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W tym numerze! 

 
 

 Aktualności, czyli co robiliśmy  w: kwietniu, maju i czerwcu 

 Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci 

 Portrety: pracownia tkactwa  

 Tam byliśmy: rajdy piesze, XII Ogólnopolska Spartakiada Osób Niepeł-

nosprawnych Przygodzice 2011, Wycieczka nad morze (Chłapowo, Hel,  

Władysławowo) 

 Nasi felietoniści: Damian Karwacki - IV Turniej O Koronę Bolesława 

Chrobrego 

 Z życia WTZ: Jubileusz 15-lecia WTZ Gniezno, Wizyta w gnieźnieńskim 

teatrze, Koncert piosenek w wykonaniu gnieźnieńskich gimnazjalistów,  

Piknik u Tadzia. 

Komunikat: 

  Zajęcia kończymy 30 czerwca, a po przerwie wakacyjnej wracamy na  

  Warsztat  1 sierpnia !!! 
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kwiecień 2011 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

   1 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 Marek 26 27 28 29 30  

maj 2011 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

      1 

2 3  4 Monika 5 6 7 8 

9 10 11 12 13  14 Lidka 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25  26 Paulina 27 28 29 Magdalena 

30 31 Kamilla      

czerwiec 2011 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

  1 2 3 Tamara 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 Alina 17 18 Ela 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Nasi solenizanci: 

Marek, Katarzyna, Monika, 

Lidia, Paulina, Magdalena, 

Kamilla, Tamara, Alina, 

Elżbieta.  

 

W lipcu imieniny obchodzą 

Panie: Ania Krysińska i 

Hania Jabłońska oraz Ania 

Jabłońska - tą drogą skła-

damy   najlepsze 

życzenia !!! 

AKTUALNOŚCI 

Kwiecień 

 

Maj 

 VII Rajd Integracyjno - Sportowy Kłecko 2011 

 XII Ogólnopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Przygodzice 2011 

Czerwiec 

 Wycieczka nad morze (Chłapowo, Hel, Władysławowo) 

 IV Wiosenny Przegląd Twórczości Scenicznej  

 Jubileusz 15-lecia WTZ Gniezno       

 Rajd z okazji 15-lecia WTZ Gniezno oraz rajd historyczny „Śladami Starej Baśni” 

 Koncert piosenek 

 Piknik u Tadzia 
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 Z ŻYCIA WTZ 

JUBILEUSZ 15 - LECIA WTZ GNIEZNO 

        Ani się obejrzeliśmy, a Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnieźnie funkcjonują już 15 lat !

Wprawdzie 28 czerwca mija 15 lat od powstania naszego warszta-

tu, ale już 10 czerwca w gościnnych progach eSTeDe w Gnieźnie 

świętowaliśmy ten zacny jubileusz. Imprezę prowadziły: Pani Kie-

rownik Kamilla Wesołowska-Czajka oraz Pani Beata Sordyl-

pracownik socjalny naszego warsztatu. Jubileusz uświetniło swoją 

osobą wielu gości, żeby tylko wymienić Pana Senatora RP Piotra 

Gruszczyńskiego, prezesów Stowarzyszenia „Razem” w osobach 

Pana Tadeusza Kostki i Romualda Tomczyka, przedstawicieli gnieź-

nieńskiego PCPR: Pani kierownik 

Grażyny Pilarczyk oraz Pani 

Hanny Łęga. Na piątkową uro-

czystość przybył również kie-

rownik WTZ Gniezno w latach 

2001-2007 Pan Andrzej Kry-

szak. Oczywiście w tym wyjątkowym dniu nie mogło zabrak-

nąć uczestników naszej 

placówki wraz z rodzi-

nami. Byli też zwykli 

mieszkańcy Gniezna chcący świętować razem z nami. Na 

wszystkich przybyłych w te piątkowe popołudnie czekała 

moc atrakcji: koncerty, loterie, pokazy, występy. Najpierw 

na scenie amfiteatru pokaz dał iluzjonista, który przepro-

wadził nas w świat magii i czarów, następnie zaprezento-

wała się lokalna forma-

cja rockowa GryFFem 

po ŁyTkach, która wprowadziła publiczność w doskonały na-

strój. Ponadto mogliśmy też podziwiać pokaz sztuk walki 

capoeiry w wykonaniu dzieci i młodzieży. Zainteresowani 

mieli możliwość zobaczenia wozu strażackiego z bliska. 

