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W tym numerze ! 

 
 
 

 Aktualności, czyli co robiliśmy w: sierpniu, wrześniu i październiku. 

 

 Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci. 

 

 WTZ na sportowo: Jubileuszowa XX Regionalna Olimpiada Osób Niepełnospraw-

nych w Witkowie. 

 

 Tam byliśmy: Byliśmy w Skorzęcinie, Dobry film obejrzeliśmy ... 

 

 Z życia WTZ: Przedstawienie o królu Dawidzie, IV Wojewódzki Festiwal 

„Warsztat Też Zaśpiewa”, Dzień Chłopca, Podsumowanie projektu „Jeszcze spraw-

niej… na rynku pracy”. 

 

 Nasi felietoniści: Tomasz opisuje co to jest przyjaźń, Roberta słów kilka o podró-

żach i wyjazdach. 
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                              SIERPIEŃ 2016 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 Roland 10 11 12 Krystyna 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

                                     WRZESIEŃ 2016 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

   1 2 3 4 

5 Dorota 6 7 8 9 10 Łukasz 11 

12 13 14 15 Nikodem 16 17 18 

19 20 21 22 Tomasz 23 24 25 

26 27 28 29 Michał 30   

     PAŹDZIERNIK 2016 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 Gosia 18 19 20 21 22 23 

24 Rafał 25 Daria 26 27 28 Szymon 29 30 Przemek 

31       

Nasi  

solenizanci: 

Roland, 

Krystyna, 

Dorota, 

Łukasz, 

Nikodem, 

Tomasz, 

Michał, 

Gosia, 

Rafał, 

Daria, 

Szymon, 

Przemek. 

 

 

 



Z ŻYCIA WTZ 

PRZEDSTAWIENIE O KRÓLU DAWIDZIE 
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          Dnia 10.08.2016r., a była to środa, przyjechał 

do naszego warsztatu teatr z Krakowa z bardzo cie-

kawym i fajnym przedstawieniem o królu Dawidzie. 

W trakcie przedstawienia nasi goście - aktorzy opo-

wiadali co się musiało 

wydarzyć, aby osoba ta 

została przyszłym wład-

cą. Dawid zanim został 

królem, był pasterzem 

owieczek. Warunkiem do tego aby móc zostać królem było 

pokonanie Goliata. Skazany na porażkę Dawid pokonał jed-

nak w pojedynku Goliata i został królem. Była jeszcze mo-

wa o dobrych uczynkach, które główny bohater miał w 

puszce.  

 

 

         W trakcie spektaklu robione były zdjęcia.  Byliśmy bardzo zadowoleni, bo 

przedstawienie było super.  

Autor: Dorota 

IV WOJEWÓDZKI FESTIWAL „WARSZTAT TEŻ ZAŚPIEWA” 

         Już po raz czwarty w gościnnych pro-

gach amfiteatru Centrum Kultury „Scena to 

dziwna” w Gnieźnie odbył się Wojewódzki 

Festiwal „Warsztat Też Zaśpiewa”. W sło-

neczną środę 24 sierpnia dwanaścioro 

uczestników z całej Wielkopolski wykonywa-

ło utwory Mieczysława Szcześniaka. Ten 

urodzony w Kaliszu artysta ma na swoim 

koncie już 9 solowych albumów, więc warsz-

tatowi wykonawcy mieli z czego wybierać.  



Z ŻYCIA WTZ CD... 
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         Wzorem lat poprzednich, przed festiwalem odbyły 

się dwudniowe warsztaty wokalno - muzyczne w Ośrodku 

Wypoczynkowym ,,Jutrzenka'' w Gołąbkach. Celem 

warsztatów prowadzonych przez p. Dominikę Sochacką - 

Drzewiecką było przygo-

towanie uczestników do 

IV Wojewódzkiego Fe-

stiwalu „Warsztat Też 

Zaśpiewa”. Oczywiście 

uczestnicy wraz ze swoimi opiekunami znaleźli też czas 

na obcowanie z piękną przyrodą i na spotkania integra-

cyjne w postaci ogniska oraz dyskoteki. 

         Tradycji stało się zadość również w kwestii prowadzą-

cych imprezę. Duet konferansjerów w osobach Damiana Karwackie-

go i Jarosława „Mixera” Mikołajczyka, podobnie jak w poprzednich 

2 edycjach spisał się na piątkę. 

