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W tym numerze! 

 
 

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

 Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci 

 Portrety: pracownia poligrafii 

 Tam byliśmy: Bal Karnawałowy w Środzie Wlkp., IV Rajd Turystyczny „Powitanie 

wiosny” 

 Nasi felietoniści: Dorota Woźniak - kilka słów o sobie, Przed sezonem żużlowym 

 Z życia WTZ: Wizytacja naszego warsztatu,  Karnawał inny niż wszystkie - Tańce 

dworskie, Walentynki,  Dzień Kobiet, Pierwszy dzień wiosny, Przedstawienia: 

„Niedźwiedź” i „Przygody Rozbójnika Rumcajsa”, Spektakl „Mały Książę”, Urodziny 

Mariusza i Przemka 

 WTZ na sportowo: Eliminacje sportowe, XVII Integracyjna Spartakiada Sportowo 

– Rekreacyjna z okazji Światowego Dnia Inwalidy. 
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styczeń 2012 

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 Mariusz 
 

20 Seba 21 Aga 22 

23 24 25Tatiana 26 27 28 29 

30 31      

luty 2012 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

  1 2 3 4 5 Agata 

2 3 8 9 10 11 12 

9 10 15 16 17 18 19 

16 17 22 23 Damian 24 25 26 

27 28 29     

marzec 2012 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

   1 2 3 4 

5 6 7 Tomek 8 Beata 9 10 11 

12 Grzesiu 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 Kasia 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       

Nasi solenizanci: 

Mieczysław, 

Mariusz 

Sebastian,  

Agnieszka,  

Tatiana, 

Agata, 

Damian,  

Tomasz,  

Beata, 

Grzegorz, 

Katarzyna 
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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 POLIGRAFII 

      Na pracowni poligrafii instruktorem jest Ania Krysińska, która jest osobą 

wesołą, kochaną, uśmiechniętą  

i pomaga nam w pracy. Ania jest 

opiekuńcza, z sercem dla 

wszystkich osób. Lubimy tę pra-

cownię, chętnie do niej wracamy. 

Pani instruktor pokazuje się robi 

np.. koperty, obrazki, ramki do 

zdjęć. Mówimy na Panią Anię na-

sza Aneczka. Jak jest słoneczny 

dzień to idziemy z Aneczką na 

spacer. 

W grupie poligrafii jest 6 osób;  

1) Dagmara,  

2) Elżbieta,  

3) Piotr,  

4) Sławek,  

5) Przemek,  

6) Eligiusz.  

Na pracowni poligraficznej posługujemy się m.in..: gilotyną, bindownicą, lami-

narką, dziurkaczem, zszywaczem i nożyczkami. 

Gilotyna służy do cięcia papieru. 

Bindownica to urządzenie do robienia dziurek. 

Za pomocą laminarki foliujemy różne dokumenty. 

Instruktorem na pracowni poligrafii jest Pani Anna Krysińska. 

Nasza uczestniczka Ela Rakowska krótko scharakteryzowała tę pracownię  

oraz Panią Anię. 

Autor: Ela Rakowska 
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Z ŻYCIA WTZ 

WIZYTACJA NASZEGO WARSZTATU 

      We wtorek 6 marca gościliśmy w naszym WTZ ważnych go-

ści. Około godz. 13:50 odwiedzili nas Wice Starosta Powiatu 

Gnieźnieńskiego – Pan Robert Andrzejewski oraz Dyrektor Powia-

towego Centrum Pomocy Rodzinie – Pani Agnieszka Horoszczak. 

Goście zostali oprowadzeni po  WTZ i zostali zaznajomieni ze 

specyfiką naszej pracy.  Mieli też możliwość poznania nas, tera-

peutów oraz obejrzenia naszych dzieł. Mamy nadzieję, że Nasi 

goście wynieśli z placówki wyłącznie pozytywne wrażenie.  

