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W tym numerze! 

 
 

 Aktualności , czyli co robiliśmy  w: styczniu, lutym i marcu. 

 Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci. 

 Portrety: Pan Prezes Tadeusz Kostka. 

 WTZ na sportowo: II Walentynkowy Turniej Tenisa Stołowego. 

 Tam byliśmy: Rajd pieszy z okazji wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Ku-

lig na Wełnicy, Zabawa Karnawałowa w ŚDS „Dom Tęcza” w Gnieźnie, Bal Kar-

nawałowy w Środzie Wlkp. 

 Z życia WTZ: II i III Dni Otwarte WTZ Gniezno, Spektakl Jaś i Małgo-

sia, Muzyczne Spotkanie „Kocham Cię Jak Irlandię”, 30 Urodziny Grzegorza, 

Dzień Kobiet, Warsztaty Teatralne Na Wesoło, Śniadanie Wielkanocne.  

 Nasi felietoniści: Dorota pisze o swoich muzycznych fascynacjach, Marcin 

przedstawia skład Lechmy Startu Gniezno na nowy nadchodzący sezon 2013, 

Ela wyjaśnia ile oceanów i mórz znajduje się na powierzchni Ziemi. 
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                    styczeń 2013 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

 1 Mieciu 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 Mariusz 20 Sebastian 

21 Aga 22 23 24 25 Tatiana 26 27 

28 29 30 31    

       

                            luty 2013 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

    1 2 3 

4 5 Agata 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 Damian 24 

25 26 27 28    

     marzec 2013 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

    1 2 3 

4 5 6 7 Tomasz  8 Beata 9 10 

11 12 Grzegorz 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 Katarzyna 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Nasi solenizanci: 

Mieczysław, 

Mariusz 

Sebastian,  

Agnieszka,  

Tatiana, 

Agata, 

Damian,  

Tomasz,  

Beata, 

Grzegorz, 

Katarzyna 



PORTRETY 

Rubryka ta, przybliży działalność pracowni oraz sylwetki osób w nich 

pracujących. 

 

W dzisiejszym numerze przybliżymy postać Prezesa Stowarzyszenia 

Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” Pana Tadeusza Kostki. 

Prezesem Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnospraw-

nych ''RAZEM'' od  1 sierpnia 2006 roku jest Pan Tadeusz 

Kostka. Nasza uczestniczka Renata L. krótko scharaktery-

zowała Pana Prezesa. 

Stowarzyszenie 

„RAZEM”  prowadzi 

od 1 sierpnia 2006 

roku Warsztat Tera-

pii Zajęciowej, do którego  uczęszcza  60 

uczestników. Lubimy bardzo na nie 

uczęszczać. Pan Prezes Kostka poprzez 

pracę w stowarzyszeniu pomaga nam w 

wyjazdach na turnusy rehabilitacyjne, 

wycieczki i różne inne imprezy. Stowarzyszenie organizuje imprezy sportowe, 

rekreacyjne i integracyjne, w których udział biorą 

przede wszystkim osoby nie- pełnosprawne. Pan Tade-

usz Kostka jest osobą miłą, uśmiechniętą, sympa-

tyczną i bardzo pomocną. Pan Prezes lubi rozma-

wiać z uczestnikami. Bywa na różnych imprezach, na 

których występujemy i bar- dzo cieszy się z Naszych 

osiągnięć. Panie Prezesie dziękujemy bardzo za 

dotychczasową pracę i zaan- gażowanie !!!  
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Autor: Renata L. 



Z ŻYCIA WTZ 

DNI OTWARTE WTZ GNIEZNO 

             W dniach 02.02 i 16.03 br. mieliśmy przyjemność 

zorganizować na naszym warsztacie kolejne już Dni 

Otwarte - odpowiednio drugie i trzecie.  Obie imprezy 

miały charakter warsztatu artystycznego, a zajęcia prowa-

dzone były przez naszych uczestników, którzy spisali się 

na przysłowiową piątkę :).  

         W lutym zorganizowa-

liśmy warsztat artystyczny  

„Z sercem na dłoni”. Tematem przewodnim warsztatu były  

zbliżające się Walentynki. Nasi goście mieli okazję wyko 

nać serce ze szkła, okleić pudełka metodą decoupage, poba 

wić się w glinie, poznać tajniki pergamano, pomalować  

ramiczne świnki skarbonki, ułożyć wstążeczkowe bukieciki  

itp.  

