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W tym numerze ! 

 
 

 Aktualności, czyli co robiliśmy w: Styczniu, Lutym, Marcu i Kwietniu. 

 

 Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci. 

 

 WTZ na sportowo: RAZEM w Przedwiośnie. 

 

 Tam byliśmy: XVII Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Albertiana we 

Wrocławiu, Byliśmy w kinie …, Mecz KKS Lech Poznań - Górnik Łęczna. 

 

 Z życia WTZ: Wizyta kolędników, Przedstawienie pt. „Zimowa opowieść”, 

Spółdzielcy gnieźnieńscy przekazali sprzęt naszemu Warsztatowi, Święto mu-

zyki i tańca - Dzień z rock’n’rollem, XI Dni Otwarte w WTZ Gniezno 

(Wielkanocny Warsztat Artystyczny), Śniadanie Wielkanocne. 

   

 Nasi felietoniści: Piłkarskie fascynacje Tomka B. 
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                        STYCZEŃ 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

      1 Mieczysław 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 Mariusz 20 Sebastian 21 Agnieszka 22 

23 24 25 Tatiana 26 27 28 29 

30 31      

                  LUTY 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

  1 2 3 4 5 Agata 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 Julian 18 19 

20 21 22 Marta 23 Damian 24 25 26 

27  28      

NASI SOLENIZANCI : Mieczysław, Mariusz, Sebastian, Agnieszka, 
                                         Tatiana, Agata, Julian, Marta, Damian. 

 



      MARZEC 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

  1 2 3 4 5 

6 7 Tomasz 8 9 10 11 12 Grzegorz 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 Katarzyna 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
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            KWIECIEŃ 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

     1 2 

3 4 5 6 7  8 9 

10 11 12  13 Przemysław 14 15 16 

17 Robert 18 19 20 Agnieszka 21 22 Łukasz  23 Jerzy 

24 25 Marek 26 27 28 29 30 Katarzyna 

NASI SOLENIZANCI :  Tomasz, Grzegorz, Katarzyna, Przemysław,              
                                          Robert, Agnieszka, Łukasz, Jerzy, Marek. 
              

 



Z ŻYCIA WTZ 

WIZYTA KOLĘDNIKÓW 

Rok 2017, Numer 1                    Str. 4 

      Okres świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, piękna i 

magii. Ze świętami związane są też tradycje, a jedną z nich jest 

wspólne kolędowanie, dlatego w naszym WTZ gościliśmy prawdzi-

wych kolędników. Miało to miejsce 12 stycznia br., kiedy to odwie-

dziły nas dzieci z Przedszkola nr 9 

„Leśne ludki” z grupy „SARENKI”. 

      Dzieci przedstawiły nam „Jasełkę” 

przypominając wydarzenia sprzed 

dwóch tysięcy lat. Na scenie mogliśmy podziwiać m.in. 

pasterzy, aniołów, gwiazdeczki, Trzech Króli no i oczywi-

ście Świętą Rodzinę. Występy w wykonaniu najmłodszych 

wprawiły nas w świąteczny nastrój. Dzieci ubrane w pięk-

ne stroje z wielkim zaangażowaniem  odtwarzały swoje 

role. Mogliśmy też wspólnie z nimi śpiewać kolędy i prze-

żywać po raz kolejny cud narodzin Jezusa. 

      Myślę, że jasełka bardzo się podobała, ponieważ ma-

luchy po występie dostały gromkie brawa. Nad całością 

występu czuwały panie przedszkolanki: p. Dorota i               

p. Wioletta, pomagało też kilkoro rodziców. 

      Po części artystycznej dzieci miały okazję spróbo-

wanie się w pracy, jaką na co dzień wykonują nasi pod-

opieczni. Zadaniem ich było zrobienie pomponów. 

Warsztaty te poprowadziły Magdalena Zbiranek i Mał-

gorzata Nawrocka z kilkoma podopiecznymi. Dzieci pra-

cowały chętnie i z dużym zaangażowaniem. Każde z nich 

opuściło nasz warsztat z kolorowym pomponem w ręku. 

