
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDMOWA 

 

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce niniejszy folder 

jako efekt prac przy projekcie „Tacy Sami 2021”, którego 

celem było przygotowanie warsztatów dla 

niepełnosprawnych dzieci oraz dorosłych z Domów Pomocy 

Społecznej oraz pilskich Warsztatów Terapii Zajęciowej.  

 

Folder zawiera najważniejsze przemyślenia jakie w 

wywiadach, przeprowadzanych w ramach projektu, 

przekazali: Hanna Gapińska – dyrektor WTZ w Pile, Tomasz 

Kabaciński – fizjoterapeuta, trener, współpracujący ze 

Stowarzyszeniem Orlik Piła, oraz Łukasz Stasicki – prezes 

Orlika. 

 

Ponadto folder zawiera zdjęcia z warsztatów jakie odbyły się 

w sierpniu 2021 roku. Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.  

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom 

zaangażowany w projekt TACY SAMI 2021! 

 

 

 



Latem 2021 udało nam się zorganizować, przy wsparciu 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego, oraz przy 

współpracy z Warsztatami terapii Zajęciowej w Pile, 

wydarzenie TACY SAMI 2021. 

 

Wydarzenie TACY SAMI 2021 składało się tak naprawdę z 

trzech części. 

 

Spotkania z wychowankami WTZ, wywiadu połączonego z 

konkursem oraz eventu, a w zasadzie dwóch eventów! 

 

Celem spotkania było przeprowadzenie zajęć sportowo – 

ruchowych, integracji, zawodów szachowych i warcabowych 

w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pile. Spotkania bo były 

ich dwa, odbyliśmy na początku sierpnia 2021. Jak zawsze 

zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez wychowanków WTZ. 

Nasz fizjoterapeuta przeprowadził zajęcia ruchowo sportowe 

a następnie zorganizowaliśmy zawody w szachy i warcaby. 

Była to piękna okazja do wzajemnej integracji osób 

pełnosprawnych fizycznie, z tymi mniej sprawnymi. 

Równocześnie niepełnosprawne osoby intelektualnie ale 

sprawne ruchowo mogły zintegrować się ze swoimi 

niepełnosprawnymi fizycznie koleżankami i kolegami. 

 

 



Nasz trener personalny przygotował dla wszystkich zestawy 

ćwiczeń, dostosowane do ich stopnia niepełnosprawności 

ruchowej, nie obciążające ich ciała a poprawiające ogólną 

kondycje i zakresy ruchów. Następnie wspólnie 

zorganizowaliśmy grę w szachy i warcaby, gdzie część 

niepełnosprawnych fizycznie osób naprawdę brylowała i 

wykonywała taktyczne sztuczki których nie powstydziłby się 

młodziutki Jan Krzysztof Duda (ten od szachów       ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA RUCHOWE, SZACHY I WARCABY NA WARSZTATACH 

TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PILE 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



ROZMOWY Z EKSPERTAMI 

Wywiad dostępny jest na profilu facebook Stowarzyszenia 
Orlik Piła.  
https://www.facebook.com/orlikpila/videos/428974171444
2900 
 
Dyrektor WTZ pani Hanna Gapińska: „Jesteśmy wszyscy tacy 
sami!” 
 
• Historia WTZ w Pile 
• Rola WTZ w Pile – dla kogo? Kto korzysta? Co się tam  
dzieje?  
• Budowanie relacji z niepełnosprawnymi – jakie rady? 
• Integracja na warsztatach 
• Jak można pomagać innym?  

Fizjoterapeuta Tomasz Kabaciński: „Sport dla wszystkich!” 
 
• Rola sportu w życiu 
• Sport dla niepełnosprawnych – jaki? 
• Rola sportu i rehabilitacji na WTZ 
• Jak osoby niepełnosprawne mogą aktywnie spędzać czas? 
• Typy niepełnosprawności a możliwości uprawiania sportu 
(rower, rozciągania, ćwiczenia z gumami i piłkami, basen, itp.) 
• Jaki sprzęt sportowy warto zakupić ? 
• Alternatywne „sporty”  
• Pokaz ćwiczeń ogólnorozwojowych 
• Pokaz rozciągania 

Pracownicy WTZ pani Hanna Gapińska i Tomasz Kabaciński: 
„Równość to podstawa” 
 

https://www.facebook.com/orlikpila/videos/4289741714442900
https://www.facebook.com/orlikpila/videos/4289741714442900


