
  Nasze Sprawy

Witamy wszystkich Czytelników po przerwie œwi¹tecznej!
Mamy nadziejê, ¿e Œwiêta spêdziliœcie razem z rodzin¹ w mi³oœci i radoœci.

Zapraszamy do wspania³ej lektury.

Jak ju¿ wiemy, na pocz¹tku roku 
zmieniamy pracownie na Warsztatach 
Terapii Zajêciowej. 
W zwi¹zku z tym zmienia siê 
redakcja Naszej Gazety.
Dziêkujemy za wspania³¹ wspó³pracê!

WARSZTATY TERAPII ZAJÊCIOWEJ
TRZEBNICKIE STOWARZYSZENIE „UŒMIECH DZIECKA”

W tym numerze:
WTZ w BYDGOSZCZY
Wigilia 
Wywiad
Sylwetki
Wspomnienia Paw³a
Moje hobby, moja pasja
Podró¿e
Co powinniœmy wiedzieæ o...?
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WTZ Trzebnica w Bydgoszczy

I
II 

Wyró¿nienie

 miejsce w konkursie fotograficznym dla Marcina Wysockiego

miejsce w konkursie rêkodzie³a dla Krystiana Puzio

 w konkursie teatralnym dla WTZ Trzebnica

      Mo¿emy z dum¹ przyznaæ, ¿e mamy talent!

  Dnia 14 grudnia, wczesnym rankiem, 
ruszyliœmy w d³ug¹ podró¿ po odbiór
nagród oraz na eliminacje konkursu 
teatralnego. Po piêciu godzinach jazdy
byliœmy na miejscu. Temat przewodni 
konkursu brzmia³ nastêpuj¹co:
„¯yj¹c z godnoœci¹ siêgamy po szczêœcie”.
Jako pierwszy wyst¹pi³ Artur Kurek,
który zaœpiewa³ utwór zespo³u Perfekt
pod tytu³em: „Autobiografia”.

 
Poziom by³ niesamowicie wysoki, przyby³y
osoby z ca³ej Polski, by zaprezentowaæ siê
na scenie w Filharmonii Pomorskiej.
Oko³o po³udnia emocje siêga³y zenitu, 
nadszed³ czas konkursu teatralnego.
Wszyscy z ogromn¹ powag¹ i pe³nym
profesjonalizmem wcielili siê w swoje role.
Po dniu pe³nym wra¿eñ, oraz pysznym obiedzie
udaliœmy siê do naszego trzy gwiazdkowego
hotelu. Wszyscy czuliœmy siê jak zwyciêzcy.

  Drugiego dnia odby³a siê gala wrêczenia
nagród, oraz wystêp Anny Marii Jopek.
Po koncercie ka¿dy móg³ zrobiæ sobie
zdjêcie ze s³ynn¹ wokalistk¹ oraz otrzymaæ
autograf.

Wszystkim serdecznie gratulujemy
i ¿yczymy równie owocnych sukcesów! 
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Zabawa Andrzejkowa 2009
25 listopada na Warsztatach Terapii Zajêciowej odby³a siê,
jak co roku, zabawa andrzejkowa. W tym roku na imprezê 
zaprosiliœmy przyjació³ ze Specjalnego Oœrodka Szkolno-
Wychowawczego pod opiek¹ Pani Eli Walczak i Pani Magdy
 Wilanowskiej. Andrzejki WTZ to nie tylko tañce, ale tak¿e
 konkursy i wró¿by. 

W tym roku przepowiadaniem przysz³oœci zajmowali siê
 terapeuci. Specjalist¹ od wosku by³ Pan Jurek i Pani Lucynka. 
Topi¹cy siê nad wod¹ wosk przelewany by³ przez klucz, 
a powsta³e odlewy zawiera³y przepowiedniê na przysz³oœæ. 
Je¿eli z wosku powsta³o serce, to oznacza³o ono spe³nienie
 marzeñ o mi³oœci, gwiazda przepowiada³a maj¹tek, a kwiat
 niespodziankê albo prezent. 

