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Pielgrzymowanie 

 Pielgrzymka to  

podróż różnymi środkami 

lokomocji lub przybycie pie-

szo do miejsc świę-

tych ,szczególnie ważnych 

dla chrześcijan lub wyznaw-

ców innych religii. 

I tak chrześcijanie przyby-

wają u nas w Polsce na Jasną 

Górę ,do podkrakowskich 

Łagiewnik. Za granicą m.in. 

do Rzymu, Lourdes, Fatimy  

i wielu innych sanktuariów 

rozsianych po całym świecie. 

Pielgrzymka to też wspaniałe 

rekolekcje, gdzie  można 

spotkać wielu przyjaciół  

i ludzi szczerze oddanych  

Bogu. Spotkanie na pielgrzy-

mim szlaku to indywidualny  

czas na dawanie prawdziwe-

go dobra. Warto też zazna-

czyć, iż w niektórych reli-

giach  jest ona obowiązkowa 

np. pielgrzymka muzułmanów 

do Mekki (przynajmniej raz 

w życiu). Motywem podjęcia 

trudu pielgrzymowania  mo-

że być chęć pokory za popeł-

nione grzechy,  występki 

albo też  chęć wyrażenia 

prośby np. o zdrowie, po-

myślność. Pątnicy pielgrzy-

mują również, ażeby wyrazić 

wdzięczność za urodzenie 

dziecka, czy odzyskanie 

sprawności fizycznej. Piel-

grzymowanie wiąże się też 

ze składaniem wotum w 

sanktuarium do którego się 

wędrowało. W moim odczuciu 

pielgrzymi udają się akurat 

do Częstochowy dla-

tego, że jest to duchowa 

stolica Polski. Pójście wła-

śnie tam stanowi  nie tylko 

symbol wiary w sensie reli-

gijnym. 

Pielgrzymka (szczególnie na 

Jasną Górę), to również 

wyrażenie najgłębszych 

uczuć patriotycznych . 

Pielgrzymka zarówno wczo-

raj jak i dziś  kształtuje 

polską  tożsamość narodową. 

Wędrówka do miejsc Świę-

tych to często przezwycię-

żenie własnej słabości. Pątni-

cy modlą się też osobiście  o 

wstawiennictwo Matki Bożej 

i świętych. 

 

 

Adrian Pietraszek 

 

 

 Ta piękna pora 

roku owocująca w barwne 

liście i kasztany zwiastuje 

mroźną zimę. Jesień to 

okres zbiorów, radosny czas 

gromadzenia plonów ludzkiej 

pracy. Trwają wykopki ziem-

niaków i sianie ozimego zbo-

ża. Pomału żółkną i opadają 

liście drzew. Pojawia się ba-

bie lato – wysnuwane przez pa-

jąki długie białe nitki. Dni stają 

się coraz krótsze i chłodniejsze. 

O tej porze roku możemy ła-

two zauważyć przygotowania 

zwierząt i roślin do najmroź-

niejszej pory roku. Wiewiórki 

zaczynają zbierać orzechy  i 

żołędzie. 

Ważne tematy: 

Ćwiczenia w 

wodzie – Park 

Wodny „Zdrój”  

w Trzebnicy. 

Horoskop 

Trochę roz-

rywki. 

Aktualności 

Wywiad 

Poradnik o 

zdrowiu 

Kącik poezji 

Jesień plecień, bo przeplata 

trochę zimy, trochę lata 

Warsztat Terapii Zajęciowej 
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 Na początku pragnę 

przedstawić kilka infor-

macji wstępnych. Często-

chowa jest miastem poło-

żonym na Wyżynie Kra-

kowsko-Częstochowskiej 

w południowej części na-

szego kraju. Po reformie 

administracyjnej w 1999r 

została włączona do woje-

wództwa śląskiego, choć 

stosując  kryterium geo-

graficzne zaliczała się 

zawsze do Małopolski. 

Według danych z 31 grud-

nia 2010r. miasto miało 

238 042 mieszkańców. A 

teraz krótki rys histo-

ryczny. 