Wykonawcom podczas ich wy-

stępu towarzyszył zespół instru-

mentalny „The Groovers” i chó-

rek, a oceny dokonywało facho-

we jury w składzie: Kamila We-

sołowska-Czajka, Marcin Mako-

hoński, Kazimierz „Tinkers” Ku-

bów oraz Mietek Szcześniak. W 

czasie jego obrad wszyscy wokaliści zgromadzili się na scenie, aby 

zaśpiewać jeden z wielkich przebojów naszego gościa, czyli utwór 

„Naprawdę dość”. Atmosfera za-

równo na scenie jak i na widowni 

zrobiła się jeszcze gorętsza niż 

podczas wykonań 12 finalistów. 

Potem emocję sięgnęły już tylko 

zenitu. 

 



Z ŻYCIA WTZ CD... 
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          Jury pod przewodnictwem Mietka Szcze-

śniaka oznajmiło, że najlepiej zaprezentowała się 

Aleksandra Daukszewicz z WTZ Wapno. Drugie 

miejsce zajęła Kinga Mikołajczak z Poznania. Trze-

cie miejsce ex-

aequo przyznano 

Rafałowi Purolo-

wi z Gniezna i 

Dariuszowi Har-

macińskiemu z Zagórowa. Wszystkim wokalistom 

uczestniczącym w tym muzycznym święcie serdecznie 

gratulujemy ! Za pierwsze miejsce przyznano nagrodę 

w postaci mikrofonu pojemnościowego, za drugie była 

melodyka (instrument dęty klawiszowy), a za trzecie 

ukulele i słuchawki. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

także harmonijki ustne i inne gadżety. 

           Następnie artysta zaprosił wszystkich uczest-

ników biorących udział w festiwalu do wspólnego za-

śpiewania najnowszego swojego utworu „Jeden świat”. 

Nie mogło też zabraknąć specjalnego duetu ze zwy-

ciężczynią IV Wojewódzkiego Festiwalu „Warsztat 

Też Zaśpiewa”. Na zakończenie – coś, na co wszyscy bardzo czekali, czyli występ Mie-

czysława Szcześniaka. Muzyk wystąpił z mini recitalem. Licznie zgromadzona publiczność 

miała nie-

bywałą 

przyjem-

ność i za-

szczyt 

usłyszeć 

jako jedna 

z pierw-

szych, ma-

teriał z 

premierowej płyty pt. „Nierówni”, która ukaże się 18 listopada.  

Autor: Szymon Kistowski 



TAM BYLIŚMY 
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         Miesiąc wrzesień rozpoczęliśmy na naszym 

WTZ od wyjazdu do Skorzęcina. Do pobliskiego 

ośrodka wypoczynkowego udaliśmy się w poniedzia-

łek 5 września. Miejscem zakwaterowania był pięk-

nie zlokalizowany Hotel Biały (znany wcześniej jako 

Hotel nad Jeziorem Białym), a pobyt trwał 3 dni. Na 

dzień dobry pogoda przywitała nas deszczem i ogól-

nie nieprzyjemną 

aurą. Na nasze szczęście po południu, a przede 

wszstkim w dwóch kolejnych dniach towarzyszyło 

nam już tylko słońce i o wiele wyższa typowo waka-

cyjna temperatura. 

         Warunki do wypoczynku i relaksu mieliśmy wy-

śmienite. Pokoje były wygod-

ne i dobrze wyposażone, a ponadto do naszej dyspozycji mieli-

śmy piaszczystą plażę zlokalizowaną tuż przy hotelu. Grono z 

nas oddawało się kąpielom słonecznym, ci odważniejsi 

sprawdzali swoje pływackie umiejętności w Jeziorze Białym. 

Część ekipy wycieczkowej stanowili też wędkarze, a że mogli-

śmy korzystać z pomostu to swoje hobby mogli uprawiać w du-

żym komforcie. Był też duży drewniany taras, na którym jedli-

śmy we wtorkowy wieczór przepyszne potrawy z grilla. 

Uwierzcie, że z tegoż tarasu rozciągał się przepiękny widok na 

Jezioro Białe. 

