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Gazeta kosztuje  

„Jeden Uśmiech”:) 

Super dodatek! 

Kwartalnik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Trzebnicy  

W numerze:  
Super dodatek!!! 
 Specjalnie dla 
Państwa przygotowali-
śmy  wyjątkowy pre-
zent, a mianowicie ka-
lendarz na 2012 r. Zro-
biony skrupulatnie 
przez naszą pracownię. 
Z naszym kalendarzem 
już zawsze będziesz 
wiedział, jaki jest dzień 
tygodnia. Kalendarz 
2012 podpowiada, że 
czeka nas 13 dni świą-
tecznych wolnych od 
pracy, przy czym 9 z 

nich wypada w dni 
robocze (od ponie-
działku do piątku), to 
o jeden dzień więcej, 
niż w roku 2011. Po-
zostałe 4 dni wypada-
ją w weekendy i nie-
stety nie należą się za 
nie dodatkowe dni 
wolne, jak to było  
w przeszłości 
(zgodnie ze zmianami 
w Kodeksie Pracy z 
września 2010r.). 
Podsumowując, ra-

zem z weekendami, 
czeka nas łącznie 
114 dni wolnych od 
pracy, jest to o je-
den dzień więcej, 
niż w kalendarzu na 
poprzedni rok, jed-
nak liczba dni pra-
cujących jest do-
kładnie taka sama, 
ponieważ zgodnie z 
kalendarzem grego-
riańskim rok 2012 
jest przestępny, a 
więc ma 366 dni za-
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Z 
akończył się  

rok 2011, dla-

tego dziękuje-

my wszystkim 

Czytelnikom, że jesteście z 

nami i sięgacie po kolejne nu-

mery naszej gazety.  W tym 

roku gazetę będą przygoto-

wywali dla Was Grzegorz Ci-

choń, Marta Wojtaszek,  Ka-

sia Jankowska, Konrad  

Dąbrowski, Marcin Wysocki,  

Adrian Pietraszek. W miesiącu  

styczniu urodziny obchodzili: Zosia 

Fiłon, Asia Charaśna, Artur Kurek 

 i Adrian Pietraszek. Z okazji tego 

święta została zorganizowana zabawa 

urodzinowa. Wszyscy uczestnicy 

składali życzenia i było śpiewane tra-

dycyjne sto lat dla solenizantów.     

Oto relacja z przebiegu całej imprezy 

napisana przez Martę Wojtaszek. 

D 
nia 16 grudnia 

pożegnaliśmy 

Pana Maćka, 

kierowcę Warsz-

tatu. Pan Maciek przyniósł 

kilka placków. Wszyscy śpie-

waliśmy sto lat i ściskaliśmy 

Go z całych sił. Bardzo go 

lubiliśmy był nam pomocny. 

Wszyscy bardzo się wzruszy-

liśmy. W podziękowaniu dali-

Podczas śniadania śpiewaliśmy wszyscy 

sto lat. Zofia Fiłon dmuchała świeczki 

na torcie. Zaczęliśmy składać Jubilatom 

życzenia urodzinowe. Później Pani Ania 

Kowal, Pani Gosia i Pani Agnieszka po-

dawały dla każdego po kawałku  tortu. 

Gdy już zjedliśmy, to udaliśmy się na 

salę gimnastyczną i zaczęliśmy się ba-

wić. Torta kroiła Pani Dagmara Kolad-

Chodakowska. Wszystkie panie rozkrę-

cały imprezę urodzinową, która trwała 

do godziny 14. Po tak intensywnym wy-

siłku Pani Ania Barabach i Pani 

Agnieszka Czwartosz przeprowadziły 

relaksację przy muzyce.  

śmy mu „wesoły autobus” przedsta-

wiający duży bus z naszymi zdję-

ciami za szybą. Ja osobiście byłem 

z nim na TY. Miałem okazję zoba-

czyć Pana Maćka w pewnym za-

bawnym zdarzeniu.  Jechaliśmy 

odwieść Adasia do Raszowa i zako-

paliśmy się samochodem prowa-

dzonym przez pana Maćka. Sytu-

acja wyglądała poważnie jednak 

pomoc mieszkańców i umiejętności 

kierowcy sprawiły, że wszystko 

skończyło się dobrze. 