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê  zabawa z krzes³ami.
Polega³a ona na tym, ¿e osoby bior¹ce udzia³ w zabawie
ustawia³y siê wokó³ krzese³, których zawsze by³o jedno 
mniej ni¿ uczestników konkursu. Przy ka¿dej przerwie
 w muzyce zawodnicy zajmowali wolne miejsca. Osoba, 
która nie zd¹¿y³a zaj¹æ miejsca odpada³a. Ten, kto jako
jedyny pozosta³ na parkiecie wygrywa³.
Pod koniec imprezy andrzejkowej odby³y siê wybory
na najlepszy strój i zabawê podczas ca³ych Andrzejek.
Pierwsze miejsce zaj¹³ Bartek Adamus ze Specjalnego
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego,drugie Kasia Kowal, 
trzecie Ania P³otka. Tegoroczna Zabawa Andrzejkowa 
dostarczy³a wszystkim niezapomnianych
wra¿eñ i ju¿ z niecierpliwoœci¹ czekamy na nastêpn¹.

Je¿eli wierzyæ wró¿bie to w³aœnie
Kasia Kowal i Rafa³ Fojcik jako pierwsi stan¹ przed o³tarzem.
Poznanie imienia swego przysz³ego ma³¿onka lub ¿ony gwarantowa³a
pani Gosia. Na wyciêtym z papieru sercu wypisane by³y imiona
¿eñskie i mêskie. Kartkê przebijaliœmy ig³¹.  Imiê na jakie 
trafi³a ig³a to oczywiœcie imiê naszego przysz³ego partnera
¿yciowego. Oprócz wró¿b organizowane by³y przez Pani¹ Agnieszkê,
Aniê i Beatkê ró¿ne konkursy, np.  taniec z balonami, albo
 jedzenie na czas jab³ka wisz¹cego na sznurku.

Podczas zabawy mogliœmy powró¿yæ sobie tak¿e 
z butów. Buty z lewej strony ustawione by³y w rzêdzie na 
koñcu sali, ostatni but przestawiony by³ na pocz¹tek. W³aœciciel
 buta, który pierwszy dotknie progu mo¿e spodziewaæ siê w 
najbli¿szym czasie œlubu.

Wigilia

18 grudnia to pamiêtny dzieñ na Warsztatach Terapii Zajêciowej. 
Dzieñ mi³oœci oraz wybaczania. Wszyscy mogliœmy siê podzieliæ 
op³atkiem i z³o¿yæ najszczersze ¿yczenia. 

Po piêknym czytaniu Krystiana o narodzinach Jezusa i serdecznych
¿yczeniach usiedliœmy do sto³ów. Tegoroczne sto³y wygl¹da³y obficie,
mogliœmy spróbowaæ: uszek z barszczem, ryby po grecku, pieroszków,
ciasta, kompotu z suszonych owoców,pierników.

Œpiewaliœmy kolêdy i wspominaliœmy mile spêdzone chwile na Warsztatach Terapii Zajêciowej.Zapraszamy do obejrzenia
ma³ej galerii zdjêæ. 
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Ula, Ania i Marta- razem zawsze raŸniej

Nasza kadra:)

 Marcin 
i Tomki

Pawe³, Krystian, Marcin i Marta- „Ekipa Warsztatowa”

