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Nasze Sprawy 

Trzebnickie Stowarzyszenie 'Uśmiech Dziecka'  

 

 Główny temat naszego warsztato-
wego kwartalnika zostanie poświęcony  
naszej pielgrzymce do Rzymu.  
Dnia 09.03.2011r. wyruszyliśmy autoka-
rem do Włoch. Po dotarciu na miejsce 
pokonując Czechy i Austrię po raz pierw-
szy zobaczyliśmy piękny Dom wypoczyn-
kowy „Jan Paweł II”.  Głównym celem 
pielgrzymki było odwiedzenie grobu Pa-
pieża Jana Pawła II i Świętego Piotra  
w podziemiach Bazyliki w Watykanie,  
z zamiarem modlitwy w intencjach siebie  
i swoich najbliższych.  
 W drugi dzień  odwiedziliśmy Ba-
zylikę św. Jana na Lateranie- pierwszy 
katolicki kościół na świecie oraz Święte 
Schody po których Jezus Chrystus był 
prowadzony na sąd Poncjusza Piłata. Po 
krótkim odpoczynku zobaczyliśmy Rzym 
Antyczny: Koloseum, Forum Romanum 
oraz Kapitol. W sobotę odwiedziliśmy 
Ogrody Papieskie w miejscowości Tivoli, 
niedaleko Rzymu popularnie nazywane 
krainą „600 fontann”. Ten piękny park 
osadzony został na samym szczycie gó-
ry, którą zdobi wspaniały oliwny gaj.  
Niedziela była bardzo ważnym dniem dla 
pielgrzymów z Polski.  Po długo wyczeki-
wanym dotarciu na plac Świętego Piotra 
odwiedziliśmy grobowiec Ojca Świętego 
składając intencje napisane na kartecz-
kach. Ksiądz Rafał odprawił Mszę Świętą  
w miejscu pochówku Papieża. W podzie-
miach Watykanu pochowani są także po-
zostali Papieże w tym Święty Piotr. W po-
łudnie zebraliśmy się na Placu przed Ba-

zyliką. Powitał nas następca Jana Pawła 
II- Benedykt XVI, wygłaszając dwudziesto 
minutowe orędzie w kilku językach. Wy-
darzenie to zapamiętamy do końca na-
szego życia. Dodało nam siły i wiary  
w samego siebie. Polały się łzy, była ra-
dość i smutek. Nasze rodziny mogły nas 
zobaczyć w telewizji TVP 1.  
 W poniedziałek wyruszyliśmy na 
cały dzień. Zobaczyliśmy m.in. Panteon, 
starożytną  świątynie użytkowaną jako 
kościół katolicki Najświętszej Marii Panny 
od Męczenników. Górna kopuła posiada 
wylot w kształcie okrągłego otworu. Zwie-
dziliśmy Rzym barokowy: Piazza Navona 
z fontanną „Czterech Rzek”, Plac Wenec-
ki, Fontanne di Trevi i Schody Hiszpań-
skie. Podczas zwiedzania mieliśmy także 
wolny czas na zrobienie zdjęć, zakupie-
nie pamiątek oraz posmakowanie wło-
skich lodów i pizzy. We wtorek wyruszyli-
śmy w drogę powrotną do domu. Wrócili-
śmy dnia 16 marca troszkę zmęczeni ale 
szczęśliwi. Była to niesamowita przygo-
da. 

POLAŁY SIĘ ŁZY, BYŁA RADOŚĆ I SMUTEK 
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 Pogodę mieliśmy bardzo ładną. W hotelu 
było czysto i schludnie. Codziennie mieliśmy za-
pewnione śniadanie, lunch, obiado-kolację. Przy-
jechaliśmy do Rzymu na następny dzień,  
w czwartek wieczorem. W każdy dzień było dużo 
wycieczek, m.in. byliśmy w Colosseum, zwiedza-
liśmy kościoły i starożytny Rzym. Autobus był 
fajny, tylko siedzenia były trochę niewygodne. 
Kierowców mieliśmy trzech i przewodniczkę, któ-
ra miała na imię pani Mariola.  
 To ona z nami chodziła i ksiądz Rafał. 
Byliśmy na fontannach i na Placu Świętego Pio-
tra. Tam się pojawił Papież Benedykt XVI.  
Był również czas na kupowanie pamiątek. Byli-
śmy też na takich schodach, na których  wchodzi-

