
 

 Nr 21 

DATA WYDANIA 

01.07.2013r. 

Gazeta kosztuje  

„Jeden Uśmiech”:) 
 

Warsztaty Terapii Zajęciowej  

w Trzebnicy 

www.wtztrzebnica.pl 

„Przyjaciele z boiska” Sławomir Hęciek 



 

 Dnia 11 lutego świat 

obiegła wiadomość,  któ-

ra dla wielu była dość 

niespodziewana, a dla 

niektórych wręcz szoku-

jąca. Papież Benedykt 

XVI ogłosił w czasie kon-

systorza w sprawie kano-

nizacji męczenników  

z Otranto, iż ustępuje dla 

dobra Kościoła z zajmo-

wanego stanowiska bi-

skupa Rzymu.  

 Główną przyczyną 

rezygnacji podaną przez 

papieża jest podeszły 

wiek i pogarszający się 

stan zdrowia. Pragnie on, 

aby na czele Kościoła stał 

następca, który poprowa-

dzi go po wzburzonych 

morzach współczesności.  

Ustąpienie pa-

pieża to auten-

tyczny wyraz 

troski   o powie-

rzoną mu winni-

cę pańską oraz 

konsekwentny 

wyraz pokory  

i służby na wzór 

samego Chrystu-

sa.  

 Jest to wydarzenie 

wyjątkowe, gdyż ostatni 

taki akt miał miejsce w 

roku  1294, co związa-

ne było z ustąpieniem pa-

pieża Celestyna V.  

Decyzja ta została przyję-

ta z ogromnym zrozumie-

niem przez duchowień-

stwo oraz wiernych, któ-

rzy bardzo   licznie przy-

byli na Plac Świętego 

Piotra na ostatnią  au-

diencję generalną 27 lute-

go 2013r.  

 D z i e ń  p ó ź n i e j  

28 lutego o godzinie 20.oo 

kończy swój pontyfikat  

 i żegna się z zajmowa-

nym stanowiskiem. Za-

czynają bić dzwony waty-

kańskie,   które  obwiesz-

czają tą wiadomość. Naj-

bliższe dwa miesiące już   

jako emerytowany bi-

skup Rzymu spędzi w let-

niej rezydencji    papieży  

w Castel Gandolfo.  

 

 W tym miejscu nale-

ży pokrótce przedstawić    

sylwetkę Benedykta XVI, 

a  jest   ona niezwykle bo-

gata.  Kardynał Joseph 

Ratzinger urodził się     

16  kwietnia 1927r.  

w maleńkim miasteczku 

Marktl  (Bawaria, Niem-

cy) jako syn policjanta. 

Był trzecim najmłodszym 

dzieckiem Josepha i Ma-

rii  Ratzingerów.  
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 Miał dwoje ro-

dzeństwa: siostrę Ma-

rię (1921) i brata Geo-

rga (1924), który tak-

że   jest kapłanem. Na 

przyszłą postawę Jose-

pha wpłynęli rodzice, 

którzy   byli głęboko 

praktykującymi kato-

likami.  Ojciec służył 

w Bawarskiej Policji 

Landowej i w niemiec-

kiej policji państwo-

wej,  lecz był zacie-

kłym przeciwnikiem 

nazizmu. 

 

 Uważał, że  stoi to 

w sprzeczności z wy-

znawaną wiarą. Mimo 

to  w wieku 14 lat 

(1941r.) Joseph zostaje  

wcielony do Hitlerju-

gend, w której człon-

kowstwo było obo-

wiązkowe.  

 W latach  1943-

1945  odbywa służbę 

wojskową. Po wojnie 

wstępuje do katolic-

kiego semi-

narium   du-

chownego i 

rozpoczyna 

studia w 

Monachium. 

Tam też razem ze swo-

im starszym bratem 

Georgiem zostają wy-

święceni na kapłanów. 

 Do roku 1977  

poświęcił się pracy na-

ukowej,    był wybit-

nym teologiem. W tym 

też roku 1977 przyj-

muje sakrę biskupią  

i zostaje ustanowiony 

przez Pawła VI  arcy-

biskupem Monachium 

i  Fryzyngii.   

