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W tym numerze! 

 
 

 Aktualności, czyli co robiliśmy w: sierpniu i wrześniu. 

 

 Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci. 

 

 WTZ na sportowo: I Warsztatowy Turniej Gry w Chińczyka. 

 

 Tam byliśmy: I Wojewódzki Festiwal „Warsztat Też Zaśpiewa” ZAWSZE  

     GDZIEŚ CZEKA KTOŚ. 

 

 Z życia WTZ: 25 urodziny Renaty, Muzycznie na WTZ, Przedstawienie  

    „Miłość nie jedno ma imię”, Dzień Chłopca. 

 

 Nasi felietoniści: Łukasz opisuje najdroższego piłkarza na świecie -  

Garetha Bale’a, Sylwia dzieli się swoimi serialowymi fascynacjami, Piotra słów 

kilka o żółwiu Leonie. 
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Pn Wt Śr Cz Pt So N 
   1 2 3 4 

5 Lidka 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 2013 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 
      1 

2 3 4 5 Dorota 6 7 8 

9 10 Łukasz 11 12 13 14 15 

16 17 18 19  20 21 22 Tomasz 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

                                           Wrzesień 2013 

Nasi solenizanci: 

  
 Lidka Szkudlarska, 

 
 Dorota Woźniak, 

 
 Łukasz Stróżyk, 

 
 Tomasz Bala. 

AKTUALNOŚCI 

Sierpień 

 Muzycznie na WTZ 

  25 urodziny Renaty  

Wrzesień 

 I Warsztatowy Turniej Gry w Chińczyka 

  I Wojewódzki Festiwal „Warsztat Też Zaśpiewa” ZAWSZE GDZIEŚ CZEKA KTOŚ 

 Przedstawienie „Miłość nie jedno ma imię” 

 Dzień Chłopca 



Z ŻYCIA WTZ 

25 URODZINY RENATY 
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           Już po raz kolejny na naszym warszta-

cie zabrzmiało gromkie „STO LAT” ! a tym 

razem to za sprawą naszej uczestniczki 

Renaty, która 13.08.2013 r. na WTZ wypra-

wiła swoje urodziny. 

Renia skończyła 25 

lat. Uroczystość za-

częła się o 12:00 i 

trwała do 13:00. Nasza koleżanka poczęstowała nas tor-

tem i kawą. Najpierw jednak dmuchnęła z tortu symbo-

liczne świeczki, a wszyscy zaśpiewaliśmy Jej uroczyste 

„STO LAT” !  

         Życzenia złożyli uczestnicy oraz Pani Kierownik 

Kamilla Czajka, która podarowała naszej drogiej jubilat-

ce drobny upominek. Torty były bardzo smaczne i na 

pewno wszystkim  smakowały. Na pewno Renatka będzie 

długo pamiętać tą uroczystość. Jeszcze raz dużo pomyślności  i wszystkiego 

najlepszego !!! 

Autor: Piotr 



Z ŻYCIA WTZ 

MUZYCZNIE NA WTZ 

Rok 2013, Numer 3                    Str. 4 

Od sierpnia br. istnieją 2 zespoły warsztatowe: "Blaszaki" i "Blachowe dźwięki". 

Nasze zespoły działają dzielnie i aktywnie pod okiem Pani Dominiki  

Sochackiej - Drzewieckiej. W chwili obecnej nasze zespoły realizują się w pod-

czas terapii i naszych występów. Zespoły są podzielone na 2 grupy 12 i 13 - oso-

bowe, gdzie każdy gra na różnych i poszczególnych instrumentach. Mamy na-

dzieję, że nasza współpraca przyniesie wiele sukcesów, osiągnięć i przede 

wszystkim mnóstwo satysfakcji .  

Autorzy: Paulina i Katarzyna Ś. 



WTZ NA SPORTOWO 
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I WARSZTATOWY TURNIEJ GRY W CHIŃCZYKA 

      Któż z Nas nie grał kiedyś w popularnego „chińczyka” 

 ? Jesienne długie wieczory tuż tuż, więc pewnie niejed-

na osoba ponownie sięgnie po tą grę planszową. My nie cze-

kaliśmy do jesieni i w poniedziałek 2 września zorganizowali-

śmy w naszej placówce I Warsztatowy Turniej Gry w Chiń-

czyka, w którym udział wzięli 

uczestnicy WTZ Gniezno. Oficjal-

nie zawody na warsztatowej sto-

łówce rozpoczęła Pani Kierownik Kamilla Czajka, życząc wszystkim 

graczom świetnej zabawy toczonej w duchu fair play. 

