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Gazeta kosztuje  

„Jeden Uśmiech”:) 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebnicy 

  

Tak nazywają się oficjalne 
maskotki Euro 2012. Na ko-
szulce polskiej maskotki wid-
nieje numer 20, czyli ten,  
w którym w naszej reprezen-

tacji ogromne sukcesy odno-
sił      Grzegorz Lato.   
 Maskotki prezentują 
barwy narodowe Polski  
i Ukrainy, co na pewno wpły-
nie pozytywnie na zwiększe-
nie zainteresowania kulturą  
i tradycjami naszych państw. 
 STR. 5      

www.wtztrzebnica.pl 

Czy każdy z WAS słyszał  
o maskotkach  

Slavek i Slavko??? 
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ALBERTIANA 2012 
Dnia 13 lutego 2012r. 

we Wrocławiu odbył się II 

etap eliminacji  XII Ogólno-

polskiego Festiwalu Twórczo-

ści Teatralno-Muzycznej 

Osób Niepełnosprawnych In-

telektualnie -  

Albertiana 2012. Z ogromną 

przyjemnością informujemy, 

że na scenie wystąpił nasz ko-

lega z warsztatów Artur Ku-

rek, który zaśpiewał piosenkę 

pt.: „ Za tobą pójdę jak na 

bal”. Warto zaznaczyć, iż Ar-

tur przeszedł I etap elimina-

cji. Wszyscy trzymaliśmy za 

niego kciuki. Do Wrocławia 

udała się delegacja w skła-

dzie : Pani  kierownik  

Alicja Tas, Pani Beata Szy-

mańskiej  oraz uczestnicy 

warsztatów. Trzeba przyznać, 

że bardzo gorąco dopingowali  

Artura. To już 12 edycja tego 

konkursu. Finał Albertiany 

organizują jak co roku Fun-

dacja Brata Alberta oraz 

Fundacja Anny Dymnej 

"Mimo wszystko". 

Tegoroczny finał odbę-

dzie się dnia 12 marca 2012r.  

w Krakowie. Jak co roku w 

imprezie bierze udział około 

tysiąc osób. Główną nagrodą 

dla zwycięskiego zespołu będą 

"Maski" krakowskich te-

atrów oraz upominki ufundo-

wane przez sponsorów. 

Na koniec pragniemy 

poinformować że nasz kolega 

Artur zajął zaszczytne drugie 

miejsce. Co prawda nie dało 

mu to kwalifikacji do finału 

(awansował tylko zwycięzca, 

lecz z jego postawy jesteśmy 

bardzo dumni. 

 

 

KONKURS KULINARNY 

 

Dzień 14 lutego to walen-
tynki. W tym uroczystym 
dniu na Warsztatach Te-
rapii Zajęciowej zorgani-
zowano konkurs  kuli-
narny. Jeśli więc walen-
tynki, to coś specjalnego 

na tę okazję, czyli prze-
pyszne desery przygoto-
wane przez naszych 
uczestników. Poziom  

konkursu był bardzo wy-
soki. Słodkości te zostały 
ocenione przez specjal-
nie powołane do tego ce-
lu jury. Jego przewodni-
czącą była nasza pani 
kierownik Alicja Tas. Ju-
ry zwracało szczególną 
uwagę na estetykę i sa-

m o d z i e l n o ś ć , 
kreatywność, wa-
lory smakowe. 
Wybór był bar-
dzo trudny, gdyż 
wszystkie desery 
spełniały wyżej 
wymienione kry-
teria. Dlatego też 
po burzliwej na-
radzie przyznano 

nagrody za pierwsze trzy 
miejsca: 
 I miejsce zajęli Rafał 
Fojcik i Marta Wojtaszek 
za danie Zapiekane jabł-

ka z cynamonem, 
II miejsce zajęli Sławo-
mir Hęciek i Katarzyna 
Kowal, którzy przygoto-
wali sałatkę owocową,  
na III miejscu konkurs 
ukończyli Małgorzata 
Pludra i Marta Kłaptocz 
za gruszkę po słowińsku, 
Pozostali uczestnicy: Ur-
szula Stankowska, Kazi-
mierz Zabłocki, Katarzy-
na Jankowska, Anna 
Wielińska i Joanna Ka-
nia dostali wyróżnienie. 
Konkurs pokazał, że w 
naszych uczestnikach 
drzemią ukryte zdolno-
ści kulinarne.  Konkurs 
oceniam za bardzo uda-
ny i wartościowy. 

