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W tym numerze! 

 
 

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

 

 Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci. 

 

 Portrety: pan Julian Pawłowski. 

 

 WTZ na sportowo: III Walentynkowy Turniej Tenisa Stołowego. 

 

 Tam byliśmy: Z wizytą w Czerniejewie, Walentynki w Klubie Garnizonowym 

w Witkowie, Bal karnawałowy w Środzie Wlkp., IX Pieszy Rajd Zimowy, Z wizy-

tą w Gimnazjum nr 4, VI Rajd „Topienie Marzanny”. 

 

 Z życia WTZ: Przez praktyki do aktywizacji zawodowej, 30 urodziny Łu-

kasza, Takie Tango — spotkanie z muzyką. Kiedy Wojtek stał się kobietą. 

 

 Nasi felietoniści: Łukasz podsumowuje XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie 

w Soczi, Rolanda słów kilka o sobie. 
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                    STYCZEŃ 2014 

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 Agnieszka 22 23 24 25 Tatiana 26 

27 28 29 30 31   

       

                           LUTY 2014 

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 2014 

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 pana Juliana Pawłowskiego 

— kierowcy i zaopatrzeniowca WTZ Gniezno. 
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          Od listopada 2013 roku w naszej placówce, czyli w Warsz-

tacie Terapii Zajęciowej został przyjęty i zaczął pracować kie-

rowca - pan Julian Paw-

łowski. Jako kierowca i 

osoba dla nas podopiecz-

nych i swoich współpra-

cowników jest osobą miłą 

i kontaktową. Pomaga in-

nym, dobrze się z nim 

współpracuje, jest życz-

liwy i otwarty na ludzi. 

Przez okres od listopada 

do marca zdążył się u nas 

odnaleźć, zobaczyć i poznać osoby niepełnosprawne oraz jak się 

pracuje u nas na warsztatach. Mamy nadzieję, że pozostanie z na-

mi do końca.  

 

          Pan Julian jest bardzo fajną osobą i dlatego jesteśmy dum-

ni i zadowoleni, że w naszej placówce mamy przesympatycznego 

kierowcę. Jest nam bardzo miło, że mogliśmy poznać pana Juliana 

Pawłowskiego. Życzymy wszystkich aby było wielu takich kierow-

ców i osób. 

Autor: Paulina 



Z ŻYCIA WTZ 

Z WIZYTĄ W CZERNIEJEWIE 

          Dnia 6 lutego, czyli w czwartek odbyły się zajęcia z witrażu w 

Czerniejewie, w Zespole Szkół Publicznych. Pokazywaliśmy młodzieży i 

dzieciom jak powstaje witraż, robiliśmy przepiękne motyle. Zajęcia rozpo-

częły się o godz. 9:00 i trwały do godz. 12:00. W tym dniu mogliśmy pełnić 

funkcje instruktorów i pokazać na czym polega praca witrażu, jak wykonać 

najprostszy element. Udowodniliśmy, że nie jest to łatwe zajęcie, ale pra-

cochłonne, które daje nam satysfakcję i radość z tego, że można wykonać 

przepiękne rzeczy. My jako podopieczni czerpiemy wiele radości i zadowo-

lenia, że możemy się wykazać. Podczas spotkania w Czerniejewie młodzież zadawała nam wiele py-

tań, bardzo podobały im się zajęcia, z radością i z wielkim zaangażowaniem wciągnęły się w pracę 

z witrażu. 

          My wróciliśmy z tych zajęć bardzo zadowoleni i pełni radości. Mamy nadzieję, że to nie 

ostatnie takie nasze zajęcia. Opiekę nad uczestnikami sprawowały panie instruktorki: Magdalena 

Malinger i Jolanta Bosak. 
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Autorzy: Paulina i Michał 

WALENTYNKI W KLUBIE GARNIZONOWYM W WITKOWIE 

          W walentynkowy piątek 14 lutego, 6 – osobowa 

grupa uczestników wraz z opiekunami w osobach pani 

Jolanty Bosak i pani Dominiki Sochackiej – Drzewieckiej 

wybrała się do Klubu Garnizonowego w Witkowie. Celem 

naszej wizyty było przeprowadzenie warsztatów z dzieć-

mi. Jak przystało na walentynki dzieci miały do wykona-

nia serduszka pod każdą postacią. Drewniane serduszka 

były malowane przez najmłodszych, a po za tym każdy 

chętny mógł wypalić i wykleić ziarenkami lub kulkami z kre-

py swoje imię na wspomnianym serduszku. 

