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             INNI? A JEDNAK TACY SAMI
  Nie każdy z nas rodzi się taki sam. Niektórzy przychodzą na świat zdrowi, silni,  inni
zaś rodzą się z różnymi schorzeniami lub długotrwałymi ograniczeniami. Ten drugi
stan nazywamy niepełnosprawnością. Nasze podejście do tego tematu często jest
niewłaściwe. Wszyscy jesteśmy ludźmi i to, że ktoś ma jakieś problemy, powinno
pchać nas do pomocy takiej osobie, a nie odrzucania jej. Osoby z
niepełnosprawnościami w wielu przypadkach są bardziej uzdolnione oraz mają więcej 
samozaparcia niż ludzie zdrowi. Dowodem na to są ludzie pracujący w Zakładach
Aktywności Zawodowej.  ZAZ-y czyli Zakłady Aktywności Zawodowej  to miejsca,  w
których ludzie z niepełnosprawnością mogą wykazać się swoimi umiejętnościami.
Taki zakład mamy również w Świerzawie. 

  Mieliśmy możliwość odwiedzić Zakład i porozmawiać z ludźmi, którzy tam pracują. 
Przewodniczką naszą była pani Natalia Siemieniec - pracownik zatrudniony w dziale
obsługi. Poinformowała nas, że obecnie w zakładzie zatrudnionych jest 110
pracowników w tym 87 osób niepełnosprawnych. Jednym z celów zakładu jest
aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Często zatrudnienie w ZAZ jest
jedyną szansą na wyjście z domu oraz sprawdzenie się na otwartym rynku pracy.
Kadra zakładu koncentruje  się na wytworzeniu w osobie niepełnosprawnej nawyku
systematycznej pracy i nauczeniu odpowiedzialności za jej wykonanie. Pracownicy
podnoszą kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w szkoleniach w trakcie pracy.
Kierownictwo zakładu stara się zintegrować pracowników, organizując imprezy
integracyjne. Dużą rolę odgrywa dyrektor zakładu, pan Maciej Pietruszka, który jest
otwarty na wszelkiego rodzaju uroczystości mające wspierać osoby z
niepełnosprawnością. Stąd też wyjazdy do teatru, imprezy integracyjne, a
podsumowaniem  roku jest wigilia zakładowa. Praca z osobami niepełnosprawnymi
daje pani Natalii dużo satysfakcji, zwłaszcza  gdy widać postępy, chęci do pracy oraz
zaangażowanie osób z niepełnosprawnością.
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          Zapytaliśmy pracowników, co sądzą o swojej pracy, Oto co nam powiedzieli:
„Ta praca jest szansą. Z moją niepełnosprawnością ciężko byłoby mi podjąć gdzie
indziej pracę, co byłoby problemem dla mnie i dla mojej rodziny. Zawsze chciałem
pracować z ludźmi. Nie chcę zamknąć się w domu. To co wykonuję w niczym nie
odbiega od czynności, które wykonują osoby pełnosprawne. Myślę, że moja praca jest
użyteczna. Niepełnosprawność jest tylko wizualną stroną. Każdy niepełnosprawny ma
coś do zaoferowania światu’’ - pan  Mateusz Stolarczyk
" Zanim trafiłam do ZAZ-u pracowałam 22 lata w banku. Z powodu pogorszenia się
stanu zdrowia 6 lat spędziłam w domu. Brakowało mi kontaktu z ludźmi, więc
zatrudniłam się w ZAZ-ie. Nauczyłam się nowego zawodu - zdobnik, dekorator ozdób
choinkowych. Nigdy nie podejrzewałam, że potrafię robić takie rzeczy. Odkryłam w
sobie talent. Spełniam się w tym, co robię. Praca daje mi satysfakcję. Ludzie
niepełnosprawni mają tyle ciepła, miłości, radości, że chce się między nimi przebywać
-pani Renata Litwicka -Wolak
       Widząc osoby z niepełnosprawnością, często zachowujemy dystans, kierujemy
się uprzedzeniami. A przecież jak mówi Anna Dymna- aktorka, założycielka i prezes
Fundacji Mimo Wszystko": "Osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim
dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego
człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i
bardzo chce, żeby go normalnie traktować,"
      A tak już na zakończenie. Chyba najgorsza jest niepełnosprawność niewidoczna
dla naszego oka,  a dotykająca najgłębszych pokładów człowieczeństwa -
niepełnosprawność etyczna. Dotyka ona nas wszystkich, którzy są obojętni na los
najbardziej poszkodowanego człowieka.                                                  Alan Żurek KL
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              W obiektywie
             Marka Budzynia