Od lewej S³awek,£ukasz,Jacek,Rafa³ i Adrian

Pani Ania i jej wnuczka

Pani Ania,Zosia,Pani Agnieszka,
Pani Alicja i Pani Sylwia

Pani Sylwia,
Pani Ania
oraz Pani
 Dagmara

Marcin,Pani Prezes i Jacek
podczas œpiewania kolêd

„Nasza mala Galeria”
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-Dzieñ dobry
-Nazywam siê Grzegorz Cichoñ i chcia³bym 
przeprowadziæ z Pani¹ wywiad
-Proszê bardzo
-Czym siê Pani interesuje?
-Bardzo lubiê ogl¹daæ filmy romantyczne, œluby, lubiê 
równie¿ bardzo przebywaæ ze swoim mê¿em jak ma wolny
 czas oraz przebywaæ z dzieæmi. Ogl¹damy wtedy telewizjê, 
jeŸdzimy na wycieczki.
-Czy praca jest tutaj bardzo mêcz¹ca?
-Nie, nie jest mêcz¹ca. Jest tutaj bardzo przyjemnie. 
Czasami mnie tylko denerwuje, jak nie zmieniacie butów. 
(Grzegorz pokaza³ na swoje obuwie zmienne)
-No tak Ty Grzegorz zmieni³eœ, ale mówiê tutaj o ogóle.
-Ile czasu ju¿ tutaj Pani pracuje?
-No ju¿ bêd¹ trzy lata.
-Oj to bardzo d³ugo.
-Czas leci.
-Czy tam gdzie Pani mieszka, ma Pani mo¿liwoœæ 
porozmawiania, odwiedzenia p. Ma³gosi Kicki?
-Nie. Ja mieszkam w Wilczynie a p.  Kicka
mieszka w Obornikach i musimy umawiaæ siê telefonicznie.
-Ma Pani zwierzêta?
-Tak, mam kota i psa.
- A czy ma Pani dzieci?
- Mam, dwie dziewczynki, nastolatki (18 i 12 lat). Bardzo ³adne. 

Wywiad z Pani¹ Lucyn¹ Siwek

- Dzieñ dobry Pani Lucynko!
 

  

-Czy ma pani rasowego psa?
-Mam z rodowodem psa, nazywa siê Puszek.
-A jakiej rasy jest pies?
-Hasky.
-O! Mój brat te¿ mia³ Haskiego.
-Haskie s¹ wierne, kochane. Nied³ugo z Pani¹ 
Agnieszk¹ bêdziemy rodzin¹, poniewa¿
ja mam samca a Pani Agnieszka ma suczkê 
Lunê. HAHA
-Czy chcia³aby Pani kogoœ pozdrowiæ w ramach 
Naszej Gazety?
-Oczywiœcie. Wszystkich Uczestników 
Warsztatów, Panie Terapeutki.
-Cieszy mnie to niezmiernie,
¿e mog³em przeprowadziæ z
Pani¹ wywiad.
-Mnie równie¿, dziêkujê.

Rozmowa zosta³a zarejestrowana
dyktafonem.

Grzegorz Cichoñ
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 Mamy XXI wiek, czasy w których ¿yjemy s¹ fascynuj¹ce, œwiat sta³ siê
globaln¹ wiosk¹ dziêki wynalazkom techniki (komputer, internet). Mo¿na 
jednak z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e ludzie s¹ zapracowani i zabiegani.
Nie maj¹ czasu praktycznie na nic. Czêsto w ich ¿yciu widaæ egoizm, 
d¹¿enie do celu kosztem innych, s³abszych i bezrobotnych. Niektórym z 
nich ¿yje siê lekko i przyjemnie. Nasuwa siê jednak pytanie: Czy s¹ 
szczêœliwi? Co prawda wiedzie im siê dobrze pod wzglêdem materialnym,
mo¿na powiedzieæ, ¿e ¿yj¹ godnie ale czy z godnoœci¹? Na postawione 
pytanie postaram siê udzieliæ odpowiedzi.
     
