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W tym numerze ! 

 
 Aktualności, czyli co robiliśmy  w: Wrześniu, Październiku, Listopadzie i  

Grudniu. 

 

 Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci. 

 

 WTZ na sportowo: XIV Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie, 

XIX Regionalna Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w Witkowie, XI Międzynarodowe 

Halowe Mistrzostwa Kalisza Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce,  

IX Andrzejkowy Integracyjny Turniej Kręglarski w klubie „Nest”. 

  

 Tam byliśmy: Z wizytą w Pyzdrach, Jarmark Bożonarodzeniowy. 

 

 Z życia WTZ: Podsumowanie projektu „Jeszcze sprawniej… na rynku pracy”,  

25 urodziny Darka !, Przedstawienie o Lwowie, Wizyta pani kosmetyczki,   

Podsumowanie projektu „Droga Wyobraźni… !”, VIII Drzwi Otwarte WTZ Gniezno, 

Przedstawienie pt. „Zdrówko”. 
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Nasi  

solenizanci: 

Dorota, 

Łukasz, 

Tomasz, 

Tadeusz, 

Szymon, 

Rafał 

 

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 2015 

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  

                                       PAŹDZIERNIK 2015 

                   Str. 2   
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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 2015 

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 2015 



Z ŻYCIA WTZ 
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Autor: Agata Kryszak - Zdrojewska 

PODSUMOWANIE PROJEKTU  
„JESZCZE SPRAWNIEJ... NA RYNKU PRACY” 

      11 września dobiegł końca trwający cztery tygodnie 

cykl szkoleń będących częścią projektu „Jeszcze 

sprawniej… na rynku pracy”. Ce-

lem projektu była aktywizacja 

zawodowa osób niepełnospraw-

nych intelektualnie z terenu po-

wiatu gnieźnieńskiego. W wyda-

rzeniu wzięło udział 30 osób (w 

tym również uczestnicy naszego Warsztatu), którzy w trakcie 

szkoleń mieli okazję zdobyć nowe kwalifikacje przydatne na 

współczesnym rynku pracy, roz-

poznać własne umiejętności i za-

interesowania oraz określić swoje 

mocne strony.  Dzięki współpracy z Zakładem Doskona-

lenia Zawodowego uczestnicy projektu wzięli udział w 

pięciu kursach: florystycznym, kosmetycznym, prac re-

montowo-budowlanych, obsługi kasy fiskalnej oraz ob-

sługi urządzeń biurowych. Po 

ukończeniu danego szkolenia każ-

dy otrzymał certyfikat wraz z suplementem zawierającym szcze-

góły na temat zdobytych umiejętności. Dodatkowo w ramach pro-

jektu odbyły się spotkania z trenerami pracy, dzięki którym 

uczestnicy mogli podszkolić swoje umiejętności tworzenia CV czy 

listu motywacyjnego oraz mogli dowiedzieć się jak skutecznie po-

ruszać się po współczesnym rynku pracy. 

      Biorąc pod uwagę istotę zagadnienia problemu jakim jest ak-

tywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych  będziemy dokładać wszelkich starań, aby 

również w przyszłym roku zorganizować podobne przedsięwzięcie . 

      Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego. 



Z ŻYCIA WTZ 
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25 URODZINY DARKA ! 

       W poniedziałek 21 września br. nasz uczestnik Darek obcho-

dził 25 urodziny i postanowił podzielić się swoją 

radością z całą społecznością WTZ Gniezno. Sza-

nowny jubilat poczęstował nas przepysznym tor-

tem, natomiast z rąk swojego instruktora Seba-

stiana Łuczaka otrzymał urodzinowy upominek 

wykonany z witrażu.  Oczywiście wszyscy odśpie-

waliśmy naszemu koledze  uroczyste STO LAT. 

Po pysznym cieście, w sympatycznej atmosferze 

odbyła się jeszcze dyskoteka. Zabawa była przed-

nia ! 

       Z tego miejsca jeszcze raz życzymy 

Darkowi wszystkiego co najlepsze, dużo 

zdrowia, spełnienia marzeń oraz żeby ten 

Twój radosny uśmiech  nigdy nie znik-

nął z Twojej twarzy.     

