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W tym numerze! 

 
 Aktualności, czyli co robiliśmy  w: Październiku i Listopadzie, 

Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci, 

 WTZ na sportowo: X Integracyjne Zmagania Sportowe w Jarocinie,  

XVII Regionalna Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w Witkowie, Turniej Boc-

cia w Centrum Kultury "Scena To Dziwna", IX Międzynarodowe Halowe Mi-

strzostwa Kalisza Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce, VII Andrzej-

kowy Integracyjny Turniej Kręglarski w klubie „Nest”,  

  Tam byliśmy: II Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej „Zielone Nuty”,  

Halloween w Domu Samopomocy „Tęcza” w Gnieźnie, Targi Ekonomii Społecz-

nej w Poznaniu, Mecz KKS Lech Poznań - Górnik Zabrze, XIII Rajd Niepodle-

głości, Integracyjne Spotkanie Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” w 

Pyzdrach, X - lecie WTZ w Czeszewie 

  Z życia WTZ: Urodzinowo - imieninowo na WTZ,  Święto Muzyki i Tańca 

„Między Nami Hindusami”, 26 Urodziny Damiana, Podziękowania dla Pani Kie-

rownik, IV Dni Otwarte WTZ Gniezno. 
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                        Październik 2013 

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 29 RAFAŁ 30 31    

       

                                Listopad 2013 

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 19 20 21 22 23  24 

25 26 27 28 29 30  

                              Grudzień 2013 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

      1 ELEK 

2 3 4 BASIA 5 6 7 MARCIN 8 

9 10 11 12 DAGMARA 13 14 15  

16 17 18 19 DARIUSZ 20 21 22 

23 24 EWA 25 26 27 28 29 

30 EUGENIUSZ 31      

Nasi  

solenizanci: 

Szymon, 

Tadeusz, 

Rafał, 

Agnieszka,  

Sylwia,  

Renata 

Grzegorz 

Eligiusz, 

Barbara, 

Marcin, 

Dagmara, 

Dariusz, 

Ewa, 

Eugeniusz 



WTZ NA SPORTOWO 

X INTEGRACYJNE ZMAGANIA SPORTOWE W JAROCINIE 

           Dnia 3 października (czyli w czwartek) od-

były się w Jarocinie X Integracyjne Zmagania 

Sportowe. Z naszej placówki udział wzięła 7 - 

osobowa grupa m.in. Magdalena, Paulina, Nata-

lia, Łukasz G., Rafał A., Nikodem oraz Przemek 

Sz., wraz z Panią Kierownik Kamillą Czajka oraz 

Panem Dariuszem Dzielem – naszym fizjotera-

peutą w osobach opiekunów. 

        Drużynowo braliśmy udział w takich kon-

kurencjach jak: rzut piłką do kosza, skok w 

dal z miejsca, rzut lotkami, rzut worecz-

kami z zasłoniętymi oczami, rzut 3 kg piłką 

lekarską, rzut małą i dużą piłką do mini 

bramki. Ponadto uczestniczyliśmy w konku-

rencji – ubieranie sportowca na czas oraz 

musieliśmy pokonać tor przeszkód. W konku-

rencjach indywidualnych - wśród kobiet 3 

miejsce zajęła nasza uczestniczka Paulina. Z kolei nasza ekipa zdobyła w klasy-

fikacji ogólnej wysokie 5 miejsce. Paulince oraz całej drużynie WTZ Gniezno 

serdecznie gratuluje- my  !!! 

         Po zakończeniu zawodów wszyscy udali-

śmy się na pyszny obiad do restauracji. Po 

zawodach bezpiecznie i w dobrych nastro-

jach  wróciliśmy do swoich domów. 
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Autor: Paulina 
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XVII REGIONALNA OLIMPIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

W WITKOWIE 

        Jak co roku w pierwszej połowie październi-

ka  odbyła się Regionalna Olimpiada Osób Niepełno-

sprawnych. Warsztat Terapii Zajęciowej z Gniezna 

miał zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w tym 

sportowym święcie już po raz siedemnasty. Po raz 

pierwszy w historii gospodarzem było miasto Witko-

wo. Sportowe zmagania 

odbywały się  na nowo-

czesnej hali sportowej, która została oddana do użyt-

ku ponad pół roku temu. 