 

      

BYLIŚMY W SKORZĘCINIE 



TAM BYLIŚMY CD... 
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         Stałym punktem naszego pobytu w Skorzęci-

nie były codzienne spacery do ośrodka wypoczynko-

wego, gdzie odwiedzaliśmy molo i cieszyliśmy oczy 

krajobrazem 

Jeziora Nie-

dzięgiel. W 

czasie naszych 

wyjść dużą 

popularnością cieszyły się wizyty w lodziarni, 

gdzie oprócz lodów spore wzięcie miały też 

gofry w przeróżnych smakowych konfiguracjach. 

Jak na tego typu wyjazdy przystało, nie mogło 

oczywiście zabraknąć dyskoteki. Tanecznym szaleństwom oddawaliśmy się w ponie-

działkowy wieczór. Należy też podkreślić, że obsługa hotelu dbała bardzo o nasze pod-

niebienia serwując każdego dnia smaczne śniadania, obiady i kolacje. 

         W Skorzęcinie zrelaksowaliśmy się w pełni, naładowaliśmy akumulatory na przy-

szłe tygodnie, a nie jeden z nas zapewne zapomniał choć przez chwilę o troskach życia 

codziennego. Nasz trzydniowy pobyt minął bardzo szybko, bo przecież wszystko co 

dobre szybko się kończy . . . 

     

DOBRY FILM OBEJRZELIŚMY ... 

          W środę 21 września udaliśmy 

się do Miejskiego Ośrodku Kultury w 

Gnieźnie. Celem naszej wizyty była 

projekcja filmu pt. "Życie Pi" w reż. 

Anga Lee. Obraz ten to ekranizacja 

bestsellerowej powieści Yanna Marte-

la, a warto jeszcze przypomnieć, że w 

2013 r. film ten uhonorowany został 4 

statuetkami Oscara.  

Autor: Szymon Kistowski 



TAM BYLIŚMY CD... 
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         "Życie Pi" opowiada historię Pi Patela - hinduskiego chłopa-

ka, syna właściciela zoo. W trakcie morskiej podróży z Indii do 

Kanady naszego bohatera i całą jego rodzinę spotyka ogromne 

nieszczęście. W trakcie podróży statek tonie. Pi znajduje się w 

niewielkiej szalupie na środku Oceanu Spokojnego w towarzystwie 

hieny, orangutana, zebry i tygrysa bengalskiego o imieniu Richard 

Parker. Główny bohater rozpoczyna walkę o przetrwanie, którą 

śledzimy przez ponad 2 godziny. 

 

        Cudowne zdjęcia, nietuzinkowa fabuła, świetne muzyka oraz 

efekty specjalne to tylko niektóre z atutów tego obrazu filmowego. Mimo, że nie bra-

kowało sytuacji humorystycznych to oglądaliśmy film w wielkim skupieniu. Seans minął 

nam bardzo szybko.  

Autor: Szymon Kistowski 

NASI FELIETONIŚCI 

TOMASZ OPISUJE CO TO JEST PRZYJAŹŃ 

         Przyjaźń - duchowa, emocjonalna i platoniczna więź 

łącząca dwoje lub więcej ludzi, oparta na wzajemnym zrozu-

mieniu, wspólnych doświadczeniach. Przyjaciel to „drugie 

ja” [Teofrast z Eresos], „połowa duszy mej” [Horacy]. Przy-

jaźń jest cnotą, złotym środkiem między wadami wrogości i 

pochlebstwa. Cechami idealnej przyjaźni są zaufanie i wier-

ność, życzliwość i szczerość. Dla każdego człowieka słowo 

„Przyjaźń” ma odmienne znaczenie. Jeden nazywa przyjacielem osobę, która przebywa z nim 

większość czasu w tym ciężkim życiu. Inni znów potrzebują przyjaciela do załatwiania takich 

spraw, w których sami by nie dali sobie rady. Takie osoby przychodzą do nas tylko po to by im 

pomóc, lecz gdy my ich o poprosimy, a one nam odmawiają albo wymigują się, to czy taka osoba 

jest naszym przyjacielem ? 



           .  

       

NASI FELIETONIŚCI CD... 
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          Znalezienie przyjaźni jest bardzo trudne, możliwe, że najtrudniejsze w naszym życiu. 

Raczej każda osoba chce mieć przyjaciela. Każdy chce mieć swoją drugą połowę w życiu, tzw. 

