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Tradycje Œwi¹t Wielkanocnych

Œwiêta Wielkanocne s¹ niezwyk³e. To
zwyciêstwo dobra nad z³em, dowód jasnoœci 
nad ciemnoœci¹, wygrana ¿ycia ze œmierci¹.
Wielkanocne zwyczaje i obrz¹dki s¹ pe³ne symboli, 
które czêsto pojawiaj¹ siê tak¿e w innych 
tradycjach. Wszak walka ze œmierci¹, odrodzenie,
nowe ¿ycie to motywy wystêpuj¹ce w wielu 
religiach i kulturach.

Wielkanoc poprzedzona jest Wielkim Postem, w 
czasie którego powinno siê zachowaæ umiar we
wszystkim, w tym jedzeniu, piciu i zabawie. 
W dzisiejszych czasach trudno znaleŸæ ludzi, 
którzy jak nakazuje tradycja, umartwiaj¹ siê w czasie 
tych 40 postnych dni, jednak post jest 
wykorzystywany jako niez³a próba woli. 
Niektórzy wiêc postawiaj¹ sobie, ¿e w ten czas 
nie bêd¹ piæ alkoholu, jeœæ s³odyczy czy chodziæ 
na jakiekolwiek przyjêcia, czy zabawy. 
To czas zadumy, refleksji i samotnych chwil 
spêdzonych na przemyœleniach.

Wielki Post a Wieki Tydzieñ. To najwa¿niejszy 
tydzieñ tradycji chrzeœcijañskiej. Prze¿ywanie 
drogi krzy¿owej Jezusa a potem jego 
zmartwychwstanie to dla nas najistotniejsze  
i najbardziej donios³e chwile w ca³ym roku. Wielki 
Tydzieñ, który rozpoczyna siê od Niedzieli Palmowej
to czas oczekiwania na zmartwychwstanie. Jezus 
umiera by zbawiæ nas, zwyk³ych ludzi, ale wygrywa 
walkê ze œmierci¹.

Wielki Pi¹tek- czas zadumy i refleksji. To dzieñ 
upamiêtniaj¹cy ukrzy¿owanie Chrystusa smutny, 
pe³en bólu i cierpienia. Ten wyj¹tkowy Pi¹tek jest 
jednodniowym w roku, w czasie którego nie 
odprawia siê Mszy. Wielka Sobota, ostatni dzieñ 
40- dniowego postu. Idziemy do Koœcio³a 
z koszykiem, w którym niesiemy jedzenie 
do poœwiêcenia, a przede wszystkim kolorowe  
pisanki, które zazwyczaj przygotowuje siê dzieñ 
wczeœniej. Jajko to symbol ¿ycia, dlatego jest tak 
wa¿nym elementem tych œwi¹t. W ten dzieñ wielu
Polaków odwiedza ró¿ne koœcio³y by adorowaæ 
groby Chrystusa. Wielka Sobota to Wigilia 
Paschalna. Wieczorem odbywa siê msza, na któr¹ 
warto iœæ chocia¿by ze wzglêdu na jej wyj¹tkowoœæ.
Odprawiana przez kap³ana rozpoczyna siê 
rozpaleniem ogniska przed koœcio³em.

        
                                        

   

 

Lany Poniedzia³ek, inaczej Œmingus Dyngus to dzieñ, 
który uwielbiaj¹ wszystkie dzieciaki. Najhuczniej 
obchodzimy, oczywiœcie na wsiach i ma³ych 
miastach, gdzie ch³opcy uganiaj¹ siê za pannami 
udaj¹cymi, ¿e bardzo nie chc¹ byæ oblane wiadrem 
wody. Jednak zostaæ oblan¹ wod¹ to dobry znak, 
który wró¿y rych³e zam¹¿pójœcie. W ten dzieñ wiejscy
gospodarze mog¹ robiæ sobie nawzajem 
psikusy- schowaæ s¹siadowi drabinê i po³o¿yæ 
w innym miejscu. Polewanie bliŸnich wod¹ jest 
popularne równie¿ w mieœcie, chocia¿ tu, niestety 
czêsto oblewanie jest 
bardziej chuligañstwem ni¿ chêci¹ nawi¹zania do 
tradycji chrzeœcijañskiej ale pogañskiej, gdy w ten 
sposób witano budz¹c¹ siê do ¿ycia przyrodê.                             