 

Życzymy Panu Maćkowi 

dużo zdrowia, pomyślności, 

nowych znajomych  

i przyjaciół. 

Pożegnanie Pana 

 

Nowy Rok 2012 

 Grzegorz Cichoń 

Narysował Konrad Dąbrowski 



Marta Wojtaszek 
Grzegorz Cichoń 

 

O 
d  drugiego stycznia na 
Warsztat przywozi nas 
pan Darek i pan Edek. 
Do dyspozycji mamy 

dwa busy. Jeden koloru srebrne-
go, drugi niebieski. Znam pana 
Darka, ponieważ kiedyś już był 
naszym kierowcą. Zawoził na-
szych sportowców do Kalisza.  
 

Wywiad z Panem 
Darkiem 

1 . G d z i e  P a n  o b e c n i e  
mieszka? 
Mieszkam w Obornikach 
Śląskich. Jednak niestety 
sam. 
2. Ile lat jest Pan kierowcą? 
Nie traktuję jazdy samocho-
d e m  j a k o  z a w o d u .  
Jeżdżę 25 lat, natomiast 15 
lat prowadzę swoją działal-
ność. Czuję się bardziej jako 
szef. 
3. Jakie Pan ma zainteresowa-
nia? 
Zajmuję się ogrodem, trochę 
czytam, interesuję się przy-
rodą. 
4. Jaka była Pana pierwsza pra-
ca? 

Pierwsza praca? Zaraz po 
szkole byłem mechani-
kiem samochodowym. 
5. Czy jest Pan zadowolony  
z pracy, którą obecnie Pan 
wykonuje? 
Oczywiście 
6. Co pan robi w wolnym 
czasie? 
Mało mam tego czasu.  
Czytam książki. Miesz-
kam sam z  konieczności. 
7. Jak sie pan obecnie czuje? 
Dziękuję. Dobrze 
9. Jakie są pana ulubione po-
trawy? 
Nie jestem wybredny. 
Jem wszystko. 
10. Czy lubi pan podróżo-
wać? 
Lubię. Inaczej siedział-
bym na miejscu. Haha 
Dziękujemy za wywiad. 
 
 

Wywiad z Panem 
Edkiem 

1. Gdzie Pan obecnie miesz-
ka? 
Mieszkam w Obornikach 
Śląskich. 
2. Ile lat jest Pan kierowcą? 
Kierowcą jestem 40 lat. 
3. Jakie Pan ma zaintereso-
wania? 
Interesuje się muzyką  
i turystyką. 
4. Jaka była Pana pierwsza 
praca? 
Pierwszą pracą był Pom. 
5. Czy jest Pan zadowolony  
z pracy, którą obecnie Pan 
wykonuje? 
Jestem bardzo zadowolo-
ny z pracy którą wykonu-
je. 
6. Co pan robi w wolnym  
czasie? 
W wolnym czasie rozwią-
zuję krzyżówki i oglądam 
telewizję. 
7. Jak sie pan obecnie czuje? 
Czuję sie bardzo dobrze 
 i jestem wypoczęty. 
8. Czym kieruje sie pan  
w życiu? 
W życiu kieruje się polity-
ką i kulturą. 
9. Jakie są pana ulubione  
potrawy? 
Moimi ulubionymi potra-
wami są zupa grochowa  
i warzywa. 
10. Czy lubi pan podróżo-
wać? 
Bardzo lubię podróżować 
po Polsce.  
Dziękuję. 
 
 
 
 
    Czy wiesz, że… 
 

Św. Krzysztof jest  
patronem kierowców 

Przywitanie Pana Darka i Pana Edka 

„PAN DAREK W PRACY” 

RYSUNEK KONRADA DĄBROWSKIEGO 
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D 
nia 12 stycznia 

Warsztat Tera-

pii Zajęciowej 

odwiedziły ba-

śniowe postaci, był m.in..:  

Czerwony Kapturek, Dziew-

czynka z zapałkami, Kopciuszek  

i Calineczka. Najważniejszymi 

osobami były oczywiście Maryja 

i Józef. Wszyscy byliśmy pod 

wrażeniem profesjonalnego 

przygotowania dzieci z klasy I a, 

ze Szkoły Podstawowej nr 2  

z Obornik Śląskich.  Pani Alina 

Wójtowicz sprawowała opiekę 

nad dziećmi, które  bardzo się  

jej słuchały. Pracownia gospo-

darstwa domowego  

i życia codziennego przygotowa-

ła ciasteczka z owocami  

i sok malinowy  w podziękowa-

niu za  przedstawie-

nie artystyczne.  

