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

 Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci 

 Portrety: gabinet psychologa  

 Tam byliśmy: Bal Karnawałowy w Środzie Wlkp., Rajd Zimowy,  

III Rajd Turystyczny „Powitanie wiosny”, mecz KKS Lech Poznań - Ja-

giellonia Białystok  

 Nasi felietoniści: Ela Rakowska opisuje dlaczego istnieją pory roku 

 Z życia WTZ: Walentynki,  Dzień Kobiet, zabawa karnawałowa  

w klubie PAKA   
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Nasi solenizanci: 

Mieczysław, 

Sebastian,  

Agnieszka,  

Tatiana,  

Tomasz,  

Grzegorz.  

styczeń 2011 

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 

luty 2011 

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 2011 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

 1 2 3 4 5 6 

7 Tomek 8 9 10 11 12 Grześ 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

AKTUALNOŚCI 

Styczeń 

 

Luty 
 

 Walentynki na warsztacie i w klubie “Gewert” 

 Bal karnawałowy w Środzie Wlkp. 

 Rajd zimowy 

Marzec 

 
  zabawa karnawałowa w klubie “Paka” 

  Dzień Kobiet  

 mecz KKS Lech Poznań—Jagiellonia Białystok 

 III rajd turystyczny “Powitanie wiosny” 
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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..... 

 GABINET PSYCHOLOGA WTZ 

         Psychologiem na naszym warsztacie jest Pani 

Magdalena Zakrzewska. Nasza uczestniczka — 

Sylwia Pijanowska krótko scharakteryzowała  

Panią Magdę. 

      Pani Magdalena Zakrzewska jest osobą sym-

patyczną, uprzejmą, obiektywną, wyrozumiałą, 

wesołą, lojalną wobec nas a także lubianą. Zawsze 

wysłuchuje nas i pomaga nam w naszych proble-

mach, które są dla nas trudne i nie tylko.  

       A cenię w Pani Madzi to, że zawsze jest osobą o dobrym sercu. Dziękuję, że Pani 

jest z nami na WTZ. 
Z poważaniem Sylwia Anna Pijanowska  

TAM BYLIŚMY 

 

RAJD ZIMOWY 

        W dniu 26.02 najbardziej wytrwali uczestnicy 

wraz z opiekunem Dariuszem Dzielem wybrali się na 

Rajd Zimowy. Jak sama nazwa wskazuje, w ten 

dzień szliśmy w pogodę istnie zimową z mrozem  

i śniegiem leżącym na całej długości trasy. W drogę  

z ul. Witkowskiej do Niechanowa wyruszyli: Michał 

Bychowiec, Łukasz Głowski, Sławek Druszcz, Rafał 

Antczak, Robert Siwa oraz Rafał Purol. 

       Trasa wiodła przez lasy, które w tej scenerii były bardzo urokliwe. Zmarznię-

ci ale w dobrych nastrojach dotarliśmy do mety rajdu mieszczącej się w OHP 

Niechanowo. Na miejscu wypiliśmy gorącą herbatę oraz zjedliśmy gotowaną  kieł-

basę. Po posiłku wróciliśmy autobusem do Gniezna, gdzie wszyscy rozeszliśmy się 

do domów. 
Autor: Dariusz Dziel 
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    Z ŻYCIA WTZ 

 

WALENTYNKI NA WARSZTACIE . . . 

          Nie 14, a 16 lutego na na-

szej stołówce obchodziliśmy 

warsztatowe walentynki, czyli 

święto zakochanych. Oprócz 

członków zarządu, kierownic-

twa, kadry, uczestników oraz 

rodziców naszą uroczystość 

zaszczycił swoją osobą staro-

sta gnieźnieński Pan Dariusz Pilak.  

        Na tę okoliczność przyozdobiliśmy stołówkę, były też walentynkowe wypieki, a 

część uczestników wystąpi- ła z walentynkowym przedstawieniem. 

Ania Jabłońska, Natalia Walkowiak, Karolina Kodyrko i Sebastian 

Gromadziński czytali wier- sze, a z kolei Renata Bosak, Rafał Purol, 

Aron Tomczyk oraz Paulina Kozłowska śpiewali piosenki o tematyce 

miłosnej. O oprawę arty- styczną zadbali: Pani Agnieszka Śrama, 

Pani Magdalena Malinger i Pan Łukasz Jaźwiński. 