Autor: Szymon Kistowski 

PRZEDSTAWIENIE O LWOWIE 

       6.10.2015 r. nasz warsztat odwiedzili panowie z 

Tarnowa, którzy przygotowali dla Nas przedstawienie 

pt. „Nie ma jak Lwów”.  Opowiadało one o życiu i twór-

czości 2 rodowitych lwowian i przyjaciół zarazem - Ka-

zimierza Wajdy i Henryka Vogelfängera. Wymienieni 

panowie  stworzyli legendarny duet „Tońcio i Szczep-

cio” w słuchowisku radiowym „Wesoła Lwowska Fala” w 

skeczach Wiktora Budzyńskiego, a następnie wła-

snych.   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Weso%C5%82a_Lwowska_Fala
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Budzy%C5%84ski_%281906-1972%29
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      Warto dodać, że dzięki ich 

występom, audycja w krótkim 

czasie z lokalnego programu sta-

ła się najpopularniejszą audycją 

radiową w przedwojennej Polsce 

i jedną z najpopularniejszych w 

całej historii Polskiego Radio. 

      I właśnie w te wtorkowe przedpołudnie byliśmy świadkami 

tych jakże bardzo śmiesznych skeczów, gdyż panowie – aktorzy wcielili się w role 

Tońcia i Szczepcia. Dowiedzieliśmy się też o wielu 

ciekawych faktach z ich bardzo bogatego życia. W 

czasie występu panowała bardzo przyjemna atmos-

fera, a śmiechu było co nie miara. Nasi goście za-

prosili nas też w czasie przedstawienia do wspólne-

go tańca. Po zakończe-

niu spektaklu była też 

możliwość zrobienia 

sobie zdjęcia z aktora-

mi, co bardzo nam się spodobało. 

      Naszym gościom dziękujemy za ciekawe przed-

stawienie oraz mile spędzony czas, z kolei naszej pani 

kierownik jesteśmy wdzięczni 

za zaproszenie panów – aktorów do naszego warsztatu.  

Z ŻYCIA WTZ CD ... 

Autorzy: Katarzyna Ś., Katarzyna L.,  Damian 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Radio


WTZ NA SPORTOWO  
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       Dnia 15 października br. wyjechaliśmy na bardzo ciekawe 

i oryginalne zawody sportowe w Krotoszynie. Były to zawody 

w pływaniu i bowling. W za-

wodach pływackich repre-

zentowali nas: Marta, Asia, 

Przemek Sz., Sebastian G. 

oraz Rafał A. Z kolei w bow-

lingu: Marcin, Michał i Łu-

kasz S. Kadra WTZ obecna 

była w osobach: pani Jolanty 

Bosak, pani Agaty Liszew-

skiej oraz panów Dariusza Dziela i Juliana Pawłowskiego. 

       Z naszej ekipy najlepsza okazała się Marta, któ-

ra zdobyła 1 złoty i 1 srebrny medal – odpowiednio na 

dystansie 25 i 50 m techniką klasyczną i dowolną. 

Medale także przywieźli 

inni zawodnicy. Przemek 

zdobył srebrny i brązo-

wy medal w stylu dowol-

nym na 25 i 50 m. Seba-

stian zdobył brązowy 

medal na dystansie 25 m stylem klasycznym.  

XIV SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W KROTOSZYNIE 



WTZ NA SPORTOWO CD ... 
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Także reszta naszych zawodników zaprezentowała się z 

bardzo dobrej strony. Asia zajęła 4 miejsce w pływaniu z 

asekuracją, a Rafał 5 miejsce w nurkowaniu i 8 miejsce w 

zjeżdżaniu. Pływający 

terapeuci zajęli odpo-

wiednio – Jolanta 4 

miejsce na dystansie 

50 m stylem dowolnym, a Dariusz 5 miejsce na tym 

samym dystansie. Trój- ka naszych zawodników w 

kręgle także bardzo dobrze się zaprezentowała, 

co przyczyniło się, że w ogólnej klasyfikacji zajęli-

śmy II miejsce na 14 drużyn startujących. 

       Zdobyliśmy cenną nagrodę, jaką jest mikrofalówka, która od tej pory podgrzewa 

nam niejedno pyszne śniadanko .     

