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Stoją na stole baby lukrowane, 

 A między nimi lukrowany baranek 
 

Pobekuje cicho, stuka kopytkami 

Bo chciałby dosięgnąć miski z pisankami. 
Ale dwa kurczaki tej miski pilnują 

Na baranka groźnie oba popiskują.  
 

 

Więc mały baranek, w inną stronę zmierza 
Kilka listków rzeżuchy uskubał z talerza.”  

 
           Nareszcie nastały ciepłe dni, a wraz z nimi kwiecień. Święta Wielkanocne za 

 nami, ale pozostał czas refleksji i zadumy 
 W poświątecznym nastroju witamy czwarty numer naszej gazety. Mamy nadzieję,     

że miło i przyjemnie spędziliście ten okres świąteczny. 
PRZYJEMNEJ LEKTURY!!! 



 
"Święta wielkanocne to dla mnie czas.........." 
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Pani Kierownik WTZ Alicja Tas 

 " Święta Wielkanocne to dla mnie czas zadumy i refleksji nad samym sobą. Święta wielkanocne są też 
okazją do spotkań w gronie rodzinnym. Korzystając z okazji : 

 Z okazji Świąt pragnę życzyć wszystkim  podopiecznym i pracownikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Trzebnicy zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, obfitości na Świątecznym stole, smacznego jajka oraz 
wiosennego nastroju w rodzinnym gronie.  

 

Pani Lucynka Siwek 

 "Święta wielkanocne to dla mnie czas bardzo pracowity." 

 

Pani Agnieszka Wiącek 

"Święta wielkanocne to dla mnie czas radosny! Spędzam go z rodziną i z przyjaciółmi." 

 

Pani Sylwia Barchan 

" Święta wielkanocne to dla mnie czas bardzo pracowity." 

 

Pani Małgosi Kremzy 

" Święta wielkanocne to dla mnie czas, który spędzam z rodziną przygotowując ozdoby świąteczne." 

 

Pani Ani Kowal 

" Święta wielkanocne to dla mnie czas zadumy nad życiem i śmiercią. Pan Jezus trzeciego dnia zmar-
twychwstał, dlatego też święta te kojarzą mi się z budzeniem do życia, radością, miłością i ciepłem rodzin-
nym." 

 

Pani Lidka 

" Święta wielkanocne to dla mnie czas spotkania z rodziną. Czas wielkiego tygodnia jest to czas oczeki-
wania na Święta Wielkanocne." 

Zasłyszano..czyli WIELKANOCNA SONDA.. 
 

OSTATNIO ODWIEDZILI NAS… 
 

            Na Warsztatach Terapii Zajęciowej, co jakiś czas, gościmy różnych artystów, którzy przedstawiają 
spektakle artystyczno- teatralne. 

Tym razem wystąpiła u nas grupa teatralna Art-Metanoja z Krakowa. Jest to  Teatr Uliczny, w  którym  
występuje dwóch aktorów. Jeden gra na skrzypcach, drugi recytuje i śpiewa. Jeżdżą ze swoimi występami po róż-
nych miastach w Polsce, występują na rynkach i ulicach. Dają swoje przedstawienia w szkołach, na warsztatach tera-
pii zajęciowej, więzieniach. Dlatego podopieczni naszych warsztatów i terapeuci, mogli zobaczyć ich występ u sie-
bie. 

Podczas wizyty u nas, przedstawili nam sceny z Pisma Świętego m.in.:  Objawienie Maryi Anioła ,narodziny 
Pana Jezusa,  przybycie trzech Królów,  chrzest Pana Jezusa przez Jana Chrzciciela. W przedstawieniu  z aktorami 
zagrali nasi podopieczni: Jacek Żak i Marta Wojtaszek, którzy trzymali ikony postaci Józefa i Maryi. Reszta uczest-
ników odpowiadała na  pytania aktorów i grała na tamburynie.  

Przedstawienie miało specyficzny klimat, mogliśmy poczuć się jakbyśmy żyli dwa tysiące lat temu. 
           Krystian Puzio 



Wielkanoc 
tradycje- zwyczaje- obrzędy 
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 W kwietniowym wydaniu naszej gazetki, prawie w całości poświęconym Wielkanocy, pragnę przybliżyć 
świąteczne tradycje, zwyczaje i obrzędy. Na początek garść podstawowych informacji. 

Początkowo ,Wielkanoc odbywała się w dniu żydowskiej Paschy. Dopiero podczas Soboru Nicejskiego, w 325r. 
patriarchowie kościoła ustalili, że Wielkanoc będzie odbywała się  po pierwszej wiosennej pełni księżyca, w nie-
dzielę. Między 22 marca a 25 kwietnia. Jeżeli pierwsza wiosenna pełnia wypada w niedzielę, Wielkanoc jest obcho-
dzona dopiero w następną niedzielę. Tak więc, jest świętem ruchomy. 