        Do sportowej rywalizacji przystąpiły następują-

ce stowarzyszenia i placówki osób niepełnosprawnych: 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnieźnie, Kłecku i 

Jarocinie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowaw-

czy Nr 2 w Gnieźnie, Specjalny Ośrodek Szkolno 

Wychowawczy w Poznaniu, Zespół Domów Pomocy 

Społecznej w  Wieluniu nad Notecią oraz Wielkopol-

ski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Oddział w 

Gnieźnie. 

         Wraz z uczestnikami naszego warsztatu przy-

była liczna część kadry, na czele z Panią Kierownik 

Kamillą Czajka. Podczas sobotniej uroczystości obec-

ni byli również: Poseł na Sejm RP Pan Tadeusz Tomaszewski – 

Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, Pan Telesfor 

Gościniak – Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, 

Pan Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Witkowa, Pan Tade-

usz Kostka – Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełno-

sprawnych „Razem”, Pan Stanisław Dolaciński – Wiceprezes 

Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan.  
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         Podopieczni startowali w następujących konkurencjach 

sportowo – rekreacyjnych: bieg na 40m, skok w dal z miejsca, 

rzut piłką do kosza, rzut piłką lekarską, rzut ringo, rzut lotką 

do tarczy, rzut woreczkami do kosza,  sztafeta, przeciąganie 

liny. Oczywiście odbyły się też konkurencje dla osób na wóz-

kach takie jak: rzut woreczkami do kosza i wyścig samodziel-

ny na 20 m. Zgodnie z trady-

cją nasi uczestniczy kilka-

krotnie stanęli na podium:  

 
·  I miejsce Renaty L. - rzut woreczkiem do kosza 

(wózkowicze) 

II miejsce Tomasza S. - rzut woreczkiem do kosza 

(wózkowicze) 

·  II miejsce Renaty L. - wyścig samodzielny wózków na 20 m 

·  II miejsce Michała - rzut lotką 

·  III miejsce Tomasza S. - wyścig samodzielny wózków na 

20 m 

·  III miejsce Jurka - rzut woreczkami do kosza 

·  III miejsce Pauliny - rzut piłką lekarską K 

·  III miejsce Łukasza G. - rzut piłką lekarską M 

·  III miejsce Pauliny - rzut ringo 

 

 

W ogólnej klasyfikacji nasz warsztat uplasował się na wysokim 4 miejscu. Miano najlepszej 

drużyny przypadło w tym roku SOSW nr 2 Gniezno, srebrne medale zawisły na szyjach 

uczestników WTZ Kłecko, a na 3 miejscu na podium stanęła drużyna WZINR Gniezno. Ser-

deczne gratulacje dla medalistów jak i dla wszystkich zawodników biorących udział w  
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        Zespoły uczestniczące w witkowskiej olimpiadzie otrzymały 

atrakcyjne nagrody, puchary oraz dyplomy 

uczestnictwa. Za zajęcie finałowych miejsc od I 

do III miejsca w poszczególnych konkurencjach 

indywidualnych jak i zespołowych zwycięzcy 

otrzymali również  pamiątkowe medale. Wszyscy 

uczestnicy olimpiady skosztowali też obiadu. 

        Jak co roku sportowym emocjom i współzawodnictwu towarzyszyła in-

tegracja środowisk osób niepełnosprawnych, która odbywała się w miłej i 

przyjacielskiej atmosferze. Do zobaczenia za rok drodzy sportowcy !!! Organizatorem  XVII 

Regionalnej Olimpiady Osób Niepeł- nosprawnych było Stowarzy-

szenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie, wspólnie z Warsz-

tatem Terapii Zajęciowej w Gnieź- nie oraz Stowarzyszeniem 

Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Razem”.   

