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W tym numerze! 

 
 

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

 

 Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci. 

 

 WTZ na sportowo: IV Walentynkowy Turniej Tenisa Stołowego. 

 

 Tam byliśmy: Z wizytą w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, 

Uczestniczyliśmy w przeglądzie grup teatralnych i solistów „Albertiana 2015”. 

 

 Z życia WTZ: Spektakl „Początek Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, 

Panu Naszym”, Święto muzyki i tańca - Dzień z Zumbą, 40 urodziny Aguńci !, 

VII Dni Otwarte w WTZ Gniezno, Przedstawienie „Tajemnice miejskiej dżun-

gli”, 30 urodziny Agnieszki ! 

 

 Nasi felietoniści: Kasia dzieli się swoimi fascynacjami muzyczno - literac-

kimi, „Dotknij niepełnosprawności” autorstwa Damiana,  
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                        STYCZEŃ 2015 

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 2015 

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 2015 

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 soleni-

zanci: 

Mieczysław, 

Mariusz 

Sebastian,  

Agnieszka,  

Tatiana, 

Agata, 

Damian,  

Tomasz,  

Beata, 

Grzegorz, 

Katarzyna 



Z ŻYCIA WTZ 

SPEKTAKL „POCZĄTEK DOBREJ NOWINY O  
JEZUSIE CHRYSTUSIE, PANU NASZYM” 

Rok 2015, Numer 1                    Str. 3 

       We wtorkowe przedpołudnie 13 stycznia mieliśmy oka-

zję i przyjemność gościć w naszej placówce aktorów Te-

atru "A" z Gliwic. Panowie Mariusz Kozubek i Jacek Dzwon-

kowski przedstawili nam spek-

takl "Początek Dobrej Nowiny 

o Jezusie Chrystusie, Panu  

Naszym". 

 

 

         Teatralno - muzyczne 

przedstawienie opowiadało 

tzw. Ewangelię Dzieciństwa, czyli wydarzenia, które roze-

grały się od zwiastowania narodzenia Jana Chrzciciela, 

przez Narodzenie Jezusa, Chrzest w Jordanie aż po  

Kuszenie Chrystusa na pustyni. Przedstawienie mimo po-

ważnego tematu zagadnienia miało pogodny i ciepły charak-

ter. Zawarte w nim były także liczne elementy humoru, a możli-

wość wystąpienia otrzymali również uczestnicy zapraszani kilka-

krotnie przez aktorski duet.  

 

         Było to zapewne dobrze spędzone 50 minut, a zadowolone, 

uśmiechnięte buzie naszych uczestników w trakcie spektaklu i licz-

ne oklaski po nim są tylko tego potwierdzeniem.  

Autor: Szymon Kistowski 



TAM BYLIŚMY 
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Z WIZYTĄ W TEATRZE IM. ALEKSANDRA FREDRY W GNIEŹNIE 

          28 listopada w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, 

odbyła się premiera przedstawienia „Niech nigdy w tym dniu słoń-

ce nie świeci”. Miałem wielką przyjemność i zaszczyt wystąpić w 

tym spektaklu. Reżyserem jest Rafał Urbacki, a autorem tekstów 

Artur Połyga - bardzo ceniony polski dramatopisarz.  

          Wyjątkowe i niepowtarzalne było dla mnie, że mogłem wy-

stąpić na deskach gnieźnieńskiego teatru przed swoimi koleżanka-

mi i kolegami (uczestnikami) i kadrą WTZ Gniezno. Obecne były 

też rodziny niektórych uczestników jak i pozostali goście. Miało to miejsce w piątek 6 

lutego.  

          Przedstawienie opiera się na kan-

wie  legendy o wypędzeniu żebraków i  bied-

nych z miasta, a skupia się głównie  na proble-

mie akceptacji ludzi z ułomnościami życia. Na 

scenie oprócz mnie i mojego kolegi z WTZ 

Darka Pavanello wystąpili też inni aktorzy, w 

tym także zawodowi: Bogdan Ferenc 

(narrator, książę, emeryt),  Kasia Adamczyk 

– Kuźmiż (księżniczka, śpiew), Michalina Ro-

dak (śpiew), Filip Pawlak (śpiew), Dorota Janek (pramatka), Ewa Janek (księżniczka 

2), Agata Wąsik (święty Wojciech), Bobka (biały pies). Za muzykę odpowiadał znany i 

utalentowany muzyk Piotr "Bajzel"  Piasecki.  

