długie wiadomo�ci i wysyła�
im zaproszenia. Profile osób zaproszo-

nych widzimy na li�cie znajomych. Co 

jest ciekawe, mo�emy zamieszcza�
swoje fotografie by nasi znajomi mogli 

je ogl�da� i łatwiej nas rozpozna�. Mo-

�emy te� pisa� komentarze pod fotka-

mi.  Na Walentynki lub Bo�e Narodze-

nie mo�emy te� wysyła� kartki �wi�-
teczne oraz liczne obrazki (prezenty) 

do danej osoby. 

Strona co jaki� czas poddawana jest 

modernizacji s� dodawane nowe opcje 

i zostaje zmieniany wygl�d strony, by 

po długim czasie jej przegl�daniu nasze 

oczy nie odczuwały monotonnego wy-

gl�du.  Zostaje tak�e zwi�kszany trans-

fer by cały czas ,dochodz�cy nowi 

u�ytkownicy nie spra-

wiali, �e strona b�dzie 

spowolniona. 

 Zało�enie konta 

na stronie jest proste i 

darmowe.

 Po wej�ciu na 

stron� ujrzymy widocz-

ny napis nie masz jesz-

cze konta i obok opcj� załó� konto za 

darmo. Klikaj�c na ni� zostanie wy-

�wietlona tabela, któr� wypełniamy 

wpisuj�c swoje dane osobiste w pu-

stych polach. Podajemy imi�, nazwi-

sko, dat� urodzenia, pseudonim szkol-

ny, swój email itd. Mo�emy tak�e napi-

sa� co� o sobie: gdzie si� uczymy, 

gdzie pracujemy, swoje hobby i  tym 

podobne. Po zako�czeniu procedury 

rejestracji, otrzymujemy email z po-

twierdzeniem, �e konto zostało zało�o-

ne z powodzeniem.

 Na stronie jak na ka�dym por-

talu obowi�zuje regulamin. Zabrania si�
np. u�ywania wulgarnych słów do osób 

odnalezionych czy obra�anie ich. Takie 

czynno�ci gro�� odpowiedzialno�ci�
karn�, osoba zniesławiona ma  prawo 

zgłosi� to na policj� internetow� zajmu-

j�c� si� przest�pstwami w sieci. Nie 

wolno tak�e zamieszcza� zdj�� o tema-

tyce erotycznej w trosce o dzieci korzy-

staj�cych ze strony. 

 Serwis ten jest cz��ciowo płat-

ny, zwi�kszenie limitu zamieszczania 

zdj�� miesi�cznie czy wysyłanie niektó-

rych prezentów wi��e si� z kosztem 2 

zł. 

Moja opinia na temat naszej klasy i 

innych portali społeczno�ciowych. 

Kiedy pisałem ten artykuł, za-

pytano mnie, co s�dz� na temat takich 

stron. 

 Oczywi�cie uwa�am, �e takie 

strony s� bardzo fajne i jak najbardziej 

powinny istnie� i nadal si�  rozwija�. 
Przy korzystaniu z takich portali nale�y 

pami�ta� o tym, ze maj� one słu�y� do-

bru i nie wyrz�dza� nikomu krzywdy.  

 Ka�dy, kto chce odnale�� kole-

g� b�d� kole�ank� z dawnych lat, na 

pewno b�dzie zadowolony z istnienia 

tej�e strony. 

www.nasza-klasa.pl 

Marcin Wysocki

�

bior�  udział: Marta Wojtaszek, Kry-

stian Puzio, Urszula Stankowska, Mar-

cin Stachurski Tomasz Kwak, Paweł 

Banaszczyk, Artur Kurek, Katarzyna 

Jankowska. 

3. Uczestnik WTZ, nasz kolega Artur 

Kurek, przygotowuje si� do wzi�cia 

udziału w Konkursie Piosenki Zaczaro-

wanej. B�dzie �piewał piosenk� z re-

p e r t u a r u  z e s p o ł u  P e r f e c t 

„Autobiografia”. Przygotowuje go Pani 

Beata Szyma�ska. 

4. Nasi koledzy i 

kole�anki z Pra-

cowni  Plastycznej 

i Ceramicznej wy-

konali prace ma-

larskie na płót-

nach. Efekt ich 

pracy b�dziemy 

mogli zobaczy� w 

pi�tek, na zorgani-

zowanej wysta-

wie. 

5. Urodziny w tym miesi�cu 

obchodz�: Jacek �ak, Pani 

Sylwia Barchan, Pan Zbi-

gniew Stachurski, Grzegorz 

Cicho�.  
 Wszystkim solenizan-

tom składamy najserdeczniej-

s z e  

�yczenia :-) 

� �
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Pozdrowienia !!!               