 Pierwsza wzmianka 

o Częstochowie pochodzi 

z XIII w. W latach 1370-

1393 stanowiła lenno Wła-

dysława Opolczyka, który 

w 1382r. ufundował klasz-

tor paulinów. Prawa miej-

skie nadano  w roku 1356.  

Ze względu na swoje  

peryferyjne położenie i nę-

kających klasztor częstych 

najazdów, królowie z rodu 

Wazów zdecydowali się ob-

warować go nowoczesnymi 

fortyfikacjami, które 

uczyniły Częstochowę jed-

ną z potężniejszych 

twierdz Rzeczypospolitej. 

Wszystko to przyczyniło 

się do tego, iż załoga klasz-

toru pod dowództwem ojca 

Augustyna Kordeckiego 

odparła ataki kilkakrotnie 

silniejszych wojsk szwedz-

kich podczas słynnego po-

topu  w latach 1655-1660. 

W XIXw. miasto stało się 

ośrodkiem przemysłowym 

(powstała Huta Częstocho-

wa). Podczas I wojny świa-

towej została zajęta 3 

sierpnia 1914r.  przez woj-

ska niemieckie, a wyzwolo-

na została przez oddziały 

Wojska Polskiego 11 listo-

pada 1918 r. Dnia 3 wrze-

Częstochowa 
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śnia 1939r. do miasta 

wkraczają  Niemcy, a mia-

sto zostało wyzwolone 16 

stycznia 1945 r. przez od-

działy sowieckie. Jak już 

było wspomniane najsłyn-

niejszym miejscem  w  

Częstochowie jest  Jasno-

górski Klasztor. Miejsce 

bardzo licznych pielgrzy-

mek krajowych i zagra-

nicznych. Sama bazylika  

i klasztor z cudownym ob-

razem Matki  Boskiej Czę-

stochowskiej, to główny 

ośrodek kultu maryjnego w 

Polsce. Należy więc głębiej 

zastanowić się  nad feno-

menem tego miejsca, które 

odegrało niebagatelną rolę 

w  kształtowaniu się świa-

domości religijnej i kultu-

rowej narodu polskiego 

przez wszystkie lata nie-

woli, wojen i zaborów. Tam 

biło serce narodu w cza-

sach trudnych. Była to 

często enklawa wolności, 

gdy dookoła szalał terror 



prowadzony przez okupan-

tów zarówno z zachodu 

jak i wschodu. Niewątpli-

wie najcenniejszym skar-

bem i  tajemnicą Jasnej 

Góry jest  Obraz Matki 

Bożej zwanej Jasnogórską 

albo Częstochowską. To 

właśnie on w szczególny 

sposób przyciąga całe rze-

sze pielgrzymów ze  

wszystkich stron świata, 

ofiarowujących  Matce 

Bożej swe tajemnice, 

prośby, zmartwienia i pra-

gnienia. Warto zaznaczyć, 

że Jasnogórski Obraz od 

samego początku swego 

istnienia zasłynął cudami, 

które nadały rozgłos temu 

Maryjnemu Sanktuarium. 

Zauważyć też trzeba, iż 

to właśnie Cudowny Wize-

runek jest jakby tajemni-

cą, sercem, życiem i ma-

gnesem przyciągającym 

wszystkich, którzy po-

trzebują pomocy. Bez nie-

go  Jasna Góra byłaby 

zbiorem budynków, pamią-

tek, dzieł sztuki, może 

pięknym i bogatym lecz 

martwym muzeum. Sam ob-

raz namalowany jest na 

drewnianej tablicy. Przed-

stawia on Najświętszą Ma-

ryję Pannę w postaci stoją-

cej z Dzieciątkiem Jezus 

na ręku. Na obrazie tym 

widać bardzo dokładnie jak 

Maryja jest zwrócona do 

wiernych co podkreśla 

przede wszystkim Jej do-

minujące oblicze. Niebie-

sko-granatowa suknia i te-

go samego koloru płaszcz 

Maryi ozdobione są moty-

wami złocistych lilii. Nad 

jej czołem została namalo-

wana sześcioramienna 

gwiazda. Opisując ten ob-

raz warto też zacytować 

słowa wypowiedziane przez 

Ojca  Świętego Jana Pawła 

II podczas  jednego z jego 

licznych pobytów w Czę-

stochowie, gdy modlił się  

przed jasnogórskim obra-

zem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Patrzymy więc w ten 

wizerunek Matki, 

Królowej Polski Pani 

Jasnogórskiej. 