          Jeżeli chodzi o Darka Pavanello, to jest on bardzo rozrywkowym kolegą, który 

na próbach teatralnych wprowadził mnie w grono nowych ludzi. Na początku by-

łem  nieśmiały, ale później się rozkręciłem. Od 

razu spośród aktorów rozpoznałem jednego z 

nich - Bogdana Ferenca (charakterystyczny 

głos z radia i teatru).   

 



    TAM BYLIŚMY CD... 
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           Przygotowywania do przedstawienia były tro-

chę ciężkie i wyczerpujące, ostatnie dni siedzieli-

śmy na próbach do późna, ale trud ciężkiej pracy 

opłacił się i w efekcie powstało piękne przedstawie-

nie, które spotkało się w dniu premiery z owacjami 

na stojąco. Przygotowania trwały 2 tygodnie, od 14 

do 28 listopada. Współpraca z pozostałymi aktorami 

przebiegała bardzo fajnie i do dzisiaj bardzo miło 

to wspominam. 

         Często słyszę pytanie, czy udział w spektaklach bardzo odmienił moje życie ? 

Raczej życia to wszystko nie zmieni- ło, ale powie-

działbym, że to była fajna przygo- da  pracować z 

aktorami z teatru. Był to dla mnie prawdziwy za-

szczyt. Nie jestem też bardziej roz- poznawalny, bar-

dziej zadziałało to w drugą stronę, gdyż to Ja po-

znałem kilka ciekawych osób. Staram się być po prostu 

normalnym człowiekiem, a dla mnie najważniejsze, 

jest to, że rodzina jest ze mnie dum- na. 

        Jestem też ostatnio pytany, czy: teatr stał się mo-

ją pasją ? Odpowiadam wtedy, że może aż tak pasją to 

nie, ale jakbym wdrożył się w teatr jeszcze bardziej, to 

kto wie czy, nie poszedłbym właśnie w tym kierunku.  

         

         Następne sztuki odbędą się w dniach 12 -14 maja w 

Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie.  

SERDECZNIE ZAPRASZAM !!! 

Autor: Damian  



Z ŻYCIA WTZ 
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ŚWIĘTO MUZYKI I TAŃCA - DZIEŃ Z ZUMBĄ 

        Kolejny dzień z muzyką odbył się 10 lutego w WTZ. 

Tym razem zaproponowana została ZUMBA. Forma zbli-

żona do aerobiku, ale wiele wspólnego miała jednak z 

tańcami Latino, które w warsztacie były już trenowane. 

Układy choreograficzne zaproponowane uczestnikom 

spotkały się z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem, 

bowiem ułożone były do dwóch znanych i lubianych utwo-

rów: "Ona tańczy dla mnie" i "Waka waka". 

         Każde spotkanie z tańcem, ok. 40 minutowe obfite 

było przede wszystkim w dużą dawkę dobrej energii, 

odrobinę zmęczenia i sporą wiedzę. Przede wszyst-

kim jednak dzięki aktywno-

ści ruchowej mogliśmy, ja-

ko WTZ, godnie zakończyć 

karnawał. Potrawa tego 

dnia zaproponowana, bar-

dzo fit, to jabłko pieczone z rodzynkami, konfiturą i 

odrobiną czekolady (tak tylko żeby podnieść poziom ma-

gnezu po sporym wysiłku). To i tak lepiej, bo organizator-

ki planowały liść sałaty i pomidora. 

        Po zakończonym przyspieszonym kursie tańca wszy-

scy spotkali się, by wspólnie tańczyć i chwalić się swoimi 

nowymi umiejętnościami. Do końca pracy w WTZ słychać 

było głośną muzykę, trzeba było się wyszaleć przed nad-

chodzącym postem. 

        Zajęcia, jak zwykle prowadziły terapeutki Magda 

Witczak i Dominika Sochacka-Drzewiecka. Chodzą słuchy, 

że w kwietniu będą tańce ludowe. To dopiero będzie zabawa . 

