
WGI 

Warsztatowa Gazetka Informacyjna 

Kwartalnik nr 4/2008 

 

W tym numerze! 

 
 Aktualności , czyli co robiliśmy  w: październiku, listopadzie i 

grudniu 

Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci 

  Regionalna Olimpiada ON - Kiszkowo 

Spotkanie z rodzicami 

  Tam byliśmy: Grzybobranie, wycieczka do Poznania, mecz       

Lech-Śląsk, Rajd Niepodległości  

  Nasi felietoniści: Ela Rakowska 

  Zabawa „Andrzejkowa” w hotelu „Gewert” 

II Integracyjny „Andrzejkowy” Turniej Kręglarski w klubie 

„Nest” 

Kiermasze świąteczne, jasełka w MDK-u, wigilia w „Hubertusie” 

  Portrety: Rada Uczestników 
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październik 2008 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 
  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24  Rafał 25 26 

27 28 Tadziu 29 30 31   

listopad 2008 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

     1 2 

3 Sylwia 4 5 Elżbieta 6 7 8 9 

10 11 12 Renata 13 14 15 16 

17 Grzegorz 18 Roman 19 20 21 22 23 

24 25 Kasia 26 27 28 29 30 

grudzień 2008 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 
     1Eligiusz 2 

1 2 3 4 Barbara 5 6 7 

8 9 10 11 12Dagmara 13 14 

15 16 17 18 19 Dariusz 20 21 

22 Zenon 23 Ewa 24  25 26 27 28 

29 30Eugeniusz 31     

Nasi solenizanci: 

Rafał, Tadeusz, Szymon, Sylwia, Elż-
bieta, Renata, Grzegorz, Roman, Ka-
tarzyna, Eligiusz, Barbara, Dagmara, 
Dariusz, Zenon, Ewa, Eugeniusz 

Październik 

Grzybobranie 

  Regionalna Olimpiada ON - Kiszkowo 

Wycieczka do Poznania oraz mecz Lech-Śląsk 

 
Listopad 

Rajd Niepodległości 

 „Andrzejki” w hotelu „Gewert”  

II Integracyjny Andrzejkowy Turniej Kręglarski w klubie „Nest” 
 

Grudzień 
Kiermasze przedświąteczne 

Jasełka w MDK-u, wigilia w „Hubertusie” 

AKTUALNOŚCI 
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   Zgodnie z tradycją, na początku października odbyła się Regionalna Olimpiada 

Osób Niepełnosprawnych Kiszkowo. Była to już 12 edycja tej sportowej imprezy.     

Podobnie jak w roku ubiegłym areną zmagań  była  hala sportowa w Kiszkowie.  

   11 października w szranki stanęło 307 osób niepełnosprawnych z 15 ośrodków.  

O medale i dyplomy walczyły zespoły: UKS Olimpus Gniezno, WTZ Kruszwica, 

TPD Gniezno, DPS Łopienno, SOSW Poznań, WTZ Gniezno, SOSW nr 2  

Gniezno, ZSS nr 11 Gniezno, OREW Michalinów, ZOL Gniezno, 

Gimnazjum nr 14 SOSW nr 2 ,WTZ Michalinów, WTZ Kłecko, SOSW Kłecko oraz 

WTZ Bielice. 

      Po rozegraniu wszystkich konkurencji pierwsze 

miejsce w klasyfikacji generalnej zajęli uczniowie  

SOSW Kłecko wyprzedzając zespół  Gimnazjum nr 14 

SOSW nr 2 Gniezno . Tuż za nimi uplasowali się  

uczniowie z ZSS nr 11 Gniezno. Nasi uczestnicy zajęli  

w klasyfikacji generalnej VIII miejsce a wśród  

zespołów WTZ miejsce III.  

    Należy podkreślić, że nasi „wózkowicze” Tomek  

Steinmec i Renata Lemańska zdobyli odpowiedni złoty 

i srebrny medal w kręglach.  