• Błędy w relacjach prowadzące do wykluczenia społecznego 
• Jak budować równość pomiędzy pełnosprawnymi a 
niepełnosprawnymi 
• Zasady wzajemnego szacunku 
• Jak uczestnicy WTZ postrzegają „opiekunów” 
• Doświadczenia z pracy z niepełnosprawnymi 
• Anegdoty z pracy 

Łukasz Stasicki: „Jak praca z niepełnosprawnymi dziećmi 
potrafi odmienić życie” 
 
• O inicjatywach Orlika: z tesco „Tacy sami” i „Tacy sami 
jeszcze raz!” oraz UMWW „Tacy Sami 2021” 
• O pracy z dziećmi na półkoloniach 
• O pracy z niepełnosprawnymi na WTZ 
• O pracy z niepełnosprawnymi na zajęciach z Tesco „Tacy 
Sami” 

 

 

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z 
MATERIAŁEM WIDEO KTÓRY PRZYBLIŻY PAŃSTWU ROLĘ 

WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PILE, 
STOWARZYSZENIA ORLIK PIŁA, W PRACY Z 

NIEPEŁNOSPRAWNYMI DZIECMI I DOROSŁYMI. 

 

 



WYBRANE „ZŁOTE MYŚLI” 

 

Codziennie u nas coś się dzieje – osoby z 

niepełnosprawnościami są takie ja te pełnosprawne. Ciekawe 

świata, chętne do zabawy, przeżywające radości i smutki.  

Hanna Gapińska, dyrektor WTZ w Pile 

 

Miałem mały strach przed pierwszym spotkaniem z 

wychowankami WTZ w Pile, ale oni szybciej przełamują lody 

niż pełnosprawni ludzie. Są otwarci i gotowi do nawiązania 

znajomości. Są mocno szczerzy. Zaprzyjaźniliśmy się. 

Tomasz Kabaciński, fizjoterapeuta, trener 

 

Praca z niepełnosprawnymi dziećmi powoduje, że człowiek 

zastanawia się bardziej nad swoim życiem i dostrzega wiele 

więcej pozytywów oraz cieszy się z małych rzeczy. 

Łukasz Stasicki, prezes Orlika Piła 

 

Pandemia mocno dała się we znaki warsztatom, podopieczni 

dzwonili do mnie pytali: Pani Haniu, kiedy wracamy? Oni 

pragną kontaktu, zajęć między sobą, integracji. Teraz 

działamy już w miarę normlanie i to jest świetne. 

Hanna Gapińska, dyrektor WTZ w Pile 

 



Osoby uczestnicą w warsztatach, pomimo niepełnosprawności 

ruchowych lub intelektualnych są zawsze skorzy do 

wykonywania ćwiczeń, pracy nad polepszaniem swoich 

zakresów ruchów. Mają w sobie wiele siły i motywacji do 

działania. Często więcej niż moi pełnosprawni koledzy. 

Tomasz Kabaciński, fizjoterapeuta, trener 

 

Orlik Piła działa głównie nad organizacją wydarzeń 

sportowych jak turnieje piłkarskie, ale chcemy coraz bardziej 

powiększać nasza działalność w kierunku pracy z 

niepełnosprawnymi, głównie współpracy z WTZ w Pile. 

Powoduje to wiele pozytywnych emocji. 

Łukasz Stasicki, prezes Orlika Piła 

 

Powrót po pandemii spowodował duże emocje. Mocne. 

Wszyscy byli otwarci i chętni na ponowny kontakt. Ponowne 

spotkania po lockdownie było wzruszające dla wszystkich, 

ponieważ nie boją się okazywać swoich emocji. 

Hanna Gapińska, dyrektor WTZ w Pile 

 

Sport jest bardzo ważny. Czy to wśród wychowanków WTZ w 

Pile czy też wśród pełnosprawnych ludzi. Nie zapominajmy o 

tym i starajmy się wygospodarować zawsze trochę czasu. 

Najpierw 10 minut, potem 20, godzinę, trzy. To nasza walka o 

zdrowie. 

Tomasz Kabaciński, fizjoterapeuta, trener 



 

 

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Orlik Piła 

przy współpracy z Samorządem Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu 

 

 

 

Zachęcamy do odwiedzin naszej strony internetowej oraz 

profilu na facebooku: 

 

Orlikpila.pl 