 Moje rozwa¿ania bêd¹ dotyczy³y szczêœcia, które osi¹gn¹æ mo¿e cz³owiek
a szczególnie osoba niepe³nosprawna, ¿yj¹c w zgodzie z w³asnym sumieniem
i z innymi ludŸmi. Bardzo wa¿n¹ rolê w ¿yciu cz³owieka odgrywaj¹ uczucia. 
Czujemy siê wtedy wolni i szczêœliwi. Œwiat staje siê jakby bardziej otwarty.
Moje dotychczasowe ¿ycie nauczy³o mnie pokory w stosunku do siebie jak i innych.
Byæ pokornym to znaczy w moim odczuciu przyjmowaæ wszystkie przeciwnoœci
losu z godnoœci¹. Muszê przyznaæ, ¿e  nie zawsze mi siê to wychodzi, bo jest bardzo
 trudne.  Uczestnicz¹c na zajêciach Warsztatów Terapii Zajêciowej, widzê na
co dzieñ osoby, które s¹ jeszcze s³absze ni¿ ja. Ich dolegliwoœci i choroby
ucz¹ czêsto pokory. Doœwiadczenia ¿yciowe, szczególnie te doznania z 
dzieciñstwa nie pozwalaj¹ mi siê wywy¿szaæ to nie zgodne z moim sumieniem
Bêd¹c uczestnikiem warsztatów w pe³ni rozwijamy swoje zainteresowania,
mo¿emy poczuæ siê tutaj spe³nieni. Dzisiejszy œwiat promuje osoby silne,
zaradne i przebojowe. Mo¿e to i dobrze lecz co maj¹ powiedzieæ osoby
niepe³nosprawne i chorzy. Dzisiejsza cywilizacja wcale nie musi oznaczaæ
wyeliminowania. Nale¿y wspomnieæ, i¿ bywa czêsto nazywana cywilizacj¹
œmierci jak okreœli³ j¹ Ojciec Jan Pawe³ II. Albowiem tylko kultura ¿ycia mo¿e
sprawiæ cz³owiekowi zadowolenie i radoœæ. Tej zasadzie wierna by³a tak¿e Matka 
Teresa z Kalkuty, wielka myœlicielka, która opiekowa³a siê chorymi i trêdowatymi
w Indiach. Nie zale¿nie od wiary wyznawanej przez dan¹ osobê, g³osi³a zasadê,
¿e ka¿demu cz³owiekowi nale¿y pomóc. Te dwie wielkie postacie ¿y³y z godnoœci¹
  i siêgnê³y po szczêœcie, zarówno na ziemi jak i w niebie. 
               
Innym zagadnieniem, które pragnê poruszyæ jest rola jak¹ mo¿e spe³niæ 
wspó³czesna technika. Szczególnie internet w integracji osób niepe³nosprawnych z
pozosta³¹ czêœci¹ spo³eczeñstwa. Warto zaznaczyæ, ¿e dla niepe³nosprawnych,
uwiêzionych czêsto w czterech œcianach w³asnego domu jest to jedyne okno na œwiat.
Jego rola bywa wiêc nieoceniona. Niesie ze sob¹ jednak pewne zagro¿enie: cierpi¹ na tym 
stosunki miêdzyludzkie, poniewa¿ ludzie mniej ze sob¹ rozmawiaj¹ w œwiecie realnym.

    

„¯yj¹c z godnoœci¹ siêgamy po szczêœcie”

   ¯yj¹c z godnoœci¹ siêgamy po szczêœcie- to stwierdzenie brzmi dumnie szczególnie, gdy
jest w nas zakorzeniony patriotyzm. Patriotyzm, czyli miloœæ do ojczyzny, w której mieszkamy.
Patriotyczne s¹ wartoœci w utworach A. Mickiewicza (Pan Tadeusz),
J. S³owackiego (Kordian), C.K. Norwida (Do kraju tego). Staj¹ siê punktem
odniesienia w twórczoœci poetów bardziej nam wspó³czesnych. Przepiêkne
wiersze poety okresu koñca dwudziestolecia miêdzywojennego i II Wojny 
Œwiatowej. Szczególnie dziœ w dobie globalizacji, która ma swoje dobre i z³e cechy,
ta mi³oœæ jest nam szczególnie potrzebna. W swojej ojczyŸnie godnie mo¿emy
jedynie ¿yæ tylko  wtedy, gdy bêdziemy szanowaæ osoby starsze, chore i niepe³nosprawne.
Ka¿dy cz³owiek ma prawo do szczêœcia, nawet ten bez dachu nad g³ow¹. Jest 
to podstawa naszego cz³owieczeñstwa. Tylko bêd¹c „patriotami dnia codziennego”
mo¿emy godnie wykonywaæ powierzone obowi¹zki. To podbudowuje i staje 
siê bodŸcem do sta³ej i wytrwa³ej pracy. Chcia³em tutaj nawi¹zaæ do twórców,
 którzy dzia³ali w tak trudnym dla Polski okresie jak czas rozbiorów: 
M.Konopnica, E.Orzeszkowa czy B.Prus.
         
           Podsumowuj¹c moje rozwa¿ania dochodzê do wniosku, ¿e szczêœciem
jest nie tylko pieni¹dz, choæ jest on bardzo potrzebny do ¿ycia lecz szacunek
dla drugiego cz³owieka jest podstaw¹ do osi¹gniêcia sukcesu w ¿yciu osobistym.
Trzeba byæ skromnym i pokornym, aby zrozumieæ bliŸniego, a jednoczeœnie g³oœno
 siê sprzeciwiaæ, gdy dzieje mu siê krzywda.    

 ¯yæ z godnoœci¹ w moim rozumieniu znaczy siêgn¹æ szczytów i zdobywaæ
góry, dlatego zacytujê naszego wielkiego rodaka Jana Paw³a II: „Musicie
od siebie wiêcej wymagaæ, choæby inni od was nie wymagali”. Siêgn¹æ po szczêœcie
mo¿na tak¿e poprzez „romantyczne uniesienie”, znaczy to kochaæ ludzi z ca³ego 
serca i ca³ej duszy. Widzieæ w cz³owieku brata, którego mo¿na pocieszyæ w chwilach
dla niego trudnych. Œwiat niew¹tpliwie znajduje siê na zakrêcie i tylko od nas zale¿y
w któr¹ stronê dobr¹ czy z³¹) bêdziemy zmierzaæ. Na koniec pragnê przedstawiæ Moje
motto ¿yciowe:„¯yj godnie ka¿dego dnia i ciesz siê ka¿d¹ chwil¹, 
bo ona jest niepowtarzalna”.

Artyku³: Adrian Pietraszek

Zdjêcie: Marcin Wysocki
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Sylwetek podopiecznych, kilka...
                                              Nazywam siê Tomek Kantecki od niedawna jestem na 

Warsztatach. Mieszkam w Prusicach. Wiêkszoœæ czasu spêdzam
w Trzebnicy,  lubiê spotykaæ siê z kolegami. W  wolnym czasie
gram na komputerze. Jestem bardzo zadowolony, ¿e mogê tutaj
przyje¿d¿aæ. Mam starsz¹ siostrê, która ma 32 lata i brata- 30lat.
Czasami wyje¿d¿am na plan serialu „Pierwsza  Mi³oœæ”, jestem
statyst¹. Przewa¿nie zaczynamy o 9:00, pijemy kawê i jemy 
bu³ki z serem i szynk¹. Najczêœciej gram mê¿czyznê, który siedzi
przy barze, pije piwo i spaceruje. Na planie spêdzam 8, a nawet 
12 godzin. W przysz³oœci chcia³bym mieæ swój w³asny hotel,
najlepiej w Zakopanym.
 Nazywam siê Kazimierz Zab³ocki, mieszkam w Z³otowie.
Mam 57 lat. W wolnym czasie sprz¹tam i gotujê obiad.
W wolnym czasie ogl¹dam telewizjê. Moj¹ najlepsz¹
potraw¹ jest gulasz z kasz¹ gryczan¹. Mam dwóch braci.
Dokoñcz zdanie:
Najbardziej lubiê..............................Ulê.
Nie lubiê kiedy........................jest z³a pogoda.
Obecnie czujê siê..........niedobrze, mam lekk¹ gor¹czkê.

Wspomnienia Pawla
    W paŸdzierniku wyjecha³em nad morze 
do Sarbinowa, na dwa tygodnie. Do dziœ
wspominam piêkny krajobraz, zapach jodu
oraz grz¹ski piach. Mieszka³em w oœrodku
oddalonym sto piêædziesi¹t metrów od
morza. 
     Pewnego wieczoru by³em bardzo nie-
spokojny. Czu³em, ¿e coœ wisi w powietrzu,
nie mog³em znaleŸæ sobie miejsca. Zdene-
rwowanie by³o widaæ na mojej twarzy.
Nagle ktoœ powiedzia³, ¿e na morzu zerwa³
siê sztorm. Wyszed³em zobaczyæ. Niebo
by³o czarne jak smo³a a wiatr hula³ niczym
tr¹ba powietrzna. Myœla³em, ¿e to koniec 
œwiata!!! G³ówne drzwi otwiera³y siê i za-
myka³y, 
 

jakby duchy chcia³y wejœæ i nawie-
dziæ nasz oœrodek. Kole¿anki by³y bardzo
przestraszone. Ja i mój przyjaciel nie
mogliœmy pokazaæ, ¿e siê boimy. Chocia¿
wiedzieliœmy, ¿e nie za dobrze to
wszystko wygl¹da...
     Na szczêœcie wszystko siê dobrze
skoñczy³o. Pomimo, ¿e wiatr poczyni³
wiele szkód. Zawsze bêdê o tym zda-
rzeniu pamiêta³.
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Niechaj œwiatlo tobie œwieci,
niechaj drogê Ci oœwieci,
¯ebyœ do mnie dziœ trafi³a,
w me ramiona siê rzuci³a
i mnie mocno przytuli³a!

¯ebyœ siê nigdy nie smuci³a,
¯ebyœ siê nigdy nie ¿ali³a,

Ci¹gle chodzi³a i uœmiechem
radosnym œwieci³a

To by³o latem, s³oñce œwieci³o,
By³em nad morzem, a ty siedzia³aœ 

na brzegu pla¿y;
Nagle podszed³em, Ciebie ujrza³em
i od razu siê w Tobie zakocha³em.

Czy mnie pokochasz,
Czy nie pokochasz

Niewa¿ne, co siê stanie
W  mym sercu pozostaniesz!

Pawe³ Banaszczyk

Moja Pasja, moje Hobby...
Lokomotywy

Witam wszystkich czytelników!
Nazywam siê Piotr Paczkowski 
i od zawsze interesujê siê
Lokomotywami i dlatego
pragnê Pañstwu opisaæ kilka z nich:
EP O9, EU 07, ET 22, EN 57, 
SM 42.

EP 09- Elektrowóz Pasa¿erski.
Prowadzi najszybsze poci¹gi w
Polsce-intercity. Ta lokomotywa
mo¿e siê rozpêdziæ do 160km/h

Elektrowóz ET 22 mo¿e jechaæ
maksymalnie z prêdkoœci¹ 
125km/h.

SM 42- Spalinowóz s³u¿y to przetaczania
wagonów. Prowadzenie poci¹gu to dla niektórych

wielka przyjemnoœæ, natomiast dla mnie 
jest ogromna. Mia³em okazjê prowadziæ
lokomotywê et22. W œrodku by³o du¿o 
przycisków m.in.czyli: SHP, samoczynne
hamowanie poci¹gu, nie naciœniêcie przy-
cisku doprowadzi do samoczynnego za-
trzymania poci¹gu.
 

TGV jeŸdzi z prêdkoœci¹ 300 km/h
Mia³em okazjê byæ na jednym z 
Paryskich Dworców i zobaczyæ TGV

EN 57- Elektryczny zestaw trakcyjny 
obs³uguje trasy lokalne.

Piotr Paczkowski

:

                                                                                                                              Nasze Sprawystr. 8



Podró¿e Adriana  -  Laponia

W kolejnym odcinku cyklu pod
 tytu³em „Podró¿e Adriana”
pragnê zaprosiæ szanownych
Czytelników do odwiedzenia
Laponii, krainy po³o¿onej na
dalekiej pó³nocy. Znana jest 
przede wszystkim z bardzo
 d³ugich, mroŸnych zim. Doro-
œli i dzieci wiedz¹, ¿e sw¹ siê-
dzibê ma tam œw. Miko³aj.

