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W tym numerze ! 

 
 

 Aktualności, czyli co robiliśmy  w: Kwietniu, Maju i Czerwcu. 

 

 Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci. 

 

 WTZ na sportowo: XVII Spartakiada Sportowo - Integracyjna Osób  

     Niepełnosprawnych w Przygodzicach. 

      

 Tam byliśmy: Gala finałowa konkursu ekologicznego „Ekologia blisko Nas”,  

     Konkurs taneczny z muzyką Disco Polo, Rajd „Śladami Historii”, Rajd pieszy    

     do Kłecka. 

 

 Z życia WTZ: VI Rajd Integracyjny WTZ Gniezno „Kwiaty polskie”,   

     Święto muzyki i tańca - Dzień z Country, Wizyta uczniów Szkoły Podstawo - 

     wej w Gnieźnie, Spektakl pt. „Przez bajki w świat”, Akcja „Przygarnij  

     Anioła”. 
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                        KWIECIEŃ 2016 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

    1  2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 Przemek 14 15 16 17 Robert 

18 19  20 Agnieszka 21  22 Łukasz 23 Jurek 24 

25 Marek 26 27 28 29 30 Kasia  

                           MAJ 2016 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

      1 

2 3 4 Monika 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 Paulina 27 28 Magdalena 29 

30  31 Kamilla      

     CZERWIEC 2016 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

  1 2 3 Leszek 4 5 

6 Dominika 7 Robert 8 9 10 11 12 

13 14 15 Jolanta 16 Alina 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30     

Nasi soleni-

zanci: 

Przemysław, 

Robert, 

Agnieszka,  

Łukasz, 

Jerzy, 

Marek, 

Katarzyna, 

Monika, 

Paulina, 

Magdalena, 

Kamilla, 

Leszek, 

Dominika, 

Jolanta, 

Alina 

 
W lipcu imieni-

ny 

obchodzą Panie: 

Anna Krysińska, 

Hanna Jabłoń-

ska 

oraz uczestni-

cy: Karolina, 

Krzysztof Sz., 

Krzysztof Ch., 

Krzysztof N., 

Ania J., Ania 

N., Hania, 

Natalia, Marta 

i Marysia  - tą 

drogą składa-

my najlepsze 

życzenia !!! 



TAM BYLIŚMY 

GALA FINAŁOWA KONKURSU EKOLOGICZNEGO 
„EKOLOGIA BLISKO NAS” 
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          We wtorek 26.04.2016 roku grupa biorąca udział w 

konkursie ekologicznym pt. „Ekologia wokół nas” pojechała 

do SOSW nr 2 na uroczyste 

zakończenie i rozdanie na-

gród. W części plastycznej 

dwie nasze podopieczne 

otrzymały nagrody: Krysia za 

zajęcie 1 miejsca i Natalia 

W. – nagrodę specjalną imie-

nia pana Michała Jacoszka. 

           Pozostali uczestnicy dostali dyplomy i upominki za 

udział, a byli to: Sylwia, Nikodem, Grzesiu i Dorota. 

           Po uroczystościach, ekoprezentacjach i poczęstun-

ku wróciliśmy do warsztatów. 

 Autor: Magdalena Zbiranek 

KONKURS TANECZNY Z MUZYKĄ DISCO POLO 

         W dniu 27 kwietnia odbył się dzień tańca 

w rytmie muzyki disco polo organizowany w 

Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Udział 

wzięła młodzież z różnych szkół oraz grupa z 

naszego warsztatu w składzie: Natalia D., Na-

talia W., Paulina, Rafał A., Łukasz S., Sławek. 

          Nasza grupa przygotowywała się pod okiem pani Magdaleny Witczak. Po 

zaprezentowaniu układów tanecznych wszyscy zostaliśmy nagrodzeni. Bardzo się 

z tego cieszyliśmy i zadowoleni wróciliśmy w dobrych nastrojach do warsztatów. 

Autor: Paulina 



Z ŻYCIA WTZ 
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VI RAJD INTEGRACYJNY WTZ GNIEZNO „KWIATY POLSKIE” 

        W sobotę 7.05.2016 r. zorganizowaliśmy VI Rajd Integra-

cyjny. Tegoroczna edycja rajdu odbywała się pod hasłem „Kwiaty 

polskie”. Wszyscy uczestnicy na trasach rajdu mieli za zadanie 

rozwiązać test i napisać wiersz z nazwami kwiatów. 