I uczymy się od niej 

wiary, nadziei, miłości 

Bo ona jest naszą 

wychowawczynią” 
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23.09.2011r. pojechali-
śmy na pielgrzymkę do 
Częstochowy. Wyjechali-
śmy z Trzebnicy o godz. 
6:00 rano, byliśmy na 
miejscu o godz. 10:00. 

Prowadziliśmy drogę 
krzyżową ze stacjami, w 
której każdy wziął udział. 
Byliśmy też w kościele 
na Mszy Św. prowadzo-
nej przez księdza. Zwie-
dzaliśmy Jasną Górę, 
byliśmy w środku kościo-
ła. A tam kto miał aparat 
z lampą błyskową (był 
zakaz robienia zdjęć) to 
nie mógł robić. A na ze-
wnątrz można było robić 
zdjęcia. Chodziliśmy na 
kolanach wokół obrazu. 

Zwiedzaliśmy również 
takie muzeum, mieli-

śmy przewodniczkę, któ-
ra nam opowiadała o 
strojach Matki Bożej. By-
ły tam też różne kule ar-
matnie. Zainteresowała 
mnie makieta, na której 
był zamek z murem 
obronnym, w środku 
zamku walczyli jedni żoł-
nierze z drugimi. Mieli-
śmy taką przerwę piętna-
sto minutową, kto miał 
jakieś pieniądze mógł 
sobie coś kupić. Poszli-
śmy później na smaczny 
obiad. Zaserwowali nam 
zupę, rybę, ziemniaki, 
surówkę i kompot. 
 

Rafał Fojcik 

AKTUALNOŚCI 

Pielgrzymka do Częstochowy 
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„Jazda autobusem do Częstochowy” 

Marcin Sielski 

„Moje wspomnienia– Częstochowa” 

Katarzyna Kowal 

„Częstochowa” 

Regina Łuczak 



„Sztuka osób niepełnosprawnych” 

  Dnia 26 września 

2011 roku w Centrum Me-

dycznym „Dobrzyńska” we 

Wrocławiu miało miejsce 

wręczenie nagród w ramach 

konkursu „Sztuka osób nie-

pełnosprawnych” organizo-

wanego przez PFRON. Nasz 

Warsztat reprezentowali: 

Rafał Fojcik i Marcin  Sta-

churski. Wraz z p. Dagmarą 

Kolad-Chodakowską udali-

śmy się w tą jakże przyjem-

ną podróż. Podróżowaliśmy 

szynobusem.  O godz. 10:15 

otworzono wystawę prac 

plastycznych i przywitano 

zaproszonych gości. Mieli-

śmy okazję podziwiać pięk-

ne prace. Nagrody wręczał 

p. Sławomir Piechota oraz p. 

Jarosław Duda. . Ku uciesze 

naszych podniebień była 

chwila na poczęstunek. Po-

nadto mieliśmy okazję po-

znać nowych ludzi. Około 

godziny 14 wróciliśmy na 

Warsztaty, szczęśliwi i za-

dowoleni.         Rafał Fojcik 

Dnia 7 oraz 16 września 
byliśmy na basenie  w 
Trzebnicy. Przez dwie 
godziny bardzo dobrze 
spędzaliśmy czas. Ko-
rzystaliśmy z jacuzzi,  
,,wodospadu'' , Wiru 
wodnego, ze zjeżdżalni. 
Nad naszym bezpie-
czeństwem czuwali ra-
townicy. Byli ubrani w 
pomarańczowe stroje  
i czapki z daszkiem. Na 
basenie były duże i prze-

stronne szatnie, w któ-
rych można było zosta-
wić swoje rzeczy. Budy-
nek zrobił na mnie duże 
wrażenie, ponieważ jego 
kształt był owalny i bar-

dzo nowoczesny. Nie 
możemy się doczekać 
następnego razu. 

