
 

 

WGI 

Warsztatowa Gazetka Informacyjna 

Kwartalnik nr 3/2008 

 

 

W tym numerze! 

 

 

 
 Aktualności , czyli co robiliśmy  w:  sierpniu i wrześniu 

Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci, 

Portrety: pracownia witrażu, 

 Tam byliśmy: wyjazd na basen do Wrześni, wycieczka do Trójmiasta, rajd pieszy na 

spotkanie jesieni 

Nasi felietoniści: Ela Rakowska opisuje zabytki Trójmiasta oraz zgłębia tajniki geo-

logii, Dorotka Woźniak dzieli się wspomnieniami z wakacji. 
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Nasi solenizanci: 

 Lidka Szkudlarska, 
 
 Dorota Woźniak 
 
 Łukasz Stróżyk 
 
 Tomasz Bala 
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wrzesień 2008 

AKTUALNOŚCI 

Sierpień 

 Wyjazd na basen do Wrześni           

Wrzesień 

 Wycieczka do Trójmiasta 

 Rajd pieszy na spotkanie jesieni 
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PORTRETY 

Rubryka ta, przybliży działalność pracowni oraz sylwetki osób w nich     

pracujących. 

 

Kolejną pracownią, która dzieli się z nami swoją działalnością 

jest..... 
PRACOWNIA WITRAŻU 

  Instruktorem na pracowni witrażu jest  

Pani Magda Malinger (pseud. Malina). 

 Nasi uczestnicy krótko scharakteryzowali  

Panią Magdę.  

  
  Jest osobą z poczuciem humoru, wy-

rozumiałą, cierpliwą, dowcipną,  

Kreatywną, fajową, sympatyczną i cie-

plą. Umie nas słuchać a następnie  

Doradzić nawet w tych najtrudniej-

szych sprawach. Wspiera nas na  

duchu, jeśli jest taka potrzeba. Stara się 

pomóc i doradzić każdemu uczestniko-

wi w wykonaniu pracy. 

 Jest również stanowcza i wymagająca. 

Ma zawsze zaplanowane zajęcia dla 

grupy na każdy dzień, które stara się realizować. Szkło przed Panią Magdą 

Nie ma sekretów i tajemnic. Spod jej ręki „wychodzą” rzeczy bajeczne i zaczaro-

wane. Marzenia układane są w mozaiki, a następnie oprawiane.  

Zdolna z niej kobieta i to bardzo, a i żarty jej się trzymają. Czasami ta osóbka jest 

zakręcona, ale ogólnie jest „spoko” i w „porzo”.  
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TAM BYLIŚMY 

Trójmiasto    

   Dnia 2.09. do 4.09.2008 r. większa liczba  

uczestników wyjechała na wycieczkę do  

Trójmiasta. 

 

   Mieszkaliśmy w drewnianych domkach w  

Gdańsku Stogi. 

  W pierwszy dzień wycieczki zwiedziliśmy Gdańsk. Było super. Byliśmy przy  

Pomniku Neptuna. Był on władcą mórz. 

  Zwiedzając Stare Miasto  

podziwialiśmy wąskie lecz wysokie 

budowle. 
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TAM BYLIŚMY CD... 

  Będąc w Gdańsku  

mieliśmy wielką  

okazję przejść  

przez  

historyczną 

Złotą Bramę. 

 

 

 

 

 

  W drugi dzień naszej 

Wycieczki pojechaliśmy 

na Westerplatte. 

Zwiedziliśmy muzeum 

historyczne  i cmentarzyk 

obrońców Westerplatte. 

  Dnia 12.06.1987 r. był tam Ojciec Święty Jan Paweł II. Spotkał się on z 

młodzieżą polską u stóp pomnika Bohaterów Westerplatte. 

  Pomnik Bohaterów 

Westerplatte mierzący 

25 metrów. 
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TAM BYLIŚMY CD... 

  Następnie po-

jechaliśmy do 

Sopotu.  

Radośni  

weszliśmy na 

piękne długie 

molo. 

  Z miłymi wrażeniami wracaliśmy do ośrodka. 

Czekała tam na nas smaczna obiadokolacja. 

W ciągu tych czterech dni odbyły się dwie  

dyskoteki. Było super, wszyscy się świetnie  

bawili. 

  Kolejnego dnia po śniadaniu wyjechaliśmy 

do Gdyni. Płynęliśmy promem. 