     Spotkanie to przyniosło wiele pozytywnych wrażeń, 

zarówno nam jak i przedszkolakom, dlatego czekamy na kolejne odwiedziny.     

 

 Autor: Małgorzata Nawrocka 



Z ŻYCIA WTZ  
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PRZEDSTAWIENIE PT. „ZIMOWA OPOWIEŚĆ” 

      W środę 25 stycznia w naszym WTZ odbyło się ko-

lejne już przedstawienie. Tym razem aktorzy z Agencji 

Artystycznej „GALANA” odwiedzili nas i zaprezentowali 

naszej warsztatowej społeczności 

spektakl pt. „Zimowa opowieść”. 

      Ten zrealizowany w formie kaba-

retowej spektakl opowiadał o walce 

dobra ze złem przez pryzmat hu-

morystycznych relacji czujnego 

anioła z przekor- nym diabłem, który 

plątał ścieżki Świętemu Mikołajowi. Skołowany i zagu-

biony Mikołaj w końcu z wielkim tru- dem odnalazł drogę 

do celu. Mimo iż diabeł jak to diabeł miał wiele złych 

uczynków na sumieniu, to anioł wraz z Świętym Mikołajem postanowili go nawrócić i 

zło dobrem naprawić. Przedstawienie  bardzo nam przypadło do gustu i rozbawiło 

do łez chyba każdego z nas. Bardzo dziękujemy aktorom za tę sporą dawkę humoru 

i pozytywnych emocji. 

Autor: Szymon Kistowski 

SPÓŁDZIELCY GNIEŹNIEŃSCY PRZEKAZALI 
SPRZĘT NASZEMU WARSZTATOWI 

       Niezwykle miła uroczystość miała miejsce w 

środowe południe 25 stycznia br. w siedzibie 

WTZ Gniezno, gdzie przedstawiciele spółdziel-

czości gnieźnieńskiej: p.o. Prezesa Zarządu Banku 

Spółdzielczego w Gnieźnie Barbara Borowska oraz 

Prezes Zarządu Społem Powszechnej Spółdzielni 

Spożywców Szymon Fabisiak wraz z Komendan-

tem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w 

Gnieźnie Mariuszem Dębskim, dokonali uroczystego przekazania sprzętu reha-

bilitacyjnego i terapeutycznego uczestnikom WTZ Gniezno.  



    Z ŻYCIA WTZ CD... 
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       Zakupiono: rower treningowy 

firmy Kettler, rower spinningowy, 

wioślarz firmy Kettler, 4 atestowa-

ne materace, 7 mat do ćwiczeń, ze-

staw hantli, maszyna do scarboccin-

gu, maszyna z overlockiem, aparat 

fotograficzny KODAK, projektor 

BENQ. „Pomoc gnieźnieńskim insty-

tucjom pożytku publicznego to już tradycja w naszym Banku, corocznie, jako 

spółdzielcy, organizujemy mecze charytatywne, podczas których zbieramy 

środki pieniężne na zakup potrzebnych sprzętów i przekazujemy je wybranemu 

beneficjentowi, tym razem wybraliśmy Warsztaty 

Terapii Zajęciowej” – powiedziała Barbara Borowska. 

„Społem PSS bardzo chętnie uczestniczy w tej ini-

cjatywie charytatywnej,  to bardzo potrzebna ak-

cja. Podziwiając te wszystkie rękodzieła wykonane 

z niezwykłą precyzją i zaangażowaniem przez 

Warsztaty, jesteśmy przekonani, że zakupiony 

sprzęt to właściwa inwestycja” – dodał Szymon Fa-

bisiak. „Cieszę się, że mogliśmy wesprzeć tą szla-

chetną akcję, jesteśmy otwarci na kolejne takie inicjatywy” – podsumował Ma-

riusz Dębski. Licznie zgromadzeni uczestnicy WTZ 

wraz z Kierownikiem Kamillą Wesołowską-Czajka, 

dziękując za przekazane sprzęty, wręczyli przygoto-

wane podziękowania oraz okolicznościowe anioły.   