Autor: Kamilla Czajka 

KARNAWAŁ INNY NIŻ WSZYSTKIE - TAŃCE DWORSKIE 

      W ramach imprezy karnawałowej w tym roku, 8 lutego w WTZ odbył się dzień z 

tańcami dworskimi. I choć temat może odległy w la-

tach, to jakże unowocześniony dzięki ciekawym kre-

acjom Pań i nienagannemu wizerunkowi dżentelmenów. 

Środowy poranek rozpoczął się właśnie warsztatem 

wizerunku, na którym przygotowywane były wachlarze 

– dla dam, oraz pokaźne muchy jako dopełnienie ubioru 

męskiego.                                                                                                                   

       Warsztaty ta-

neczne prowadzone były (już standardowo) w dwóch 

grupach. W zajęciach oprócz uczestników, prowa-

dzących warsztat (Dominika Sochacka-Drzewiecka i 

Magdalena Witczak) brali także bardzo aktywnie 

udział terapeuci i terapeutki WTZ. Tym razem tańce 

odbywały się w parach, a uczestnicy warsztatu z 

wdziękiem i gracją prezentowali poznane kroki. Pra-

cownia gospodarstwa domowego tym razem zaserwowała przepyszny pudding wanilio-

wy. Po części warsztatowej, najedzeni, postanowiliśmy spożytkować energię podczas 

zabawy karnawałowej, która zakończyła się wspólnym korowodem. Tym samym wprowa-

dziliśmy się w nastrój emitowanego filmu „Pan Tadeusz”. Możemy chyba śmiało powie-

dzieć, że nowo wytworzona tradycja obchodzenia imprez pod znakiem nabywania do-

datkowych umiejętności tanecznych została w pełni zaakceptowana. 

Autor: Dominika Sochacka - Drzewiecka 
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Z ŻYCIA WTZ 

40 URODZINY MARIUSZA 

      We wtorek 24 stycznia nasz uczestnik Mariusz 

Dutkiewicz obchodził 40 urodziny. Podobnie jak inni 

uczestnicy w ubiegłych latach, Mariusz zaprosił do 

wspólnej zabawy całą społeczność WTZ i w jego go-

ścinnych murach zorganizował imprezę urodzinową. 

Podczas świętowania nie mogło oczywiście zabraknąć 

tortu ze świeczkami, a właściwie z jedną świeczką 

ale za to jaką  ! Były też inne przepyszne ciasta, 

mnóstwo życzeń, prezenty dla szanownego jubilata a na zakończenie dyskoteka w 

rytm tanecznych przebojów. Mariuszowi w tym wyjątkowym dniu składamy najser-

deczniejsze życzenia dużo zdrowia, pogody ducha i samych radosnych dni  !!!  

Autor: Szymon Kistowski 

WALENTYNKI 

      Tegoroczne walentynki obchodziliśmy na 

warsztacie. I to jak obchodziliśmy !          

Z okazji Dnia Św. Walentego z inicjatywy pra-

cowni fizjoterapeutycznej zorganizowaliśmy 

Walentynkowy Turniej Tenisa Stołowego. Cóż 

to były za emocje ! Przy aplauzie i dopingu wi-

dzów w popularnego ping – ponga rywalizowali 

zarówno uczestnicy jak i kadra WTZ. Wśród 

Pań najlepszą okazała się Natalia Walkowiak, 

która w finale pokonała Renatę Bosak. Na naj-

niższym stopniu podium stanęła Kasia Lemiesz. Męskie zmagania wygrał Piotr No-

wacki, drugie miejsce zajął Aron Tomczyk, a oczko niżej uplasował się Łukasz Stró-

żyk. Najlepszym tenisistą stołowym, a właściwie tenisistką w gronie terapeutów 

okazała się Pani Magdalena Malinger, która w finale nie dała szans Panu Łukaszowi 

Jaźwińskiemu. Trzecie miejsce dla Pani Anny Krysińskiej. Jednym słowem Panie gó-

rą  !!!  
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Z ŻYCIA WTZ CD ... 