 Warto tez zaznaczyć, że w Polsce i we wszystkich krajach z tradycjami chrześcijaństwa, Wielkanoc  
to największe i najuroczyściej celebrowane święto. Obchody świąt wielkanocnych rozpoczynają się już 7 dni wcze-
śniej Niedzielą Palmową( Niedzielą Męki Pańskiej zwaną też " kwietnia" lub "wierzbną"). Została ona ustanowiona 
na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. W Polsce jest obchodzona od Średniowiecza. Wierni przynoszą  
do kościoła palemki- symbol odradzającego się życia. Wykonywanie palm wielkanocnych ma bardzo bogate trady-
cje. Szczególnie zwyczaj ten, zachował się na Kurpiach, w parafii Lipniki i Łyse, oraz w Małopolsce, w miejscowo-
ści Lipnica Murowana, gdzie odbywają się coroczne konkursy na najdłuższą i najpiękniej wykonaną palmę. Osiąga-
ją one wysokość kilkunastu metrów. Zrobione są z wikliny, a zdobione są baziami i kwiatami z bibuły.  

          W polskiej tradycji, szczególne miejsce zajmuje Triduum Paschalne. Te dni to: Wielki Czwartek, Wielki  
Piątek i Wielka Sobota. Triduum Paschalne to czas refleksji, zadumy i postu. Mimo nastającego nastroju powagi  
i żałoby w Wielki Czwartek, na Ziemi Sądeckiej utrzymuje się zwyczaj palenia lub topienia kukły Judasza. W tym 
dniu mężczyźni uprzątają ogrody i obejścia. Wszystkie zeszłoroczne liście i śmieci zgarniają w wielki stos, który 
podpalają wraz z zapadniętym zmroku. Ogień jest sygnałem, że rozpoczęte zostały uroczyste obchody Świąt Wielka-
nocnych. W tym czasie, kobiety przygotowują świąteczne potrawy. Do dzisiaj w niektórych regionach Polski  
(np. we wsiach w okolicy Zakopanego) dokonuje się w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, obrzędu  
obmywania albo kąpieli w rzekach i potokach. Woda zbiera bowiem wszystkie choroby, a zanurzenie w niej symbo-
lizuje narodziny nowego człowieka.  

 Wielki Piątek to dzień skupienia i gorliwych praktyk religijnych. Tylko z Polską tradycją wielkanocną zwią-
zany jest zwyczaj zaciągania warty przed Grobem Pańskim przez strażaków, żołnierzy i przedstawicieli różnych 
organizacji. W ten dzień odbywają się widowiska pasyjne obserwowane przez tłumy wiernych. 

 Wielka Sobota to tradycyjnie już, dzień w którym święci się pokarmy, a także wodę i ogień. Tego dnia  
w wiejskich chałupach, gospodarze wygaszali stary ogień, by rozniecić nowy świecami zapalonymi od poświęcone-
go przy kościele ogniska. Dom, oborę i bydło skraplali wodę święconą przyniesioną z kościoła. Wielkanoc rozpo-
czynała się zawsze uroczystym śniadaniem, podczas którego następuje łamanie się jajkiem. Ma to na celu pojedna-
nie skłóconych ludzi i jest symbolem przyjaźni. W ludowych wierzeniach, jajo było lekarstwem na chorobę, chroni-
ło przed pożarem.  

 Pisanki, kraszanki to nieodłączny element wielkanocnego stołu. Jajko w symbolice chrześcijańskiej zostało 
skojarzone ze świętem Zmartwychwstania Chrystusa, który „wstał z grobu jaja kurczę” ( Galicja XIXw. ). 

 Poniedziałek Wielkanocny zwany Lany Poniedziałek, Śmigusem, Dyngusem lub dniem Św. Lejka, to zwy-
czaj znany tylko w Polsce. Do dziś gospodarze kropią woda święconą swe pola( południe Polski). 

 Kawalkada wielkanocna albo procesja stu koni wyrusza co roku, sprzed kościoła parafialnego, w Pietrowi-
cach Wielkich koło Raciborza. Po uroczystej Mszy Św., gdy jeźdźcy dojeżdżają do pierwszych zabudowań, nagle 
ruszają z kopyta, by wśród okrzyków i śmiechu zakończył szaleńczy wyścig. Natomiast we wsi Dobra koło Limano-
wej, w południowej Małopolsce, pojawiają się Dziady Śmigustne. Ich twarze zasłonięte są futrzanymi maskami, 
 z wycięciem na nos i oczy. Proszą o datki i oblewają wodą. 

       Na koniec życzę naszym czytelnikom Zdrowych, pełnych radosnej nadziei , Świąt Zmartwychwstania  
Pańskiego. 