Adrian Pietraszek 

 

AKTUALNOŚCI 

Artur Kurek 
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BAL KARNAWAŁOWY 
 

16 lutego została zorga-
nizowana impreza z oka-
zji trwającego karnawa-
łu. Terapeuci przygoto-
wali szereg niespodzia-
nek: 
- zabawa z krzesłami; 
- kapeluszowe wariacje; 
-zakładanie i ściąganie 
fartuszków; 
-kowbojskie tańce; 
Była świetna zabawa, re-
welacyjne humory, su-
per konkursy i smakowi-
ty poczęstunek.  Wszyscy 
uczestnicy i terapeuci 
byli przebrani w prze-
różne stroje. W konkur-
sie na najlepszy kostium 
I miejsce zajęła Zosia 
przebrana za Królową 
Śniegu. Kolejne miejsca 
zajęli Sławek jako Dok-
tor Kidler i Rafał w roli 
Zorro. Oczywiście w tłu-

sty czwartek nie zabra-
kło pączków.  

WARSZTATY Z EDUKACJI  

GLOBALNEJ 

 Dnia 24 lutego bieżą-

cego roku odbyły się na tere-

nie WTZ warsztaty z eduka-

cji globalnej na temat głodu 

na świecie. Prowadziły je wo-

l o n t a r i u s z k i  S W M 

(Salezjańskiego Wolontariatu 

Misyjnego), a jednocześnie 

studentki II roku etnologii: 

Kaja Jarosz i Manuela  

Ciszek.  

 Na początku zajęć 

uczestnicy przedstawili się  

i podzielili się z innymi tym, 

co lubią najbardziej, jakie 

mają zainteresowania itp. Po-

tem wolontariuszki zapoznały 

uczestników z pojęciem wo-

lontariat i opowiedziały o 

tym, czym same się zajmują 

oraz skąd wzięło się ich zain-

teresowanie  wolontariatem. 

Następnie wolontariuszki roz-

poczęły prezentację multime-

dialną na temat głodu na 

świecie. Na koniec jedna z 

wolontariuszek ( Manuela 

Ciszek) opowiedziała uczest-

nikom o swojej „przygodzie” 

misyjnej w okresie wakacji, a 

mianowicie o wyjeździe do 

Mongolii. Wzbudziła tym 

ogromne zainteresowanie 

wśród uczestników, gdyż za-

dawali oni wiele pytań i uzy-

skali wiele ciekawych infor-

macji, dotyczących  życia lu-

dzi, w tak odległym dla nas  

(i fizycznie, i kulturowo) kra-

ju. 

 Podsumowując należy 

stwierdzić, że wiele cieka-

wych rzeczy dowiedzieliśmy 

się, dzięki tym warsztatom  

i mamy nadzieję, ze wolonta-

riuszki z SWM-u jeszcze nie 

raz nas odwiedzą, dostarcza-

jąc konkretnej wiedzy na da-

ny temat, ale i niezapomnia-

nych, miłych wrażeń. 

 Za to im dziękujemy  

i zapraszamy w przyszłości! 
Relacjonowała:  

Pani Agnieszka  Jarosz-Zielińska 

Marta Wojtaszek 
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DZIEŃ KOBIET 

 

Dnia 8 marca płeć piękna 

obchodziła swoje święto.   

Z tej okazji Trzebnicki 

Park  Wodny przedstawił 

specjalną ofertę promo-

cyjną przeznaczoną spe-

cjalnie dla kobiet. Ten 

dzień był skrupulatnie 

zorganizowany. Kobiety 

relaksowały się w jacuzzi, 

m a s o w a ł y 

się biczami 

w o d n y m i , 

pływały w 

rwącej rze-

ce. Zmęczo-

ne wodnymi 

atrakcjami 

wypoczywa-

ły w saunie. 

