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W tym numerze ! 

 
 Aktualności , czyli co robiliśmy  w: kwietniu, maju i czerwcu 

Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci. 

 WTZ na sportowo: XV Spartakiada Sportowo - Integracyjna Osób Niepełno-

sprawnych w Ostrowie Wlkp., XII Halowy Turniej Piłki Nożnej Pyzdry 2014. 

 Tam byliśmy: Zakończenie IX Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Las - mistrz 

recyklingu”, Uczestniczyliśmy w święcie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Po-

widzu, Z wizytą u starosty, VI Festiwal Piosenki Turystycznej i Harcerskiej we 

Wrześni.

 Z życia WTZ: Odwiedziny drugoklasistów z gnieźnieńskiej „szóstki”, V Dni 

Otwarte WTZ Gniezno, Śniadanie wielkanocne, Przedstawienie „Góral”, 40 urodziny 

Lidki !, II Wojewódzki Festiwal Warsztat Też Zaśpiewa KARUZELA, IV Rajd Inte-

gracyjny WTZ Gniezno.

Nasi felietoniści: Roland zdradza jaki jest Jego ulubiony film, Robert S. opisuje 

planetę Mars. 

KOMUNIKAT: 

  Zajęcia kończymy 30 czerwca, a po przerwie wakacyjnej wracamy na  

  Warsztat  1 sierpnia !!! 
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                    KWIECIEŃ 2014 

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 Marek 26 27 

28 29 30 Katarzyna     

       

                           MAJ 2014 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

   1 2 3 4 Monika 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 Lidia 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 Paulina 27 28 29 Magdalena 30 31 Kamilla  

   CZERWIEC 2014 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

      1 

2 3  4 5 6 Dominika 7 8 

9 10 Bogumiła 11 12 13 14 15 Jolanta 

16 Alina 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

Nasi solenizanci: 

Marek, 

Katarzyna 

Monika,  

Lidia,  

Paulina, 

Magdalena, 

Kamilla,  

Dominika, 

Bogumiła, 

Jolanta,  

Alina. 

 

W lipcu imie-

niny 

obchodzą Pa-

nie: 

Anna Krysiń-

ska, Hanna 

Jabłońska 

oraz Anna 

Jabłońska - 

tą drogą 

składamy 

najlepsze ży-



TAM BYLIŚMY 

Z WIZYTĄ U STAROSTY 
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       Z przyjemnością informujemy, iż dnia 04.06.2014r. 

z rąk Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego – Pana Dariusza 

Pilaka odebraliśmy 20 koszulek z logo Powiatu Gnieź-

nieńskiego. Pan Starosta, w odpowiedzi na naszą prośbę, 

ufundował t-shirty dla sportowej reprezentacji WTZ 

Gniezno.  

 

       Na koszulkach, poza logo  

Powiatu, zamieścimy napis WTZ. Oczywiście zobowiązujemy się 

do dalszego godnego reprezentowania zarówno WTZ, jak i Po-

wiatu Gnieźnieńskiego w kolejnych zawodach sportowych.  

Autor: Kamilla Wesołowska - Czajka 

Z ŻYCIA WTZ 

ODWIEDZINY DRUGOKLASISTÓW Z GNIEŹNIEŃSKIEJ „SZÓSTKI” 

      W środę, 2 kwietnia, gościliśmy w naszym 

WTZ uczniów Szkoły Podstawowej nr 6. Tym 

razem odwiedziły nas dzieci z klasy 2 D, któ-

re z ogromnym zainteresowaniem obejrzały 

nasze pracownie, zapoznały 

się z uczestnikami i kadrą 

WTZ. Nasi goście zadawali 

wiele pytań o specyfikę zarówno funkcjonowania na-

szej placówki, jak i wy- konywania poszczególnych prac. Dzieci miały 

także możliwość uczestniczenia w zajęciach, podczas których 

pięknie pomalowano wielkanocne odlewy gipsowe.  

Autor: Kamilla Wesołowska - Czajka 



Z ŻYCIA WTZ 
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V DNI OTWARTE WTZ GNIEZNO 

       Już po raz piąty w WTZ odbyły się drzwi otwarte – warsztaty artystyczne skie-

rowane do mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, prowadzone przez uczestników na-

szego Warsztatu. To nieby- wała okazja nie tylko do 

zapoznania się z technikami plastyczno-manualnymi 

ale przede wszystkim do in- tegracji.  5 kwietnia br. 

do Warsztatu na Kolejowej 2 przybyło około 80 osób, 

by wspólnie przygotować ozdoby kojarzone ze 

Świętami Wielkanocnymi, a także, by zakupić zrobio-

ne przez naszych uczestni- ków stroiki. Praca na pra-

cowniach trwała cztery go- dziny 

(choć 

dla niektórych czas ten okazał się 

za krótki), wykonane rękodzieło 

opatrzone zaświadczeniem  można 

było zabrać do domu. w przerwach 

serwowano kawę i herbatę oraz 

warsztatowe ciastka. 