I

Nadchodzi Niedziela Wielkanocna. Koniec postu 
i wyrzeczeñ spotykamy siê wszyscy przy 
œwi¹tecznym stole. Rolê g³ówn¹ gra jajko i potrawy 
przyrz¹dzone z tym sk³adnikiem. Wielkanoc 
wpisuje siê w polsk¹ tradycjê jedzenia,
picia i d³ugiego biesiadowania przy stole. 
Jednak na szczêœcie, coraz wiêcej rodzin po 
œniadaniu wybiera siê na d³ugie spacery.

 

Tomasz Kantecki
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Jak spedzamy Swieta Wielkanocne.

                           Anna Kowal
Przygotowujê ró¿nego rodzaju posi³ki. Chodzimy do Koœcio³a na trzydniowe
Triduum Paschalne. Bardzo lubimy Œwiêta Wielkanocne. W niedzielê mamy
uroczyste œniadanie, przychodzi syn z rodzin¹ i spotyka siê ca³a nasza rodzina
i dzielimy siê œwiêconym jajkiem. Najwa¿niejsz¹ potraw¹ jest ¿urek z jajkiem.
Po œniadaniu idziemy na spacer i do Koœcio³a na Mszê.

 Lidia Zarzeczna-Szwerko
 Œwiêta spêdzam w gronie rodzinnym, raczej rzadko wyje¿d¿am na Œwiêta.
 Uwa¿am, ¿e atmosfera rodzinna jest bardzo wa¿na. Niedzielê Wielkanocn¹
 rozpoczynam od pójœcia na Mszê Rezurekcyjn¹. PóŸniej ca³a rodzina
 zasiada do Wielkanocnego œniadania. W dzieciñstwie robiliœmy sobie
 konkursy stukania siê jajkami.

Krystian Puzio
Œwiêta spêdzam w gronie rodzinnym. Potrawy przygotowywa³a mama
obecnie obowi¹zki te spoczywaj¹ na mnie. Moje potrawy miêdzy innymi
to barszcz, jajka, chrzan, ciasta.

Pawel Banaszczyk
Œwiêta spêdzam z moimi bliskimi. W niedzielê idziemy do Koœcio³a na Mszê
Rezurekcyjn¹. Potrawy przygotowujê z rodzicami. Po przyjœciu z Koœcio³a
szykujemy stó³ do œniadania. Po œniadaniu ogl¹damy jakiœ film.
Czasem na drugi dzieñ wyje¿d¿amy do rodziny lub idziemy na spacer.
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Dagmara Kolad-Chodakowska
Przed œwiêtami Wielkiej Nocy przygotowujê przeró¿ne potrawy
œwi¹teczne,takie jak: barszcz, jajka faszerowane, pieczeñ. Piekê równie¿ ciasta.
W niedzielê Wielkanocn¹ idê do Koœcio³a na Rezurekcjê. Potem
wraz z mê¿em spo¿ywam uroczyste œniadanie. Pozosta³y czas spêdzamy
wraz z rodzin¹ i przyjació³mi.

Rafal Fojcik
Œwiêta spêdzam z rodzicami w domu. 
Pisanki i potrawy przygotowuj¹ rodzice. Idziemy do Koœcio³a
z koszykiem, aby poœwiêciæ potrawy. Na drugi dzieñ sk³adamy
sobie ¿yczenia i spo¿ywamy œwi¹teczne œniadanie.