  

Autor: Szymon Kistowski 

XVII Regionalnej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych. Jesteście prawdziwymi bohatera-

mi  !!!  

TAM BYLIŚMY 

II POWIATOWY  FESTIWAL  PIOSENKI  EKOLOGICZNEJ 

„ZIELONE  NUTY” 

        17 października 2013r. odbył się w Dąbrówce Kościelnej II Powiatowy Festiwal Piosenki 

Ekologicznej "Zielone Nuty". Organizatorem imprezy był Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. 

Zygmunta Imbierowicza, który obchodził także tego dnia swój 20 jubileusz. Dzięki uprzejmości 

Ośrodka mieliśmy przyjemność uczestniczyć w obchodach jego święta, oraz wziąć udział w Fe-

stiwalu. 

       I tak reprezentacja WTZ w składzie: Marek, Krzysztof Chromy, Łukasz G., Paulina, Karolina 

N. oraz Lidia stawiło się o godz.10:00 na terenie „Rancza w Dolinie”. Tam w przepięknie udekoro-

wanej w kolory jesieni stali uczestnicy festiwalu mogli zaprezentować przygotowany przez sie-

bie "ekologiczny" repertuar. W imprezie uczestniczyło 7 placówek: Warsztat Terapii Zajęciowej 

z Gniezna i Kłecka, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 oraz nr 2 z Gniezna,  
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Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze z Kłecka, Wą-

growca oraz Słupcy. 

        Wyczekując werdyktu komisji organizatorzy zadbali o 

nasze podniebienie. Można było rozgrzać się gorącym żur-

kiem i skosztować przyrumienionej kiełbaski. Dla łasuchów 

przewidziany był placek drożdżowy i herbata. Po długiej na-

radzie jury - reprezentacja naszego warsztatu za swój 

„Ekologiczny Rap" otrzymała nagrodę za najpiękniejszą piosenkę o tematyce ekologicznej. 

Trzeba przyznać, że zasłużenie. 

       Ponadto organizatorzy imprezy zapewnili wszystkim uczestnikom sporo atrakcji. W 

wolnym czasie można było posłuchać, a także potańczyć do muzyki gościnnego zespołu oraz 

spróbować przejażdżki na quadzie lub gaziku, które cieszyły się niemałym powodzeniem. Z 

całą pewnością możemy stwierdzić, że imprezę można uznać za udaną. 

Autor: Agata Kryszak - Zdrojewska 

Z ŻYCIA WTZ 

URODZINOWO - IMIENINOWO NA WTZ 

        W czwartek 24 października urodziny obchodzili uczestni-

cy WTZ Gniezno: Stasiu, który kończył 50 – lat oraz Ewa. Nato-

miast 3 tygodnie wcześniej 30 lat stuknęło Łukaszowi G. Z 

tej uroczystej okazji odśpiewaliśmy gromkie 100 lat !!! Nasi ko-

chani jubilaci uraczyli nas tortami oraz innymi przepysznymi 

słodkościami. Pani kierownik Kamila 

Czajka złożyła jubilatom najser-

deczniejsze życzenia oraz podaro-

wała słodkie upominki. Nie wolno też zapomnieć, 

że w tym dniu imieniny obchodzili nasi dwaj 

uczestnicy – Rafałowie. 

        Podsumowując - było szampańsko, wesoło i 

tanecznie, gdyż rozbrzmiewała muzyka. Naszym jubilatom oraz solenizantom 

samych słonecznych dni, szczęścia, słodyczy, zdrowia i uśmiechu  - życzą 

koleżanki i koledzy oraz kadra WTZ Gniezno. 