        Frekwencja uczestnictwa w turnieju była niemal stuprocen-

towa. Nasi uczestnicy rozpoczęli zmagania w dwunastu 4-

osobowych grupach. Do dalszej rywalizacji przechodzili zwycięzcy poszczególnych grup, 

tworząc tym razem trzy 4-osobowe grupy – swoisty półfinał. W finale rzecz jasna udział 

wzięli triumfatorzy wspomnianych 3 grup. W historycznym finale I Warsztatowego 

Turnieju Gry w Chińczyka wystąpili Kasia Ś., Sławek oraz Piotr. 

Panowie okazali się gentelmanami , gdyż zwycięstwo stało się 

udziałem Katarzyny, 2 miejsce zajął Piotr, a oczko niżej uplasował 

się Sławomir. „Medaliści” otrzymali z rąk Pani Kierownik dyplomy 

oraz słodkie upominki (ponadto wszystkim uczestnikom wręczone 

zostały słodkości). Finalistom jak i wszystkim graczom składamy 

serdeczne gratulacje !!! Następnie po 

sportowych zmaganiach uczestniczyliśmy w seansie filmowym.  

          Zadowolone i uśmiech- nięte 

twarze naszych podopiecz- nych były 

dowodem, że taka forma ry- walizacji, a 

przede wszystkim integracji i spędzenia 

wolnego czasu okazała się bardzo do-

brym pomysłem. Bawiliśmy się doskonale !!!  

Autor: Szymon Kistowski 



NASI FELIETONIŚCI 
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ŁUKASZ OPISUJE NAJDROŻSZEGO PIŁKARZA NA ŚWIECIE - 
GARETHA BALE’A 

          Jestem kibicem drużyny piłkarskiej Realu Madryt i dlatego 

chcę opisać nowego zawodnika tego zespołu - Walijczyka Garetha 

Bale’a  - najdroższego obecnie piłkarza na świecie. Gareth Frank 

Bale  urodził się 16 lipca 1989 roku w Cardiff. Gra on na pozycji 

skrzydłowego napastnika, swoją piłkarska karierę zaczynał w an-

gielskim zespole Southampton, potem przeniósł się do Tottenham 

Hotspur, w którym rozegrał 146 spotkań zdobywając 42 gole w 

rozgrywkach Premier Legaue. Jak dotąd w reprezentacji Walii 

rozegrał 41 meczy i strzelił 11 bramek. Do drużyny „Królewskich” 

przeszedł za rekordową sumę 100 milionów euro, choć wiele się 

mówi, że cena za Bale’a wyniosła 91 mln euro (przynajmniej 

taką informację podaje Real Madryt).  

          Przed przyjściem do Realu, jakoś specjalnie nie kibi-

cowałem Walijczykowi, choć widziałem parę meczy z jego 

udziałem, gdy grał jeszcze w Tottenhamie. Z tych kilku  

meczów jakie widziałem, mogę wywnioskować, że to gracz z 

dobrym przyspieszeniem,  dryblingiem i mocnym uderze-

niem z dystansu z lewej nogi. Dobrze wykonuje też rzuty 

wolne. Uważam, że Bale będzie się doskonale dogadywał na 

boisku z takimi piłkarzami jak: Isco, Luka Modric (grali kiedyś razem w Tottenhamie Hot-

spur) i z Cristiano Ronaldo. Z tym ostatnim na pewno będą się zamie-

niać pozycjami, choć myślę, że i tak na efekty będzie trzeba pocze-

kać.  

          Ostatnio bardzo głośno o kwocie za jaką „Królewscy” kupili 

Walijczyka. Moim zdaniem jest to za duża cena jak za jednego piłka-

rza, ale współczesna piłka nożna – futbol końca ubiegłego stulecia jak 

i XXI wieku pokazuje nam, że jeżeli dany gracz jest bardzo dobry, 

to wielkie kluby nie będą się zastanawiać nad kwotą, tylko kupują 

danego zawodnika.  Gdybym był prezesem Realu Madryt starałbym 

się poszukać odpowiedniego zawodnika - takiego jak np. Gareth Bale, który doprowadziłby do 

poprawy gry i przyczyniłby się do zdobycia kolejnych trofeów. Taki zawodnik jest wart każ-

dej kwoty, nawet gdy się wydaje mało realna. Każdy piłkarz danego klubu ma jakąś cenę np. 

tacy jak Cristiano Ronaldo, Lionel Messi albo Neymar, choć uważam, że ważniejsze są umie-

jętności czysto piłkarskie niż  jego wartość rynkowa ale, wiadomo jednak, że w piłce nożnej 

liczą się obie te kwestie, co sprawia, że futbol jest tak ciekawy i nieprzewidywalny. 

