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W tym numerze! 

 
 Aktualności, czyli co robiliśmy  w: Listopadzie, Grudniu. 

 

 Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci. 

 

 Portrety: Pani Psycholog. 

 

 WTZ na sportowo: X Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Kalisza Osób Niepeł-

nosprawnych w Lekkiej Atletyce, VIII Andrzejkowy Integracyjny Turniej Kręglarski 

w klubie „Nest”. 

  

 Tam byliśmy: XIV Rajd Niepodległości, Mikołajki z Radiem Plus w Galerii Gniezno.  

 

 Z życia WTZ: Święto Muzyki i Tańca - Dzień z Hip - Hopem, VI Dni Otwarte 

WTZ Gniezno. 

 

 Nasi felietoniści: Karolina przedstawia ciekawostki dotyczące Japonii. 
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Nasi  

solenizanci: 

Sylwia,  

Renata 

Grzegorz, 

Agnieszka, 

Katarzyna, 

Eligiusz, 

Barbara, 

Marcin, 

Dariusz, 

Ewa, 

Eugeniusz 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 
     1 2 

3 Sylwia 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 Renata 13 14 15 16 

17 Grzegorz 18 Agnieszka 19 20 21 22 23 

24 25 Katarzyna                                    26 27 28 29 30 

                                          LISTOPAD 2014 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 
1 Eligiusz 2 3 4 Barbara 5 6 7 Marcin 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 Dariusz 20 21 

22 23 24 Ewa 25 26 27 28 

29 30 Eugeniusz 31     

                                          GRUDZIEŃ 2014 



PORTRETY 
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Rubryka ta, przybliży działalność pracowni oraz sylwetki osób 

w nich pracujących. 

 

W dzisiejszym numerze przybliżymy postać pani psycholog -  

Anny Wietrzykowskiej. 

        Dnia 27.10.2014 r. pracę w na-

szym warsztacie rozpoczęła nowa psy-

cholog - pani Anna Wietrzykowska. 

Nowy pracownik naszej placówki ma 26 

lat. Pani Ania jest bardzo ciekawą, po-

mocną, otwartą i sympatyczną osobą. 

Nasza nowa pani psycholog pochodzi z 

Dolnego Śląska, a od dwóch lat miesz-

ka w Poznaniu.  

         Pani Ania trenuje wschodnie sztuki walki i w ogóle lu-

bi sport. W wolnej chwili lubi posłuchać ciekawej muzyki, 

oraz obejrzeć dobry i wartościowy serial. 

Autorzy: Karolina K., Tomasz S. 



TAM BYLIŚMY 
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XIV RAJD NIEPODLEGŁOŚCI 

      W święto niepodległości uczestniczyliśmy w 

rajdzie pieszym po ulicach naszego miasta. Trasa 

była inna niż co roku i dowiedzieliśmy się kilku no-

wych ciekawostek. Początek rajdu nastąpił o godz. 

9:30 spod pomnika Bolesława Chrobrego. 

 

       Po drodze zwiedziliśmy dom, w 

którym mieszkał Józef Chociszewski - w święto niepodległości 

przypadła 100 rocznica jego śmierci. Poza tym dowiedzieliśmy 

się, że strzałki namalowane na kamienicy przy ul. Chociszew-

skiego oznaczają wejście do schronu (ratownicy po bombardo-

waniu wiedzieli dzięki temu, gdzie szukać ocalałych). Następ-

nie zwiedzaliśmy schron i pozostałości po pomieszczeniach ra-

diostacji SA. na ul. Jasnej. 

 

       W XIV Rajdzie Niepodległości uczestniczyli: Sławek, Stasiu, Kasia L., Ra-

fał A., Lidka, Krzysztof Sz. oraz Grzegorz. Opiekę nad uczestnikami sprawo-

wały Panie: Magdalena Zbiranek, Anna Krysińska i Katarzyna Wegnerska. Rajd 

okazał się bardzo ciekawy i pouczający, tym bardziej, że pogoda także nam 

dopisała.  

Autor: Magdalena Zbiranek 



WTZ NA SPORTOWO  
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X MIĘDZYNARODOWE HALOWE MISTRZOSTWA KALISZA  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LEKKIEJ ATLETYCE 

       Dnia 20 listopada w czwartek odbyły się X Mię-

dzynarodowe Halowe Mistrzostwa Kalisza Osób Nie-

pełnosprawnych w Lekkiej Atletyce. W imprezie tej 

brało udział ogólnie 21 drużyn, z naszej placówki nato-

miast 10 uczestników. Przyjemność i zaszczyt repre-

zentowania WTZ Gniezno mieli: Magdalena, Natalia W., 

Rafał A., Nikodem, Sebastian G., Marcin, Sebastian N., 

Renata L., Paulina, Karolina K. Indywidualnie nasza dru-

żyna zdobyła 11 medali. 