liśmy na kolanach. Te dni minęły nam bardzo 
szybko. W drodze powrotnej spodobały mi się  
tunele podziemne i góry Alpy. W pokoju byłem  
z moją Mamą i z panią Wiesią. Nasz numer poko-
ju- 105. Tam, gdzie mieszkaliśmy: ja i moja ma-
ma, nie mogliśmy trafić na stołówkę, ponieważ 
były dwie windy, a my zawsze wchodziliśmy  w tą 
drugą windę.  Mieliśmy z tym kłopot. Tam w Rzy-
mie jeździły na ulicach karetki pogotowia na sy-
gnale. Dużo było motocykli i samochodów. Spo-
tkaliśmy bardzo dużo ludzi różnej narodowości. 
Pielgrzymka mi się bardzo podobała.  
 
    Rafał Fojcik 
   

NASZA PRZYGODA W CUDOWNYM MIEŚCIE 

 Bardzo mi się podobało. 
Zwiedziliśmy różne zabytki. 
Pogoda była przepiękna i było 
bardzo ciepło. Zwiedziliśmy Co-
losseum, Plac Świętego Piotra, 
Watykan, Fontannę Di Trevi.  
Oglądaliśmy Papieża Benedykta 
XVI. Odbyła się msza z Księ-
dzem Rafałem, który był sympa-
tyczny i miły dla nas. Zwiedzili-
śmy grób Świętego Jana Pawła 
II. Jechaliśmy przez Czechy  
i Austrię, mieszkaliśmy w domu 
wypoczynkowym. Było bardzo 
miło i czysto. Mieszkałam  
z Kasią.  Jedliśmy na obiad ma-
karony z sosem. Na śniadanie 
rogaliki i popijaliśmy Cafe Late. 
 
 Urszula Stankowska 
 
 
  

 Najbardziej mi się po-
dobał w Rzymie Plac św. Piotra 
i msza przy grobie Jana Pawła 
II oraz fontanny w Tivoli i Villa 
d`Este. Podobały mi się jeszcze 
inne zabytki. Pogoda była także 
bardzo ładna. Mieszkaliśmy  
w hotelu Don Orion Roma.  
Na obiad i kolację mieliśmy róż-
nego rodzaju makarony wło-
skie, przygotowane przez ob-
sługę hotelową.  Na śniadanie 
mieliśmy rogaliki, popijaliśmy je 
kawą z mlekiem. 

Autobus wyposażony był w 
miejsca siedząco-leżące, 
śpiewaliśmy też różne piosenki 
a także oglądaliśmy filmy. 
W hotelu mieliśmy razem poko-
je, mieszczące po cztery osoby.  
Towarzyszyła nam fajna Pani 
przewodnik oraz Ksiądz Rafał. 
Po drodze widzieliśmy też góry 
Alpy. 
      Marta Wojtaszek 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bardzo mi się podobały Rzymskie fon-
tanny a zwłaszcza fontanna Di Trevi. Duże 
wrażenie zrobiły na mnie: Most Aniołów (most 
miłości), Koloseum, Bazylika św. Pawła  
za murami. Mogłam przejść na kolanach po 
Świętych Schodach. Byłam też na Watykanie, 
gdzie orędzie w kilku językach, w tym po pol-
sku, wygłosił Ojciec Święty Benedykt XVI.  
Podobały mi się także Schody Hiszpańskie, 
fajnie się po nich szło.  Mieliśmy codziennie 
Eucharystię. PS: w autobusie kto z nas chciał 
otrzymał śpiewniki.  Śpiewaliśmy różne pio-
senki, choć trochę było niewygodnie spać. 
Była bardzo piękna i słoneczna pogoda. Były 
długie spacery po starożytnym Rzymie, ale 
daliśmy radę choć było ciężko.  Widziałam 
wysokie palmy, a na nich owoce.  Byliśmy 
również w Bazylice Św. Pawła na Lateranie.  
Mieszkaliśmy w hotelu, który nazywa się Don 
Orione Roma Jana Pawła II. 
   MONIKA DZIADAS 
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Monika Dziadas 