Autor: Łukasz S. 



TAM BYLIŚMY 

I WOJEWÓDZKI FESTIWAL „WARSZTAT TEŻ ZAŚPIEWA” 
ZAWSZE GDZIEŚ CZEKA KTOŚ 
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            Dnia 21 września 2013 r. odbył się w Gnieźnie, w 

Centrum Kultury Scena To Dziwna I Wojewódzki Festi-

wal "Warsztat też zaśpiewa". Organizatorem głównym 

festiwalu był Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnieźnie, 

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 

"RAZEM" oraz Centrum Kultury Scena To Dziwna. Po-

przez taką działalność pragniemy promować aktywność 

artystyczną osób niepełnosprawnych oraz rozpowszech-

niać utwory artystów pochodzących z województwa wiel-

kopolskiego. W pre-

mierowej odsłonie 12 uczestników (wybranych drogą eli-

minacji) zmierzyło się z repertuarem Anny Jantar. 

           Obecni byli uczestnicy wraz z opiekunami terapii 

zajęciowej z: Kłecka, Rydzyny, Ostrowa Wielkopolskiego, 

Miejskiej Górki, Koła, Wrześni, Szamotuł i Gniezna. Na 

widowni pojawili się goście na czele z panem Posłem Tade-

uszem Tomaszewskim i panem 

Starostą Gnieźnieńskim Dariu-

szem Pilakiem. Wykonawcą 

towarzyszył zespół "The Groovers", który zagrał też na koniec fe-

stiwalu. Wszyscy wykonawcy byli świetni, jury miało trudny orzech 

do zgryzienia. Ostatecznie 3 miejsce zajął Piotr Rzepecki z warsz-

tatu z Miejskiej Górki, który zaśpiewał piękną piosenkę "Pozwolił 

nam los". 2 miejsce przypadło Kindze Biegańskiej z Ostrowa Wiel-

kopolskiego z piosenką "Najtrudniejszy pierwszy krok". 1 miejsce 

zajął nasz uczestnik Rafał Purol, który wykonał utwór "Zawsze 

gdzieś czeka ktoś". Jury przyznało też 

wyróżnienie. Otrzymała je Agnieszka 

Strykowska z WTZ Września. Należy 

jeszcze wspomnieć o występie zespołu 

młodzieży polsko - niemieckiej "Przez sztukę teatru do wolności", 

który uświetnił nasz festiwal. Wszyscy bawiliśmy się świetnie.  

          Jury obradowało w składzie: pan Roman Nowak - przewodni-

czący Jury, pani Agnieszka Horoszczak - dyrektor PCPR, pan Tade-

usz Kostka - prezes Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnospraw-

nych "Razem", pan Kazimierz "Tinkers" Kubów – przedstawiciel Cen-

trum Kultury Scena to Dziwna oraz pani Dominika Sochacka - Drze-

wiecka – instruktor muzykoterapii na WTZ Gniezno. 



TAM BYLIŚMY CD... 
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         Festiwal odbył się dzięki sponsorom: pani Halinie Kukawa, 

firmie „Aquila” z Wrześni, „Izotrans” z Trzemeszna, firmie 

„Servnet” z Trzemeszna, Przedsiębiorstwu Przemysłu Ziemnia-

czanego z Trzemeszna, firmie „Hydroart Gaca”. O bezpieczną 

atmosferę zadbała firma „Dozór”. Serdecznie dziękujemy !!! 

     Na pewno długo w pamięci zostaną piosenki Anny Jantar 

zaśpiewane tego wrześniowego, słonecznego popołudnia. Obok 

sceny odbył się kiermasz wyro-

bów naszych uczestników. Można 

było też napić się herbaty lub 

kawy oraz skonsumować pyszne 

wypieki rodziców uczestników. 

Pomysłodawczyniami I Woje-

wódzkiego Festiwalu "Warsztat 

też zaśpiewa" były: pani Domini-

ka Sochacka – Drzewiecka wraz 

z panią Kamilą Czajka - kierownik 

WTZ Gniezno. Do zobaczenia już za rok !!! Sobotnią uroczystość 

prowadzili uczestnicy WTZ Gniezno: Kasia oraz Piotr. 