Marek Budzyń – miłośnik górskich wędrówek i
pasjonat robienia zdjęć. Fotografuje naszą okolicę,
ukazując jej piękno i niezwykłość. Owa niezwykłość
objawia się miejscami, których zwykły szary, wiecznie
zabiegany człowiek, nie będzie miał możliwości
dostrzec. Zdjęcia Pana Marka swoją magią sprawiają,
że ludzie w jednej chwili przenoszą się do miejsc
uwiecznionych na zdjęciach.
Jest mieszkańcem Świerzawy. Swoją pasją zaraża nie
tylko osoby z naszej okolicy, ale również te z innych,
bardziej odległych części Polski.
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                         stronę zredagowała
                         Joanna Domańska
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Kiełbaska i
szyneczka –
przynosi
 zdrowie,
 płodność i
dostatek.

Koszyczek– najczęściej wiklinowy. Zgodnie z
tradycją wielkanocną, dekoruje się go gałązkami
bukszpanu, a umieszczone w nim pokarmy
przykrywa się śnieżnobiałą serwetką.

Ciasto
– pojawiło się w
koszyczkach
dość niedawno.
Jest znakiem
umiejętności i
doskonałości

Wiosenne porządki-Dawniej początek wiosny był
idealną okazją do wielkich porządków. Sprzątało
się mieszkania, malowało domy, robiło się
świąteczne dekoracje i przyozdabiało nimi
pomieszczenia. Nadal panuje zwyczaj sprzątania
domu tuż przed Wielkanocą. Wedle starego
zwyczaju, wszyscy domownicy muszą przyłożyć
się do porządków.

Śmigus Dyngus czyli lany
poniedziałek. Pogańskie święto,
symbolizujące budzenie się
przyrody do życia oraz
oczyszczenie z zimowego brudu.
Przepowiednia mówi, że im mocniej
oblana panna, tym większe szanse
na szybkie zamążpójście. 
autor artykułu: Marcin Leśniak

Pisanki–Pochodzenie tradycji  nie
jest do końca znane. Każdy kolory
symbolizuje coś innego. Fioletowy i
niebieski oznacza Wielki Post,
czerwony to przelana na krzyżu
krew Chrystusa, zielona, brązowa i
żółta wyrażają radość.

Tradycje
związane
z Wielkanocą
są wyjątkowo
barwne.
Niestety,nie
wszystkie
z nich zdołały
przetrwać do
dziś.

Baranek cukrowy – oznacza
pokorę i łagodność. Ten z
czerwoną chorągiewką jest
symbolem Jezusa
Zmartwychwstałego ze
sztandarem, który podkreślają
triumf i zwycięstwo.

.

Kilka jajek – symbolizują życie.
Chodź weszły do święconki
najpóźniej, to najbardziej kojarzą się
ze Świętami Wielkanocnymi. 
Chrzan – ma nam przypomnieć
cierpienie Chrystusa, symbolizuje
krzepę i siłę
Trochę soli–chroni przed
zepsuciem i ma właściwości
oczyszczające.

Chlebek – podstawowy pokarm, który dla chrześcijan
jest najważniejszym symbolem przedstawiającym
ciało Chrystusa. Gwarantuje pomyślność i dobrobyt.

W niektórych wsiach w Wielki
Piątek kobiety wychodziły z domów
przed wschodem słońca i nie
odzywając się do nikogo szły do
jeziora lub rzeki (stawu). Po
obmyciu się nabierały wody, którą
w milczeniu przynosiły do domu. Tu
polewały ręce domowników i całą
zagrodę.  - wszystko to w intencji
zdrowia, pomyślności i dobrych
zbiorów.

Nasi przodkowie wierzyli w to, że
wszystko, co w trakcie świąt się
dzieje, będzie miało wpływ na
przyszłość. Toteż starano się, żeby
Wielkanoc, jako niezwykle ważne
święto, była spędzana w domu . Źle
było widziane, że w tym czasie
ktoś chodzi po wsi. Przez dwa dni
świąt nawet nie można było
gotować, podgrzewać sobie potraw.

    WIELKANOCNE ZWYCZAJE    
Czy zastanawialiście się kiedyś, co powinno
znaleźć się w koszyczku i jakie znaczenie mają te
pokarmy?                          

