
 
 

 

 

 

 

W tym numerze! 

 
 Aktualności , czyli co robiliśmy  w:  sierpniu i wrześniu 

Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci 

Portrety: gabinet logopedy 

  Tam byliśmy: Wyjazd do kina, Żerków, Poznań — mecz Lecha, Na grzyby, Rajd pieszy  

       „ Na powitanie jesieni” 

Nasi felietoniści: Frąckowiak Jerzy 

Z życia WTZ: - relacja z Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych — Agnieszka 

Czajkowska 

W następnym kwartale: Przegląd  Twórczości Artystycznej „ISKRA” 
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AKTUALNOŚCI 
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Sierpień 

 Imprezy żużlowe             

 Wyprawa do kina 

 Grilowy piknik 

Wrzesień 

 

 Żerków 

 Imprezy sportowe— żużel, piłka nożna 

 Grzybobranie 

  

 

Nasi solenizanci: 

Lidka Szkudlarska, Dorota Woź-
niak, Łukasz Stróżyk, Tomasz Bala 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 
  1 2 3 4 5Lidki 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

sierpień 2007 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

     1 2 

3 4 5Dorota 6 7 8 9 

10Łukasz 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22Tomasz 23 

24 25 26 27 28 29 30 

wrzesień 2007 
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 Rubryka ta, przybliży działalność pracowni oraz sylwetki osób w nich     

pracujących. 

Kolejną pracownią, która dzieli się z nami swoją działalnością jest..... 
GABINET LOGOPEDY 

Wejście główne, korytarz a po lewej stronie drzwi z numerem 1. Tu  mieści się mój gabinet    

logopedyczny. 

Zajęcia prowadzone są indywidualnie, głównie metodą  psychostymulacji, (kształtowanie rozwoju 
mowy oraz myślenia ) czyli kompleksowych działaniach, których celem jest aktywizacja           

naturalnych tendencji rozwojowych człowieka oraz tych mechanizmów psychicznych, od         

których zależy rozwój funkcji psychicznych. 

Głównym założeniem metody jest świadome i planowe wykorzystanie mechanizmów uczenia się, 

gdyż w przypadkach zaburzeń  rozwojowych nie można liczyć na naturalne dojrzewanie struk-

tur poznawczych, spontaniczny rozwój funkcji językowych oraz intelektualnych.  

Podstawę programu terapeutycznego stanowi diagnoza operacyjna, która jest sformułowana w 

dwudziestu dwóch punktach. Jedenaście dotyczy wątku logopedycznego i są one włączone do 

ogólnej kategorii „mowa”. Pozostałe dotyczą wątku psychologicznego i należą do kategorii 

„myślenie”. 
Zagadnienia w kategorii „mowa”: 

1. stan oddechu i głosu; 

2. etap rozwoju mowy; 

3. sposób przyswajania języka; 

4. poziom rozumienia języka; 

5. stopień opanowania reguł gramatycznych; 

6. zakres słownictwa opanowanego przez dziecko; 

7. sprawność narządów artykulacyjnych; 

8. prozodia mowy; 

9. spontaniczna aktywność słowna; 

10. sposób przekazu informacji; 

11. poziom opisu słownego; opowiadanie o zdarzeniach. 

 

Zagadnienia w kategorii „myślenie”: 

1. stan emocjonalny; 

2. etap rozwoju myślenia; 

3. relacje z przedmiotami i ludźmi, sprawność manualna; 

4. poziom rozumienia zjawisk; 

5. sposób planowania oraz zasady działania; 

6. zakres pojęć opanowanych przez dziecko; 

7. umiejętność rysowania i malowania; 

8. ekspresja emocjonalna, poczucie rytmu i koordynacja ruchowa; 

9. aktywność myślowa, podejście do problemów; 

10. rozumienie relacji społecznych.  

Czasem z gabinetu słychać „dziwne dźwięki”, to nic innego jak ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia narządów        

artykulacyjnych, które stanowią swoistą gimnastykę języka -” Aby język giętki powiedział wszystko co pomyśli     

głowa” . Motto to, stanowi  przesłanie terapii logopedycznej. Pracujemy również programem komputerowym  -  

Logo gry. 