  

 

  

 25  l i s topada 

1981r. już  jako kar-

dynał otrzymuje z rąk 

Jana Pawła II nomi-

nację na prefekta 

Kongregacji Nauki 

Wiary. Przez wszyst-

kie lata pontyfikatu 

Jana Pawła II  jest 

jednym z  jego naj-

bliższych   współpra-

cowników. Po jego 

śmierci zostaje dzieka-

nem Kolegium Kardy-

nalskiego i przewodni-

czy  uroczystościom 

pogrzebowym Jana 

Pawła II. 
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 Do historii prze-

szły pamiętne słowa 

wypowiedziane wtedy 

przez Ratzingera: Nasz 

ukochany Papież stoi 

teraz w oknie domu   

Ojca, widzi nas i nam 

błogosławi. Kilka dni 

później zostaje wybra-

ny w drugim dniu kon-

klawe 19 kwietnia 

2005r. na Ojca Święte-

go i przyjmuje imię Be-

nedykt XVI.  

 

 W czasie swojego 

pontyfikatu odbył 24 

podróże zagraniczne  

w tym najwięcej, po 

trzy razy do swojej oj-

czyzny i do Hiszpanii.   

W  dniach   25-28 maja 

2006r. odwiedził Polskę 

podążając śladami 

wielkiego poprzednika 

Jana Pawła II. Był 

m.in. w Warszawie, 

Krakowie, Wadowi-

cach, Oświęcimiu, Kal-

warii   Zebrzydowskiej 

oraz Częstochowie. 

Warto zaznaczyć, że 

pontyfikat     Benedyk-

ta XVI przypadł na 

czasy trudne  choć za-

razem ciekawe.    Uwa-

żam, iż był ciekawy, 

wbrew    temu, co są-

dzą niektórzy  obser-

watorzy. Papież potępił 

ideę islamskiego dżiha-

du  oraz   terroryzmu, 

który sprzeciwia się 

Bogu.  Niezmiernie   

poważnie  traktował 

dialog  międzyreligijny. 

    

 Benedykt XVI był 

osobą skromną, co wy-

raził   na inaugurację 

swojego pontyfikatu 

następującymi   słowa-

mi: „Umiłowani bracia 

i siostry. Po wielkim   

papieżu Janie Pawle II 

kardynałowie wybrali 

m n i e  p r o s t e g o ,   

skromnego pracownika 

winnicy Pana”. Na ko-

niec zauważyć należy,  

że papież Benedykt był 

wielkim przyjacielem 

Polski i Polaków, za co 

mu gorąco dziękujemy. 

         Adrian Pietraszek 
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Głównym 

b o h a t e -

rem jest 

F i l e a s 

Fogg, to 

n a j b a r -

dziej ta-

jemnicza 

osoba z 

członków 

L o n d y ń -

s k i e g o 

klubu „Reforma”. Jest on samotni-

kiem, człowiekiem doskonałym i zor-

ganizowanym, który swój czas ma 

wyliczony, co do minuty, i całe dni 

spędza w klubie grając swoją ulubio-

ną grę w wista. Pewnego dnia z kole-

gami z klubu założył się, że objedzie 

w 80 dni cały świat. Tego samego 

dnia 2 października wyrusza w po-

dróż zabierając ze sobą swego nowe-

go służącego Jana Passepartouta.  

Swoją podróż rozpoczynają od Pary-

ża, Turynu i Brindisi. W tym samym 

czasie w Londynie poszukiwany jest 

złodziej, który ukradł dużą  sumę 

pieniędzy z banku. Podejrzany jest 

pan Fogg. Do bohaterów w Suezie 

dołącza się podążając tropem złodziej 

Fix, który odtąd będzie towarzyszył 

bohaterom. Od służącego próbuje 

wydobyć jak najwięcej informacji o 

podróży i samym Fileasie Foggu. Li-

czy na to, że nakaz aresztowania 

Fogga, oczekuje na niego w Bomba-

ju. Bohaterowie podróżują przez In-

die pociągiem. W pewnym miejscu 

okazuje się, że kończą się tory i boha-

terowie muszą znaleźć inny środek 

transportu. Pan Fogg decyduje się na 

kupno słonia. Podczas podróży ratu-

ją Audę przed śmiercią. Wkrótce Fi-

leas i Passepartout zostają oskarżeni 

o zbezczeszczenie indyjskiej świątyni, 

do której służący wszedł w butach. 