          Ponad miesiąc później 16 marca zorganizowaliśmy  

III Dni Otwarte WTZ Gniezno. Tym razem tematem 

przewodnim warsztatu artystycznego były stroiki wielkanocne 

Każdy z przybyłych gości, a wśród nich senator Pan Piotr 

Gruszczyński, miał możliwość  

własnoręcznego wykonania stroiku w postaci pięknych, kolo-

rowych jaj na balonie lub styropianie.  Technika zdobienia 

jaj była różna, począwszy od krepy, sznurka, papierowych  

pasków po filc i wstążki. Każdej z w/w imprez towarzyszył  

również kiermasz wyjątkowych prac naszych podopiecznych   

           Nie ulega wątpliwości, że II i III Dni Otwarte WTZ 

Gniezno cieszyły się dużym zainteresowaniem i zyskują nadal coraz więcej sympaty-

ków, również w naszych lokalnych mediach. Jesteśmy z tego faktu bardzo zadowole-

ni. Jest to dla Nas (zwłaszcza uczestników dodatkowy bodziec do jeszcze lepszej, 

efektywniejszej pracy, przede wszystkim z pożytkiem dla Nas samych ale również i 

dla Państwa. Tą drogą pragniemy pięknie podziękować Państwu za tak liczne uczest-

nictwo w naszych warsztatach oraz bardzo miłe słowa pod naszym adresem. Dzięku-

jemy i zapraszamy ponownie ! 
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Autorzy: Kamilla Czajka i Szymon Kistowski 



TAM BYLIŚMY 

Rok 2013, Numer 1                    Str. 5 

RAJD PIESZY Z OKAZJI WYBUCHU 
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 

            Dnia 05.01.2013 r. odbył się pieszy rajd z okazji 

94 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wyru-

szyliśmy z Rynku o godz. 9:00 Początkowo trasa rajdu 

miała prowadzić przez Skiereszewo ale nasz przewodnik 

zmienił trasę.  Poprowadził nas przez cmentarz św. Piotra 

i Pawła - Rynek – byłe koszary przy ul. Sobieskiego - Trzy 

Mosty i koszary przy ul. Wrzesińskiej, opowiadając nam 

przy okazji przebieg powstania na terenie Gniezna i okolic.  Meta rajdu była zorganizo-

wana na terenie Towarzystwa Czytelni Ludowych przy ul. Ludwiczaka. Czekała tam na nas 

pyszna zupa pomidorowa z ryżem. Po posiłku i chwili odpoczynku mogliśmy się udać do 

swoich domów. 

            W rajdzie uczestniczyli: Paulina, Sławek, Łukasz Gł., Rafał A., Robert S., Grze-

gorz oraz Michał. Opiekunem grupy był Pan Sebastian Łuczak.       

 Autor: Sebastian Łuczak 

Z ŻYCIA WTZ 

SPEKTAKL „JAŚ I MAŁGOSIA” 

         11 stycznia mieliśmy fajne przedstawienie. Był u nas teatr z Krakowa a 

było pod tytułem „Jaś i Małgosia.” To przedstawienie było bardzo zabawne, 

które nas rozbawiło. Śmiechu było co nie miara, nam wszystkim się podobało.  

         Jaś był bardzo leniwy i nic mu się nie chciało, nie lubił sprzątać, a Mał-

gosia lubiła sprzątać. Małgosia prosiła Jasia żeby nazbierał koszyk malin i że-

by uważał w lesie na czarownicę, ale Jaś nie wierzył w czarownicę. Potem 

przekonał się, że czarownica jednak istnieje. I ta czarownica chciała Jasia 

zjeść. Dawała mu dużo jedzenia ,żeby przytył i chciała go usmażyć w piecu. 

Jaś był bardzo sprytny i to on wepchnął czarownicę do pieca. I tym sposobem 

ona sama zaczęła się smażyć w piecu, ale Jaś uratował czarownicę i chciał że-

by zmieniła się na lepsze. Czarownica się zgodziła i ze złej osoby stała się do-

brym człowiekiem.  

       Mam nadzieję że spodoba wam się mój artykuł. Pozdrawiam wszystkich wszystkich czytelni-

ków naszej gazetki. Pozdrawiam bardzo serdecznie i miłego czytania  ! 