         Ponadto wszyscy za- kochani :) obdarowywali się nawzajem 

kartkami walentynkowymi.  
  Autor: Szymon Kistowski 

 

. . . I W KLUBIE „GEWERT” 

       2 dni później, tj. w piątek 18 lutego dzięki uprzejmości 

Pana Eugeniusza Gewerta, właściciela klubu „Gewert” zorga-

nizowaliśmy kolejną imprezę 

walentynkową, tym razem już  

z tańcami.  Do wspólnej zabawy 

zaprosiliśmy także uczestników 

z WTZ Kłecko. Bawiliśmy się 

świetnie w rytm zarówno starszych jak i nowszych prze-

bojów. Muzyka najwyraźniej przypadła wszystkim do gu-

stu. Na parkiecie, tanecznym szaleństwom oddawały się 

też osoby z kadry, by wspomnieć wspólne z uczestnikami 

wykonanie ciuchci do piosenki „Jedzie pociąg z daleka’”. Poza tym, na wszystkich łasu-

chów czekały pączki, a spragnionych napoje.  
Autor: Szymon Kistowski 
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TAM BYLIŚMY 

BAL  KARNAWAŁOWY  W  ŚRODZIE WLKP. 

        We wtorek 22 lutego grupa uczestników: Kasia Śmieta-

niuk, Magda Wiśniewska, Michał Bychowiec, Darek Pawanello  

i Robert Siwa, w towarzystwie Pani Kierownik Kamilli Czajki, 

Pani Magdaleny Witczak oraz Pana Romana Zawodnego udała się 

na zabawę karnawałową do Środy Wielkopolskiej. Udaliśmy się 

tam na zaproszenie miejscowego WTZ, który organizował im-

prezę.  

          Oprócz naszej ekipy i go-

spodarzy w zabawie udział wzięły 

warsztaty z : Jarocina, Czeszewa i Rudy Komorskiej.  

O tym, ze zabawa była przednia niech świadczy fakt, 

że parkiet pękał w szwach. Wszyscy bawiliśmy się 

świetnie w rytm przebojów. Nie zabrakło również licz-

nych konkursów, w tym par tanecznych, w którym Ka-

sia Śmietaniuk i Darek Pawanello zajęła 3 miejsce. 

Gratulujemy !!!  

           Nikt też nie opuścił balu głodny :), ponieważ zaserwowano nam smaczny obiad 

oraz ciasto, owoce i kawę. Tą drogą pięknie dziękujemy WTZ Środa Wlkp. za zapro-

szenie i zorganizowanie i tej imprezy !!! Autor: Szymon Kistowski 

    Z ŻYCIA WTZ 

ZABAWA  KARNAWAŁOWA  W  KLUBIE „PAKA” 

          W ostatni piątek karnawału, 4 marca na zaproszenie 

WTZ Kłecko, udaliśmy się do klubu „Paka” w Mieleszynie na 

zabawę karnawałową. Dziękujemy za zaproszenie ! Wraz  

z nami bawili się uczestnicy z: WTZ Kłecko, SOSW Kłecko 

oraz ŚDPS „Tęcza” z Gniezna. Wraz z uczestnikami do Mie-

leszyna udała się oczywiście znaczna część kadry z Panią 

Kierownik Kamillą Czajką na czele.  

        Zabawę w „Pace” z pewnością należy zaliczyć do uda-

nych, ponieważ rzadko kto schodził z parkietu. Wszyscy byli zadowoleni, a DJ spisał się 

na piątkę.   

        W klubie mogliśmy też wypić gorącą herbatę lub kawę i zjeść drożdżówkę.  Około 

godziny 14 trochę zmęczeni tanecznymi wygibasami, ale zadowoleni opuściliśmy mury go-

ścinnego klubu „Paka”. Autor: Szymon Kistowski 
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NASI FELIETONIŚCI 

Z KSIĄŻKI PT. „ABC PRZYRODY . ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJEMY –

DLACZEGO ISTNIEJĄ PORY ROKU ?”  