      Zwycięzcom oraz wszystkim osobom, które 

przystąpiły do sportowych zmagań serdecznie 

gratulujemy ! Przy dźwiękach przeboju „We are 

the champions” najlepsi warsztatowi pingpongi-

ści zostali oczywiście nagrodzeni. 

      Po sportowej rywalizacji postanowiliśmy za-

bawić się na całego. W pięknie przyozdobionej 

walentynkowymi elementami stołówce zorganizo-

waliśmy dyskotekę. Bawiliśmy się świetnie w rytm szybkich i skocznych przebo-

jów, ale nie zabrakło też romantycznych przytu-

lańców . Na parkiecie, tanecznym szaleństwom 

oddawały się też osoby z kadry, z Panią Kierownik 

na czele. Rzecz jasna jak to w Dniu Zakochanych, 

wszyscy, których trafiła strzała Amora obdarowy-

wali się kartkami walentynkowymi, incognito oczy-

wiście. Że też Dzień Zakochanych obchodzimy tyl-

ko raz w roku . . .   
Autor: Szymon Kistowski 

TAM BYLIŚMY 

BAL KARNAWAŁOWY  W  ŚRODZIE WLKP.  

      W czwartek 17 lutego pięcioosobowa delega-

cja tancerzy, w składzie: Kasia Śmietaniuk, Mag-

da Wiśniewska, Aron Tomczyk, Sławek Druszcz 

oraz Darek Pawanello, udała się na Bal Karnawało-

wy do Środy Wielkopolskiej. Impreza, jak co ro-

ku, odbywała się w Hotelu Al Marco. 

      Gospodarze zapewnili świetną atmosferę, 

słodkie pączki oraz obiad. Przy „muzyce na żywo” 

bawiliśmy się wspaniale. Punktem kulminacyjnym imprezy była tzw. Wótezetliada.        
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TAM BYLIŚMY CD ... 

      Panie stanęły do pojedynku z Panami. Teletur-

niej, odbywający się na zasadach obowiązujących w 

Familiadzie, dotyczył wiedzy na temat warsztatów 

terapii zajęciowej i środowiskowych domów samo-

pomocy. Nasz WTZ reprezentowany był przez  

Kasię i Darka.  

Po ekscytującej i wy-

równanej „walce” szala zwycięstwa przechyliła się na 

stronę płci pięknej. BRAWO!!!!! Idealnie dobrany 

repertuar sprzyjał licznym zabawom i szaleństwom 

tanecznym. W dobrych nastrojach wróciliśmy do 

Gniezna. Opiekę nad uczestnikami sprawowali: Pani 

Kierownik Kamilla Czajka, Pani Magdalena Witczak oraz Pan Roman Zawodny. 

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!!!!!!!  

 Autor: Kamilla Czajka 

Z ŻYCIA WTZ  

PRZEDSTAWIENIE „NIEDŹWIEDŹ” 

      Już po raz piąty mieliśmy przyjemność gościć aktorów z krakowskiej agencji 

Art - Metanoia. W poniedziałek 13 lutego aktorzy w osobach Pani Lucyny Rutkow-

skiej oraz Pana Macieja Ferlaka, który był jednocze-

śnie reżyserem, przed- stawili spektakl 

"Niedźwiedź" według rosyjskiego nowelisty i dra-

matopisarza Antona Czechowa.  

      Ta komediowa histo- ria młodej wdowy i emeryto-

wanego porucznika wprawiła nas w bardzo dobry 

humor . Po za tym byliśmy pełni podziwu kunsz-

tu gry aktorskiej. Jed- nym słowem - czterdzieści 

minut wspaniałej zabawy ze wspaniałymi gośćmi !  