Park Wodny „Zdrój” 

Ćwiczenia ruchowe, 

które  są niemożliwe 

do wykonania w 

normalnych warunkach 

mogą być wykonywane 

w wodzie! 
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WYWIAD Z JOANNĄ KANIĄ  

KĄCIK POEZJI 

Bukiet róż 

Bukiet róż ci wręczam za to, 

że pomogłaś mi w to lato. 

By me marzenia się spełniły, 

W sercu z radością 

się rozgościły. 

Bo swe serce mi oddałaś, 

Wraz z miłością mi je dałaś, 

 

I się we mnie zakochałaś 

za to wszystko tobie dam. 

to co w sercu swoim mam. 

Dużo szczęścia i radości, 

bicie serca, garść czułości. 

Paweł Banaszczyk 

Odchodząca miłość 

 

Jesień się zbliża słońce zachodzi. 

Razem z jesienią miłość odchodzi. 

I ta największa i ta jedyna. 

A za nią będzie płakać  

dziewczyna. 

Ta, która miłość tą bardzo  

kochała, 

Co do niej ciągle się uśmiechała. 

Ale gdy jesień ta już przeszła, 

To z tą jesienią miłość odeszła. 

Dziewczyna ciągle tęskni  

i szlocha, 

Bo dalej tę miłość bardzo kocha. 

Paweł Banaszczyk 

 

Częstochowskie rymy 

 

Piękna Częstochowo 

Kto cię dziś nie ceni 

Ten pogardza mową 

Staropolskiej ziemi. 

Byłaś jak opoka 

Przeciw wroga mocy 

Pod opieką Boga 

Nadal dumnie kroczysz. 

Podziwiam wciąż wdzięki 

Chociaż podstarzałe 

Przetrwają przez wieki 

W rymach ku twej chwale. 

Zyta 

Wiersz przepisany  

przez Katarzynę Kowal 

-Witam ser-
d e c z n i e 
chcielibyśmy 
zadać Pani 
kilka pytań. 
Czy może-
my? 

-Tak, oczywi-
ście. 
-Asiu jesteś no-

wą uczestniczką i chcieliby-
śmy cię lepiej poznać. 
-Ile masz lat? 
-Mam 23 lata. 
-Od kiedy chodzisz na 
warsztaty? 
-od 1 lipca 2011 roku.  
-Kto jest twoim kolegom, ko-

leżanką na warsztatach?  
-Paweł, Marta, Sławek i Ania 
to są moi przyjaciele. 
-Czy masz jakieś zwierzęta?  
-Mam psa, na imię ma  Nora. 
-Ile twoja mama ma lat? 
-Mama ma lat 51. 
-Co robisz w domu, kiedy 
masz wolny czas? 
-Gram na komputerze 
„Walka z cieniem”. 
-Która pracownia ci się podo-
ba i w której pracowni chcia-
łabyś być? 
-Najbardziej lubię pracownię 
ceramiczną i w niej chciała-
bym być. 
-Czy masz hobby?  

-Nie mam. 
-Czy lubisz 
podróżować? 

-Byłam zagranicą w Belgii z 
babcią i z mamą. Byłam nad 
morzem w Ustce. Lubię pły-
wać, opalać się, grać w karty. 
-Gdzie mieszkasz? 
-Mieszkam w Obornikach 
Śląskich, wcześniej mieszka-
łam we Wrocławiu. 
 

Wywiad przeprowadził  
Rafał Fojcik  

Paweł Banaszczyk 

 
 
 
 

Rysunek Kasi Kowal 

„Asia Kania” 

Rysunek  

Marcina Sielskiego 

„Asia Kania” 



 Zapraszamy do prze-
czytania horoskopu napisa-
nego przez naszych astrolo-
gów z WTZ. Wystarczy, że 
znasz swoją datę urodzenia! 
Strzelec  
23 listopad-21grudzień 

Osoby spod tego zna-
ku są wesołe, zaczepne  
i rozgadane. Przez więk-
szość osób są bardzo lubia-
ne i popularne, mają poczu-
cie humoru. 
Skorpion  
24 pazdziernik-22 listopad 

Osoby urodzone w 
tym okresie muszą wiedzieć, 
która jest godzina, lubią być 
w ruchu. Można powiedzieć, 
że są w „gorącej wodzie ką-
pane”. Czasami lubią sobie 
popłakać. 
Waga  
24 wrzesień-23 październik 