       Magda zajęła 1 miejsce w biegu na 60 m, i w sztafecie 3 

miejsce. Natalia zajęła w szta-

fecie 3 miejsce, a w skoku 

wzwyż również 3 miejsce. Rafał 

w sztafecie uplasował się na 3 

miejscu, natomiast w skoku 

wzwyż zajął 2 miejsce. W konku-

rencji bieg na 60 m ten sam 

uczestnik był na 4 miejscu. Niko-

dem w sztafecie zajął 3 miejsce, 

z kolei Sebastian w skoku w dal 2 miejsce. Jeżeli cho-

dzi o wyścig na wózkach, to Renata uplasowała się na 3 miejscu, a Sebastian na 4 miej-

scu. Paulina w rzucie piłką lekarską zajęła 1 miejsce, a w konkurencji skok w dal Karoli-

na wywalczyła 2 miejsce. Marcinowi wprawdzie nie udało się zdobyć medalu, ale walczył 

wspólnie z nami zdobywając bardzo cenne punkty. 

        



WTZ NA SPORTOWO CD... 
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       W klasyfikacji drużyno-

wej zajęliśmy 1 miejsce !!! , 

z czego jesteśmy bardzo 

dumni i szczęśliwi, że czwar-

ty rok z rzędu wygraliśmy. 

       Chcemy też podziękować 

panu Darkowi Dzielowi, że 

nas tak dzielnie przygotowy-

wał do tych zawodów i organizował 

treningi, które nam nie- zwykle pomogły i nas zmobilizowa-

ły. Życzymy sobie dal- szych takich sukcesów i osiągnięć 

sportowych, aby każdy rok był dla nas sukcesem, i żeby 

nam dopisywało zdrowie i z każdym rokiem nabierali sił. 

Autor: Paulina 

Z ŻYCIA WTZ 

ŚWIĘTO MUZYKI I TAŃCA - DZIEŃ Z HIP - HOPEM 

              25 listopada 2014 był dniem z HIP - HOPEM. 

Jak zawsze przed śniadaniem odbyła się pierwsza 

część nauki tańca prowadzona w dwóch grupach. Jed-

ną grupę prowadziła na stołówce Dominika Sochacka - 

Drzewiecka, druga miała zajęcia na sali gimnastycznej 

z Magdaleną Witczak.  



Z ŻYCIA WTZ CD ... 

Rok 2014, Numer 4                    Str. 7 

        Po przerwie śniadaniowej, na której były serwo-

wane dla wszystkich pyszne hot - dogi, odbyła się 

druga część tańca. Pod-

sumowaliśmy to czego 

już się nauczyliśmy i 

oprócz tego doszło parę 

nowych kroków. Następ-

nie obie grupy zatańczy-

ły na stołówce - jedna po drugiej na 

zasadzie pojedynku. Wszyscy do tego 

podeszli ze śmiechem i na "luzie" - 

nie było rywalizacji, a tylko i wyłącz-

nie dobra zabawa. Po zakończonych 

tańcach obejrzeliśmy film muzyczny 

"Street Dance 2". Tak nam miło minął 

dzień z HIP - HOPEM.  

Autor: Magdalena Witczak 

NASI FELIETONIŚCI 

KAROLINA PRZEDSTAWIA CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE JAPONII 

Chciałabym Wam przedstawić kilka ciekawostek na temat Japonii. Moim zdaniem 

oto najważniejsze z nich: 

 

1) Gęstość zaludnienia wynosi 336,3 osób/km2.  

 

2) Kraj ten jest 1,2 razy większy od Polski.  

 

3) Główna religią jest buddyzm, shinto.  
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5) Najwyższym szczytem jest Fudżi 3776 m n.p.m.  

 

6) Najdłuższą rzeką jest Shinano - 367 km.  

 

7) Średnia długość życia wynosi 82 lata.  
 

8) Ustrój polityczny - monarchia parlamentarna, sys-

tem gabinetowo-parlamentarny.  

 

9) Kraj ten zamieszkuje około 600 Polaków.  