POWITANIE WIOSNY 

Dnia 21 marca uczestnicy  

i terapeuci z naszych 

warsztatów wyruszyli z 

radością do Lasu Buko-

wego, by „rozprawić się z  

tegoroczną zimą” i przy-

witać wiosnę. W tym celu 

przygotowano kukłę  

uosabiającą zimę, którą  

należało utopić lub spalić. 

Następnie przy ognisku 

rozpoczęliśmy zabawę. 

Do jego rozpalenia użyli-

śmy bardzo dużo chru-

stu. Pieczone  kiełbaski  

i ziemniaki 

smakowały 

nam wy-

b o r n i e . . 

P ó ź n i e j 

śpiewaliśmy 

swoje ulu-

bione pio-

senki. 
. 

BASEN  

 

 Dzień później 22 

marca wybraliśmy się do 

Trzebnickiego Parku 

Wodnego. Miejsce to co-

raz chętniej i częściej od-

wiedzamy. Tak było i tym 

razem. Przebrani w stro-

je kąpielowe pełni zapału 

weszliśmy na basen. Czas 

w wodzie spędziliśmy 

bardzo miło, korzystali-

śmy przy tym z różnych 

atrakcji jakie poleca 

park. Z basenu wyszli-

ś m y  z r e l a k s o w a n i  

i zadowoleni wróciliśmy 

na warsztaty. 
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To niewątpliwie 
historyczne wyda-
rzenie dla naszego 
kraju. Ogromne 
przedsięwzięcie  
o r g a n i z a c y j n e . 
Wielka operacja, 
polegająca na   
utrzymaniu po-
rządku w kraju 
p o d c z a s  m i -
strzostw i zapew-
nieniu bezpieczeń-
stwa  przybyłym 
gościom.  
 
 
Sam pomysł zorganizo-
wania tego turnieju  
narodził się wiosną  
2003r. na Ukrainie. 
Jednak prezes tamtej-
szej federacji uznał, iż 
sama Ukraina nie ma 
zbyt wielkiej szansy  na 
zorganizowanie tak 
wielkiej imprezy. Prze-
konał więc do swojego 
pomysłu władze Pol-
skiego Związku Piłki 
Nożnej. Wspólna pol-
sko-ukraińska oferta 
dotycząca organizacji 
mistrzostw została 
zgłoszona do Europej-

skiej Federacji Piłkar-
skiej (UEFA). Po 3,5 
letnich przygotowa-
niach 18 kwietnia 
2007r w Cardiff 
(Wielka Brytania) do-
konano wyboru gospo-
darza Euro 2012. Bez-
względną większością 
głosów  zwyciężyła 
o f e r t a  p o l s k o -
ukraińska. Zapanowa-
ła euforia , choć  za-
uważalny był niepokój   
i obawy milionów  Po-
laków, czy zdążymy na 
czas z realizacją 
wszystkich zaplanowa-
nych inwestycji. Zda-
wano sobie sprawę   z 
braku odpowiedniej 

infrastruktury w oby-
dwu krajach (stadiony, 
drogi szybkiego ruchu, 
porty lotnicze, kolej). 
Po pięciu latach wiele 
udało się zrobić, długa 
jest jednak lista bra-
ków i niedociągnięć. 
Pomimo tego Polska  
i Ukraina są gotowe na 
przyjęcie setek tysięcy 
kibiców.  
 To już 14 finały 
Mistrzostw Europy. 
Pierwsze odbyły się w 
1960r. we Francji. 
Pierwszym triumfato-
rem była reprezentacja 
ZSRR. Organizacja tur-
nieju finałowego zmie-
niała się z czasem.  
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Do roku 1976 uczestni-
czyły w nim 4 zespoły. 
W latach 1980-1992 
brało udział 8 zespo-
łów a od roku 1996 
grało 16 zespołów.  
 