          Adrian Pietraszek 



Kasia Kowal 
 

 Nazywam się Kasia Kowal.  
Urodziłam się we Wrocławiu.  Kiedyś 
mieszkałam w Żmigrodzie. Chodziłam 
tam do Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum. Od 4 lat mieszkam w Trzebnicy.  
Tu mieszka mój brat Krzysztof z żoną  
i córką, która jest częstym gościem na 
Warsztatach.  

 W wolnych chwilach, jeżdżę  
na rowerze, ale niestety tu, w Trzebnicy, 
jest mało tras rowerowych, gdzie mogła-
bym pojeździć. Poza tym lubię wychodzić 
na spacery, z moim pieskiem Bambo. 
Bambo to jamnik, ma 5 lat. Lubię tez 
oglądać swoje ulubione seriale. Interesu-
je się zwierzętami. Lubię malować farba-
mi, na szkle- tworzyć witraże. Na warsz-
tatach uczęszczam na Pracownię Gospo-
darstwa Domowego i Życia Codziennego. Lubię pracę w kuchni. W domu także staram się pomagać ma-
mie: myję i układam naczynia.  Lato lubię spędzać w Boszkowie, często tam kiedyś jeździłam.  

Sylwetki zebrała Oliwia Zarzeczna 

NASZE SPRAWY CZYLI SYLWETEK PODOPIECZNYCH KILKA... 
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Smaki Smaczki czyli Ula poleca 
 
ŻUREK  
- 0, 5 kg. w ędzonego boczku 
- włoszczyzna 
- por 
- pól litra gotowego zakwasu na żur 
-1 szklanka śmietany 
-1 cebula 
- listek laurowy, majeranek 
- vegeta 
 
Sposób przygotowania: 
 

Cebulę obrać i opalić nad płomieniem. Włoszczyznę dokładnie obrać i umyć. Jedną marchewkę zetrzeć 
na tarce, resztę włoszczyzny pokroić na kawałki. Boczek wędzony, włoszczyznę  
i cebulę włożyć do garnka, zalać 1,5 litra wody, dodać listek laurowy i 1 łyżeczkę Vegety. Gotować około  
1 godziny. Boczek wyjąć, a wywar przecedzić. Do wywaru dodać śmietanę, zakwas oraz startą 
marchewkę. Wymieszać, zagotować i przyprawić majerankiem. Podawać z jajkami gotowanymi na twardo 
i kiełbasą.n 

RADA ULI: Mo żna dodać odrobinę tartego chrzanu- zupa wtedy jest wyśmienita!!!  
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W TYM TYGODNIU PYTANIA ZADAJEMY  … PANI BEACIE  
SZYMAŃSKIEJ  

         

Sławek Hęciek 
 
 Nazywam się Sławek. Pochodzę z Trzebnicy  
i mam 25 lat .Interesuję  się sportem i muzyką. Bardzo 

lubię słuchać Stachurskiego i  zespołu Feel. Chętnie też śpiewam piosenki 
tych wykonawców. Lubię grać na gitarze. W wolnym czasie chodzę na spacer 
z psem, bądź gram na komputerze.  Lubię przychodzić na Warsztaty, pracuje 
tu w Pracowni Plastycznej.  
 W domu pomagam rodzicom zmywając naczynia, sam sprzątam tak-
że swój pokój.  

Zofia Fiłon  

 Nazywam się Zosia Fiłon. Mieszkam z rodzi-
cami w Obornikach Śląskich.  Mam dwóch braci: Ta-
dzia i Michała. Tadziu jest starszy od Michała. Michał 
uczy wychowania fizycznego, a Tadziu jest masaży-
stą. Moi braci mieszkają osobno, mają swoje rodziny. 
W domu mieszka razem z nami pies Ada i kotek.  
Lubię  spędzać czas z cała swoją rodziną. Interesuje 
się sportem. Mój tato nauczył mnie pływać. Lubię pły-
wać żabką i delfinem.  
 Lubię przyjeżdżać na Warsztaty, mam tu wiele 
koleżanek. Moją najlepszą koleżanką jest Kasia  
Kowal.  Moja pracownią jest Pracownia Gospodar-
stwa Domowego i Życia Domowego. Uczymy się tu 
robić kanapki, herbatę, a także sprzątamy po posiłku, 
myjemy podłogę.  Po zajęciach, jak przyjadę do  
domu ,lubię pooglądać telewizję i mój ulubiony serial 
"Klan". 