Autor: Dorota 



TAM BYLIŚMY  
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Autor: Paulina 

ZABAWA KARNAWAŁOWA W ŚDS „DOM TĘCZA” W GNIEŹNIE 

          We wtorek 29.01.2013 r. byliśmy w Środowisko-

wym Domu Samopomocy „Domu Tęcza” w Gnieźnie na 

zabawie karnawałowej z lat 60 i 70. Na początku przy-

witano nas serdecznie, a potem gospodarze wtorkowej 

imprezy zaprosili nas do tań-

ca.  

        Braliśmy udział w kon-

kursie tańca twist. Ponadto 

spróbowaliśmy swoich sił także w konkursie „Jaka to melo-

dia ?”. Wszyscy bawiliśmy się doskonale i wesoło. Nie wolno też 

zapomnieć, że ugoszczono nas ciastem, słodyczami oraz kawą i 

herbatą. Około godz. 13, w doskonałych nastrojach  wróciliśmy 

na WTZ.  

         W zabawie karnawałowej uczestniczyli: Paulina, Karolina, 

Nikodem, Rafał A. Opiekę nad uczestnikami sprawowała Pani 

Jolanta Bosak.  

KULIG NA WEŁNICY 

          Dnia 22 stycznia, we wtorek odbył się kulig na 

Wełnicy w stadninie „Pod Wierzbami.” Uczestniczyło w 

nim wraz z kadrą 49 osób. W ten mroźny dzień wszyscy 

bardzo dobrze się bawiliśmy, były smaczne kiełbaski, 

ognisko i mogliśmy 

ogrzać się ciepłą 

herbatą. Pod koniec 

mieliśmy okazję 

zwiedzić stadninę przepięknych koni, które przywitały 

nas bardzo przyjaźnie. Przy okazji mogliśmy je nakar-

mić. Wszyscy wróciliśmy na warsztat zadowoleni, w 

dobrych nastrojach i wyśmienitych humorach. 

Autor: Rafał A. 



TAM BYLIŚMY 

BAL KARNAWAŁOWY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ 

            Dnia 5 lutego 2013 r. pięcioosobowa grupa WTZ 

Gniezno pojechała na Bal Karnawałowy do Środy Wiel-

kopolskiej, czyli Michał, Łukasz G., Lidka, Renia B. oraz 

Paulina wraz z Panią Kierownik Kamillą Czajka oraz Pa-

nem Kierowcą Romanem Zawodnym. 

        Kiedy dojechaliśmy na miejsce czekał na wszyst-

kich słodki poczęstunek i kawa. Potem odbyła się wspa-

niała zabawa, do której przygrywał nam pięknie zespół 

muzyczny. Następnie czekał na nas pyszny obiad  i 

przeróżne konkursy. Wszyscy bawiliśmy się cudownie i fantastycznie, także do domów wrócili-

śmy we wspaniałych humorach oraz  zadowoleni i uśmiechnięci . 

   NASI FELIETONIŚCI 

Nowy sezon żużlowy zbliża się wielkimi krokami. Jak już wiemy nasi żużlowcy rozpoczną rywali-

zację od meczu wyjazdowego z Polonią Bydgoszcz 7 kwietnia, gdyż świąteczna inauguracja zosta-

ła przełożona ze względu na aurę i niestety na mecz ze Spartą Wrocław wybierzemy się dopiero 

18 kwietnia. A oto skład czerwono - czarnych na sezon 2013: 

      Damian Adamczak, Dawid Dąbek, Maciej Fajfer, 

Oskar Fajfer, Adrian Gała, Maciej Kubasik, Anto-

nio Lindbaeck, Wojciech Lisiecki, Bjarne Pe-

dersen, Adam Shields, Se- bastian Ułamek, 

Davey Watt, Matej Zagar, Piotr Świderski.  

  
    

 

 

My wierni kibice z Kolejowej życzymy samych sukcesów drużynie Lechmy Startu Gniezno !!! 

Rok 2013, Numer 1                    Str. 7 

Autor: Paulina 

MARCIN PRZEDSTAWIA SKŁAD DRUŻYNY LECHMA START 
GNIEZNO NA SEZON 2013 

Autor: Szymon Kistowski 

Materiały dostarczył Marcin 

http://www.sportowefakty.pl/zuzel/damian-adamczak
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/dawid-dabek
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/dawid-dabek
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/maciej-fajfer
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/oskar-fajfer
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/adrian-gala
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/maciej-kubasik
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/antonio-lindbaeck
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/antonio-lindbaeck
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/wojciech-lisiecki
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/wojciech-lisiecki
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/bjarne-pedersen
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/bjarne-pedersen
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/adam-shields
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/sebastian-ulamek
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/sebastian-ulamek


Z ŻYCIA WTZ 

          8 lutego 2013r. na naszym warsztacie odbyło się 

muzyczne spotkanie pod jakże tajemniczą  nazwą 

„Kocham Cię Jak Irlandię”. Jak nazwa wskazuje tema-

tem przewodnim tego piątkowego wydarzenia była kultu-

ra, zwłaszcza ta muzyczna kraju „Zielonej wyspy”. 