Urszula Stankowska 

Kasia Kowal 



KONRAD DĄBROWSKI 

URSZULA STANKOWSKA 

URSZULA STANKOWSKA 
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Nasza gazeta wydawana jest od 

kilku lat na Warsztatach Terapii 

Zajęciowej w Trzebnicy. 
Nakład miesięcznika Nasze 
Sprawy rozpowszechniany jest 

także w okolicznych miejscowo-

ściach poza Trzebnicą. Wiele 
osób zapewne zastanawia się 
jakie miejsca warto odwiedzić. 
Postanowiłem napisać krótki 
przewodnik po Trzebnicy dla 

mieszkańców powiatu. 
Pierwszym miejscem, które war-
to byłoby odwiedzić to „Serce 
Miasta”, czyli Rynek. Pięknie 
odrestaurowany od niedawna 

ratusz oraz nowo postawiona 

fontanna i pręgierz wspaniale 

prezentuje się nie tylko w dzień, 
ale również wieczorem. Archi-
tektura została bogato podkreślo-
na efektywną kompozycją oświe-
tleniową. W dalszą drogę może-
my udać się do Bazyliki św. Ja-
dwigi, połączonej z kompleksem 
klasztornym. Kompleks ten znaj-

duje się przy ulicy ks. Dziekana 
Wawrzyńca Bochenka. Budowla 
uważana jest za główną wizy-
tówkę miasta. Postawiony przez 
Henryka Brodatego ponad 800 

lat temu kompleks, to jeden z 

najważniejszych opactw w na-
szym kraju wpisany do świato-
wego dziedzictwa UNESCO.  

Z placu parkingowego przed 

głównym wejściem do Bazyliki 
widzimy najwyższe wzgórze 
Trzebnicy o nazwie geograficz-

nej Kocia Góra (Winna Góra). 
Zamierzam właśnie poprowadzić 
was w jej kierunku. Nie jest to 

daleka droga, bo około 200 me-
trów od Bazyliki. Wzgórze 
wznosi się na wysokość około 
300 metrów n.p.m. 
Wchodząc na jego szczyt zoba-
czymy wspaniały panoramiczny 
widok na cały obszar miasta,  
a kompleks klasztorny zobaczy-

my u samych stóp wzgórza. Po 
drugiej stronie za wzgórzem 

przy ulicy Czereśniowej znajduje 
się Rotunda Pięciu Stołów, mu-
rowany krąg wzniesiony w XIII 
w. Miejsce to związane jest         
z charytatywną działalnością św. 
Jadwigi oraz odosobnienie cho-

rych podczas wielkiej epidemii w 

XVII wieku. Idąc ulicą Czere-
śniową na wprost dotrzemy do 
trzebnickiego Lasu Bukowego. 

Tuż po wejściu do lasu napotka-
my zameczek, piękny dawny 
pałacyk obecnie służący jako 
budynek mieszkalny. Przecho-

dząc przez las można także prze-
jechać rowerem, po wyznaczo-
nych dla tego celu ścieżkach, 
wyjdziemy na Trzebnickie Stawy 

które są obecnie w trakcie rewi-
talizacji. Stawy można będzie 
obejść spacerkiem po pięknej 
posadzce jaka została ułożona na 

eleganckim spacerowym depta-

ku. Skręcając w lewo, na 

jedną z najdłuższych ulic miasta 
Armii Krajowej i docierając na 
ulicę Wrocławską, kierując się  
w kierunku Wrocławia, dociera-
my na Wzgórze Kaplicze. Ten 
ostatni etap wycieczki po naj-

ważniejszych miejscach Trzebni-
cy zaprowadzi nas właśnie do tej 
maleńkiej kapliczki. 
Oprócz tego, że miejsce jest rów-
nie atrakcyjne, jak pozostałe, 
kręcono tutaj także sceny do kil-
ku produkcji polskiej kinemato-

grafii. Najsłynniejsze z nich to: 
„Ogniem i Mieczem” oraz 
„Czterej Pancerni i Pies”. Więcej 
informacji na temat miasta oraz 

miejsc turystycznych, znajdują-
cych się tutaj, można uzyskać  
w Ratuszu oraz na niezależnym 
portalu miasta . 

http://trzebnica24.eu/wordpress/  

 W księgarni możemy także na-
być album o Trzebnicy. 
 