Autor: Damian 
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TURNIEJ  BOCCIA  W  CENTRUM  KULTURY   

„SCENA  TO  DZIWNA” 

         Czy mówi coś Państwu słowo boccia ? Otóż boccia to spor-

towa dyscyplina paraolimpijska wywodząca od włoskiej gry w 

bule – bocce. Celem tej gry jest wrzucenie na boisko bili białej 

a następnie umieszczenie w jej bezpośrednim sąsiedztwie jak 

największej ilości bil jednego koloru. Jeżeli chodzi o rozgrywki 

drużynowe, to mecz składa się z sześciu rund, a każdy zawod-

nik otrzymuje 2 bile. I właśnie w piątek 25 października w 

Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie odbył się tur-

niej bocci, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Wraz z nami do sportowego poje-

dynku, a przede wszystkim wspólnej zabawy przystąpiły jeszcze 3 inne gnieźnieńskie placówki. 

Najpierw mogliśmy przez chwilę poćwiczyć i zapoznać z zasadami gry. Po oficjalnym otwarciu, 

przystąpiliśmy do gry w boccia. Nasz warsztat reprezentowany przez Renatę L., Jurka oraz 

Tomasza S. zajął III miejsce. Serdeczne gratulacje ! Otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom i 

puchar oraz drobny upominek. Wspomniane nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w 

Gnieźnie. 

        Z całą pewnością boccia jest świetną dyscypliną sportowo – rehabilitacyjną, gdyż dobrze 

się bawiliśmy, zdobyliśmy nowe doświadczenie i mogliśmy zintegrować się z koleżankami i ko-

legami z innych ośrodków. Myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. Opiekę nad 

uczestnikami sprawowali Panowie: Dariusz Dziel i Szymon Kistowski. 

Autor: Renata L. 

TAM BYLIŚMY 

HALLOWEEN  W  DOMU  SAMOPOMOCY  „TĘCZA  W  GNIEŹNIE 

         W piątek 25.10. pojechałem z Marcinem, Łukaszem G., Michałem, 

Agnieszką i Kasią Ś. do Domu Samopomocy „Tęcza” Stowarzyszenie 

„MAKI” na zabawę z okazji HALLOWEN. 

        Sala była przyozdobiona dyniami, nietoperzami i pająkami. Na sto-

łach dla gości było ciasto, napoje, również chleb, smalec i ogórki. Sala, 

na której tańczyliśmy to sala gimnastyczna. Przyjechali też przedstawi-

ciele z innych placówek. Obowiązującym kolorem stroju - była czerń z 

elementami koloru pomarańczowego. Każda z grup miała przygotować coś do jedzenia na konkurs. 

My zawieźliśmy babeczki w kształcie sowy i grobów - decyzją jury zajęliśmy III miejsce. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bocce
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         Podczas zabawy były różnego rodzaju konkurencje, m.in. 

zrobienie mumii, czyli owinięcie partnera papierem toaletowym. 

W tej konkurencji wzięli udział – Michał i Łukasz G., którzy zaję-

li III miejsce. Kolejną konkurencją było namalowanie groźnej 

miny na balonie. Po raz kolejny zajęliśmy III miejsce (Michał B.). 

Zmęczeni tańcami i objedzeni pysznościami po godz. 13 udaliśmy 

się domów. Impreza była super !!!  

Autor: Rafał P. 

TARGI  EKONOMII  SPOŁECZNEJ  W  POZNANIU 

         W sobotę 26.10.2013r. Warsztaty Terapii Zajęcio-

wej brały udział w Targach Ekonomii Społecznej w Pozna-

niu organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej. W stolicy Wielkopolski nie mogło zabraknąć 

również i Nas . 

         Na targach zaprezentowaliśmy prace wykonane 

przez Naszych uczest-

ników. Największym za-

interesowaniem cieszyły się rzeczy przygotowa-

ne z filcu takie jak: torebka i biżuteria. Na Placu 

Wolności w Poznaniu reprezentowały się również 

inne Warsztaty i Stowarzyszenia lecz Nasze 

stoisko było najbardziej różnorodne i bogate 

pod względem prac. Nad sprzedażą prac czuwali: 

Nasza Pani Kierownik Kamila Czajka instrukto-

rzy: Monika Zawada, Sebastian Łuczak, zaś nad bezpieczną drogą kierowca Da-

riusz Dziel. 

