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W tym numerze ! 

 
 Aktualności, czyli co robiliśmy  w: Maju i Czerwcu. 

 

 Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci. 

 

 WTZ na sportowo: XVIII Spartakiada Sportowo - Integracyjna Osób  

     Niepełnosprawnych w Przygodzicach. 

      

 Tam byliśmy: Konkurs Piosenki Osób Niepełnosprawnych „O złotą alpakę”  

     w Złotowie. 

 

 Z życia WTZ: Święto muzyki i tańca - Szalone lata 70-te, VII Rajd Integracyjny  

     WTZ Gniezno „EKO-LAS”. 

 

 Nasi felietoniści: Darek R. opisuje dlaczego warto się uśmiechać. 
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ZAJĘCIA KOŃCZYMY 30 CZERWCA, PO PRZERWIE WAKACYJNEJ 

WRACAMY NA WARSZTAT 1 SIERPNIA !!! 

KOMUNIKAT: 
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  MAJ 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

1 2 3 4 Monika 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 Paulina 27 28 Magdalena 

29 30 31 Kamilla     

      CZERWIEC 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

   1 2  3 Leszek 4 

5  6 Dominika 7 Robert 8 9 10 Bogumiła 11 

12 13 14  15 Jolanta 16 Alina 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

NASI SOLENIZANCI: Monika, Paulina, Magdalena, Kamilla, Leszek,  
                                       Dominika, Robert, Bogumiła, Jolanta, Alina. 

W LIPCU IMIENINY OBCHODZĄ PANIE: Anna Krysińska, Hanna Ja-
błońska oraz uczestnicy: Karolina, Marysia, Krzysztof Sz., Krzysztof N., 
Anna J., Anna N., Hanna, Natalia D. i Marta - TĄ DROGĄ SKŁADAMY  
NAJLEPSZE ŻYCZENIA ! ! ! 
 



 Z ŻYCIA WTZ 

ŚWIETO MUZYKI I TAŃCA - SZALONE LATA 70-TE 
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       W naszym warsztacie w ramach cyklicznych im-

prez o nazwie „Święto muzyki i tańca” nasi uczestni-

cy uczyli się już: salsy, tańców hinduskich, tanga, 

zumby. Tańczyli także w rytm hip - hopu, muzyki co-

untry oraz rock’n’rolla. Tym razem, w czwartek 18 

maja – podopieczni WTZ Gniezno poznali muzykę lat 

70 i tańce z tym 

okresem muzycznym 

związane. 

       Jak za każdym razem, zajęcia odbywały się w 2 

grupach, które prowadziły na sali gimnastycznej oraz 

stołówce – odpowiednio panie: Magdalena Witczak i 

Dominika Sochacka – Drzewiecka. Taki rodzaj muzyki 

oraz tańca wyraźnie przypadł do gustu uczestnikom, 

którzy oddawali się tanecznym szaleństwom w rytm takich przebojów jak chociażby: 

„Mamma Mia”, „I Will Survive” czy „YMCA”. 

        



Z ŻYCIA WTZ CD... 
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        Podczas przerwy pracownia gospodarstwa domowego 

przygotowała dla wszystkich 

pyszną sałatkę. Po chwili od-

poczynku, przystąpiliśmy do 

dalszych zajęć, których 

uwieńczeniem była wspólna 

zabawa obu grup na stołówce.       

       Ten muzyczno – taneczny 

dzień zakończyliśmy seansem 

filmu nomen omen ... muzycznego „Wytańczyć marzenia” z 

Antonio Banderasem w roli głównej.  

Autor: Szymon Kistowski 

WTZ NA SPORTOWO 

         W środę 24 maja zawitaliśmy do Przygodzic, 

aby wystartować w XVIII Spartakiadzie Sportowo – 

Integracyjnej Osób Niepełnosprawnych. Puchary – 

pucharami, medale – medalami, rekordy – rekordami, 

ale przede wszystkim chodziło o świetną zabawę, 

integrację wszystkich startujących oraz o prze-

strzeganie zasad FAIR PLAY.  

 

        
  

XVIII SPARTAKIADA SPORTOWO-INTEGRACYJNA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYGODZICACH 



WTZ NA SPORTOWO CD...   
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       W przeciwieństwie do roku poprzedniego, tym razem aura nas nie rozpieszczała. 

W czasie zawodów padał rzęsisty deszcz oraz wiał mocny wiatr. Naszej reprezenta-

cji w składzie: Natalia D., Natalia W., Renata L., Ewa, Mar-

ta, Magdalena, Łukasz S., Przemek Sz., Sebastian G., To-

masz S., Marcin, Adrian 

oraz Jurek - nie prze-

szkodziło to jednak aby 

stanąć na podium. Me-

dalowe miejsca stały się 

udziałem Ewy w rzucie 

ringo i Magdy w biegu 

na 60 m. 

       W gronie 20 dru-

żyn, ekipa WTZ Gniezno zajęła 8 miejsce w klasyfikacji 

końcowej. Gratulujemy ! 

       Wraz z naszymi sportowcami do Przygodzic wybrała się pani kierownik Kamilla 

Wesołowska – Czajka. Ponadto opiekę nad podopiecznymi sprawowali: pani Katarzyna 

Wegnerska (opieka medyczna) oraz panowie Julian Pawłowski i Dariusz Dziel. 

 

 

 

 

 

 

Z nadzieją, że zaświeci dla nas słońce , za rok na pewno też wy-

startujemy . . . 