 
 
Dzień 19.01.2012r. 

przejdzie do historii Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w 
Trzebnicy. W tym dniu o 
godz. 9.00 odbyło się uroczy-
ste przekazanie przez Funda-
cję Muszkieterów nagrody w 
wysokości 3500zł. przezna-
czonej na działalność statuto-
wą warsztatów. 

Uroczystość ta odbyła 
się w obecności przedstawi-
cieli Intermarche oraz pani 
kierownik Alicji Tas, pana 
prezesa Zbigniewa Stachur-
skiego, terapeutów, a także 
uczestników warsztatów. 
Warto zaznaczyć, iż jest to już 
11 edycja Konwoju Muszkie-
terów. Od 2001 roku Konwój 
tuż przed świętami Bożego 

Narodzenia przekazuje 
wsparcie finansowe najbar-
dziej potrzebującym w całej 
Polsce. Wśród nich są domy 
dziecka ośrodki pomocy spo-
łecznej, parafie, punkty Cari-
tasu i PCK itp. Łączna kwota 
pomocy wyniosła blisko 7 ml 
zł, a łączna liczba obdarowa-
nych placówek 1700. Idea 
Konwoju jest bliska polskim 
artystom, którzy chętnie 
wspierają tę jakże potrzebną 
akcję. Wśród nich są tak zna-
ni muzycy jak Stanisław Soj-
ka, bracia Paweł i Łukasz Go-
lec, Krzysztof Krawczyk, Maj-
ka Jeżowska, Arka Noego, 
Natalia Kukulska, Ania Wy-
szkoni, Jacek Stachursky. 
Wśród innych działań funda-
cji, powstałej od 2002r. nale-
ży wymienić zebranie przez 

okres 4 lat 5940 litrów krwi, 
niezbędnej do ratowania ży-
cia ludzkiego, a także powsta-
nie w tym czasie 76 placów 
zabaw w całej Polsce. Trzeba 
też wspomnieć, iż przez 4 lata 
z bezpłatnych badań mam-
mograficznych skorzystało 
19000 kobiet. To wielki za-
szczyt i honor znaleźć się w 
tak szacownym gronie, wśród 
wyróżnionych. Dali temu wy-
raz pan prezes oraz nasza pa-
ni kierownik, składając w 
imieniu warsztatów wyrazy 
szczególnego szacunku i po-
dziękowania na ręce kierow-
nictwa Intermarche. Ten 
szczególny dar bardzo przyda 
się warsztatom gdyż zostanie  
przeznaczony na doposażenie 
niektórych pracowni.  I tak 
planowane 

DZIĘKUJEMY! 

 

Bajkowe Jasełka 

ADRIAN PIETRASZEK 

Marta Wojtaszek 



Adrian Pietraszek 
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 Sporty zimowe  są dys-
cyplinami rozgrywanymi w 
okresie zimowym. Niezbędny-
mi warunkami do ich przepro-
wadzenia jest mróz i często 
śnieg. Do sportów zimowych 
zaliczamy: narciarstwo alpej-
skie i klasyczne, snowboard, 
saneczkarstwo, bobsleje, ske-
leton, hokej na lodzie, łyżwiar-
stwo figurowe, short track, 
łyżwiarstwo szybkie, biathlon, 
bojery, curling, skibob. 
Wszystkie te dyscypliny (z 
wyjątkiem bojerów) wchodzą  
w skład igrzysk olimpijskich. A 
teraz pragnę scharakteryzo-
wać w skrócie każdą z wymie-
nionych wyżej dyscyplin. 