Autor: Dariusz Dziel 

Z ŻYCIA WTZ 

WIZYTA PANI KOSMETYCZKI 

       Dnia 03.11.2015 r. nasz warsztat odwiedziła pani Agnieszka, 

która jest kosmetyczką. Nasz gość był tak miły i uprzejmy, że 

postanowił wszystkim zainteresowanym dziewczynom dokonać za-

biegów kosmetycznych, żeby tylko wymienić depilację brwi lub 

farbowanie brwi i rzęs, czyli popularną hennę. Zadowolone i 

uśmiechnięte buzie naszych uczestniczek, były dowodem na to, że 

dziewczyny były szczęśliwe, a zmiana w ich wyglądzie wpłynęła na 

nasze podopieczne tylko pozytywnie i relaksująco.  
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        Warto dodać, że pani Agnieszka, 

odwiedziła już nasz WTZ wcześniej, 

gdyż brała udział w projekcie 

„Jeszcze sprawniej… na rynku pracy”. 

Z tego miejsca chcemy jej bardzo 

podziękować za okazaną pomoc i wizy-

tę. Może kiedyś poprzez zabiegi pani 

Agnieszki, na warsztacie upiększeni 

zostaną nasi panowie  ?  

Z ŻYCIA WTZ CD ... 

Autorzy: Joanna i Alina 

TAM BYLIŚMY 

Z WIZYTĄ W PYZDRACH 

       W czwartek 5 listopada grupa uczestników wraz z opiekunami uczestniczyła w 

imprezie integracyjnej w Pyzdrach. Impreza ta była połączona z 14 - leciem WTZ 

Ruda Komorska. 

       Impreza rozpoczęła się o godz. 11:00 od oficjal-

nych wystąpień i spe- cjalnego pokazu „mody 

warsztatowej” w wyko- naniu uczestników z WTZ 

Ruda Komorska. Po czę- ści oficjalnej przyszedł 

czas na pyszny obiad, ciasto, kawę i kilkugodzinną 

zabawę. W imprezie uczestniczyło kilka WTZ-

ów i ŚDS-ów , władze gminy Pyzdry oraz sponso-

rzy. Nasz warsztat reprezentowali: Joanna, Anna N., Michał, Marcin i Przemek Sz. 

Opiekunami grupy byli Dariusz Dziel i Sebastian Łuczak. 

 
Autor: Sebastian Łuczak 
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WTZ NA SPORTOWO 

XIX REGIONALNA OLIMPIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W WITKOWIE 

       Dnia 21 listopada br.  odbyła się w Witkowie XIX 

Regionalna Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. Podob-

nie jak w latach ubiegłych areną sportowych zmagań 

była hala OKSiR przy ul. Czerniejewskiej. W tej wyjąt-

kowej imprezie udział 

wzięło 9  zespołów z na-

stępujących placówek: 

WTZ Kłecko, WTZ Jaro-

cin, WTZ Wiardunki, WTZ Grodzisk Wlkp., WTZ Gnie-

zno, Ośrodek Rehabilitacyjno – Pedagogiczny „Nasz 

Dom” w Gębicach, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wy-

chowawczy nr 2 w Gnieźnie, Specjalny Ośrodek Szkol-

no – Wychowawczy nr 14 – Gimnazjum w Gnieźnie i 

Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Ludwiki w 

Poznaniu.     

       Sportowe zmagania dotyczyły następujących kon-

kurencji sportowo – rekreacyjnych: bieg na 40 m, 

skok w dal z miejsca, rzut piłką do kosza, rzut 

piłką lekarską, rzut ringo, rzut lotką do tarczy, 

rzut woreczkami do kosza, wyścig samodzielny 

wózków na 20 m, rzut woreczkami do kosza wózko-

wiczów, sztafeta, przeciąganie liny. 

       Jak co roku w ręce naszych uczestników trafiły medale.  2 złote medale zdobył 

Tomek S. odpowiednio w konkurencjach:  wyścig samodzielny wózków na 20m i rzut 

woreczkami do kosza wózkowiczów. W tych samych dyscyplinach 2 srebrne krążki 

zdobyła Grażyna. Wielkie gratulacje dla Was kochani jak i dla całego zespołu WTZ 

Gniezno ! W klasyfikacji ogólnej nasza drużyna zajęła IX miejsce.  