Autor: Monika Zawada 



 

  Z ŻYCIA WTZ 

          We wtorek 29 października odbyło się na naszym warsz-

tacie święto muzyki z tańcami hinduskimi. Uczestnicy uczyli 

się tańca hinduskiego i byli podzieleni na dwie grupy, jedną 

grupę prowadziła Pani Magdalena Witczak, natomiast drugą 

grupę Pani Dominika Sochacka - Drzewiecka. 

          Po nauce udaliśmy się na salę, 

gdzie kuchnia pod okiem Pani Agaty 

Liszewskiej przygotowała danie hindu-

skie (ryż z warzywami). Danie było 

smaczne. Dziękujemy Pani Agacie i ca-

łej pracowni gospodarstwa domowego. Myślę, że jak będą ta-

kie muzyczno - taneczne dni, to nasi warsztatowi kucharze 

zaskoczą nas jeszcze nie raz jakąś pyszną potrawą. Potem 

odbył się konkurs na najładniejszą i „najgłośniejszą” (każda z 

chust była ozdobiona blaszka-

mi) chustę. Wygrała pracownia 

ceramiczna, której serdecznie gratulujemy. Po za 

tym wszystkie pracownie spisały się bardzo dobrze. 

Na koniec tego wyjątkowego dnia odbył się seans fil-

mowy o tematyce hinduskiej. Film „Monsunowe wese-

le” – bo o nim mowa, był bardzo ciekawy. Wszyscy 

oglądaliśmy go ze 

skupieniem. 

         Mamy nadzieję, że wiele będzie takich dni 

związanych z muzyką, ponieważ było bardzo ciekawie 

i wesoło. Wszyscy bawiliśmy się świetnie ! Dziękuje-

my bardzo Pani Dominice i Pani Magdzie i czekamy 

na następne takie 

dni związane z mu-

zyką i tańcem. 
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ŚWIĘTO  MUZYKI I TAŃCA  - „MIĘDZY  NAMI  HINDUSAMI” 

Autor: Paulina 
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MECZ  KKS  LECH  POZNAŃ - GÓRNIK  ZABRZE 

         W niedzielę 03.11.2013 r. o godzinie 15:30 

grupa  kibiców z WTZ Gniezno pojechała na mecz 

Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze. Mecz rozpoczął 

się o godzinie 18:00 i wtedy każdy z Nas zaczął 

śpiewać hymn Lecha Poznań. Od pierwszej minuty 

piłkarze Górnika zaczęli atakować bramkę Lecha. 

Mało brakowało żeby już po pierwszym uderzeniu 

piłkarza Górnika padła bramka, ale dobry refleks 

bramkarza Lecha Poznań Macieja Gostomskiego 

uratował Lecha przed stratą bramki. Niestety już w 11 min. meczu na listę strzelców 

wpisał się Prejuce Na- koulma i zabrzanie ob-

jęli prowadzenie. Gra Kolejorza w pierw-

szych 45 minutach była bardzo słaba, można 

było pomyśleć, że gracze Lecha nie mają żadne-

go pomysłu na grę. Tak więc pierwsza połowa 

zakończyła się prowa- dzeniem 1:0 dla Górni-

ka. Po 10 minutach dru- giej połowy spotkania 

można było zobaczyć zu- pełnie inną jedenastkę 

graczy Lecha, akcje były przeprowadzane w do-

brym tempie, piłkarze zaczęli grać lepiej. Można było się spodziewać, że bramki dla 

poznaniaków to tylko kwestia czasu i rzeczywiście tak było ! W 65 minucie bramkę 

dla naszych zdobył Gergo Lovrencsics. Ta bramka dodała graczom Kolejorza skrzy-

deł i już 75 minucie poznaniacy wyszli na prowadze-

nie za sprawą Marcina Kamińskiego. Kolejne akcje i 

podania pokazywały, że dla graczy Lecha dwie bram-

ki to wciąż za mało i już w 85 minucie trzeciego gola 

zdobył napastnik Łukasz Teodorczyk i ustalił wynik 

spotkana na  3:1. 