           Drugą część naszego witkowskiego spotkania wypeł-

niły warsztaty taneczne (królował taniec charleston) i pan-

tonima. Na zakończenie młodzi witkowianie odciskiwali swo-

je dłonie na specjalnie przygotowanej planszy – czego 

efektem było walentynkowe serce. Mamy nadzieję, że dzie-

ciakom tak spędzone walentynki bardzo się spodobały, bo Nam jak najbardziej . 

Autorzy: Kasia Ś. i Natalia D. 



WTZ NA SPORTOWO 
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III WALENTYNKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

          Walentynkowy Turniej Tenisa Stołowego na stałe wszedł 

do kalendarza imprez WTZ Gniezno, dlatego też w piątek 14 

lutego – w Święto Zakochanych postanowiliśmy zorganizować 

już trzecią edycję tego integracyjno – sportowego święta. Po-

dobnie jak w latach ubiegłych areną zmagań była warsztatowa 

stołówka, a tenisistami stołowymi 

stali się zarówno uczestnicy jak i 

kadra naszego warsztatu. 

          Wśród uczestników najlepszym okazał się Łukasz S., 

który okazał się lepszy od Natalii W., z kolei 3 miejsce przy-

padło Marcinowi. Nie mniej emocji towarzyszyło rywalizacji 

kadry WTZ, w szeregach której na miano najlepszego warsz-

tatowego pingpongisty, a właściwie pingpongistki zasłużyła Pani Anna Krysińska. Kolejne 

miejsca odpowiednio 2 i 3 przypadły Panom Dariuszowi Dzielowi oraz Eugeniuszowi Kuź-

niarkowi. Wszystkim „medalistom” jak i pozostałym graczom serdecznie gratuluje-

my  ! Po sportowej rywalizacji, a przede wszystkim zabawie ruszyliśmy na parkiet. 

Zabawa była doskonała, a w rytm nie tylko miłosnych przebojów tańczyli nasi pod-

opieczni jak i opiekunowie. To był dobry dzień  . . .          

 

Autor: Szymon Kistowski  



Z ŻYCIA WTZ 
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PRZEZ PRAKTYKI DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

            W marcu b.r. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej roz-

poczną praktyki w różnego rodzaju urzędach, hotelach, restauracjach, 

zakładach. Tego rodzaju działania mają przybliżyć naszym podopiecznym 

specyfikę danego stanowiska pracy, a także zapoznać z wymaganymi kom-

petencjami. To także dobry czas na opanowanie nowych umiejętności oraz 

sprawdzenie swoich dotychczaso- wych kwalifikacji. Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Witkowie i Hotel Pie- trak w Gnieźnie to pierwsze placówki, 

do których trafi na dwumiesięczną praktykę łącznie siedmiu uczestników. 

Trzeba zaznaczyć, że w dwa dni w tygodniu Paulina, Natalia D., Rafał A., Łukasz G., Darek P., Prze-

mek Sz., Sławek D. będą próbować swoich sił przy pracach kuchennych, porządkowych i ogrodni-

czych, a pozostałe trzy dni pracują w WTZ.  

 

To nie lada wyzwanie, więc trzymajmy za nich mocno kciuki!  

POWODZENIA   
 

       Autor: Dominika Sochacka - Drzewiecka 

TAM BYLIŚMY 

BAL KARNAWAŁOWY W ŚRODZIE WLKP. 

          Jak wiemy doskonale, karnawał to czas balów i zabaw, 

dlatego też z wielką przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie 

od naszych przyjaciół ze Środy Wlkp. na bal karnawałowy, 

który zorganizowano w malowniczo położonej nad Zalewem 

Średzkim restauracji „Max Marina”. We wtorek 25 lutego do 

Środy Wlkp. udała się czteroosobowa grupa uczestników: Ka-

sia Ś., Renata B., Robert S., Rafał A., a wraz z Nimi pani kie-

rownik WTZ Gniezno Kamilla Czajka. Ponadto opiekę nad 

uczestnikami sprawowali panowie: Dariusz Dziel i Sebastian Łuczak.  