Bratnią Duszę. Większość ludzi mówi „Ty jesteś moim przyjacielem”, „Witam Cię przyjacie-

lu...” itd. To są tylko i wyłącznie słowa. Tak jak mówienie osobie starszej, którą się spotyka na 

ulicy „Dzień Dobry”. Mówi jej się to, bo jest taki zwyczaj. A ilu osobom, które spotka się na 

ulicy i życzy dobrego dnia, tak naprawdę szczerze się tego życzy ? Trzeba samemu sobie na 

to odpowiedzieć i przemyśleć to, bo z przyjaźnią jest podobnie. 

          Czy Przyjaźń jest ważniejsza od miłości ? Podobno miłość przemija, a przyjaźń pozosta-

je. Niech każdy sam sobie szczerze odpowie, czy jest zdolny do bycia prawdziwym przyjacie-

lem drugiego człowieka. Jeśli ktoś chce być czyimś przyjacielem to musi poznać daną osobę z 

każdej strony. To nie może trwać tydzień albo dwa. Na to trzeba dużo więcej czasu, bo nie 

zobaczymy tego, co powinniśmy.  

          W przyjaźni najważniejsze jest serce i otwarta dusza. Powinno się ją pielęgnować dzień 

w dzień. Przyjaźń to coś boskiego i nieśmiertelnego. By przyjaźń trwała wiecznie, dwie osoby 

powinny pamiętać o kilku sprawach: 

1.Zaufanie - W dzisiejszym świecie na zaufanie trzeba sobie zasłużyć. By komuś zaufać 

należy się przekonać za pomocą mijającego czasu czy dana osoba nas okłamuje i czy możemy 

mówić wszystko naszemu przyjacielowi. W życiu mogą nas spotkać takie sytuacje, kiedy po-

wiemy komuś coś, a ta osoba wykorzysta to przeciwko nam. Zaufać komuś to znaczy wiedzieć, 

że nasza Bratnia Dusza chce nam pomóc. Zaufać komuś tzn. być pewnym tej drugiej osoby, 

wierzyć w jej słowa. liczyć na to, że nie będziemy musieli prosić się o pomoc. Ta osoba nie mo-

że nas zdradzić, zawieść oraz okłamywać.  

2. Szczerość, Prawdomówność - Mało kto jest prawdziwym przyjacielem, bo brakuje 

nam szczerości. Są ludzie, którzy dla dobra innych starają się ominąć prawdę. Spotykają nas 

w życiu sytuacje, kiedy będziemy woleli nie mówić czegoś by kogoś nie zranić. Jednak istnieje 

też powiedzenie, że najgorsza prawda jest lepsza od kłamstwa. Tą kwestię sporną każdy powi-

nien rozstrzygnąć sam. 

3. Pomoc - Jeśli widzimy kogoś, kto nie ma z kim pogadać albo dostrzegamy, żeby mu po-

móc. każdy człowiek ma dobre i złe dni. każdy pewnie nieraz miał problemy, na nic nie miał 

ochoty, chciał wszystko zniszczyć. Dlatego trzeba sobie pomagać w każdej chwili.  

4. Serce i Sumienie, Miłość i Wyrzeczenia - Bez wątpienia prawdziwy, wierny 

przyjaciel powinien być kimś, kto leczy nasze codzienne, życiowe choroby i troski. Najważ-

niejsze jest w człowieku serce. Niektórzy ludzie mogą być niewykształceni, mogą nie znać się 

na wielu rzeczach, ale właśnie oni mogą być zdolni do gorących uczuć, mogą mieć wielkie, prze-

pełnione miłością serca. Tacy ludzie wszystkich ogarniają swoją miłością, wszyscy są dla nich 

jak krewni lub wypróbowani przyjaciele. 

Autor: Tomasz B. 



Z ŻYCIA WTZ 
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DZIEŃ CHŁOPCA 

            W dniu 29 września na Warsztatach odbył 

się Dzień Chłopca. Z tej okazji my dziewczęta dla 

naszych panów przygotowaliśmy upominki w posta-

ci czekolady i dezodorantu. Dodatkowo w tym wy-

jątkowym dniu odbyła się impreza taneczna. 

Uczestnicy podczas tej dyskoteki bawili się świet-

nie. Najważniejsze, że nasi chłopcy byli szczęśliwi 

i bardzo zadowoleni z upominków.  