Ponadto Renatka był druga w konkurencji rzut         

woreczkami do kosza a Tomek uzyskał  

trzeci  wynik w wyścigu 

samodzielnym wózków. 

     Warto przypomnieć, że celem takich spotkań jest: 

integracja środowiska osób niepełnosprawnych  wśród 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych, popularyzacja     

kultury fizycznej i rekreacji wśród młodzieży  

„sprawnej inaczej”. Nie wolno też zapomnieć o          

aktywizacji środowisk, stowarzyszeń i instytucji do 

systematycznego działania w zakresie kultury           

fizycznej i rekreacji, wyrabianie nawyku aktywnego 

uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa      

indywidualnego i zespołowego. Niezwykle istotne jest      

doznanie radości  związanej z ruchem, który szczególnie 

w przypadku osób niepełnosprawnych jest czynnikiem    

psychoterapeutycznym. 

       
       
 
 

OSIĄGNIECIA SPORTOWE 
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OSIĄGNIECIA SPORTOWE CD... 

    Organizatorami imprezy byli: 
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu, 

Ministerstwo Sportu w Warszawie, 

Urząd  Marszałkowski w Poznaniu, 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, 

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Razem”, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnieźnie, 

 Państwowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, 

Urząd  Gminy w Kiszkowie, 

Stowarzyszenie „PROMYK” w Kiszkowie. 

    Dzięki staraniom Stowarzyszenia „Razem” 

oraz Państwowego  

Centrum Pomocy Rodzinie dla zwycięskich      

zespołów ufundowano  

atrakcyjne nagrody          

rzeczowe w postaci sprzętu rehabilitacyjnego.  

Medale i dyplomy ufundowało Stowarzyszenie Młodych  

Wielkopolan w Poznaniu. 

      Wszyscy wrócili dumni i usatysfakcjonowani, z  

niecierpliwością oczekując kolejnej edycji  

Olimpiady. 

 

           Autor: Szymon Kistowski 
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TAM BYLIŚMY 

Wycieczka do Poznania 

  W piątek 24 października zdecydowana większość uczestników wraz z 

kadrą udała się na całodniową wycieczkę do Poznania.  

  W stolicy Wielkopolski zwiedzania było co nie miara, lecz plan              

wykonaliśmy w 100 %. 

   Naszą wędrówkę zaczęliśmy od pobytu w Centrum Handlowym „Plaza”, 

a mówiąc dokładniej od trójwymiarowego kina Orange IMAX, które w 

tym centrum się mieści. Wszyscy udaliśmy się na film przyrodniczy pt. 

„Delfiny i Wieloryby plemiona oceanów”. Nieodłącznym wyposażeniem 

każdego z nas były specjalne okulary niezbędne do oglądania tejże      

projekcji.  Jeszcze nigdy wieloryby i       

delfiny nie były tak blisko nas ! Wszystkim 

nam ten seans przypadł do gustu. 

   Następnie udaliśmy się na poznański      

rynek. Lepszej pory nie mogliśmy sobie     

wybrać!  

  W samo południe byliśmy świad-

kami jak dwa koziołki 

(nieodłączny symbol Poznania) na 

wieży poznańskiego ratusza zde-

rzają się 

głowami. 
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TAM BYLIŚMY CD... 

  Kolejnym punktem piątkowej wycieczki był Stary 

Browar. W tym znanym centrum handlowym 

mieliśmy okazje podziwiać nie tylko prze-

piękne witryny sklepowe ale również znajdu-

jące się tam liczne rzeźby i obrazy najwięk-

szych artystów. 

  Po Starym Browarze przyszła kolej na  

Palmiarnię. W tym poznańskim ogrodzie  

botanicznym z wielkim zainteresowaniem 

oglądaliśmy roślinność tropikalną, rośliny 

wodne, akwaria  i jeszcze wiele innych cudów 

naszej przyrody, które dotychczas mogliśmy  

zobaczyć tylko w telewizji lub na zdjęciach. 