        Na mecie natomiast zor-

ganizowane były dwa konkursy 

plastyczne: kwiaty przestrzen-

ne i rysunek. Każda drużyna 

otrzymała nagrody za udział w rajdzie, a podopieczni wyróżnie-

ni w konkursach otrzymali na-

grody indywidualne. Najmłodsi 

uczestnicy rajdu także dostali 

słodkie upominki i dyplomy za 

wytrwałość. 

         W naszym rajdzie brało udział około 110 osób z różnych 

placówek oraz osoby indywidualne. Jak co roku w rajdzie 

uczestniczyły placówki WTZ Kłecko, WTZ Jarocin, SOSW nr 2, 

SP nr 14, SP nr 8 i ŚDS Dom Tęcza. Mimo trudów wędrówki impreza udała się nad wyraz do-

brze. Dopisała pogoda i wszyscy w świetnych nastrojach wrócili do domów.             

Autor: Magdalena Zbiranek 

TAM BYLIŚMY 

RAJD „ŚLADAMI HISTORII” 

          Dnia 14.05.2016 r. uczestniczyliśmy w rajdzie 

„Śladami historii”. Trasa wiodła z Fałkowa do Małego 

Skansenu przy Ostrowie Lednickim. Na mecie zorganizo-

wano szereg konkurencji dla rodzin i osób indywidual-

nych. Dumni jesteśmy z Kasi L., która zdobyła  drugie 

miejsce w konkursie wiedzy historycznej startując na 

równi z dorosłymi i gimnazjalistami. Nasza Kasia wykaza-

ła się też zdolnościami plastycznymi rysując scenę z 

Drzwi Gnieźnieńskich i zdobywając III miejsce. Pogoda jak zwykle dopisała. 

Autor: Magdalena Zbiranek 



    Z ŻYCIA WTZ  
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ŚWIĘTO MUZYKI I TAŃCA - DZIEŃ Z COUNTRY 

        Dnia 17.05.2016 r. odbył się 

na WTZ dzień z muzyką country. 

Tak jak zawsze przy tego typu wy-

darzeniach utworzone zostały 2 

grupy uczestników. Zajęcia tanecz-

ne z pierwszą grupą prowadziła p. 

Dominika Sochacka-Drzewiecka, a 

z drugą p. Magdalena Witczak.  

 

         Część uczest- ników oraz kadry 

przygotowała się specjalnie na te oka-

zję, ubierając ko- szulę w kratę i kape-

lusz. W przerwie pomiędzy tańcami 

zjedliśmy pyszne hot-dogi, które przy-

gotowała dla nas pracownia gospodar-

stwa domowego. Na zakończenie dnia z 

muzyką country obejrzeliśmy na sto-

łówce film pt. "Footloose".  

Autorki: Katarzyna Ś. i Katarzyna L. 

WIZYTA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W GNIEŹNIE 

         Dnia 18 maja odwiedziła nas klasa 2D ze szkoły 

podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie. 

Dzieci oprowadzone zostały po warsztacie, zobaczyły 

jak wygląda praca na każdej pracowni. Uczestnicy WTZ 

bardzo ciepło przyjęli dzieciaki, zadawali im pytania, co 

robią w szkole, czego się uczą itd. 
 

 



Z ŻYCIA WTZ CD... 
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TAM BYLIŚMY 

RAJD PIESZY DO KŁECKA 

        Następnie udaliśmy się na stołówkę i zostały prze-

prowadzone zajęcia, na których każde dziecko przy 

pomocy naszych terapeutów oraz 

uczestników wykonali piękne róże 

z filcu dla mamy. 

 

        Dzieci razem z panią za-

chwycone były naszymi pracami, a 

na koniec zaśpiewały nam piękne piosenki.  

Autorzy: Anna Krysińska i Dariusz R. 

        W sobotę 21.05.2016 r. odbył się Rajd Inte-

gracyjno – Sportowy o tematyce nawiązującej do 

chrztu Polski. Uczestnicy pokonali 10-cio kilome-

trową trasę, która prowadziła z Dobiejewa do 

Kłecka. Meta rajdu była zlokalizowana na terenie 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kłecku. 

         Wszyscy zostaliśmy bardzo miło powitani. Był 

ciepły bigos, chleb ze smalcem, kawa, herbata oraz różne atrakcje takie jak: slalom 

na drewnianym rumaku, rzut piłką w wizerunek 

woja, rzut włócznią w główkę kapusty, pokaz walki 

wojów oraz wiele innych konkurencji. Ponadto 

można było zapoznać się rzemiosłem garncarskim, 

wikliniarskim, jak i wykonać własnoręczny amulet. 