       Przyczyną następowania po sobie dnia i nocy jest nieustanny obrót Ziemi wokół 

własnej osi, czyli linii łączącej biegun północny z południowym. Istnienie pór roku wyni-

ka natomiast z faktu, że oś ziemska ustawiona jest skośnie do płaszczyzny orbity, po 

której Ziemia porusza się wokół Słońca. 

        Pochylenie osi sprawia, że przez część roku, w trakcie ruchu Ziemi po orbicie 

biegun północny nachylony jest w stronę Słońca. Na półkuli północnej jest wtedy lato – 

dni są długie i gorące zaś na obszarze położonym wokół bieguna przez długi czas nie 

zapada ciemność. W krajach położonych na dalekiej północy występuje wtedy dzień 

polarny. 

         Zimą gdy Ziemia znajduje się na przeciwległym krańcu swej orbity, biegun pół-

nocny odchylony jest od Słońca, a półkula północna ulega ochłodzeniu. Przez pewien 

czas daleka północ pogrążona jest w całodobowych ciemnościach nocy polarnej. Biegun 

południowy jest w tym czasie zwrócony ku Słońcu, a na półkuli południowej panują dłu-

gie letnie dni. Na obszarze położonym wokół bieguna południowego trwa dzień polarny. 

        Najdłuższy dzień w roku wyznaczający początek lata, przypada na półkuli północ-

nej 21 lub 22 czerwca. Przesilenie zimowe, które ma miejsce około 21 grudnia zbiega 

się z najkrótszym dniem w roku i przejmowane jest na pierwszy dzień zimy. 

        Początkiem wiosny i jesieni są równonoce. Równonoc wiosenna przypada ok. 21 lub 

22 września. W tych dniach granica między oświetlonym obszarem kuli ziemskiej 

przechodzi przez oba bieguny, a dzień i noc mają na całym świecie prawie równą dłu-

gość. 

Autor: Elżbieta Rakowska 
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    Z ŻYCIA WTZ 

DZIEŃ KOBIET 

        Jak co roku, tak i w minionym marcu grupa chłopaków 

zwarła swe siły i przygotowała okolicznościowy występ z okazji 

Dnia Kobiet. 

        Chętnych było wielu, równie wiele było pomysłów na reali-

zację przedsięwzięcia. Ostatecznie grupa zaprezentowała 

słowno — muzyczne przedstawienie, którego głównym atutem 

była może nie tyle artystyczna 

estetyka, co wzbudzana zarówno w osobach występujących, 

jak i widowni radość i uśmiech. 

         Panowie przygotowali cztery utwory muzyczne — ”Za 

zdrowie pań”, „Ach te baby”, „Bo z dziewczynami” oraz wyko-

nane przez wszystkich chłopaków przy wtórze otwieranego 

szampana — bezalkoholowego ;) - „Za cały babski świat”. Prze-

rywniki stanowił odczytany „Manifest mężczyzny”, zawierają-

cy 21 postulatów, które miały ułatwić i naprawić  damsko — 

męskie  skomplikowane relacje oraz specjalnie stworzony na tę okazję wiersz, opiewający 

piękno i walory uczestniczek warsztatu. Nie sposób nie dodać, iż zarówno forma, jak i re-

pertuar przedstawienia były inicjatywą osób występujących, którzy mimo dzielących ich 

róznic i temperamentów okazali się naprawdę fantastyczną grupą roboczą, a efekt ich pra-

cy . . . Cóż, jako kobieta mogę tylko powiedzieć jedno — DZIĘKUJĘ :)                                                                                                     

Autor: Agnieszka Śrama 

TAM BYLIŚMY 

III RAJD TURYSTYCZNY  „POWITANIE WIOSNY” 

        Dnia  19 marca  odbył  się  „III  Rajd  na  powitanie  wiosny”.  Rajd  rozpoczął  

się  o  godz.  8.40  zbiórką  przy  dworcu  PKS . Następnie  

około  godz.  9.00  wyjechaliśmy  autobusem  do  Żelazkowa   

z   którego  wyruszyliśmy  do  Cielimowa.  Trasa  miała  ok.  