W ramach zajęć logopedycznych prowadzone są zajęcia teatralne, których efekty możemy podziwiać podczas      

spotkania świątecznego, zakończenia roku, dnia chłopca, pierwszego dnia wiosny itp. 

                                                                      Autor:  Agnieszka Czajkowska 

PORTRETY 
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Żerków                                                    

W dniu 10.09.2007r. 36 – osobowa grupa uczestników WTZ Gniezno wyjechała wraz z opieku-

nami na wycieczkę do Żerkowa. Zakwaterowani byliśmy w pokojach Zakładu Aktywności Zawodowej 

w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek , w którym przebywaliśmy posiadał                

własną stołówkę, świetlicę, boiska. 

Dni w Żerkowie płynęły bardzo szybko. Każdy dzień był maksymalnie wypełniony. Nie mieliśmy czasu 

na nudy i nostalgię. 

W dzień przyjazdu – poniedziałek – zajęci byliśmy głównie rozpakowywaniem naszych walizek , po-

znawaniem ośrodka i okolic Żerkowa. Udało nam się również obejrzeć „ Sezon na misia” w świetlicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
We wtorek zorganizowaliśmy wycieczkę do Pałacu w Śmie-

łowie. Pobudowała go w roku 1797 w stylu klasycystycznym rodzina Radomickich, następnie należał 

do rodziny Gorzeńskich i Chełkowskich. Po wojnie przejęty został przez Muzeum Narodowe w Pozna-

niu.  W pałacu tym mieści się Muzeum Adama Mickiewicza. Ów wieszcz przebywał na tym terenie w 

połowie sierpnia roku 1831. Poznaliśmy wiele ciekawych faktów z życia Adama Mickiewicza, obejrze-

liśmy pierwsze wydania Jego dzieł, tj. : „Pan Tadeusz”, „Konrad Wallenrod”, „Dziady” i wiele innych. 

Pani przewodnik pokazała nam pokoje, w których przebywał i sypiał Adam Mickiewicz. Na ścianach 

wisiało mnóstwo obrazów i portretów ukazujących życie wieszcza. W  Śmiełowie gościli wielcy Polacy 

m.in..  Henryk Sienkiewicz, Ignacy Paderewski, Wojciech Kossak, Ludomir Różycki, Józef Haller. 
 

 

 

 

Str. 4 

TAM BYLIŚMY 



Rok 2007, Numer 3  

 
Tego dnia udało nam się również odwiedzić uczestni-

ków WTZ w Rudzie Komorskiej. Pierwsza grupa na-

szych uczestników wraz z opiekunami podjechała bu-

sami do WTZ. Mieliśmy okazję porozmawiać  z pod-

opiecznymi i kadrą, wymienić się doświadczeniami, 

obejrzeć pracownie i dzieła stworzone przez  „ Piesz-

czochów”. 

 

 

 

 

 
W środę udaliśmy się do Gołuchowa, gdzie obeszliśmy 

park otaczający mieszczący się tam zamek. Pierwsze 

wzmianki o budowli sięgają roku 1560. Właścicielem i 

budowniczym był Rafał Leszczyński. W wieku XVII 

jego następcy zamek rozbudowali. W roku 1695 całą 

posiadłość kupiła rodzina Słuszków. Ten półtorawiecz-

ny okres to stopniowy upadek zamku. W roku 1853 po-

siadłość gołuchowską kupił dla swego syna Jana właści-

ciel Kórnika, Tytus Działyński. Jan Działyński poślubił 

Elżbietę Czartoryską i z tą chwilą następuję modernizacja i odbudowa podupadłej budowli. Po 

śmierci Działyńskich posiadłość gołuchowską przejmuje bratanek Elżbiety, książę Witold Czarto-

ryski a po jego śmierci w roku 1911 starszy brat Adam. Po II wojnie zamek przeszedł na własność 

Muzeum Narodowego w Poznaniu.   

 

 
Głównym celem naszej wycieczki było obejrzenie żu-

brów i danieli. Zwierzęta zaprezentowały nam się na wy-

biegu w pełnej krasie. Mieliśmy również okazje zoba-

czyć Koniki polskie. 