  Na koniec wycieczki udaliśmy się  na zasłużony 

posiłek do McDonalds. Trochę zmęczeni ale zado-

woleni po tak ekscytującym dniu wróciliśmy do 

Gniezna. Autor: Szymon Kistowski 
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TAM BYLIŚMY 

Grzybobranie 

   W środę 1 października liczna grupa 

naszych uczestników wraz z kadrą i  

rodzicami udała się na grzyby do lasu  

na Dębówcu. Te jesienne przedpołudnie 

spędziliśmy w niezwykle miłej atmosfe-

rze. Pogoda i humory dopisały, zbiory 

mogły być odrobinę większe ale lepszy 

rydz niż nic. 

Mecz Lech Poznań-Śląsk Wrocław 

   W sobotę 25 października gru-

pa uczestników w składzie: Łu-

kasz Głowski, Łukasz Stróżyk, 

Damian Karwacki, Sławek 

Druszcz oraz Krzysiu Nowiński 

pod czujnym okiem Pani Kamili 

Czajki, Pani Katarzyny Wegner-

skiej oraz Pana Romana Zawodne-

go udała się na mecz 10. kolejki 

piłkarskiej ekstraklasy pomiędzy 

Lechem Poznań a Śląskiem Wro-

cław. Kolejorz sprawił swoim fa-

nom srogi zawód bo tylko zremi-

sował 1:1. Bramkę dla Lecha 

strzelił już w 6 minucie nieza-

wodny Robert Lewandowski. Dru-

żyna poznańska miała przewagę, 

lecz nie potrafiła tego udokumen-

tować bramkami. Jak zwykle na 

piątkę spisali się kibice, którzy 

przy Bułgarskiej stworzyli wspa-

niałą atmosferę. 

 

Autor: Kamilla Czajka 

Autor: Szymon Kistowski 
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NASI FELIETONIŚCI 

Z książki „ABC przyrody” rozdział „Świat w którym 
żyjemy– Jak powstają góry? 

     Góry  powstają w wyniku ruchów skorupy ziemskiej. Różnią się mię-

dzy sobą wielkością, kształtem oraz po-

chodzeniem. Niektóre najpiękniejsze gó-

ry jak np. japońska Fudżi-jama, filipiński 

Mayon czy kalifornijski Mount Shasta to 

samotne symetryczne stożki wulkaniczne. 

    Wulkany tworzą się na powierzchni 

skorupy ziemskiej, natomiast inne ty-

py gór powstają w wyniku jej ruchów. 

Czasami tworzą się wielkie pęknięcia, 

czyli uskoki, wzdłuż których wypię-

trzają się lub zapadają olbrzymie 

bloki skalne. Powstają wówczas góry 

zrębowe, których przykładem mogą 

być nasze Sudety albo łańcuch górski  

Teton w stanie Wyoming. Wznosząca 

się stroma wschodnia ściana tych 

gór, jest krawędzią wrębu, który 

uległ wypiętrzeniu wzdłuż uskoku, gdy 

tymczasem dno doliny po drugiej 

stronie uskoku zapadło się. 
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NASI FELIETONIŚCI CD... 

    W niektórych miejscach pod naciskiem skorupa ziemska powyginała się w 

wielkie, podobne do fal fałdy  i powstały długie równo-

ległe linie grzbietów i dolin. W ten sposób powstały 

góry fałdowe np. Alpy i Karpaty.   

     Trzecie rodzaje gór to góry  

kopułowe. W wyniku wciskania się lawy pomię-

dzy leżące wyżej warstwy skalne, powstaje 

wybrzuszenie. Zewnętrzne warstwy ulegają 

zazwyczaj zniszczeniu odsłaniając magmowe 

instruzje.        

     Liczne masywy o ściętych wierzchołkach znajdujące się w północnej 

części Ameryki Południowej są pozostałościami płaskowyżu, który       

niegdyś obejmował cały region. Po mniej trwałych zewnętrznych          

warstwach skał nie ma dziś śladu, pozostały jedynie kopuły zbudowane z 

lawy. Istnieją również góry o innym pochodzeniu. Niezależnie od         

sposobu powstania są one świadectwem potęgi sił kształtujących          

powierzchnię ziemi. 

Autor: Ela Rakowska 
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Z ŻYCIA WTZ 

      W dniu 16 października w stołówce WTZ      

odbyło się kolejne spotkanie przy kawie rodziców 

z kierownictwem i kadrą Warsztatu. 

     Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej     

atmosferze, wymieniono wiele cennych uwag      

dotyczących spraw związanych z funkcjonowa-

niem Warsztatu.  

 

Spotkanie z rodzicami 

Kiermasze przedświąteczne 

 

      Jak co roku w okresie przedświątecznym mieszkańcy  Gniezna i  

okolic mają okazję zakupić  ozdoby świąteczne wykonane przez 

uczestników WTZ Gniezno.  Kiermasze odbyły 

się  w  Galerii Gniezno oraz na gnieźnieńskim 

rynku. Kolejna okazja na zakup niepowtarzal-

nych stroików, choinek itp. rzeczy nadarzy się  

15 grudnia, w poniedziałek w gnieźnieńskim 

MDK-u (godz.10-12.30).  

Serdecznie zapraszamy! 

        Pragniemy poinformować, że wigilia  uczestników i kadry WTZ    

Gniezno wraz z zaproszonymi gośćmi odbędzie się w piątek 19 grudnia  

w restauracji „Hubertus” w Gnieźnie przy ul. Kolejowej. Kilka dni wcze-

śniej tj. 15 grudnia  w gnieźnieńskim MDK-u odbędzie się jasełka zor-

ganizowana przez naszych uczestników. O tych i o innych wydarzeniach 

dowiedzą się  Państwo w następnym numerze WGI 

Autor: Szymon Kistowski 
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TAM BYLIŚMY 

Rajd Niepodległości 

     Kolejny raz uczestniczyliśmy w rajdzie z okazji odzyskania                  

niepodległości. Wraz z uczestnikami na rajd wyruszyli 

instruktorzy: Pani Magdalena Zbira-

nek, Pan Dariusz Dziel oraz Pan Se-

bastian Łuczak. Start rajdu jak i ca-

ła trasa przebiegała ulicami Gniezna. 

Była to wspaniała lekcja historii Gro-

du Lecha. 

Wtorkowy rajd rozpoczęliśmy od ul. Żwirki i 

Wigury (znajduje się tam pamiątkowa tablica). 

Dzięki panu przewodnikowi dowiedzieliśmy się o kilku powstaniach, 

II Wojnie Światowej oraz okupacji.  

 

 

         Około godziny 12 dotarliśmy pod 

pomnik Bolesława Chrobrego, gdzie 

uczestniczyliśmy w uro-

czystościach patriotycz-

nych z okazji Dnia Nie-

podległości. Przemawiał 

prezydent Gniezna Jacek 

Kowalski a liczne delega-

cje składały kwiaty. Na mecie rajdu czekały na nas 

drożdżówki i ciepła herbata. 

              Autor: Sławek Druszcz 
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Z ŻYCIA WTZ 

Zabawa Andrzejkowa w hotelu „Gewert”  

     Dnia 23 listopada w hotelu „Gewert” odbyła się zabawa andrzejkowa. 

Nasz WTZ reprezentowany był przez 13 uczestników. Opiekę sprawowali 

nad nami: Pani Agnieszka Czajkowska, Pan Darek Dziel oraz Pan Seba-

stian Łuczak. W niedzielnej imprezie uczestniczyli też nasi rówieśnicy z 

Gniezna. Na początku zabawy DJ zagrał kilka szybkich kawałków i zabawa  

szybko się rozkręciła. Później odbyły się liczne zabawy i konkursy an-

drzejkowe. Bawilibyśmy  się do rana gdyby nie ograniczenia czasowe. Na 

pewno spotkamy się w „Gewercie” za rok. 