Autor: Szymon Kistowski 
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NASI FELIETONIŚCI 

      Nazywam się Dorota Woźniak mam 30 lat. Je-

stem osobą niepełnosprawną, uczyłam się w domu, 

miałam nauczanie indywidualne. Skończyłam 8 klas 

czyli szkołę podstawową. Na początku przychodziła 

Pani ze szkoły numer 8 ale nie nadążałam z progra-

mem, ale jak byłam w drugiej klasie podstawowej jeź-

dziłam do szkoły w Owińskach. Później przychodziły 

nauczycielki ze szkoły z ulica św. Jana. 8 klasę koń-

czyłam z Panią Renatą Konopką ze szkoły Powstańców 

Wielkopolski.  

      Za nim trafiłam na WTZ chodziłam  na zajęcia do 

Caritasu. Dnia 5.11.2001r. zostałam przyjęta na WTZ, 

bardzo się ucieszyłam że tutaj trafiłam. Niektórych 

uczestników już wcześniej poznałam, myślę, że ciepło mnie przyjęli. Moją pierw-

szą pracownią była pracownia ceramiczna. Spodziewa-

łam się, że spotkam na warsztacie bardzo sympatyczne 

osoby i rzeczywiście tak było ! Były także wycieczki 

które były bardzo fajne. Pamiętam  mój pierwszy i naj-

lepszy Turnus  Rehabilitacyjny w roku 2004. Było, bar-

dzo fajnie sympatycznie oraz wesoło.  

      Na warsztacie jestem już ponad 11 lat to bardzo 

dużo, szok jak ten czas leci. Przez te 11 lat już bardzo 

dużo się  nauczyłam. Jestem na pracowni Tkactwa. In-

struktorem pracowni jest  Pan Sebastian Łuczak jest 

bardzo sympatyczny i wesoły. Mam także  sympatyczną  

grupę czyli jest ze mną Marcin Józefowicz, Marek 

Bartkowiak, Robert Siwa, Renia Lemańska, Karolina Kodyrko Na pracowni robimy 

gobeliny, haft krzyżykowy, kulki z filcu. Plusem jest, że  nauczyłam się robić kulki 

z filcu. Moje odczucie jest bardzo dobre bo, bardzo dobrze czuję się na pracowni 

tkactwa.  W 2008 roku byłam np. na pracowni stolarskiej instruktorem był wtedy 

Pan Andrzej Zacholski. Grupę miałam fajną, byłam z Hanią Mikołaj i innymi osoba-

mi. 

      Moje zainteresowania to zbieranie plakatów The Kelly Family i Disco Polo, au-

tografów, lubię koncerty. Po powrocie z WTZ jem obiad i gram w grę na kompute-

rze w diamenty albo rysuję sobie. Oglądam telewizję, bawię się z moją siostrze-

nicą  Alą. Moje najpiękniejsze wakacje to jak jeżdżę na wakacje do mojego brata 

do Gdyni. Bardzo uwielbiam tam spędzać czas i wakacje. Moje ulubione filmy to 

horrory, przygodowe, przyrodnicze, dramaty oraz sensacyjne.  

 

DOROTA WOŹNIAK - KILKA SŁÓW O SOBIE 
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NASI FELIETONIŚCI CD... 

Moja ulubiona muzyka to The Kelly Family oraz Disco 

Polo. Interesuję też się komputerem, gram w gry na 

komputerze. Lubię strony internetowe takie jak, nasza 

klasa, netlog, facebook oraz gry.pl. Uwielbiam także 

bardzo czytać książki takie jak, przyrodnicze, histo-

ryczne, przygodowe, bajki.  

Uwielbiam chodzić z kijkami, nawet przyjeżdżał do nas 

instruktor od Nordic Walking Pan  Zdzisław Pawłowski. 

Fajnie się chodzi, to bardzo korzystne dla naszego 

zdrowia. Miałam także pieska o imieniu Tina -  bardzo 

fajny kundelek. Mój brat ma 2 psy boksera o imieniu Te-

si oraz czarnego teriera o imieniu Hera. Moja siostrze-

nica Ala ma królika miniaturkę o imieniu Narcysia. 