       Kolejne warsztaty zapewne do-

piero w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Cieszy nas fakt, że warsztaty artystycz-

ne na dobre wpisały się w kalendarium wydarzeń i działalności WTZ. 

Autor: Dominika Sochacka - Drzewiecka 

ŚNIADANIE WIELKANOCNE 

      Śniadanie wielkanocne w warsztatach odbyło się 

.04.2014 roku o godzinie 11. W jadalni znajdowały się stoły 

na 60 uczestników, pokryte obrusami i świątecznymi de-

koracjami. Co najważniejsze na stołach nie zabrakło 

pysznego jedzenia. Oprócz uczestników przy stołach za-

siadła także kadra, kierownictwo oraz zarząd Stowarzy-

szenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Razem”. Przybył 

prezes Stowarzyszenia „Razem” - pan Tadeusz Kostka 

oraz pani wiceprezes Barbara Karwacka.  



Z ŻYCIA WTZ CD...  
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Oczywiście obecna była też pani kierownik Kamila Weso-

łowska – Czajka i reszta personelu. 

        Nastrój był napraw-

dę świąteczny, a pan pre-

zes Tadeusz Kostka złożył 

dla wszystkich życzenia 

wielkanocne. Na stołach znajdowało się smaczne je-

dzenie, takie jak: Biała kiełbasa z chrzanem, musz-

tardą i ketchupem, jajka 

wielkanocne pokryte ma-

jonezem, sałatka warzyw-

na oraz odrobina słodkiego ciasta z owocem w środku. 

          W tym dniu wszyscy byli szczęśliwi i radośni , a 

cała impreza trwała około 2 godzin. 

  Autor: Roland 

TAM BYLIŚMY 

ZAKOŃCZENIE IX POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO  

         W dniu 29.04.2014 uczestniczyliśmy w finale IX Powiato-

wego Konkursu Ekologicznego pt. "Las - mistrz recyklingu". W 

tym roku cztery nasze pod-

opieczne wykonały prace pla-

styczne - Kasia L., Krysia, Karoli-

na K. i Renata L. Wszystkie 

dziewczyny dostały dyplomy i 

upominki za udział, ale najważ-

niejszym sukcesem jest I miej-

sce Renaty, czego serdecznie jej gratulujemy. Po uroczystym 

otwarciu, eko - prezentacjach i wręczeniu nagród zostałyśmy 

zaproszone na poczęstunek i wystawę wszystkich prac. Widząc ogrom pomysłów i technik tym 

bardziej cieszy wygrana naszej Renatki. 

Autor: Magdalena Zbiranek 



Z ŻYCIA WTZ 
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PRZEDSTAWIENIE „GÓRAL” 

         5.05.2014 r., a był to poniedziałek, już po raz ko-

lejny  zawitał do naszego warsztatu z przedstawieniem 

teatr z Krakowa. Tym razem przedstawienie nosiło ty-

tuł „Góral” i jak zwykle 

tego typu przedstawienia 

było bardzo zabawne i 

śmieszne. Uśmialiśmy się 

co nie miara . Trady-

cyjnie w trakcie swojego występu aktorzy zaprosili kil-

koro z nas do udziału w przedstawieniu. Mogliśmy grać 

razem z parą aktorską i było nam bardzo miło z tego 

powodu. 

          Dzięki wizycie artystów z Krakowa - nowy tydzień 

rozpoczęliśmy w doskonałych nastrojach. Wszystkim 

nam bardzo się podobało . 

  

Autorzy: Dorota i Karolina K. 

40 URODZINY LIDKI ! 

         Dnia 14 maja od-

były się 40 urodziny na-

szej koleżanki Lidki Sz. 

Oczywiście były bardzo 

pyszne torty, odśpiewa-

liśmy także gromkie sto 

lat. Jubilatka otrzymała 

prezent urodzinowy od naszej pani Kierownik. Po pysznym torcie, w sympatycznej at-

mosferze odbyła się jeszcze dyskoteka. Jeszcze raz życzymy wszystkiego naj ……… 

Lidio !  

