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W tym numerze! 

 
 

 Aktualności , czyli co robiliśmy  w: październiku, listopadzie i grudniu, 

 Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci, 

 Portrety: pracownia ceramiki, 

 WTZ na sportowo: Sportowy październik, VIII Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Ka-

lisza Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce, VI Integracyjny Turniej Kręglarski w klu-

bie „Nest”,   

  Tam byliśmy: Z wizytą w Witkowie, XII Rajd „Jesień Na Ziemi Gnieźnieńskiej im. Staro-

sty Jacka Marciniaka”, I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej „Zielone Nuty”, Integra-

cyjne Spotkanie Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” w Pyzdrach,  XII Rajd Niepodle-

głości,  I Międzypowiatowe Warsztaty Ekologiczne „Ekomoda”, Z Wizytą W Gnieźnieńskich 

Liceach, V Powiatowy Przegląd Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych „Iskra 2012”,  

Z Wizytą W Gimnazjum nr 4 W Gnieźnie, Obóz Aktywnej Integracji w Dźwirzynie,   

 Z życia WTZ: Dzień Chłopca, Dzień Samorządności, Wizyta Przedszkolaków, Spektakl 

Teatralny „Kabaret rozmaitości”, Festiwal Fryzur Na WTZ Gniezno, Wizyta Wolontariuszy z 

Witkowa, Dni Otwarte WTZ Gniezno,  

 Nasi felietoniści: Karolina - słów kilka o sobie, Robert S. pisze o swoich filmowych zainte-

resowaniach. 
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          Październik 2012 

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  25 26 27 28 Tadeusz 
     Szymon 

29 Rafał 30 31     

       

             Listopad 2012 

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 

26 27 28 29    

                  Grudzień 2012 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

     1 Eligiusz 2 

3 4 Barbara 5 6 7 Marcin 8 9 

10 11 12 Dagmara 13 14 15 16 

17 18 19 Dariusz 20 21 22 23 

24 Ewa 25 26 27 28 29 30  Eugeniusz 

Nasi solenizanci: 
 

Rafał, Tadeusz,  
 

Szymon, Sylwia,  
 

Elżbieta, Renata,  
 

Grzegorz, Roman,  
 

Katarzyna, Eligiusz,  
 

Barbara, Marcin 
 

Dagmara,  
 

Dariusz, Ewa,  
 

Eugeniusz 
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PORTRETY 

Rubryka ta, przybliży działalność pracowni oraz sylwetki osób w 

nich pracujących. 

 

Kolejną pracownią, która dzieli się z nami swoją działalnością 

jest..... 
PRACOWNIA CERAMIKI 

Instruktorem na pracowni ceramiki w zastępstwie Pani Magdaleny Witczak  

jest Pani Jolanta Bosak. Nasza uczestniczka Krystyna krótko scharakteryzowa-

ła pracownię ceramiki oraz Panią Jolantę. 

 Instruktorem na pracowni ceramicznej jest Pani Magda 

Witczak. Chwilowo mamy zastępstwo, opiekę na jakiś 

czas przejęła Pani Jolanta Bosak. Pani Jola szybko na-

uczyła się podstawowych rzeczy z gliny.  

Z gliny robimy różne rzeczy z cerami-

ki: świeczniki, anioły, doniczki i domki. 

Pani Jola jest osobą miłą i umiejącą 

słuchać. Zawsze umie doradzić w 

sprawach warsztatowych, jest osobą 

pogodną i lubianą. Dobrze nam się z 

nią pracuje, ma wiele pomysłów co można zrobić z gliny. Po-

nadto Pani Jola w ciekawy sposób prowadzi na warsztacie 

zajęcia z jogi. 

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku życzę wszystkim uczestnikom i kadrze zdrowia, 

szczęścia oraz zadowolenia z pracy !!! 
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Z ŻYCIA WTZ 

DZIEŃ CHŁOPCA 

        W tym roku Dzień Chłopca przypadł na niedzielę, dlate-

go też święto to obchodziliśmy na naszym warsztacie w po-

niedziałek 1 października. Wszyscy zgromadziliśmy się na 

warsztatowej stołówce aby uczcić ten jedyny dzień w ro-

ku . I to uczcić przede wszystkim na wesoło i z lekkim 

przymrużeniem oka .  

      Na wstępie uczestniczki w osobach Krysi, Kasi, Pauliny, 

Lidki oraz Moniki przedstawiły część artystyczną. Następ-

nie "do tablicy" wywołana została męska część kadry, którą 

zaproszono do udziału w konkurencjach niekoniecznie męskich . Panowie: Ro-

man, Dariusz, Sebastian, Łukasz oraz Szymon rywalizowali np. w konkurencji nawle-

kania nici i przyszywania guzika na czas, malowania 

paznokci nie wspominając o ubieraniu biustonosza. 

Śmiechu było co nie miara . Mogliśmy też wy-

kazać się talentem kulinarnym, wprawdzie tylko 

teoretycznym, ponieważ ostatnim zadaniem było 

podanie przepisów na 

naleśniki. Myślę, że 

smakowałyby wam . 

Wspomniane zadania były przeplatane występami na-

szych uczestników. Wszyscy chętni mogli spróbować 

swoich w karaoke. Tym sposobem rozbrzmiały na na-

szym warsztacie największe polskie przeboje w wyko-

naniu naszych podopiecznych.  

        Oczywiście w takim dniu nie mogło obyć się bez upominków. Uczestniczki 

rzecz jasna obdarowały swoich kolegów. Również żeńska część kadry nie zapomniała 

o swoich wspaniałych  kolegach i wręczyła im prezenty. Dziękujemy bardzo 

. Panowie odwdzięczyli się serwując słodkości. Dzień chłopca zakończyła dyskoteka, 

w rytm tanecznych przebojów, również z udziałem kadry. 

        O oprawę artystyczną zadbały: Panie Jolanta Bosak i Beata Kolasińska, Pan 

Marek Radowski oraz uczestnicy. 

        No cóż następne takie wydarzenie dopiero za rok, teraz zapewne ta piękniej-

sza część naszego warsztatu odlicza miesiące do swojego święta .           
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WTZ NA SPORTOWO 
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SPORTOWY  PAŹDZIERNIK 

       Miesiąc październik rozpoczął się dla nas zmaga-

niami sportowymi. 4 października gościliśmy w Jaroci-

nie na IX  Integracyjnych  Zmaganiach  Sporto-

wych  gdzie zajęliśmy IV miejsce.  5 października na-

sze zmagania sportowe odbywały się w Kole podczas 

VI Festynu Integracyjno – Sportowe-

go  „Spartakiada”. Zajęliśmy III miejsce i stanęliśmy 

na podium. Nato-

miast 6 października braliśmy udział w XII Regional-

nej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych w Kiszkowie 

zajmując IV miejsce. 

      Emocji i rywalizacji nie brakowało. Dopingowali-

śmy się nawzajem jak tylko mogliśmy . Reprezen-

towały nas w tych zmaganiach następujące osoby: 

Marcin, Krzysztof Sz., Grzegorz, Jurek, Sławek R., 

Przemek Sz., Rafał Ch., Magdalena , Paulina, Natalia, 

Łukasz G., oraz Sebastian G. 
Autor: Paulina 

TAM BYLIŚMY 

Z WIZYTĄ W WITKOWIE 

      W poniedziałek 8 października grupa teatralna 

WTZ Gniezno zawitała do Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych w Witkowie. Celem naszego przyjazdu do 

tej placówki były warsztaty i przedstawienie 

„Zatańczysz ze mną”, dotykające problematyki tole-

rancji i akceptacji osób niepełnosprawnych.      

      Przypomnijmy, że pierwsze takie warsztaty 

przeprowadzone zostały 25 maja  w Prywatnym Gim-

nazjum Stowarzyszenia „Rodzice-Dzieciom” w 

Gnieźnie. W każdej z odwiedzanych szkół nasza gru-

pa teatralna zapraszała 15 uczniów do wspólnego udziału w warsztacie. W Witkowie nie było ina-

czej .  



     TAM BYLIŚMY CD ... 
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Na zasadzie interakcji prowadzących z uczestnikami 

wprowadzone zostały ćwiczenia wspomagające integra-

cję, obserwację drugiego człowieka, pracę zespołową 

oraz podjęta została próba przygotowania małych etiud 

teatralnych dotyczących barier, na jakie natykają się 

osoby niepełnosprawne. Współpraca przebiegała wzoro-

wo . 

Po intensywnym, choć bardzo ciekawym warsztacie, na 

szkolnej sali gimnastycznej miała miejsce prezentacja 

przedstawienia „Zatańczysz ze mną” grupy teatralnej w składzie: Rafał A., Renata, Dorota, Ka-

sia, Rafał Ch., Darek, Basia, Natalia, Lidka, Stasiu, Sławek D. oraz Paulina. Występ przypadł do 

gustu witkowskiej młodzieży, ponieważ nagrodzeni zostaliśmy prawdziwą burzą oklasków, z 

czego bardzo się cieszymy. Ponadto wręczono naszym warsztatowym aktorom słodkie upominki. 

Dziękujemy !!! Nie wolno też zapomnieć, że trzy tygodnie później z  tym samym przedsię-

wzięciem zaprezentowaliśmy się uczniom Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie. Było bardzo sympatycz-

nie . 

     Wymienione warsztaty prowadzili: Pani Beata Kolasińska, Pan Łukasz Jaźwiński oraz w za-

stępstwie Pani Dominiki Sochackiej – Drzewieckiej, Pani Monika Zawada. 
        

Autor: Monika Zawada 

Z ŻYCIA WTZ 

DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI 

        Wszyscy wiemy, że 14 października obchodzimy Dzień 

Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela. My 

świętowaliśmy w piątek 12 października obchodząc Dzień Pra-

cownika WTZ. W związku z tym wydarzeniem podobnie jak w 

roku ubiegłym Pani Kierownik Kamilla Czajka ogłosiła piątek 

Dniem Samorządności ! Jednym słowem władzę oddaliśmy w ręce 

uczestników . Nasi podopieczni wcielili się w rolę instrukto-

rów oraz pozostałych pracowników naszego warsztatu. Oj nie było żartów, nie było , ponie-

waż każdy z uczestników – instruktorów otrzymał identyfikator.  W tym szczególnym dniu funk-

cję kierownika WTZ Gniezno pełnił Robert S., który wywiązał się ze swojej roli wzorowo 

.  Radości i zadowolenia wśród uczestników było co nie miara, zwłaszcza gdy podczas śniada-

nia  zasiedli do stołu, przy którym na co dzień zasiada kadra. Dzień Samorządności minął w bar-

dzo miłej atmosferze, a uśmiech  nie znikał z twarzy wszystkich przez cały dzień.  

Autor: Szymon Kistowski 



Z ŻYCIA WTZ 

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW 

          W piątek, 12 października gościliśmy w naszym 

WTZ grupę przedszkolaków. Dzieci przybyły z 

Przedszkola Nr 8 w Gnieźnie. Kierownik WTZ opro-

wadziła czterolatków  po pracowniach. Dzieci miały 

okazję poznać spe-

cyfikę naszej pracy, 

obejrzeć  rękodzieła 

oraz czynnie uczest-

niczyć w zajęciach.  Dzieci podjęły się wyklejania 

bombek bożonarodzeniowych. Nasi milusińscy zostali 

obdarowani drobnymi upominkami.  

        Mamy nadzieję, że przedszkolaki miło  będą 

wspominać wizytę w naszym WTZ.        

TAM BYLIŚMY 

         Dnia 13.10.2012 r. odbył się XII Rajd – Jesień na 

ziemi gnieźnieńskiej im. Starosty Jacka Marciniaka. 

Trasa, którą przeszliśmy miała ok. 8 km długości i wio-

dła spod siedziby PTTK na ul. Łaskiego przez ul. Ludwi-

czaka do świetlicy wiejskiej w Gębarzewie. Zarówno 

pogoda jak i nastroje dopisywały wszystkim uczestni-

kom. Na mecie czekała na nas pyszna grochówka. 

Uczestnikami rajdu byli: Grzegorz, Sławek, Rafał, Mi-

chał, Łukasz, Stasiu, Kasia oraz Alina. Opiekunami byli: 

Pani Magdalena Zbiranek i Pan  Sebastian Łuczak. W rajdzie uczestniczyły również ma-

my Grzesia i Aliny.       
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Autor: Kamilla Czajka 

XII RAJD JESIEŃ NA  ZIEMI GNIEŹNIEŃSKIEJ IM. STAROSTY 
JACKA MARCINIAKA 

Autor: Sebastian Łuczak 



NASI FELIETONIŚCI 

         Cześć  :) Mam na imię Karolina, mam 23 lata i mieszkam w Witkowie z mamą oraz 

starszym o 3 lata bratem Tomkiem z którym czasem  się kłócę  ale bardzo go kocham. 

Mam też 2  starsze siostry: Izabelę, która mieszka w Swarzędzu ze swoją rodziną  oraz 

Sylwię – która mieszka z rodziną w Gnieźnie. Świetnie się dogaduje z nimi.  

        Na początku chodziłam do „zwykłej” Szkoły Podstawo-

wej nr.3  oraz gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie a po-

tem uczęszczałam do specjalnej szkoły zawodowej w 

Gnieźnie. Na  warsztaty  zaczęłam  chodzić od 26 sierpnia 

2009r. Pierwszą  pracownią na której byłam była metalo-

plastyka  a instruktorką była P. Magda Witczak. Na po-

czątku wyklejałam małe obrazki z ziaren, i gdy szło mi co-

raz lepiej  mogłam zacząć wyklejać obraz papieża i różę.  

         Myślałam o tym jak mnie przyjmą bo ja z natury je-

stem  taką, że szybko nawiązuje kontakty z innymi osoba-

mi, na szczęście były też tam osoby które znałam wcze-

śniej (Sławek, Natalia i Rafał A. ) więc  z resztą  osób na 

WTZ - ach było mi łatwo się zapoznać. Tylko jedna osoba z 

którą teraz świetnie się dogaduje a wcześniej trzymała 

mnie na dystans był to Tomasz S.  Obecną  P. Kierownik  jest Kamila Wesołowska – Czaj-

ka, którą jest bardzo fajną i życzliwą osobą. Teraz jestem na pracowni plastycznej, na 

której instruktorką jest Tatiana. Bardzo lubię malować anioły i inne ceramiczne rzeczy 

oraz tworzyć żelowe witraże na szkle. Często biorę udział w 

zawodach  lekkoatletycznych jasełkach i  przedstawieniach na 

zakończenie roku itp.).  

         Moje za interesowania to: czytanie książek i oglądanie 

filmów, zbieranie informacji i plakatów  o wampirach. Czasami 

obejrzę jakiś  też inny film, jeśli jest ciekawy lub seriale ani-

mowane. Moje ulubioną muzyką jest muzyka rockowa. Ostatnio 

odkryłam japoński rock, który jest fantastyczny (zespoły The  

Gazette, Versailles oraz Deluhi). 

Lubię też wchodzić na strony społecznościowe (nk, facebook) 

oraz pograć w różne logiczne gry. Lubię też zabawy z pieskami. 

Moimi ulubionymi aktorami są: Nina Dobrev, Ian Somelnhalder 

oraz Taylor Lautner.  

           Jestem  osobą otwartą, przyjacielską, pomocną, łatwo nawiązuje przyjaźnie. Ale 

jestem też osobą, której trudno usiedzieć w miejscu. Łatwo się denerwuje, często zda-

rzy mi się wybuchnąć płaczem. Lubię rozmawiać z Natalią ,Dorotą, Tomaszem S, oraz  
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KAROLINA KODYRKO - SŁÓW KILKA O SOBIE 



NASI FELIETONIŚCI CD ... 

         Łukaszem S. Są bardzo fajni i czasem gdy czegoś 

nie  rozumiem to pyta się o daną rzecz.  Oczywiście gdy 

jest czas także z innymi rozmawiam i czasami  się śmie-

jemy. Najlepszym wyjazdem był wyjazd na turnus do 

Darłówka, na który się załapałam gdy przyszłam pierw-

szy rok na WTZ.  

        Chciałabym kiedyś zwiedzić jakieś zagraniczne 

miejsce np.. Paryż oraz Japonie i Włochy. Moim marze-

niem jest to aby poznać głównych bohaterów  z serialu  „Pamiętniki Wampirów”. Chcia-

łabym również być zdrowa i pracować w kawiarni połączonej z kawiarenką internatową 

oraz założyć rodzinę. 

  Z ŻYCIA WTZ 
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Autor: Karolcia :) 

  SPEKTAKL TEATRALNY  „KABARET ROZMAITOŚCI” 

            W środę 17 października 

odbyło się przedstawienie pt. 

"Kabaret rozmaitości". Przyje-

chali do nas aż z Krakowa po to 

aby przedstawić nam swoją 

twórczość artystyczną. Przebie-

rali się za różne, ciekawe posta-

cie przy tym wygłupiali się w 

sposób niemożliwy. Przy tym mieli bardzo dużo energii życiowej, 

tak jak chcieliby coś nam przekazać. W jaki sposób to robili jest 

nie do opisania . Przez nich było dużo śmiechu i dużo frajdy, przy której można było 

nieźle się bawić. Niektórym aż brzuchy pękały ze śmiechu. Ogólnie bawiliśmy się świet-

nie ! To tyle co na ten temat mam do powiedzenia .  

Autor: Sylwia P. 



           .  

       

WTZ NA SPORTOWO 
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VIII MIĘDZYNARODOWE HALOWE MISTRZOSTWA KALISZA  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   

       W dniu 22 listopada odbyły się VIII Międzynarodo-

we Halowe Mistrzostwa Lekkoatletyczne Osób Niepeł-

nosprawnych w Kaliszu, w którym drużyna WTZ Gniezno 

brała udział. Konkurencjami lekkoatletycznymi w pro-

gramie zawodów były: bieg na 60 m, sztafeta 4x60 m 

(kobiet i mężczyzn), wyścigi na wózkach 60 m oraz kon-

kurencje techniczne: skok w dal z miejsca, rzut piłką 

lekarską, skok wzwyż, rzut piłką do kosza oraz tor sprawnościowy. 

Konkurencje rozgrywane były osobno dla kobiet i mężczyzn, oprócz 

sztafety i toru sprawnościowego.  

      W tym dniu nie zabrakło także z nami naszej Pani Kierownik Ka-

milli Czajka, Pani Magdaleny Malinger oraz Naszych Panów: Dariusza 

Dziela i Romana Zawodnego, którym oczywiście dziękujemy za 

wsparcie i motywację w zawodach. W skład zespołu wchodzili: Rafał 

A., Marcin, Paulina, Renata L., Tomasz S., Magdalena, Sebastian G., 

Karolina, Natalia i Łukasz G. Nasz zespół w ogólnej klasyfikacji na 

23 drużyn zdobył 1 miejsce  ! Serdeczne gratulacje  ! Oprócz naszej dzielnej 

drużyny na podium znaleźli się: drużyna z Kijowa  (2 miejsce) oraz z 

Ostrowa Wielkopolskiego (3 miejsce). Na tak wspaniały wynik złoży-

ły rezultaty wszystkich uczestników, żeby wymienić: 

● 2 miejsce sztafety mieszanej 4x60 m (Magda, Natalia W., Rafał  

A., Łukasz G.) 

 

● 1 miejsce w biegu na 60 m - Rafał A. 

 

● 2 miejsce w biegu na 60 m - Magdalena 

 

                            ● 2 miejsce w skoku wzwyż - Natalia 

 

                            ● 2 miejsce w wyścigu na wózkach kobiet - Renata L. 

 



WTZ NA SPORTOWO CD ... 

        Drużyny z miejsc 1-10 zdobyły puchary i dyplomy, medaliści nagrody rzeczowe. 

Nasza placówka otrzymała także Puchar Prezydenta Miasta Kalisza oraz za zajęcie 1 

miejsca nagrodę w postaci frytkownicy. W dodatku wszystkie zespoły oraz opiekuno-

wie zostali poczęstowani ciepłym posiłkiem i napojami. Po zawodach zmęczeni ale 

szczęśliwi wróciliśmy ok. 20 do Gniezna.  
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Autor: Karolina 

TAM BYLIŚMY 

I POWIATOWY  FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNEJ 
„ZIELONE NUTY”  

       Czwartek 18 października 2012 r. – tego dnia 

uczestniczyliśmy w I Powiatowym Festiwalu Piosenki 

Ekologicznej „Zielone nuty”. Organizatorzy – Ośro-

dek Szkolno – Wychowawczy z Kłecka zaprosili nas 

do „Rancza w Dolinie” w Dąbrówce Kościelnej. Zespół 

w skład, którego wchodzili: Paulina, Kasia Ś,, Ania, 

Rafał P. i Robert S. 

wraz z opiekunami: 

Panami Markiem Radowskim i Sebastianem Łuczakiem 

zaprezentowali utwór: „Ziemia wyspa zielona”. Wykony-

wany utwór doskonale pasował do miejsca i pogody.  