Taka liczba uczestni-
ków utrzymuje się do 
dzisiaj. Są plany, aby w 
finałach brały udział 
24  zespoły narodowe 
Obecne mistrzostwa, 
które odbędą się od  
8 czerwca (mecz 
otwarcia w Warsza-
w i e )  d o  
1 lipca (finał turnieju w 
Kijowie) będą rozgry-
wane  w 8 miastach.  
 
Ze strony polskiej będą 
to Warszawa (Stadion 
Narodowy), Wrocław
(Stadion Miejski), 
Gdańsk (PGE Arena), 
Poznań (Stadion Miej-
ski), natomiast  Euro 
2012 na Ukrainie od-
będzie się w Kijowie 
(Stadion Olimpijski), 
Doniecku (Donbas 
Arena), Charkowie 
(Stadion Metalist)  
i Lwowie (Arena 

Lwów). 
Tytułu zdobytego  czte-
ry lata temu na bo-
iskach Austrii i Szwaj-
carii bronić będą Hisz-
panie. 
W tegorocznym turnie-
ju udział bierze 16 dru-
żyn podzielonych na 4 
grupy. I tak : 
GRUPA A- teoretycznie 
najsłabsza, do której 
trafiła reprezentacja 
Polski. Swoje mecze 
będzie rozgrywała w 
W a r s z a w i e  
i we Wrocławiu, a jej 
przeciwnikami będą 
Czesi, Rosjanie i Gre-
cy. 
Podział pozostałych 
grup wygląda następu-
jąco: 
 GRUPA B tzw. 
"grupa śmierci" to Ho-
landia, Dania, Niemcy, 
Portugalia 
 GRUPA C : Hisz-
pania, Włochy, Irlan-
dia, Chorwacja 
 GRUPA D: Ukra-
ina, Szwecja, Francja, 
Anglia. 
 
Do faworytów Euro 
2012       z całą pewno-

ścią możemy  zaliczyć 
reprezentacje Hiszpa-
nii, Niemiec, Holandii 
czy Portugalii. Cały 
turniej  zapowiada się 
niezwykle fascynująco 
i  należy mieć nadzieję 
że taki będzie. 
Czas  Euro to doskona-
ła okazja do promocji 
naszego kraju. Warto 
zaznaczyć, że aż trzy-
naście z szesnastu  
drużyn wybrało na 
miejsce swojego za-
kwaterowania i pobytu 
polskie centra pobyto-
we m.in.. hotele wraz z 
boiskami treningowy-
mi. Należy tu wymie-
n i ć :  W a r s z a w ę 
(miejsce pobytu repre-
z e n t a c j i  P o l s k i ) , 
Gdańsk ,Kraków,  Ko-
łobrzeg, Gniewno, 
Opalenicę, Wrocław  
i inne. Należy też  za-
dbać, by zapewnić go-
ściom  w czasie wol-
nym od rozgrywania 
spotkań piłkarskich, 
liczne atrakcje, które 
sprawią, że przyjazd 
do naszego  kraju zo-
stanie zapamiętany na 
długo. 



 Grzegorz Cichoń 
Adrian Pietraszek 
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Jacek: Święta Wielka-

nocne kojarzą mi się  

z pójściem do Kościoła,  

z barankiem wielkanoc-

nym i potrawami wiel-

kanocnymi. 

 

Marta: Święta Wielka-

nocne kojarzą mi się  

z farbowaniem jajek, 

święconką, białym ob-

rusem i bukszpanem 

włożonym do koszycz-

ka. 

 

Łukasz: Są dla mnie 

pójściem do Kościoła, 

przystąpieniem do spo-

wiedzi świętej, święcon-

ką i kiermaszem wielka-

nocnym 

na Warsztacie Terapii 

Zajęciowej. 

 

Piotr: ze święceniem 

ognia w Wielką Sobotę, 

wizytą gości, z potrawa-

mi wielkanocnymi, ze 

śmigusem-dyngusem. 

 

Paweł: Święta Wielka-

nocne kojarzą mi się  

z zmartwychwstaniem 

Jezusa Chrystusa. Świę-

ta spędzam raczej w 

gronie rodzinnym, choć 

w drugi dzień świąt cza-

sami wyjeżdżam. 