 

Nasze sprawy: Pani Beato, czym 
jest dla Pani muzyka? Jakiej   
muzyki lubi Pani słuchać? 
- Muzyka jest dla mnie formą relaksu, 
przy niej wypoczywam. Muzyka jest 
dla mnie natchnieniem do pisania 
wierszy, które bardzo lubię tworzyć. 
A jeśli chodzi o ulubioną muzykę  
to bardzo lubię słuchać muzyki po-
ważnej.  
Prowadzi Pani pracownię Muzyko-
terapii. Czym jest muzykoterapia? 
Na czym polega praca muzykotera-
peuty? 
- Muzykoterapia jest to metoda postę-
powania, wykorzystująca wpływ   

muzyki na psychikę człowieka  
i na cały jego organizm. Moja praca 
polega na takim przeprowadzeniu 
zajęć, aby u osób niepełnosprawnych 
poprawiać i podnosić poczucie  
własnej wartości, redukować stres  
i niepokój.  Chcę zachęcić swoich 
podopiecznych do wyrażania uczuć. 
Czy uważa Pani, że muzykoterapia 
może przyczynić się do poprawy 
naszego zdrowia? 
- Oczywiście, że tak uważam!  
Muzyka jest przecież lekiem na całe 
zło. 
Pani Beatko, jest Pani inicjatorką 
wielu wydarzeń artystycznych. 

Skąd czerpie Pani pomysły? 
- Pomysły nasuwają mi się same, 
dużo też korzystam z literatury. 
Kto jest Pani idolem muzycz-
nym? Czy posiada Pani swój ulu-
biony zespół? 
- Bardzo lubię Ryszarda Rynkow-
skiego, a jeśli chodzi o zespoły,  
to lubię słuchać muzyki zespo-
łów:Chłopcy z Placu Broni,  
Perfect, Ira. Lubię również zespoły 
ludowe. 
Czy pochodzi Pani z rodziny  
o tradycjach muzycznych? Czy 
śpiewała Pani kiedyś w chórze? 
- Nie, w mojej rodzinie nie ma mu-
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zyków. W chórze również nie śpie-
wałam. 
Czy potrafi Pani grać na instru-
mentach?  Jeśli tak, to na jakim 
jeszcze chciałaby się Pani nauczyć 
grać? 
- Tak, potrafię grać na instrumen-
tach. Chciałabym nauczyć się grać 
na gitarze. 
Co lubi Pani robić w wolnym  
czasie? 
-W wolnym czasie czytam książki, 
jeżdżę na rowerze, słucham muzyki, 
pisze wiersze, chodzę na spacery. 
Co daje Pani praca w tym miej-
scu? 

- Praca w tym  miej-
scu daje mi dużo sa-
tysfakcji. Pozwala mi  
na poznawanie no-
w y c h  m i e j s c  
i ludzi, a także zaspo-
kaja moje ambicje. 
Czy ma Pani jaka 
radę dla podopiecz-
nych, czego mogą 
posłuchać gdy się źle 
czują? 
- Jak sam wiesz, mu-
zyka relaksacyjna 
pozytywnie wpływa 
na nasze samopoczu-
cie. Proponuję tez 
częste spacery np.  
po lesie. Można wte-
dy wsłuchiwać się w 

odgłosy przyrody:szum drzew, śpiew 
ptaków. W mojej pracowni prowa-
dzone są różnorodne ćwiczenia wpły-
wające na poprawę samopoczucia. 
Często osobie smutnej śpiewamy jej 
ulubioną piosenkę. 
Czy oprócz muzyki ma Pani jakieś 
zainteresowania? 
- Lubię teatr, podróże, wycieczki  
rowerowe z dziećmi, pracę w ogro-
dzie. Ale lubię także, leniuchowa-
nie..:) 
Czy zgodzi się Pani ze stwierdze-
niem, że „muzyka łagodzi obycza-
je”? 
- Tak, muzyka wpływa na nasze za-

c h o w a n i e ,  
emocje. Do-
s k o n a ł y m 
p rzyk łade m 
jest film o 
Władysławie Szpilmanie, który tak 
pięknie grał na fortepianie, że oficer 
niemiecki ocalił mu życie. 
Jakie są Pani najbliższe plany? 
Czy obecnie pracuje Pani nad ja-
kimś przedstawieniem? 
- Tak, przygotowuję program słow-
no- muzyczny z okazji Dnia Rodzi-
ców. 
Proszę powiedzieć, dlaczego zde-
cydowała się Pani podjąć trud 
przygotowania nas na Albertianę? 
Czy to dla Pani było duże wyzwa-
nie? 
- Bardzo zależy mi, żeby uczestnicy 
WTZ występowali na różnych sce-
nach, sami zresztą bardzo tego chcą 
i są w tym bardzo dobrzy! 
A propos Twojego drugiego pyta-
nia, to dla mnie żaden trud, wręcz 
przyjemność. 
Gdyby spotkała Pani złota rybkę, 
jakie trzy życzenia by Pani do niej 
miała? 
1)Żeby moje dzieci były zawsze 
zdrowe 2)Nie zdradzę ..tajemnica.. 
3)Chciałabym wydać tomik wierszy 
I tego Pani życzymy.. 
 