 



TAM BYLIŚMY CD... 
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       Grupa 

uczestników: Ka-

sia L., Ewa, Da-

riusz R., Marcin, 

Jurek, Grzegorz, 

Krzysztof wpisała 

się w całość im-

prezy zajmując I 

miejsce w slalo-

mie na drewnianym rumaku. Na koniec imprezy wymie-

niliśmy uściski i podzięko- wania za miłą atmosferę 

podczas wspólnie spędzo- nego czasu. Ok. godz. 13 

wszyscy szczęśliwie wróci- liśmy do domu. 

       Opiekunkami grupy były panie: Jolanta Bosak, 

Magdalena Zbiranek, Mał- gorzata Nawrocka i Danu-

ta Konieczna. 

Autor: Danuta Konieczna 

WTZ NA SPORTOWO 

XVII SPARTAKIADA SPORTOWO - INTEGRACYJNA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYGODZICACH 

         W dniu 24 maja, czyli we wtorek odbyła się 

XVII Spartakiada Sportowo – Integracyjna Osób 

Niepełnosprawnych w Przygodzicach. Ogólnie udział 

wzięło 20 zespołów, w tym oczywiście nasza repre-

zentacja, która składała się z dwunastu osób: Pauli-

na, Marta, Renia L., Natalia D., Natalia W., Asia, To-

masz S., Przemek Sz., Jurek, Adrian, Marcin, Rafał A. 



WTZ NA SPORTOWO CD... 
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       Pogoda tego dnia bardzo nam dopisała, humory także. W klasyfikacji końco-

wej nasz zespół zajął 3 miejsce, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni. 

 

       Opiekę nad uczestnikami sprawowała kadra w osobach: 

pani kierownik Kamilli Wesołowskiej – Czajka, pani Agaty Li-

szewskiej oraz panów: 

Juliana Pawłowskiego, 

Sebastiana Łuczaka, 

Dariusza Dziela i Szy-

mona Kistowskiego. 

Chcieliśmy podziękować 

naszym opiekunom, że z 

nami byli i czuwali nad 

naszym bezpieczeństwem. 

         
Autorzy: Paulina i Tomasz S. 

TAM BYLIŚMY 

PRZEGLĄD PIOSENKI TURYSTYCZNEJ WE WRZEŚNI 

          7 czerwca grupa uczestników WTZ Gniezno w 

składzie: Natalia W., Karolina, Hubert, Marcin, Rafał 

A. i Sebastian G. udała się do Wrześni na Przegląd 

Piosenki Turystycznej., by zaśpiewać piosenkę „Jak 

dobrze nam zdobywać góry”. Wraz z nami pojechali 

oczywiście też opiekunowie, panie: Dominika Sochac-

ka - Drzewiecka oraz Magdalena Witczak.  
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           Miło nam poinformować, że zdobyliśmy wyróż-

nienie ! Obok naszego warsztatu w przeglądzie uczest-

niczyły również nasze koleżanki i koledzy m.in. z: Babi-

na, Pietrzykowa, Czeszewa, Środy Wlkp., Kalisza, 

Wrześni, Jarocina, Miejskiej Górki oraz z  ŚDS „Domu 

Tęcza” w Gnieźnie. Warto też dodać, że organizatorzy 

zadbali o nas i poczęstowali pyszną zupą, gorącą kawą i 

ciastkami. 

Autor: Sebastian G. 

Z ŻYCIA WTZ 

SPEKTAKL PT. „PRZEZ BAJKI W ŚWIAT” 

         9 czerwca w naszym warsztacie mieliśmy przyjem-

ność uczestniczyć w spektaklu kabaretowym pt. „Przez 

bajki w świat”. W przedstawieniu tym w  ciekawy i dowcip-

ny sposób zilustrowane zostały teksty Tuwima i Brzechwy. 

Nie mogło z tej okazji zabraknąć oczywiście dużej ilości 

muzyki, kostiumów i rekwi-

zytów. 

 

          Aktorzy występujący 

w spektaklu tradycyjnie jak podczas każdego pobytu 

w naszej placówce zachęcali widownię do wspólnej za-

bawy. Tym oto sposobem czynny udział w czwartko-

wym przedstawieniu udział wzięli nie tylko uczestnicy 

ale także część kadry. Niewątpliwie taka forma spek-

taklu przybliżyła nam w atrakcyjny sposób niekwestionowaną klasykę literatury pol-

skiej. Zabawa była przednia ! 