       Przypomnijmy, że spółdzielcy gnieźnieńscy tj. 

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie i Społem PSS, 10 grud-

nia 2016 r. podczas piątej, 

jubileuszowej edycji Mi-

kołajkowego Meczu Charytatywnego w piłce halowej, 

grając z drużyną strażaków gnieźnieńskich, zebrali łącz-

nie kwotę 13 083,23 zł. Środki te przeznaczone zostały 

na zakup w/w sprzętu rehabilitacyjnego i terapeutycz-

nego. We wcześniejszych edycjach meczu, beneficjen-

tami tej inicjatywy byli już: Dom Dziecka w Gnieźnie, 

Stowarzyszenie Promyk, Stowarzyszenie Maki oraz Miejskie Świetlice Socjotera-

peutyczne. 

Autor: Szymon Kistowski 



Z ŻYCIA WTZ 
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ŚWIĘTO MUZYKI I TAŃCA - DZIEŃ Z ROCK’N’ROLLEM 

       W poniedziałek 30 stycznia ob-

chodziliśmy na naszym warsztacie 

kolejne Święto Muzyki i Tańca. 

Tym razem tańczyliśmy rock’n’rolla. 

Zajęcia, które prowadziły panie: 

Dominika Sochacka Drzewiecka i 

Magdalena Witczak obywały się w 2 sa-

lach. 

 

       Ten rodzaj tańca bardzo nam przy-

padł do gustu. Bawiliśmy się świetnie. W 

przerwie pomiędzy ćwiczeniami taneczny-

mi jedliśmy pyszne hot-dogi, które przy-

gotowała dla wszystkich pracownia gospo-

darstwa domowego. Na koniec tego muzyczno-tanecznego dnia 

obejrzeliśmy na stołówce słynny musical „Grease” z niezapomnianymi rolami Johna 

Travolty i Olivii Newton-John. Film, który wprawił nas w dobry nastrój oglądaliśmy 

w wielkim skupieniu.  

Autorzy: Mieczysław i Dariusz R. 

TAM BYLIŚMY 

       We wtorek, 7 lutego wybraliśmy się na przesłuchania 

półfinałowe XVII Ogólnopolskiego Przeglądu Form Te-

atralnych i Muzycznych Albertiana 2017. Do półfinału za-

kwalifikował się Rafał Purol z piosenką „Życia mała garść”.  

XVII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD FORM TEATRALNYCH 
ALBERTIANA WE WROCŁAWIU 



TAM BYLIŚMY CD... 
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        Przepięknie wykonany utwór rozbrzmiewał pośród 

przedstawień teatralnych i innych wokalistów. Przesłu-

chania odbywały się we Wrocławiu. W ramach dopingu 

Rafałowi towarzyszyli uczestnicy WTZ. Dla całej grupy 

towarzyszącej - Rafał był wygrany. Decyzją Jury nie-

stety jednak nie zakwalifikował się dalej.  

 

        To doświadczenie zapadło nam w pamięci. 

Autor: Dominika Sochacka-Drzewiecka 

BYLIŚMY W KINIE . . . 

        W piątek 10 marca udaliśmy się do gnieźnień-

skiego kina „Helios” na projekcję filmu „Porady na 

zdrady”. Jest to komedia w reż. Ryszarda Zator-

skiego, która opowiada o 2 kobietach, które po nie-

udanych związkach postanawiają założyć firmę, w 

której chcą zajmować się rozwiązywaniem proble-

mów z niewiernością mężczyzn. Po pewnym czasie 

sytuacja wymyka się jednak spod kontroli  . . . 

Obsadę aktor-

ską tego filmu stanowili m.in. : Magdalena 

Lamparska, Anna Dereszowska, Weronika 

Rosati, Mikołaj Roznerski czy Tomasz Karo-

lak. 

        Częste salwy śmiechu na sali kinowej 

oraz malujące się tuż po seansie, na wielu 

twarzach uśmiechy były dowodem, że film 

przypadł nam do gustu. To było dobre rozpoczęcie weekendu . 