8  kilometrów  .  Mimo  bardzo  zimnego  wiatru  i  braku  

słońca  wszystkim  dopisywał  dobry  humor . Meta  rajdu  

mieściła  się  w  Ośrodku  Edukacji  Ekologicznej  w  Cieli-

mowie.  Po  zjedzeniu  pieczonych  kiełbas  przyszedł  czas  

na  rozwiązanie  konkursu  na  najładniejszą  marzannę . Na  

mecie  można  było  wziąć  udział  w  wielu  konkurencjach  zręcznościowych.  Na  za-

kończenie  wszystkie  grupy  spaliły  swe  marzanny.  W  rajdzie  uczestniczyli : P. Ko-

złowska , E. Gajzlerowicz , N . Walkowiak , S. Druszcz , M .Bychowiec , Ł . Głowski  i  P. 

Szeląg.  Opiekunami  byli :  M. Zawada  i  S. Łuczak.  Rajd  zakończył  się  około  godz. 

13.30 Autor: Sebastian Łuczak 
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TAM BYLIŚMY 

MECZ KKS LECH POZNAŃ - JAGIELLONIA BIAŁYSTOK 

      W sobotę 19 marca najwierniejsi kibice Lecha Poznań z WTZ Gniezno wybrali się 

na pasjonujący mecz ekstraklasy na ulicę 

Bułgarską. Był to mecz obu drużyn walczą-

cych o europejskie puchary. Do Poznania 

zawitała drużyna Jagielloni Białystok.  

O godz. 16:00 z dworca PKP w Gnieźnie 

wyjechały dwa busy z uczestnikami ubra-

nymi w czapki i szale z barwami Kolejorza.  

W skład kibiców z warsztatu wchodzili: 

Monika Jarecka, Damian Karwacki, Grze-

gorz Zgolak, Rafał Antczak, Marcin Józe-

fowicz, Michał Bychowiec, Przemek Sze-

ląg, Sebastian Gromadziński, Jurek Frąckowiak, Łukasz Głowski, Rafał Purol oraz opie-

kunowie w osobach Pani Kierownik Kamilli Czajki, Magdaleny Malinger, Tatiany Kow-

szewicz, Dariusza Dziela i Romana Zawodne-

go. 

         Na mecz dotarliśmy w bardzo dobrych 

humorach. Zasiedliśmy na swoich miejscach  

i z niecierpliwością czekaliśmy na początek 

meczu. O godz. 18:15 rozpoczął się mecz. Po 

początkowej przewadze Jagielloni do głosu 

doszedł poznański Lech, jednak do przerwy 

mieliśmy bezbramkowy remis. W czasie prze-

rwy uczestnicy wraz z kadrą przyłączyli się 

do wspólnych śpiewów i głośnego dopingu dla 

naszej drużyny. Tuż po przerwie Poznań cały czas atakował i w końcu w 61 min. Semir 

Stilic upragnioną bramkę i mieliśmy 1:0 dla Kolejorza.  
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     Lechici do końca meczu kontrolowali sytuację na boisku, dobrze broniąc swojej 

bramki. W doliczonym czasie gry po szybkim kontrataku na 2:0 podwyższył ponownie 

Bośniak Stilic. Po zwycięskim spotkaniu 

szczęśliwi wróciliśmy do naszych busów, 

gdzie czekała na nas ciepła kawa i mały po-

częstunek. 

        W drodze powrotnej nikt nie zapomniał 

o meczu i nadal było słychać z tylnych sie-

dzeń doping i śpiew dla Lecha Poznań. Z nie-

cierpliwością czekamy na następny mecz na 

Bułgarskiej z takim dopingiem i wynikiem 

Kolejorza. 

TAM BYLIŚMY CD... 

Autor: Dariusz Dziel 

 

WYDAWCA: WTZ Gniezno, ul. Kolejowa 2 

     AUTORZY TEKSTU: Sylwia Pijanowska, Elżbieta Rakowska,   

Agnieszka Śrama, Sebastian Łuczak, Dariusz Dziel, Szymon Kistowski       

OPRAWA I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Szymon Kistowski  

KOREKTOR:  Szymon Kistowski 
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