      „Ranczo w Dolinie” to przepiękne miejsce na obrze-

żach Puszczy Zielonka. Dopisała nam także wspaniała 

pogoda. Po przesłuchaniach konkursowych zostaliśmy 

poczęstowani pysznym żurkiem, kiełbasą z grilla i pieczonymi ziemniakami. Bawiliśmy 

się też przy muzyce na żywo oraz mieliśmy okazję pokonać wertepy puszczy quadem. 

        Z wyróżnieniem i głowami pełnych wrażeń powróciliśmy do naszych domów. 

Autor: Marek Radowski 



Z ŻYCIA WTZ 

FESTIWAL FRYZUR NA WTZ GNIEZNO 

          W dniu 22.10.2012 r. nasz warsztat odwiedziła fryzjerka z 

zakładu fryzjerskiego z Trzemeszna. Z jej uprzejmości chętni 

uczestnicy mogli skorzystać z usług fryzjerskich takich jak: mo-

delowanie, strzyżenie damskie i męskie.  

           Zabiegi fryzjerskie 

cieszyły się dużym  

zainteresowaniem, gdyż było 

bardzo dużo chętnych. Dla 

pani fryzjerki zapewne było to duże i ciekawe 

przeżycie oraz doświadczenie. Uczestnicy korzy-

stający z usług byli bardzo zadowoleni i w nowych 

fryzurach wrócili do domów. Mamy nadzieję, że niebawem pani Ola ponownie odwie-

dzi nasz warsztat .  
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Autor: Anna 

WIZYTA WOLONTARIUSZY Z WITKOWA 

         Dnia 28.11.2012 r. gościliśmy wolontariuszy z 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie. Tema-

tem tego były wróżby andrzejkowe. Nasi goście uczyli 

nas andrzejkowych tańców. Ponadto było dużo wróżb, 

takich jak: imiona na sercach, wybory symboli z ku-

beczków (obrączka, pieniążek itp.) oraz buty. Świetnie 

się przy tym bawiliśmy i śmialiśmy się. 

        Na koniec podarowaliśmy witkowskim uczniom 

słodkie upominki, były także podziękowania. Mamy nadzieję, że jeszcze się z nimi zoba-

czymy. 

Autor: Karolina 



TAM BYLIŚMY 

INTEGRACYJNE SPOTKANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
„RAZEM ŁATWIEJ” W PYZDRACH 

      W dniu 8.11.2012r. - a był to czwartek WTZ Gniezno zostało zaproszone, na Integracyj-

ne Spotkanie Osób Niepełnosprawnych „Razem łatwiej”, 

które było połączone z obchodami XI rocznicy założenia 

WTZ w Rudzie Komorskiej. Impreza na której byliśmy 

odbyła się w miejscowości Pyzdry.  

      Byłam tam  z moimi koleżankami i kolegami. Uczestni-

cy dali świetne przedstawienie pt. "Rzepka" oraz tańczyli 

do różnej muzyki. Jeden, uczestnik tak bardzo ładnie 

śpiewał i miał na imię Arkadiusz. Wszystko mi się podoba-

ło .  Oczywiście goście zaprosili nas 

na obiad i pyszną kawkę. Ale dla mnie największą atrakcją była oczywi-

ście wspaniała dyskoteka. Ja - Dorotka oraz moja koleżanka Renata  oraz 

3 kolegów Marcin, Robert i Rafał. Bawiliśmy się świetnie . Byli z nami: 

Pani Kierownik Kamilka, Pani Beata i nasz kierowca Pan Roman. Wrócili-

śmy do domów zmęczeni ale uradowani  z tej wspaniałej imprezy. W 

imieniu kolegów i koleżanki dziękujemy bardzo Pani Kierowniczce Kamili !  

Autor: Dorota 

XII RAJD NIEPODLEGŁOŚCI 

        Dnia 11 listopada tradycyjnie jak co roku udaliśmy się na 

rajd pieszy, poświęcony Dniu Niepodległości. W tym roku jed-

nak nasza trasa była inna niż w poprzednich latach. 

       Zbiórkę mieliśmy pod pomnikiem Św. Wojciecha na ul. 

Łubieńskiego, stamtąd udaliśmy się na ul. Chrobrego, gdzie 

umieszczona jest tablica poświęcona zamordowanym przez 

hitlerowców, następnie udaliśmy się do gimnazjum nr 2 na ul. 

Pocztowej. Kolejnymi przystankami podczas tej niedzielnej wędrówki były: Park Kościuszki 

(znajduje się tam pomnik ludzi pomordowanych podczas II wojny światowej i schrony przeciw-

lotnicze), cukrownia na ul. Wrzesińskiej, Cierpięgi (za czasów okupacji mieściła się tam piekar-

nia), Rynek by dotrzeć pod sąd. Ostatnim punktem był apel przy katedrze gnieźnieńskiej i meta 

na Wenecji, gdzie wszyscy otrzymaliśmy ciepłą herbatę z cytryną i rogalika. Pogoda była cudna, 

świeciło słonko i było bardzo fajnie. 

Autor: Anna Krysińska 
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TAM BYLIŚMY 

I MIĘDZYPOWIATOWE WARSZTATY EKOLOGICZNE „EKOMODA” 

       Dnia 13.11.2012 - tego właśnie pięknego dnia Kasia Ś. 

oraz Madzia i ja wraz ze sympatyczną instruktorką Panią 

Magdaleną Zbiranek wybrałyśmy się do szkoły na I Mię-

dzypowiatowe Warsztaty Ekologiczne pt. „Ekomoda”. Gdy 

weszłyśmy na salę, miło i ciepło nas przywitali, aż na sercu 

lżej nam było. 

      Miałyśmy niecałą godzinę, by się przygotować więc 

zaczęłyśmy się brać do roboty w zabawny i wesoły sposób. 

Przy tym było bardzo dużo śmiechu. Potem była prezentacja, po kolei drużyny wchodzi-

ły na salę i się prezentowały. Na koniec ogłoszono werdykt. 

       Było super i czas było iść do domu. I w taki oto piękny sposób minął nam dzień. 

Autor: Sylwia P. 

Z WIZYTĄ W GNIEŹNIEŃSKICH LICEACH 

        W dniu 29.11.2012 r. (czwartek) grupa teatralna 

naszego warsztatu odwiedziła 2 gnieźnieńskie licea ogól-

nokształcące: II LO im. Dąbrówki oraz III LO im. Jana 

III Sobieskiego.  

        W obu placówkach przeprowadzone zostały warsza-

ty i przedstawienie „Zatańczysz ze Mną’’. Tematem 

warsztatów  była tolerancja i akceptacja  osób niepełno-

sprawnych. Następnie po warsztatach zarówno w jednej 

jak i w drugiej szkole odbyła się prezentacja przedstawienia „Zatańczysz ze Mną’’ w wykonaniu 

grupy teatralnej w składzie: Rafał A., Rafał Ch., Dorota, Basia, Lidka ,Stasiu, Sławek, Paulina, 

Kasia, Darek P. oraz Renia. Występy młodzieży zarówno  z jednego jak i drugiego liceum bardzo 

się podobały a nawet wywarły wzruszenie, gdyż nagrodzeni zostaliśmy burzą oklasków a co nie 

którzy sięgali do  plecaków po chusteczki.  

       Należy wspomnieć  również, że pomiędzy jednymi a drugimi zajęciami Pani kierownik WTZ 

Gniezno Kamilla Czajka zaprosiła nas na przepyszną pizzę  do restauracji Da Grasso za co dzię-

kujemy ! Było bardzo sympatycznie i z peeeeełnymi :) brzuchami wróciliśmy do domów. Warsza-

ty  prowadzili: Pani Beata Kolasińska, Pan Łukasz Jaźwiński, Pani Dominika Sochacka-Drzewiecka 

oraz Pani Monika Zawada.  

Autor: Monika Zawada 
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WTZ NA SPORTOWO 

VI „INTEGRACYJNY  ANDRZEJKOWY TURNIEJ KRĘGLARSKI 
                                     W KLUBIE NEST” 

       Tradycyjnie jak co roku o tej porze dzięki uprzej-

mości Pana Kamila Modro, właściciela klubu „Nest” zor-

ganizowaliśmy „Integracyjny Andrzejkowy Turniej 

Kręglarski", połączony z dyskoteką. W piątek 30 listo-

pada wszyscy obecni mieli wielką przyjemność uczest-

niczyć już w szóstej edycji tego turnieju.  

       W tym roku na imprezę zaprosiliśmy uczestników 

z WTZ Kłecko, Środa Wlkp., Kalisz, Koło, Ruda Komor-

ska oraz SOSW Kłecko i SOSW nr 2 Gniezno. Uroczy-

stego otwarcia dokonała Pani Kierownik Kamilla Czajka wraz z Panem Prezesem Tadeuszem 

Kostką. 

        Każda drużyna kręglarska składała się  z pięciu graczy. O sile naszej drużyny stanowili: 

Dorota, Sławek, Łukasz G., Darek R. oraz Przemek R. 

      Rozgrywki sportowe odbywały się w 2 turach. W tym samym 

czasie pozostałe osoby oddawały się tanecznym szaleństwom na 

parkiecie lub też mogły porozmawiać przy napoju i smacznej kanap-

ce w miłej scenerii części klubowej „NESTU”. Rozgrywki, które 

przebiegły w atmosferze fair play, były bardzo wyrównane. Osta-

tecznie na podium stanęły zespoły z SOSW nr 2 Gniezno (I miejsce 

– 337 pkt.), WTZ Ruda Komorska (II miejsce – 318 pkt.)oraz 

WTZ Środa Wlkp. (III miejsce – 315 pkt.). Serdecznie gratulu-

jemy ! Ponadto w klasyfikacji indywidualnej bezkonkurencyjny oka-

zał się Mateusz z SOSW (87 pkt.) nr 2 Gniezno, oczko niżej z mi-

nimalnie słabszym wynikiem uplasował się Szymon z WTZ Ruda Ko-

morska (85 pkt.) , a trzeci był kolega Mateusza – Kamil (79 

pkt.), również z SOSW nr 2 Gniezno. Gratulacje Panowie ! Zespoły 

z 3 pierwszych miejsc otrzymały dyplomy i puchary, z kolei najlepiej punktujący pamiątkowe 

medale. Nieocenione jest jednak to, że każdy zespół startujący w piątkowej imprezie otrzy-

mał dyplom o raz paczkę pełną łakoci . Nie wolno też zapomnieć, że wspólny mecz zagrali 

ze sobą instruktorzy. Kadra WTZ Gniezno zmierzyła się z drużyną „Reszty Świata”  w 

skład, której wchodzili instruktorzy z pozostałych placówek. Rywalizowaliśmy łeb w łeb i dla-

tego też konfrontacja kadrowa zakończyła się remisem. Rewanż za rok mile widziany, wręcz 

nieunikniony . Tą drogą pięknie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i stworzenie 