Po wpłaceniu kaucji wyruszyli w dal-

szą drogę. Szyki psuje bohaterom 

Fix, który upija Passepartouta. Fogg 

i Auda przez to spóźniają się na sta-

tek. Wkrótce jednak spotykają się w 

Jokohamie, skąd udają się do San 

Francisco. Podróżują pociągiem, jed-

nak podróż opóźniają bizony i napad 

Indian. Bohaterowie z Ameryki płyną 

do Liverpoolu. Tam Fogg zostaje 

aresztowany i jednak okazuje się, iż 

prawdziwy przestępca został trzy dni 

temu schwytany. Po przybyciu na 

miejsce Fogg jest przekonany, że 

przegrał zakład. Fogg i Auda wyzna-

ją sobie miłość. Służący odkrywa, że 

nastąpił błąd w obliczeniach – nie 

uwzględniono różnicy czasu. Fogg 

wygrywa zakład. 

 

MARTA WOJTASZEK 

LITERATURA 



MOJE HOBBY 

   

 Witam nazywam się Piotr 

opowiem Wam o swoich 

zainteresowaniach. 
 

 Moją pasją jest komuni-

kacja miejska, samoloty, po-

ciągi. 
 

 

Co rok  uczestniczę w dniach 

bez samochodu,  w ramach któ-

rych  odbywają się   dni  otwarte  

w miejscach  niedostępnych na 

co dzień. Są to wystawy taboru  

komunikacji miejskiej  oraz ta-

b o r u  k o l e j o w e g o . 
 

  

W tym roku będzie to mia-

ło miejsce  14 i 15 wrze-

śnia. 

 

Jak co roku  na 

wystawie  taboru  

komunikacji miej-

skiej  są pokazane   

zabytkowe i nowe 

pojazdy,   można 

też  spróbować  

swoich sił  w pro-

wadzeniu  niektó-

rych pojazdów. 
 

 

Na wystawie  taboru kole-

jowego  można  zobaczyć 

lokomotywy  spalinowe i 

elektryczne  pojazdy tech-

niczne, wagony pasażer-

skie.  
 

 

 

NASZE SPRAWY,  NUMER  21 

6                    1 lipca  2013 r.   NASZE SPRAWY 



 Mam  sporo 

zajęć. 
 

  

 

Będąc  na Ukrainie we 

Lwowie  miałem okazje   

zobaczyć  tam dworzec   od  

zewnątrz i od wewnątrz  

tam też miałem okazje zo-

baczyć  pociągi z długimi 

składami. Dłuższe  niż w 

Polsce. 

 

 

 

 W zeszłym  

roku uczestni-

czyłem  w 

otwarciu portu 

lotniczego we 

Wrocławiu.  
 

 

 Były różne 

atrakcje. Można 

było np. zobaczyć 

sprzęt do wykry-

wania  niebez-

piecznych materia-

łów.  

 

 

 

 

 

 

 

 Były też spe-

cjalnie wyszkolone   

psy  do wykrywa-

nia  narkotyków. 
Piotr Paczkowski 

MOJE HOBBY 
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Nazywam się Daniel 

Kluska, jestem ze Strzeszowa. 

Interesuję się samochodami. 

Kiedyś grałem w piłkę nożną 

jak  miałem WF w poprzed-

niej szkole. Słucham różnej 

muzyki np. disco polo, a także  

Kombi. Z warsztatów najbar-

dziej lubię Sławka Hęćka i 

Pawła Banaszczyka. Sportem 

się nie interesuję, bo nie lubię. 

 

 Chciałbym być  k iedyś   

k u c h a r z e m .  

 

Moim ulubionym da-

niem jest schabowy, lubię też 

rosół, pomidorową, barszcz.  

Z owoców lubię: jabłka, po-

marańcze, truskawki. Z wa-

rzyw lubię: marchewkę, seler, 

pomidory, buraczki i sałatę.  

W wolnym czasie  chodzę so-

bie po domu oraz bardzo lu-

bię siedzieć na balkonie i 

oglądać telewizję. Komputer 

posiadam ale niestety nie 

umiem się nim 

p o s ł u g i w a ć . 

Mam dwie sio-

stry Martę i Elę 

i brata  Kamila. 