       Podczas witkowskiej imprezy wszystkie zespoły otrzymały atrakcyjne nagrody i 

dyplomy, natomiast pucharami nagrodzono 6 najlepszych ekip. Po sportowych emo-

cjach na wszystkich czekał obiad.  
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       Organizatorem  XIX Regionalnej Olim-

piady Osób Niepełnosprawnych było Stowa-

rzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie, 

wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej w 

Gnieźnie, Stowarzyszeniem Rodzin i Osób 

Niepełnosprawnych „Razem”, Urzędem Gminy 

i Miasta w Witkowie, OKSiR -em i Szkołą 

Podstawową im. Lotnictwa Polskiego w Wit-

kowie. 

       Sportowa rywali- zacja,  a przede wszystkim rekreacja i 

zabawa, jak co roku odbywała się w rodzinnej i przyjacielskiej 

atmosferze. Jeszcze tylko rok i znowu się spotkamy . . . tym 

razem na jubileuszo- wej, bo już XX olimpiadzie.        

Autor: Szymon Kistowski 

XI MIĘDZYNARODOWE HALOWE MISTRZOSTWA KALISZA  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LEKKIEJ ATLETYCE 

       W dniu 24 listopada odbyły się XI Między-

narodowe Halowe Mistrzostwa Kalisza Osób 

Niepełnosprawnych. Tego dnia w sportowych 

zmaganiach wzięły udział 

22 drużyny, w tym z na-

szej placówki, czyli 

Warsztat Terapii Zajęcio-

wej z Gniezna. Warsztat 

reprezentowany był przez 

10 uczestników, tj. : Sebastian G., Marcin, Renata L., Mag-

dalena, Paulina, Natalia D., Natalia W., Rafał A., Nikodem i 

Sebastian N.  



WTZ NA SPORTOWO CD ... 
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       Indywidualnie zdobyliśmy medale z czego jesteśmy bardzo 

zadowoleni, ale co istotniejsze drużynowo zajęliśmy I miejsce ! 

Zdobyliśmy nagrodę i puchar. 

       Jesteśmy zaszczy-

ceni, że wspólnymi siła-

mi osiągnęliśmy tak wie-

le. Mamy nadzieję, że 

za rok też nam się uda 

oraz, że będziemy zdobywać dalsze sukce-

sy. 

       Zawody przebiegały w radosnej i przy-

jaznej atmosferze, a opiekę sprawowała nad nami pani kierownik Kamilla Wesołowska 

– Czajka, oraz panie: Magdalena Malinger, Magdalena Witczak, Justyna Frankowska 

oraz panowie: Julian Pawłowski i Dariusz Dziel. 

Autor: Paulina 



Z ŻYCIA WTZ 

PODSUMOWANIE PROJEKTU „DROGA WYOBRAŹNI… !” 
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       Projekt "Droga Wyobraźni...!" to szeroko zakrojone działanie 

na rzecz promocji wśród dzieci i młodzieży pozytywnych postaw 

względem osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Podczas 

prawie półrocznej pracy (projekt trwał bowiem w miesiącach lipiec-

listopad) udało nam, jako Stowarzyszeniu, przygotować niebywałe 

przedstawienie z udziałem 40 aktorów, zaplanować warsztaty dla 

gnieźnieńskich placówek edukacyjnych (szkoły podstawowe i gimna-

zja) oraz odwiedzić niektóre z nich, by poprzez wspólne działanie 

zasygnalizować potrzebę integracji, tolerancji i pozytywnych za-

chowań. najważniejszym jednak osiągnięciem jest, po raz kolejny, 

spełniony podstawowy warunek - zawiązanej i wszechobecnej w całym projekcie INTEGRACJI. 

Wszystko co dobre, szybko się kończy.  