A tak sobotnią imprezę opisuje podopieczna WTZ Gniezno Paulina, która miała przyjemność 

uczestniczyć w festiwalu i wystąpić na scenie: "Witam wszystkich serdecznie. W sobotę 21 

września br. wystąpiłam w I Festiwalu Wojewódzkim "Warsztat też zaśpiewa". Impreza była faj-

na, wszyscy bawili się dobrze. Jeśli chodzi o mnie, czyli o mój występ chciałam wypaść jak najle-

piej tak jak na każdej z prób, które miałam. Włożyłam wiele wysiłku i serca. Kiedy już nadszedł 

najważniejszy dzień dla mnie - weszłam na scenę i zaśpiewałam. Nie jestem do końca zadowolona 

ze swojego występu, chciałam zaprezentować się lepiej. Chcę jednak zaznaczyć, że miałam wspar-

cie w innych i za to im serdecznie dziękuje. Najważniejsze jest przecież aby się nie poddawać, dla-

tego też myślę, że za rok będzie lepiej. Będę pracowała z całych sił i z całego serca . Dziękuję 

bardzo Pani Dominice za pomoc i pracę, którą włożyła oraz całej kadrze za wsparcie." 

Autorzy: Piotr i Paulina 



Z ŻYCIA WTZ 
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PRZEDSTAWIENIE „MIŁOŚĆ NIE JEDNO MA IMIĘ” 

       W czwartek 26 września, odwiedził nas teatr z 

przedstawieniem "Miłość nie jedno ma imię". Przed-

stawienie pokazało nam co jest tak naprawdę naj-

ważniejsze w miłości. Aktorzy występujący w przed-

stawieniu zachęcali Nas 

do tego, jak można okazy-

wać miłość, jak można po-

kochać drugą osobę lub 

siebie nawzajem – zazwyczaj w bardzo humorystyczny 

sposób . 

       Mamy nadzieję, że to nie nasze pierwsze i ostatnie 

spotkanie z tymi aktorami. Czekamy z utęsknieniem na 

kolejne i zapraszamy ponownie do odwiedzenia skromnych 

progów naszego warsztatu. Jednocześnie dziękujemy 

pięknie pani Kierownik Kamilli Czajka za sprawienie takiej 

niespodzianki w te czwartkowy poranek ! 

Autorzy: Paulina i Katarzyna Ś. 

NASI FELIETONIŚCI 

SYLWIA DZIELI SIĘ SWOIMI SERIALOWYMI FASCYNACJAMI 

          Lubię bardzo oglądać seriale. Dlatego bardziej 

wolę oglądać seriale niż filmy, bo są bardziej życiowe, 

rodzinne, romantyczne wzruszające i z ciekawością 

czeka się na następny odcinek. Najbardziej lubię se-

riale obyczajowe oraz komediowe, ponieważ motywu-

ją, rozweselają i relaksują.  Z polskich seriali najbar-

dziej lubię: „Barwy szczęścia”, „Pierwsza miłość”, 

„Przepis na życie” oraz „Prawo Agaty”.  



NASI FELIETONIŚCI CD... 
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Dlatego właśnie te, bo są bardzo ciekawymi serialami, z 

których można się pośmiać i jednocześnie coś wynieść 

życiowego. Jeśli chodzi o seriale zagraniczne to najchęt-

niej oglądam: „Kryminalne zagadki Nowego Jorku”, 

„Zabójcze umysły” oraz serial komediowy „Przyjaciele”. 

Z polskich aktorów serialowych naj-

bardziej cenię: Piotra Adamczyka, 

Pawła Małaszyńskiego oraz Tomasza 

Karolaka. Dlatego właśnie ci aktorzy, 

bo uważam, że potrafią wcielić się w każdą rolę i są perfek-

cyjni w tym co robią. Natomiast jeśli chodzi o aktorów za-

granicznych, moimi ulubionymi są: Gerard Butler, Jim Carrey 

oraz Brad Pitt. 

Ostatnio obejrzałam serial „2 XL”. Najbardziej cenię serial 

„Prawo Agaty” i właśnie ten serial z czystym sumieniem  

poleciłabym drugiej osobie. 

Autor: Sylwia P. 

Z ŻYCIA WTZ 

DZIEŃ CHŁOPCA 

         Dnia 30 września 2013 r. odbył się na naszym warsztacie 

Dzień Chłopca. Dziewczyny zaskoczyły nas słodkim poczęstun-

kiem i występem artystycznym. Wszyscy panowie otrzymali de-

ser lodowy z bitą śmietaną i owocami, który był bardzo smaczny. 