 



TRZEBNICA W OBIEKTYWIE 
 

 

Autor zdjęć: Marcin Wysocki 

Bazylika św. Jadwigi i Ołtarz Polowy 

Koty przy Ratuszu Miejskim 

Ratusz miejski w Rynku 

Kościół Leśny w Lesie Bukowym 

Bazylika św. Jadwigi i Klasztor 

Rotunda przy ul. Czereśniowej 

Szynobus 

Kocia Góra (Winna Góra) 
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W dniu 10.02.2011r.   

w Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym nr 2,    

w Trzebnicy, odbyła się 
Zabawa Karnawałowa. 
Uczestnicy WTZ  wraz  

z terapeutami zostali za-

proszeni do wzięcia 
udziału w zabawie. 
Czwartkowa Zabawa 

Karnawałowa odbyła się 
na dużej sali sportowej . 

Na parkiecie bawiliśmy 
się przy dobrej i tanecz-
nej muzyce. Prezenterem 

muzycznym i DJ`em był 
jeden z uczniów szkoły. 
Oprócz zabawy przy dys-
kotekowych rytmach od-

były się także konkursy, 
między innymi  konkurs 
plastyczny.   

 

 

Imprezowicze mogli 

przebrać się w dowolny 
strój karnawałowy: Kasia 
Jankowska przebrała 
się za Panią w Kapelu-
szu, a Monika Dziadas 

przebrana była za 
wróżkę w turkusowej su-

kience. Wiele osób przy-
ozdobiło twarze w maski. 
W połowie imprezy zo-
stał przygotowany słodki 
poczęstunek. Posiłki zo-
stały przygotowane na 
Pracowni Gospodarstwa 

Domowego i Życia Co-
dziennego przy pomocy 

Pani Dagmary. 

   

                               

Po trzydziesto-minutowej 

przerwie wróciliśmy z 
powrotem na parkiet. Za-

bawa trwała do godziny 
13:00. Po zakończeniu 
imprezki, w drodze po-

wrotnej, Pan Maciek- 

nasz kierowca, odwiózł 
nas do siedziby Warszta-

tów.  
  

 Wszyscy mi le 

wspominają zabawę         
i liczą na to, że kolejna  
będzie równie udana, jak 

 

Rafał Fojcik 

 

 

 

Z n a c z e n i e  s ł o -
wa karnawał tłumaczono 
na wiele sposobów. Uwa-
żano, że pochodzi 
od carne avaler - "połykać 
mięso", albo od carne 

levamen - "z mięsa się 
oczyszczać" lub od carne 

vale - "mięso żegnaj".   
 

 

 

 

 

 

 

 

W Grecji wczesną wiosną 
o b c h o d z o -

no Antesterie, czyli trzy-

dniowe święto budzącej 
się do życia przyrody, ale 
i umarłych.  

A teraz trochę historii. 
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W poniedziałek 14 lutego 
2011 roku na Warszta-
tach Terapii Zajęciowej                
w Trzebnicy, Pracownia 
Plastyczna wykonała 
„Pocztę Walentynkową”  
i wysyłaliśmy sobie ży-
czenia na dzień zakocha-
nych. Były odczytywanie 
kartki z życzeniami, po 
wyczytaniu była zabawa 
w świetlicy. Spędziliśmy 
radośnie dzień zakocha-

nych. Walentynki były 
piękne i najważniejsza 
była zabawa. Wyprawia 
się je cały rok. Powinni-
śmy się szanować. Mieć 
poszanowanie przez cały 
rok do siebie, nie tylko 
na        walentynki, ale 
każdego dnia pamiętaj-
my nie tylko o sobie ale 
o  w s z y s t k i c h  
z naszych rodzin.  
 

 
 
 

Marcin Stachurski 
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Dnia 8 marca w WTZ  wszyscy mężczyźni 
składali życzenia pięknym Paniom. Każda Pa-
ni dostała po czerwonym tulipanie i czekola-
dzie. Zostało zaśpiewane sto lat! Po uroczy-
stym śniadaniu odbyła się dyskoteka:)    
Wszyscy miło spędziliśmy czas. 

