
WGI 

Warsztatowa Gazetka Informacyjna 

Kwartalnik nr 1 / 2010 

W tym numerze! 

 

 

 Aktualności , czyli co robiliśmy  w:  styczniu, lutym, marcu  

Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci 

Portrety: pracownia ceramiczna oczami Lidki Szkudlarskiej 

 Tam byliśmy: , II Rajd Turystyczny „Powitanie wiosny”, XV Spartakiada w SOSW    

      z okazji  Światowego Dnia Inwalidy 

Nasi felietoniści: Ela Rakowska przybliża postać Sfinksa 

Z życia WTZ: Kulig, Walentynki , Pierwszy Dzień Wiosny, powstanie zespołu ta-

necznego „Trzeci wymiar” 
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Nasi solenizanci: 

Mieczysław, Sebastian, 

Agnieszka, Tatiana,  

Tomasz, Grzegorz.  

styczeń 2010 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

    1 Mieciu 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 Seba 21 Aga 22 23 24 

25 Tatiana 26 27 28 29 30 31 

luty 2010 

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 

       
marzec 2010 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

1 2 3 4 5 6 7  Tomek 

8 9 10 11 12 Grzesiu 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       

AKTUALNOŚCI 

Styczeń 

 

 

Luty 


Kulig  

 Walentynki 

Marzec 

 
  Międzynarodowy Dzień Kobiet

Rajd na powitanie wiosny 

Pierwszy dzień wiosny 

 Spartakiada  
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PORTRETY 

Rubryka ta, przybliży działalność pracowni oraz sylwetki osób w 

nich pracujących. 

 

Kolejną pracownią, która dzieli się z nami swoją działalno-

ścią jest..... 
PRACOWNIA CERAMICZNA 

Instruktorem na pracowni ceramicznej 

jest Pani Kamilla Czajka. 

Nasza uczestniczka — Lidka Szkudlarska 

krótko scharakteryzowała Panią Kamillę. 

Instruktorem na pracowni ceramicznej jest Ka-

milla „Wesoła” Czajka, a grupa uczestników skła-

da się z 6 osób. Pod czujnym okiem  

Pani Kamilli pracują: 

 

1. Lidia Szkudlarska 

2. Sylwia Pijanowska 

3. Sylwia Kierzkowska 

          4.      Dorota Woźniak 

          5.      Michał Bychowiec 

          6.      Łukasz Głowski 

Pani Kamilla „Wesoła” Czajka jest sympatyczna. 

Jest osobą dobrą, miłą, uprzejmą i pomocną.  

Pani Kamilla zawsze pomoże jak Ją o coś popro-

sisz. Nie odmawia nikomu i zawsze można na Nią 

liczyć. 

Autor: Lidka Szkudlarska 
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TAM BYLIŚMY 

          W niedzielę 21 marca po raz drugi wzięli-

śmy udział w Rajdzie Turystycznym „Powitanie 

wiosny”, który odbył się pod patronatem Staro-

stwa Powiatowego w Gnieźnie. Grupa uczestni-

ków wraz z instruktorami: Panią Magdaleną 

Malinger, Panią Magdaleną Zbiranek, Panem 

Sebastianem Łuczakiem oraz Panem Dariuszem 

Dzielem dotarła pociągiem z Gniezna do Czer-

niejewa, skąd wyruszył rajd.  

           

 

         Każda drużyna niosła przygotowaną wcześniej Marzannę. Po przybyciu na metę 

rajdu usytuowaną na terenie 

Ośrodka Edukacji Ekologicznej 

Nadleśnictwa Gniezno w Cieli-

mowie  uczestnicy rajdu posilili 

się kiełbaskami z ogniska, a póź-

niej brali udział w zawodach 

sprawnościowych oraz w konkur-

sie na najładniejszą kukłę Ma-

rzanny. Imprezie towarzyszył wy-

stęp Drużyny Małych Wojów, 

którymi dowodził Komes  

Maciej Kuźniewski.  

 

          Organizatorami rajdu byli: 

 

  Oddział PTTK w Gnieźnie, 

  Nadleśnictwo Gniezno, 

  55 Harcerski Szczep Pomarańczowy ze Zdziechowy. 

 

II RAJD TURYSTYCZNY  „POWITANIE WIOSNY” 

Autor: Szymon Kistowski 
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    Z ŻYCIA WTZ 

 

WALENTYNKI 

      W poniedziałek 15 lutego, czyli z małym opóźnieniem :) - jak co roku obcho-

dziliśmy Dzień  Św. Walentego, zwany też Dniem Zakochanych. Tym razem im-

preza walentynkowa odbyła się na warsztacie. Za-

nim wszyscy przystąpili do tanecznych szaleństw, 

część uczestników zaprezentowała przedstawienie o 

tematyce walentynkowej. 
        Uczestnicy 

świetnie się bawili 

zarówno w rytm mu-

zyki tej szybkiej, jak 

i wolniejszej, tylko i 

wyłącznie dla zako-

chanych :). Ponadto wszyscy, których trafiła strzała 

Amora obdarowywali się nawzajem kartkami walen-

tynkowymi.  