O godz. 11:30 rozpoczął się występ, który był bardzo zabawny i 

wprawił wszystkich dobry humor.  

         Wystąpiły: Renata B., Renata L., Karolina K., Natalia, Ha-

nia, Basia, Kasia L., Karolina N. Agnieszka, a prowadziły występ: 

Dorota, Sylwia P. i Paulina. Nasze kobiety wysunęły hasło: „Dość 

męskości, dość czułości, dość odwadze i sile, dość poczuciu hu-

moru, dość praktycznemu myśleniu”, ale koniec końców zatęskni-

ły za tym światem z mężczyznami.  



             

       

Z ŻYCIA WTZ CD...  
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          Na początku odtworzyły z płyty piosenkę Kayah 

„Testosteron”. Wystąpiła Kasia L., która dała popis cho-

reograficzny do piosenki Franka Kimono. Potem Natalia 

wystąpiła z piosenką „Chłopaki nie płaczą", następ-

nie  Agnieszka zaśpiewała piosenkę „Tak bardzo się sta-

rałem". Z kolei o Kubusiu Puchatku śpiewały: Alinka, Ba-

sia, Hania i Agnieszka. Renia B. przedstawiła piosenkę 

„Bo to się zwykle tak zaczyna", a druga Renia wystąpiła 

do melodii znanej z serii filmów o Jamesie Bondzie. A 

na końcu usłyszeliśmy piosenkę „Gdzie ci mężczyźni ?”. 

           Przedstawicielki płci pięknej naszego warsztatu, 

na czele z panią Kierownik Kamillą Czajka złożyły naj-

serdeczniejsze życzenia wszystkim mężczyznom obec-

nym na tej uroczystości. Po części artystycznej, w do-

skonałych nastrojach obejrzeliśmy film pt. „Magiczne lato" ze świetną kreacją Morga-

na Freemana. Ten dzień przebiegł w wyjątkowej i niezapomnianej atmosferze - za co 

wszyscy panowie pragną podziękować swoim warsztatowym koleżankom. Obiecujemy, 

że 8 marca „zrewanżujemy się z nawiązką", a niespodzianek dla Was drogie panie bę-

dzie co nie miara . 

Autor: Piotr 

NASI FELIETONIŚCI 

PIOTRA SŁÓW KILKA O ŻÓŁWIU LEONIE 

         Pod koniec września na naszym warsztacie zagościł . . . żółw, 

którego otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionych osób. Naszego sympa-

tycznego J gada nazwaliśmy Leon (przeprowadziliśmy konkurs). A te-

raz kilka ciekawostek o tych kręgowcach.  

        Skorupa żółwi jest zbudowana z przekształconych mięśni klatki 

piersiowej (żeber i kręgosłupa) i łusek rogowych. Pokarm nie może 

być monotonny.  
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NASI FELIETONIŚCI CD... 

Żółwie żywią się rybkami np. gupiki, ślimakami, 

dżdżownicami, rurecznikami, larwami ocho-

tek ,mrożonymi oseskami mysimi, świerszczami, 

karaczanami , mącznikami, krewetkami. Pokarm 

muszą połykać w wodzie, gdyż z powodu braku 

mięśnia poruszającego językiem nie mają go jak 

przesuwać. Żółwie są jajorodne . Gody odbywają 

wczesną wiosną. Samica składa od maja do lipca 

do dołka w ziemi zwilżonej moczem 4-23 jaja dwa lub trzy razy w sezonie. Młode 

wylęgają się po 2 do 2,5 miesiąca między lipcem a wrześniem i mierzą ok. 2,5 cm. 

Jeżeli wylęg nastąpi późną jesienią, młode mogą przezimować w gnieździe i wyjść 

z niego dopiero na wiosnę. 

          Nasz Leon to żółw żółtlicy. Jest podgatunkiem żółwia ozdobnego z rodziny 

żółwi błotnych. Osiąga maksymalnie 21 cm długo-

ści, a dojrzałość płciową osiągają samce - ok. 4 

lata a samice 6-10 lat. 23 maja obchodzony jest 

światowy dzień żółwia. Nasz warsztatowy żółw 

jest młody, ma dopiero 2 lata. Żyje w podświetla-

nym akwarium z ozdobnymi kamieniami i roślinno-

ścią w gabinecie Pani Kierownik Kamilli Czajka. 

Wszyscy na warsztatach bardzo interesujemy się 

żółwiem Leonem. 
Autor: Piotr 

WYDAWCA: WTZ Gniezno, ul. Kolejowa 2 
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