 

10) Japonia to archipelag ponad 3 000 wysp. Cztery 

główne to Honsiu, Kiusiu, Shikoku i Hokkiado, zajmu-

jące 97% całkowitej powierzchni lądowej kraju.  

 

11) Japończycy nadal noszą kimono nie tylko podczas festiwali i różnych wy-

darzeń specjalnych, ale i na co dzień.  

 

13) Stoły w domach są bardzo niskie. Posiłki spożywa się siedząc na podłodze.  

 

14) W Japonii występuje średnio 1500 trzęsień ziemi rocznie.  

 

15) W kraju tym produkuje się najwięcej samochodów na świecie (Toyota, 

Mazda, Daihatsu, Honda i Suzuki).  

 

16) Istnieją 4 różne style pisania: romaji, katakana, hiragana i kanji.  

 

17) W Japonii obowiązuje lewostronny ruch.  

 

18) Rok szkolny zaczyna się w kwietniu.  

 

19) Wiele kobiet w Japonii to zagorzałe fanki piłki nożnej i hokeja. 

 

20) Jest to jedyny kraj na świecie, w którym mafie działają otwarcie. Mają 

oficjalne biura, ozdobione godłem gangu. Pilnują porządku w swoich regionach. 

Wzorują się na kodeksach samurajów.   

NASI FELIETONIŚCI CD ... 

Autor: Karolina K. 
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WTZ NA SPORTOWO 

VIII ANDRZEJKOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ KRĘGLARSKI 
W KLUBIE „NEST” 

        Piątek 28 listopada stał pod znakiem andrzejkowej 

zabawy i sportowego święta. 2 dni przed kalendarzowy-

mi andrzejkami  Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepeł-

nosprawnych „Razem” zorganizo-

wało już po raz ósmy Andrzejko-

wy Integracyjny Turniej Krę-

glarski. Tradycyjnie miejscem 

naszego spotkania był klub 

„Nest”. 

        W andrzejkowym turnieju wzięło udział 120 podopiecznych 

z Warsztatów Terapii Zajęciowej i z Ośrodków Szkolno – Wy-

chowawczych z terenu województwa wielkopolskiego. W te piąt-

kowe przedpołudnie mieliśmy przyjemność i zaszczyt gościć: 

SOSW Nr 2 Gniezno, SOSW Nr 2 

Gimnazjum Gniezno, SOSW Kłecko, ŚDS Trzemeszno, 

WTZ Kalisz, WTZ Jarocin, WTZ Środa Wlkp. oraz WTZ 

Kłecko. 

        Po oficjalnym przywitaniu przybyłych gości na dobre 

rozpoczęły się rozgrywki kręglarskie, które przede 

wszystkim były świetną zabawą i jakże miłą formą spędze-

nia wolnego czasu dla wszystkich zawodników. Każda z 9 drużyn liczyła 5 graczy. Barw 

naszego WTZ bronili: Anna N., Stasiu, Łukasz S., Marcin oraz Roland. W czasie gdy 

część zawodników zbijała kręgle, pozostali uczestniczyli 

w dyskotece, którą prowadził DJ. Muzyka płynąca z gło-

śników najwyraźniej wszystkim bardzo przypadła do gu-

stu. Parkiet pękał w szwach, na których tanecznych sza-

leństw było co nie miara. 



 

  WTZ NA SPORTOWO CD ... 
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        Wszystko co dobre 

szybko się kończy . . . i nie-

stety zakończyła się dysko-

teka, podobnie jak nadszedł 

kres zmagań na kręgielni. 

W klasyfikacji zespołowej 

najlepsi okazali się zawod-

nicy WTZ Jarocin, po-

dium uzupełniły jeszcze 

SOSW Kłecko (II miej-

sce) oraz WTZ Środa 

Wlkp. (III miejsce). 

Najlepszym indywidual-

nym zawodnikiem okazał 

się Bartłomiej Jabłoński 

z WTZ Kłecko. Medali-

stom jak i wszystkim 

zawodnikom uczestniczącym w VIII Andrzejkowym Integracyjnym Turnieju Kręglar-

skim pragniemy serdecznie pogratulować i zarazem podziękować za postawę FAIR 

PLAY ! 

        Na zakończenie dokonano wręczenia statuetek dla trzech 

najlepszych drużyn, medali dla wszystkich zawodników trzech 

zwycięskich drużyn oraz medalu dla najlepszego zawodnika. 