Moja jedna sio-

stra Magda pra-

cuje w sklepie 

jako sprzedaw-

czyni.  Na im-

prezy niestety 

nie chodzę, po-

nieważ nie mam 

z kim, a poza 

tym jestem nie-

pełnosprawny. 

Nazywam się  Anna 

Borysewicz, jestem z Trzebni-

cy. Mam 25 lat. Interesuję się 

muzyką, lubię śpiewać.  Moją 

ulubioną wokalistką jest Do-

da, a z zespołów Fell.   

Z warsztatów najbardziej lu-

bię Daniela Kluskę, Pawła 

Banaszczyka, Mikołaja Woj-

niaka, a z  dziewczyn Martę 

Wojtaszek, Martę Kłaptocz,  

Małgorzatę  Pludrę,  Annę 

Płotkę  oraz Annę Wielińską. 

Moim ulubionym sportem  

jest piłka ręczna. Z zawodu  

chciałabym być sekretarką.  

Moją ulubioną zupą jest: ro-

sół, pomidorowa, barszcz 

czerwony i barszcz biały. A 

na drugie danie najbardziej 

lubię pierogi ruskie. Z wa-

rzyw  najbardziej lubię : mar-

chewkę,  seler, porę i pomi-

dor. Z owoców lubię : jabłka, 

c y t r y n y , 

kiwi, bana-

ny, man-

d a r y n k i , 

grejpfruta, 

w i ś n i e , 

m o r e l e , 

truskawki 

i czereśnie, 

a ze słody-

czy: czeko-

ladę, liza-

ki, cukier-

ki, batony 

Snickersy. 

W wolnej 

chwili od-

poczywam 

c z y t a m  

książki i 

m a l u j ę . 

Mam ro-

dzeństwo siostrę.  Paulinę  21 

lat, która pracuje. Mój brat 

M i c h a ł  m a  1 3  l a t  

i jest uczniem.  Lubię chodzić 

na imprezy. 

  

 

 

      SYLWETEK PODOPIECZNYCH… 

                                                           KILKA 
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Nazywam  się Stanisław Nicpoń 

mieszkam w Trzebnicy i mam 30 lat.  Inte-

resuję się komputerami i  lubię pomagać w 

kuchni  oraz lepić w glinie. Moją ulubioną 

muzyką jest : Techno, Disco Polo,  Hip— 

Hop. Najbardziej lubię osoby takie jak: Syl-

wia Berger , Martę Kłaptocz,  Martę Wojta-

szek. Ze sportów najbardziej lubię: piłkę 

nożną, koszykówkę, tenis stołowy, biegi, 

siatkówkę.  Moim ulubionym krajem są 

Niemcy. Z zup najbardziej lubię: rosół, gro-

chówkę, pomidorową z ryżem.  Na drugie 

danie  najbardziej lubię: krokiety, spaghetti, 

pizzę. Z warzyw najbardziej lubię:  szczy-

piorek, sałatę, ogórki. Z owoców najbar-

dziej lubię : banany, jabłka, gruszkę. W 

wolnym  czasie   sprzątam  w domu  i piwni-

cy. Mam trzy siostry: Martę, Beatę i Izę. 

Dwie siostry pracują jako sprzedawczynie. 

Lubię chodzić na imprezy takie jak : śluby, 

dyskoteki  i imprezy okolicznościowe.  

 

 

 

Nazywam się  Krystian Tomala. Je-

stem nowym uczestnikiem. Nie lubię o sobie 

opowiadać. 

 

 

Nazywam się Sylwia Berger, mam 25 

lat. Mieszkam w Trzebnicy. Interesuję się 

językami, moimi ulubionymi językami są 

hiszpański oraz włoski. W wolnym czasie  

lubię słuchać muzyki, robić obróbkę zdjęć 

oraz tworzyć dla znajomych krótkie video—

clipy z ulubionych filmów. Ponadto chodzić  

       SYLWETEK PODOPIECZNYCH… 

                                                           KILKA 



10 1 lipca 2013 r.                                                         