      Na wstępie wszyscy uczestnicy mieli za zadanie 

przygotować koty-

lion w kształcie koni-

czyny – symbolu Irlandii. Następnie szczelnie wypeł-

niła się stołówka oraz sala gimnastyczna. Powód był 

jeden tańce ! Nasi uczestnicy uczyli się już tańców 

dworskich i salsy, teraz przyszła kolej na tańce ir-

landzkie. Warsztaty taneczne, które składały się z 2 

części,  prowadziły Panie: Dominika Sochacka – 

Drzewiecka i Jolanta Bosak. W zajęciach uczestni-

czyli również instruktorzy, a w zasadzie instruktor-

ki, które dzielnie uczyły się tanecznej sztuki wraz z uczestnikami. 

    Po tanecznych szaleństwach  wypadało uzupełnić kalorie. Zadbała o to pracownia go-

spodarstwa domowego, która przygotowała na tę specjalną okazję babkę ziemniaczaną – 

jedno z kluczowych dań kuchni irlandzkiej. Po śnia-

daniu przyszła pora na drugą odsłonę tanecznych 

warsztatów. Tym razem zajęcia odbywały się 

przede wszystkim  w parach. Tak jak każdego dnia 

- tryskaliśmy energią , dlatego też po nauce 

tańców irlandz-

kich mieliśmy 

jeszcze ocho-

tę, na imprezę 

taneczną w 

rytm przebojów. 

       Ostatnim akcentem „dnia irlandzkiego” był se-

ans filmowy. Mieliśmy okazję zapoznać się z wybit-

nym dziełem kinematografii irlandzkiej, czyli filmem 

„Moja lewa stopa” w reż. Jima Sheridana, z oskarową i niepowtarzalną zarazem kreacją 

Daniela Day - Lewisa.       
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MUZYCZNE SPOTKANIE „KOCHAM CIĘ JAK IRLANDIĘ” 

Autorzy: Szymon Kistowski 



WTZ NA SPORTOWO 

Rok 2013, Numer 1                    Str. 9 

II WALENTYNKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

           W dniu 14.02, a był to czwartek 

mieliśmy II Walentynkowy Turniej Teni-

sa Stołowego, w którym brali udział 

uczestnicy oraz kadra. Należy przypo-

mnieć, że w roku ubiegłym w ten sam 

sposób obchodziliśmy Święto Zakocha-

nych. Było bardzo fajnie, sympatycznie i 

wesoło .     

           Jeżeli chodzi o rywalizację uczestników, to wśród 

Pań najlepsza okazała się Paulina, która w finale pokonała 

Natalię. 3 miejsce zajęła Alinka. 

Wśród Panów 1 miejsce zajął Łu-

kasz S. a na podium znaleźli się jeszcze Seba-

stian G. oraz Marcin. Czynny udział w zawodach 

wzięła też nasza kadra, i 

tak: w finale Pan Dariusz 

Dziel wygrał z Panią Jo-

lantą Bosak. W meczu o 3 

miejsce Pan Sebastian 

Łuczak okazał się lepszy od Pani Ani Krysińskiej. 

Należy podkreślić, że rywalizacja była oczywiście 

fair play, bo zależało nam głównie na dobrej zaba-

wie    „Medalistom” oraz wszystkim osobom 

uczestniczącym w turnieju serdecznie gratuluję ! 

Brawo  !  

           Dla triumfatorów były dyplomy i słodki upominek. Zresztą każdy 

tego dnia otrzymał pyszną czekoladę. Były robione zdjęcia. A po turnieju 

przy kawie i pysznych słodkościach oglądaliśmy komedię pt. „Ted”.  

Autor: Dorota 



           .  

       

NASI FELIETONIŚCI 
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DOROTKA OPISUJE SWOJE MUZYCZNE FASCYNACJE 

        

 

 
Mój ulubiony ze- spół to The Kelly Family. 