  

.
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         Zwykły Niezwykły      
               KUBA

    Na warsztatach malarskich
nasi redaktorzy odkryli
prawdziwy talent – Kubę
Pietruchę. Nie byłoby nic
dziwnego, gdyby nie fakt, że ten
wspaniały chłopiec jest osobą z
niepełnosprawnością.
Choruje na zespół Downa.
Kuba uczęszcza na zajęcia z
malarstwa jak i z jazdy konnej,
pływania, tańca czy karate.
My jednak poznaliśmy Kubę
na warsztatach malarskich.
Oto co powiedziała nam jego
mama: Przygoda Kuby zaczęła
się już 10 lat temu ! Kuba rysuje
głównie portrety, ale na jego
obrazkach coraz częściej pojawia
się on sam i jego mama!  Kubę
możemy podziwiać na jego stronie
na Facebook’u pod nazwą Sztuka –
ścieżka emocjonalna Jakuba.

                                                                           Amelia Matuszak

.

.

.



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 3 04/2019 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Świerzawianka

.

           
     Zmorą współczesnego świata  są dzikie wysypiska śmieci. Ludzie, by
nie płacić za wywóz nieczystości, wolą wyrzucić je do lasów, na łąki, do
rzek. Ciekawe, czy zdają sobie sprawę z tego, jak te odpady szkodzą
środowisku.   Śmieci składowane nie w tym miejscu, co trzeba, wpływają
źle na środowisko. Mogą spowodować chemiczne i mikrobiologiczne
zanieczyszczenia wód gruntowych. oraz skażenie gleby. Są zagrożeniem
dla zwierząt, które traktują odpady jako pożywienie. Jednym z najbardziej
niebezpiecznych zagrożeń, jakie wywołują dzikie wysypiska śmieci, jest
powstający bio-gaz, który przyczynia się do samozapłonów, wywołując
bardzo groźne pożary. Szczególnie narażone są lasy.
      Poza tymi zagrożeniami dzikie wysypiska emitują bardzo
nieprzyjemny zapach z gnijących substancji organicznych oraz prowadzą
do niszczenia walorów estetycznych krajobrazu i jego bioróżnorodności.
      Dzikie wysypiska śmieci, oprócz ich negatywnego wpływu na
czystość środowiska, powodują także wielkie spustoszenie w jakości
wizualnej krajobrazu, co często dostrzegamy podczas niedzielnych
spacerów. Dlatego, jeśli zauważymy takie nielegalne wysypisko, należy
zgłaszać to gminie, na której terenie ono się znajduje. Gmina ma
obowiązek zająć się likwidacją takiego składowiska.
       Zatem biorąc powyższe pod uwagę, zadbajmy o otaczające nas
środowisko naturalne i wrzucajmy nasze śmieci do pojemników.
                Łukasz Szymański                                          

        
          Ziemia nie należy do człowieka, człowiek
należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi,
przydarzy się człowiekowi. Człowiek nie utkał
pajęczyny życia – jest on niteczką w tej pajęczynie.
Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego
siebie
                                                      Wódz Seattle

  Kiedy człowiek zabije tygrysa, nazywa to sportem,
ale jeśli tygrys zabija człowieka, nazywa się to
okrucieństwem.
                                         George Bernard Shaw

  Najbardziej palącym współczesnym problemem w
dziedzinie ochrony przyrody jest obrona naszego
gatunku przed nim samym.
                                                              Dorst

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od
każdego,na pozór niewielkiego, ludzkiego działania,
zależy od każdego z nas.
                                                   Florian Plit
Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka
zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba – odkryjemy, że
nie można jeść pieniędzy.
                                           przysłowie indiańskie

I co Wy na to?
     

  I co Ty na to?
     

.
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Gazetkę redagują:Joanna Domańska,Amelia
Matuszak, Marcin Leśniak,Łukasz Szymański, Bartek
Szymański, Antoni Dalecki, Alan Żurek 
opiekun: Krystyna Lewandowska

- Mój dziadek był na Titaniku i ostrzegał wszystkich, że
statek zatonie.
- I co?
- Wyrzucili go z kina.

– Mamo… kup mi małpkę. Proszę!
– A czym Ty ją będziesz karmił synku?
– Kup mi taką z Zoo, ich nie wolno karmić..

Mama mówi do synka: 
- Jasiu, dlaczego już się nie bawisz z Kaziem? 
- A czy ty mamusiu chciałabyś się bawić z kimś, kto
kłamie, bije i przeklina? 
- Oczywiście, że nie. 
- No widzisz. Kaziu też nie chce!

Jasiu dzwoni do dyrektora i mówi: 
-Jasiu nie przyjdzie dzisiaj do szkoły, bo zachorował.
- A kto mówi?
- Mój tata.