Autor: Karolina K. 



Z ŻYCIA WTZ 
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II WOJEWÓDZKI FESTIWAL „WARSZTAT TEŻ ZAŚPIEWA”  
KARUZELA 

         15.04.2014 rozpoczęła się druga edycja Wojewódzkiego Festiwalu „Warsztat Też 

Zaśpiewa”, prezentującego najbardziej utalentowane wokalnie osoby niepełnosprawne –

 na co dzień pracujące w Warsztatach Terapii Zajęciowej z terenu województwa wlkp. 

Zostali oni wyłonieni spośród wszystkich nadesłanych do naszego WTZ do 31.05.2014  

zgłoszeń. Zgłoszenia te po przesłuchaniu zostały poddane ocenie Jury w następującym 

składzie: Pani Dominika Sochacka - Drzewiecka (Przewodnicząca JURY), Pani Kamilla We-

sołowska - Czajka i Pani Magdalena Malinger. Tym oto sposobem wyłonionych zostało 12 

finalistów. Mam przyjemność poinformować, że nasza placówka będzie reprezentowana 

przez: Eligiusza, Sebastiana G. oraz Rafała P. Gratulujemy i trzymamy już za Was kciuki.   

 

          Koncert finalistów odbędzie się 13.09.2014 w 

Centrum Kultury Scena To Dziwna w Gnieźnie w to-

warzystwie zespołu in- strumentalnego i chórku. 

Wcześniej jednak odbę- dą się dwudniowe warsztaty 

wokalne przeznaczone specjalnie dla finalistów Fe-

stiwalu. Wtedy to uczestnicy i ich opiekunowie 

będą mieli niesamowitą okazję na wymianę spostrze-

żeń, doświadczeń, wspa- niałą zabawę i integrację, a 

przede wszystkim na podszkolenie pod okiem pro-

fesjonalisty swojego warsztatu wokalnego. 

Warsztaty wyjazdowe odbędą się tuż przed Galą Finałową w terminie 11-13.09.2014.  

 

         Organizatorem głównym festiwalu jest Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnieźnie, 

który wraz ze Stowarzyszeniem RAZEM i Centrum Kultury Scena To Dziwna, chce pro-

mować aktywność artystyczną osób niepełnosprawnych oraz rozpowszechniać utwory ar-

tystów pochodzących z województwa wielkopolskiego. W tym roku uczestnicy festiwalu 

zmierzą się z piosenkami Sylwii Grzeszczak, dlatego też w nazwie tegorocznego festiwa-

lu znajdzie się tytuł popularnej piosenki tej właśnie artystki – „KARUZELA”. Przypomnij-

my, że w roku ubiegłym, podczas pierwszego premierowego festiwalu uczestnicy wykony-

wali utwory Anny Jantar. 

 

DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU ! 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 

Autor: Dominika Sochacka - Drzewiecka 



WTZ NA SPORTOWO 
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XV SPARTAKIADA SPORTOWO - INTEGRACYJNA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OSTROWIE WLKP. 

        W dniu 21.05.2014 r. wybraliśmy się z kadrą lekkoatle-

tyczną WTZ do Ostrowa Wlkp. na XV Spartakiadę Sportowo – 

Integracyjną. W skład naszej ekipy sportowej wchodzili: Pau-

lina, Magda W., Natalia W., Karolina K., Łukasz G., Rafał A., 

Nikodem, Przemysław Sz. oraz Jurek z kadrą w osobach: Pani 

kierownik Kamilli Wesołowskiej – Czajka, Pani Magdaleny Ma-

linger, Pana Juliana Pawłowskiego oraz Pana Dariusza Dziela. 

        Ostrów Wielkopolski przywitał Nas piękną i słoneczną 

pogodą. Zawody były bardzo dobrze przygotowane, a konkurencja bardzo mocna. Nasi zawodni-

cy zaprezentowali się wspaniale, zdobywając wśród wielu konkurencji ogrom medali: 

- sztafeta 4x100 m: II miejsce (Magda, Natalia, Rafał, Łukasz), 

- bieg na 100 m: II miejsce (Magda, Rafał), 

- bieg na 200 m: II miejsce (Magda, Rafał), 

- bieg na 400 m: III miejsce (Nikodem), 

- rzut ringo: II miejsce (Jerzy), 

- rzut ringo: III miejsce (Natalia), 

        Wśród pozostałych konkurencji każda osoba z naszej dru-

żyny uplasowała się w pierwszej dziesiątce startujących. Po kon-

kurencjach zjedliśmy pyszny obiad i wypiliśmy zasłużoną kawę. 