Wywiad przeprowadził Tomasz 
Kwak 

ŚWIĘTA WIELKANOCNE  
 

W domu rodzinnym Gosi  
Pludry 
 
 W pierwszy dzień, rano 
idziemy do kościoła na mszę rezu-
rekcyjną, po powrocie do domu, sia-
damy do śniadania. Zaczynamy  
od modlitwy podzielenia się święco-
nym jajkiem. Później składamy sobie 
życzenia. Po południu odwiedzą nas 
goście. W drugi dzień świąt, po śnia-
daniu idziemy, do kościoła na mszę 
świętą. Następnie po obiedzie jedzie-

my do rodziny w odwiedziny. 
 
W domu rodzinnym Kasi  
Kożuszek  
 Święta spędzamy w domu. 
Przygotowujemy potrawy: sałatkę 
warzywną, sałatkę z makaronem ry-
żowym, ciasta( sernik, makowiec). 
Babkę piaskową kupuje mama. Jajka 
gotujemy w łuskach cebuli. W świą-
tecznym koszyku kładziemy: jajka, 
kawałek kiełbasy, chlebek( mały), sól 
i pieprz razem zmieszane, mała ba-

beczkę I baranka z cukru. Wielka-
nocne śniadanie jemy przy pięknie 
przystrojonym stole. W każdym 
pokoju jest ozdoba wielkanocna 
(króliczki, baranki, kwiaty: żółte, 
białe lub fioletowe). Kupujemy tak-
że świeczki i prymulki. Staramy 
się, aby ozdoby miały wiosenne 
kolory: białe, żółte, fioletowe.  
Na stole stawiamy palmę poświęco-
ną w niedzielę palmową. W ten 
uroczysty dzień ubieramy się ele-
gancko, spędzamy razem czas.  
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W śmi-
g u s 
dyngus 
spędza-
my czas 
w domu 
ogląda-
jąc tele-
wizję. 
 
 
 

W domu rodzinnym Asi  
Kicki  
 Święta wielkanocne spę-
dzamy w gronie najbliższych. 
Przyjeżdża moja siostra Kasia ze 
swoim synem Mikołajem. W 
sobotę, razem z mamą idziemy 
do kościoła ze święconką. W 
koszyku niesiemy: jajka, babecz-
ki, chlebek- specjalnie przez nas 
pieczony, chrzan, kiełbaskę. 
 Tradycją w naszej rodzi-

nie jest malowanie jajek woskiem i wy-
drapywanie nożykiem wzorów w ugoto-
wanych jajkach  w łupinach od cebuli. 
 Śniadanie wielkanocne jest uro-
czyste. Jemy poświęcone potrawy, a 
także jajka faszerowane szynką, ogór-
kiem świeżym i szczypiorkiem. Inna 
ważną potrawą jest MIESZANINA, 
którą robi się z boczku, kiełbaski, szyn-
ki, chrzanu, ugotowanych jaj, soli i pie-
przu. 
 W Lany Poniedziałek oblewa-

 

WIELKANOCNY  KOSZYCZEK  
Koszyczek ma być wiklinowy 
(najbardziej popularne są owal-
ne, jedno - lub wielokolorowe,  
a najładniejsze pochodzą z 
Rudnika nad Sanem, gdzie jest 
słynne "zagłębie" wikliniarstwa 
i gdzie żyją mistrzowie plecion-
karstwa).   
 Powinien być wyłożony 
w środku białą serwetką, na  
której ułożymy pokarmy do świę-
cenia. Koszyczek winien być 
udekorowany, np. bukszpanem, 
baziami czy wiosennymi kwiata-
mi i przykryty białą serwetką. 
Estetyka i higiena mają iść  
w parze. Wciąż przybywa specja-
łów do koszyka wielkanocnego. 
Trochę jest to związane z modą kuli-
narną i ze zmianą nawyków żywienio-
wych, a trochę z możliwościami zaku-
pu choćby egzotycznych owoców. 
Jednak tych najbardziej podstawo-
wych produktów nie powinno zabrak-

nąć, tj.: chleba, baranka, jajek, wędliny, 
chrzanu, pieprzu, soli, sera, masła, mio-
du , a nawet oliwy. Produkty te są zwią-
zane z chrześcijańską i polską tradycją, 
z miejscowymi zwyczajami, a także z 
upodobaniami kulinarnymi osób zasia-

dających do śniadania wielka-
nocnego. Nie bez znaczenia jest 
zamiłowanie dzieci do słodyczy, 
takich jak: czekoladowe jajko, 
zajączek czy marcepanowe jaj-
ka.          Krystian Puzio  