      Mam także troje rodzeństwa: 2 siostry i 1 brata. Najstarsza jest Ela potem 

mój brat Romek i moja siostra Joanna.  

Na zakończenie chciałabym się podzielić z Wami kilkoma refleksjami odnośnie mo-

jej osoby, mojego charakteru. Jestem osobą  szczerą, która chyba szybko nawią-

zuję przyjaźnie. Nienawidzę jak niektórzy ludzie przeklinają, brzydko się  

 się zachowują. Nie lubię jeszcze jak ktoś się kłóci. U innych ludzi Cenię szczerość 

oraz, że niektórzy pomagają sobie nawzajem. Moje marzenia są takie, że chciała-

bym jechać na koncert  z  jednego z Kellysów Angelo Kelly z Kelly Family oraz 

zwiedzić Paryż i Londyn. Takie są moje marzenia. Pozdrawiam gorąco wszystkich 

czytelników  naszej warsztatowej gazetki !!!  

Autor: Dorota Woźniak 

WTZ NA SPORTOWO 

ELIMINACJE SPORTOWE W WTZ GNIEZNO 

      W piątek 24 lutego zorganizowaliśmy Eliminacje do zawodów sportowych. W myśl 

Regulaminu Eliminacji Sportowych w zmaganiach udział wzięli wszyscy uczestnicy na-

szego WTZ. Rywalizacja odbywała się w pięciu kategoriach: dart, rzut woreczkiem 

do kosza, rzut ringo, kręgle oraz strzał piłeczką do mini bramki. Każdy z zawodników 

otrzymał tzw. kartę startową, na której sędziowie odnotowywali wyniki. Jury w skła-

dzie: Pani Basia Skorupska – Nowak oraz Pani Maria Kasprzyk dokonało podliczeń i 

wyłoniło zwycięzców. 
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WTZ NA SPORTOWO CD... 

      W kategorii Panów największą liczbę punktów zdobył Robert Siwa. Miejsce drugie 

zajął Marcin Józefowicz a trzecie miejsce zajęli: Jurek Frąckowiak i Łukasz Stróżyk. 

      Wśród Pań bezkonkuren-

cyjna okazała się Paulina 

Kozłowska, miejsce drugie 

przypadło Renii Bosak  a 

trzeci wynik osiągnęła Lid-

ka Szkudlarska.  

       Punktem kulminacyjnym 

eliminacji była "gra w balona", gdzie Panie stanęły przeciwko 

Panom. I znów zwycięstwo po stronie Pań !!!! Warto pod-

kreślić, że wszyscy uczestnicy zmagań obdarowani zostali bananami i jogurtami. 

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!!! 

Autor: Kamilla Czajka 

Z ŻYCIA WTZ 

DZIEŃ KOBIET 

      Tradycyjnie 8 marca obchodzimy na naszym warsz-

tacie Dzień Kobiet. Nie inaczej było  

w tym roku. Na tę okoliczność męska część uczestników 

zaprezentowała przedstawienie dla swoich Pań. O opra-

wę artystyczną zadbała Pani Dominika Sochacka - Drze-

wiecka (instruktor muzykoterapii). 

      W trakcie występu nasi gentelmeni obdarowali swo-

je koleżanki tulipanem oraz drobnym upominkiem. Rów-

nież wszystkie przedstawicielki płci pięknej pracujące w naszym warsztacie otrzymały 

prezenty - bukiet kwiatów oraz zestaw pełen pysznych słodkości. Tuż po bardzo cie-

kawej inscenizacji wszystkim obecnym damom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich 

święta złożył Pan Tadeusz Kostka - prezes Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełno-

sprawnych "Razem".  
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Z ŻYCIA WTZ CD... 

      Ostatnią atrakcją jaka na nas czekała tego dnia był seans 

filmowy. Wygodnie usiedliśmy aby obejrzeć komedię Marka 

Koterskiego "Baby są jakieś inne".  