Œwiêto Kobiet
Jak co roku na Warsztatach Terapii Zajeciowej obchodzimy
Dzieñ Kobiet. 8 marca wszyscy mezczyzni  skladali zyczenia
i wrêczali piêkne tulipany. Na uroczystym sniadaniu pan
Maciek Antkowiak- kierowca WTZ, przeczytal swojego
autorstwa poruszajacy wiersz o kobietach. Wszyscy mezczyzni
zaspiewali sto lat. W trakcie poczestunku moglismy swobodnie
porozmawiac i pozartowac na rozne tematy.
Jeszcze przez dlugi czas bedziemy wspominac ten dzien!
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Tomasz Kwak
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-Dzieñ dobry.
-Witam.
-Chcia³bym zaj¹æ Pani chwilkê.
-Bardzo proszê.
-Jak siê Pani czuje?
-Dobrze siê czujê, dziêkujê.
-Czym siê Pani interesuje?
-Interesuj¹ mnie ludzie 
i wszystko co siê z nimi
wi¹¿e. Interesuje mnie 
dziedzina jak¹ jest psychologia,
poniewa¿ to jest te¿ mój zawód.
Bycie psychologiem to moje
marzenie od dzieciñstwa,
które mi siê spe³ni³o w tym
aspekcie mojego ¿ycia i tu siê
mogê realizowaæ.
-Czy podoba siê Pani praca 
na warsztatach terapii 
zajêciowej?

-Od pocz¹tku pracujê tu jako
psycholog, bardzo lubiê to
miejsce jak i grono terapeutów
i uczestników.
Obecnie zastêpujê pani¹ 
kierownik, która spodziewa 
siê dziecka. Jest to dla mnie 
nowa funkcja.
-Jak¹ szko³ê Pani skoñczy³a?
-Ukoñczy³am Uniwersytet
Wroc³awski- kierunek 
psychologia.
-Czy lubi Pani przychodziæ
do pracy?
-Bardzo lubiê przychodziæ 
do pracy, ten czas jest dla 
mnie przyjemnoœci¹ 
 i relaksem oraz spe³nieniem 
zawodowym. Jest to dla mnie 
radoœæ, ¿e tu jestem.
-Jakie jest Pani hobby?
Tak jak mówi³am moje hobby
 to ludzie i wszystko
co zwi¹zane jest z nimi.
Ja uwielbiam rozmawiaæ
z ludŸmi o ich ¿yciu i o
psychice a tak¿e o ducho-
woœci. Jestem osob¹ 
religijn¹ i tutaj na tej p³a-
szczyŸnie siê te¿ Realizuje.
-Jakiej cechy nie lubi Pani
w sobie?
Nie lubiê w sobie takiego
uporu, ci¹gle idê w zaparte.
Czasami walczê o swoje.
 

-Jakiej muzyki Pani s³ucha?
Nie mam jakiegoœ okreœlone-
go stylu muzyki. S³ucham
po prostu radia trzeciego.
-Co Pani robi po powrocie
do domu?
Po powrocie do domu zajmu-
je siê swoim dwuletnim 
synkiem i obowi¹zkami domo-
wymi. Jak siê zrobi ciep³o
mam zamiar wychodziæ z nim
na spacer i zrekompensowaæ
ten czas kiedy nie ma mnie 
w domu. Zajmuje siê te¿ 
tymi sprawami domowymi,
które zalegaj¹.
-Czy lubi Pani podró¿owaæ?
Ja po prostu uwielbiam 
podró¿owaæ. Ogl¹dam
wszelkie programy podró¿ni-
cze w telewizji, uwielbiam
te¿ postaæ Pana Cejrowskiego.
Lubiê przegl¹daæ albumy
podró¿nicze. Interesuj¹ mnie
krajobrazy poza aglomeracyjne,
góry, morza, takie wysokie
wybrze¿a.
-Czy lubi Pani zwierzêta?
Nie jestem fank¹ zwierz¹t.
-Ile ma Pani lat i gdzie Pani
mieszka?
-Mam 33 lata i mieszkam
w Obornikach Œl¹skich.
-Dziêkuje za wywiad.

Katarzyna Kowal

Grzegorz CichoÑ

Wywiad z Pani¹ Sylwi¹ Jaroch¹
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Telewizory
Od czarno-bia³ych do trójwymiarowych

Pocz¹tki telewizji siêgaj¹ XIX
wieku. W 1884 r. Paul Nipkov
opracowa³ tarczê obrotow¹ ze
spiralnie rozmieszczonymi
otworami. Pierwszy kineskop
opracowa³ Karl Ferdinand
Brown, jego prototyp wykorzy-
stywa³ obrotow¹ tarczê 
Nipkova. W 1898 r. M. Wolkfe
opatentowa³ system telewizji
bezprzewodowej opartej o fale
elektromagnetyczne. Pierwsze
eksperymentalne nadajniki
telewizyjne pojawi³y siê 
w latach dwudziestych XX
wieku w Berlinie i Moskwie.