Łukasz Jurasz pozdrawia Pani�
Magd�, Pani�  

Dagmar�, Pani� Beat�, Pani�
Agnieszk� oraz Mart� Kłaptocz. 

Sławek pozdrawia Pani� Magd� i 
Pani� Agnieszk�.

Pozdrowienia !!!              

Grzegorz pozdrawia Pani�  
Kierownik, Pana Jurka,  
Pani� Lidk�, Pani�  

Dagmar�, Pani� Ani�  
Kowal, Pani� Ani�  

Barabach, Pani� Beat�, Pani�  
Alin�, Pani� Sylwi�, Pani�  
Magd�, Pani� Agnieszk�,  

Pani� Gosi�.

Pozdrowienia!!!

Kasia Kowal pozdrawia swoja  
mam�. 

Pan Kazimierz pozdrawia swoja 
mam�. 

Ula Stankowska pozdrawia Pani�
Madzi�, Pani� Agnieszk�, Pani�

Sylwi�. 

Albertiana to Ogólnopolski Festiwal 

Twórczo�ci Osób Niepełnospraw-

nych. Pomysłodawczyni� tego Kon-

kursu jest ANNA DYMNA. Pierwsza 

edycja konkursu odbyła si� w 2001 

roku. Od momentu powstania w 2003 

roku, współorganizatorem Festiwalu, 

obok Fundacji im. Brata Alberta, jest 

tak�e Fundacja “Mimo Wszystko”. W 

imprezie rokrocznie bierze udział po-

nad tysi�c osób.  

 W tym roku, my te� postano-

wili�my razem z Pani� Beat� Szyma�-

sk� wsi��� udział. Niestety, nie udało 

nam si� zakwalifikowa� do dalszego 

etapu, ale otrzymali�my zaproszenie, 

by zobaczy� jak inni wyst�puj�.  
  W dniu 02.20.2009r pojecha-

li�my do 

Wrocławia, 

do Teatru 

Muzyczne-

go Capi-

tol”. Po raz 

dz i ewi� t y 

W r o c ł a w 

go�cił Al-

bertian� u 

siebie. Wy-

jechali�my 

po godz. 9, 

pod opieka 

naszych terapeutów. Zabrali�my ze 

sob� kanapki i napoje.  

 Po wielu logistycznych 

trudach, dotarli�my po godzinie  

11 na miejsce. Pierwsze kroki skie-

rowali�my ku szatni i toaletom. 

Nast�pnie poszli�my na Sal� Wido-

wiskowa, w której odbywały si�
prezentacje. W tym roku było sze��
zespołów z ró�nych placówek. Pla-

cówki  przygotowały przedstawie-

nia o ró�nej tematyce. Obejrzeli-

�my  wiele przedstawie� m.in.  Ka-

meleon -  „Opowie�� o miło�ci”, 

”Kama makaka ma - zabawy z j�-
zykiem”, Teatr ta�ca  „Droga do 

miło�ci”, Okuliki -   „Miłosierny 

Samarytanin”, Tarat -  „Piosenka 

jest dobra na wszystko”, Iskierki - 

„Czarna mamba”, Muminek Blues 

Band  „Legenda o Smoku Wawel-

skim”. 

 Oprócz  przedstawie� teatral-

nych, były tak�e wyst�py wokalne 

solistów. W kategorii solistów usły-

s ze l i �my:  D a r i �  K a r b o w s k�  
„Wróbelek”, Jana Stodolnego i 

„JambalayE”, Natali� Buli�sk� i 

„Rado�� najpi�kniejszych lat”, Ew�
�okowsk� i „Daj mi chwil�”, Pawła  

Szweda  „Czas nas uczy pogody”, 

M a g d a l e n �  H � � k a  i  

„Remedium”.  

 Laureaci pierwszych miejsc 

otrzymali  maski symbolizuj�ce Kra-

kowskie Teatry, a tak�e mo�liwo��  
wyjazdu  do Krakowa na Finał IX 

Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczo-

�c i  osób  Niepełnosprawnych 

„Albertina”.  Wrocławskie Prezenta-

cje  wygrał spektakl Muminek Blues 

B a n d   z  p r z e d s t a w i e n i e m 

pt.:”Legenda o smoku wawelskim”.  

 Nast�pny taki festiwal za rok. 

Mo�e i nam si� uda w przyszłym roku 

odwiedzi� Miasto Kraka… 

Krystian Puzio  

MY TAM BYLI�MY... ALBERTIANA

�


