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Walentynki

Zapraszamy do przyjemnej lektury.

Fio³kami ci drogê uœcielê,
Kwiaty rzucê pod stopy pachn¹ce,
Wonne lasów i pól naszych ziele
I storczyki, co rosn¹ na ³¹ce...

Fio³kami ci drogê uœcielê,
¯e nie dotknie siê stopa twa ziemi,
I powiodê Ciê, bia³y aniele
I powiodê szlakami jasnemi...

W marzeñ cichym klêkniemy koœciele
Gdzieœ od ludzi daleko i œwiat³a,
Mój ty bia³y, serdeczny aniele,
Moja duszo ty jasna, skrzydlata!...

Autor Zdzis³aw Dêbicki

„Fio³kami ci drogê uœcielê...”



*Rafa³ Fojcik
 Mi³oœæ jest wtedy, gdy jedna
 osoba drug¹ szanuje i kocha.
 Nie mo¿e mówiæ tak, gdy 
 druga mówi nie.
 W mi³oœci nie mo¿e byæ 
zazdroœci, czasem mi³oœæ
 bywa bolesna.

*Joanna Charaœna
Mi³oœæ kojarzy mi siê z sercem.

*Pawe³ Barchan
 Kocham swojego tatusia.

*Pani Dagmara
 Mi³oœæ nie zazdroœci, nie
 unosi siê pych¹, nie pamiêta
 z³ego i we wszystkim pok³ada
 nadziejê.

*Pani Alicja Tas
 Mi³oœæ jest radoœci¹, 
 szczêœciem i byciem 
 z drug¹ osob¹.

*Pawe³ Banaszczyk
Mi³oœæ jest radoœci¹ 
i szczêœciem.

*Pani Lidia
Mi³oœæ jest zjawiskiem
o wielu ró¿nych odcieniach.
Inaczej wygl¹da mi³oœæ
dwojga doros³ych ludzi,
a zupe³nie inaczej mi³oœæ
matki do dziecka.

*Pani Alinka
Mi³oœæ jest to radoœæ,
szczêœcie i dobroæ.

*Ula Stankowska
Mi³oœæ jest to szacunek
do drugiej osoby.

*Ania P³otka
Mi³oœæ to dobre uczucie.
Jak jest siê z drug¹ osob¹
to ¿ycie jest lepsze.

       

*Marcin Sielski
Ja kocham swoich rodziców,
poniewa¿ s¹ dla mnie mili.

*Pani Ma³gosia
Mi³oœæ to dawanie szczêœcia
drugiej osobie.

*Marcin Stachurski
Mi³oœæ do Pana Boga, modli-
twa, wiara, skrucha i ¿al
za z³e uczynki.

*Jacek ¯ak
Mi³oœæ kojarzy mi siê z rodzinnym
wsparciem i wzajemnoœci¹.

*Kazimierz Zab³ocki
Mi³oœæ jest drugim ¿yciem 
i dodatkowym napêdem.

*Pani Lucynka
Mi³oœæ kojarzy mi siê z wiosn¹,
kwiatami i przystojnym facetem.

*Pani Agnieszka
Mi³oœæ jest dla mnie czymœ
cudownym, jest radoœci¹
i spe³nieniem marzeñ.

*Pani Ania Kowal
Mi³oœæ to jest bardzo szerokie
pojêcie. Mo¿e byæ do bliŸniego
swego, drugiego cz³owieka,
partnera ¿yciowego. Jest to te¿
Pasja. Mo¿emy kochaæ samo-
chody, komputery, roœliny
i zwierzêta.

*£ukasz Jurasz
Mi³oœæ to przyjaŸñ, dobre s³owo,
dobry uczynek, pomoc, sympatia.
Mi³oœæ jest radoœci¹. £ukasz
kocha wszystkie panie na literê  A.

*Grzegorz Cichoñ
Mi³oœæ kojarzy mi siê
z poœwiêceniem i przywi¹za-
niem.

*Tomek Kantecki
Mi³oœæ to zdrada.

*Kasia Kowal
Kocham mamê, tatê
i Pani¹ Agnieszkê.

*Adrian Pietraszek
Ofiarowanie czegoœ 
drugiej osobie.

*Marcin Wysocki
Mi³oœæ w ma³¿eñstwie to nie
tylko kontakt fizyczny.
Mi³oœæ to wsparcie w trudnej
sytuacji, jak pojawi siê problem
to nie uciekamy tylko rozwi¹-
zujemy go wspólnie.
Wyznajemy nawet najtrudnie-
jsz¹ prawdê.

Marcin Wysocki
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Mi³oœæ! Czym dla nas jest?



Walentynki
Walentynki obchodzimy jak co roku 14 lutego.
Patronem tego œwiêta jest œw. Walenty.
Wszyscy ludzie sk³adaj¹ sobie ¿yczenia.
Œwiêto to jest dla ludzi zakochanych,
w ten dzieñ zakochani wychodz¹ do kina,
do restauracji, do kawiarni i na dyskoteki.

Przepis na udane Walentynki
Dobrym pomys³em na udane 
Walentynki jest randka
z dziewczyn¹/ch³opakiem. 
Mo¿na j¹/jego zaprosiæ 
do dobrej restauracj, 
na romantyczny 
obiad lub na kolacjê przy 
œwiecach. Ch³opak mo¿e 
obdarowaæ dziewczynê 
pierœcionkiem zarêczynowym. 
Dziewczyna a Twoja przysz³a
¿ona mo¿e przyj¹æ zarêczyny 
ale nie musi. Dlatego te¿ 
trzeba byæ przygotowanym.
Za drugim razem mo¿e bêdzie
lepiej. 

Trzeba mieæ nadzieje, 
¿e po pewnym czasie
przyjmie zarêczyny.
Alternatyw¹ wyjœcia 
na miasto mo¿e byæ 
romantyczna kolacja 
w domowym zaciszu.

Na pierwsze danie proponujê zupê

bananow¹ z kurczakiem:

-banan

-2 piersi z kurczaka

-3 niewielkie ziemniaki

-papryczka chili

-2 czerwone cebule

-³y¿ka mas³a

-pó³ szklanki mleczka kokosowego

-sól i pieprz

Sposób przyrz¹dzenia.
Najpierw piersi z kurczaka kroimy w du¿¹ kostkê

lub paski. Wrzucamy do garnka i gotujemy

w niewielkiej iloœci wody lub bulionu, osobiœcie polecam

bulion. Podajemy cebule pokrojone w cienkie

plastry i  drobniutko  posiekan¹ papryczkê

chili . Doprawiamy sol¹ i pieprzem, gotujemy

chwilê. Nastêpnie wrzucamy wczeœniej obgotowa-

ne ziemniaki pokrojone w niewielkie kawa³ki oraz

pokrojonego banana. Gotujemy na ma³ym ogniu

przez oko³o godzinê,  by zupa siê  nie wygotowa³a.

Wyjmujemy miêso, resztê mieszamy na krem.

Dodajemy  mleczko kokosowe i mas³o. Wk³adamy

miêso i podajemy zupê. Mo¿na j¹ udekorowaæ

plastrami czerwonej cebuli lub zio³ami.

Jeœli jest gêsta mo¿na dolaæ odrobinê bulionu.

Banany zapiekane z szynk¹ i serem

-4 banany

-du¿e plastry szynki

-pó³ szklanki œmietany

-3 ³y¿ki mas³a

-5 dag sera pleœniowego

-2 ³y¿ki posiekanych

  orzechów w³oskich

-pieprz

Sposób przygotowania
Obieramy banany

i owijamy je plastrami

szynki. Wk³adamy do 

¿aroodpornej formy

wysmarowanej mas³em.

Rozdrabniamy po³owê

sera i mieszamy ze œmietan¹,

i reszt¹  mas³a. Dodajemy 

orzechy i doprawiamy pieprzem.

Polewamy sosem banany

i zapiekamy przez kwadrans 

w piekarniku, rozgrzanym 

do 180 stopni. Przed podaniem

posypujemy reszt¹ sera oraz 

                         pietruszk¹..

Zupa bananowa z kurczakiem

Tekst Tomka Kanteckiego
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Ma³gorzata Pludra

Rafa³ Fojcik

Ma³gorzata Pludra

Katarzyna Jankowska

Ania Wieliñska
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Zimowe dyscypliny sportowe

Narciarstwo polega na
jak najszybszym zjeŸdzie ze stoku,
na d³ugich i szerokich nartach, po 
wyznaczonej trasie.
Wyró¿niamy narciarstwo: alpejskie,
klasyczne, biegowe, wysokogórskie,
niskogórskie. 

           

Snowbord lub te¿ deska 
snowbordowa zaprojektowana
tak, aby mo¿na by³o przepi¹æ j¹ do 
stóp i zje¿d¿aæ z jej pomoc¹ ze 
œnie¿nych stoków. Jest to element 
wyposa¿enia s³u¿¹cego do 
uprawiania snowboardingu.  

.

Myœlê, ¿e skoki s¹ dla wszystkich dobrze 
znane i kojarz¹ siê z Adamem Ma³yszem.
Dyscyplina ta rozgrywana na skoczniach 
narciarskich od po³owy XIX wieku.      
Od 1924 roku s¹ konkurencj¹ 
olimpijsk¹ na normalnej skoczni.
 

Saneczkarstwo s¹ to wyœcigi na sankach 
sportowych, rozgrywane na 
torach sztucznych lub naturalnych, w 
konkurencji tej bior¹ udzia³ kobiety i
mê¿czyŸni. O zwyciêstwie 
decyduje ³¹czony czas przejazdów, 
tzw. œlizgów.
Od 1964 jest to dyscyplin¹ olimpijsk¹.

   

.
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Wraz z zim¹ rozpoczyna siê sezon
na œniegowe szaleñstwo. Zawodowi
sportowcy, jak i amatorzy aktywnego
wypoczynku, powinni dowiedzieæ
siê co nieco na temat zimowych
dyscyplin sportowych. Mo¿e i Ty,
w przysz³oœci, pojedziesz na 
olimpiadê do Vancouver. 

Skoki narciarskie



Bobsleje to kolejna dyscyplina
sportowa polegaj¹ca na zjeŸdzie 
zawodników na specjalnych 
saniach ( tak¿e zwanych 
bobslejami ) po sztucznym torze
lodowym, obecnie o œredniej 
d³ugoœci 1500- 2000 m.
Tor powinien mieæ 15 zakrêtów. 

Skeleton jest dyscyplin¹ sportow¹
podobn¹ do saneczkarstwa, pole-
gaj¹ca na jak najszybszym pokona-
niu toru saneczkowego. Skeletony 
to metalowe sanki o masie 50kg,
nie maj¹ uk³adu hamulcowego,
ani kierowniczego.

Hokej na lodzie jest gr¹ zespo³ow¹,
której mog¹ towarzyszyæ uderzenia
kr¹¿ka hokejowego, ostrych krawêdzi
³y¿ew itp. W zwi¹zku z tym gracze powinni
byæ wyposa¿eni w odpowiednie 
ochraniacze. 

£y¿wiarstwo figurowe polega
na jeŸdzie, na ³y¿wach po lodowi-
sku, towarzysz¹ temu dodatkowe
elementy skoków, piruetów, kro-
ków oraz podnoszenie partnera.
   

            

£y¿wiarstwo szybkie to dyscyplina,
w której celem zawodnika jest jak
najszybsza jazda na ³y¿wach
okreœlonego dystansu po torze lodo-
wym. £y¿wiarze startuj¹ w parach
i ka¿dy z nich jedzie na zmianê po
torze wewnêtrznym i zewnêtrznym.
Nie ma znaczenia czy zawodnik wygra,
czy przegra ze swym rywalem z pary,
wa¿ny jest natomiast czas, jaki
osi¹gn¹³ przy ustaleniu klasyfikacji.
Bierze siê pod uwagê czasy wszystkich
zawodników.

Bojer œlizg lodowy napêdzany si³¹
wiatru gdzie pêdnikiem jest ¿agiel lub
rzadziej p³at lotniczy. Skrzyd³o porusza
siê po zamarzniêtym zbiorniku wodnym.

Biathlon jest specyficzn¹ zimow¹
dyscyplin¹ sportow¹. £¹czy ona 
w sobie biegi narciarskie ze strzele-
cwem. Polega na biegu o okreœlonym
czasie, którego zawodnicy 2 lub 4
razy zajmuj¹ stanowiska na strzelnicy,
przyjmuj¹c stoj¹c¹ lub le¿¹c¹ pozycjê,
oddaj¹c za ka¿dym razem po 5 strza³ów.
Rozgrywany jest równie¿ biathlon
letni. Biathlon jest popularny w:
Niemczech, Rosji, W³oszech i Skandy-
nawii.
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          -Chcia³bym zadaæ Pani kilka pytañ, 
          czy mogê?
          - Oczywiœcie, proszê.

          Pytanie 1
          - Czy podoba siê Pani praca na 
          Warsztatach Terapii Zajêciowej?
          -Bardzo, zawsze chcia³am pracowaæ 
          w takim miejscu  z takimi fajnymi 
          ludŸmi.

          Pytanie 2
         - Czym siê Pani zajmuje?
         -Jestem kierownikiem na WTZ.

          Pytanie 3
         - Jakie ma Pani zainteresowania?
         -Trochê by siê ich znalaz³o. 
          Bardzo lubiê czytaæ ksi¹¿ki 
          np. reporta¿e Pana Kapuœciñskiego,
          ogl¹dam mnóstwo filmów, bardzo 
          lubiê podró¿e górskie, no i kiedyœ mam 
          nadziejê, ¿e wejdê na Kilimanjaro 
          (to w Afryce taka góra wysoka).  :-)

          Pytanie 4
          - Nied³ugo zostanie Pani mam¹. 
          Jak siê Pani z tym czuje? 
          To bêdzie ch³opak czy dziewczynka? 
          Czy wybra³a ju¿ Pani z mê¿em imiê 
          dla dziecka?
          -Jak na razie bardzo dobrze.
          Czujê trochê niepokój czy sobie 
          poradzê? Ogromn¹ radoœæ, 
          ¿e za chwilê maleñstwo przyjdzie na 
          œwiat. Chyba bêdzie to dziewczynka.
          -Bêdzie mia³a Pani ziêcia, haha 
          -Zobaczymy.

          Pytanie 5 
           - Czy s¹ ju¿ Przygotowania?
           -Oczywiœcie stos ubranek, najwiêcej 
          w kolorze ró¿owym po mojej siostrzenicy.
          Mamy ju¿ wybrane ³ó¿eczko, wózek, komodê.
         Tak¿e jestem na etapie prania i prasowania.

Pytanie 6
-Co Pani robi w wolnym czasie?
W wolnym czasie, którego mi
teraz trochê brakuje, wyszukujê
wszystko co zwi¹zane jest
z maleñstwem. Strasznie du¿o czasu
mi to poch³ania.

Pytanie 7
-Czy chcia³aby Pani kogoœ
pozdrowiæ?
Wszystkich moich kochanych
wspó³pracowników, bo bez nich
nie by³oby tych wspania³ych warsztatów.
Z tej okazji chcia³abym bardzo serdecznie 
podziêkowaæ za wspania³¹ wspó³pracê
i w³o¿ony trud.  
Chcia³abym oczywiœcie pozdrowiæ
kochanych podopiecznych.

Wywiad przeprowadzi³
£ukasz Jurasz. 
Rozmowa
zosta³a nagrana na dykta-
fonie.
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Konkurs Kulinarny

Na Warsztatach Terapii Zajêciowej, dnia 27 stycznia,
odby³ siê Konkurs kulinarny. W konkursie tym
wziêli udzia³ reprezentanci ka¿dej pracowni.
Uczestnicy mieli za zadanie samodzielnie 
przygotowaæ potrawê wed³ug w³asnego
przepisu. W sk³ad jury wchodzi³y nastêpuj¹ce
osoby: Pani Ania Barabach, Pani Sylwia Jarocha,
Pani Lucyna Siwek. Ka¿dy z uczestników  mia³
zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci kulinarne,
które jak siê okaza³y by³y nieprzeciêtne. Przy szeœciu 
stolikach przygotowano potrawy tak znakomite,
¿e a¿ rozp³ywa³y siê w ustach.

Niew¹tpliwie jury mia³o trudny wybór .
-Rafa³  Fojcik (Pracownia Gospodarstwa  Domowego),
który przygotowa³ Shoarmê ( potrawê z ry¿em, 
kurczakiem, papryk¹ oraz cebulk¹ ).

-Oliwia  Zarzeczna (Pracownia Plastyczna ) 
przygotowa³a francusk¹ potrawê - kotlet  de Volaye
zawijany serem  ¿ó³tym i pieczarkami do tego ry¿
i sa³atka
 
-Kazimierz Zab³ocki  (Pracownia Rêkodzie³a  
Artystycznego). Zaprezentowa³ tradycyjn¹  
potrawê kuchni polskiej- ³azanki z kapust¹  
i grzybami (danie jarskie).

-Tomasz Kantecki (g³ówny  kucharz)
i asystuj¹cy mu £ukasz Jurasz 
(reprezentaci pracowni komputerowej),
przygotowali sa³atke z gyrosem.

-Krystian Puzio i Marta K³aptocz 
(pracownia ceramiczna ). Przygotowali oni
potrawkê z ry¿u, która sk³ada³a  siê  m.in
z piersi kurczaka,startej marchewki 
i selera, pieczarek pokrojonych w paski,
cebulek, z¹bek czosnku i przypraw
(sól  pieprz i jarzynka) .

-Ula Stankowska z Ani¹ Wieliñsk¹  
przyrz¹dzi³y smaczn¹  sa³atkê  z 
makaronem.

.

Trzeba uczciwie przyznaæ, i¿ poziom 
zaprezentowany przez uczestników konkursu by³  
bardzo wysoki. Zaskoczeni byli wszyscy,  
w szczególnoœci nasza Pani Kierownik, która przed 
og³oszeniem wyników podziêkowa³a uczestnikom 
za udzia³. Jury po degustacji poszczególnych 
potraw i po doœæ d³ugiej naradzie postanowi³o  
przyznaæ nagrody za trzy pierwsze miejsca,  
a pozosta³e osoby zosta³y wyró¿nione. 
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Pocz¹tek miasta da³ gród za³o¿ony przez
Hiszpana Juara de Gary, który w 1580 r., 
osiedli³ tam 60 Hiszpanów i 200 Indian.
Wyznaczy³ on m.in centralny plac miejsca
pod koœció³ i ratusz, od którego pod k¹tem
rozchodzi³y siê ulice tworz¹c szachownicê
zgodnie z przepisami, wed³ug których
zak³adano miasta w nowym œwiecie.
Utworzono  zarz¹d miejski’’,  ka¿dy
osiedleniec dosta³ plac pod budowê domu
i grunt pod uprawê zostaj¹c obywatelem
nowego grodu. W zamian za to mia³ broniæ
miasta zbrojnie. Miasto rozwija³o siê bardzo
dynamicznie. W 1816 r. zosta³o stolic¹
Zjednoczonej Prowincji La Plata a w
roku 1826 gdy proklamowano Republikê
Argentyny zosta³o stolic¹ kraju. Dziœ miasto
sk³ada siê z 47 dzielnic a ka¿da z nich 
ma w³asn¹ historiê i atmosferê. Przewa¿nie
te dzielnice maj¹ g³ówn¹ ulicê handlow¹
i skupiaj¹ siê wokó³ centralnego placu, 
na którym stoi koœció³. Najwiêkszym za-
interesowaniem turystów ciesz¹ siê
dzielnice le¿¹ce na wschodzie wzd³u¿ 
Brzegu Rio de la Plata. Skupiaj¹ siê tam 
hotele, muzea, budynki rz¹dowe, sklepy 
i miejsca rozrywki. Mimo swej wielkoœci 
Buenos Aires jest ³atwe do zwiedzania 
a ulice maj¹ logiczny uk³ad
i uporz¹dkowan¹ numeracjê, sieæ 
autobusowa jest rozbudowana.
                                                 

Najlepiej zwiedzaæ miasto pieszo, bo w ten 
sposób mo¿na trafiæ do licznych parków i bulwarów
jest ich ponad 150. Niektóre z nich zosta³y zaproje-
ktowane przez naszego rodaka p³k.in¿. Czes³awa  
Jordana Wysockiego, który by³ równie¿ Budowniczym
 linii kolejowych, fortów, fabryk a tak¿e za³o¿ycielem
 Instytutu Geograficznego. Obecnie, aby u³atwiæ zwie-
dzanie proponujê kilka tras i mam nadziejê, 
i¿ u³atwi¹ pobyt w tym mieœcie. Stanie siê on ³atwiejszy
i przyjemniejszy:Trasa Plaza de Mayo-El Obelisco-
Ró¿owy Dom-Cotedral Meropolitana Plaza de Mayo
-Plac Majowy,centralny punkt  zgromadzeñ
mieszkañców.

Warto zaznaczyæ, i¿ jest to pierwszy plac,
który powsta³ w mieœcie. Plac ten otaczaj¹ 
okaza³e budowle pochodz¹ce z XIX wieku.
El Obeliso- zwany te¿ Obelisco de Buenos.
Zosta³ wybudowany w maju 1936r.
Po³o¿ony na œrodku Plaza de La Republica
w miejscu gdzie krzy¿uj¹ siê Avenida 
Corrientes i Avenida 9 de Julio. Wysoki na
67m roœlinnosci¹. Znajdziemy tu sporo
pomników przyrody. Szczególnie piêknie
jest w listopadzie, gdy kwitn¹ drzewa
palisandrowe, miasto przypomina wtedy
fioletow¹ ³¹kê. Na koniec kilka s³ów refleksji.
Buenos Aires, choæ jest miastem po³o¿onym
bardzo daleko na drugiej pó³kuli, warto  
zwiedziæ ze wzglêdu na swój niepowtarzalny
klimat. 

Podró¿e Adriana - Buenos Aires
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Kultura latynoamerykañska obfituje w niezwykle gor¹ce
rytmy, co powoduje, ¿e turysta mo¿e poczuæ siê tu 
bardzo dobrze. Czasami wrêcz swojsko. Argentyñczycy
s¹ niezwykle bowiem ¿yczliwie nastawieni do goœci
zagranicznych. Dodaæ nale¿y, i¿ Miasto jak i ca³a prowincja
La Plata s¹ jednymi z najwiêkszych skupisk Poloni na 
kontynencie po³udniowoamerykañskim. Nasi rodacy 
odegrali wa¿n¹ rolê w rozwoju miasta jak i ca³ej Argentyny.
Mo¿na tu siê natkn¹æ tak¿e na œlady kultury europejskiej.
Wiêkszoœæ rozmów na ulicach miasta prowadzona jest
w jêzyku hiszpañskim, gdy¿ mieszkañcy s¹ w przewa¿aj¹cej
wiêkszoœæ potomkami europejskich osadników, którzy
je za³o¿yli. Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ i bogactwo
kultur zamieszkuj¹ tu tak¿e rdzenni mieszkañcy tych 
ziem. Jeszcze przed ich odkryciem (Indian). Warto
wzi¹æ ze sob¹ sprzêt min. aparat fotograficzny.
Dzisiejsza technika gwarantuje uzyskanie wysokiej
jakoœci zdjêæ które bêd¹ pami¹tkami z pobytu na 
argentyñskiej ziemi przez wiele lat. Nadmieniæ nale¿y, 
i¿ miasto by³o przez 2 lata gospodarzem s³ynnego 
Rajdu Dakar. Zlokalizowane by³y tu start i meta
odbywaj¹cego siê na bezdro¿ach Argentyny jak i 
s¹siedniego Chile. A zatem udanej wyprawy, pomimo
poniesionych wysokich jej kosztów. 
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Sylwetek podopiecznych kilka

Nazywam siê Katarzyna Jankowska.
Mieszkam w Pêgowie - 28. 
Lubiê przyje¿d¿aæ  na Warsztaty. 
W wolnym czasie jem obiad a póŸniej
gram na komputerze. Mam siostrê,
która jest starsza ode mnie.

                                                                             Nazywam  siê Krystian Puzio, obecnie czujê siê 
                                                                                                             dobrze, niedawno minê³y 4 lata  jak chodzê na 
                                                                                                             WTZ. Mieszkam w Trzebnicy,
                                                                                                              mam skoñczone 25  lat. Lubiê przychodziæ na WTZ.
                                                                                                             Po powrocie z WTZ siedzê w domu 
                                                                                                             a w wolnym czasie chodzê do kolegów w odwiedziny.
                                                                                                             Posiadam brata. Chcia³bym pozdrowiæ swojego kolegê 
                                                                                                             Paw³a Banaszczyka  i wszystkich kolegów i kole¿anki.

Nazywam siê Artur Kurek, na WTZ chodzê ju¿ rok. 
Mieszkam w Nowym Dworze. Mam 22 lata.
Lubiê przyje¿d¿aæ na WTZ. Po powrocie do domu  
jem obiad, idê na spacer, ogl¹dam telewizor. 
Mam  siostrê, która jest starsza ode mnie. 
Chcia³bym pozdrowiæ, kolegów i kole¿anki 
oraz terapeutów WTZ. Moja miejscowoœæ- Nowy Dwór. 
 Mieszkam tam od urodzenia, nie przeszkadza 
mi to, ¿e nie ma tam specjalnie ciekawych miejsc.
Mogê wymieniæ du¿o rzeczy, które mnie bardzo interesuj¹:
rozwijaj¹ca siê przyroda, praca polowa rolników,
œpiew ptaków  i zachodz¹ce w tej miejscowoœci zmiany.
Nie chcia³bym zmieniaæ miejsca zamieszkania, poniewa¿ jestem
 do niej bardzo przywi¹zany, czujê siê w niej swojsko i bezpiecznie.
Powsta³o tam równie¿ parê nowych domów i wkrótce bêdzie za³o¿one 
nowe oœwietlenie. Zosta³a odnowiona jezdnia i chodniki.
So³tys Nowego Dworu stara siê te¿ oto, aby na drodze zosta³ 
postawiony radar lub sygnalizacja œwietlna.

                                                                                                          Nazywam siê Zofia Fi³on, lat 33.  Mieszkam w Obornikach Œl. 
                                                                                                                      Mam dwóch braci  Micha³a  i  Tadzia. Bardzo lubiê chodziæ 
                                                                                                                       na Warsztaty, mam wiele kole¿anek i kolegów. 
                                                                                                                       Po  powrocie do domu pomagam mamie w przygotowaniu obiadu,
                                                                                                                       czasami chodzê na spacery ulicami Obornik Œl.
                                                                                                                       Bardzo lubiê p³ywaæ a tato mój jest nauczycielem 
                                                                                                                       p³ywania  i pracuje we Wroc³awiu, 
                                                                                                                       lubiê graæ w tenisa sto³owego.
                                                                                                                      Chcia³abym pozdrowiæ pani¹ Aniê Kowal i  jej córkê Kasiê, 
                                                                                                                      chcia³abym równie¿  pozdrowiæ  nasz¹ pani¹ Kierownik Alicjê Tas. 
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Wszystkiego najlepszego, du¿o mi³oœci  i radoœci 
oraz piêknych dni dla wszystkich narzeczonych ¿yczy
Marta Wojtaszek.

Dla Pani Anii Barabach du¿o zdrowia i s³odyczy tego
Pani £ukasz Jurasz ¿yczy mi³oœci!

Du¿o mi³oœci, radoœci i s³odyczy z okazji Walentynek
¿yczy Gosia Pludra.

Dla Pani Agnieszki od £ukasza du¿o zdrowia i s³odyczy.

Z okazji dnia zakochanych ¿yczê wszystkim zakochanym
du¿o mi³oœci i szczêœcia i radoœci od £ukasza dla Pani
Ma³gorzaty.

Z okazji Walentego zakochanego sto lat ¿ycia
£ukasz ¿yczy.

Du¿o mi³oœci dla wszystkich Podopiecznych
¿yczy Pani Dagmara. 

Mi³oœci, przyjaŸni, szczêœcia!
Ka¿dego niech spotka wielka mi³oœæ!
Z okazji Walentynek najlepsze ¿yczenia od Pani Lucynki.

Zdrowia oraz du¿o radoœci i wspania³ych dni w zdrowiu i uœmiechu
¿yczy Marcin Stachurski.

Du¿o mi³oœci,radoœci i szczêœcia ¿yczy Ula.

Walentynkowe ¿yczenia, mi³oœci, radosci i uœmiechu ¿yczy 
Pani Alinka.

Du¿o mi³oœci i uœmiechu dla Pani Beaty od Marty Fiedziuk i Jacka ¯aka.

Mi³oœæ ucieka, wiêc ³ap j¹ ju¿, bo mi³oœæ jak zaj¹c ucieknie tu¿, tu¿.
Agnieszka Wi¹cek 

Z Okazjii Walentynek!!! 
Samych piêknych i s³onecznych dni oraz mi³oœci dla wszystkich 
czytelników “Nasze Sprawy” ¿yczy Pani Ania Barabach.
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Pierwsza strona internetowa

 
                                    
 Na pocz¹tku przeniesiemy siê w da-
lek¹ przesz³oœæ i dowiemy siê kiedy
rozpoczêto budowê pierwszej sieci
komputerowej. 29 wrzeœnia 1969 
roku na uniwersytecie kalifornijskim,
a wkrótce potem na trzech uniwersytetach 
zainstalowano na potrzeby wojska 
pierwsze wêz³y sieci APPANET. 
Eksperyment ten, mia³ s³u¿yæ 
zbadaniu rozbudowania sieci 
komputerowej. W marcu1989 roku 
Tim Beners-Lee oraz Robert 
Cailliau z³o¿yli do CERNu projekt 
stworzenia sieci dokumentów
hipertekstowych o nazwie World Wide
Web. W grudniu 1990 roku Tim 
Berners-Lee stworzy³ HTML i pie-
rwsz¹ stronê internetow¹. Strona ta 
do dzisiaj jest do uruchomienia w in-
ternecie. Dwa lata póŸniej zosta³a
napisana pierwsza graficzna przeg-
l¹darka stron www. Oprócz standa-
rdowego udostêpniania stron www.
Innym u¿ytkownikom dawa³ on mo¿li-
woœæ przesy³ania poufnych danych
bezpiecznym po³¹czeniem szyfrowa-
nym. Mog³y wiêc byæ przesy³ane po-
ufne informacje. Pozwoli³o to stwo-
rzyæ nowe zastosowanie internetu,
dziêki temu zacz¹³ on siê bardzo dy-
namicznie rozwijaæ. Na tej pierszej
stronie internetowej zosta³ zamie-
szczony sam tekst, strona ta nie za-
wiera³a ¿adnych elementów graficz-
nych. Na póŸniejszych stronach za-
mieszczane by³y ju¿ kolorowe obra-
zki, zdjêcia i ruchome reklamy. W
ci¹gu tych ostatnich dwudziestu lat
internet tak siê rozwin¹³, ¿e mo¿emy
na nim robiæ praktycznie wszystko
od czytania krótkich tekstów a¿ po
ogl¹danie ziemi drog¹ satelitarn¹.
Dzisiejszy internet to wielomiliardowa 

spo³ecznoœæ bez najmniejszego problemu
mo¿emy po³¹czyæ siê z osob¹ znajduj¹c¹
siê w najdalszym zak¹tku naszego globu.
Nawet za pomoc¹ prostego telefonu komó-
rkowego. Dzisiaj praktycznie ka¿da firma
i wiêkszoœæ instytucji publicznych posiada
swoj¹ stronê internetow¹. Za pomoc¹ od-
powiednich aplikacji mamy mo¿liwoœæ stwo-
rzenia w³asnej strony internetowej w domo-
wym zaciszu. Istnieje wieli serwisów spo³e-
cznoœciowych, które s³u¿¹ nam w celu ko-
munikowania siê miêdzy sob¹. Przyk³adem
jest polska strona nasza-klasa lub amery-
kañska facebook. Strony maxior lub bardzo
popularna you tube s³u¿¹ nam w celu
przegl¹dania materia³ów video. Ciesz¹ca
siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ strona
ipla jest to interaktywna telewizja interne-
towa. Mo¿emy na niej ogl¹daæ wysokiej
jakoœci programy telewizyjne oraz filmy.
Nie wyobra¿amy sobie internetu bez komu-
nikatorów . W Polsce najpopularniejszy
jest komunikator gadu-gadu. Komunikator
skype napisany zosta³ w celu prowadzenia
video-rozmów na ekranie monitora mo¿emy
widzieæ twarz osoby, z któr¹ siê komuniku-
jemy oraz s³yszymy jej g³os. Coraz bardziej
popularne sta³o siê dokonywanie zakupów
drog¹ internetow¹ przyk³adowymi serwisa-
mi s¹ allegro i e-bay. Poprzez sklepy inter-
netowe mo¿emy kupiæ praktycznie ka¿dy
rodzaj towaru. Internet daje nam tak¿e
mo¿liwoœci za³atwiania spraw biurowych,
op³acania rachunków i przelewów pieniê-
dzy na konta bankowe. Jest to tak¿e ogro-
mne centrum rozrywki mo¿emy graæ w gry
komputerowe, poprzez sieæ z drug¹ osob¹.
Tradycyjne wysy³anie listów w papierowej
kopercie czêsto zastêpuje nam poczta

elektroniczna. W zesz³ym roku
obchodziliœmy dwudziestolecie powstania
pierwszej strony internetowej.

Adres pierwszej strony internetowej.
Http://tnij.com/1sG70

                               Marcin Wysocki

World Wide Web
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Zabawa Karnawa³owa

W dniu 10.02.2010r. na sali gimnastycznej odby³a siê zabawa karnawa³owa. 
Pani Dagmara z podopiecznymi przygotowa³a poczêstunek (faworki). 

Wszyscy uczestnicy Warsztatów Terapii Zajêciowej przygotowali dekoracje. 
S³awek Hêciek wraz z Pani¹ Beat¹ Szymañsk¹ przygotowali muzykê.

W trakcie zabawy odby³ siê konkurs „OMNIBUS”, w którym wzieli udzia³: 
Marta K³aptocz, Jacek ¯ak, Grzegorz Cichoñ, Marcin Stachurski, Marta Wojtaszek, 

Artur Kurek, Tomasz Kwak. Pytania przygotowali nasi terapeuci. 
Zwyciê¿czyni¹ konkursu zosta³a Marta Wojtaszek. 

Z ostatniej chwili:

Nasz Ma³a Galeria
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 pod opiek¹ pani Agnieszki Wi¹cek

Gazetê napisali dla Pañstwa: Marcin Wysocki, Adrian Pietraszek, Grzegorz Cichoñ,
Tomasz Kantecki, £ukasz Jurasz, Marta Wojtaszek, Piotr Paczkowski.

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