Na pocz¹tek, jak zwykle po³o¿enie
geograficzne oraz rys historyczny.
Laponia jest krain¹ le¿¹c¹ w Europie
w p³n. czêœci Pó³wyspu Skandyna-
wskiego i na pó³wyspie Kolskim.
Stanow rozleg³¹ wy¿ynê o wysokoœci
300-400m n.p.m. Wystêpuj¹ tu 
liczne jeziora. Ca³a kraina chara-
kteryzuje siê klimatem polarnym,
lato jest tu bardzo krótkie. Natu-
ralna roœlinnoœæ stanowi tundra a
na po³udniu lasy sosnowe i œwierkowe.
Obszar Laponii jest s³abo zaludnio-
ny z wyj¹tkiem okrêgów w których
wystêpuj¹ surowce naturalne m.in.:
.
.
.
:

:
 

ruda ¿elaza, miedzi, srebra, z³ota. Rozwi-
niêta jest hodowla reniferów. 

A teraz krótki rys historyczny. Przed
kolonizacj¹ Pó³wyspu Skandynawskiego
przez plemiona, rdzenni mieszkañcy
tej krainy Lapoñczycy zamieszkiwali
obszar rozci¹gaj¹cy siê od po³udniowo-
wschodnich wybrze¿y do Pó³wyspu
Kola (Rosja). Ludnoœæ skandynawska
osiedli³a siê w p³n. czêœci Pó³wyspu
Skandynawskiego, gdzie zamieszkuj¹
do chwili obecnej. Nazwy Laponii u¿yto
 po raz pierwszy w XII w. S³abo rozwi-
niête struktury spo³eczne i polityczne
powodowa³y, ¿e na przestrzeni dziejów
  Laponia nigdy nie istnia³a jako samo-
  dzielne pañstwo. Zawsze pozostawa³a
pod kontrol¹ Norwegii, Szwecji b¹dŸ
Finlandii.

Laponia bez w¹tpienia jest
miejscem spotkañ z nie ska-
¿on¹ cywilizacj¹. Ojczyzna
Lapoñczyków to miejsce wy-
pasu reniferów, wyœcigów 
psich zaprzêgów, przeja¿d¿ek
skuterami œnie¿nymi przez
bezkresne lodowe pola. Tak
 wiêc bia³e szaleñstwo do woli.
Podziwiaæ równie¿ mo¿na nie-
zwyk³e zjawisko zorzy polarnej
(cudu natury). Turyœci czêsto 
zostaj¹ zakwaterowani w je-
dnej z kilku, lodowych wiosek.

W obrêbie wioski znajduje siê
znajduje siê lodowy hotel, bar
lodowy, wykute z lodu galerie
sztuki,  labirynt oraz liczne
rzeŸby. Poza lodowymi atra-
kcjami mo¿na skorzystaæ z
tradycyjnej fiñskiej sauny,
 k¹pieli w przerêblu. A wiêc  
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doskona³y odpoczynek od
cywilizacji. Na pocz¹tku
grudnia obchodzimy w 
Polsce miko³ajki, dlatego
te¿ koniecznie trzeba 
odwiedziæ miasteczko 
Rowaniemi w Laponii. Tam
znajduje siê dom Œw.
Miko³aja i wraz z przewo-
dnikiem bêdziemy mogli
zwiedziæ miasto i ca³y ko-
mpleks. Kompleks ten 
obejmuje zagrody renife-
rów, rozrywkê.  

Miasto znane jest mi³o-
œnikom sportów zimowych
(narciarstwo biegowe,
³y¿wiarstwo).                     