         Po meczu wszyscy czekali, żeby podziękować 

graczom Lecha za emocje i bramki w drugiej poło-

wie. Choć gra Lecha nadal jest daleka od ideału, że-

by zasiąść na fotelu lidera T-Mobile Ekstraklasy – to jednak po meczu zadowoleni z 

wyniku wracaliśmy do Gniezna i do swoich domów. 

Autor: Łukasz S. 



Z ŻYCIA WTZ 

 26 URODZINY  DAMIANA 
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        Dnia 8.11.2013r. a był to piątek, nasz kolega Damian obchodził 

swoje 26 urodziny. Z tej okazji odbyła się dyskoteka, śpiewane było 

gromkie sto lat !!! Były także życzenia urodzinowe od instruktorów 

oraz od kolegów i koleżanek. Damian poczęstował nas cukierkami, 

zabawa była bardzo fajna, wszystkim 

nam się podobało.  

 Jeszcze raz wszystkiego najlepsze-

go, zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń życzą instruktorzy oraz 

koledzy i koleżanki ! 

Autor: Dorota 

TAM BYLIŚMY 

XIII  RAJD  NIEPODLEGŁOŚCI 

           11 listopada 2013 r. w zimny i mglisty poranek odbył się XIII 

Rajd Niepodległości. Był on uczczeniem okrągłej, bo 95 rocznicy 

odzyskania przez nasz kraj niepodległości. I tym razem nie mo-

gło  nas zabraknąć. Drużyna WTZ tj. Kasia L. ,Lidka, Paulina, Grze-

siu, Krzysiu Sz. , Michał, Łukasz G., Robert S. i Sławek ruszyła o 

godz. 9:30 spod tablicy poświęconej Józefowi Hellerowi w trasę 

rajdu. Przeszliśmy ulice Franciszkańską, Farną, Chrobrego, Lecha, 

Sobieskiego oraz Żwirki i Wigury odwiedzając kolejne miejsca pa-

mięci narodowej, upamiętniające osoby i wydarzenia ważne dla naszego kraju. Tak dotarliśmy na 

cmentarz św. Piotra zatrzymując się przy pomniku i mogiłach Powstańców Wielkopolskich. Dodat-

kowymi atrakcjami rajdu była możliwość udziału w konkursie sprawdzającym wiedzę o miejscach 

pamięci narodowej umieszczonych na trasie rajdu, a także na najbardziej biało-czerwoną druży-

nę, w której zajęliśmy III miejsce. Około godz.12:30 dotarliśmy na metę rajdu przy ul. Jezior-

nej, gdzie czekała na nas gorąca herbata i drożdżówki. Uzupełniliśmy kalorie  i w dobrych 

nastrojach rozeszliśmy się do domów. 

Autor: Agata Kryszak - Zdrojewska 
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INTEGRACYJNE  SPOTKANIE  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

„RAZEM  ŁATWIEJ”  W  PYZDRACH 

         W czwartek, 14.11.2013r udaliśmy się 

Integracyjne Spotkanie Osób Niepełno-

sprawnych „Razem Łatwiej” do Pyzdr. Im-

preza, jak co rok, organizowana była przez 

uczestników i kadrę Warsztatu Terapii Za-

jęciowej Ruda Komorska. Uroczystość  połą-

czona była z XII rocznicą założenia tegoż 

WTZ.  Impreza rozpoczęła się  występami 

artystycznymi, po których ugoszczono nas obiadem. 