Jakoœæ ich by³a bardzo s³aba,
poniewa¿ wykorzystywa³y
tylko 30 linii na jeden obraz.
Du¿ym postêpem by³o opra-
cowanie sygna³u szerokopa-
smowego. Po II wojnie œwiato-
wej nastêpowa³ widoczny 
rozwój telewizji monochroma-
tycznej. Badania nad telewizj¹
kolorow¹ prowadzone by³y od
lat 30 XX wieku. Realizacja
mo¿liwa by³a dopiero w latach
piêædziesi¹tych gdy osi¹gniêto
postêp w niezawodnoœci oraz
miniaturyzacji uk³adów elektro-
nicznych. Ich budowy by³y 
ogromne a ekran wypuk³y.
Charakteryzowa³y siê du¿¹
wag¹ i rozmiarem, ale ogl¹daæ

  

mog³o je ju¿ wielu odbiorców
w swoich domach. Odbiór nie wszê-
dzie by³ jednak osi¹galny. Technolo-
gia ta rozwija³a siê coraz szybciej.
W Polsce po II wojnie œwiatowej
ogl¹daliœmy kana³ TVP1 potem TVP 2.
Nadawane by³y w kolorze czarno-
bia³ym. Dzisiaj wszystkie odbiorniki
nadaj¹ obraz w pe³nej palecie barw.
W 1986 r firma NEC wyprodukowa³a
pierwszy p³aski telewizor kineskop
zast¹piono wyœwietlaczem LCD.
Nie zyska³ on jednak zbyt du¿ego
uznania wœród odbiorców. Z czasem
technologia ta zostawa³a poddawania
wszelkim ulepszeniom i coraz wiêcej
popularnych marek zaczê³a produko-
waæ telewizory LCD. Gdy ju¿ jakoœæ
obrazu by³a lepsza niewielkie grono
bogatych klientów zaczê³o kupowaæ
je do swoich domów. By³y one wtedy
bardzo kosztowne. Mieli je tylko
nieliczni. W roku 2009 zakoñczono
ju¿ produkcjê telewizorów ze szklanym
ekranem. Na rynku dominuj¹ g³ównie
telewizory LCD i plazmowe. Pojawi³y
siê jeszcze dwa nowe typy p³askich
telewizorów OLEDY i Laserowe.
S¹ one gruboœci ma³ego palca u d³oni
a nawet jeszcze cieñsze, lekkeie
wagowo, pobieraj¹ mniej energii
i jakoœæ obrazu jest jeszcze lepsza
ni¿ w telewizorach LCD. Pokazuj¹
obraz w wysokiej rozdzielczoœci HD.
Analogowy sygna³ naziemny ma
zostaæ wy³¹czony w 2012 r 

Transmisja nadawana bêdzie
ju¿ tylko drog¹ satelitarn¹
w cyfrowej jakoœci odbiór
osi¹galny bêdzie w wiêkszo-
œci miejsc na ziemi. Obecnie
statystyki pokazuj¹, ¿e z po-
œród elektroniki u¿ytkowej 
najwiêcej jest w³aœnie telewi-
zorów. Mamy ich nawet kilka
sztuk w mieszkaniu. Dziœ
telewizjê ogl¹daæ mo¿emy 
te¿ drog¹ internetow¹ oraz
telefonii komórkowej. Kiedyœ
w Polsce mieliœmy tylko jed-
n¹ a potem dwie stacje do
wyboru. Obecnie na ante-
nach satelitarnych mo¿emy 
odbieraæ wiêkszoœæ stacji
z ca³ego œwiata. Nawet kilka
tysiêcy stacji do wyboru.
Doczekaliœmy siê przestrze-
nnego obrazu trójwymiaro-
wego. Chodzimy do kina na
seanse i czujemy siê jak
byœmy byli w œrodku filmu.
Jednak technologia ta po-
wsta³a ju¿ Bardzo dawno.
Ju¿ Na pocz¹tku XX wieku
bracia Lumiere dokonali
eksperymentu z t¹ w³aœnie
technik¹ filmowania. W z³o-
tej erze trzeciego wymiaru
pomiêdzy rokiem 1952-1954
w Hollywood powsta³o ponad
50 produkcji w technologii 3D.
 