                                Sławomir Hęciek 



Wywiad z Rafałem Fojcikiem  

-Kiedy odkryłeś talent 
w dziedzinie sztuki 
malarstwa i rysunku? 
-Talent przejąłem po 
moim tacie. Tato ryso-
wał rysunki na standar-
dowym formacie kart-
kach A4, lecz ja przed-
stawiam swoje prace na 
arkuszach wielkoforma-
towych. Prace te wyma-
gają poświęcenia, dużej 
ilości czasu, a także 
zawierają dużo szcze-
gółów. Na swoich do-
tychczasowych pracach 
przedstawiłem następu-
jące motywy: miasto 
Nowy York, różne po-
stacie, krajobrazy itd. 
-Jakich środków arty-
stycznych używasz do 
wykonywania swoich 
prac?  
-Najczęściej używam 
ołówka, którym rysuję 
szkice artystyczne. W 
zależności od przedsta-
wionej na obrazie sce-
nerii, jeżeli chcę uzy-
skać ciekawą perspek-
tywę w kolorze, uży-
wam pasteli olejnych, 
kredek ołówkowych, a 
także markerów. 
-Słyszałem, że miałeś 
zorganizowany werni-
saż w Obornickim 
Ośrodku Kultury. Czy 
to prawda ? 
-Tak to prawda w Obor-
nikach Śląskich odbyła 
się wystawa moich 
prac. Zebrała się tam 
spora grupa osób w 
celu oglądania mojej 
sztuki. Ludzie, którzy 
przybyli na wernisaż 
wpadli w zachwyt. Nie-
którzy się dziwili, że 
mam taką cierpliwość,  
by wykonać duże  
i  szczegółowe prace. 
-Sam organizowałeś 

ten wernisaż, czy ktoś 
Ci w tym pomógł ?  
-Wcześniej miałem w 
domu opracowane ry-
sunki, jednak jeszcze 
wtedy nie myślałem o 
wystawie. Samemu za-
opatrzyłem się w pisaki 
i arkusze. Miejsce pracy 
mieściło się w moim 
pokoju, tam pracowa-
łem nad wszystkimi ry-
sunkami. 
-Przejdźmy teraz do 
tego jak został zorga-
nizowany wernisaż. 
Możesz krótko opo-
wiedzieć. 
-Moje prace, wszystkie 
jakie wykonałem, zosta-
ły oprawione w  antyra-
my i elegancko wyeks-
ponowane na ścianach 
pomieszczenia, w któ-
rym odbyła się wysta-
wa. 
-Czy wystawa odbyła 
się w głównym holu 
Ośrodka Kultury, czy 
w jakimś innym po-
mieszczeniu? 
-Wystawa odbyła się w 
głównym holu. Drzwi 
wejściowe prowadziły  
prosto na wernisaż. 
Pomieszczenie to było 
dosyć duże i przestron-
ne. Tam zostały wysta-
wione moje rysunki. 
-Czy jesteś zadowolo-
ny ze swojej wysta-
wy? 
-Jestem bardzo zado-
wolony. Cieszą mnie 
pozytywne opinie ze 
strony zainteresowa-
nych wernisażem. 
Chcę, by było dalej tak 
wspaniale, jak dotych-
czas. Liczę na dalsze 
osiągnięcia w tym 
 kierunku. 
-Czy planujesz kolejną 
wystawę w najbliż-

szym czasie? 
-Kolejna wystawa pla-
nowana jest w miejsco-
wości Wisznia Mała. 
Będzie to podobna wy-
stawa do tej, która od-
była się w Obornikach. 
Do tego czasu planuję 
wykonać jeszcze kilka 
nowych rysunków. 
-Czy ktoś jeszcze  
z członków twojej ro-
dziny, oprócz taty, 
miał  jakieś zdolności 
w tym kierunku? 
-Zanim zacząłem ryso-
wać zauważyłem, że 
mój brat rysował piękne 
motocykle, a ja obser-
wowałem, jak on to robi  
i sam postanowiłem 
zacząć rysować. 
Jeden rysunek zajmo-
wał mu tak samo wiele 
czasu, lecz efekt końco-
wy był imponujący. 
-Czy pomyślałeś kie-
dyś, by swoje prace 
wzorować na wykona-
nej przez siebie 
fotografii? 
-Tego jeszcze 
nie próbowałem. 
Zamierzam nary-
sować portret 
rodziców, lecz 
muszę nad tym 
popracować. A 
dotychczas wzo-
rowałem rysunki 
na zdjęciach 
z a m i e s z c z o n y c h   
w książkach, gazetach,  
itd. Marzę także o takiej 
dużej sztaludze, jakiej 
używają profesjonalni 
artyści. 
-Czy chciałbyś wysta-
wić zdjęcia swoich 
prac w internecie na  
blogu fotograficznym 
lub aukcji interneto-
wej? 
-Chętnie bym się inter-

nautom pochwalił swo-
imi pracami i pokazał, 
że mam talent w tym 
kierunku. Liczę na to, 
że kiedyś ktoś to za-
uważy i pokieruje mnie 
w tej dziedzinie lub 
udzieli fachowych po-
rad. Z chęcią podejmę 
się wykonania pracy na 
zamówienie i wykonam 
ją według oczekiwania 
zainteresowanej osoby. 
-No to widzę kolego, 
że zmierzasz w do-
brym kierunku. Życzę 
dalszych sukcesów  
i osiągnięć i serdecz-
nie Dziękuję za wy-
wiad. 
 