Pisane przez dzieci przed ka¿dy-
mi Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia
listy do œw. Miko³aja trafiaj¹
do urzêdu pocztowego w Rowaniem
W³adze miasta skwapliwie podtrzy-
muj¹ legendê, ¿e to w³aœnie st¹d
wyruszaj¹ sanie œwiêtego.

Najwiêcej listów wysy³aj¹ dzieci
z Helskiej Brytanii, Japonii i oczy-
wiœcie Polski.

Ze wzglêdu na liczne atrakcje
warto odwiedziæ Laponiê, po-
niewa¿ mo¿na odpocz¹æ od
zgie³ku miast. Przy okazji mo-
¿na zaobserwowaæ zorzê po-
larn¹. Lapoñczycy s¹ ma³ym
 narodem(ok. 60tys. mieszka-
ñców) lecz niezwykle ¿yczli-
wych i goœcinnych dla odwie-
dzaj¹cych.

Zapewniam, i¿ wyprawy 
na nartach przez œnie¿ne
bezdro¿a, jazda na
skuterach czy saniach
ci¹gniêtymi przez renifery
na zawsze pozostanie w
pamiêci. Zim¹ jest tu
piêknie i cicho (choæ 
latem dokuczaj¹ miliardy
komarów). Mam nadziejê,
¿e artyku³ siê pañstwu 
podoba³. Dziêkujê.

Adrian Pietraszek
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Co powinniœmy wiedzieæ o chomiku? 

Aby stworzyæ chomikowi odpo-
wiednie warunki ¿ycia i zaspokoiæ
jego potrzeby powinniœmy wiedzieæ
o nim jak najwiêcej.Tylko wtedy uda
nam siê urz¹dziæ mu w³aœciwe pomie-
szczenie, karmiæ go tak jak nale¿y,
pielêgnowaæ i takie mieæ oczekiwania
w stosunku do niego, jakie on jest
wstanie spe³niæ.

Chomiki s¹ gryzoniami, nale¿¹cymi
do rodziny chomikowatych. Maj¹
niewielkie rozmiary, krêp¹ budowê
cia³a, krótkie ogony i miêkk¹, gêst¹
sierœæ. Wiêkszoœæ prowadzi naziemny
tryb ¿ycia, choæ s¹ chomikami ¿yj¹ na 
drzewach, pod ziemi¹ a nawet 
czêœciowo w wodzie. Chomiki wystê-
puj¹ nieomal na ca³ej kuli ziemskiej.
Nie ma ich tylko w Australii i oczywi-
œcie na Antarktydzie. W uzêbieniu
chomików brak jest k³ów i drugiej
pary siekaczy. Pierwsza para siekaczy
pozbawiona jest korzeni i rosn¹ przez
ca³e ¿ycie. S³u¿y chomikom do ciêcia

pokarmu i do walki z wrogami. Chomiki 
aktywne s¹ po zmierzchu i w nocy. Ze 
zmys³ów najlepiej rozwiniêty jest wêch
 i s³uch. Wzrok maj¹ znacznie s³abszy
i ze wzglêdu na swój tryb ¿ycia lepiej
widz¹ w ciemnoœci. Charakterystyczne
dla chomików jest nieustanne poruszanie
w¹sami na pyszczku. Pe³ni¹ one rolê
organów czuciowy. Po¿ywieniem chomików
jest przede wszystkim pokarm roœlinny,
uzupe³niany niewielkimi iloœciami bez-
krêgowców (owady), d¿d¿ownice itp .  
Chomiki ¿yj¹  dwa b¹dŸ trzy lata. Na 
kilka dni mo¿na zostawiæ chomika samego
w domu tylko zostawiæ mu po¿ywienie.
Chomik jest wszystko¿erny, nie jest
zwierzêciem wybrednym, zjada:
nasiona zbó¿, owoce, warzywa, sery,
miêso, pieczywo; pije mleko lub wodê.

Oliwia Zarzeczna

, ,
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 pod opiek¹ pani Agnieszki Wi¹cek.

Gazetê napisali dla Pañstwa: Marcin Wysocki, 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