Marcin: Ważna jest dla 

mnie atmosfera świą-

teczna. Ponadto kojarzą 

mi się ze zmartwych-

wstaniem Jezusa Chry-

stusa i przyjazdem go-

ści. 

 

Mikołaj: Dla mnie świę-

ta wielkanocne są po to, 

aby spotkać się z Chry-

stusem Zmartwych-

w s t a ł y m  

i chciałem podkreślić 

jak te święta są dla 

mnie ważne. 

 

Artur: Dla mnie Święta 

Wielkanocne są czasem 

refleksji, oczyszczenia 

się z grzechu. Te święta 

spędzę w gronie rodzin-

nym. 

 

Tomasz: Zadumą, re-

fleksją nad swoim ży-

ciem. 

 

Ania: Kojarzą mi się z 

barankiem, z pisanka-

mi, ,z jajkiem, koszycz-

kiem wielkanocnym. 

 

Asia: W święta pójdę do 

Kościoła. Ponadto koja-

rzą mi się ze świąteczną 

atmosferą i ze święcon-

ką. 

 

Asia: Z babką wielka-

nocną, święconką. Świę-

ta spędzę w rodzinnym 

gronie. 

 

Ula: Święta zamierzam 

spędzić wraz z rodziną 

przy obficie zastawio-

nym stole. Najważniej-

sze jest jednak zmar-

twychwstanie Chrystu-

sa. 

 

Rafał: Pójdę do Kościo-

ła. Święta kojarzą mi się  

z poświęceniem pokar-

mów, które są w koszy-

ku. Bardzo ważne jest 

dla mnie śniadanie wiel-

kanocne, podczas które-

go dzielimy się święcon-

ką. Święta spędzam  

w domu. 

 

 

CZYM DLA UCZESTNIKÓW WTZ  

SĄ ŚWIĘTA WIELKANOCNE? 