str. 7Nasze Sprawy



Jakoœæ ich nie by³a jednak zadowalaj¹ca. Obecnie w kinach 3D nadawana jest ogromna iloœæ 
filmów trójwymiarowych. Poznañ i Warszawa oferuj¹ nam ju¿ Kina w piêciu wymiarach 5D. Za
granic¹, a tak¿e i u nas w kraju spotkaæ mo¿na telewizory 3D. Filmy te mo¿emy ogl¹daæ 
na razie na p³ytach o nazwie Blu-Ray 3D, jednak potrzebny jest odtwarzacz obs³uguj¹cy 
ten format. W Wielkiej Brytanii w tym miesi¹cu rusza pierwsza telewizja w Europie,
 nadawana w systemie 3D. Telewizja ta, rozwija siê dynamicznie. W planach jest 
rozpowszechnienie jej tak  jak zwyk³ej telewizji kolorowej w 2D. 
Do ogl¹dania obrazu 3D potrzebujemy jednak specjalnych okularów. Pierwsze prototypy 
telewizorów 3D do których nie trzeba bêdzie okularów ju¿ istniej¹. Nie s¹ one jednak jeszcze
doskona³e. Pierwszy polski film w 3D planuje zrealizowaæ znany animator Tomasz
Bagiñski twórca nagrodzonego, krótkometra¿owego filmu ‘’Katedra’’.

Marcin Wysocki

Relacje z wyjazdu !!!
W dniu 11 marca wybraliœmy siê do Wroc³awia. Wyruszyliœmy szynobusem z Trzebnicy. 
 Ta krótka podró¿ nowoczesnym pojazdem, który nasze miasto ma od niedawna, 
 bardzo mi  siê podoba³a. Mo¿na by³o wygodnie usi¹œæ i podziwiaæ widoki. Zrobiliœmy
sobie te¿ kilka fotografii podczas jazdy. Po dotarciu na miejsce poszliœmy na piechotê 
do Handlowego Parku Magnolia.
W parku tym a konkretnie w kinie Helios, które siê tam znajduje ogl¹daliœmy 
film pt.: “Alicja w krainie czarów”. Zanim zaczêliœmy ogl¹daæ film,  kto chcia³ móg³
kupiæ sobie popcorn lub coœ do picia.  Film  „Alicja w krainie czarów” nakrêcony 
jest na podstawie ksi¹¿ki o tym samym  tytule. Opowiada on o ¿yciu m³odej dziewczyny,
której co noc œni³a siê dziwna kraina jak z jakiegoœ filmu fantasy. Oczywiœcie jej rodzina 
uwa¿a³a, ¿e to  g³upie fanaberie.  Na pocz¹tku akcja dzia³a siê w  Wielkiej Brytanii 
w  odleg³ych czasach. Wtedy jeszcze rodzina decydowa³a za kogo córka ma wyjœæ za m¹¿. 
W ogrodach dawnej Anglii odby³o siê przyjêcie.  Doros³a ju¿ Alicja czeka³a na 
oœwiadczyny kawalera, który nie szczególnie przypad³ jej do gustu.
W trakcie oœwiadczyn Alicja ujrza³a królika w ró¿owej kamizelce, tego którego widzia³a we œnie. 
Pobieg³a za nim, a on doprowadzi³  j¹ do nory wykopanej pod drzewem. To bardzo zaintrygowa³o
bohaterkê i postanowi³a wejœæ do œrodka. Wpad³a w ogromn¹ przepaœæ, gdy spad³a na samo dno 
mia³a za zadanie przejœæ przez maleñkie drzwi w które siê nie mieœci³a.