Autor: Dominika Sochacka - Drzewiecka 



TAM BYLIŚMY 
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UCZESTNICZYLIŚMY W PRZEGLĄDZIE GRUP TEATRALNYCH  
I SOLISTÓW „ALBERTIANA 2015” 

          13 lutego wczesnym rankiem wyruszyli-

śmy do Wrocławia, by zmierzyć się z 

„Albertianą 2015”. Nasz uczestnik, Rafał Purol, 

wyśpiewał sobie bowiem jedno z trzech miejsc 

w drugim etapie konkursu, w którym oceniano 

uczestników ośrodków terapeutycznych z woje-

wództw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopol-

skiego. Już wtedy dla nas, drużyny mocno mu 

do-

pingującej, uważaliśmy za ogromny suk-

ces wokalny. 

          Gdy dotarliśmy na miejsce – do 

Teatru Lalek we Wrocławiu – oczekiwali-

śmy z niecierpliwością na występ 

wszystkich zakwalifikowanych, ale 

szczególnie na występ Rafała. W prze-

glądzie wzięło udział dziewięć grup te-

atralnych, które pokazały różnorakie 

przedstawienia i trzech wokalistów.  

Rafał wywalczył zasłużone wyróżnienie, 

został obsypany nagrodami. 

          Wracaliśmy dość zmęczeni, ale niezwykle szczęśliwi, że mogliśmy uczestni-

czyć w takim wydarzeniu. W tym jednodniowym wyjeździe uczestniczyli Ania J., 

Stasiu P., Darek R., Damian K., oczywiście Rafał P. i terapeutki Monika i Dominika. 

Bezpiecznie, jak zwykle, na miejsce i do domu odwiózł nas Pan Julian . 

Autor: Dominika Sochacka - Drzewiecka 



NASI FELIETONIŚCI 
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KASIA DZIELI SIĘ SWOIMI FASCYNACJAMI  
MUZYCZNO - LITERACKIMI 

          Jakiś  czas temu sięgnęłam po bardzo interesującą książkę. 

Książka została napisana przez Petera Hince’a, nosi  tytuł „Queen 

nieznana historia”. Dlatego przeczytałam tę pozycję, ponieważ 

lubię  czytać biografie gwiazd, a ponadto mam bzika na punkcie 

Freddiego Mercury’ego (żaden inny  artysta mnie tak nie kręci). 

W  tej biografii zostały zawarte wydarzenia ze studia nagrań 

rockowego kwartetu jak i przede wszystkim z tras  koncertowych 

grupy. Jest to zapis autorstwa Pete-

ra Hince’a, który spędził z zespołem 

wiele lat jako członek ekipy tech-

nicznej. Biografia ta wciąga jak narkotyk.  

 

          W lekturze tej zawarta jest cała masa ciekawych 

szczegółów z życia Freddiego i jego kolegów, ale mnie 

najbardziej zaintrygowały dwa roz-

działy przedstawiające rozrywkowy 

styl życia brytyjskich muzyków, a 

mianowicie w trasie, jak i już  pod-

czas samego pobytu w Los Angeles. 

Jest to obowiązkowa lektura, nie tylko 

dla fanów Queen, gdyż polecam ją 

wszystkim miłośnikom starego dobrego 

rocka. Moim marzeniem jest również 

nabycie książki o Iggym Popie. Zachę-

cam gorąco do lektury, uważam, że war-

to sięgnąć po tę książkę. Nie można się jej oprzeć, jest wcią-

gająca, zawiera mnóstwo ciekawych wątków dotyczących ze-

społu Queen.  

 

          Zachęcam  wszystkich do czytania  książek i uważam, 

że warto i trzeba  czytać, gdyż jest to doskonała forma spę-

dzenia wolnego czasu, która rozwija wyobraźnię i poszerza nasze horyzonty. 

Autor: Katarzyna L. 



           .  

       

WTZ NA SPORTOWO 

Rok 2015, Numer 1                    Str. 9 

IV WALENTYNKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

          Dnia 13.02.2015 r. z okazji Walentynek odbył 

się coroczny turniej tenisa stołowego. Brali w nim 

udział uczestnicy jak i instruktorzy. Zabawa była bar-

dzo fajna, śmiesznie było i przyjemnie. 

          Jeżeli chodzi o rywalizację sportową w popu-

larnego ping – ponga, a tak naprawdę zabawę to wśród 

uczestników (kobiet) najlepsza okazała się Renia B., 

która w meczu finałowym wygrała z Karoliną N. 