Ponadto wszyscy uczestnicy turnieju  otrzymali paczki pełne 

słodyczy. Nikt też nie wyszedł głodny z piątkowej imprezy, po-

nieważ każdy otrzymał napój, drożdżówkę i spaghetti. 

        Dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie i czynne 

uczestnictwo w tej wyjątkowej imprezie. Do zobaczenia za 

rok ! 

Autor: Szymon Kistowski 



Z ŻYCIA WTZ 
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VI DNI OTWARTE WTZ GNIEZNO 

        Po raz kolejny w naszym warsztacie odbył się dzień 

otwarty. W sobotę 6 grudnia w godzinach 10-14 odbyły 

się warsztaty artystyczne, których celem było zaznajo-

mienie chętnych z poszczególnymi metodami wykonania 

różnych ozdób świątecznych. Wszystkie pracownie były 

otwarte dla gości, a na czele ich stali, jak zwykle, pod-

opieczni WTZ Gniezno, 

by pomagać, instruować i 

doradzać. W ramach kolej- nej odsłony Prezentu dla 
bliskich na święta można było przygotować z róż-

nego tworzywa anioły (koralikowe, drewniane, 

sznurkowo-filcowe, gipso- we), choinki filcowe i pa-

pierowo-wełniane, bombki quillingowe, gwiazdki 

szklane. 

        Tegoroczny warsztat 

przeszło ok 80 osób, a co najważniejsze - wszyscy wyszli 

bardzo zadowoleni i usatysfakcjonowani, dzierżąc w dło-

niach swoje wyroby. Oprócz tego sporym zainteresowa-

niem cieszył się kier-

masz, na którym wysta-

wione były prace naszych 

uczestników. Kuchnia za-

oferowała słodkie cia-

steczka kruche i pyszną kawę. 

         Bardzo cieszy nas fakt, że zajęcia te, tzw. dni 

otwarte wpisały się już na dobre na nasz kalendarz 

wydarzeń integracyjnych, a co więcej, że mamy już 

stałych odbiorców, którzy kończąc pracę pytają o 

kolejny termin spotkania. 

Autor: Dominika Sochacka - Drzewiecka 



TAM BYLIŚMY 

MIKOŁAJKI Z RADIEM PLUS W GALERII GNIEZNO 
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       W sobotę 6 grudnia terapeuci naszego 

Warsztatu wspomogli akcję Radia Plus orga-

nizowaną po raz trzeci w gnieźnieńskiej Gale-

rii. W ramach akcji zadaniem terapeutów by-

ło stworzenie specyficznej pracowni św. Mi-

kołaja, która zachęcała do wykonania własno-

ręcznych ozdób choinkowych. Przy odrobinie 

materiałów i ogromie zapału zarówno anima-

torów, jak i dzieci, które licznie zaangażowały się w zaproponowaną pracę 

powstały fantastyczne ozdoby, zawieszone 

później na choince Radia Plus. 

        Wykonane zostały kartki świąteczne, 

bombki styropianowe, choinki ozdobne i długi, 

bardzo kolorowy i oryginalny łańcuch, który na 

końcu został zawieszony. Oprócz pracowni św. 

Mikołaja, WTZ miał okazję zaprezentować 

klientom Galerii Gniezno swoje wyroby. Kier-

masz cieszył się sporym zainteresowaniem. Bardzo dziękujemy redakcji Ra-

dia Plus za zaproszenie do akcji, a ponieważ to już drugi rok, jak współpracu-

jemy z Plusem, mamy nadzieję na kolejne odsłony w przyszłych latach. 

Autor: Dominika Sochacka - Drzewiecka 
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Szanowni Rodzice i Uczestnicy WTZ Gniezno 

 

Gdy nadejdą Święta 
niech ciepło rodzinne, nadzieja i radość 

zapukają do Państwa drzwi 
a Nowy Rok przyniesie 

pomyślność, szczęście, dużo sukcesów 
i uśmiech każdego dnia. 

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wielu pięknych i radosnych chwil 

w nadchodzącym 2015 roku 

Zarząd Stowarzyszenia „RAZEM”, Kierownictwo i Kadra WTZ Gniezno 

WYDAWCA: WTZ Gniezno, ul. Kolejowa 2 

 

AUTORZY TEKSTU: Karolina K., Tomasz S., Paulina, Magdalena Zbiranek,  

Magdalena Witczak, Dominika Sochacka-Drzewiecka, Szymon Kistowski        
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