świetnej andrzejkowej atmosfery. 
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Fundusze na zorganizowanie imprezy pochodziły ze środ-

ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych. Ponadto w przygotowaniu zawodów pomogli 

nam: 

  

●  Bank Spółdzielczy Gniezno 

  

●  Hotel „Nest” w Gnieźnie 

  

●  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie 

  

●  Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem Gniezno 

  

●  Pan Grzegorz Chełmowski Waliszewo 12, gm. Kłecko 

  

●  Pan Andrzej Romanowski  ul. Pomorska 20 Gniezno 

  

  

WTZ NA SPORTOWO CD ... 

Autor: Szymon Kistowski 

Z ŻYCIA WTZ 

DNI OTWARTE WTZ GNIEZNO 

          W dniu 1 grudnia 2012r. zorganizowaliśmy tzw. Dni 

Otwarte WTZ Gniezno. Warsztat artystyczny pod nazwą 

„Prezent dla bliskich na święta” prowadzony był przez na-

szychpodopiecznych.  

         Uczestnicy uczyli jak wykonać aniołka ze szkła, jak 

różnymi sposobami okleić bombkę, wykonać ozdobę z gliny, 

filcu; pokazali jak wykonuje się biżuterię. Warsztat cieszył 

się dużym zainteresowaniem. W rodzinnej, świątecznej at-

mosferze udało się zachęcić do pracy zarówno dorosłych 

jak i dzieci. Każda wykonana w tym dniu praca opatrzona została certyfikatem a jej twórcy 

zaświadczeniami. 

         Po trudach pracy można było posilić się ciastem i ciepłymi napojami. 

        Już teraz myślimy o zorganizowaniu kolejnych Dni Otwartych………………………..kto wie???? 

Może na wiosnę??????  

Autor: Kamilla Czajka 
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NASI FELIETONIŚCI 

ROBERT I JEGO FILMOWE ZAINTERESOWANIA 

 Lubię oglądać filmy i seriale dlatego bo mi się podobają i dzieje się 

akcja.  

Najbardziej cenię filmy sensacyjne dlatego bo dzieje się akcja. Z 

polskich filmów cenię najbardziej „Młode wilki” a z seriali „Sfora” 

oraz  „Złotopolscy” i „Plebania”. Film powinien też straszyć i dlatego 

też moje ulubione filmy zagraniczne to „Terminator”, „Obcy - ósmy 

pasażer Nostromo” oraz „Koszmar z ulicy Wiązów”. Za najlepszego 

aktora zagranicznego uważam Arnolda Schwarzneggera, dlatego bo 

gra dobrze. Moją ulubioną aktorką zagraniczną jest Pamela Ander-

son. Lubię tę aktorkę bo jest ładna i gra dobrze. Chodzę do kina 

rzadko - raz w roku. Częściej chodzę z warsztatami. Ostatni raz by-

łem w kinie kilka miesięcy temu. Filmem, który cenię najbardziej są „Młode wilki”. W tym fil-

mie ceniłem najbardziej  Jarka Jakimowicza. Jest to film sensacyjny, produkcji polskiej. Re-

żyserem jest Jarosław Żamojda, a sam film wszedł do kin 11 maja 1996r.Film opowiada jak 

„Cichy” i „Cobra” są przemytnikami dla Czarnego. Jest to opowieść o młodych ludziach, którzy 

chcą szybko się dorobić. Jeden z nich „Prymus” zakochuje się w Amerykance Cleo, która po 

latach przyjeżdża  do Polski.  Moi ulubieni aktorzy z tego filmu to Jarek Jakimowicz, Jan No-

wicki oraz Monika Trelińska, zwłaszcza ten pierwszy. Jeśli byłbym reżyserem to nakręciłbym 

film sensacyjny pt. „Miami Vice”.  

 Autor: Robert S. 

   TAM BYLIŚMY 

    Z WIZYTĄ W GIMNAZJUM NR 4 

We wtorek 4.12.2012 na zaproszenie Gimnazjum nr 4 w 

Gnieźnie grupa teatralna naszych uczestników zaprezen-

towała przedstawienie pt. „Zatańczysz ze mną ‘. Przed-

stawienie to było podsumowaniem Światowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych obchodzonego wcześniej przez tą 

placówkę. Oprócz przedstawienia wystawialiśmy nowe 

prace, które  wykonywaliśmy na naszych warsztatach.  
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   TAM BYLIŚMY CD... 