      Wszystko co dobre szybko się kończy, więc kolejny 

Dzień Kobiet przeszedł do historii. No cóż teraz Panowie 

czekają z utęsknieniem na swoje święto .  

Autor: Szymon Kistowski 

PRZEDSTAWIENIE „PRZYGODY ROZBÓJNIKA RUMCAJSA” 

      Środa 28 marca 2012 roku - w tym dniu mieliśmy przedsta-

wienie. W tym dniu był teatr z Krakowa ale inni aktorzy, a było to 

fajne przedstawienie. Przeczytajcie to - zobaczycie o czym było. 

Przedstawienie miało tytuł "Przygody Rozbójnika Rumcajsa". 

      Był ponury książę, który chciał bawić i polować na zwierzęta. 

Pewnego dnia Rumcajs musiał zrobić dla niego buty, lekkie jak 

puch w kolorze złota i żeby zmieniały kolor. Rumcajs poszedł do 

swojego przyjaciela, który mieszkał 

w stawie i miał na imię Wodnik. 

Rumcajs zrobił te buty dla księcia 

ale te buty były magiczne. Gdy książę włożył je na nogi 

tonagle zaczął tańczyć, buty same go wzięły w tan, bo to 

magiczne buty były. Książę chciał przestać tańczyć, a 

Rumcajs już butów nie robił i został dalej rozbójnikiem. 

Książę dostał list od cesarza, że jak zrobi dobry uczy-

nek to dostanie złoty order, dlatego też chciał zwierzę-

ta upolować albo złapać Wodnika, co ostatecznie nie udało mu się. Gdy próbował polo-

wać usłyszał niedźwiedzia przestraszył się ale najbardziej wystraszył się ducha, za 

którego przebrał się Rumcajs. Nasz tytułowy bohater myślał, że książę się zmieni ale 

nic z tego.  

      To koniec mojego opisu o tym przedstawieniu. Mam nadzieję, że wam się spodo-

bał. Pozdrowienia dla wszystkich czytelników !!! 

Autor: Dorota Woźniak 
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Z ŻYCIA WTZ  

SPEKTAKL „MAŁY KSIĄŻĘ” 

      Prawie 2 tygodnie przed przedstawieniem o przy-

godach Rumcajsa w piątkowe przedpołudnie 16 marca 

gościliśmy w naszych skromnych progach grupę te-

atralną „Tacy sami”. Grupa, prowadzona przez Panią 

Mariolę Sochacką, zaprezentowała spektakl, będący 

adaptacją genialnej książki  Antoine de Saint-

Exupéry  pt. „Mały Książę”. 

      Artyści przedstawili wędrówkę Małego Księcia po 

planetach w poszukiwaniu tej jedynej czerwonej róży. W tytułową rolę wcielił się 

nasz uczestnik – Marcin Józefowicz. W spektaklu wystąpiły również: Krysia Kubasiak 

i Agnieszka Kostencka. Nastrojowa muzyka, kreacje aktorskie przeniosły nas w świat 

bajki. Wspólnie z Małym Księciem szukaliśmy tego, co niewidoczne dla oczu, gdyż, 

…”dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu”. Pełni po-

dziwu dla kunsztu artystów, gromkim krzykiem oraz oklaskami podziękowaliśmy za 

przyjęcie zaproszenia i zaprezentowanie tej sztuki. 

      Natchnieni przesłaniem sztuki, wierzymy, że….” prawdziwa miłość nie wyczerpuje 
się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostanie”. 

Autor: Kamilla Czajka 

NASI FELIETONIŚCI 

      Sezon żużlowy 2012 tuż tuż. Start Gniezno po 

raz kolejny podejmie walkę o awans do żużlowej 

Ekstraligi , rywalizując na pierwszoligowych to-

rach. Nasz zespół bardzo często wymieniany jest 

w gronie faworytów. Nie może być jednak inaczej 

skoro o sile drużyny powinno stanowić trio no-

wych stranieri w osobach Szweda Magnusa Ze-

tterstroema oraz uczestników cyklu Grand Prix: 

Duńczyka Bjarne Pedersena oraz Szweda Antonio 

Lindbaecka. Ponadto nowymi twarzami w zespole 

są: Adam Skórnicki (powrót na Wrzesińską po 7 

latach) i Australijczyk Adam Shields.  