Rocznica okazała się doskonałym momentem nie tylko do 

świętowania, ale także do zaprezentowania własnej działal-

ności, bo przecież nasi uczestnicy biorą czynny udział w ży-

ciu naszego warsztatu. I tak byliśmy świadkami pokazu tań-

ca zespołu „Trzeci wymiar” oraz konkursu piosenek w wykonaniu zespołu „Coś tu nie gra”. W am-

fiteatrze znajdowała się też meta I Pieszego Rajdu Integracyjnego WTZ Gniezno z Jankowa 

Dolnego do Gniezna. Były też stoiska rękodzieła i nordic walking z naszymi uczestnikami w ro-

lach głównych oraz kiermasz prac ich autorstwa. Z pewnością sporą atrakcją była loteria fanto-

wa.  
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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 TKACTWA 

 
Instruktorem na pracowni tkactwa jest Pan Sebastian Łuczak. 

Nasi uczestnicy: Ania Jabłońska i Tomek Steinmec opisali w/w 

pracownię oraz krótko scharakteryzowali Pana Sebastiana 

Na pracowni Tkactwa  

instruktorem jest Sebastian. 

Grupa składa się z sześciu 

osób: Grażyny Migas, Krysi Ku-

basiak, Alinki Meller, Seba-

stiana Gromadzińskiego i Tom-

ka Steinmeca.  

Nasz Sebastian ma poczucie humoru i jest wesołą, otwartą osobą.  

W grupie tkackiej z Sebastianem można się dogadać i również się  

pośmiać. Na jego zajęciach jest miło i sympatycznie. Uczestnicy z zajęć 

wychodzą zadowoleni i uśmiechnięci. Atmosfera w grupie jest dobra, a 

uczestnicy sobie pomagają. 

 

 

           Autorzy: Anna Jabłońska, Tomasz Steinmec 
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        Najbardziej los szczęścia uśmiechnął się do Sylwii Pijanowskiej, która wygrała rower

-nagrodę główną. Gratulujemy !!! Zapewne nikt nie 

opuścił imprezy głodny, ponieważ stoisko gastro-

nomiczne było bardzo dobrze zaopatrzone. Kieł-

baski, karkówka i inne smakołyki cieszyły się du-

żym powodzeniem. Była też wata cukrowa, prze-

pyszne ciasta upieczone przez rodziców i cia-

steczka, które wyszły spod ręki uczestników-

naszych warsztatowych kucharzy. Bez wątpienia 

jubileusz 15-lecia WTZ należy uznać za udany, 

Liczne przy-

gotowania nie 

poszły na marne. Pogoda dopisała, a wszyscy obecni, 

bawili się doskonale co tylko utwierdza w przekona-

niu, że jest zapotrzebowanie na tego typu imprezy w 

Gnieźnie, więc do zobaczenia za 5 lat na uroczystości 

20-lecia naszego warsztatu :) 

Autor: Szymon Kistowski 

 Z ŻYCIA WTZ CD ... 
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TAM BYLIŚMY 

RAJDY PIESZE 

            Miesiąc maj i czerwiec obfitowały w piesze wędrówki. Grupa podopiecznych razem z 

instruktorami uczestniczyła w 3 rajdach, z których jeden sami zorganizowaliśmy.  

         21 maja mieliśmy przyjemność wędrować z Charbowa do 

Kłecka. Był to rajd sportowy organizowany przez WTZ Kłecko. 

Był to rajd sportowy organizowany przez WTZ Kłecko. Nasza 

grupa zdobyła I miejsce w konkursach wiedzy o sporcie. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

10 czerwca zorgani-

zowaliśmy rajd z okazji 15-lecia WTZ. Trasa rozpoczęła się 

w Jankowie Dolnym, a skończyła w eSTeDe w Gnieźnie. Po 

drodze mieliśmy kilka konkurencji.  

Pokazaliśmy też uczestnikom rajdu nasze warsztaty. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ostatni rajd, w którym braliśmy udział odbył się dzień później-11 czerwca. Był to rajd 

historyczny „Śladami Starej Baśni”. Zajęliśmy w nim II 

miejsce za najpiękniejszy wianek. 

Autor: Magdalena Zbiranek 
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TAM BYLIŚMY 

XII OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

PRZYGODZICE 2011 

          W dniu 25 maja w Przygodzicach odbyła się Ogólnopolska Spartakiada Osób  

Niepełnosprawnych. Braliśmy udział w następujących konkurencjach: 

 Rzut kulą — Paulina Kozłowska 

 Rzut piłką palantową — Paulina Kozłowska, Łukasz Głowski 

 Sztafeta — Natalia Walkowiak, Magdalena Wiśniewska, Łukasz 

Głowski, Rafał Antczak 

 Bieg na 100 m — Magdalena Wiśniewska, Rafał Antczak 

 Bieg na 400 m — Michał Bychowiec 

 Ringo — Jurek Frąckowiak 

 Skok w dal — Magdalena Wiśniewska, Łukasz Głowski 

 Tor przeszkód — Karolina Kodyrko, Marcin Józefowicz 

 Rzut piłką do kosza — Marcin Józefowicz, Karolina Kodyrko 

 Rzut lotkami — Marcin Józefowicz, Karolina Kodyrko 

          W klasyfikacji wojewódzkiej zajęliśmy V miejsce, a w ogólnopolskiej VII, za co otrzy-

maliśmy pamiątkowe puchary i upominki rzeczowe: krzesło 

obrotowe i wentylator. Całej imprezie sprzyjała miła at-

mosfera i zdrowa rywalizacja sportowa. Naszymi opieku-

nami byli: 