POWSTANIE ZESPOŁU TANECZNEGO 

       Wprawdzie już od dłuższego czasu na naszym warsztacie istnieje 

sekcja tańca nowoczesnego ale dopiero od marca 2010 roku zespół nosi 

już oficjalną nazwę "Trzeci wy-

miar". Obecnie zespół ćwiczy 3 

układy taneczne. Na zajęcia tanecz-

ne (odbywają się codziennie ok. 

godz. 14:00 na sali gimnastycznej) 

uczęszcza 9 osób: Paulina Kozłow-

ska, Natalia Walkowiak, Ewa 

Gawrońska, Karolina Kodyrko, Re-

nia Bosak, Łukasz Stróżyk, Sławek 

Druszcz, Rafał Antczak, Sławek 

Rosiński. Zajęcia prowadzi Pani Magdalena Witczak. Taneczne umiejęt-

ności „Trzeciego wymiaru” będziemy mogli podziwiać m.in. w czerwcu: 

na zakończeniu semestru oraz na festiwalu muzycznym w gnieźnieńskim 

teatrze. Życzymy dużo sukcesów ! 

 

Autor: Szymon Kistowski 

Autor: Szymon Kistowski 
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NASI FELIETONIŚCI 

 

CO TO JEST SFINKS ? 

   
        Niedaleko Gizy w Egipcie znajduje się potężny posąg. Przedstawia on lwa z ludz-

ką głową. To liczący sobie 4500 lat sfinks – jedno z najsławniejszych monumental-

nych dzieł człowieka. 

         Słowo sphinx jest pochodzenia greckiego. W legendzie greckiej sfinks był po-

tworem, który zada- wał pytanie, a tych którzy 

nie znali właściwej odpowiedzi pożerał. 

          Sfinks koło Gizy został zbudowany pod-

czas panowania kró- la Khafra. Głowę Sfinksa 

wykuto na podo- bieństwo twarzy króla. Cały 

posąg ma 80 m dłu- gości i ponad 20 m wysoko-

ści. Otaczająca po- sąg ściana zabezpiecza go 

przed wędrującymi piaskami. 

          Wszystkie sfinksy egipskie mają twarze 

mężczyzn, choć w innych częściach starożytne-

go świata często nadawano im twarze kobiet. 

Niekiedy w dawnych czasach ustawiano rzędy sfinksów na straży przed pałacami lub 

królewskimi grobowcami. Często do ich lwich ciał dodawano jeszcze skrzydła.  

 

 

 

 

GDZIE LUDZIE PO RAZ PIERWSZY POSŁUŻYLI SIĘ PISMEM 

 

 

            Ludzie epoki kamiennej „pisali” obrazkami. Z czasem obrazki zmieniły się w 

pismo obrazkowe. Był to początek sztuki pisania. 

            Przed ok.. 6000 lat ludzie w Babilonie, Chinach i Egipcie nauczyli się posługi-

wania pismem obrazkowym. Robili znaki na mokrym podłożu palcami lub patykami, 

np..rysunek słońca mógł oznaczać, że jest gorąco.  

            Później ludzie wymyślili zamiast obrazków znaki, którym odpowiadały raczej 

dźwięki i niż obraz. 

            Sumerowie np..posługiwali się pismem klinowym. Do rycia znaków, na glinia-

nych tabliczkach używali patyka. Niektóre z najstarszych zapisów to sumy lub karty 

znaczone przez urzędników sporządzających wykazy towarów lub zwierząt. 

            Około 150 r. p.n.e. Fenicjanie wynaleźli alfabet wywodzący się z dźwięków 

mowy ludzkiej. Od niego pochodzi właśnie dzisiejszy alfabet. 

              

 
 

 

Autor: Ela Rakowska 
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    Z ŻYCIA WTZ 

 

KULIG 

                Zapewne długo w naszej pamięci zapadnie data 

12 lutego :) Autokarem dojechaliśmy do pobliskiej Weł-

nicy gdzie czekały na wszystkich nie lada atrakcje. 