          Impreza, która rozpoczęła się o godz. 11:00  z pewnością należała do udanych. Warto 

wspomnieć, że gospodarze – WTZ Środa Wlkp. oprócz Nas, do wspólnego świętowania za-

prosili też: WTZ Czeszewo, WTZ Jarocin, WTZ Ruda Komorska, WTZ Września, ŚDS 

Chromiec, ŚDS Środa Wlkp oraz ŚDS „Na Skarpie” Gozdowo.  



TAM BYLIŚMY CD... 
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         Jeśli chodzi o sam przebieg balu to przede wszystkim 

uczestniczyliśmy w zabawie tanecznej. Na parkiecie oprócz 

uczestników, nie mogło też zabraknąć rzecz jasna naszych in-

struktorów i pani kierownik. Wszyscy bawiliśmy się świetnie. Pod-

czas balu zorganizowano również 

konkurs muzyczny „To było grane”, 

w którym chętnie wzięliśmy udział. 

Ponadto byliśmy świadkami występu 

wokalnego zaproszonego gościa, pani 

Wioletty Kaźmierczak. Organizato-

rzy zadbali też o nasze podniebie-

nia, gdyż wszystkich gości uraczono kawą, ciastem oraz pysz-

nym obiadem. Około godz. 15 nastąpiło zakończenie balu kar-

nawałowego. Trochę zmęczeni tanecznymi pląsami, ale w pełni usatysfakcjonowani i szczę-

śliwi wyruszyliśmy w podróż powrotną do Gniezna. 

          Tą drogą pragniemy pięknie podziękować organizatorom – WTZ Środa Wlkp. za za-

proszenie i stworzenie tak miłej i niepowtarzalnej atmosfery  ! 

Autor: Szymon Kistowski  

IX PIESZY RAJD ZIMOWY 

          Ja Robert, wraz z instruktorami i 

innymi uczestnikami, wyruszyliśmy w so-

botni poranek 1 marca na trasę XI Pie-

szego Rajdu Zimowego. Szliśmy ulicami 

Gniezna – od końcówki ul. Witkowskiej, 

przez las, ul. Kokoszki by podążać na-

stępnie ul. Kostrzewskiego koło I Liceum 

Ogólnokształcącego i Kolegium Europej-

skiego. Meta znajdowała się w Szkole 

Podstawowej nr 3, gdzie otrzymaliśmy ciepłą herbatę oraz ciepły posiłek w postaci kiełbasy i 

chleba. 

           Wraz ze mną w pieszym rajdzie uczestniczyli: Łukasz Gł., Michał, Grzegorz, Sławek, 

Darek R., Paulina, Rafał A., Kasia L. oraz Aron wraz z mamą. Opiekę nad nami sprawowały pa-

nie: Katarzyna Wegnerska, Jolanta Bosak, Magdalena Zbiranek oraz pan Sebastian Łuczak. Po 

rajdzie wraz z Panią Magdą pojechałem autobusem miejskim do domu. 

Autor: Robert S.  



NASI FELIETONIŚCI 
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ŁUKASZ PODSUMOWUJE XXII ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 
W SOCZI 

          W dniu 7 lutego w rosyjskim mieście Soczi rozpoczęły się XXII Zimowe Igrzyska Olim-

pijskie. Uroczyste oficjalne otwarcie igrzysk rozpoczął Prezydent Rosji Władimir Putin, na 

otwarciu nie zabrakło innych przedstawicieli państw z prawie całego świata — w tym z Polski. 

Jak podczas każdych igrzysk organizatorzy starają się, żeby ceremonia otwarcia było jak naj-

bardziej widowiskowa, choć czasem zdarza się, że cos pójdzie nie tak. Ta ceremonia mnie się 

akurat bardzo podobała.  