                                                                                                                                                                                                                     

Gdy ju¿ przedosta³a siê przez drzwi okaza³o siê, ¿e znajduje siê w krainie, któr¹ widzia³a
 w  snach. Mia³a œwiadomoœæ, ¿e to wytwory jej wyobraŸni, , jednak obudziæ siê nie mog³a.
 Mia³a do wykonania bardzo wa¿n¹ misjê. 
Na dalsz¹ czêœæ tej niesamowitej historii zapraszam do kin. Naprawdê warto!!!
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Podró¿e Adriana...JEROZOLIMA  
Wielkimi krokami zbli¿aj¹ siê
Œwiêta Wielkanocne, dlatego
pragnê zabraæ Was drodzy 
czytelnicy do miejsc œwiêtych
i drogich sercu ka¿dego 
chrzeœcijanina. Choæ nale¿y 
zaznaczyæ, i¿ Jerozolima jest
miastem, które odgrywa bardzo 
wa¿n¹ rolê w ¿yciu ¯ydów
(judaizm) oraz Muzu³manów
(islam). Dokona³y siê tu rzeczy
wielkie dla wyznawców tych
trzech wielkich religii. A teraz 
pragnê opisaæ historiê tego 
niezwyk³ego miasta oraz 
opisaæ po³o¿enie geograficzne.
Historia Jerozolimy jest bardzo 
burzliwa i obfituje w wa¿ne 
wydarzenia. 

Pocz¹tki miasta siêgaj¹ III 
tysi¹clecia p.n.e. Najprawdopo-
dobniej w ostatnich latach XI w.
 p.n.e.(oko³o roku 1003) zosta³o 
zdobyte przez króla Dawida, 
który przeniós³ do Jerezolimy
z Hebronu stolicê pañstwa 
Izrael. Dawid obwarowa³
i rozbudowa³ ca³e miasto.
Sprowadzi³ te¿ Arkê 
Przymierza. Jego syn, król 
 Salomon,  zbudowa³ s³yn¹
œwi¹tynie  ( X wieku p..n.e.). 
Miasto sta³o siê tak¿e centrum 
  
        
       

 
     

kulturalnym, politycznym,
 religijnym, gospodarczym 
i militarnym.
W VI w p.n.e. Jerozolimê
zdobyli Babiloñczycy, 
którzy zburzyli œwi¹tyniê 
a mieszkañców wysiedlili 
do Babilonu (niewola
babiloñska). Nastêpnie w 
latach 30, VI w. p.n.e. 
Babilon zosta³ podbity przez
Persów a ci pozwolili wróciæ
Izraelitom do swojej ojczyzny.
W 67 roku p.n.e. Judeê 
podbili Rzymianie i rozpoczê³o 
siê ich wielowiekowe panowanie. 
Pod panowaniem Rzymu w I w. 
p.n.e. do w³adzy w Judei 
doszed³ król Herod Wielki, 
który znacznie rozbudowa³ 
i upiêkszy³ miasto. Za 
czasów jego syna Heroda
Antypasa oko³o roku 33 p.n.e.
podczas ¿ydowskiego
œwiêta Paschy uwiêziono
a nastêpnie ukrzy¿owano 
Jezusa z Nazaretu. 
Panowanie Rzymian 
nad Jude¹ poddane zosta³o 
próbie podczas powstañ 
¿ydowskich.          

Kulminacyjnym punktem walk  
by³o oblê¿enie Jerozolimy 70r.
n.e. Ca³e miasto wraz ze œwi¹tyni¹ 
zosta³o zburzone. Na przestrzeni 
kolejnych dziesiêcioleci
przesz³a pod panowanie Persów,
a nastêpnie ponownie 
wróci³a do Rzymu. W 638r. 
zdobyli j¹ Muzu³manie. Wraz 
z arabskim podbojem Zydzi 
odzyskali prawo wstêpu do 
miasta. W roku 1099 Armia 
Krzy¿owców zdoby³a Jerozolimê
i wymordowa³a muzu³mañskich 
oraz ¿ydowskich mieszkañców. 
W 1517 r. wkroczyli Turcy, którzy 
utrzymali panowanie nad tym 
rejonem do XX w., dok³adnie do 
roku 1917, kiedy te miasto zajê³y
wojska brytyjskie. Trwa³o to do 
roku 1948, kiedy to wybuch³a 
I wojna izraelsko-arabska, 
spowodowa³a ona ogromne
wysiedlenia ludnoœci arabskiej
i ¿ydowskiej. Koniec wojny w roku
(1949) przyniós³ podzielenie 
Jerozolimy na dwie czêœci: 
wschodnia nale¿a³a do 
Palestyñczyków a zachodnia do 
Izraela. W 1980 r. Izraelczycy
og³osili zjednoczenie miasta jako
stolicy w³asnego pañstwa.    
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Po³o¿enie geograficzne
Jest to najwiêksze miasto w kraju pod 
wzglêdem powierzchni ( 123 km  ) i 
ludnoœci (733300 mieszkañców). Le¿y
wœród gór Judei na wysokoœci 580 m.
n.p.m. Rozci¹gaj¹ siê one pomiêdzy
Morzem Œródziemnym a Morzem 
Martwym. Znajduje siê tutaj oficjalna 
siedziba prezydenta, wiêkszoœæ urzêdów 
pañstwowych, s¹d najwy¿szy, 
parlament i inne. Zamieszkiwana jest 
przez ¯ydów (nowoczesne dzielnice na 
zachodzie) oraz przez Arabów 
(dzielnice wschodnich). Miasto obfituje 
ogromn¹ iloœci¹ koœcio³ów i zabytków. 
Niektóre z nich s¹ wpisane na listê 
œwiatowego dziedzictwa kulturowego 
UNESCO.          