Było cudownie. 
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TAM BYLIŚMY CD... 

  Oglądaliśmy piękne widoki na statki 

i różne dźwigi  w stoczni. 

Było super. 

  Z pięknymi wrażeniami poszliśmy 

zwiedzić oceanarium. Były tam ryby 

i inne zwierzęta morskie. 

  W ostatni dzień w 

trakcie podróży do 

domu udaliśmy się 

do pięknego Malbor-

ku.  

Zwiedziliśmy  za-

mek krzyżacki. 

Przypominał on 

dawne czasy  

gdy był w Polsce 

zakon krzyżacki. 

Jest to piękne arcydzieło 

architektury obronnej 

zbudowane z czerwo-

nych cegieł. 

  Na koniec wycieczki Pani Kierownik zaprosiła nas do McDonalds  

na hamburgery. 

Szczęśliwi, pełni radości i zadowoleni wróciliśmy do domu.  

 

  Serdecznie dziękujemy Pani Kierownik oraz innym opiekunom za tak cudowny i 

wspaniały wyjazd. Całe nasze serce jest pełne radości. Dziękujemy, że mogliśmy 

zobaczyć tak wiele rzeczy. 

Autor: Darek Pawanello 
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NASI FELIETONIŚCI  
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ZABYTKI TRÓJMIASTA 

1) GDAŃSK-położony u ujścia Motławy do Wisły nad 

Zatoką Gdańską  Turyści będący w tym mieście mogą zwie-

dzić m.in.: 

- Długi Targ 

- Ratusz Głównego Miasta 

- Kościół NMP  

- Fontannę Neptuna 

- Dwór Artusa i Sień Gdań-

ską 

- Złotą kamieniczką 

- Katedrę w Oliwie 

2) ZAMEK W MALBORKU-

Marienbur (niem.)  

Malbork był budowany etapami od roku 

1274 stając się z czasem podstawowym 

elementem systemu wartowni. W 1309 ro-

ku został siedzibą wielkich mistrzów Za-

konu. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mot%C5%82awa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zatoka_Gda%C5%84ska


3) WESTERPLATTE-Półwysep Westerplatte 

miał duże znaczenie militarne dla Gdańska. 

  Polska korzystała z Gdańska dla przeładunku zbrojenia z 

zagranicy. 

  Półwysep Westerplatte został przekazany Polsce w bez-

terminowe i bezpłatne użytkowanie.  

Załoga, która broniła półwyspu przed inwazją wojsk nie-

mieckich liczyła 88 żołnierzy. 

  Od 1938 roku dowódcą wojsk polskich stacjonujących  

na Westerplatte był major Henryk Sucharski. 

1 września o godz. 4:45 pociski 

z dział niemieckiego pancernika 

spadły na Westerplatte. 

   

Mjr Henryk Sucharski 

Pancernik  

Schleswig-Holstein 

  Obrona Westerplatte trwała do 7 września. Wtedy też doszło do  

Kapitulacji wojsk polskich. Żołnierzy broniących Westerplatte prze-

wieziono do niewoli niemieckiej. 

  10 października 1939 r. hitlerowcy przewieźli polskich wieźniów na 

Westerplatte w celu uporządkowania terenu po wrześniowych walkach. 

   Obecnie na Westerplatte stoi Pomnik Obrońców Wybrzeża. Ludzie 

składają tam wieńce. 
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Autor: Ela Rakowska 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Schlesien_and_Schleswig-Holstein.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Henryk_Sucharski.jpg


TAM BYLIŚMY 

Rajd pieszy na spotkanie jesieni  

trasa Żydowo-Czerniejewo 

   W dniu 21 września  z inicjatywy Gnieźnieńskiego PTTK odbył się rajd pieszy  

z Żydowa do Czerniejewa.  

  Wszyscy uczestnicy wraz z instruktora-

mi rozpoczęli tą niedzielną wędrówkę od 

pobytu w parku w Żydowie. Tam też 

zwiedzaliśmy  pałac. 

Następnie szliśmy do Czerniejewa. 

  Po ponad 3-godzinnym marszu doszliśmy do 

Czerniejewa, gdzie zwiedziliśmy kościół p.w. św 

Jana Chrzciciela oraz zabytkowy 

pa-

łac. 

  Zmęczeni ale zadowoleni udaliśmy się na boisko sportowe gdzie czekała na 

nas gorąca grochówka.  