Dariusz Dziel, Łukasz Jaźwiński, Sebastian Łuczak oraz 

kierowca Pan Roman. 

Autor: Paulina Kozłowska 

 Z ŻYCIA WTZ 

KONCERT PIOSENEK  W WYKONANIU GNIEŹNIEŃSKICH  

GIMNAZJALISTOW 

           W piątek 17 czerwca mieliśmy u nas na Warsztacie kon-

cert piosenek. Występował zespół z gimnazjum, który śpiewał 

fajne piosenki. Bardzo mi się podobało. Bardzo fajnie, że dali 

taki świetny koncert. W zespole śpiewała także moja siostrze-

nica Klaudia. Było super.  

Autor: Dorota Woźniak 
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TAM BYLIŚMY 

WYCIECZKA NAD MORZE 

              Jak co roku w okresie majowo-czerwcowym udaliśmy się na kilkudniową wycieczkę. 

Tym razem celem naszej eskapady było Morze Bałtyckie. W poniedziałkowy poranek 30 ma-

ja wsiedliśmy do autokaru i udaliśmy się w długo wyczeki-

waną podróż, która minęła zresztą  szybko i sprawnie. 

Metą naszej podróży było Chłapowo, gdzie zamieszkali-

śmy w pensjonacie Koral. Jeszcze tego samego dnia 

część uczestników wraz 

ze swoimi opiekunami uda-

ła się nad morze, które 

znajdowało się ok.15 min. 

drogi od naszego ośrodka. 

Droga na plażę prowadziła 

przez malowniczy Wąwóz Rudnik. Sama plaża w Chłapowie z 

uroczymi klifami też na pewno może się podobać. Nam się 

podobała :)  

             Następnego dnia udaliśmy się na Hel. Niezapo-

mnianym przeżyciem była już 

sama podróż. Zza szyb auto-

karu można było podziwiać z 

jednej strony Zatokę Gdań-

ską, z drugiej natomiast zasło-

nięte w pewnym stopniu przez 

las wody Bałtyku. Pobyt  na 

Helu - miejscowości zwanej 

często początkiem Polski, za-

częliśmy od zwiedzania foka-

rium z muzeum włącznie. Póź-

niej przyszła już tylko pora na 

plażowanie i błogie le-

nistwo :) na głównej 

plaży. Co odważniejsi 

zanurzyli się w morzu. 

Potem wszyscy już bez 

wyjątków zażywali ką-

pieli, tyle, że słonecznych. Zwieńczeniem drugiego dnia 

wycieczki była dyskoteka, zorganizowana w pensjonacie w 

Chłapowie. Tanecznym  szaleństwom oddali się zarówno 

uczestnicy jak i kadra.  
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TAM BYLIŚMY CD ... 

             W środę naszym celem było pobliskie Władysła-

wowo. Prosto z autokaru udaliśmy się na plażę. Podob-

nie jak na Helu, w ruch poszły olejki do opalania :) i 

można było wypoczywać. Po wylegiwaniu na plaży, po-

szliśmy do kawiarni 

na gofry. Nieopodal 

niej znajdowała się 

Aleja Gwiazd Sportu 

- pierwsza w Polsce 

aleja poświęcona spor-

towcom polskim i za-

granicznym. 

Potem był czas na kup-

no pamiątek czy zje-

dzenie smacznej rybki. Podobnie jak w dniu poprzednim 

zorganizowaliśmy dysko-

tekę. Zabawa była 

przednia. 

            Spora atrakcja 

czekała na nas w 

czwartek. Tuż po śnia-

daniu wybraliśmy się 

do portu we Władysła-

wowie, gdzie czekał 

już na nas statek. Godzinny rejs po Morzu Bałtyckim 

był dużą frajdą (pięknie z perspektywy statku  wyglą-

dała panorama Władysławowa), 

po za tym wszyscy przeżyli i 

nikt się nie rozchorował :) Cali i zdrowi wróciliśmy na ląd. Po drob-

nych zakupach w ostatnim dniu naszego pobytu nie mogło się obyć 

bez kolejnego plażowania. Podobnie jak we wcześniejszych dniach, 

pogoda znów nam dopisała. 