Narciarstwo alpejskie -
uprawiane na trasach zjazdo-
wych, szlakach narciarskich  
i nartostradach. Polega na 
zjeździe po ośnieżonym stoku 
górskim lub sztucznym na 
nartach przymocowanych do 
butów narciarskich za pomocą 
specjalnych wiązań. Narciar-
stwo klasyczne - zaliczamy do 
niego skoki i biegi narciarskie 
oraz kombinację norweską 
( skoki + bieg). 
Skoki narciarskie - rozgrywa-
ne są na skoczni normalnej  
o punkcie konstrukcyjnym K-
90 m, dużej K-115 m i mamu-
ciej. Jest to dyscyplina elitar-
na, w zasadzie niedostępna 
dla amatorów. 

Biegi narciarskie - szczególnie 
popularne w krajach skandy-
nawskich. Popularność tego 
sportu rośnie też szybko           
w USA, Rosji i krajach Europy 
Środkowej (szczególnie w 
Polsce). Snowboard - polega 
g ł ó w n i e  n a  j e ź d z i e 
(połączonej z wykonywaniem 
różnych ewolucji i czasami 
skoków) na desce snowboar-
dowej. Dzieli się na wiele kon-
kurencji  spośród których naj-
ważniejsze to slalom i half-
pipe. Saneczkarstwo - wyścigi 
rozgrywane są na torach 
sztucznych  lub naturalnych w 
konkurencji kobiet i męż-
czyzn, indywidualnie i dwój-
kach. O zwycięstwie decyduje 
łączny czas dwóch przejaz-
dów tzw. ślizgów. Kolebką 
polskiego saneczkarstwa jest 
Krynica Zdrój. Bobsleje - pole-
gają na zjeździe zawodników 
na specjalnych saniach 
(zwanych bobslejami) po 
sztucznym torze lodowym. 
Bobsleje mogą na niektórych 
odcinkach toru osiągać pręd-
kość do 130 km/h. 
 

Sporty Zimowe 

ZAINTERESOWANIA 

jest wyposażenie pra-
cowni komputerowej w aparat 
fotograficzny, pracowni kra-
wieckiej w maszynę do szycia a 
rehabilitacji ruchowej w rower 
stacjonarny przeznaczony do 
ćwiczeń dla naszych uczestni-
ków. Spotkanie odbyło się w 
bardzo miłej atmosferze. Warto 
wspomnieć, że uczestniczyli w 
nim przedstawiciele lokalnych 
mediów, którym pan prezes 
udzielał szczegółowych infor-
macji o warsztatach. Po wymia-

nie poglądów i słodkim poczę-
stunku fotoreporterzy zrobili 
wszystkim pamiątkowe zdjęcia. 
W czasie spotkania obdarowa-
no przedstawicieli Intermarche 
pamiątkowym obrazem nama-
lowanym przez byłego uczestni-
ka warsztatów Roberta Pio-
trowskiego oraz dyplomem z 
podziękowaniami dla tej sieci 
handlowej. 

Muszkieterów łączy bo-
wiem nie tylko wspólna działal-
ność handlowa ale także kodeks 

zasad etycznych i filozofia, któ-
rej najważniejsza myśl brzmi 
"Nie ma większego bogactwa 
niż człowiek". Misja ich polega 
więc m.in. na dzieleniu się wy-
pracowanymi zyskami poprzez 
pomoc tym, którym w życiu 
ciężko. Dlatego też za okazaną 
pomoc serdecznie dziękujemy i 
składamy życzenia wszelkiej 
pomyślności. 
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Hokej na lodzie - bardzo popu-
larny w Kanadzie i USA oraz w 
niektórych krajach skandynaw-
skich (Szwecja, Finlandia), a 
także w Czechach, Rosji, Sło-
wacji, Niemczech, Szwajcarii). 
Czas meczu hokejowego trwa 
60 minut (czas jest podzielony 
na trzy części tzw. tercje po 20 
minut). Za zagranie niezgodne 
z przepisami sędzia przyznaje 
2 minuty kary.  
Biathlon - specyficzna dyscypli-
na łącząca biegi  narciarskie ze 
strzelectwem. Polega na biegu 
na określonym dystansie 
(zwykle od 7,5 do 20 km). Jest 
popularny w Niemczech, Rosji, 
Włoszech i części Skandynawii. 