PODRÓŻE ADRIANA (CZ.4) 
LONDYN  

Czwarty odcinek mojego cyklu  
podróży poświecony zostanie Lon-
dynowi - drugiemu, co do wielkości 
miasta w Europie.   
  Na początek jak zwy-
kle położone geograficzne. Londyn 
(ang) London miasto w południowo - 

wschodniej części Wielkiej Brytanii, 
stolica tego państwa, a także stolica 
Anglii. Położony nad Tamizę, która 
jest rzeką przepływa, a tym samym 
podatną na wylewanie z brzegów. 
Dopiero po ukończeniu budowy tamy 
w 1974r niebezpieczeństwo powodzi 

zostało zażegnane. Liczba ludno-
ści Londynu wynosi 8,2 mln,  
a cała aglomeracja liczy 14,6 mln 
mieszkańców, natomiast jego po-
wierzchnia rozciąga się na obsza-
rze 1607 km2. Administracyjne 
tzw. Wielki Londyn jest podzielo-
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ny na 32 dzielnice, oraz autonomicz-
ne City. Miasto pełne zabytków i mu-
z e ó w  p r z y c ią g a  r o c z n i e  
ok. 30 mln turystów. Warto zazna-
czyć, że współczesny Londyn jest 
największym centrum finansowym 
świata kilkuset banków, największa 
giełda papierów wartościowych w 
Europie. A teraz kalendarium historii 
Londynu.  
 Na lata 70 - 80r - n.e. datuje 
się założenie miasta przez Rzymian. 
Choć prawdopodobnie wydaje się,  
że osady miejscowej ludności istniały 
tu jeszcze przed ich przybyciem na 
Wyspy Brytyjskie. Dzięki rozwojom 
handlu z krajami kontynentu europej-
skiego Londyn był wówczas jednym 
z najbogatszych miast Imperium 
Rzymskiego.  
 W roku 313 założone tu  
biskupstwo. W XI wieku Londyn za-
czął pełnić funkcję stolicy kraju.  
Dopiero w XII w rozpoczął się dyna-
miczny rozwój miasta. Po zbudowa-
niu Pałacu West-
m i n s t e r s k i e g o 
(siedziba Dwora 
k r ó l e w s k i e g o )  
staje się polityczną 
stolicą narodu an-
gielskiego. 
 W roku 
1666r. pożar stra-
wił wi ększą część 
miasta, dzięki  
intensywnej odbu-
dowie powstały 
takie dzieła jak: 
Royal Naval Ho-
spital w Greenwich 

i katedra św. Pawła. Roz-
wojowi przestrzennemu 
miasta towarzyszyła 
gwałtownie wzrastająca 
l i c z b a  l u d n oś c i 
(sadmiokrotny wzrost). 
 W tym samym 
czasie (XIX w.) nastąpiło 
otwarcie  pierwszej  
na świecie linii kolei 
podziemnej.  

 Na początku XX w i w roku 
1908 odbyły się tu Letnie Igrzyska 
Olimpijskie. Okres II wojny świato-
wej to czas intensywnych bombardo-
wań przez rakie-
ty i samoloty 
n i e m i e c k i e ,  
co spowodowa-
ło zniszczone 
dzielnicy por-
tów i częściowo 
City. Po zakoń-
czeniu wojny, 
rozpoczęto re-
alizację planu 
przestrzennego 
stolicy, a także 
budowę w pro-
mieniu kilku-
dziesięciu kilo-
metrów od centrum, kilku miast - 
ogrodów.   
 Warto też dodać, że w 201-
r. Londyn ponownie będzie gospoda-
rzem Letnich Igrzysk Olimpijskich. 

Aby zachęcić 
n a s z y c h  
czytelników 
do zwiedza-
nia tego nie-
z w y k ł e g o  
w zabytki  
i słynne bu-
dowle miasta 
p r o p o n u ję 
kilka tras, 
które ułatwią 
sprawia , że 
poruszen ie 
się po nim 
b ę d z i e 

będzie znacznie przyjemniejsze. 
Trasa I Trafalyor Sguore - Parla-
ment - Big Ben 
Trafalgor Sguare - serie centralne-
go Londynu. Plac powstał w XIX w 
na miejscu dawnych stajni królew-
skich na Trafalgor Sguare  znajduje 
się piękna kolumna Nelsona 
(wysokości 56 m), fontanna oraz 
dwie pomniki Jakuba II i Jerzego 
IV. 
Parlament - (Pałac Westminsterski ) 
wspaniała neogotycka budowla, po-
wstała pomiędzy 1840 a 1888 ro-
kiem. W pałacu mieści się ponad 