        Nasza silna ekipa w sparta-

kiadzie zajęła 2 III miejsca w 

klasyfikacjach: ogólnej i woje-

wódzkiej. Cieszy fakt, że III 

miejsce było wywalczone wśród 33 drużyn WTZ z terenu Wiel-

kopolski i Niemiec. I miejsce zajęła drużyna Szczególna 12 Ko-

nin, a II WTZ Ostrzeszów. 

        Gratulujemy bardzo naszym zawodnikom i życzymy tej 

samej lub lepszej lokaty w przyszłym roku. 

Autor: Dariusz Dziel 



           .  

       

WTZ NA SPORTOWO 
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XII HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ PYZDRY 2014 

         Po sportowych emocjach w 

Ostrowie Wlkp. czekały nas kolejne 

w Pyzdrach. Do miasta malowniczo 

położonego nad Wartą udaliśmy się 

w czwartek 29 maja na XII Halowy 

Turniej Piłki Nożnej. Barw WTZ 

Gniezno bronili: Marcin, Łukasz G., 

Łukasz S., Robert S., Przemek Sz., 

Rafał oraz Sławek. Opiekę nad 

uczestnikami sprawowali Panowie: Dariusz Dziel (pełniący rola trene-

ra) oraz Szymon Kistowski. 

         Do piłkarskiej rywalizacji przystąpiło 5 zespołów z następujących placówek: WTZ Ruda 

Komorska, WTZ Września, WTZ Czeszewo, ŚDS Pietrzyków i nasza skromna drużyna. Mecze 

rozgrywane były systemem „każdy z każdym” i trwały 2x6 min. Pewnego rodzaju nowością była 

możliwość gry w danym zespole opiekuna drużyny i dlatego też trener Dariusz przywdział zielo-

ną koszulkę WTZ i wspomagał swoich podopiecznych w meczach. W pierwszych trzech meczach 

turnieju nasza drużyna odpowiednio: zremisowała 0:0 z ŚDS Pietrzyków oraz przegrała 0:1 z 

WTZ Czeszewo i 0:2 z WTZ Ruda Komorska. W ostatnim spotkaniu z WTZ Września, stawką 

było III miejsce w klasyfikacji końcowej. Mimo, że przegrywaliśmy już 0:2 zdołaliśmy przechy-

lić szalę zwycięstwa na naszą stronę – triumfując 3:2. Wszystkie bramki zdobył Łukasz G. Na-

szemu napastnikowi jak i całej drużynie należą się brawa za zaangażowanie w całym turnieju jak 

i za wiarę w zwycięstwo do samego końca w tym ostatnim decydującym meczu. 

         Oprócz naszego teamu, na podium stanęły: WTZ Czeszewo (II miejsce) i WTZ Ruda Ko-

morska (I miejsce). Warto podkreślić, że nagroda dla naj-

sympatyczniejszego bramkarza trafiła w ręce naszego 

zawodnika – Marcina. Drużyny biorące udział w zawodach 

otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy i upominki. Po 

ceremonii dekoracji wszyscy zostaliśmy zaproszeni przez 

organizatorów na smaczny obiad. 

Autor: Szymon Kistowski 



NASI FELIETONIŚCI 
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ROLAND ZDRADZA JAKI JEST JEGO ULUBIONY FILM 

         Moim ulubionym filmem są „Gwiezdne Wojny”, czyli 

gwiezdna saga, składająca się z sześciu odcinków. Moim ulu-

bionym filmem z lat osiemdziesiątych był odcinek „Powrót 

Jedi”, a sam pomysł na film powstał w latach siedemdziesią-

tych. Moim zdaniem jest to najlepszy fantastyczny film na-

kręcony przez George'a Lucasa. Film był tak dobrze zrobiony, 

że pojawiał się później w wydawnictwach literackich, komik-

sach, grach fabularnych czy komputerowych oraz filmach 

animowanych. 