Trasa I 
Góra Oliwna
Znajduje siê tu zespó³ budynków
sakralnych, min.: Koœció³, Kaplica 
upamiêtniaj¹ca p³acz Jezusa nad 
Jerozolim¹ a tak¿e niewielki budynek 
przekszta³cony aktualnie w meczet, 
zbudowany na miejscu gdzie po raz 
odstani ukaza³ siê Chrystus 
Zmartwychwsta³y. U jej stóp
znajduje siê Ogród Getsemani. Warto 
zaznaczyæ, i¿ góry wspaniale widaæ 
panoramê miasta.

           

Trasa II 
Wieczernik - Bazylika Œwiêtego 
Grobu - Golgota.
Wieczernik - miejsce gdzie 
Jezus ustanowi³ Eucharystiê 
i pozostawi³ ostatnie zalecenia 
swym uczniom .Tutaj ukaza³ siê 
Chrystus zmartwychwsta³y, tutaj 
 te¿ mia³o miejsce zes³anie Ducha 
Œwiêtego. Sala  zosta³a odnowiona
 i upiêkszona w XIV w. Na 
piêtrze znajduje siê sala Ostatniej 
Wieczerzy. Bazylika Œwiêtego 
Grobu posiada z³o¿on¹ konstrukcjê 
jest najcenniejszym zabytkiem 
chrzeœcijañskim w Jerozolimie. 
Jest tu o³tarz wzniesiony na skale 
kalwarii. W bazylice znajduje siê 
zewnêtrzna strona obudowy grobu 
Jezusa a tak¿e wewnêtrzna posadzka
marmurowa pokrywaj¹ca ska³ê , na 
której by³o z³o¿one jego cia³o.
Golgota - góra na której ukrzy¿owano 
Chrystusa. Wykonywano tam te¿ 
wyroki na przestêpcach  i z³oczyñcach.                         

 Trasa III 
Œwi¹tynia Jerozolimska- 
Œciana P³aczu 
Œwi¹tynia Jerozolimska- zosta³a
wzniesiona przez króla Salomona.
W œwi¹tyni tej Jezus wypêdzi³ 
handlarzy i bankierów. Wystrój 
œwi¹tyni jest bardzo bogaty.
      

Trasa IV 
Muzeum Izraela- Muzeum Cytadeli 
Dawida.
Muzeum Izraela jest to g³ówne muzeum
 w Izraelu. Prezentuje ono sztukê. 
Przyci¹ga ka¿dego roku niemal mln 
goœci, z czego jedna trzecia to turyœci 
zagraniczni. Kompleks muzealny
obejmuje kilka budynków z ekspozycjami.
 Prezentowane s¹ tu dokumentacje z nad
 Morza Martwego. Muzeum posiada 
tak¿e ogród i rzeŸby.
Muzeum Cytadeli Dawida- 
unoszono tu makiety miasta i kopie 
historycznych eksponatów z ró¿nych 
epok.