8  
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Czy wszyscy wiedzą, co 

oznacza przejście z odbioru 

sygnału analogowego na 

sygnał cyfrowy? Mówię 

oczywiście o telewizji. Pol-

ska weszła w nowy etap 

rozwoju telewizji. Wadą 

sygnału analogowego jest 

bardzo uboga jakość obra-

zu. Pojawiają się liczne za-

kłócenia podczas pogorsze-

nia pogody i nie w każdej 

lokalizacji dany program 

odbiera prawidłowo. W ze-

szłym roku uruchomiono 

pierwszy multipleks na-

ziemnej telewizji cyfrowej 

(DVB-T). W tym artykule 

postanowiłem wyjaśnić, na 

czym polega procedura cy-

fryzacji. Do odbioru sygna-

łu cyfrowego wystarczy de-

koder DVB-T-MPEG4 i 

zwykły telewizor. Jeśli 

mieszkamy w lokalizacji, 

gdzie wszelkie kanały ana-

logowe dotychczas odbiera-

ły bezproblemowo możemy 

pozostać przy zwykłej ante-

nie siatkowej. Jeżeli były 

duże problemy z odbiorem 

powinniśmy zaopatrzyć się 

w antenę kierunkową 

(antena dipolowa). Anteny 

tego typu posiadają wbudo-

wany wzmacniacz sygnału, 

jej gabaryty są większe od 

tej tradycyjnej, lecz posiada 

ona także odpowiedni tłu-

mik, aby fale o innych czę-

stotliwościach nie zakłócały 

nam odbioru (nie wymaga-

ją one zewnętrznego zasila-

cza elektrycznego). Jej cena 

zaczyna się od pięćdziesię-

ciu złotych. Drugim etapem 

kompletowania niezbędne-

go nam wyposażenia jest 

kupno dekodera DVB-T 

koszt tego urządzenia za-

czyna się już od 90 zł. Urzą-

dzenie po prostu podłącza-

my do euro-złącza, następ-

nie podłączamy do niego 

kabel antenowy. Jego ob-

sługa nie wymaga fachowej 

wiedzy, jest dziecinnie pro-

ste w obsłudze i posiada 

wiele przydatnych funkcji 

takich jak: Port USB z 

możliwością oglądania fil-

mów i innych multimedial-

nych plików na pendrive, 

czy nagrywanie progra-

mów. Kończąc etap instalo-

wania anteny i dekodera 

wystarczy wybrać opcje 

szukanie programów, po 

ukończeniu procesu skano-

wania zostanie wyświetlona 

lista dostępnych stacji tele-

wizyjnych. Od momentu 

ukończenia tej procedury 

cieszymy się niesamowitą 

j a k o ś c i ą  o b r a z u  

i dźwięku, a także większą 

ilością programów. Obraz 

cyfrowej telewizji DVB jest 

porównywalny z obrazem 

nadawanym drogą sateli-

tarną, a sześciokanałowy 

dźwięk doskonale zadowoli 

posiadaczy kin domowych.  

W tym roku Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji za-

czyna informować miesz-

kańców danego regionu, w 

którym stopniowo będzie 

wyłączany sygnał analogo-

wy. Informacje będą na 

bieżąco przekazywane w 

mediach lokalnych. Do 

przyszłego roku proces cy-

fryzacji zostanie ukończo-

ny. Na obszarze całego kra-

ju sygnał analogowy zosta-

nie wyłączony całkowicie a 

99% powierzchni całego 

kraju zostanie objęte nada-

waniem drogą cyfrową. Do 

tego czasu zostaną urucho-

mione trzy multipleksy 

nadawania (2011 Mux 1, 

2012 Mux 2, 2014 Mux 3). 

Po uruchomieniu trzeciego 

muxa zostanie komercyjnie 

uruchomionych około 30 

polskich stacji telewizyj-

nych do końca 2012 roku, a 

w przyszłości pojawią się 

także stacje radiowe. Pod-

czas pojawienia się nowego 

programu w menu dekode-

ra zostanie wyświetlony 

monit informacyjny na 

ekranie (w dekoderach niż-

szej klasy trzeba raz na ja-

kiś czas powtórzyć szuka-

nie). Do rozpoczęcia  mi-

strzostw w piłce nożnej Eu-

ro 2012 kanały TVP mają 

być nadawane w rozdziel-

czości HD. Posiadając tele-

wizor nowej generacji LCD 

lub OLED nie musimy do-

kupywać już zewnętrznego 

dekodera, jeśli telewizor ma 

wbudowany wewnętrzny 

tuner MPEG4. Następujące 

stacje telewizyjne, które 

będą nadawane to: TVP1, 

TVP 3 TVP Regionalne, 

TVP Kultura, TVP Histo-

ria, TV4, TV6, Puls, Puls 2, 

TVN, TVN 7, Polsat, Polsat 

Sport NEWS itd.  

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA DVB-T 

Marcin Wysocki 
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„PRZYGODA W LESIE” 
 
 Pewnego dnia Kuba 
i Łukasz, którzy byli brać-
mi wybrali się do lasu na-
zbierać grzybów. Chłopcy 
lubili psocić i wymyślać 
niebezpieczne zabawy.   
Kuba podsunął pomysł: 
-Kto najszybciej wejdzie 
na drzewo? 
 Łukasz długo nie myśląc 
odpowiedział:  
-No to dawaj - bracia za-
częli wspinać się na bar-
dzo wysokie drzewo. Po 
chwili  młodszemu bra-
ciszkowi   noga zsunęła 
się z gałęzi i spadł na zie-
mię. Łukasz szybko pod-

biegł do brata i zapy-
tał: 
-Nic ci się nie stało? 
-Strasznie boli mnie 
noga w kolanie – i po 
chwili Kubuś zaczął 
rozpaczliwie płakać. 
Łukasz spróbował 
podnieść braciszka 
jednak  był za słaby. 
Kuba leżał jak trup.  
Łukasz wpadł na po-
mysł aby zadzwonić po ka-
retkę pogotowia. Po chwili 
zdenerwowany starszy 
brat nie mógł znaleźć ko-
mórki. Zgubił swój telefon 
jak wchodzili do lasu…. 
 