 

A oto sześć pełnometrażowych filmów mojej ulubionej 

gwiezdnej sagi: 

 

- Gwiezdne Wojny część pierwsza - Mroczne Widmo 

(19 maja 1999 r) 

 

- Gwiezdne Wojny  część druga - Atak klonów (16 ma-

ja 2002 r) 

 

- Gwiezdne Wojny  część trzecia - Zemsta Sithów (15 maja 2005 r) 

 

- Gwiezdne Wojny część czwarta - Nowa Nadzieja (25 maja 1977 r) 

 

- Gwiezdne Wojny  część piąta - Imperium kontratakuje (21 maja 1980 r) 

 

- Gwiezdne Wojny część szusta - Powrót Jedi (21 maja 1980 r) 

 

A oto główne postacie występujące w „Gwiezdnych Wojnach”: 

 

Luke Skywalker, Obi - Wan Kenobi, Imperator Palpatine , Han 

Solo, Księżniczka Leia, C - 3PO, Chewbacca, Padma Amidala, R2 

- D2, Yoda oraz moja ulubiona postać, czyli Anakin Skywalker/

Lord Vader. Z gwiezdnej sagi przebił się i zrobił wielką karierę 

aktorską tylko Harrison Ford.  

         Moim zdaniem ten film jak na tamte czasy miał świetne 

efekty specjalne i trzymał w napięciu. Uważam, że drugiej takiej sagi filmowej już nie będzie.     

Autor: Roland 



TAM BYLIŚMY 

UCZESTNICZYLIŚMY W ŚWIĘCIE 3. SKRZYDŁA LOTNICTWA 
TRANSPORTOWEGO W POWIDZU 
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         W dniu 30.05. 2014 roku odbyła się wycieczka do 

3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu. 

Zbiórkę mieliśmy pod centrum handlowym „Max” i stam-

tąd też wyruszyliśmy. Już na miejscu w Powidzu zwie-

dzaliśmy m.in. samoloty C-103 E Hercules czy Casa C-

295, PZL M-28 Bryza, oraz śmigłowce PZL W-3 Sokół 

czy też MI-17. 

         W powie-

trzu latały dwa samoloty F – 16, a odgłos ich silników 

wzbudzał ciarki na całym ciele. Szczególną frajdą dla 

wszystkich od najmłodszych do najstarszych była 

możliwość zwiedzenia wnętrza samolotów, helikopte-

rów i innych specjalistycznych pojazdów wojskowych. 

Ponadto na pasie startowym 

byliśmy świadkami uroczy-

stego apelu i defilady żoł-

nierskiej (grała orkiestra, 

strzelano z karabinów w powietrze oraz tańcowały konie) z okazji 

święta jednostki. Mogliśmy też podziwiać występy grup rekonstruk-

cyjnych i grup antyterrostycznych. W trakcie trwania imprezy 

oprócz wojskowych udostępnione były także stoiska policji oraz 

straży pożarnej. Na zakończenie startu na własne oczy mogliśmy 

zobaczyć start, a następnie lot samolotu Casa C-295. 

         Ja osobiście zaobserwowałem, że powidzki pas startowy jest 

czysty jak szkło. Pogoda dopisała, a atrakcji było co nie miara, dlatego też czas naszej wy-

cieczki zleciał bardzo szybko. Chwilę po godz. 13 w doskonałych nastrojach wyruszyliśmy w 

drogę powrotną 

do Gniezna. 

Autor: Roland 



TAM BYLIŚMY 

VI FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ I HARCERSKIEJ  
WE WRZEŚNI 
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         Dnia 5 czerwca 2014 r. 6 – osobowa grupa WTZ Gniezno „Spacerologia” wraz z panią kie-

rownik Kamillą Wesołowską – Czajka, panią Magdaleną Malinger oraz panem kierowcą Julianem 

Pawłowskim wybrała się do Wrześni na VI Festiwal Piosenki Turystycznej Harcerskiej. Udział 

brały także inne pla- cówki, były także prawdzi-

we harcerki, które za- śpiewały harcerskie pio-

senki. Mieliśmy też okazję uczestniczyć w 

różnych harcerskich zabawach. W czasie prze-

rwy dostaliśmy poczę- stunek w postaci grochów-

ki, chleba oraz napoju. 

          W 2 części odbył się nasz występ. Odśpie-

waliśmy 2 piosenki pt. „Las i harcerz” oraz 

„Dopóki tylko nogi”, którą odegraliśmy m.in. na 

ukulele, gitarze , bęb- nie i grzechotce. Wyszło 

nam to bardzo fajnie. Otrzymaliśmy wyróżnienia i nagrody w postaci plecaków. Trzeba wspo-

mnieć, że I miejsce zdobyło SDŚ Gozdowo, II WTZ Września, a III przypadło WTZ Ruda Ko-

morska. W doskonałych nastrojach i humorach wróciliśmy na WTZ. 