1000 pokoi. Najważniejsze są sale 
Izby Lordów i Izby Gmin jest to 
miejsce różnych uroczystości pań-
stwowych. 
Big Ben - symbol Londynu zbudo-
wana w 1854r. Została tak skonstru-
owany by precyzyjne odliczać czas 
( do jednej sekundy ) Wskazówka 
godzina między 2,7 a minutowa 4,3 
metra. Na każdy toczy widnieje na-
pis „Panie zachowaj naszą królową 
Victorią” 
Trasa II Katedra św. Pawła - To-
wer of London - Pałac Buckin-
gham 
Katedra św. Pawła - budowano ją 
w latach 1675 - 1710. Ma ok. 220 
metrów wysokości i około 110 m na 
szerokości. Kapuła katedry o średni-
cy 50 m, to jeden z najbardziej cha-
rakterystycznych elementów archi-
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tektury Londynu. 
Tower of London - budowla obron-
na i pałacowa królów Anglii. 
Wzniesione została w 1078r.  
W swej historii budynek ten był for-
tecą, więzieniom, pałacem. Pilnowa-
na jest przez charakterystycznie 
ubranych strażników. Przechowy-
wano się ten dziś licznie zbroje, bro-
nie, klejnoty, i insygnia, koronacyj-
ne. 

 Pałac Buckingham - oficjalna re-
zydencja brytyjskich monarchów 
Pałac został wybudowany w 1703r. 
jako rezydencja miejska Księcia 
Buckingham. Później wielokrotnie 
rozbudowany. W roku 1837r. ogło-
szono go siedzibą królów brytyj-
skich. Współczesne jest również 
miejscem uroczystości państwo-
wych oraz oficjalnych spotkań głów 
państw. 

Trasa III Opactwo West-
minsterskie 
Opactwo Westminsterskie - 
miejsce koronacji prawa 
wszystkich królów oraz 
miejsce pochówku angiel-
skich władców i wybitnych 
osób. Datę budowy pierw-
szego klasztoru określa się 
na 80 rok. Później opactwo 
wielokrotnie przebudowywa-
ne. Kształt, który zachował 
się do dziś, zawdzięcza 
głownie Henrykowi III (XIII 
w). Ostatnia przebudowa i reno-
wacja miała miejsce w XIX w. 
Trasa VI Wimbledon 
Wimbledon  - położony jest na 

południowy zachód od centrum mia-
sta. na tamtejszych kortach trawia-
stych odbywa się co roku na przeło-
mie czerwca i lipcu, najstarszej pre-
stiżowy turniej tenisowy na świecie. 
Trasa V Muzeum Figur Wosko-
wych (Madome Tussand) - Muzeum 
Brytyjska 
Muzeum Figur Woskowych - to bez 
wątpienia jedna najsłynniejszych 
muzeów świata. Jedna z najwięk-

szych atrak-
cji stolicy 
Zjednoczo-
nego Króle-
stwa. Zosta-
ło założone 
przez fran-
zuszkę Ma-
rie Tussand. 
Dziś w mu-
zeum pre-
zentowane 
są naturalnej 

wielkości figury gwiazd, filmu, mu-
zyki czy sławnych osobistości. 
Muzeum Brytyjskie - otwarcie dla 
zwiedzających nastąpiło w 1759 r. 
Zakres zbiorów obejmuje historię i 
archeologię starożytną. Wielkość 
zbiorów jest zaznaczona ma ponad 
7000 000 eksponatów. Najbardziej 
znane są m. in mimie egipskie. 
Trasa VI Tower Brigde 

Tower Brigde -  most zwodzony, 
przeprowadzony przez Tamizę.  
Został ukończony w 1894r. Charakte-
rystycznym elementem mostu są 
dwie wieże główne połączone u góry 
dwoma pomostami. Środkową część 
mostu stanowią dwa podnoszone 
przęsła są to dwa gigantyczne skrzy-
dła, każde o wadze 1200 ton. 
Trasa VII Królewskie Obserwato-
rium Astronomiczne w Greenwich 
Królewskie Obserwatorium – zbudo-
wana przez króla Karola II 10 sierp-
nia 1675r. w celu poszerzenia wodzy 
geograficznej  mającej służyć dal-
szym kolonialnym podbojom. Na 
ścianie obserwatorium  oznaczono 
przebieg południka zerowego. Czas 
południka zerowym do 1986r. uzna-
wano za standardowy czas uniwersal-
ny. 
 Warto zaznaczyć, że Green-
wich położony jest w płd-wsch części 
miasta na południowym (prawym) 
brzegu Tamizy. W 1997r. Greenwich 
został wpisany przez UNESCO na 
listę dziedzictwa kulturalnego. 
 Gorąco polecam wycieczkę 
do Londynu, najlepiej kilkudniową, 
gdyż jeden dzień na wystarczy na 
zwiedzanie wszystkich miejsc. Radzę 
też zabrać aparat fotograficzny, by 
uwiecznić te miejsca, które będziemy 
odwiedzać. Pogoda w Londynie jest 
zmienna, dlatego też warto zabrać 
odpowiedni ubiór. Miłego pobytu.  
 