Autor: Paulina 

WTZ NA SPORTOWO 

JUBILEUSZOWA XX REGIONALNA OLIMPIADA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WITKOWIE 

         W sobotę 8 października  2016 roku w hali sportowej 

Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie odbyła się  Jubi-

leuszowa XX Regionalna  Olimpiada Osób Niepełnospraw-

nych.  Tradycyjnie nie mogło nas zabraknąć w tym sporto-

wym wydarzeniu. Nasza placówka reprezentowana była 

przez: Asię, Anię, Ewę, Natalię D., Patrycję, Karolinę, Ha-

nię, Rafała P., Rafała Ch., Marcina, Adriana, Krzysztofa Sz., Dariusza R., Tomka S., Jur-

ka oraz Grzegorza. Nasi uczestnicy wspierani byli przez panią Prezes Barbarę Karwac-

ką, panią Kierownik Kamillę Wesołowską – Czajka oraz znaczną część kadry WTZ Gnie-

zno. 



WTZ NA SPORTOWO CD... 
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          W turnieju uczestniczyło 220 uczestni-

ków. W imprezie wzięła udział młodzież skupiona 

w 12 placówkach: Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Wiardunki, Kłecko, Gniezno, Bielice, Grodzisk 

Wlkp., Jarocin, Ośrodek Rehabilitacyjno – Peda-

gogiczny „Nasz Dom” w Gębicach, Specjalny 

Ośrodek Wychowawczy im. św. Ludwiki w Pozna-

niu, Zespół Placówek Oświatowych „Nasz Dom” Gębice, Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy w Kłecku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie, Pietrzyko-

wie i Kruszwicy. Podczas olimpiady  przeprowadzono następujące konkurencje rekre-

acyjno-sportowe: bieg na 40m kobiet i mężczyzn, rzut piłką lekarską kobiet i 

mężczyzn, skok w dal z miejsca kobiet i mężczyzn, rzut piłką do kosza, rzut 

ringo, rzut kośćmi, sztafeta, wyścig samo-

dzielny wózków na 20m, rzut woreczkami do 

kosza – wózkowicze oraz przeciąganie liny. 

          Z naszych uczestników na podium udało się 

znaleźć dwukrotnie Tomaszowi (rzut woreczkami 

– II miejsce, wyścig samodzielny wózków na 

20m – II miejsce) i Marcinowi (rzut piłką do 

kosza – II miejsce). Medalistom jak i całemu zespołowi serdecznie gratulujemy i 

dziękujemy za udział ! W klasyfikacji zespołowej pucharami nagrodzono 6 najlepszych 

placówek zaś wszystkie 12 placówek otrzymało nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 

„Razem” w Gnieźnie. Klasyfikacja finałowej szóstki 

prezentowała się w ten oto sposób: 

I miejsce - Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Kruszwicy 

II miejsce - Specjalny Ośrodek Wychowawczy 

im. św. Ludwiki w Poznaniu 

III miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w  Kłecku 

 



WTZ NA SPORTOWO CD... 
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IV miejsce - Warsztat Terapii Zajęciowej w Jarocinie 

V miejsce - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie 

VI miejsce - Zespół Placówek Oświatowych „Nasz Dom” w Gębicach 

Drużyna WTZ Gniezno zajęła wysokie VII miejsce. Zwycięzcy poszczególnych konku-

rencji indywidualnych i zespołowych otrzymali pamiątkowe medale oraz niezwykle war-

tościowe nagrody rzeczowe. Po sportowej (nie tylko 

rywalizacji) ale przede wszystkim zabawie udaliśmy 

się na smaczny obiad. Po posiłku wszyscy wyruszyli-

śmy w drogę powrotną do swoich domów. 

          Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie 

Rodzin i  Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Gnieź-

nie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnieźnie, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w 

Gnieźnie, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu, Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-

acji w Witkowie oraz Urząd Gminy i Miasta w Witkowie. Celem Jubileuszowej XX Re-

gionalnej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych była popularyzacja kultury fizycznej, re-

kreacji, zabawy poprzez sport wśród osób niepełnosprawnych oraz integracja tegoż 

środowiska. 