Następnie zaproszono nas do wspólnej zabawy, przy 

muzyce na żywo. Oczywiście, królowaliśmy na parkie-

cie. Aga i Krzysiek bawili 

się niemal przez całą im-

prezę, Damian i Renia 

B.  wspólnie przetańczyli 

wiele kawałków a Robert S. 

kokietował uczestniczki z 

innych WTZ. Do tańca do-

łączyli się również Pan Da-

rek i moja skromna osoba (Kierownik WTZ Gniezno 

- pani Kamilla Czajka - przyp. red.).  

 
 

           

DZIĘKUJEMY NASZYM ZNAJOMYM ZA ZAPROSZENIE !!!  

Autor: Kamilla Czajka 
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IV  DNI  OTWARTE  WTZ  GNIEZNO   

(PREZENT  DLA  BLISKICH  NA  ŚWIĘTA  -  WARSZTAT  ARTYSTYCZNY) 

         Już po raz czwarty zorganizowany został 

Dzień Otwarty w Warsztacie Terapii Zajęciowej w 

Gnieźnie. Kolejne możliwości, sporo świątecznych 

ozdób, niesamowite arcydzieła wykonane własno-

ręcznie to tylko niektóre ze skojarzeń, jakie nasu-

wają się po Warsz-

tacie Artystycz-

nym Prezent dla 
bliskich na święta, 

który odbył się w sobotę 

23.11. Temu swoistemu 

jednodniowemu szkoleniu 

poddało się tym razem 

niecałe 70 osób (jak do-

tychczas rekord), a gdyby doliczyć jeszcze samych przy-

glądających się pracy innych… - śmiało można powiedzieć, 

że tego dnia na Kolejowej wszystkich razem było ok 150 

osób. Pięknie dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie ! 

       Tegoroczna edycja prezentu dla bliskich na święta 

obfitowała w witraże w kształcie gwiazdek i skarpetek, 

szklane bombki, choinki ozdabiane makaronem, malowane skarbonki, anioły – te ulepio-

ne w glinie i te ozdabiane decoupage w drewnie, etui na telefony  z barwnymi aplika-

cjami, serwetniki  w formie reniferów. Te wszystkie propozycje znalazły swoich od-

biorców. Sobota upłynęła pod znakiem zdobywania nowych umiejętności, ale przede 

wszystkim przyczyniła się do niesamowitej integracji. Jesteśmy bardzo podbudowani 

obecnością wszystkich, którzy pojawili się na Dniu Otwartym. To nas mobilizuje do 

podejmowania kolejnych inicjatyw służących pokonywaniu wszelkich barier. 

Autor: Dominika Sochacka - Drzewiecka 
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IX MIĘDZYNARODOWE HALOWE MISTRZOSTWA KALISZA 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

         27 listopada wybraliśmy się do Kalisza, by wziąć udział w sporto-

wym święcie - IX Międzynarodowych Halowych Mistrzostwach Kalisza 

Osób Niepełnosprawnych. W miejscowym Ośrodku Sportu, Rekreacji i 

Rehabilitacji w gronie ponad 20 drużyn - zajęliśmy I miejsce !!! Naszym 

dzielnym sportowcom serdecznie gratulujemy !  Trzeba przypomnieć, że 

to nie pierwsze kaliskie zawody, kiedy wracamy z tarczą. 

 

         W programie zawodów znalazły się konkurencje lekkoatletyczne: 

bieg na 60m, sztafeta mieszana (kobiety i mężczyźni) 4x60m, wyścig na wózkach 60m oraz 

konkurencje techniczne – skok w dal z miejsca, skok wzwyż, rzut piłką lekarską, rzut piłką do 

kosza, tor sprawnościowy. Konkurencje rozgrywane były osobno dla kobiet i mężczyzn, z wy-

jątkiem sztafety i toru sprawnościowego.   

 

         Drużyny z miejsc 1-10 otrzymały puchary i dyplomy, medalistom wręczono nagrody rze-

czowe. Nasz zespół za zwycięstwo otrzymał sprzęt AGD. Ponadto wszyscy rywalizujący wraz 

z opiekunami poczęstowani zostali ciepłym posiłkiem oraz napojem.  