           Z wielką nadzieją czekałem, kiedy polscy 

sportowcy zdobędą pierw- szy medal. Oczekiwanie na 

medal nie trwało zbyt dłu- go, bo już 9 lutego Kamil 

Stoch na skoczni normal- niej zdobył złoty medal dla 

Polski deklasując rywali w pierwszej i drugiej serii - 

tym samym otworzył nasz worek z medalami. Na ko-

lejne medale dla Polski też nie trzeba było długo cze-

kać, ponieważ juz 13 lutego w biegu indywidualnym Ju-

styna Kowalczyk zdobyła ko- lejne złoto dla naszej repre-

zentacji. Nasza królowa nart utrzymywała pierwsze miejsce 

od startu do mety, choć wiele się mówiło, że Justyna na tej 

olimpiadzie nie wystartuje z powodu złamanej stopy, ale 

ona pokazała, że mimo kontu- zji potrafi zdobyć złoty me-

dal. Swoim występem Kowal- czyk zaskoczyła wszystkich, a 

inne zawodniczki startujące w tym biegu wręcz niedowierzały. Minęły kolejne dni, gdy 15 lute-

go w łyżwiarstwie szybkim na odcinku 1500 m Zbigniew Bródka zdobył złoty medal pokonując 

Holendra Koena Verweija o 0,003 s !!! Był to kolejny szczęśliwy dzień  dla Polski, gdyż jak się 

później okazało tego samego dnia Kamil Stoch na skoczni dużej zdobył kolejny złoty medal dla 

Polski ! Następca Adama Małysza stał się lepszy od  Wojciecha Fortuny, który zdobył złoty 

medal w Sapporo w 1972 roku na skoczni dużej. W sobotę 22 lutego - dzień przed zakończe-

niem igrzysk, w łyżwiarstwie szybkim (w konkurencji drużynowej) nasza  reprezentacja kobiet 

w składzie: Katarzyna Bachleda- Curuś, Katarzyna Woźniak, Luiza Złotkowska i Natalia Czer-

wonka zdobyły srebro. Z kolei nasi panowie w składzie: Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiecki i 

Jan Szymański wywalczyli brąz. Zakończenie XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich Soczi 2014 

nastąpiło 23 lutego. Reprezentacja Polski w klasyfikacji ogólnej zajęła wysokie 11 miejsce z 4 

złotymi medalami, 1 srebrnym i 1 brązowym. Śmiało można powiedzieć, że  igrzyska w Soczi 

były dla Nas bardzo udane, teraz pozostaje czekać Nam kolejne 4 lata, tym razem na igrzyska 

w południowokoreańskim Pyeongchang.  

Autor: Łukasz S. 



Z ŻYCIA WTZ 
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30 URODZINY ŁUKASZA 

          W piątek 28 lutego po raz kolejny mieliśmy po-

wody do świętowania na naszym warsztacie i to wcale 

nie za sprawą kończącego się karnawału, ponieważ 

„wszystkiemu winien był” nasz uczestnik Łukasz, 

który dokładnie 2 marca obchodził 30 urodziny. Jed-

nak już w piątek nasz ko-

chany jubilat z wielką po-

mocą swoich rodziców, po- stanowił podzielić się swo-

ją radością z pozostałymi uczestnikami oraz kadrą 

WTZ i wyprawił urodziny. 

           Na początku od- śpiewaliśmy Łukaszowi 

gromkie STO LAT !, a pra- wie już 

świeżo upieczony trzy-

dziestolatek zdmuchnął świeczki na torcie, mamy nadzieję, 

że pomyślał też o życzeniu. Następnie pani Magdale- na Malin-

ger, w imieniu całej społeczności WTZ Gniezno zło- żyła Łuka-

szowi najserdeczniejsze życzenia i podarowała upo- minek. 

Nie zabrakło też życzeń od koleżanek i kolegów z innych 

pracowni. Następnie przystąpiliśmy do kosztowania pysznych 

tortów. Było bardzo smacznie 

! Po życzeniach, pre- zencie i tortach przyszła 

kolej na dyskotekę na cześć szanownego jubilata. 