Curling - jest rozgrywany na 
prostokątnej tafli lodu. W rywali-
zacji biorą udział dwie drużyny 
liczące po czterech zawodni-
ków. Do gry używa się ciężkich 
granitowych kamieni, które są 

wypuszczone na lodzie w kie-
runku celu zwanego domem. 
Skibob-przypomina narciarstwo 
alpejskie,  z jednym wyjątkiem, 
zawodnik porusza się na pojeź-
dzie, stanowiącym połączenie 
narty i roweru. 
Bojery- żagiel poruszający się 
na płozach po zamarzniętych 
zbiornikach wodnych. Jest to 
tzw. ślizg lodowy. Jednostka 
napędzana jest siłą wiatru. 
Skeleton.- jednoosobowe cięż-
kie sanie sportowe, o nisko po-
łożonym środku ciężkości. 
Umożliwiają osiąganie dużych 
(do 130km/h) prędkości. Pod-
czas zawodów rozgrywa się 
dwa ślizgi (zawody Pucharu 
Świata) lub cztery ( Igrzyska 
Olimpijskie oraz Mistrzostwa 
Świata). 
 Większość z wymienio-
nych tu sportów zimowych jest 
bardzo popularnych zarówno  w 
Polsce jak i na świecie. Rekor-
dowa oglądalność skoków i bie-
gów narciarskich wynika z suk-
cesów naszych reprezentan-
tów. Warto zaznaczyć, iż nie-
które z dyscyplin sportowych są 
elitarne np. skoki narciarskie 
czy bobsleje wybrane są dla 
wąskiej grupy osób, ze względu 
na wysoki stopień trudności. 
Nie dotyczy to biegania na nar-
tach, które jest sportem maso-

wym, dla wszystkich chętnych. 
Dlatego też gorąco je polecam 
ze względu na swój zdrowotny 
charakter i możliwość spędze-
nia wolnego czasu  na świe-
żym, zdrowym górskim powie-
trzu. 

 
 Myślę, iż moje przemyśle-
nia zachęcą szanownych czy-
telników do jeszcze większego 
zainteresowania sportami zimo-
wymi, które choć trudne i nie-
bezpieczne bywają fascynują-
c e .   
A zatem do zobaczenia nie tyl-
ko przed telewizorami, ale 
przede wszystkim na trasach 
biegowych, stokach narciar-
skich czy lodowiskach. 
 

 Adrian Pietraszek 

Poezja  

             Bukiet róż 
 

Bukiet róż wręczam za to, 
Że pomogłaś mi co to lato. 

By me marzenia się spełniły, 
W sercu z radością się rozgościły. 

Bo swe serce mi oddałaś, 
Wraz z miłością mi je dałaś 

J 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 
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 Marta Wojtaszek 

Muzyka 

Michel Teló  (ur. 21 stycz-
nia 1981 w Medianeiro) 
Brazylijski piosenkarz, tan-
cerz oraz kompozytor. Teló 
zaczynał w dwóch grupach 
muzycznych ale jedna z 
nich zapoczątkowała jego 
karierę. Największe hity 
zespołu to “Goodbye” , “The 
Cauldron”, “Forever My 
Life”, “The Brazilion”, oraz 
“I want You”. Michel gra 
także na akordeonie, har-
monijce i gitarze. Od wczes-
nych lat Teló poświęcał 
swoje życie muzyce. Jego 
k a r i e r a  m u z y c z n a  
rozpoczeła się kiedy to jako 
chłopiec odbył swój solowy 
występ w szkolnym chórze  
z piosenką “My dear, old 
man, my friend” Roberta 
Carlosa i Erasmosa Carlosa. 
W wieku 12 lat dołączył do 