Autor: Szymon Kistowski 



NASI FELIETONIŚCI 
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PIŁKARSKIE FASCYNACJE TOMKA B. - REAL MADRYT 

      Real Madrid Club de Futbol - hiszpański klub sportowy 

powstały w 1902 roku. Słynie głównie z sukcesów istniejącej 

od chwili założenia drużyny piłkarskiej, która 32 razy zdoby-

ła mistrzostwo Hiszpanii,  11 razy Puchar Europy/ Ligę Mi-

strzów, a także wiele innych trofeów, w tym przyznany w 

2000 roku przez FIFA tytuł najlepszego klubu w XX wieku. 

Od 1947 roku drużyna ta rozgrywa domowe spotkania na 

stadionie Santiago Bernabeu, nazwanym na cześć byłego pre-

zesa, za czasów którego 

klub zdobył najwięcej trofeów. Drużyna nosi przy-

domek „Królewscy”. 

       Początki Realu Madryt sięgają końca XIX wie-

ku,kiedy to około 1896 roku grupa absolwentów 

Oxbridge założyła drużynę Foot Ball Sky, rozgry-

wającą mecze w każdy niedzielny poranek.        

 

       Real Madryt odegrał ważną rolę w historii hiszpańskiej i światowej piłki nożnej - 

to z inicjatywy jego działaczy powstał Puchar Króla. Klub reprezentował również Hisz-

pański Związek Piłki Nożnej, stając się jednym ze współzałożycieli FIFA w 1904 roku. 

Zespół nosi przydomek „Królewscy” a na całym świecie znana jest też wypełniona pod-

tekstami polityczno-historycznymi rywalizacja tegoż klubu z FC Barceloną. Real zaj-

muje pierwsze miejsce w tabeli wszech czasów ligi hiszpańskiej. 

 

       Barwy zespołu to kolor biały. W zespole na przestrzeni wielu lat grało mnóstwo 

znakomitych i sławnych piłka-

rzy, ale za największą  legen-

dę klubu uchodzi chyba  

Alfredo di Stefano, który w 

latach 1953-1964 strzelił 216 

goli dla „Królewskich”. 

 
        



           .  

       

NASI FELIETONIŚCI CD... 
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       Od 1931 roku Real Madryt posiada też utytułowaną drużynę koszykarską, która 

zdobyła 32 tytuły mistrza kraju i odniosła 9 triumfów w Eurolidze. W przeszłości ist-

niały także inne sekcje, m. in. siatkówki, tenisa i piłki ręcznej.  

       Zdobyte trofea w rozgrywkach międzynarodowych:  

Klubowe mistrzostwa świata - 1 raz, Puchar Interkontynentalny - 3. Puchar Eur-

opy/Liga Mistrzów - 11, Puchar UEFA/Liga Europy - 2, Superpuchar UEFA - 3. 

 

       Obecna kadra zespołu: 

 

Numer 1 na koszulce -  Keylor Navas, 2 - Dani Carvahal, 3 - Pepe (3 kapitan),  

4 - Sergio Ramos (kapitan), 5 - Raphael Varane, 6 - Nacho, 7 - Cristiano Ronaldo 

(4 kapitan), 8 - Toni Kroos, 9 - Karim Benzema, 10 - James Rodriguez, 11 - Gareth 

Bale, 12 - Marcelo (wicekapitan), 13 - Kiko Casilla, 14 - Casemiro, 15 - Fabio Coen-

trao,  16 - Mateo Kovacić, 17 - Lucas Vazquez, 18 - Mariano Diaz, 19 - Luka Modrić,  

20 - Marco Asensio, 21 - Alvaro Morata, 22 - Isco, 23 - Danilo, 31 - Ruben Yanez. 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

        W klubie z Madrytu w latach 2007-

2011 grał Jerzy Dudek, który pełnił tam  

rolę rezerwowego bramkarza. 

Autor: Tomek B. 



WTZ NA SPORTOWO 
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RAZEM W PRZEDWIOŚNIE 

       Niedzielne mar-

cowe dopołudnie 12 

marca nad Jeziorem 

Winiary stało pod 

znakiem zdrowego 

stylu życiu, wspólnej 

zabawy i integracji 

oraz zbiórki fundu-

szy na działalność naszego stowarzyszenia . . . Jednym 

słowem akcja RAZEM w Przedwiośnie. 