            W piątek musieliśmy już 

niestety  odjeżdżać :( Po drodze 

wstąpiliśmy jeszcze do góral-

skiej karczmy na pyszny obiadek. 

Uśmiechnięte twarze uczestni-

ków jak i opiekunów były dowodem na to, że ucieczka 

udała się w 100%. Było sympatycznie i co najważniejsze 

wszyscy wypoczęliśmy. Już odliczamy miesiące do kolej-

nego wyjazdu ! 

Autor: Szymon Kistowski 
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NASI FELIETONIŚCI 

IV TURNIEJ O KORONĘ BOLESŁAWA CHROBREGO 

         W sobotę 4 czerwca w naszym mieście już po raz czwarty odbyło się żużlowe święto, 

czyli IV Turniej o Koronę Bolesława Chrobrego. Pełne trybuny, piękna pogoda i najlepsi żuż-

lowcy świata tak krótko można scharakteryzować te zawody. Barw Startu w tym turnieju 

broniło 6 zawodników: bracia Krzysztof i Mirek Jabłońscy, Scott Nicholls, Kacper Gomólski, 

Oskar Fajfer oraz Adrian Gała, tyle, że ten ostatni w ogóle nie pojawił się na torze, a Faj-

fer tylko raz zaprezentował się gnieźnieńskiej publiczności. Spośród czerwono - czarnych 

najwyższe - 6 miejsce (z dorobkiem 9 pkt.) zajął Scott Nicholls. Zawody wygrał i mógł wło-

żyć na głowę królewską koronę Emil Sajfutdinow. Rosjanin jeżdżący na co dzień w bydgo-

skiej Polonii w pokonanym polu zostawił Tomasza Golloba, Andreasa Jonsonna i Grega Hanc-

kocka, z którymi zmierzył się w wielkim finale. 

         Nie byle jakiego czynu dokonał Mirek Jabłoński. Młodszy z braci 

w swoim pierwszym starcie pobił o dwie setne sekundy prawie dziewię-

cioletni rekord toru, należący do Krzysztofa Cegielskiego.  

         Warto podkreślić, że historyczna oprawa na stadionie przy ul. 

Wrzesińskiej pozwoliła spojrzeć jeszcze  bardziej przychylnym okiem 

innych zawodników. Jak usłyszałem w Speedway Expresie z 6 czerwca 

- w niedalekiej  klub myśli o oświetleniu stadionu. Wtedy to dopiero 

będzie super ! 

 Autor: Damian Karwacki oraz z podziękowaniem 

             uczestnicy WTZ Gniezno 

 Z ŻYCIA WTZ 
IV WIOSENNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI SCENICZNEJ 

DZIECI I  

MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

       6 czerwca w Teatrze w Gnieźnie odbył się „IV Wio-

senny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży z Niepeł-

nosprawnością Intelektualną”. Wśród wielu grup z Gnie-

zna i okolic wystąpił zespół 

„Trzeci wymiar” z naszego WTZ, w składzie: P. Kozłow-

ska, N. Walkowiak, K. Kodyrko, S. Rosiński, S. Druszcz i 

Ł Stróżyk, który przedstawił dwa układy taneczne. Do 

drugiego układu piosenkę „Kocham Cię życie” zaśpiewał 

Rafał Purol. Występy zakończyły się poczęstunkiem, a 

następnie wręczeniem nagród i dyplomów.  Autor: Magdalena Witczak 

Rok 2011, Numer 2                    Str. 10 



 Z ŻYCIA WTZ 

PIKNIK U TADZIA 

         W dniu 28 czerwca, a był to wtorek mieliśmy piknik lodowy u Tadzia na Jelonku. Cze-

kała na  nas spora niespodzianka, bo mieliśmy tam nasze ulu-

bione kijki. Był z nami oczywiście Pan Zdzisław Pawłowswki - 

instruktor od nordic walking. Po lesie chodziło się bardzo 

fajnie. Mieliśmy grilla, lody, była też dyskoteka. W te wtor-

kowe południe było wesoło i sympatycznie. Nigdy tego pikni-

ku nie zapomnę. Tą drogą chcę pięknie podziękować Państwu 

Kubackim w imieniu wszystkich uczestników za zaproszenie i 

sponsorowanie imprezy !!! 

Autor: Dorota Woźniak 

 

WYDAWCA: WTZ Gniezno, ul. Kolejowa 2 

AUTORZY TEKSTU: Anna Jabłońska, Paulina Kozłowska, Dorota Woźniak,   

Tomasz Steinmec, Damian Karwacki, Magdalena Zbiranek, Magdalena Witczak, 

Szymon Kistowski  

OPRAWA I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Szymon Kistowski  

KOREKTOR: Szymon Kistowski 
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