 ” Tatusiu, czy ty wiesz, że mama jest lepszym
kierowcą od ciebie? ” Chyba żartujesz? ” Uwierz mi.
Sam mówiłeś, że przy zaciągniętym hamulcu ręcznym
samochód nie ruszy z miejsca, a mama wczoraj
przejechała prawie 15 kilometrów! .

13 kwietnia     Dzień Scrabble
25 kwietnia     Międzynarodowy Dzień Pingwina
24 kwietnia     Europejski Dzień Śniadania
10 kwietnia     Dzień rodzeństwa
2 maja            Dzień Orła Białego
29 kwietnia     Dzień Solidarności                                
                    Międzynarodowej
12 marca        Dzień Matematyki
28 kwietnia     Dzień Ziemi.

Krzysztof Piątek jest odkryciem kilku ostatnich
miesięcy. Ten wspaniały piłkarz najpierw grał w Lechii
Dzierżoniów, potem w Lubinie II i Zagłębiu Lubin.
Następnie przeszedł do Genoi - włoskiej drużyny .
Wtedy został powołany do reprezentacji Polski.
 Największym jego hitem transferowym było przejście
do A.C. Milanu . Już w Genoi wykazywał talent ale w
Milanie zaczął strzelać ogromną liczbę goli. Obecnie
dorównał liczbą goli w Serie A Cristiano Ronaldo Dos
Santos Aveiro jednemu z najlepszych piłkarzy świata,
dlatego jest królem strzelców Serie A.
  Jako Polacy chcemy, żeby Piątek, Lewandowski i
Szczęsny zapewnili nam mistrzostwo Europy.
                                       Antoni Dalecki

.

.

.

91,9 m - taką odległość pokonała piłka po uderzeniu
Asmira Begovicia na bramkę Southampton.
Futbolówka po przemierzeniu tego dystansu wpadła do
bramki, której bronił Artur Boruc. Polak został
bramkarzem, który wpuścił piłkę do siatki z
największej odległości w historii.
        
Do tej pory (2019 r.) odbyło się 21 turniejów finałowych
Mistrzostw Świata w piłce możnej. Brazylia jako jedyny
kraj grała we wszystkich z nich.
    
Jedynymi reprezentantami Polski w piłce nożnej,
którzy zajęli najwyższe jak dotąd, 3 miejsce, w
plebiscycie Złota Piłka byli Kazimierz Deyna i Zbigniew
Boniek. Kazimierz Deyna zajął 3 miejsce w roku 1974,
natomiast Zbigniew Boniek w 1982 r. Robert
Lewandowski zajął 4 miejsce w 2015 roku.

stronę zredagował: Antek Dalecki, Bartek Szymański
.
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	Widząc osoby z niepełnosprawnością, często zachowujemy dystans, kierujemy się uprzedzeniami. A przecież jak mówi Anna Dymna- aktorka, założycielka i prezes Fundacji Mimo Wszystko": "Osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce, żeby go normalnie traktować,"
	A tak już na zakończenie. Chyba najgorsza jest niepełnosprawność niewidoczna dla naszego oka,  a dotykająca najgłębszych pokładów człowieczeństwa - niepełnosprawność etyczna. Dotyka ona nas wszystkich, którzy są obojętni na los najbardziej poszkodowanego człowieka.                                                  Alan Żurek KL
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	Zwykły Niezwykły                      KUBA
	nasi redaktorzy odkryli prawdziwy talent – Kubę Pietruchę. Nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ten wspaniały chłopiec jest osobą z niepełnosprawnością. Choruje na zespół Downa. Kuba uczęszcza na zajęcia z malarstwa jak i z jazdy konnej, pływania, tańca czy karate. My jednak poznaliśmy Kubę na warsztatach malarskich. Oto co powiedziała nam jego mama: Przygoda Kuby zaczęła się już 10 lat temu ! Kuba rysuje głównie portrety, ale na jego obrazkach coraz częściej pojawia się on sam i jego mama!  Kubę możemy podziwiać na jego stronie na Facebook’u pod nazwą Sztuka – ścieżka emocjonalna Jakuba.
	I co Wy na to?
	91,9 m - taką odległość pokonała piłka po uderzeniu Asmira Begovicia na bramkę Southampton. Futbolówka po przemierzeniu tego dystansu wpadła do bramki, której bronił Artur Boruc. Polak został bramkarzem, który wpuścił piłkę do siatki z największej odległości w historii.