  Były też konkursy z nagrodami.  Autorzy: Sławek Rosiński, Sławek Druszcz 
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NASI FELIETONIŚCI  
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PUSTKOWO I SOPOT 2008-
WSPOMNIENIA Z WAKACJI 

       Pustkowo to  miejscowość nadmorska między Po-

bierowem a Trzęsaczem. Byłam tam na turnusie rehabi-

litacyjnym  z mamą oraz koleżankami, kolegami z ich 

mamami. Razem było nas trzynaście osób. 

        Mieliśmy piękny ośrodek z basenem. Ośrodek był położony 100m od morza. W 

godzinach dopołudniowych  odbywały się rehabilitacje. W czasie pobytu w  Pustko-

wie była wycieczka po Parku Wolińskim. Byliśmy też w Międzyzdrojach, gdzie 

zwiedziliśmy Muzeum Figur Woskowych oraz Aleję Gwiazd. Na turnusie odbyły się 

też trzy wieczorki taneczne, na których bawiliśmy się super. Chodziliśmy całą paczką 

na spacery do Pobierowa, Trzęsacza i oczywiście nad morze. Te dwa tygodnie szyb-

ko minęły aż żal było wracać. 

   Po przyjeździe z Pustkowa pojechałam 

wraz z mamą do mego braciszka do So-

potu. Wrażeń było co niemiara. Chodzi-

liśmy na spacery z pieskami mego brata 

Tessi i Herą. Jeździliśmy do Wrzeszcza.  

Z tarasu przyglądałam się jak gonią się 

po drzewie wiewiórki. Pewnego dnia 

wieczorem pod domem mego brata spa-

cerowało sobie stado dzików. Robiliśmy 

im zdjęcia, nawet nie uciekały. I tak czas 

szybko minął i trzeba było wracać do 

Gniezna na WTZ. 
Autor: Dorotka Woźniak 



 

TAM BYLIŚMY 
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Basen we Wrześni  

     Tego bardzo fajnego dnia (1 sierpnia) odbył się wyjazd na odkryty basen 

do Wrześni. Było bardzo fajnie, sympatycznie oraz wesoło. Pogoda nam dopi-

sała.  

 
      Wraz z uczestnikami byli oczywiście in-

struktorzy WTZ. Z naszymi opiekunami gra-

liśmy w basenie w piłkę, mieliśmy też robio-

ne zdjęcia. 

   Czas na ba-

senie zleciał 

bardzo szybko. 

Ja nigdy tej 

fajnej wy-

cieczki nie za-

pomnę. 

Autor: Dorotka Woźniak 



NASI FELIETONIŚCI  
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Z książki „ABC przyrody” rozdział „Świat w któryn żyjemy- 
kiedy ziemia się trzęsie”   

Autor: Ela Rakowska 

     Skorupa ziemska nie jest jednolitą powłoką, lecz składa się z około tuzina 

olbrzymich płyt pływających w plastycznym płaszczu ziemi. Płyty te powoli, 

lecz stale trącają się wzajemnie przez co wzdłuż ich krawędzi powstają silne 

naprężenia. W końcu stają się one tak duże, że płyta ugina się i powstaje 

wstrząs. Naprężenie na 

jakiś czas znika, ale zie-

mia może się trząść 

nadal na obszarze setek 

kilometrów. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

     Większość trzę-

sień ziemi, zwłaszcza na obrzeżach Oceanu Spokojnego i w pasie ciągnącym 

się od południowej Europy w głąb Azji jest wynikiem ruchów płyt skorupy 

ziemskiej. Bywają jednak i inne przyczyny. Niektóre części globu powracają 

jeszcze do stanu równowagi po zlodowaceniu, które ustąpiło zaledwie około 10 

tys. lat temu. Uwolniona od ogromnego ciężaru lodu skorupa ziemska podlega 

czasami wstrząsom powstającym w wyniku powolnego wyginania się  do góry. 

Niewielkie trzęsienia o zasięgu lokalnym mogą być również powodowane 

przez wybuchy wulkanów, osuwanie się ziemi, podziemne eksplozje jądrowe, 

nawet napełnianie zbiorników wodnych. Ich znaczenie jest jednak niewielkie w 

porównaniu z występującymi na krawędziach płyt trzęsieniami, w czasie któ-

rych uwalnia się energia równoważna tuzinom bomb atomowych.    

 

 

Trzęsienia ziemi na kuli ziemskiej w okresie 

lat 1963–1998 