Autor: Szymon Kistowski 
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         Dzięki uprzejmości przyjaciół z WTZ Czeszewo, w czwartek 28 

listopada mieliśmy zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w obchodach X - 

lecia tej właśnie placówki. Na początku było powitanie przez Panią Kie-

rownik,  następnie oglądaliśmy przedstawienie przygotowane przez 

warsztat, by  w końcu zobaczyć na własne oczy recital Mieczysława 

Szcześniaka. Artysta rodem z  Kalisza w trakcie półgodzinnego występu 

zaśpiewał 5 piosenek. Mietek rozdawał autografy, z piosenkarzem można 

było również „zamienić kilka słów”, co mogą potwierdzić nasi uczestnicy. 

Oprócz uczty dla ducha, była też uczta dla ciała. Uraczono nas przepysz-

nym jubileuszowym tortem, a na bardziej zgłodniałych czekał tzw. 

szwedzki stół. Bawiliśmy się świetnie i ze wspaniałymi wspomnieniami wró-

ciliśmy do Gniezna. Dziękujemy pięknie za zaproszenie oraz życzymy 

jeszcze bardziej owocnych kolejnych dziesięcioleci !!! 

 X - LECIE WTZ  CZESZEWO 

Autor: Szymon Kistowski 
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VII  ANDRZEJKOWY   INTEGRACYJNY  TURNIEJ KRĘGLARSKI 

W  KLUBIE  „NEST” 

        W piątek 29 listopada zorganizowaliśmy Integracyjny Andrzejkowy Turniej 

Kręglarski, połączony z dyskoteką -  i to już po raz 

siódmy w gościnnych progach klubu „Nest”. Podobnie 

jak w latach ubiegłych zabawa była doskonała - jak na 

Andrzejki przystało ! 

         

         Każda drużyna (rywalizowało 8 zespołów) składała 

się z 5 graczy, natomiast same rozgrywki odbywały się 

w 2 turach. Ponadto przez cały czas trwania imprezy w 

części klubowej można było oddać się tanecznym sza-

leństwom na parkiecie, lub porozmawiać z koleżankami i 

kolegami z innych warsztatów.  Miło jest nam zakomunikować, że nasz warsztatowy 

team zajął II miejsce !!! Pięknie gratulujemy kochani ! Od dzielnej reprezentacji 

naszego WTZ lepsi okazali się tylko gracze z WTZ Środa Wlkp. Z kolei w klasyfi-

kacji indywidualnej zwyciężył nasz  uczestnik Łukasz S.  Gratulujemy !!!    

 

          Oczywiście należy wyraźnie podkre-

ślić, że  celem nadrzędnym naszych an-

drzejkowych  spotkań jest przede wszyst-

kim dobra zabawa, wspólna integracja i jak 

to w sporcie (i nie tylko) przestrzeganie 

zasad FAIR PLAY.  

 

          Na wszystkich obecnych czekał cie-

pły posiłek - w postaci spaghetti  oraz napo-

je.  Skoro zawody sportowe, to i również 

wręczone zostały pamiątkowe puchary, medale, dyplomy  oraz nagrody rzeczowe.  

 

          W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim za przybycie. Doceniamy 

to, że powracają Państwo do naszego miasta, by móc uczestniczyć w tym wyjątko-

wym wydarzeniu. SERDECZNE DZIĘKI !!! 

Autor: Szymon Kistowski 
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 PODZIĘKOWANIA  DLA  PANI  KIEROWNIK 

W dniu 21 listopada 2013 r. do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gnieźnie wpły-

nęły podziękowania od Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego dla Pani Kierownik Ka-

milli Wesołowskiej - Czajka z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.  

Serdecznie dziękujemy za uznanie naszej pracy !  
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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 2014 roku 

 
   

Zarząd Stowarzyszenia „RAZEM”, Kierownictwo i Kadra WTZ Gniezno 

WYDAWCA: WTZ Gniezno, ul. Kolejowa 2 
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