       W czwartek 26.11. o 17:00 zakończyliśmy projekt "Droga Wyobraźni...!". Zaprosiliśmy na to 

wydarzenie przede wszystkim naszych 40 zaangażowanych w trakcie projektu uczestników, całą 

kadrę obsługującą to przedsięwzięcie, zarząd Stowarzyszenia RAZEM i, niestety nieobecnego, 

ale zawsze mile widzianego dyrektora Centrum Kultury Scena To Dziwna, placówki będącej part-

nerem tego projektu. Nie obyło się bez pysznej kolacji, rozdania wszystkim uczestnikom certy-

fikatu świadczącego o uczestnictwie, oraz rozdysponowaniu rekwizytów z przedstawienia, przy-

gotowywanych podczas różnych warsztatów ujętych w ramach projektu.  

       Oczywiście pojawiały się pytania, czy następny projekt odbędzie się w przyszłym roku, czy 

będzie tak samo fajny, co jedynie utwierdza nas, jako Stowarzyszenie w przekonaniu o dwóch 

słusznościach - że takie projekty są potrzebne, oraz, że organizacja tego rodzaju przedsięwzięć 

chyba całkiem dobrze nam wychodzi (nieskromnie zaznaczając). Miejmy nadzieję, do przeczyta-

nia, zobaczenia i usłyszenia za rok przy okazji kolejnego integracyjnego projektu...  

Autor: Dominika Sochacka - Drzewiecka 



WTZ NA SPORTOWO  

IX ANDRZEJKOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ KRĘGLARSKI 
W KLUBIE „NEST” 

       Dnia 27.11. 2015 r. w klubie „Nest” odbył się 

Andrzejkowy Integracyjny Turniej Kręglarski Osób 

Niepełnosprawnych zorganizowany przez Stowarzy-

szenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”. 

Trudno w to uwierzyć, ale to już po raz dziewiąty 

spotykaliśmy się w przededniu Andrzejek, aby 

uczestniczyć w tym 

sportowo – integra-

cyjnym święcie. 

       W turnieju udział wzięły osoby z Warsztatów 

Terapii Zajęciowej i z Ośrodków Szkolno – Wycho-

wawczych z terenu całej Wielkopolski, tj. : Gimna-

zjum nr 14 w Gnieź-

nie, Zespół Szkół Zawodowych w Gnieźnie, Środowi-

skowy Dom Samopomocy w Trzemesznie, Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Gnieźnie oraz WTZ: Kalisz, 

Jarocin, Środa Wlkp. i Kłecko. Po części oficjalnej i 

przywitaniu gości rozpoczęły się zmagania na torze 

kręglarskim. Każda drużyna składała się z 5 graczy, 

natomiast same rozgrywki odbywały się w 2 turach. 

       Nasz warsztat reprezentowany przez: Dorotę, 

Łukasza S., Łukasza G., Darka R. i Krzysztofa Sz. 

zajął ostatecznie VIII miejsce. Ze zwycięstwa cie-

szyli się uczestnicy z WTZ Jarocin, 2 miejsce stało 

się udziałem WTZ Kłecko, a na najniższym stopniu 

podium stanęli koledzy i koleżanki z Kalisza. Jeżeli 

chodzi o wynik indywidualny to najlepszym zawodni-

kiem turnieju okazał się Dariusz Mucha (WTZ Jarocin) – zdobywca 99 punktów. 

Wszystkim pragniemy bardzo pogratulować !  
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       Oczywiście jak co roku sportowej rywalizacji, a 

tak naprawdę zabawie towarzyszyła też dyskoteka. 

Parkiet pękał w 

szwach, a taneczne-

mu szaleństwu nie 

było końca . 

       Trzem najlep-

szym drużynom wrę-

czono medale oraz 

statuetki. Wszyscy 

uczestnicy turnieju 

obdarowani zostali 

nagrodami w postaci 

paczek ze słodyczami. Dla wszystkich zgromadzonych w 

gościnnych progach klubu „Nest” zaserwowano też 

spaghetti oraz napoje. 

       Dziękujemy pięknie wszystkim za przybycie oraz za uczestnictwo i przestrzeganie 

zasad FAIR PLAY. Do zobaczenia za rok na jubileuszowym, bo już X Andrzejkowm In-

tegracyjnym Turnieju Kręglarskim Osób Niepełnosprawnych ! 

       Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. 