Dla tego ich lubię bo mają przepiękną mu-

zykę, że są także rodzeństwem. Słucham 

ich już ponad 21 lat, od roku 1992. Ten 

zespół poznałam oglądając telewizję. 

Najbardziej z zespołu uwielbiam i cenię Angelo Kelly  oraz Paddego Kelly za ich wspa-

niałą muzykę i za fajny śpiew. 

            Pierwszą piosenką jaką cenię i uwielbiam jest „Hiroshima, I’m  Sorry” oraz 

„House  on the Ocean”. Te dwie piosenki bardzo cenię bo są bardzo piękne. Moją pier-

wszą kasetą zespołu The Kelly Family była “The Kelly Family The Very Best Over 10 

years.” Zaś drugą kasetą  była “Over The Hump”. Z miłą  

chęcią  poleciłabym tym osobom, które nigdy nie 

słyszały tych przepięknych piosenek. Poleciłabym ten 

zespół, bo ci co w nim śpiewają  są rodziną - dla 

mnie jest to wyjątkowe. Jak usłyszałam pierwszą pio-

senkę to wiedziałam, że będę ich lubić i tak zostało mi 

do dzisiaj :) 

A teraz kilka słów o histo- rii zespołu. Najpierw był zało-

żony w 1974 zespół „ Kelly Kids”. A później The Kelly 

Family. 

„Kellysi” pochodzą z Irlan- dii, bo większość „Kellysów” 

urodziła się w Irlandii. Ra- zem rodzeństwa było 12. 

Wraz z nimi śpiewali też rodzice. Następnie 3 rodzeń-

stwa opuściła zespół i zo- stało ich 9. Byli to:  Angelo 

Kelly, Maite Kelly, Patricia Kelly, Yoey Kelly, Jimmy Kel-

ly, Paul Kelly (opuścił ze- spół w 1984r. powrócił do ze-

społu w 2005r), Kathy Kelly (opuściła zespół w 2000 a powróciła do zespołu w 2007r.),  

Paddy Kelly (opuścił zespół w 2004r.) Barbby Kelly (opuściła zespół w 2001r.), Jochn 

Kelly (opuścił zespół w 2000r., potem powrót na scenę w 2006r. koncerty i płyta nagra-

na z żoną Maite Itoz),  Caroline Kelly (opuściła zespół w 1978r). 9 – tka „Kellysów”  

śpiewała do roku 1998r.  

            



NASI FELIETONIŚCI CD ... 

         W tym roku skład zespołu  zmienił się, nie było już 9 osób tylko 6 a dziś niektórzy 

śpiewają solo lub ze swoją rodziną. Doskonałym przykładem jest Angelo Kelly, który 

śpiewa z dziećmi i żoną, a czasami sam. The Kelly Family wydali 23 albumy studyjne - 

czyli bardzo dużo. 

          Moje największe przeboje tego bardzo rodzinnego zespołu które uwielbiam to: 

 

1. “I Fell Love”, 

2. “Hooks”, 

3. “I Will Be Your Bride”, 

4. “Because It’s Love”,  

5. “One More Song”,  

6. “Every Baby”, 

7. “I Cant Help Myself”, 

8. “Calling Heaven”, 

9. “First Time”, 

10. “Roses  Of Red”, 

11. “An Angel”, 

12. “Santa Maria”, 

13. “House On The Ocean”, 

14. “Hiroshima I’m Sorry”, 

15. “Who’ll come With Me”. 

    

           Moje  największe  marzenie  związane  z   The Kelly Family jest takie, żeby po-

jechać na koncert jednego z Kelly Family Angelo Kelly i dostać od Niego autograf. 

Chciałabym poznać resztę rodzinki - takie mam właśnie marzenie :) Mam nadzieję, że 

mój  artykuł  się wam spodoba. Życzę miłego czytania :) !!!                
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Autor: Dorota  



Z ŻYCIA WTZ 

30 URODZINY GRZEGORZA 

          Piątkowe popołudnie 22 lutego należało do wyjątkowych 

na naszym warsztacie, ponieważ można było usłyszeć gromkie 

STO LAT !, były życzenia, prezenty, smaczny tort oraz inne 

przepyszne ciasta. Wszystko to za sprawą urodzin naszego 

uczestnika Grzegorza. I to urodzin 30 !!! 