            Łukaszo- wi  jeszcze raz, w imieniu 

kierownictwa, kadry oraz koleżanek i kolegów - 

uczestników składamy serdeczne życzenia: zdro-

wia, szczęścia, pogody ducha i samych dobrych 

dni  !!! 

Autor: Szymon Kistowski  



           .  

       

Z ŻYCIA WTZ 
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TAKIE TANGO - SPOTKANIE Z MUZYKĄ 

          4.marca bieżącego roku po raz kolejny udało nam się 

zorganizować spotkanie z muzyką. Tego dnia zgłębialiśmy taj-

niki tańca, a konkretnie hiszpańskiego tanga. Standardowo w 

dwóch grupach na sali gimnastycznej i na stołówce pod nadzo-

rem Magdy Witczak i Dominiki Sochackiej - Drzewieckiej po-

znawaliśmy poszczególne kroki. To niesłychana gimnastyka dla 

ciała, gdyż wykonując tango należy być wyprostowanym, śmiało 

stąpającym, świadomym swoje-

go ciała tancerzem. W dwóch 

częściach odkrywaliśmy możli-

wości, które stwarza ten ro-

dzaj tańca. W przerwie mieliśmy okazję zasmakować 

tortilli hiszpańskiej, w skład której wchodziły ziemnia-

ki, szpinak, czosnek, różne rodzaje sera. Ten przysmak 

przygotowała dla nas pracownia gospodarstwa domowe-

go. Uwieńczeniem tego dnia był nagradzany film Carlosa 

Saury „Tango”, będący kwintesencją tego wszystkiego, czym ten niezwykły taniec 

jest. To niesamowita dawka emocji, napięcia. 

          Dzień jak każdy związany z muzyką należał do 

wyjątkowo przeżywanych przez uczestników i kadrę 

WTZ. 

Autor: Dominika Sochacka - Drzewiecka  



TAM BYLIŚMY 
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Z WIZYTĄ W GIMNAZJUM NR 4 

          W piątek 17 marca, w Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych pięcioosobowa 

grupa uczestników (Lidka, Kasia Ś., Natalia D., Rafał A. i Rafał 

Ch.) udała się wraz z panią Dominiką Sochacką – Drzewiecką 

do Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów w Gnieźnie. 

          Celem naszej wizyta było uczestnictwo w dyskusji, a 

następnie w  przedstawieniu na temat integracji osób niepeł-

nosprawnych ze społeczeń-

stwem. Przedstawienie, a 

właściwie zajęcia warsztato-

we opowiadały o tym, jak w 

różnych czasach wyglądała 

akceptacja osób niepełno-

sprawnych. Na zakończenie 

wraz z uczniami 

(członkami  szkolnego koła teatralnego "Maski"), wystąpi-

liśmy we wspólnie przygotowanych etiudach teatralnych. Dziękujemy bardzo za zaprosze-

nie  !!! 
Autor: Natalia D. 

VI RAJD „TOPIENIE MARZANNY” 

          W sobotę 22.03. byliśmy na VI rajdzie pieszym „Topienie Ma-

rzanny”. Trasa wiodła od ul. Wschodniej do plaży nad jeziorem w Jan-

kowie Dolnym. Na miejscu zorganizowany był konkurs rzucania kaloszem 

na odległość, gdzie Łukasz Gł. Rzucił 22 metry. Pogoda dopisała i poże-

gnaliśmy zimę – topiąc niesioną w rajdzie Marzannę. 

Autor: Magdalena Zbiranek 



NASI FELIETONIŚCI 

ROLANDA  SŁÓW KILKA O SOBIE 
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           Jestem Roland Kuchowicz. Uro-

dziłem się 11.10 1974r. w Gnieźnie. Mam 

39 lat i obecnie mieszkam w Zakładzie 

Opiekuńczo - Leczniczym w Gnieźnie, na 

ulicy Elizy Orzeszkowej. Mam żonę i 14 

- letniego syna, z którym lubię spacero-

wać po lesie, parku czy mieście. Intere-

suję się piłką nożną, komputerami i fil-

mami DVD. Moje ulubione filmy to hor-

rory, a z muzyki najbardziej lubię ostry 

heavy metal. Bardzo lubię zwierzęta ta-

kie jak: psy, koty czy rybki akwariowe.  