NASZE SPRAWY,  NUMER 21 

 
  
do kina, na mecze piłki nożnej, koncer-
ty zamknięte oraz otwarte z rodziną lub 
z koleżankami, kolegami, grać w 
Playstation z chrześniakiem i pisać na 
Faisie z koleżankami, kolegami, oglą-
dać filmy akcji z Jean—Claude Van 
Damm’em. A także sporty takie jak: 
boks, KSW, karate, piłka nożna, szer-
mierka, motocross. Moje ulubione dru-
żyny piłkarskie to m.in. FC Barcelona, 
Borussia Dortmund, WKS Śląsk, Lech 
Poznań. A moi ulubieni piłkarze to: Pe-
dro Rodriguez, Ledesma, Robert Le-
wandowski. A z innych sportów: Ma-
riusz „Pudzian” Pudzianowski, Mamed 
Halidov, Dawid „Cygan” Kostecki. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nazywam się Mikołaj Wojniak. mam  
22 lata. Mieszkam w Strzeszowie. Moim 
hobby jest pisanie wierszy, a interesuję 
się życiorysami wielkich ludzi np. Wi-
sławy Szymborskiej. W wolnym czasie 
przepisuję swoje wiersze na komputer 
oraz pomagam w obowiązkach domo-
wych i ogrodowych. Lubię przyjeżdżać 
na warsztaty, bo lubię uczestników, a w 
szczególności pracowników. Nie lubię 
czytać książek, lecz chętnie czytam 
książkę z przysłowiami.  
 

Sylwia Berger 
Marta Wojtaszek 
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      PODRÓŻE ADRIANA… 

                                             GÓRA ŚW. ANNY  

 W tym numerze 
chciałbym oprowadzić 
szanownych czytelni-
ków po Górze św. Anny. 
Miejsce to jest niezwy-
kle urokliwe. Walory 
przyrodnicze i kulturowe 
splatają tu się w jedno 
tworząc krajobraz urze-
kająco piękny i niepo-
wtarzalny. Na początek 
chciałbym przedstawić 
położenie geograficzne i 

krótki rys historyczny. 
 
Góra św. Anny (Góra 
Chełmska, nazwa pier-
wotna Chęłm z niemiec-
kiego Sankt Annaberg)
Jest najwyższym wznie-
sieniem grzbietu Cheł-
ma na Wyżynie Śląskiej 
o wysokości 408 m 
n . p . m .  W y s o k o ś ć 
względna mierzona od 
dna doliny Odry  ( prze-
pływającej w odległości 
6,7km) wynosi około  

220 m. Na szczycie i sto-
kach wzgórza znajduje 
się wieś o tej samej na-
zwie. 
 A teraz wspomnia-
ny rys historyczny.  
Z chwilą wybudowania 
kaplicy ku czci św. Je-
rzego około 1420r. przy-
jęła ona nazwę Góra św. 
Jerzego, która przetrwa-
ła do XVII wieku i koja-
rzyła się z faktem, iż nie-
gdyś poganie w tym 
miejscu oddawali cześć 
bożkom. Jednak nie 
znaleziono żadnych 
przedmiotów kultu po-
gańskiego. Gdy Gaszy-
nowie w latach 1671-
1673 rozbudowali ko-
ściółek pw. św. Anny 
(wzniesiony około 1480 
r przez Strzałów), przyję-
ła się nazwa Góra św. 
Anny. Z biegiem lat na-
zwano ją Górą Chełm-
ską. 
 
 Nazwa ta widnieje 
w akcie fundacyjnym 
klasztoru Franciszka-
nów  z 16 VI 1657 r. Oży-
wiony kult św. Anny i 
masowe pielgrzymki 
rozpoczęły się od mo-
mentu sprowadzenia re-
likwii rzekomo z Francji. 
Wraz z przybyciem Fran-
ciszkanów rozpoczęto 
budowę pierwszego 
drewnianego klasztoru. 
Budowa trwała cztery 
lata (1655-1659). Funk-
cjonował on aż do 

wzniesienia klasztoru 
murowanego w 1749r. 
Dnia 6VIII 1656 r. Fran-
ciszkanie otrzymali klu-

cze do Kościoła i akt da-
rowizny terenu. W 1868r. 
w zwieńczeniu dachu 
kościoła została zbudo-
wana wieża zegarowa. 
W 1921r. na Górnym 
Śląsku i Śląsku Opol-
skim  przeprowadzono 
plebiscyt, który decydo-
wał o przyszłości tego 
regionu. Zdecydowana 
większość mieszkańców 
opowiedziała się za po-
zostaniem w państwie 
niemieckim. Tego same-
go roku miały miejsce 
krwawe walki toczone 
między polskimi po-
wstańcami i wojskami 
niemieckimi. Było to III 
Powstanie Śląskie. 
Obecnie upamiętnia je 
monumentalny Pomnik 
Czynu Powstańczego. W 
czasie II wojny świato-
wej Niemcy założyli tu 
żydowski obóz pracy.  
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      PODRÓŻE ADRIANA… 