 

 

 

 

 
Po obiedzie mała grupa uczestników wraz z opiekunami udała się do lasu na grzyby. Udało nam 

się zebrać zadowalającą ilość podgrzybków. Pięknie oczyszczone grzybki zostały nawleczone na 

nitki i zawisły  przy grzejniku. 
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TAM BYLIŚMY CD... 

                                                   

Czwartek pełen był wrażeń i pozytywnych emocji. Po po-

łudniu wzięliśmy udział w Rajdzie Pieszym po Żerkowie. 

Pokonaliśmy spory odcinek drogi ,po czym wróciliśmy na 

obiad, a po obiedzie…. 

 
Po obiedzie odbyła się dyskoteka. Ogromny namiot, roz-
łożony  na terenie MCT pomieścił sporą grupę ludzi. Byli 
to wszyscy uczestnicy rajdu. Na nasze zaproszenie w im-
prezie uczestniczyli również nasi znajomi  z WTZ Ruda 
Komorska.  

 

 

 

Tańce odbywały się przy śpiewie zespołu muzycznego. 

Podczas biesiady odbywały się konkursy, chętne osoby 

mogły                       za-

śpiewać 

piosenkę 

Wśród na-

szych 

uczestników 

dwie osoby odważyły się wystąpić publicznie : Rafał 

Purol i Dorota Woźniak. Impreza trwała do godziny 

19:30. Podczas jej trwania zajadaliśmy się kiełbaską z 

grilla i słodyczami. Pełni wrażeń wróciliśmy do na-

szych pokojów. 

Piątek upłynął nam troszkę spokojniej. Mogliśmy się wyci-

szyć podczas zwiedzania kościołów. Najpierw udaliśmy się 

do przepięknego kościoła w Brzóstkowie. Zaprzyjaźniony 

ksiądz proboszcz zapoznał nas z historią kościoła. Później 

ksiądz Kazimierz zaprosił nas do drewnianego kościółka we 

Lgowie. 

Popołudnie spędziliśmy na zakupach i pieszych przechadz-

kach  po Żerkowie. 

Sobota – to dzień powrotu  do domu. Poranne pakowanie 

poszło nam bardzo sprawnie. Około godziny 12:30 przyje-

chaliśmy do Gniezna. 

Autorzy: Kamilla Czajka, A. Kryszak 
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BRUKSELA — OKNO NA ŚWIAT 

 

 
      W dniach 27-30 czerwca, 2007 r. bezpartyjny poseł Parlamentu Unii Europejskiej Witold Tom-

czak, zorganizował wycieczkę do Brukseli, opłaconą z budżetu Unii Europejskiej w  ramach swo-

jej promocji. 

      Uczestnikami tej wycieczki byli działacze różnych organizacji pozarządowych w Wielkopol-

sce, w tym także mój tata Edward Frąckowiak i ja. 

     Z Gniezna wyjechaliśmy 27.06 br. o godz. 7,00 do Kalisza, gdzie był punkt zbiorczy dla 

wszystkich uczestników. 

      Z Kalisza luksusowym autobusem jechaliśmy do Brukseli ponad 20 godzin z przerwami na 

relaksowy odpoczynek. 

      Przez okno autobusu podziwialiśmy Zgorzelec i historyczny Budziszyn, z którym związany 

jest fragment historii Polski, gdzie Bolesław Chrobry wbijał pale graniczne. Wspaniałym mostem 

przejechaliśmy Łabę, podziwiając jej dolinę. Jechaliśmy terenem pagórkowatym mocno zalesio-

nym. W tym przepięknym krajobrazie, przecudownie wyglądały, 

osady, wsie i różne domostwa. W Brukseli byliśmy o godz. 6,45. 

Tu oczekiwał nas Witold Tomczak. Weszliśmy z nim przez róż-

ne ,,bramki bezpieczeństwa” reagujące na przedmioty metalowe, 

do wspaniałego, potężnego znanego budynku Parlamentu Europej-

skiego. 

 
 Tu skorzystaliśmy z różnych urządzeń kultury i higieny osobistej, 

zachwycającej nas swoim przepychem i doskonałością. 