Trzecia była Ania N. Wśród męskiej części uczest-

ników - I miejsce przypadło Marcinowi, II miejsce – 

Sebastianowi G., „w strefie medalowej” znalazł się 

jeszcze Sławek D. Jeżeli chodzi o kadrę WTZ Gnie-

zno, to wszystkich w pokonanym polu pozostawiła pa-

ni Magdalena Malinger. Pani Magda w finale pokonała 

pana Dariusza Dziela. 

Oczko niżej uplasował się 

pan Sebastian Łuczak. 

          Na zakończenie dnia, na stołówce została wyemito-

wana komedia romantyczna „To tylko miłość”. 

          

 

 

 

 

          Chcielibyśmy podziękować bardzo serdecznie kierownictwu WTZ i zapraszamy 

na kolejny turniej za rok ! 

Autorzy: Karolina K. i Tomasz S. 



Z ŻYCIA WTZ 
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40 URODZINY AGUŃCI ! 

        9 marca w naszym warsztacie można było usłyszeć 

gromkie STO LAT  STO LAT ! Tę tradycyjną polską 

przyśpiewkę urodzinową zaśpiewaliśmy dla naszej jubi-

latki Agnieszki K. Popularna Aguncia w poniedziałek ob-

chodziła okrągłe , bo 40 urodziny. Cieszymy się bar-

dzo, że Agnieszka jest kolejnym uczestnikiem, który 

pragnie podzielić się swoją radością i szczęściem i za-

prasza nas wszystkich do urodzinowej zabawy, tu wła-

śnie w warsztacie przy Kolejowej. 

         We wspólnym urodzinowym 

świętowaniu oprócz kierownictwa, 

kadry i dużego grona uczestników 

wzięli udział również rodzice 

Agnieszki, których niezmiernie 

było nam gościć. Były oczywiście 

życzenia, drobne upominki dla 

Aguńci i przepyszny urodzinowy 

tort, którym uraczyła nasze pod-

niebienia szanowna jubilatka. 

          Agunci  jeszcze raz, w imieniu kierownictwa, kadry oraz koleżanek i kolegów - 

uczestników składamy serdeczne życzenia: zdro-

wia, szczęścia, pogody 

ducha i samych dobrych 

oraz słonecznych 

dni  !!! 

Autor: Szymon Kistowski 



Z ŻYCIA WTZ 

VII DNI OTWARTE W WTZ GNIEZNO 
(WIELKANOCNY WARSZTAT ARTYSTYCZNY ) 
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          Już po raz siódmy mieli przyjemność gościć w WTZ 

mieszkańców Gniezna i okolic. Wszystko to za sprawą drzwi 

otwartych – wielkanocnego warsztatu artystycznego, który 

odbył się 21 marca. Zgodnie z tradycją zajęcia prowadzone 

były przez uczestników naszego warsztatu. Z całą pewno-

ścią była to niebywała okazja nie tylko do zapoznania się z 

technikami plastyczno-manualnymi, ale przede wszystkim do 

integracji i miłego spędzenia czasu.  W sobotnie przedpołu-

dnie do naszej placówki przybyło około 50 osób, by wspólnie przygotować ozdoby 

kojarzone ze Świętami Wielkanocnymi, a także, by zakupić zrobione przez naszych 

uczestników wyjątkowe dekoracje i stroiki wielkanocne. Oczywiście własnoręcznie 

wykonane rękodzieło wraz z zaświadczeniem można było zabrać do domu i pochwa-

lić się najbliższym. 

          Nie możemy już się doczekać kolejnych warsztatów. Po raz kolejny będzie 

niepowtarzalna okazja do spotkania się z Państwem. 

Autor: Szymon Kistowski 

PRZEDSTAWIENIE „TAJEMNICE MIEJSKIEJ DŻUNGLI” 

          Dnia 25 marca (w środę) mogliśmy gościć 

w naszej placówce teatr, który przyjechał do 

Nas z Krakowa. Przedstawienie nosiło tytuł 

"Tajemnice miejskiej dżungli". Panowie mówili o 

znakach drogowych, naszym bezpieczeństwie i 

przede wszystkim, żeby na naszych drogach 

było bezpiecznie. Przy okazji, w trakcie wystę-

pu, było też wesoło i śmiesznie. Ogólnie było 

fajnie. 