Autorzy: Katarzyna Ś. i Karolina K. 

NASI FELIETONIŚCI 

ROBERT OPISUJE PLANETĘ MARS 

        Od tylko kiedy pamiętam interesowała mnie planeta Mars. W latach później-

szych po obejrzeniu kilku programów telewizyjnych i filmów fabularnych, których 

akcja rozgrywała się właśnie na Marsie, moje zainteresowanie tym tematem wzrosło 

jeszcze bardziej. Postaram się Wam teraz - drodzy czytelnicy przybliżyć i opisać tą 

niezwykłą planetę. 

 

        Mars jest czwartą według oddalenia od Słońca planetą. Starożytni Rzymianie 

nazwali ją imieniem swego boga wojny. Na niebie wyróżnia się wyraźnie rdzawym za-

barwieniem i dlatego często nazywa się go Czerwoną Planetą.   
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NASI FELIETONIŚCI CD...  

        Mars wiruje wokół własnej osi bardzo podobnie 

do Ziemi: okres obrotu wynosi 24,6 godziny (doba 

marsjańska jest tylko o 37 minut dłuższa od ziem-

skiej), a jego ukształtowanie powierzchni pokrytej - 

podobnie jak Księżyc - licznymi kraterami uderzenio-

wymi, jest szczególnie urozmaicone: rozległe równiny, 

łańcuchy wysokich gór, olbrzymie doliny, wygasłe wul-

kany, uskoki i szczeliny, struktury przypominające 

wyschnięte koryta rzek, jasne czapy polarne. Mars 

jest suchy i zimny. 

 

         Z ciekawostek należy dodać, że doba marsjań-

ska jest tylko nieznacznie dłuższa od ziemskiej. Podobnie zmieniają się pory ro-

ku, jakkolwiek rok jest dwa razy dłuższy. Ponadto 

Czerwona Planeta ma bardzo rzadką atmosferę - 

składa się ona wyłącznie z dwutlenku węgla, ale z 

małymi domieszkami tlenu  i wody. Gdybyśmy zna-

leźli się na Marsie ważylibyśmy tylko 2/5 tego co na 

Ziemi, ponieważ grawitacyjne przyciąganie Marsa 

jest słabsze.  

 

        Mars jest oprócz Księżyca jedynym ciałem nie-

bieskim, na którym może wylądować człowiek korzy-

stając z dostępnych obecnie rakiet. Dla astronau-

tów będzie to kolejna poprzeczka do pokonania. 

Pierwszym krokiem w tym kierunku są licznie tam 

wysyłane sądy bezzałogowe. 

MARS: 

 
- PROMIEŃ: 3 390 km, 

 

- MASA: 639E21 kg (0,107 Masy Ziemi),  

 
- POWIERZCHNIA: 144 798 500 km², 

- ODLEGŁOŚĆ OD SŁOŃCA: 227 900 000 km, 

- KSIĘŻYCE: Fobos i Deimos. 

 Autor: Robert S. 
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Z ŻYCIA WTZ 

IV RAJD INTEGRACYJNY WTZ GNIEZNO 

       W sobotę 14.06.2014 r. odbył się IV Rajd Integracyjny WTZ Gnie-

zno. Tym razem tematyką rajdu był las i 

jego ochrona. Uczestnicy mieli do wykona-

nia kilka zadań na 10-cio kilometrowej tra-

sie oraz na mecie rajdu. Były to test wiedzy 

o lesie, wykonanie drzewa wg. wylosowanego 

gatunku oraz strój rusałki leśnej. W rajdzie 

brało udział 8 drużyn. Każda z nich otrzyma-

ła nagrodę za udział w naszym rajdzie. Mimo 

burzowego prysz- nica, który zmoczył nas tuż przed metą wszyscy wyszli 

zadowoleni i uśmiechnięci. 

       Chciałabym serdecznie podziękować Sta-

rostwu Powiato- wemu w Gnieźnie oraz Nadle-

śnictwu Gniezno za pomoc w ufundowaniu wspa-

niałych prezen- tów. Dzięki temu uczestnicy 

zostali nagrodzeni za wiedzę i wy-

trwałość. 

       W tym miejscu chciałabym zapro- sić na następny V już rajd 

WTZ Gniezno w imieniu członków koła PTTK przy WTZ oraz wszyst-

kich uczestników i pracowników warsztatów. Obiecujemy, że 

będzie równie ciekawy i na pewno zno- wu czymś was zaskoczymy. 

Autor: Magdalena Zbiranek 
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