       Warto podkreślić, że każdy 

uczestnik otrzymał numer startowy. 

W pierwszej kolejności na starcie 

stanęli miłośnicy nordic walking, któ-

rzy postanowili sprawdzić swoje 

umiejętności na dystansie 5 km. Na-

stępnie, od godz. 11 podziwialiśmy 

biegaczy, mających do pokonania 4 

„kółka” Jeziora Winiary (ok. 10 km). 

Ostatnią tego dnia konkurencją, a 

przede wszystkim atrakcją było morsowanie, z którego 

skorzystały 54 osoby. W nordic walking zarejestrowa-

nych było 68 osób, a biegaczy wystartowało 108. 

       W biegu czy 

też w nordic walking, nie liczyło się kto pierwszy 

przekroczy linię mety. Nieistotny był też wiek 

uczestników (nie stosowaliśmy żadnego limi-

tu  ), więc tym bardziej ucieszył nas fakt, że 

najmłodszy uczestnik miał 2 lata, a najstarszy 

sympatyk naszej imprezy miał ich o 75 więcej ! 

               



WTZ NA SPORTOWO CD... 
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       Każdy kto ukończył swoją konkurencję otrzymał 

pamiątkowy filco-

wy medal - spe-

cjalnie przygoto-

wany przez 

uczestników WTZ 

Gniezno, z ludzi-

kiem symbolizującym nasze logo. Ponadto dla każ-

dego 

uczestnika 

przygotowa-

na była też 

woda, ciasto 

oraz gorąca 

herbata lub 

kawa. 

       Reasumując, miło jest nam poinformować, że podczas imprezy RAZEM w Przed-

wiośnie, w Zbiórce Publicznej o nr 2017/989/KS udało się zebrać kwotę  

2 966,50 zł !!! 

       Nie byłoby tej wyjątkowej charytatywnej imprezy, gdyby nie pomoc i udział: 

członków stowarzyszenia i jego sympatyków, naszych partnerów, wolontariuszy, me-

diów, uczestników aktywnie biorących udział w imprezie i wszystkich ludzi dobrej wo-

li, którzy wsparli ten jakże szczytny cel. Warto tworzyć takie przedsięwzięcia, z 

Wami i dla Was . . .     

 

PIĘKNIE DZIĘKUJEMY :) !  

Autorzy: Dominika Sochacka-Drzewiecka i Szymon Kistowski 



TAM BYLIŚMY 
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MECZ KKS LECH POZNAŃ - GÓRNIK ŁĘCZNA 

         Niedzielne popołudnie 19 marca stało pod znakiem piłki 

nożnej. Tego dnia bowiem bardzo liczna reprezentacja WTZ 

Gniezno udała się autokarem na mecz 26. kolejki LOTTO Eks-

traklasy KKS Lech Poznań – Górnik Łęczna. Wprawdzie stadion 

przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu był już przez nas odwiedzany 

kilkakrotnie, ale okoliczności tego spotkania były wyjątkowe, 

gdyż tego dnia nasz ukochany Kolejorz obchodził swoje 95-lecie 

istnienia, a na trybunach INEA Stadionu zasiadło blisko 41 tys. ! 

kibiców. 

         Do stolicy Wielkopolski, kibicować Lechowi udało się kie-

rownictwo WTZ, liczna część kadry i oczywiście naszych uczestników. 

         1 połowa meczu i postawa w niej lechitów niestety za bardzo nas nie rozpieściła. 

Podopieczni Nenada Bjelicy nie stworzyli sobie zbyt dużo sytuacji strzeleckich, mało 

tego – to goście z Łęcznej, prowadzeni przez Franciszka Smudę (trenera Lecha w la-

tach 2006-2009), zaprezentowali się lepiej i przy odrobinie szczęścia mogli objąć pro-

wadzenie. 