Trasa V 
Instytut  Yad Vashem
Wiod¹ca placówka kulturalna.
Instytut przyznaje tytu³ ,,Sprawiedliwy 
Wœród Narodów Œwiata”. Znajduje siê 
tu narodowy pomnik ofiar Holokaustu
oraz najwiêksza na œwiecie biblioteka 
z informacjami o Holokauœcie. 
Instytut jest placówk¹ 
muzealn¹, kulturaln¹, oœwiatow¹ 
i badawcz¹.                          

Aby u³atwiæ zwiedzanie Jerozolimy
proponujê wam drodzy Czytelnicy 
kilka tras, które przybli¿¹ Piêkno 
tej ziemi.

Œciana P³aczu- pod t¹ œcian¹ 
modli³ siê Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II.
Jest to miejsce, gdzie wspominane s¹
ofiary holokaustu (masowe mordowanie
¯ydów w czasie II Wojny Œwiatowej)
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VI Z³ota Brama
Konstrukcja bizantyjsko-arabska 
zwrócona ku wschodowi, oparta na 
fundamentach bramy herodiañskiej. 
Zauwa¿yæ mo¿na podwójne wejœcie,,
które zamurowali Muzu³manie.

Na koniec kilka s³ów podsumowania.
Ogl¹dana z pewnej odleg³oœci 
Jerozolima wygl¹da imponuj¹co, a¿ 
do ostatnich czasów, kiedy to 
nowoczesna budowle nieco j¹ 
oszpeci³y. W istocie jednak zachowa³a 
wygl¹d bliski temu jaki mieæ mog³a 
przed dwudziestoma wiekami. Ca³oœæ 
sprawia wra¿enie bardzo 
œcieœnionego skupiska, gdzie w sposób 
widoczny wykorzystano wszelk¹ 
powierzchnie u¿ytkow¹. Domy wrêcz 
zachodz¹  na siebie. Uliczki s¹ 
nadzwyczaj ciasne, dlatego te¿ trzeba 
uwa¿aæ, gdy¿ mo¿na ³atwo ulec potr¹ceniu. 

           

Brak miejsca, skromna baza hotelowa 
powoduje, ¿e wielu pielgrzymów 
i turystów nocuje za murami na 
przedmieœciach, w namiotach lub sza³asach 
z ga³êzi. Bêd¹c w Jerozolimie warto 
zwróciæ uwagê na miejscowe zwyczaje 
i obrzêdy m.in. to Œwiêto Paschy, gdzie 
przyprowadza siê nawet do 200 tys. baranków. 
Œwiêto to gromadzi braci z ca³ej diaspory, 
których ³atwo mo¿na rozpoznaæ po 
odzieniu, s¹ to g³ównie ¯ydzi z Babilonu, 
Fenicji i Persji. Jerozolima  to tak¿e miasto, 
gdzie chlub¹ by³y pa³ace zbudowane
z marmuru, pod³ogi wy³o¿one doborowymi
kamieniami lub pokryte mozaik¹ i wiele
piêknych ogrodów.
Dlatego te¿ warto odwiedziæ Jerozolimê
mimo niestabilnej sytuacji politycznej.
Wszystkim ¿yczê udanej wyprawy,
gdy¿ warto pójœæ œladami Chrystusa
sprzed 2 tys. lat, mo¿e to byæ przygoda
¿ycia.   

Adrian Pietraszek

Relaks Cafe
W s³oneczne po³udnie grupa informatyków i przysz³ych 
kucharzy w ramach relaksu postanowi³a odwiedziæ nowopowsta³¹ 
kawiarniê-Markizê.Zaskoczy³o nas nowoczesne  
i przestrzenne wnêtrze.Obs³u¿ono nas profesjonalnie 
i z szacunkiem. Deser by³ prawdziw¹ rozkosz¹ 
dla podniebienia. W mi³ej atmosferze 
spêdziliœmy godzinê czasu. 
Jeœli to od nas by  
zale¿a³o kawiarnia 
ta dosta³aby 
5 gwiazdek.
                                    
                                              Redakcja N.S.
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 pod opiek¹ pani Agnieszki Wi¹cek

Gazetê napisali dla Pañstwa:Katarzyna Kowal, Marcin Wysocki, Adrian Pietraszek, 
Grzegorz Cichoñ, Tomasz Kantecki, £ukasz Jurasz, Tomasz Kwak, 

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
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