Z ŻYCIA WTZ CD... 

Rok 2015, Numer 1                    Str. 12 

           W trakcie środowego przedstawienia mogli-

śmy się dużo dowiedzieć i wynieść cenne wiadomo-

ści. Mamy nadzieję, że wszystkim się podobało 

oraz, że każdy był zadowolony z występu krakow-

skiego teatru.   

 

           Mamy nadzieję, że jeszcze nie jeden raz 

będziemy mogli gościć taki lub inny teatr w  na-

szym warsztacie. Jesteśmy dumni, że możemy gościć w naszej placówce przeróżne 

osoby, które prezentują Nam przedsta-

wienia o różnej tematyce. 

Autorzy: Paulina i Robert S. 

       30 URODZINY AGNIESZKI ! 

           Trzydzieści lat minęło ! Jak zawsze przy tej okazji 

nie mogło zabraknąć gromkiego Sto lat oraz mocy życzeń i 

uścisków, a tym wszystkim obdarowaliśmy naszą serdeczną 

koleżankę Agnieszkę S., która w piątek 27.03. obchodziła 

swoje urodziny.   

           Właśnie tego dnia 

kuchnia pięknie przygoto-

wała stołówkę  i wtedy mo-

gliśmy rozpocząć biesiadę.  

W imprezie brali udział uczestnicy  oraz kadra 

WTZ.  
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Z ŻYCIA WTZ CD...  

          Nie mogło też zabraknąć oczywiście 

mamy Agnieszki - Pani Aliny. Jak już zebrali-

śmy się wszyscy, to pani Magda Malinger 

wręczyła upo-

minek, po 

czym odśpie-

waliśmy  

gromkie  Sto 

lat, tak grom-

kie, że aż  szyby  zadrżały. Potem zajadaliśmy się 

tortem, którym poczęstowała Nas jubilatka.  

Był pyszny.   

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzymy Tobie Aga jeszcze raz dużo zdrowia i pomyślności !!! 

Autor: Damian  
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NASI FELIETONIŚCI  

         Nazywam  się Damian Karwacki 

urodziłem się 8 listopada 1987 r. w 

Gnieźnie. Ukończyłem szkołę przysposo-

bienia do zawodu w SOSW nr 2 na ul. 

Powstańców Wlkp. W Gnieźnie. W 2006 

roku  zacząłem uczęszczać na Warsztat 

Terapii  Zajęciowej  w Gnieźnie. Pierw-

sze początki  były  trudne, ale ciepło 

zostałem przyjęty do grona uczestni-

ków.  

 

         W 2008 r. na wycieczce poznałem 

dziewczynę Renię Bosak i bardzo ją po-

lubiłem. Jest bardzo miła i wesoła,  a 

ponadto bardzo szybko nawiązałem do-

bry kontakt z jej  rodzicami: z panią 

Alicją i z panem Mirkiem Bosak. Moi ro-

dzice mają na imię Barbara i Piotr. Bar-

dzo ich kocham, dużo ze mną przeszli, 

jeździli ze mną do szpitala ortopedycz-

nego im. Wiktora Degi w Poznaniu.  

 

          Jestem po 13 operacjach nóg i w związku z tym dużo cierpliwości i pracy wło-

żyli we mnie rodzice, ale co było to było. Cieszę się, że chodzę o własnych siłach, bo 

jak widzę moich kolegów, którzy jeżdżą na wózkach lub leżą to serce mi się kraje.  

 

           Lubię żużel, a na mecze chodzę z kolegami z WTZ. Wspólnie przeżywamy 

emocje sportowe. Z moim kolegą Robertem Napierałą założyliśmy na warsztacie 

Klub Sympatyków Żużla im. Leona Kujawskiego. Nasz klub liczy 25 osób. Co prawda 

dopiero się rozkręcamy i mamy  nadzieję, że jak wyjdziemy na zewnątrz to ludzie  

spojrzą na nas przychylnym okiem i jeszcze bardziej otwartym sercem.  

 

 

      „DOTKNIJ NIEPEŁNASPROWNOŚCI” 
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NASI FELIETONIŚCI CD... 