          Grzesiu wzorem innych 

uczestników z lat ubiegłych, po-

stanowił podzielić się z nami swo-

ją radością i wyprawić urodziny 

na warsztacie wśród koleżanek, 

kolegów, kadry oraz kierownictwa 

WTZ. Warto dodać, że podczas urodzinowej uroczystości 

obecna była także mama Grzegorza. Kochanemu jubilatowi 

jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia dużo 

zdrowia, pogody ducha i samych radosnych dni   !!!  

 

Rok 2013, Numer 1                    Str. 12 

Autor: Szymon Kistowski 

DZIEŃ KOBIET 

                   Dnia 8 marca (czyli w piątek) obchodziliśmy jak co roku, na na-

szym warsztacie Dzień Kobiet. Tego dnia Nasi Panowie zaprezentowali w 

postaci poezji krótkie przedstawienie o tematyce Dnia Kobiet. Po przed-

stawieniu nasi Panowie wręczyli nam upominki – słodycze, kosmetyki oraz 

kwiata. Następnie odbył się seans filmowy pt. „Johnny English Reaktywa-

cja”. Na koniec tego wyjątkowego dnia 

relaksowaliśmy się przy kawie w do-

brych humorach . 

Panom serdecznie dziękujemy za pa-

mięć  i dobrą zabawę  . 

Z pozdrowieniami od Pań  

Autorzy: Katarzyna Ś. i Paulina 



NASI FELIETONIŚCI 

ELA WYJAŚNIA: ILE OCEANÓW I MÓRZ ZNAJDUJE SIĘ NA 
POWIERZCHNI ZIEMI 

           Ile mórz i oceanów znajduje się na powierzchni 

Ziemi? Ziemskie oceany składają się z ponad 20 mórz i 

czterech oceanów: Atlantyckiego, Indyjskiego, Spokojne-

go, Arktycznego. Ocean Spokojny jest tak duży, że po-

krywa jedną trzecią Ziemi. Ocean Atlantycki znajduje się 

na wschód od Ameryki i na zachód od Afryki.  

Ocean Indyjski znajduje się na południe od Azji i Azji 

Mniejszej i na wschód od Afryki.  Ocean Arktyczny znaj-

duje się w rejonie Bieguna Północnego. Istnieje również 

wiele mórz. Największe morza to: Morze Południowo 

chińskie, Morze Karaibskie, Morze Śródziemne. 

Rok 2013, Numer 1                    Str. 13 

WYBRZEŻE OCEANU SPOKOJNEGO 

Autor: Elżbieta 

Z ŻYCIA WTZ 

WARSZTATY TEATRALNE NA WESOŁO 

        Dnia 21 marca (był to czwartek), odbyły się u Nas 

warsztaty teatralne na wesoło. Przyjechała do Nas Pani 

z Teatru z Krakowa. Pani zaproponowała nam zabawę w 

teatr. Opowiadała i pokazywała jak przygotowują się 

aktorzy teatralni do sztuki. 

         Na początku 

były ćwiczenia od 

głowy do nóg. W sa-

mogłoskowym przed-

stawieniu wystąpili Paulina z Karoliną oraz Łukasz S. i 

Stasiu. Dowiedzieliśmy się jak pracuję Nasza przepona 

i jak mówić głośno i wyraźnie. Na końcu w wierszu o 

''Kichającej Katarzynie '', wystąpili: Kasia Ś., le-

karz  Darek, rejent  Sławek i publiczność. 

Wszystkim się podobało. Rady na pewno przydadzą się aktorom występującym w Naszych 

przedstawieniach. 
Autor: Renata L. 



Z ŻYCIA WTZ 

ŚNIADANIE WIELKANOCNE 
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Dnia 26 marca jak co roku mieliśmy Śniadanie Wielkanocne. Pracownia 

gospodarstwa domowego przygotowała Nam  pyszne śniadanie. Była: 

biała kiełbasa, sałatka, jajka oraz pasztet. Pan 

Prezes Tadeusz Kostka złożył  wszystkim ży-

czenia świąteczne. Stoły były pięknie przy-

ozdobione Naszymi pracami - świątecznymi 

ozdobami. Podczas śniadania panowała świą-

teczna rodzinna atmosfera. Dziękujemy 

uczestnikom z pracowni gospodarstwa domowe-

go oraz Pani Agacie za przygotowa-

nie pysznego śniadania. Wszystkim 

Nam bardzo smakowało. Mniam 

mniam :). 
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