grupy Group Guri, gdzie 
także był wokalistą. W 2011 
roku wydał wielki światowy 
hit, “Ai Se Eu Te Pego”, 
tańczony przez Cristiano 
Ronaldo i Marcelo z klubu 
piłkarskiego Real Madryt 
podczas meczów tego 
zespołu. Michel Teló został 
okrzyknięty fenomenem in-
ternetu- jego piosenka Ai Se 
Eu Te Pego miała na yotube 
już ponad 94 miliony 
osłon. Telo który śpiewa po 
portugalsku, szykuje już An-
gielską wersję przeboju. 
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Chce z nim wystąpić 
podczas trasy koncertowej 
po Europie. Tournee 
zaplanowano na ten rok. 
Wiadomo, że piosenkarz 
wystąpi w siedmiu krajach, 
mówi się o 12 kontynen-
tach. Czy pojawi się również 
w Polsce? W sumie ten rok 
to u nas rok Mistrzostw Eu-
ropy w Piłce Nożnej a pio-
senka Telo jest hitem na 
stadionach Piłkarskich, 
czekamy więc na Michela. 
Zrobiły u nas prawdziwą 
furorę. 
 Osobiście słucham 
Michela i jestem jego fanką. 
Miejmy nadzieję, że przy-
jedzie do Polski na koncert. 

Michel Telo podbija Brazylię, Hiszpa-
nię, Belgię, Włochy, Szwajcarię  
i Niemcy. Czas na Polskę.  
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              Ostatnio prze-
czytałam ciekawą książ-
kę Dantego Alimenti pt.: 
„Ojciec Pio”. Chcę się po-
dzielić moimi przemyśle-
niami. Często Myślę o oj-
cu Pio. Dokładnie prze-
studiowałam ogromną 
ilość dokumentów. Ojciec 
Pio pochodził z Pietrelci-
ny. Był wspaniałym spo-
wiednikiem i kaznodzieją. 
Jego niedzielne Msze 
Ś w ię t e  g rom ad z i ł y 
ogromną rzeszę wier-
nych. 

                                             
Możemy zobaczyć, że na 
jego rękach są stygmaty 
Chrystusa. Był bardzo po-
bożny i zawsze pospieszał 
z pomocą. 
                Warto brać z Oj-
ca Pio przykład wytrwałości  
w modlitwie i całym sercem 
się modlić i nie ustawać. 
Ojciec Pio zmarł 23 wrze-
śnia 1968 roku. Warto tą 
książkę przeczytać bo jest 
pouczająca.  

                                                                                                                                   

Marta Kłaptocz 

Literatura 

Monika Dziadas 

Kulinaria 

CHRUPIĄCA SAŁATKA Z POMIDORAMI 
 

      Składniki: 
 
    1 główka sałaty lodowej 
    2 małe czerwone cebule 
    1 czerwona papryka 
    4 pomidory 

                                           
Warzywa umyć. Liście sałaty porwać na 

kawałki. Z papryki wydrążyć gniazdo nasienne wy-
drążyć i pokroić ją w paski. Pomidory pokroić na 
ósemki. Cebule obrać i pociąć w piórka. Ogórek 
pokroić na plasterki. Warzywa delikatnie wymie-
szać. Polać sosem jogurtowym. 

Zapiekanka ze szpinakiem 

 Szpinak jest nie tylko zdrowy, 
ale też smaczny, jeśli oczywiście zo-
stanie odpowiednio podany. My po-
lecamy przepis na pyszną zapiekan-
kę, którą przygotujecie bardzo szyb-
ko i prosto. Krok po kroku.  

Dla: 12 osób, Czas przygotowania: ok. 
1,5 godz. 

opakowanie ciasta francuskiego 

6 jaj 

200g serka ricotta 

2-3 kg szpinaku 

200g plastrów boczku wędzonego 

1 czerwona papryka 

1 cebula 
przyprawy - Vegeta, sól, pieprz, gałka 
muszkatołowa 

NASZE SPRAWY,  NUMER 17 



11 1 luty  2011 r.  NASZE SPRAWY 

Film 

1. Piekarnik rozgrzewamy do temperatury 
180 st. Ciasto francuskie dzielimy na 
dwie połowy i rozwałkowujemy każdą z 
nich. 

2. Jedną połową ciasta wykładamy brzegi 
okrągłej formy (np. tortownicy lub blasz-
ki do tarty). 

3. Przygotowujemy farsz - szpinak siekamy, 
mieszamy z serkiem ricotta i 5 jajami. 
Dodajemy podsmażoną na patelni cebul-
kę i boczek. Doprawiamy do smaku. 