            Od niedawna zacząłem uczęszczać na warsztaty i bar-

dzo mi się tu podoba. Powoli poznaję koleżanki i kolegów. Je-

stem na pracowni komputero-

wej. Moi koledzy, z którymi pra-

cuję na co dzień to: Robert, 

Grzegorz, Marek, Tomek i in-

struktor Szymon.  

            Z natury jestem spokoj-

ny i nie znoszę kłamstwa oraz 

chamstwa, a moją wadą jest na-

łóg, że palę papierosy. 
  

      

Autor: Roland 



Z ŻYCIA WTZ 

KIEDY WOJTEK STAŁ SIĘ KOBIETĄ 
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        Na samym wstępie należy zaznaczyć, że nie jest to artykuł poświęcony 

ideologii gender (choć tytuł może wydawać się wątpliwy), która to tak jest 

wysoce poczytna w dzisiejszych czasach. Chociaż temat, który chcę tu poru-

szyć, a w zasadzie persona, dość często pojawia się na ustach Gnieźnian. (no 

może to, że na razie tylko Gnieźnian, jedynie odróżnia od spektakularnych 

tematów, które zaszczycają nagłówki popularnych czasopism na całym świe-

cie). 

         Jak można w kilku zdaniach wyrazić niesamowitą dumę, że jest się 

świadkiem docenienia przez wspomnianych już Gnieźnian osoby, która wyda-

wać by się mogło jest tylko kierownikiem placówki o charakterze społecznym 

(I przecież głównym zadaniem jest czynienie dobra na rzecz drugiej osoby). 

No więc jest kogo doceniać. 

         Kamilla Wesołowska-Czajka, bo to o niej ten artykuł, to nie jedynie 

przedstawiciel WTZ. W jej osobie mam wrażenie skomasowany jest cały de-

kalog Dobrego Człowieka, który stworzony był jakiś czas temu przez Allaina 

De Boltona – szwajcarskiego filozofa, pisarza i przedsiębiorcę.  

Posługując się zatem tym dekalogiem pozwolę sobie luźno odwołać się do sy-

tuacji związanych z Kamillą Wesołowską-Czajka. A ponieważ nie będę udawa-

ła, że jestem znawczynią tematu pozwolę sobie napisać tak, jak czuję, a naj-

wyżej potem, mądrzejsi – mnie poprawią. 

          Po pierwsze, ODPORNOŚĆ 

Kamilla jako osoba o naprawdę miękkim sercu wielokrotnie przeżywa we-

wnętrznie niepowodzenia. Nie załamuje się przy tym, tylko „odbija się od 

dna”, bo wie, że tylko w ten sposób jest w stanie coś zmienić. 
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          Po drugie, EMPATIA 

To umiejętność wyobrażeniowego łączenia się z cierpieniem i unikatowym do-

świadczeniem drugiego człowieka. Tą umiejętność Kamilla ma opanowaną do 

perfekcji, jeśli tak w ogóle można mówić. I choć dzieje się to często kosztem 

jej potrzeb, to bez zbędnego planowania przeżywa i współodczuwa. 

          Po trzecie, CIERPLIWOŚĆ 

Przy tak dużej liczbie różnych charakterów, temperamentów, jakie łączy w 

sobie WTZ tylko cierpliwość jest w stanie utrzymać umysł w bezpiecznej, 

spokojnej postaci. To takie bhp – tylko cierpliwy człowiek jest w stanie po 

całym dniu pracy umysłowej cięższej czasem niż w kamieniołomach – uśmiech-

nąć się i powiedzieć – ja poczekam.  

To takie niesamowite, bo mam wrażenie, że Kamilla gdzieś wykształciła w so-

bie realizm tego, jak działa świat i ludzie. 

          Po czwarte, POŚWIĘCENIE 

Chyba nie trzeba tu za wiele mówić, zresztą, to w dużej mierze, w przypadku 

Kamilli pokrywa się z empatią. 