                                            GÓRA ŚW. ANNY  

Ofiary prawdopodobnie 
pochowano na jego tere-
nie. Warto też wspo-
mnieć,  iż Górę św. Anny 
odwiedził w czasie swojej 
drugiej pielgrzymki do 
ojczyzny 21 VI 1983 r. Oj-
ciec Święty Jan Paweł II, 
tutaj modlił się i spotkał 
się z Franciszkanami. 
Obecnie na Górze znajdu-
je się Bazylika i Sanktua-
rium z figurką św. Anny 
Samotrzeciej (XV wiek) z 
jej relikwiami, francisz-
kański zespół klasztorny 
z Rajskim Placem 
(dziedzińcem  arkado-
wym) z lat 1733-1749, na 

którym stoi 15 stuletnich 
konfesjonałów, jest także 

grota wykonana na wzór   
tej z Lourdes oraz 40 ka-
plic kalwaryjnych z lat 
1700-1709. Od XVIII w jest 
to ważne centrum piel-
grzymkowe. 
   

Góra św. Anny to jednak 
nie tylko miejsce kultu 
religijnego. To także park 
krajobrazowy, który zo-
stał utworzony w 1988 r. 
Zajmuje on  obszar 5050 
ha. Celem jego utworze-
nia było zachowanie tere-
nów o najcenniejszych 
walorach przyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturo-
wych, charakterystycz-
nych dla województwa 

opolskiego. Większa 
część parku objęta jest 
też statusem geoparku 
(od 1VI.2010). 
 Na bogatą rzeźbę 
terenu składają się liczne 
suche doliny, wąskie wą-
wozy, zalesione pagórki, 
wydmy piaszczyste, leje i 
misy krasowe oraz wy-
wierzyska skalne. 
Klimat parku charaktery-
zuje się długim latem, du-

żą wilgotnością powie-
trza, słabymi wiatrami. 
Sieć wód powierzchnio-
wych jest uboga, wiąże 
się to z budową geolo-
giczną terenu. 
Cieki wodne występują 
zarówno na powierzchni 
jak i pod powierzchnią 
terenu. 
 
Jeśli chodzi o gleby  aż 
65% powierzchni parku 
stanowią gleby brunatne. 
Gatunki grzybów wystę-
pujące na terenie parku 
są objęte ochroną. Na ob-
szarze parku krajobrazo-
wego występuje ok.440 
gatunków roślin. Fauna 
składa się z licznych ga-
tunków motyli, pająków, 
mięczaków, chrząszczy, 
płazów (żaby),  gadów 
( jaszczurka,     padalec, 
zaskroniec),  ptaków 
(myszołów,  jastrząb, 
dzięcioł, sowa),  ssaków  
(jeż, lis, borsuk, dzik). W 
wodzie pływają trzy  ga-
tunki    ryb (lin, karp, 
szczupak). 
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      PODRÓŻE ADRIANA… 

                                          GÓRA ŚW. ANNY  

Na koniec kilka słów 
podsumowania: Górę 
św. Anny gorąco pole-
cam, gdyż po tygodniu 

ciężkiej pracy jest to nie-
powtarzalne miejsce do 
odpoczynku. 
 
Wystarczy tylko tam się 
udać, by w urzekająco 
pięknym krajobrazie słu-
chać świergotu ptaków i 
pogrążyć się w kontem-
placji. Można tu też zo-
baczyć jeden z najwięk-

szych w Europie Środko-
wej amfiteatrów. Wybu-
dowany został przed  
II wojną światową przez 
hitlerowskie  Niemcy. 

Widownia skalna otoczo-
na jest gęstym lasem bu-
kowym. Spacerując le-
śnymi ścieżkami i 
podziwiając zabytki ślą-
skiej ziemi warto złożyć 
pokłon św. Annie. 