      Przez pół dnia zwiedzaliśmy tylko główny budynek Parlamentu 

Europejskiego z salą obrad plenarnych w szczególności. Długie , 

niekończące się korytarze, labirynty sal, hal wnękowych z różnymi 

wystawami, pokoi poselskich i sal konferencyjnych. 

      Właśnie z jednej z tych sal wysłuchaliśmy prelekcji nt. urzą-

dzeń parlamentarnych a także funkcjonowania samego Parlamentu. 

       W Brukseli mieszczą się główne Komisje i instytucje, a także 

urzędy świadczące usługi na rzecz Parlamentu Europejskiego, jak 

banki poczta i sklepy. 

       Robi  to  olbrzymie  wrażenie  jakby  ten  kongleromat  unijny  był  swoistym  państwem 

w ,,państwie”, na wzór Watykanu w Rzymie. 

 
       W Parlamencie Unijnym jest 285 posłów, w tym 54 posłów z Polski. 

 Największe urzędy unijne to : 

 

c.d. na następnej stronie 
 

 

NASI FELIETONIŚCI   
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Parlament 

Komisje Europejskie 

Rada Unii Europejskiej, która w 80% podejmuje działania razem z Parlamentem 

Posłowie unijni grupują się w różnych strukturach według swoich opcji polityczno-społecznych. 

Nie są to odpowiedniki partii politycznych istniejących w Polsce. 

 

I tak – najważniejszymi ugrupowaniami są: 

 

1. Chrześcijańscy Demokraci -277 posłów 

2. Socjaliści – 217 posłów 

3. Liberałowie i demokraci -106 posłów 

  Mieliśmy też czas na zwiedzanie samego miasta, Brukseli. 

Jest przepiękna, ale i mocno zróżnicowana. Obok ,,starego miasta unijnego” szokującego swym 

przepychem, nowoczesnością i  dostojeństwem, sąsiaduje stare miasto  o niezwykle wąskich 

uliczkach  i  wspaniałych  kamienicach  barokowych  i  gotyckich.  Szczególnie  ujmująca  jest 

starówka i stary rynek. W pewnym sensie przypomina starówkę w Warszawie i Krakowie. 

   Kupowaliśmy pamiątki, ale drobne, bowiem ceny były jakby polskie i jakby 4-krotnie wyższe, 

w zależności jak się na nie patrzyło. Otóż np. kawa kosztuje 2 euro, w Polsce 2 zł. Ale 1 euro to 

prawie 4 zł, czyli w przeliczeniu na złotówki ta kawa kosztuje 8 zł. I tak wszystko inne. 

    Jest tam wielu Polaków. Nasza przewodniczka po Brukseli była jak ją nazywaliśmy 

,,  polską brukselką”, czyli Polką, która wyszła za mąż za Belga i ma teraz obywatelstwo 

belgijskie. Natomiast rzuca się w oczy jej patriotyzm i umiłowanie Polski. Wielokrotnie to 

przewijało się, np. przy omawianiu pewnych związków historii 

Belgii z historią Polski, lub w pewnych porównaniach. 

    W Belgii Polacy są szanowani. Doświadczyliśmy to sami w 

naszych kontaktach z Belgami. 

     Byliśmy też w siedzibie Polskiej Misji Katolickiej, która w 

tym roku obchodzi 75-lecie swojego istnienia. Misja ta otacza 

swoją opieką 20 tys. Polaków, zarówno ze starej Polonii jak i tej 

nowszej. 

     Misja prowadzi także Polską szkołę. Chodzi do niej 190 dzieci. Uczą się języka polskiego, 

polskiej kultury, historii, geografii, i religii. Są tu też kościoły polskie. 

     Znakomicie działają tu różne ośrodki kultury, nauki i rekrutacji, prowadzone przez misję 

polską. 

     Uczestniczyliśmy w dwóch kolejnych dniach w Mszach Św. w : Parlamencie Europejskim i w 

Kolegium Misyjnym . 

     W Parlamencie Europejskim nie ma kaplicy, jest tylko ,,salka zadumy” dla posłów. Nie wolno 

tam jednak wieszać żadnych emblematów religijnych /Krzyży i obrazów/. Jedynie podczas Mszy 

św. kapłan wymiesza krzyż, a po Mszy św., sprawowanej na zwykłym stole, chowa ten krzyż do 

szafki. Nie może on widnieć w miejscach publicznych. 