Autor: Szymon Kistowski 
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Z ŻYCIA WTZ 

AKCJA „PRZYGARNIJ ANIOŁA” 

         17. czerwca w CK Scena to dziwna odbyła się spontaniczna akcja promująca 

Warsztat Terapii Zajęciowej. W piątkowe popołudnie sprzedawano nietuzinkowe 

i rewelacyjne prace przygotowane przez uczestników z naszego WTZ. Dochód 

ze sprzedaży tychże prac w całości zostanie przeznaczony na zorganizowanie IV 

Wojewódzkiego Festiwalu „Warsztat Też Zaśpiewa”.  A wszystko w ramach 

wernisażu rodem z wielkich galerii sztuki. Wszystko, żeby pozytywnie zaskoczyć 

odbiorców.  

 

Akcje w ramach akcji 
 

W ramach akcji Przygarnij Anioła oprócz wernisażu i sprzedaży prac zaoferowa-

no dodatkowe propozycje.    

 

1. Uskrzydlaj Anioła. To akcja wyróżniająca niektóre anioły. Dzięki ofiarności 

zebranych ludzi udało się zlicytować wybrane anioły, a dzięki temu wesprzeć 

jeszcze bardziej działania stowarzyszenia. 

2. Bądź naszym Aniołem. To akcja, która w samej formie była podziękowaniem 

i prośbą. W ten sposób Stowarzyszenie chciało podkreślić nieocenioną wdzięcz-

ność za współpracę, dobre słowo, wsparcie. Każdy przecież może być aniołem.  

Podczas piątkowego spotkania podziękowaliśmy naszym sponsorom i ludziom, 

którzy nas nieustannie wspierają w działaniach. 

 

3. Stwórz Anioła. To akcja dla zaangażowanych. Każdy, kto miał ochotę, mógł 

pod nadzorem wykwalifikowanych uczestników przygotować własne dzieło… 

4. Anioł ma różne oblicza. Każdy anioł jest jedyny, niepowtarzalny, wyjątkowy. 

Każdy też pobudza różne zmysły. Podczas akcji anioł ma różne oblicza zebrani 

goście mogli wysłuchać i zobaczyć interpretacje niektórych z utworów muzycz-

nych z aniołem w tle. 

5. Skosztuj Anioła. Coś dla ciała, coś dla ducha.  W małej kawiarence, w prze-

rwie między wernisażem, warsztatem plastycznym a przygarnięciem swojego 

anioła, można było skosztować przepysznych przekąsek, przygotowanych przez 

WTZ. 



Z ŻYCIA WTZ CD... 
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6. Opowiedz o Aniele. W wejściu do eSTeDe zostały umieszczone na sztalu-

dze skrzydła, na których można było napisać kilka miłych słów. Goście w ten spo-

sób uskrzydlili nas, i zostawili po sobie znak. 

Frekwencja 

Maruderzy powiedzą, - było za mało ludzi. Optymiści natomiast – przy takiej po-
godzie cud, że ktokolwiek dotarł. Powiem szczerze, nie wiedziałam, co dzieje się 

na dworze, dopóki nie zgłoszono faktu rozwalonego, wielkiego drzewa – rosnące-

go przy eSTeDe. W trakcie, kiedy my uskrzydlaliśmy  anioły, na zewnątrz szalał 

wiatr, wichura. Większość znaków, które umieściliśmy na terenie Gniezna 

(celem rozpropagowania akcji), wyrwanych z ziemi, świadczyło o potędze żywio-

łu.  Pewnie mogło przyjść więcej ludzi. My cieszymy się, że byli CI, którzy mieli 

być. 

Wrażenia końcowe 

Czy osiągnęliśmy cel? Myślę, że tak, ba jestem nawet tego pewna. I niezależnie 

od tego, jaki ten cel był, a kilka można na poczekaniu wymienić, to możemy sobie 

śmiało powiedzieć – DOBRA ROBOTA.  

 

Przygarnij anioła – miało promować i rozpowszechnić działania WTZ –  

udało się 

 

Przygarnij anioła – to także integracja naszego środowiska – wykonane 

 

 

Przygarnij anioła – docelowo powinno wygenerować zysk-pieniądze na Festi-

wal – pozytywny wynik  

 

Przygarnij anioła – wewnętrznie wierzę, że każdy wyszedł z eSTeDe w piąt-

kowy wieczór USKRZYDLONY. 

 

 

 Autor: Dominika Sochacka - Drzewiecka 
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WYDAWCA: WTZ Gniezno, ul. Kolejowa 2 

 

AUTORZY TEKSTU: Paulina, Katarzyna Ś., Katarzyna L., Dariusz R., Tomasz S., 

Sebastian G., Magdalena Zbiranek, Anna Krysińska, Danuta Konieczna,    

Dominika Sochacka - Drzewiecka, Szymon Kistowski  
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KOREKTOR: Szymon Kistowski 