ADRIAN  PIETRASZEK 
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 Film, który przed-
stawię drogim  czytelni-
kom w tym  numerze ,w 
pewnym sensie mogę 
powiedzieć, że konese-
rom bajek klasycznych 
może przypomnieć sta-
re dobre lata dzieciń-
stwa a jednocześnie 
sprawić wrażenie, że tę 
powieść poznajemy na 
nowo. 
 „Hansel i Gratel” 
obraz kinowy oparty na 
klasycznej powieści” Jaś 
i Małgosia” utrzymany 
w konwencji horroru  
i pełnego efektów spe-
cjalnych zwrotnego kina 
akcji. Młody Jaś i jego 
siostrzyczka Małgosia 
wraz z ich ojcem zostają 
napadnięci przez rabu-
siów. Ojciec rodzeństwa 
stając w ich obronie 
zostaje ciężko ranny. 
W obawie o swoje życie 
uciekają  w głąb lasu. 
Przez przypadek napo-
tykają na drodze piękną 
chatkę  z piernika i 
próbują tego przysmaku 
z jakiego jest zbudowa-
na. Jak się później oka-
zuje brzydota tkwi w 
tym co piękne, ponie-
waż piękny domek za-
mieszkuje złowieszczy 

demon. Bliskiemu ro-
dzeństwu udaje się jed-
nak przeżyć ten  kosz-
mar. Dorośli już Jaś i 
Małgosia są wyszkolo-
nymi myśliwymi, posia-
dają ogromne zdolności 
łowieckie, nietypowe 
narzędzia obronne ,a co 
najważniejsze są oni 
niezwykle sprawni i po-
trafią mieć oczy dookoła 
głowy. 
 Za zadanie dostaną 
uratowanie dzieci z wio-
ski, które porwały 
wiedźmy i demony o 
niezwykłych siłach nad-
przyrodzonych które za-
mieszkują okoliczne la-
sy. 
R e ż y s e r i a - 
Tommy Wirkola. 
S c e n a r i u s z - 
Tommy Wirkola. 
Obsada: 
H a n s e l -  
Jeremmy Penner 
Gratel- Gemma 
Arterton 
Czarownica z rogami- 
Ingrid Bolso  Berdal 
Czarownica  Rudowłosa
- Joanna Kulig 
Ocena portalu „Film Web” 
*6,3/10 

                 
        Marcin Wysocki 
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FILM 
Hansel i Gratel - Łowcy Czarownic 2013 



MOJE TĘCZOWE  

MARZENIA 

  

 JA  NAZYWAM SIĘ  

MARTA.  MIESZKAM NA 

WSI. OTO MOJE MARZE-

NIA: MARZĘ O TYM, ŻEBY 

BYĆ ZDROWĄ I MIEĆ SWO-

JĄ WŁASNĄ RODZINĘ , 

MIEĆ SWOJE WŁASNE 

MIESZKANIE  I PÓJŚĆ DO 

P R A C Y . 

 

 PRACA MA WYGLĄ-

DAĆ TAK JAK KAŻDA, 

CZYLI BIUROWA PRZY 

KOMPUTERZE. CHCIAŁA-

BYM WYJECHAĆ ZAGRA-

NICĘ, MOJE ŻYCIE MA WY-

GLĄDAĆ JAK KAŻDE INNE.  

 MÓJ DOM MA BYĆ  

MAŁY KOLORU ZIELONE-

GO, A PODWÓRKO DUŻE I 

TRAWA MA BYĆ TAKA JAK 

NA BOISKU, A OBOK DOMU 

BASEN  Z  JACUZZI WYŁO-

ŻONY PŁYTKAMI BIAŁYMI, 

SAMOCHÓD FERRARI ZŁO-

TE.  

 MĄŻ MA BYĆ W MO-

IM WIEKU  I DLA MNIE  

UPRZEJMY, A DZIECI MAM 

MIEĆ DWOJE: DZIEWCZYN-

KĘ I CHŁOPAKA.  

 OKNA DOMU MAJĄ 

WYGLĄDAĆ JAK JAJKO. 

POKOJE WYŁOŻONE PANE-

LAMI A ŁÓŻKO DUŻE JAK 

W SYPIALNI. W ŁAZIENCE 

MA BYĆ PRYSZNIC I WAN-

NA KOLORU BIAŁEGO, 

PRALKA W ZABUDOWIE, 

MEBLE W POKOJU I W 

KUCHNI MAJĄ BYĆ RÓŻO-

WE, ALE W ZABUDOWIE A 

PRZEDPOKÓJ WYGLADAĆ 

MA  JAK SALON. 