Autor: Szymon Kistowski 

NASI FELIETONIŚCI 

ROBERTA SŁÓW KILKA O PODRÓŻACH I WYJAZDACH 

         Ja Robert Siwa chciałbym pojechać w przyszłości do Nowego Jorku, 

Meksyku, Szwecji albo do Hiszpanii na Majorkę. Będąc w Meksyku chciał-

bym chociaż raz zagrać w filmie „Nie igraj z aniołem”. Moim marzeniem 

jest też pojechać kiedyś na festiwal muzyki techno „SUNRISE”.  

         Chciałbym też zwiedzić Kraków (katedrę na Wawelu oraz zobaczyć 

smoka wawelskiego).  
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NASI FELIETONIŚCI CD...  

Ponadto chciałbym odwiedzić fabrykę samochodów 

Volkswagena koło Wrześni w Białężycach oraz kiedyś ja-

kieś więzienie w Polsce – bo jeszcze nigdy 

w nim nie byłem. 

        Jak miałem 14 lat to byłem na kolonii 

w Czechosłowacji oraz w Osłoninie nad 

Zatoką Pucką. W 2000 roku odwiedziłem też Paryż we Francji (m.in. 

byłem na wieży Eiffla). Sześć razy byłem też w Warszawie. W Gnieźnie 

chodzę też na budowy. Lubię popatrzeć sobie jak na obwodnicy pracują 

maszyny budowlane: spychacze, koparki oraz dźwigi. 

 

         Przed Wszystkimi Świętymi, Dniem Zmarłych jeżdżę z mamą raz w roku na cmen-

tarz do Ostrowa Kościelnego na grób wuja Irka Siwa, który zmarł w wieku 34 lat. 

Autor: Robert S. 

Z ŻYCIA WTZ 

PODSUMOWANIE PROJEKTU  
„JESZCZE SPRAWNIEJ… NA RYNKU PRACY” 

          19 października dobiegła końca druga edycja naszego projektu „Jeszcze sprawniej… na 

rynku pracy II”. Trwający ponad 6 tygodni projekt zakładał ogólnie rozumianą aktywizację za-

wodową osób niepełnosprawnych. Poprzez udział w szkoleniach uczestnicy mieli okazję zdobyć 

nowe umiejętności i kwalifikacje przydatne na współczesnym rynku pracy, a co za tym idzie 

podjęcie ewentualnego zatrudnienia w przyszłości. Dzięki współpracy z Zakładem Doskonalenia 

Zawodowego udało nam się przeprowadzić trzy kursy zawodowe: brukarski, hydrauliczny oraz 

gospodarowania zielenią. Podczas pierwszego szkolenia 7-osobowa grupa naszych uczestników 

ułożyła kostkę brukową na terenie ok 63 m2 za budynkiem Warsztatu. W trakcie kursu hy-

draulicznego 6 osób nabyło umiejętności teoretyczne oraz praktyczne z zakresu białego mon-

tażu. W łazience uczestników zostały wymienione wszystkie toalety, umywalki oraz baterie. 

Ostatni i najdłuższy kurs miał na celu zagospodarowanie pasa zieleni za naszym budynkiem na 

powierzchni ok 220 m2.  
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Z ŻYCIA WTZ CD... 

Kursanci zostali zapoznani z rodzajami roślin i ich ochroną, wykonali projekt klombów i rabat 

oraz zajęli się wyrównaniem terenu (renowacja trawnika, miejscowa wymiana gruntu).  

 

         Dodatkowo w ramach projektu wszystkie osoby obowiązkowo uczestniczyły w 3 cyklach 

zajęć z trenerami pracy. Podczas tych spotkań uczestnicy nabyli wiedzę teoretyczną i prak-

tyczną na temat ogólnie rozumianego rynku pracy (jak tworzyć CV czy list motywacyjny, w jaki 

sposób aktywnie poszukiwać pracy, dyskusje na temat plusów i ewentualnych problemów jakie 

można napotkać po podjęciu zatrudnienia). 

          Ostatniego dnia uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu danego kursu 

wraz z suplementem, w którym wyszczególnione zostały informacje na temat zdobytej wiedzy. 

Takie zaświadczenie jest idealnym dowodem na posiadaną wiedzę i umiejętności dla przyszłego 

pracodawcy. Liczę na kolejne edycje projektu w następnych latach i mam nadzieję, że i tym 

razem nie zawiedziecie . Projekt był współfinansowany ze środków PFRON będących w 

dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

Autor: Agata Kryszak-Zdrojewska 