Wywiad przeprowadzo-
ny dnia 30.03.2011r. 
 
Marcin Wysocki 
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Warsztaty Terapii Zajęciowej Zapraszają 

Na Kiermasz Wielkanocny 
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Niepełnosprawni intelektualnie  
błogosławieni?  

Błogosławieni są przecież szczęśliwi. 
 

 

Ubodzy duchem. Czyli niepełnosprawni umysłowo. Ubodzy, bo tak mało mają do zaofero-

wania. Nie rozumieją świata i słabo im wychodzi myślenie, a to przez ograniczony intelekt. 

Bo to myślenie i rozumienie jest dla nich nazbyt skomplikowane. Nie muszą za to rozwiązy-

wać zagadek tego świata, tym bardziej nurtujących go problemów. Nie muszą głowić się 

skąd wziąć na chleb i co zrobić, by starczyło do końca miesiąca. Ale za to szczęśliwi! Kto wie, 

może dzięki temu, że nie troszczą się o to, co będzie jutro, a żyją dniem dzisiejszym. Czy nie 

tego uczył nas Jezus? 

Dlatego do nich należy królestwo niebieskie. Cierpią udrękę. Tak cierpią, bo borykają się  

z licznymi słabościami i niemocami, zarówno cielesnymi, jak i duchowymi. Wciąż czegoś nie 

potrafią lub nie mogą zrobić. Wciąż czegoś nie pojmują, albo nie mieści im się w głowie. 

Lecz oni będą pocieszeni przez samego Boga! Tak im obiecał , cierpiącym udrękę, współcier-

piąc razem z nimi! A może oni razem z Nim? 

Co za radość i szczęście w tej udręce! Łagodni posiądą ziemię. Ich oblicze jest łagodne, 

choć choroby, które ich nękają nie zawsze na takie wyglądają. Łagodnie i cicho przyjmują 

swój los. Ale tak naprawdę, jakie mają wyjście? Za to mają obiecane, że wezmą w posiada-

nie ziemię! Ciekawe, jak to się stanie? 

A może ziemia JUŻ do nich należy? Głodni i spragnieni sprawiedliwości. To oni pierwsi za-

uważą, gdy komuś dzieje się krzywda. Nie potrafią znieść cudzego cierpienia. Ale do swoje-

go już przywykli. W końcu dotyka ich ono codziennie i chyba od zawsze..., a może nawet 

żyją z nim tak blisko, jak z najbliższym przyjacielem? 

Tacy właśnie są i Pan Bóg ich nie opuści, spełni  najgłębsze ich pragnienia i nasyci do głębi, 
i uszczęśliwi! Miłosierni! O tak! Jak najbardziej. Szybko zapominają krzywdy, jakie inni im 

wyrządzają przez niezrozumienie ich świata, inności, niedostrzeganie ich niemocy, nieuspra-

wiedliwiony brak czasu czy chęci kontaktu z nimi, czy po prostu przez własną głupotę. 

Przez swoje miłosierdzie względem innych , sami miłosierdzia dostąpią! Mają czyste serca 
i Boga oglądać będą! Bóg widzi, że niczemu nie są winni. Serca mają bez skazy.  

To raczej inni względami nich zawinili! 

Będą nazwani dziećmi Bożymi, bo przecież zabiegają o pokój! Podają rękę, gdy się witają 

i to każdemu bez wyjątku, bo nie robią różnic między ludźmi. Wszystkich traktują tak samo, 

na serio, z należnym szacunkiem i serdecznością. 

Błogosławieni niepełnosprawni. Wybrani przez Boga, ale wciąż doznający zniewag i nie-

sprawiedliwości! Znoszą je z podniesionym czołem, właściwie, tak jakby ich nie dotyczyły  

i nie dotykały. I choć czasem są nimi zmęczeni, to jednak szczęśliwi, bo w niebie czeka  
na nich wielka zapłata! 
                              Agnieszka Jarosz-Zielińska 
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