  

 POKOJE DLA CHŁO-

PAKA I DZIEWCZYNKI MA-

JĄ WYGLĄDAĆ: JEDNOKO-

LOROWE, WYPOSAŻONE W 

KOMPUTERY I DUŻO ZA-

BAWEK. PODŁOGA W 

KUCHNI MA BYĆ WYŁOŻO-

NA KOLOROWYMI PŁYT-

KAMI. MEBLE U DZIECI 

WYGLĄDAĆ MAJĄ  JAK 

MIŚIE KOLORU CZERWO-

NEGO.  
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MOJE TĘCZOWE  

MARZENIA 

 PŁOT MA WYGLĄ-

DAĆ JAK KAŻDY INNY. 

BRAMA WIAZDOWA MA 

BYĆ ZROBIONA NA PILO-

TA. KWIATY NA PODWÓR-

KU MAJĄ BYĆ POSADZONE 

W JEDNYM RZĘDZIE BAR-

DZO KOLOROWE. SZKOŁA 

MOICH DZIECI MA BYĆ 

KOLORU POMARAŃCZO-

WEGO,  

 

 

 A NAUCZYCIELE DLA 

MNIE I MOJEGO MĘŻA MA-

JĄ BYĆ UPRZEJMI I ŻYCZ-

LIWI ORAZ DLA KAŻDEGO 

Z RODZICÓW.  

 

 

 MOJE DZIECI TRAK-

TOWANE W SZKOLE MAJĄ 

BYĆ MIŁO I UPRZEJMIE. 

 

 MOI PRZYJACIELE  

MAJĄ BYĆ DLA MNIE WE-

SELI I KOLEŻENSCY.            

 

 W SKLEPACH MA 

BYĆ TAK JAK W SUPER-

MARKETACH, TAK ŻE 

MOŻNA SOBIE ZAKUPY PA-

KOWAĆ SAMEMU, A NA 

DROGACH MA BYĆ MAŁO 

SAMOCHODÓW, I DUŻO 

SKLEPÓW, KIN W TYM 

SKLEPÓW Z LODAMI WŁO-

SKIMI, Z KSIĄŻKAMI, PAR-

KÓW DO CHODZENIA I 

FONNTAN, PLACE ZABAW 

DLA DZIECI, BOISKA DO 

GRANIA W SIATKĘ,TEŻ 

SKLEPY Z RÓŻNYMI GRA-

MI, DO KOMPUTERÓW  

I RÓŻNYMI GRAMI TELE-

WIZYJNYMI , BARÓW Z 

PIZZAMI, SKLEPY Z CIU-

CHAMI, POLA GOLFOWE,  

 

 DUŻO DYSKOTEK I 

ZABAW WIEJSKICH, DRZE-

WA KTÓRE NAZYWAJĄ SIĘ 

PALMY Z KOKOSAMI, OCE-

AN Z POMOSTEM ,NA KTÓ-

RYM BĘDZIE MOŻNA PO 

TYM CHODZIĆ. 

 

 W BANKU MAJĄ BYĆ 

INNI LUDZIE, CZYLI ŻYCZ-

LIWI I MILI. 

 

 

 DRZWI WEJŚCIOWE 

MOGĄ BYĆ BRĄZOWE, A 

DACH CIEMNONIEBIESKI. 
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GALERIA    Anny Płotki 

WITAM    SZANOWNYCH   CZYTELNIKÓW    

 ZAPRASZAM    DO  MO JEJ   GALERII    

        PRACE  WYKONAŁAM    SAMODZIELNIE  

  MYŚLĘ ,  ŻE    SIĘ  PAŃSTWU    SPODOBAJĄ. 

    ANIA PLOTKA  
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Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Stawowa 1,  

55—100  Trzebnica 

Zapraszamy  na naszą stronę internetową: 

www.wtztrzebnica.pl 

GAZETĘ PRZYGOTOWALI: 

Adrian Pietraszek, Marta Wojtaszek, Anna Płotka, 

Sylwia Berger, Piotr Paczkowski, Marcin Wysocki 

przy małej pomocy Pani Agnieszki Czwartosz :) 

 