          Po piąte, GRZECZNOŚĆ 

Grzeczność nie jest współcześnie najbardziej pożądanym elementem zacho-

wania.  I co by nie powiedzieć o Kamilli to w tym aspekcie faktycznie nie na-

dąża za modą bezczelności i przepychania się łokciami. Stoi i czeka na swoją 

kolej, a gdy coś ją uwiera powie to cicho, tak by sama ledwo co to usłyszała. 

 

               Po szóste, HUMOR 

Śmiech jest najlepszym lekarstwem na smutek – tak się utarło. To forma od-

reagowania, taka pozytywna. Jedna z najlepszych form. W swoim humorze 

Kamilla nie jest nachalna, bezpruderyjna. To typowy dla inteligentnej osoby 

rodzaj humoru wykorzystany w dobrym momencie, służący jakiejś sprawie. 
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          Po siódme, SAMOŚWIADOMOŚĆ 

Znać siebie dobrze oznacza jedno – nie winić innych za własne problemy, mieć 

świadomość własnych potrzeb, a także rozróżniać, które emocje należą do 

nas, a które są nam narzucane przez świat. Tego człowiek uczy się całe życie. 

Kamilla też. 

          Po ósme, WYBACZENIE 

Wybaczenie jest świadomością, że życie dookoła i z innymi ludźmi nie jest 

możliwe bez popełniania błędów. U Kamilli często jest to jednoznaczne z wska-

zówką i rozmową, która podczas wybaczania jest nieocenionym skarbem. 

Tak mi się przynajmniej wydaje. Na razie nie nagrzeszyłam aż tak, by o wyba-

czenie u Kamilli błagać na kolanach . 

          Po dziewiąte, NADZIEJA 

Mówi się, że nadzieja umiera ostatnia. Całe szczęście w Kamilli pracy i zaanga-

żowaniu nadzieja na lepsze jutro nie upada. Myślę, że to też kwestia wysokie-

go poziomu odpowiedzialności, jaki Kamilla czuje będąc kierownikiem. Gdyby 

zatraciła gdzieś wiarę w to, że zawsze da się jeszcze lepiej, wyraźniej, kon-

struktywniej WTZ szybko by stracił swój aktualny blask, radość i harmonię. 

          Po dziesiąte, ŚMIAŁOŚĆ 

Śmiałość, mam wrażenie Kamilla czerpie każdego dnia od uczestników. Bo gdy-

by nie ona, nie bardziej optymistyczna wersja aktualnego świata rozpostarta 

w umyśle każdego człowieka nie byłoby możliwości na rozwój, zmiany, nowe 

możliwości. Największe projekty upadają z braku wiary i śmiałości działania. 

Pewność nie musi być arogancją, ale świadomością, że życie jest krótkie i że 

nie ryzykując wiele, nie dajemy sobie szansy, żeby uzyskać jeszcze więcej. 

Dlatego też śmiałości życzyć należy Kamilli każdego dnia. 
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Wierzę, że może brzmieć to jak laurka. Przesłodzona przerysowana wersja 

zwykłej kobiety, która po prostu dostała nagrodę. 

WOJTEK TO NAGRODA ZA WIELOLETNIE DZIAŁANIE NA RZECZ 

DRUGIEGO CZŁOWIEKA. 

Pozwalając sobie na prywatę, wielce dumna jestem, że mogę z Nią pracować. 

Dla mnie to niesamowity przykład na to, jak spotkanie drugiego człowieka może być 

rozwojowe! GRATULUJE. 

 

 

 

Autor: Dominika Sochacka - Drzewiecka 
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Szanowni Rodzice i Uczestnicy WTZ Gniezno  

 
Z okazji  zbliżających się Świąt Wielkanocnych:  

miłości, która jest ważniejsza  
od wszelkich dóbr,  

zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze.  
Pracy, która pomaga żyć.  

Uśmiechów bliskich i nieznajomych,  
które pozwalają lżej oddychać i szczęścia,  

które niejednokrotnie ocala nam życie.  
Wesołych Świąt, smacznego jajka i mokrego dyngusa  

 
życzą  

Zarząd Stowarzyszenia „Razem”,  
Kierownictwo i Kadra WTZ Gniezno  
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