Autor: Szymon Kistowski 



Z ŻYCIA WTZ 

VIII DRZWI OTWARTE WTZ GNIEZNO 

       28 listopada w ramach drzwi 

otwartych odbyły się, już po raz 

ósmy, warsztaty artystyczne, na 

których (licznie przybyły) zainte-

resowane  osoby mogły skonfron-

tować swoje umiejętności pod 

okiem naszych uczestników. 

       W związku z okresem przedświątecznym uczestnicy warsz-

tatów  artystycznych mogli sprawdzić swoje siły podczas przy-

gotowania ozdób bożonarodzeniowych. Różnorodny wybór prac 

jakie zaoferowały poszczególne 

pracowanie sprawił, że każdy 

znalazł coś dla siebie. Do wyboru 

mieliśmy: drewniane choinki, 

bombki quilingowe, choinki wy-

klejane z kawy, ozdoby cera-

miczne, anioły z witrażu, ozdoby 

z wikliny papierowej, serca z 

filcu oraz bombki z cekinami. 

       Aby nie zabrakło sił, dla naszych gości został przewidziany 

poczęstunek  w postaci kawy, herbaty oraz pysznych ciasteczek . Dodatkowo 

uczestnicy warsztatów mieli możliwości nabycia prac 

podczas odbywającego się równolegle kiermaszu. Kolejne 

drzwi otwarte planujemy zorganizować  w okolicy następ-

nych świąt, na które już w tym mo-

mencie serdecznie zapraszam. Koszt 

warsztatu to jedyne 10 zł, natomiast 

przeżycia i wspomnienia bezcenne 

.  

Autor: Agata Kryszak - Zdrojewska 
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Z ŻYCIA WTZ 

PRZEDSTAWIENIE PT. „ZDRÓWKO” 

       Po raz kolejny nasza warsztatowa stołówka 

przez moment stała się teatralną sceną, gdyż mieli-

śmy przyjemność obejrzeć przedstawienie pt. 

„Zdrówko”. Wszystko to za sprawą aktorów ze zna-

nej już nam bardzo dobrze Agencji ART – META-

NOIA, którzy odwiedzili naszą placówkę 30 listopa-

da. 

       Spektakl  poruszał temat zdrowego odżywiania, diety i ćwiczeń na świeżym po-

wietrzu. Ciekawe było to, że aktorzy w swoim przedstawieniu odnosili się do kla-

sycznych utworów literackich tak znanych autorów 

jak: Adam Mickiewicz, Jan Kochanowski, Aleksander 

Fredro czy Henryk Sienkiewicz, przypominając w ten 

sposób wspaniałe opisy przyro-

dy oraz jakie potrawy serwo-

wane były w dawnych czasach. 

       Aktorzy jak zwykle bar-

dzo szybko potrafili się zinte-

grować z naszymi uczestnikami. Dowcipów i śmiechu było też 

co nie miara, dlatego też wszyscy bawiliśmy się doskonale w 

te poniedziałkowe przedpołudnie. 

Autor: Szymon Kistowski 
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TAM BYLIŚMY 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY 

       Święta już tuż, tuż. Każdy dzień przybliża nas do tych wyjątkowych dni. W 

WTZ praca wre..., przygotowujemy przeróżne ozdoby świąteczne. Oferta nasza jest 

bardzo bogata dlatego też wykorzystujemy każdą sposobność aby sprzedać nasze 

rękodzieła. 

       W dniach 04 - 06.12.2015r. uczestniczyliśmy  w Jarmarku Bożonarodzeniowym, 

organizowanym na gnieźnieńskim Rynku. Rynek zmienił się wówczas w bazarek, na 

którym nabyć można było głównie rękodzieło. Byliśmy ulokowani w domku nr 8. Ogrom 

prac sprawił, że nasz stragan cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Udało się 

sprzedać wiele naszych dzieł a zebrane pieniądze przeznaczymy na organizację Wie-

czoru wigilijnego. 

       Dziękujemy Prezydentowi Miasta Gniezna za stworzenie możliwości wyekspono-

wania naszych prac!!! 

Autor: Kamilla Wesołowska - Czajka 
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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 2016 roku 

 
Zarząd Stowarzyszenia „RAZEM”, Kierownictwo i Kadra WTZ Gniezno 
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