PRZED SEZONEM ŻUŻLOWYM 
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NASI FELIETONIŚCI CD... 

Plastron z orłem przywdziewać będzie nadal Anglik Scott Nicholls. Mamy też nadzieję, 

że mocnym punktem gnieźnieńskiej ekipy będą juniorzy: bracia Maciej i Oskar Fajfero-

wie, Adrian Gała i Wojciech Lisiecki. Jednak przygotowania do nowego sezonu nie obyły 

się niestety bez problemów. W pewnym momencie Start Gniezno był bez żużlowej licen-

cji a i jeden rozegrany sparing przed sezonem należy traktować w kategorii in minus. 

Ale są też dobre wiadomości z Wrzesińskiej ! Czerwono - czarni pozyskali nowego spon-

sora, tj. firmę Lechma. Co raz bardziej realna staje się też instalacja oświetlenia na 

gnieźnieńskim obiekcie. Ostatnio co raz częściej mówi się o terminie czerwcowym. No 

cóż pozostało nam tylko trzymać kciuki za czerwono - czarnych i dopingować ich w walce 

o awans do żużlowej elity. Wszystko tak naprawdę zweryfikuje tor. Pierwsze spotkanie 

żużlowców Lechmy odbędzie się w lany poniedziałek 9 kwietnia o godz. 15:00. Na inaugu-

rację naszym rywalem będzie Orzeł Łódź. Zapraszamy na Wrzesińską ! Emocje gwaran-

towane ! 

  

 P. S. Materiały dostarczył Marcin Józefowicz 

Autor: Szymon Kistowski 

Z ŻYCIA WTZ  

40 URODZINY PRZEMKA 

      „Wiosna, ach wiosna, wiosna ach to ty….” – 21 ma-

rzec kojarzy nam się z nastaniem astronomicznej 

wiosny ale nie tylko….. Tego to dnia świętowaliśmy 40 

– ste urodziny naszego kolegi Przemka. Przemo posta-

nowił tą uroczystość obchodzić właśnie w naszym 

WTZ. W gronie przyjaciół, kadry oraz rodziców wypi-

liśmy kawę, zjedliśmy przepyszne placki oraz uraczy-

liśmy się trzypiętrowym tortem. Impreza przebiegła 

w bardzo miłej atmosferze. Nie obyło się oczywiście bez gromkiego STO LAT. 

      Jubilatowi jeszcze raz składamy serdeczne życzenia: zdrowia, szczęścia oraz 

samych przyjemności ! ! ! 

Autor: Kamilla Czajka 
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Z ŻYCIA WTZ  

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

      22 marca, czyli dzień po nadejściu astronomicznej 

wiosny  postanowiliśmy uroczyście powitać tę jakże długo 

oczekiwaną porę roku. Głównym akcentem obchodów 

pierwszego dnia wiosny było otwarcie sezonu grillowego 

na naszym warsztacie. Jednym słowem wiosnę powitaliśmy 

baaaardzo pysznie, a wszystko to za sprawą instruktorów 

Łukasza Jaźwińskiego oraz Dariusza Dziela, którzy oka-

zali się mistrzami grillowa-

nia . 

      Po pysznym śniadanku czekała na nas, a właściwie 

podjechała kolejna atrakcja - ciągnik siodłowy naj-

wyższej klasy marki Kenworth. Mieliśmy przyjemność 

gościć FIRMĘ ŁĄCZYŃSCY S.C. z Gniezna. Wizyta 

tego wyjątkowego pojazdu cieszyła się ogromnym po-

wodzeniem zarówno wśród uczestników jak i kadry. 