     Adrian Pietraszek                                                                                               
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Telefony komórkowe 

W dzisiejszym artykule poruszymy 
temat telefonów komórkowych. 
Pierwszy telefon komórkowy miał 
rozmiary walizki i wagę 40 kg. Dziś 
5 z 6 miliardów ludzi posiada w kie-
szeniach malutki telefon komórko-
wy, bez, którego nie wychodzi z do-
mu. 

Wynalazek XX wieku, telefon 
komórkowy ,wymyślając go nie spo-
dziewaliśmy się, że dziś będzie miał 
go prawie każdy. Ten pierwszy proto-
typ miał ogromną wagę i rozmiar,  
a zasięg złapać było można tylko nie-
daleko przekaźnika. Potem znane mar-
ki zaczęły produkować coraz mniejsze 
modele i rozbudowywać przekaźniki, 
abyśmy mogli korzystać z nich  
w większości miejsc na ziemi. Dwie 
najbardziej specjalizujące się firmy w 
produkcji telefonów komórkowych to 
były Nokia i Alcatel. 

Telefon to narzędzie do  
komunikowania się miedzy sobą w tej 
globalnej wiosce, którą nazywamy 
nasz świat. Za pomocą tego wynalaz-
ku, żadna odległość nie stanowi prze-
szkody w porozumieniu się z drugą 
osobą. 
 30 lat temu miały je tylko oso-
by nieliczne, często zamożne. Przez 
ten okres  rozwoju telekomunikacji,  
a wraz z nią sieci GSM, telefony za-
częło produkować coraz więcej firm 
takich jak: Nokia, Sony Ericsson, 
Samsung, LG, Hauwei, THC, Philips 
itd.  

Dziś telefon możemy otrzy-
mać nawet za 1zł  w punktach sprzeda-
ży (należy pamiętać o tym, że są to 
telefony na abonament). Operatorzy 
tacy jak Era, Orange, Plus GSM, Play 
oferują nam wiele modeli telefonów.  

 Jeśli kupujemy telefon za 1zł, 

musimy podpisać 
umowę i co miesiąc 
opłacać abonament.  
Jeśli zdecydujemy się 
na zakup telefonu  
po normalnej cenie 
musimy liczyć się z 
tym, że doładowanie 
konta będzie za pomo-
cą karty. Każdy opera-
tor sam ustala stawki 
kart doładowujących. 

Karty dołado-
wujące można zakupić 
w kioskach, na stacjach benzynowych, 
sklepach spożywczych, bankomatach. 
Można także doładować konto za po-
mocą Internetu. 

Producenci komórek prześci-
gają się w wypuszczaniu na rynek co-
raz to doskonalszych telefonów.  
Od czasów pierwszego telefonu, ważą-
cego 40kg, branża ta bardzo się rozwi-
nęła. Współczesne telefony posiadają 
wysoce zaawansowane funkcje: nawi-
gacje GPS, odtwarzacze mp3, aparaty 
cyfrowe, kamery wideo, skype, telewi-
zję, radio oraz bezprzewodowy Internet 
HSDPA. Jeszcze niedawno kolorowy 
wyświetlacz  
miały tylko najnowsze modele, teraz  
te niższej klasy jak i te z najwyższych 
półek.  

Telefony komórkowe obecnie 
charakteryzują się niewielkimi rozmia-
rami i są bardzo lekkie. Istnieją też 
takie, które zakładamy sobie  
na ucho i nie musimy trzymać ich  
w dłoni. 

 W dzisiejszych czasach 89% 
naszej planety pokryte jest siecią GSM 
i internetową. Telefon komórkowy po-
siada już prawie każdy obywatel swo-
jego kraju. Sieć z dnia na dzień się roz-

wija. Istnieje coraz mniej miejsc gdzie 
istnieją białe plamy na mapie (brak 
zasięgu w danym miejscu). 

Najnowszy telefon stworzony 
do celu korzystania z interne-
tu ,właśnie oferuje nam tajwańska fir-
ma THC model G1. W telefonie tym 
możemy w pełni korzystać z Internetu, 
posiadam on klawiaturę literową oraz 
dotykowy ekran LCD. Możemy korzy-
stać z internetu praktycznie tak jak  
w komputerze. 

Coraz więcej telefonów oferu-
je nam dotykowe ekrany, w których 
możemy używać funkcji, po prostu 
dotykając wyświetlacza, a przyciski 
służą jedynie do włączenia i wyłącze-
nia urządzenia. 

Ja mam 21 lat i pamiętam jak 
ludzie nosili w torbach telefony spore-
go rozmiaru i z długą anteną. Widać  
z dnia na dzień, jak się czasy zmienia-
ją. Oglądałem programy podróżnicze i 
zobaczyłem, że z telefonami do czy-
nienia mają nawet dzikie plemiona, z 
krajów trzeciego świata, a wydawać 
by się mogło, że nie idą oni wraz z 
postępem technologicznym. 

 
Marcin Wysocki 

 