Ogromna ilość śniegu zachęciła sporo osób, w tym ka-

drę :) do regularnej bitwy na śnieżki. Wszyscy zaintere-

sowani mogli w tym samym czasie odwiedzić miejsco-

wą stajnię i zobaczyć konie z bardzo bliska. Potem na-

stąpiła atrakcja dnia ! Do naszej dyspozycji były 2 kuli-

gi, każdy zaopatrzony dodatkowo w sanki. Zmarznięci i cali 

w śniegu (śnieżna walka trwała przecież w najlepsze) doje-

chaliśmy do celu, gdzie płonęło już ognisko. Rozgrzani her-

batą i posileni kiełbaską mieliśmy jeszcze siłę aby pojeździć 

konno. Chętnych do konnej przejażdżki u boku instruktora 

nie brakowało ! Dla większości osób było to zupełnie nowe 

doświadczenie . Później czekała nas jeszcze powrotna po-

dróż kuligami do autokaru. W doskonałych nastrojach wró-

ciliśmy na warsztaty. 

Autor: Szymon Kistowski 
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    TAM BYLIŚMY 

XV INTEGRACYJNA SPARTAKIADA SPORTOWA-INTEGRACYJNA  

 

Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA INWALIDY 

          W dniu 27 marca br. na sali sportowej Specjalnego 

Ośrodka szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Gnieźnie 

odbyła się Jubileuszowa XV Integracyjna Spartakia-

da Sportowo – Rekreacyjna z okazji Światowego 

Dnia Inwalidy. Tra-

dycyjnie nie mogło 

też tam zabraknąć na-

szego warsztatu. 

       Oprócz naszej 

placówki w sportowych zmaganiach uczestniczył 

WTZ Kłecko oraz dzieci i młodzież z: Środowisko-

wego Domu Samopomocy „Tęcza”, Zespołu Szkół 

Specjalnych Nr 11, TPD Koła Pomocy Dzieciom i 

Młodzieży Niepełnosprawnej, z Klubu „Witaminki” 

przy PCK, ze Świetlicy Środowiskowej Osiedla Grun-

waldzkiego w Gnieźnie  oraz Miejskich Świetlic Socjo-

terapeutycznych.      

        Uczestnicy zmagali się w następujących konku-

rencjach: rzut piłką do kosza, rzut ringo, strzał piłką do 

mini bramki tyłem, rzut krążkiem do bramki,  konkurs 

wiedzy o sporcie, konkurs plastyczny, konkurs wiedzy 

o zdrowiu. 

        Nasi podopieczni walczyli dzielnie zdobywając 

licznie medale i tak: 

   

  Marcin Józefowicz - 1 miejsce (rzut piłką do kosza) i 3 

miejsce (strzał piłką do mini bramki tyłem),  

  Dorotka Woźniak -  3 miejsce (rzut ringo) i 3 miejsce 

(strzał piłką do mini bramki tyłem),  

  Ewa Gajzlerowicz - 1 miejsce (strzał piłką do mini 

bramki tyłem),  

  Jurek Frąckowiak -  1 miejsce (konkurs wiedzy o spo-

rcie) 

Darek Pawanello - 2 miejsce (rzut krążkiem do bramki), 

Aron Tomczyk - 3 miejsce (rzut  krążkiem do bramki). Autor: Szymon Kistowski 
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    Z ŻYCIA WTZ 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

       W piątek 26 marca, czyli 6 dni po przyjściu astronomicznej wiosny kierownic-

two, kadra oraz uczestnicy wraz z rodzicami uroczyście powitali wiosnę. Miejscem 

powitania tej wyjątkowej pory było Gębarzewo. Tym 

razem na przeszkodzie nie stanęła nam kapryśna aura, 

jak to miało miejsce w roku ubiegłym. Przez cały czas 

świeciło słońce i jak na koniec marca było bardzo cie-

pło. Wreszcie nadeszła wio-

sna !!! Nasi uczestnicy za-

prezentowali przedstawie-

nie przygotowane wcześniej 

przez Panią Agnieszkę 

\Czajkowską. O oprawę muzyczną zadbała Pani 

Agnieszka Śrama. Po występie artystycznym wszyscy 

skosztowaliśmy pyszną 

kiełbaskę prosto z ogni-

ska. Nie zabrakło też słodyczy i napojów. I w końcu 

nadszedł długo oczekiwany moment ! Spaliliśmy w 

ognisku Marzannę ! Ponadto wszyscy zainteresowani 

mogli wziąć udział w 

konkursach sporto-

wych i zręcznościo-

wych. 

      Uśmiechnięte twarze uczestników były dowodem na to, że te piątkowe, sło-

neczne przedpołudnie z pewnością należy zaliczyć do udanych.    
 

 

WYDAWCA: WTZ Gniezno, ul. Kolejowa 2 

AUTORZY TEKSTU: Ela Rakowska, Lidka Szkudlarska, Szymon Kistowski  

OPRAWA I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Szymon Kistowski  

KOREKTOR: Agnieszka Czajkowska 

Autor: Szymon Kistowski 
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