     Ciekawe jest to, że na Msze św. organizowane są przez polskich posłów, przychodzą także 

posłowie innych narodowości. 

      Z Brukseli wyjechaliśmy w piątek o godz. 14,00, w Kaliszu byliśmy o godz. 11,00 następnego 

dnia, a w Gnieźnie o godz. 16,00. 

      Na dwie i pół doby, prawie dwie doby trzeba było poświęcić na przejazd. 

      Umęczeni, ale niezwykle uradowani, z bagażem niesamowitych przeżyć. Był to doprawdy 

niezwykle pouczający wyjazd. 

 

                                                                                    AUTOR: Jerzy Frąckowiak 

NASI FELIETONIŚCI CD.. 
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NA POWITANIE JESIENI — PAWŁOWO – CZERNIEJEWO 
 

16 października odbył się tradycyjny rajd pieszy 

„Na powitanie jesieni”. Grupa naszych uczestników 

PKS-em dojechała do Pawłowa skąd doliną       

Wrześnicy trasą o długości około 13km  w dobrej 

kondycji i w dobrych humorach dotarła na metę w 

Czerniejewie. 

 

 

 

Autor: Zacholski Andrzej 

 

 

 

 

 

NA GRZYBY 

 
                     W czasie kiedy większość uczestników przebywała w Żerkowie, grupa zapalonych grzy-

biarzy /uczestnicy z rodzicami + kadra / wybrała się w Lasy Królewskie w okolicy leśnictwa Gołaźnia 

na grzyby. Pogoda i humory dopisały, zbiory również. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Zacholski Andrzej 

Rok 2007, Numer 3  Str. 9 



 

 

 

WYCIECZKA NA MECZ LECHA POZNAŃ 
          Po powrocie w sobotę z Żerkowa, następnego dnia wybraliśmy się dwoma busami do Poznania na 

mecz piłkarski Lecha Poznań z GKS Bełchatów. 

Stadion wypełniony po brzegi, kapitalna atmosfera stworzo-

na przez najlepszych polskich kibiców to dwa niepowtarzal-

ne zjawiska piłki nożnej. Niestety do tego wszystkiego nie 

dostroili się piłkarze, serwując takiej wspaniałej publice bar-

dzo mierne widowisko. Z reporterskiego obowiązku infor-

muję że mecz zakończył się remisem 1:1. Powrót z meczu w 

zakorkowanym Poznaniu trwał prawie trzy godziny. 

     Autor: Kryszak Andrzej 

 

 

 

V Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełno-

sprawnych 

22 września 2007r /sobota/, piękne jesienne słońce, obiekt 

Galerii Gniezno. Wielka scena, namioty i tłumy ludzi. Tak 

rozpoczynał się V Przegląd Twórczości Osób Niepełno-

sprawnych, na który zostaliśmy zaproszeni przez organiza-

tora CARITAS Gniezno.  

Przygotowaliśmy stoisko z naszymi pracami, jak zawsze 

cieszyło się ono dużym zainteresowaniem. Występowaliśmy 

również z programem artystycznym. Była to prezentacja 

multimedialna przedstawiająca działalność WTZ, przeplata-

na utworami muzycznymi w wykonaniu Pauliny Kozłow-

skiej i Rafała Purola. 

Sam organizator zapewnił wiele atrakcji. Był pokaz strażac-

ki, przejażdżki bryczką, loteria fantowa oraz bogate zaple-

cze gastronomiczne, z którego jako uczestnicy mogliśmy 

korzystać nieodpłatnie. Uwieńczeniem Przeglądu był koncert Tomka Zabiegałowskiego i jego zespołu.  

Dziękujemy wszystkim rodzicom naszych podopiecznych, którzy przybyli i wzięli udział w Przeglądzie. 

                   Autor: Agnieszka Czajkowska 

 

 

 

 

W następnym kwartale m.in.. 24 października bierzemy udział w Warsztatach Teatralnych a 29 li-

stopada  w I Przeglądzie Artystycznym „ISKRA” organizowanym przez MDK w Gnieźnie.  
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