Osoby spod znaku 
wagi są energiczne, dążą do 
celu, są uparte. Potrafią być 
kochane i pomocne. 
Panna  
24 sierpień-23 wrzesień 

Panny są kochliwe, 
miłe i atrakcyjne. Mają dużo 

do powiedzenia, a przy tym 
często się uśmiechają. 
Lew  
24 lipiec- 23 sierpień  

Lwy są pomocne i wy-
gadane, czasami ubarwiają 
prawdę, są imprezowe i sza-
lone. 
Rak  
22 czerwiec-23 lipiec  

Raki lubią rozmawiać 
na wiele tematów. Są to oso-
by szczere i prawdomówne. 
Posiadają wiele talentów, 
m.in.: artystyczne, sportowe. 
Bliźniak  
22 maj- 21 czerwiec  

Bliźniaki są to osoby 
koleżeńskie, miłe, odpowie-
dzialne, groźne jak Iwan, w 
sumie trudno powiedzieć.  
Byk  
21 kwiecień -  21 maj 
Jak to bywa z natury byka 
jest on waleczny, dążący do 
celu. Należy uważać na byka 
ostre rogi! Są to osoby 
uśmiechnięte z poczuciem 
humoru.  
Baran  
21 marzec -20 kwiecień 

Osoby spod znaku 

barana zanim coś powiedzą 
muszą pomyśleć. Są to oso-
by spokojne, lubią być w cen-
trum uwagi.  
Ryby  
20 luty- 20 marzec  

Ryby gdy podróżują to 
są jak przysłowiowe ,,ryby w 
wodzie''. Są to osoby silne 
(aż za bardzo) i pomocne. 
Gdy chcą to dużo potrafią.  
Wodnik  
20 styczeń-19 luty 

Wodniki są miłe, 
uśmiechnięte, koleżeńskie, 
szczere, pomocne, kultural-
ne,  systematyczne.  
Koziorożec  
22 grudzień- 19 styczeń 

Osoby spod tego zna-
ku są koleżeńskie, zamyślo-
ne, pomocne, kreatywne, po-
trzebują dużo czułości i uwa-
gi. 
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Horoskop 

ORLIK w 

Ujeźdźcu Wiel-

kim narysowany 

przez  

 

Konrada  



Jesienią jesteśmy bar-

dzo wrażliwi na prze-

ziębienie, grypę, kaszel. 

Mamy mniejszą odpor-

ność na wirusy, bakte-

rie. Higieniczny tryb 

życia ma duży wpływ na 

naszą odporność. Regu-

larne odżywianie, unika-

nie stresów, wysypianie 

się, odpowiednia odzież 

na daną porę roku. 

Przestrzeganie szcze-

pień ochronnych, szcze-

gólnie przeciw grypie. 

Chociaż szczepionki nie 

gwarantują całkowitej 

ochrony przed zachoro-

waniem, to skutecznie 

chronią przed  posta-

ciami grypy. Jak się 

ubieramy? Ubieramy się 

stosownie do pogody, 

najlepiej na „cebulkę”. 

Wtedy zawsze można 

zdjąć jedną warstwę, 

gdy zrobi się ciepło. Nie 

zapomnijmy o szaliku i 

czapce. Gwałtowne wy-

chłodzenie organizmu 

prowadzi do obniżenia 

odporności. Przegrzanie 

tak jak oziębianie 

sprzyja rozwojowi in-

fekcji. Ruch usprawnia 

pracę układu odporno-

ściowego. Należy korzy-

stać z każdej okazji, 

żeby pobyć na świeżym 

powietrzu. Mimo desz-

czu czy siarczystego 

mrozu wyjdź na spacer. 

Spacerować energicz-

nym krokiem, oddycha-

jąc głęboko. Nabierać 

powietrze nosem i po-

woli wydychać ustami. 

 

 

 

 

 

 

Rozmowę z  Naszą Panią 

pielęgniarką   

przeprowadziła 

Katarzyna Kowal  

PORADNIK O ZDROWIU 

Prawie 30 % ciepła ucieka z organizmu przez głowę!!! 
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W tej części gazety mamy coś specjalnie dla historyków i fascyna-
tów Starożytnej Grecji. 