 
 
 
 
 

    
Jak potoczy się historia 
K u b y  i  Ł u k a s z a ?  
Czy chłopcy sobie pora-
dzą?   
 To wszystko dowie-
cie się w kolejnym nume-
rze gazety NS. 

Urszula Stankowska 

Literatura 

Opowiadanie  
Marty Wojtaszek 

Kulinaria 

NASZE SPRAWY,  NUMER 18 

Składniki : 
5 jaj  
0,5 szklanki . mąki ziemniaczanej 
szklanki . maki pszennej 
0,5 szklanki  cukru 
0,5 kostki  margaryny 
1 łyżka proszku do pieczenia 0,5  
1łyżka  kakao     
 
Wykonanie: 
 
Jaja ubić z cukrem, dodać mąkę pszenną i ziemniaczaną, wymieszaną z  proszkiem do pieczenia i 
kakao. 
Następnie  dodać roztopioną margarynę. Piec 45 minut w rozgrzanym piekarniku do 180' C. 
 

Życzę smacznego ! 

Przepisał Konrad Dąbrowski 
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Film 

NASZE SPRAWY,  NUMER 18 

 

 
 
WYŚCIG Z CZASEM 

 

 W niedalekiej 
przyszłości… Co by 
się stało, gdyby licz-
ba ludności znacz-
nie wzrosła, a banki  
i giełdy finansowe 
upadły w wyniku 
k r a c h u  g o s p o -
darczego? Takie wy-
darzenie ma miejsce 
w ostatnich kilkuna-
stu latach. Rozwój 
inżynierii genetycz-
nej jednak nie zasy-
pia. Znane od kilku-
set lat stare powie-
dzenie "Czas to pie-
niądz" stało się fak-
tem! Najnowszy film 
Andrewa Niccola 
"Wyścig z czasem" 

opowiada o 
tym, jak czas 
staje się wa-
lutą. Wpro-
wadzono re-
glamentację 
czasu do 
p r z e ż y c i a , 
który stał się 
najcenniej-
szym darem, 
a zarazem je-
dyną walutą 
w y m i e n n ą . 
Bogaci oby-

watele, których stać 
na to, by go kupo-
wać mogą żyć nawet 
wiecznie, biedni 
muszą wykazać się 
niezwykłymi zdolno-
ściami, aby go zdo-
bywać. Czasy siedze-
nia przed telewizo-
rem dla ludzi żyją-
cych nisko dawno 
dobiegły końca. Każ-
dy obywatel rodzi 
się wraz z genetycz-
nie wszczepionym 
zegarem, który za-
czyna odmierzać 
czas po ukończeniu 
25 roku życia. Znaj-
duje się na prawej 
ręce każdego miesz-
kańca. Główny bo-
hater Will Sales bu-
dzi się z zapasem 24 
godzin. Zdaje sobie 
sprawę, że gdy nie 

zdobędzie dodatko-
wego czasu w prze-
ciągu doby nie doży-
je jutra… 
 

Jego bliski kumpel 
ma tyle czasu że bra-
kuje mu licznika, 
jest jednak na skra-
ju załamania nerwo-
wego. Oddaje swój 
cenny czas Willowi i 
ch w ilę  p óź n ie j 
umiera. Po otrzyma-
niu` szansy na życie. 
, zostaje oskarżony 
o zabójstwo przyja-
ciela. Policja rozpo-
czyna poszukiwania 
Willa, który ucieka 
wraz z piękną za-
kładniczką, żyjąc  
z minuty na minutę 
w ciągłej gonitwie  
i ogromnym stresie.  
 
 Czy Will da ra-
dę stawić czoła w 
tych niespokojnych 
czasach?  
W rolach głównych: 
Amanda Seyfried, 
Olivia Wilde, Cillian 
Muphy, i Justin 
Timberlake. Film 
już do nabycia na 
B l u - R A Y  
i DVD. Ocena porta-
lu Film Web 6.,8. 

Marcin Wysocki 
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