4. Wykładamy farsz na ciasto. Na wierzch 
kładziemy pokrojoną w kostkę paprykę. 

5. Przykrywamy drugą połową ciasta farsz. 
Dokładnie zaginamy brzegi. 

6. Ciasto smarujemy na wierzchu jajkiem i 
nakłuwamy widelcem (możemy też wy-
kroić jakiś ładny wzorek). Pieczemy ok. 
40 min., aż ciasto stanie się złote i chru-
piące. Podajemy na ciepło lub na zimno. 
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 Chyba każdy z nas kojarzy 

słynnego brytyjskiego aktora / ko-

mika Rowana Atkinsona. 

  Znany jest głównie z tego, 

że wcielał się w rolę życiowego 

nieudacznika Jasia Fasoli zagrał 

też brytyjskiego agenta zadań spe-

cjalnych, któremu też nie wszyst-

ko się udawało tak jak by tego 

chciał. Johny English, bo tak nazy-

wał się agent, którego Rowan za-

grał w  2003 roku. Nie dawno w 

kinach ukazała się kontynuacja tej 

wesołej parodii Jamesa Bonda. Z 

Mozambiku akcja przeniesie się 

do: Tybetu, Hongkongu, Londynu 

i Szwajcarii. Do Tybetańskiego 

klasztoru mnichów, do którego 

trafił Johny dociera wiadomość, że 

jest pilnie wzywany na misję do 

Hongkongu. Ma na celu zapobiec 

zabójstwa  chińskiego premiera. 

Pan Johny będzie musiał zmierzyć 

s i ę  

z potężnym gangiem, z którym jak 

się okazuje współpracuje jeden  

z pomocników Johnego Englisha. 

Agent zostaje wrobiony w pora-

chunki gangu. Film już do nabycia 

na Blu-Ray i DVD. Ocena portalu 

filmowego „Film Web” 6,2. 
 

Moja opinia: 

 Film ma w sobie nie tylko 

humor ale także trochę akcji i 

przygody. Najlepsze jest to, że 

przeciwnicy z którymi musi się 

zmierzyć są silni, szybcy i sprytni. 

Główny bohater podchodzi zawsze 

do sprawy powoli, spokojnie i 

przeważnie wygrywa. Moim zda-

niem to jest typowa parodia Jame-

sa Bonda. Ta filmowa dawka bry-

tyjskiego humoru świetnie nadaje 

się na przygnębiające i pochmurne 

dni. Polecam seans ten, osobom 

podatnym na złe samopoczucie. Ja 

oceniam film na 6.7, ponieważ 

kontynuacja jak dla mnie troszkę 

odbiega od swojego poprzednika 

j e ś l i  c h o d z i  o  h u m o r  

i akcję. Duży plus jednak stawiam 

na techniczne dopracowanie filmu  

i efekty specjalne, które stoją na 

dużo wyższym poziomie niż  

w pierwszej części filmu. Pan At-

kinson postarał się aby jego zacho-

wania wyglądały jak najbardziej 

naturalnie. Ja filmy produkcji bry-

tyjskiej omijam zawsze szerokim 

łukiem obojętnie do jakiego gatun-

ku są zaliczone jednak ten obejrza-

łem z przyjemnością. 
 

Marcin Wysocki 

 

Johny English Reaktywacja 

2011 



Gazetę „Nasze Sprawy” przygotowali dla Państwa:  

Katarzyna Jankowska, Marta Wojtaszek, Konrad  

Dąbrowski, Adrian Pietraszek, Grzegorz Cichoń,  

Marcin Wysocki pod opieką Pani Agnieszki Czwartosz. 

Zapraszamy  do obejrzenia naszej nowej strony internetowej: 

www.wtztrzebnica.pl 

REDAKCJA GAZETY  

PODCZAS PRACY 

KONRAD 

ADRIAN 

MARTA 

KASIA 

GRZEGORZ 

MARCIN 

Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Stawowa 1, 55—100  

Trzebnica, tel.: 71 312 15 00 