 
1. W Iliadzie Homera podawany często za wzór bohatera idealne-
go. Brat  Parysa. 2. Twórca teorii państwa i prawa. Filozof grecki. 
3. Został ugodzony strzałą przez Parysa podczas oblężenia Troi. 
4. Król Itaki. Jeden z bohaterów wojny trojańskiej. 
5. Mityczny potwór który znajdował się w labiryncie. Zabił go Teze-
usz. 6. Twórca pierwszego spisanego kodeksu karnego i cywilne-
go. Ustanowił prawo bardzo surowe. 7. Muza z orszaku Apolla. 
Poezja miłosna. 8. Gdzie rozegrała się jedna z najsłynniejszych bitew podczas inwazji 
perskiej na Grecję. Nazwę miejscowości kojarzyć należy z biegiem maratońskim. 
9. W niej zakochał się Achilles podczas wojny trojańskiej. 10. Ustrój starożytnej Grecji. 
Obowiązuje dziś w przeważającej części świata. 11. Przydomek Aleksandra Macedoń-
skiego. 12. Jedna z 12 prac słynnego herosa. To właśnie jemu Herakles miał oczyścić 
stajnię. 13. Stał na czele wyprawy argonautów po złote runo baranka. 14. Najwyższy i naj-
ważniejszy wśród bogów greckich. 15. Napisał Antygonę. Jeden z trzech największych 
tragików starożytnej Grecji. 16. Czego się dotknął, to zamieniało się w złoto. 
17. Obecna stolica Grecji. 18. Jeden z trzech stylów architektonicznych starożytnej Grecji. 
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w  PAZDZIERNIKU Ania Kowal, Marcin 
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W LISTOPADZIE: Łukasz Jurasz, Małgorzata  
Kremza, Marta  Kłaptocz, Barbara Libera 

w GRUDNIU: Agnieszka Jarosz-
Zielińska, Katarzyna Kowal, Adam Rajchert 

 

Trzebnickie Stowarzyszenie 

„Uśmiech Dziecka” 

Warsztat Terapii Zajęciowej 

Ul. Stawowa 1 

55-100 Trzebnica 

 

Tel.: 71 312 15 00 

www.wtztrzebnica.prv.pl 

wtztrzebnica@gazeta.pl 
 

Gazetę przygotowali  

dla Państwa: 

Rafał Fojcik, Katarzyna  

Kowal, Konrad Dąbrowski, 

Regina Łuczak, Adrian  

Pietraszek, Paweł  

Banaszczyk, Marcin Sielski 

Pod opieką  

Pani Agnieszki Czwartosz 

 

Jesteśmy organizacją pożytku  

publicznego. Można nas  

wspomóc przekazując 1%  

Podatku przy rozliczeniu 

Z okazji minionych Dni Papieskich przedstawia-
my przemyślenia Mikołaja Wojniaka.  

 

 Dawno temu w małym miasteczku, uro-
dził się chłopiec o imieniu „Karol”, W chrześci-
jańskim domu.  

Był zwykłym chłopcem miał kolegów bawił się  
i uczył. Wzrastał w atmosferze głębokiej wiary 
rodziców.  

Już od wczesnej młodości modlił się i chodził do 
kościoła i uczył się wierności. Kiedy został siero-
tą  wzrosły wymagania i sumienne ich  wypeł-
nianie. Codziennie modlił się do Ducha Święte-
go. To ojciec nauczył go tego.  

I jak wiemy księdzem został. I awansować za-
czynał. Najpierw Biskup potem Arcybiskup, aż w 
końcu Kardynał. W 1978 r. na Konklawe się do-
stał. Nie myśląc nawet o tym Papieżem został. 
Radość była wielka „Polska oszalała”, że pierw-
szy raz w historii Papieża swego miała. Papież 
to był bardzo mądry. Sumienny i rzecz jasna do-
bry. Był to młodzieży wielki wychowawca.  
Mówił do nich: „Liczę na was na wasz młodzień-
czy zapał i oddanie. I nie zawiodłem się nigdy 
na niej” 