W końcu nie za często na naszym parkingu widzimy takie motoryzacyjne cuda i to 

jeszcze taaaakich  rozmiarów. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość zajrze-

nia do kabiny kierowcy i zrobienia pamiątkowego zdjęcia na tle pojazdu. W ramach 

podziękowania nasi goście otrzymali od nas wielkanocne upominki. Warto podkreślić, 

że naszemu świętowaniu towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda, w końcu mamy już 

wiosnę  !  Autor: Szymon Kistowski 

TAM BYLIŚMY 

IV RAJD TURYSTYCZNY „NA POWITANIE WIOSNY” 

      W sobotę 24 marca odbył się IV Rajd Turystycz-

ny "Powitanie wiosny". Trasa rajdu prowadziła z Ryn-

ku przez Trzy Mosty, Kawiary, "Moto Bar" przy ul. 

Witkowskiej i Las Miejski do Cielimowa. Na mecie 

wszyscy zjedli kiełbaskę prosto z ogniska. Na zakoń-

czenie rajdu symbolicznie pożegnaliśmy zimę paląc 

naszą Marzannę. Na szczęście pogoda i humory 

uczestników dopisały . 
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TAM BYLIŚMY CD... 

      W rajdzie uczestniczyli: Paulina Kozłowska, Ewa 

Gajzlerowicz, Lidka Szkudlarska, Kasia Lemiesz, 

Grzegorz Zgolak, Sławek Druszcz, Robert Siwa, Ra-

fał Antczak, Michał Bychowiec, Krzysztof Szymań-

ski i Stasiu Pawlikowski. Opiekunami grupy byli: Pa-

nie Magdalena Zbiranek i Magdalena Malinger oraz 

Pan Sebastian Łuczak.  

Autor: Sebastian Łuczak 

WTZ NA SPORTOWO 

XVII INTEGRACYJNA SPARTAKIADA  

      Sobota 31.03. 2012 r. - tego fajnego dnia byliśmy na spartakiadzie z okazji 

Światowego Dnia Inwalidy .  W XVII Spartakiadzie zorganizowanej przez Stowa-

rzyszenie Młodych Wielkopolan były konkurencje i 

konkursy takie jak: ringo, woreczki, rzut piłką do ko-

sza, strzał piłką do bramki, konkurs wiedzy o sporcie, 

konkurs plastyczny o zdrowiu. Była loteria fantowa, 

wygraliśmy upominki. Było bardzo fajnie, sympatycz-

nie i wesoło.  

Wszystkie konku-

rencje były bardzo 

fajne. Niektórzy z naszych uczestników zdobyli 

także medale. I tak: 

 

           Rzut woreczkami (dziewczęta): I miejsce 

- Renia Lemańska, II miejsce -     

           Ewa Gajzlerowicz, III miejsce - Paulina 

Kozłowska. Całe podium dla naszego  

           warsztatu !!! 

          Rzut woreczkami (chłopcy): III miejsce - Sławek Druszcz 

          Ringo (dziewczęta): III miejsce - Hania Mikołaj 

          Konkurs wiedzy o sporcie: II miejsce - Jurek Frąckowiak 

          Konkurs plastyczny: II miejsce - Dariusz Pawanello, wyróżnienie dla Jakuba  

           Malingera (gratulacje dla mamy Magdy :) 

Autor: Dorota Woźniak 
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Szanowni Rodzice i Uczestnicy WTZ Gniezno  
 

Z okazji Świąt Wielkanocnych: 
miłości, która jest ważniejsza  

od wszelkich dóbr, 
zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze. 

Pracy, która pomaga żyć. 
Uśmiechów bliskich i nieznajomych, 

które pozwalają lżej oddychać i szczęścia, 
które niejednokrotnie ocala nam życie. 

Wesołych Świąt, smacznego jajka i mokrego dyngusa 
 

życzą 
Kierownictwo i Kadra WTZ Gniezno  

Zarząd Stowarzyszenia „Razem” 
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