Autor: Szymon Kistowski 



NASI FELIETONIŚCI 
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DAREK R. OPISUJE DLACZEGO WARTO SIĘ UŚMIECHAĆ 

       Na pewno zdarza się, że czasami jesteście smutni, rozdrażnieni, wszystko was zło-

ści i na nic nie macie siły. Czy wiecie, że posiadacie wspaniałą broń na te przykre dole-

gliwości. Musicie się częściej śmiać, bo jak mówi poeta Adam Asnyk: 

 

‘’W śmiechu szukać trza lekarstwa 

Na te spazmy, palpitacje, 

Serc choroby i kuglarstwa, 

Które młodą generację, 

Rozkochaną w ciągłym żalu, 

Wiodą prosto do szpitalu.”  

 

        Przecież „Śmiech to zdrowie”. To powiedzenie zna każdy z Was, jednak wiele 

osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele prawdy się w nim kryje. Śmiejąc się 

wprawiamy w ruch wiele mięśni, dotleniamy cały organizm, a przez to odprężamy się i 

pozbywamy stresu. Stajemy się odporniejsi, silniejsi. Prawdę mówi rosyjskie przysło-

wie, że „śmiech to rodzony brat siły”. Terapie za jego pomocą dają nam możliwości upo-

rania się z wieloma chorobami. W Polsce terapię śmiechem stosuje fundacja „doktora 

Clowna” w dziecięcych szpitalach. Z kolei dla dorosłych są przeznaczone grupowe sesje 

terapii śmiechem, który wpływa zarówno na ciało jak i umysł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Czy jesteście świadomi, jak śmiech może wpływać na wasze życie? Nie od dziś 

wiadomo, że osoby uśmiechnięte postrzegane są jako milsze i lepsze. Lubimy przeby-

wać w ich towarzystwie, gdyż dzięki nim możemy się dobrze bawić. Poczucie humoru 

może również pomóc w znalezieniu kolegi, koleżanka lub nawet przyjaciela, a także w 

zrobieniu kariery zawodowej – jeżeli chodzi o dorosłych.  



NASI FELIETONIŚCI CD... 
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       Jeśli chcecie być lubiani, otoczeni dużą ilością przyjaciół, śmiejcie się głośno i 

serdecznie, bo jak mówi łacińskie przysłowie „śmiech naprawia obyczaje”. Jeśli bę-

dziecie się uśmiechali, pozbędziecie się negatywnych uczuć: złości, wrogości, zazdro-

ści, a tym samym staniecie się łagodniejsi i sympatyczniejsi. 

 

       Pamiętajcie, gdzie trochę śmiechu, tam nie ma grzechu, bo śmiech i dobre sumie-

nie zawsze idą w parze. 

Kończę z nadzieją, że zdołałam Was przekonać, iż warto często uśmiechać się do in-

nych, a także śmieć się z siebie, bo to najlepszy dowód, że mamy poczucie humoru. 

„Bo kto się nigdy nie śmieje, od tego zimno wieje”. 

 

A więc niech śmiech będzie z wami !!! 
 

 

 

 

Autor: Dariusz R. 

 Z ŻYCIA WTZ 

VII RAJD INTEGRACYJNY WTZ GNIEZNO „EKO-LAS” 

       Dnia 3.06.2017 r. odbył się VII Rajd Inte-

gracyjny organizowany przez WTZ Gniezno, 

przy wsparciu Urzędu Miasta w Gnieźnie, Sta-

rostwa Powiatowego w Gnieźnie, Nadleśnictwo 

Gniezno i PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej. Rajd od-

był się pod nazwą „EKO – LAS”.  
  

         



Z ŻYCIA WTZ CD... 
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       Uczestnicy wystartowali z ul. Witkowskiej 

(pętla nr.9) i 

przemierzając 

trasę ok. 5 km 

sprzątali las. 

Meta rajdu zo-

stała zlokalizo-

wana na terenie nadleśnictwa przy ul. Wrzesińskiej. 

Na mecie czekała na 

uczestników pyszna 

kiełbasa z grilla.   

 

       Sprawdziliśmy również swoją wiedzę na temat 

ekologii i lasów – w eko-quizie. Na uczestników cze-

kały również atrakcyjne nagrody za udział w konkur-

sie plastycznym, oczywiście o temacie ekologicznym. 

Wszystkie drużyny otrzymały upominki za uczest-

nictwo w rajdzie. W rajdzie uczestniczyło łącznie ok. 90 osób. Wszystkim bardzo 

serdecznie DZIĘKUJEMY ! 

TAM BYLIŚMY 

KONKURS PIOSENKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
„O ZŁOTĄ ALPAKĘ” W ZŁOTOWIE 

Autor: Sebastian Łuczak 

        W sobotę 24 czerwca 2017 r. odbył się finał konkursu Piosenki Osób Nie-

pełnosprawnych  „O złotą alpakę” w Złotowie. 

 

        Jeden z naszych podopiecznych Rafał P. zakwalifikował się do tego finału. 

Razem z nim pojechało kilku uczestników aby go wspierać. 
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WYDAWCA: WTZ Gniezno, ul. Kolejowa 2 

 

AUTORZY TEKSTU: Dariusz R., Agata Liszewska, Sebastian Łuczak, 

Szymon Kistowski  

     

 

OPRAWA I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Szymon Kistowski  

 

KOREKTOR: Szymon Kistowski 

TAM BYLIŚMY CD... 

       Na początku tej imprezy było losowanie miejsca, z którego będzie śpiewał. Rafał 

wylosował 5 kolejność pojawienia się na scenie. Swój występ wykonał poprawnie i był 

z tego powodu bardzo zadowolony . 

 

       Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali równe upominki, a trzy pierwsze miej-

sca otrzymały statuetki i nagrody w postaci bonów. 

 

       Impreza była bardzo fajna i ciekawa. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni z tego 

wyjazdu. 

Autor: Agata Liszewska 