         Drugie 45 min. na całe szczęście było zgoła odmienne i to Kolejorz zdecydowanie 

przejął inicjatywę. Mimo kilku wybornych sytuacji podbramkowych piłka jednak nie 

wpadła do siatki. Na bramkę Sergiusza Prusaka strzelali m.in.: Radosław Majewski, Mi-

hai Radut czy Jan Bednarek. W 83 min. bramkarz Lecha Matus Putunocky wyszedł 

obronną ręką i uratował swój zespół od utraty gola. 

  

        



TAM BYLIŚMY CD... 

        Po fantastycznym początku rundy 

wiosennej, tym razem remis poznańskiej 

drużyny z ostatnią drużyną w tabeli chlu-

by tym pierwszym na pewno nie przyniósł, 

dlatego też Stadion Miejski w Poznaniu 

opuszczaliśmy w minorowych nastrojach. 

Emocji w meczu jednak nie brakowało, 

jeśli dodamy do tego jeszcze jubileuszo-

wą atmosferę panującą wtedy przy Bułgarskiej (świetna oprawa i doping sympaty-

ków biało – niebieskich) to możemy śmiało stwierdzić, że nasze kibicowanie, choć 

trochę zostało zrekompensowane. 

        Wierzymy mocno w tytuł mistrzowski i będziemy kibicować Kolejorzowi w po-

zostałych meczach LOTTO Ekstraklasy. 

Autor: Szymon Kistowski 

Z ŻYCIA WTZ 

XI DNI OTWARTE W WTZ GNIEZNO 
(WIELKANOCNY WARSZTAT ARTYSTYCZNY) 

         W sobotę 1 kwietnia już po raz jedenasty 

mieliśmy przyjemność zorganizować w naszym 

warsztacie Drzwi Otwarte. Tym razem ta cyklicz-

na impreza wpisywała się w Wielkanocny Warsztat 

Artystyczny. Podobnie jak w latach ubiegłych, było 

to doskonała okazja do integracji, jednak przede 

wszystkim liczna grupa przybyłych gości miała 

możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych 

przez podopiecznych naszego WTZ. 
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Z ŻYCIA WTZ CD... 

        Każdy kto poja-

wił się tego dnia w 

naszej placówce, mógł 

przygotować nietu-

zinkowe świąteczne 

ozdoby oraz upominki 

z filcu, szkła czy 

drewna. 

        Ponadto pracownia gospodarstwa domowego przygotowała dla wszystkich pyszne 

mufinki, gorącą herbatę i kawę. Tradycyjnie na sali gimnastycznej podczas kierma-

szu, można było nabyć pra- ce naszych uczestników. 

        Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za 

przybycie. Zapraszamy na kolejne edycje warszta-

tów artystycznych. 
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ŚNIADANIE WIELKANOCNE 

         12 kwietnia, czyli podobnie jak w roku ubiegłym w Wielką 

Środę, zasiedliśmy wspólnie do śniadania wielkanocnego. Na 

wstępie, pani Prezes Stowarzyszenia „RAZEM” Barbara Kar-

wacka złożyła wszystkim zgromadzonym na warsztatowej sto-

łówce – najlepsze życzenia wielkanocne oraz dużo odpoczynku i 

spokoju na ten wyjątkowy świąteczny czas.   

 

      Oprócz pani Prezes do pięknie przyozdobionych świątecz-

nych stołów zasiedli oczywiście uczestnicy, wraz z kadrą i panią 

Kierownik WTZ Gniezno Kamillą Wesołowską – Czajka.  
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Z ŻYCIA WTZ CD... 

       Tego dnia mogliśmy skosztować: białą kiełbasę, sałatkę oraz jajka z sosem tatar-

skim, czyli potrawy stanowiące nieodłączny element śniadania wielkanocnego. Po krót-

kiej przerwie na stole zagościła kawa oraz pyszne mufinki w różnych smakach. 

       Spędziliśmy ten czas w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Jak co roku warsz-

tatowe śniadanie wielkanocne stanowiło swoisty prolog do Świąt Wielkiej Nocy, już 

tych spędzonych w naszych domach z najbliższymi. 
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