           Ja wspólnie z moim kolegą z WTZ - Darkiem Pavanello, bierzemy udział w  

projekcie dla osób niepełnosprawnych. Projekt to stworzenie, a następnie gra w  

spektaklu na motywach legendy. Przedstawienie nosi tytuł „Niech nigdy w tym dniu 

słońce nie świeci”. Oprócz nas w przedsięwzięciu biorą udział aktorzy Teatru im. 

Aleksandra Fredry w Gnieźnie i inni zaproszeni goście. Warsztaty teatralne mają 

na celu wzmocnić nasze różne umiejętności. Współpraca z aktorami i przygotowania 

do spektaklu przebiegały w bardzo miłej i przyjemnej atmosferze. Wspólnie z Dar-

kiem, mamy nadzieję, że to nie ostatni taki teatralny projekt. 

                      

           Oprócz naszego debiutu z Darkiem  na deskach teatru, wspólnie z kolegami 

z WTZ nagraliśmy dla dzieci wiersze Juliana Tuwima. Wszystko to dzięki pomocy 

pani Dominiki Sochackiej - Drzewieckiej i pana Macieja Braciszewskiego, który 

wszystko rejestrował. Pan Maciej to bardzo sympatyczny człowiek, który umiał nas 

rozweselić. Jednym słowem było fajnie. Mamy nadzieję, że nasza współpraca z Es-

TeDe, będzie w dalszym ciągu tak płynnie przebiegała.  

 

            Lubię także piłkę nożną, zwłaszcza drużynę Lecha Poznań. Obserwuje inne 

zespoły np. Real Madryt, FC Barcelona. Interesuję się także skokami narciarskimi, 

(odwiedziłem skocznie narciarską w Zakopanym). W wolnych chwilach  rozkoszuje 

się dźwiękami  muzyki w domowym zaciszu, bo bardzo mnie to odpręża po całym 

dniu. W wolnych chwilach także lubię surfować po sieci (odwiedzam strony z tele-

dyskami hip - hop). Uwielbiam też polskie komedie. Ponadto w domu ćwiczę i pracu-

je nad swoją sprawnością, w czym pomaga mi mama. Na warsztacie za moją rehabi-

litację odpowiedzialny jest Darek Dziel. W okresie letnim pomagam moim dziadkom  

na działce, tzn. wyrywam chwasty, grabie, itp.  Wiadomo dziadek i babcia nie są już 

tacy młodzi, dlatego każda pomoc jest na wagę złota.  

 

             Moje opowiadanie skupia się nie tylko na mojej osobie, ale może przede 

wszystkim na osobach bliskim mojemu sercu. Przypuszczam, że jak bym nie miał od 

nich wsparcia, to moje życie nie wyglądałoby wcale tak barwnie.  

 

             Dla wielu osób w naszym społeczeństwie przełamanie stereotypu o osobach 

niepełnosprawnych jest bardzo niskie. Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z moją 

opowieścią stereotyp o takich osobach będzie na plus. Wielu osobom wydaje się, że 

wszystko przychodzi nam tak łatwo, a w rzeczywistości musimy się zmagać z trud-

nościami życia codziennego. Jeżeli już poruszyłem ten temat - to przychylność  

urzędników jak i instytucji pozostawia nadal wiele do życzenia.  
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NASI FELIETONIŚCI CD... 

            Jak chodziłem do szkoły, to zawsze trafiali mi się koledzy, których trudno 

nazwać kolegami, gdyż zawsze musieli przypiąć mi łatkę, sęk w tym, że to nie było 

przyjemne. Oni się dobrze bawili, ale mi nie było wcale do śmiechu. Ale nie ma tego 

złego co by na dobre nie wyszło. Obecnie podejmuje nowe wyzwania i nie myślę o 

przeszłości. Po prostu robię swoje. Polecam takim osobom, żeby się nie zamartwiały. 

Kierujcie się swoim sumieniem i marzeniami. Nie jesteśmy roślinami, bo w końcu mamy 

swój rozum i uczucia. Nie przejmujcie się ludźmi, którzy myślą inaczej, bo po prostu 

tego nie przeżyli.  

 

            Pewnie niewielu z Państwa oglądało poruszający film pt. „Chce się żyć”. Film 

ten jasno pokazuje postrzeganie osób niepełnosprawnych przez zwykłych ludzi. Mam 

nadzieję, że po zagłębieniu się w tę opowieść poczują się państwo jednym z Nas.  

Pozdrawiam. Damian Karwacki. 

Autor: Damian 