V POWIATOWY  PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI SCENICZNEJ  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ISKRA 2012” 

Dzień wcześniej tj. 3.12.2012.r czyli w dniu 

Świętego Dnia Osób Niepełnosprawnych grupa 

teatralna w składzie: Ra-

fał A., Rafał Ch., Kata-

rzyna, Sławek, Natalia, 

Darek P., Lidka, Paulina, 

Dorotka, Renia brali 

udział w V Powiatowym 

Przeglądzie Twórczości 

Scenicznej Osób Niepeł-

nosprawnych „Iskra 2012”. Podczas „Iskry” zostały przeprowa-

dzone zajęcia muzyczno - ruchowe przeplatane występami arty-

stycznymi z poszczególnych placówek. W efekcie na zakończenie 

zajęć osoby biorące udział stworzyły przepiękną sztukę, która 

porównano do przeobrażenia się poczwarki w pięknego motyla. 

Sztuka ta otrzymała tytuł „Ten motyl to nasza dusza ‘’. Natomiast grupa teatralna na-

szego warsztatu podsumowała „Iskrę”  swoim występem pt. „Zatańczysz ze mną”. 

Opiekunami w zastępstwie Pani Dominki Sochackiej - Drzewieckiej byli Pani Monika 

Zawada i Pan Łukasz Jaźwiński .   

Autor: Monika Zawada 

                   Str. 18 Rok 2012, Numer 4 

Prace te cieszyły się dużym zainteresowaniem, zaś spektakl wzruszył  nie jedną  osobę. 

Naszymi  wybitnymi  aktorami byli: Rafał A. , Rafał Ch., Natalia, Katarzyna, Renata B., 

Barbara, Stanisław, Dariusz, Renata, Lidia, Paulina, Dorota oraz Sławomir. Opiekunami 

byli Pani Monika Zawada oraz Pan Łukasz Jaźwiński .  

Autor: Monika Zawada 



   TAM BYLIŚMY 

OBÓZ AKTYWNEJ INTEGRACJI W DŹWIRZYNIE 

Szkolenie odbyło się w dniach  od 10  do 14 grudnia. Na 

szkoleniu byliśmy w miejscowości Dźwirzyno w hotelu 

„Geovita”. Wyjechaliśmy z Gniezna o godz. 6:00. Podróż 

minęła nam dość szybko, bo większość z nas  spała albo 

rozmawiała na rozmaite tematy. Do ośrodka zajechali-

śmy akurat na obiad. Na ośrodku był kryty basen, sala 

rehabilitacyjna z różnymi zabiegami. Zajęcia z tera-

peutami rozpoczynały się o godzinie 8:30 i trwały do 

godziny 13:30, w trakcie zajęć mieliśmy przerwy na kawę, herbatę i coś słodkiego. Zajęcia do-

tyczyły  rynku pracy dla osób niepełnosprawnych np. jak napisać cv. Mieliśmy tez film pt. 

„Rozmowa kwalifikacyjna”, który pokazywał jak się powinno zachowywać na takiej rozmowie i 

jakie są najczęstsze błędy podczas rozmowy o pracę i jak należy się stosownie ubrać. były tez 

zajęcia plastyczne oraz z zajęcia z decoupage. Robili-

śmy szkatułki, które potem były wystawione na kier-

masz. W czasie wolnym każdy mógł iść na basen, nad 

morze albo do kogoś na kawę, żeby porozmawiać. Wie-

czorem mieliśmy dyskoteki z Dj. Na obozie byli rodzi-

ce, praktykanci z Medycznego Studium Zawodowego, 

byli także uczestnicy z WTZ Kłecko oraz siostry za-

konne z podopiecznymi z Mielżyna. Nie zabrakło też 

naszej kadry: P. Agaty Liszewskiej, P. Moniki Zawada, 

P. Łukasza Jaźwińskiego i P. Sebastiana Łuczaka. Po szkoleniu spodziewałem się dowiedzieć 

czegoś nowego, co ma nam  pomóc w znalezieniu pracy, zarabianiu pieniędzy, założenia własnej 

firmy i stania się po prostu niezależnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Szkolenie było bardzo pouczające  i bardzo ciekawe, ale  nasze realia w Polsce nadal dają nam 

sporo do życzenia na temat rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, więc pozostaje nadal cze-

kać aż coś się zmieni na lepsze. Dźwirzyno to ładna miejscowość nadmorska, więc najlepiej po-

jechać do niej w okresie wakacyjnym, kiedy wszystkie atrakcje są  dostępne. Pogoda była zim-

na ale w końcu byliśmy tam w okresie prawie już zimowym :). Podsumowując na obozie było bar-

dzo dużo atrakcji  i  bardzo ciekawe zajęcia, które miały nas przygotować  do podjęcia własnej 

pracy w najbliższym czasie naszego życia. Każdy z nas chciał jeszcze zostać kilka dni nad mo-

rzem ale niestety szkolenie trwało tylko 5 dni, więc każdy z nas ze smutkiem musiał wracać do 

domu. Podróż powrotna troszkę się dłużyła ale na pewno każdy z nas czekał aż dojedziemy do 

domu. Do Gniezna dojechaliśmy  około godziny 21. 

Autor: Łukasz S. 
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Szanowni Rodzice i Uczestnicy WTZ Gniezno 
 

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości 
oraz refleksji dotyczących 
minionego okresu i planów 
na nadchodzący Nowy Rok. 
W tych wyjątkowych dniach 

chcemy Wam życzyć 
wiele zadowolenia i sukcesów 

z podjętych wyzwań. 
Wesołych Świat Bożego Narodzenia 

oraz wielu radosnych chwil 
w nadchodzącym 2013 roku 
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