II Integracyjny „Andrzejkowy” Turniej Kręglarski w 

klubie „Nest” 

Autor: Kasia Śmietaniuk 

     W piątek 28 listopada dzięki uprzejmości Pana Ka-

mila Modro, właściciela klubu „Nest” zorganizowaliśmy 

„II Integracyjny Andrzejko-

wy Turniej Kręglarski, połą-

czony z dyskoteką.  Podobnie 

jak w roku ubiegłym zabawa 

była doskonała. Na imprezę 

zaprosiliśmy uczestników z 

WTZ Kłecko, Środa Wlkp. i Czeszewo. 

Uroczystego otwarcia dokonała Pani Kierownik Alina Kujawa wraz z Panem Pre-

zesem Tadeuszem Kostką. 
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Z ŻYCIA WTZ CD... 

        Każda drużyna kręglarska składała się  

z pięciu graczy. 

O sile naszej drużyny stanowili: kapitan 

Natalia Walkowiak, Łukasz Głowski, Mar-

cin Józefowicz, Michał Bychowiec oraz 

Krzysiek Szymański.  

     Złote medale trafiły do rąk zawodników z WTZ 

Kłecko. Na podium stanęły też zespoły ze Środy    

Wlkp. i Czeszewa.                 

Reprezentanci WTZ Gniezno 

zajęli 4. miejsce. 

     

      Dla trzech najlepszych drużyn ufundowano puchary i 

medale, a dla pozostałych uczestników 

dyplomy za udział w turnieju. Każdy z 

uczestników andrzejkowej zabawy 

otrzymał również słodki upominek. Nagrody ufundowało Sto-

warzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Razem” 

oraz Państwowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie 

  Całą imprezę zrelacjonowały lokalne media a my z kolei nie możemy się już    

doczekać kolejnego andrzejkowego turnieju kręglarskiego. 

Autor: Szymon Kistowski 
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PORTRETY 

Rada Uczestników 

    Rada  uczestników WTZ Gniezno składa się z trzech osób. W jej 

skład wchodzą: Ania Jabłońska, Sylwia Pijanowska i Tomek Steinmec. 

    Droga Rado Uczestników bardzo się cieszę, że jesteście na WTZ! 

Ania Jabłońska 

     Ania  Jabłońska jest osobą aktywną , dobrą , 

miłą i uprzejmą. Pomaga  na występach wszyst-

kim. Udziela się też w innych sprawach. Taką 

osobę bardzo cenię.  

Sylwia Pijanowska 

        Sylwia Pijanowska 

to osoba dobra. Jest 

aktywną i uprzejmą ko-

leżanką . Broni ludzi i 

pomaga w różnych 

sprawach. Za to wła-

śnie tą osobę cenię 

mocno. 

Tomek Steinmec 

     Tomek Steinmec jest aktywny, miły, uprzejmy, 

dobry. Pomaga  nam  w sprawach komputerowych 

i nie tylko. 

Autor: Lidia Szkudlarska 
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Szanowni Rodzice 
 

Gdy nadejdą Święta 
niech ciepło rodzinne, nadzieja i radość 

zastukają do Państwa drzwi 
a Nowy Rok przyniesie 
pomyślność, szczęście 

i piękny uśmiech każdego dnia. 

WYDAWCA: WTZ Gniezno, ul. Kolejowa 2 

AUTORZY TEKSTU: Ela Rakowska, Sławek Druszcz, Kasia Śmietaniuk, Lidka Szkudlarska, 

Kamilla Czajka, Szymon Kistowski  

OPRAWA I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Szymon Kistowski  

KOREKTOR: Agnieszka Czajkowska 
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