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W tym numerze! 

 

 

 
 Aktualności , czyli co robiliśmy  w:  sierpniu i wrześniu 

Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci, 

Portrety: pracownia stolarska, 

 Tam byliśmy: rajd pieszy na powitanie jesieni, wyjazd do JuraParku, wycieczki do: 

Biskupina i Świerkocina. 

Z życia WTZ: grzybobranie, Dzień Chłopca.

Nasi felietoniści: Ela Rakowska przedstawia historię kalendarza,  

Damian Karwacki opisuje zmagania żużlowców Startu Gniezno. 
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Nasi solenizanci: 

   

Lidka, Dorota, 

 

Łukasz, Tomasz 
 
  

sierpień 2010 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 
      1 

2 3 4 5 Lidka 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

wrzesień 2010 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

  1 2 3 4 5 Dorota 

6 7 8 9 10 Tomek 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 Łukasz 23 24 25 26 

27 28 29 30    

AKTUALNOŚCI 

Sierpień 


Wycieczka do Juraparku 

 

Wrzesień 


Wyjazd do Biskupina 

  Wycieczka do Zoo Safari 

Grzybobranie 

Rajd pieszy na powitanie jesieni 

Dzień chłopca 

Rok 2010, Numer 3                    Str. 2 



PORTRETY 

Rubryka ta, przybliży działalność pracowni oraz sylwetki osób w 

nich pracujących. 

 

Kolejną pracownią, która dzieli się z nami swoją działalnością 

jest..... 
PRACOWNIA STOLARSKA 

Instruktorem na pracowni  stolarskiej jest Pan Łukasz Jaźwiński. 

Nasza uczestniczka Ela Rakowska krótko scharakteryzowała pra-

cownią stolarską oraz Pana Łukasza. 

         Wychowawcą tej pra-

cowni jest Pan Łukasz. Na 

tej pracowni są osoby: Ra-

fał, Tomek, Stanisław, 

Marcin, Przemek i Ela. Na 

pracowni stolarskiej znaj-

dują się następujące przy-

rządy: młotek, śrubokręt, 

różne śruby, obcęgi, hebel, 

papier ścierny, noże do obcinania desek i wycinania wzorów. Wszy-

scy pracujemy w fartuchach ochronnych. 

       Lubię swoją pracę na stolarni. Lubię też mojego wychowawcę, 

bo dużo mnie nauczył. 

Autor: Ela Rakowska 
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TAM BYLIŚMY 

WYCIECZKA DO JURAPARKU 

          W poniedziałek 30 sierpnia wyruszyliśmy na 

kolejną już w tym roku wycieczkę. Tym razem 

celem  naszej podróży był JuraPark znajdujący się 

w Solcu Kujawskim. Warto wspomnieć, że ten 

park dinozaurów istnieje już 2 lata i częściowo 

wzorowany jest na parku w Bałtowie. Zwiedzania 

po JuraParku 

było co nie-

miara, ponie-

waż obszar ten zajmuje ponad 12 ha i jest jednym 

z największych tego typu parków w Europie.  

Wraz z pa-

nią prze-

wodnik mo-

gliśmy zo-

baczyć po-

nad 100 naturalnej wielkości  unikatowych mode-

li dinozaurów i innych prehistorycznych zwierząt. 

Trasa wycieczki prowadziła chronologicznie 

przez miliony lat historii Ziemi – od kambru aż 

po dzień dzi-

siejszy. Na terenie parku JuraPark Solec znajduje 

się także Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha – naj-

większe w Polsce muzeum paleontologiczne. Oczy-

wiście nie mogło nas tam zabraknąć. Na wycią-

gniecie ręki mieliśmy ponad autentycznych 1000 

skamieniałości roślin i zwierząt pochodzących z 

różnych stron świata. Duże wrażenie zrobiła na nas 

rekonstrukcja mamuta włochatego oraz 12-

metrowy szkielet opistocelikaudii. Po atrakcjach zwiedzania przyszła pora na smaczny 

obiad. Pełni wrażeń wróciliśmy do Gniezna. 

Autor: Szymon Kistowski 
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TAM BYLIŚMY 

RAJD PIESZY NA POWITANIE JESIENI 

          Dnia  19  września  odbył  się  IX  Rajd  Turystyczny „Na  

spotkanie  jesieni”. Około  godz. 8.00  spotkaliśmy  się  na  

dworcu  PKP  po  to  by  pociągiem  dojechać  do  Fałkowa  

gdzie  rozpoczynał  się  nasz  rajd.  Trasa  liczyła  ponad  10  

km  i  prowadziła  między  innymi  przez  rezerwat  Bielawy. 

Meta  rajdu  znajdowała  się  na  stadionie  w  Czerniejewie.  Po  

dojściu  na  metę  zjedliśmy  poczęstunek  przygotowany  przez  

organizatorów.  Braliśmy  także  udział  w  wielu  konkursach  

w  tym  także  na  najpiękniejszy  jesienny  bukiet.  Impreza  

zakończyła  się  po  godz.  13. W  rajdzie  uczestniczyli: Ewa 

Gajzlerowicz, Sławek Druszcz, Robert Siwa, Przemek Szeląg, 

Rafał Antczak, Michał Bychowiec i Rafał Purol. Opiekę nad 

uczestnikami sprawowali: Pani Magdalena Zbiranek, Pani Anna Krysińska, Pan Dariusz 

Dziel oraz Pan Sebastian Łuczak . 

Autor: Sebastian Łuczak 

  Z ŻYCIA WTZ 

GRZYBOBRANIE 

       We wtorek 14 września liczna grupa naszych uczestników wraz z kadrą i  

rodzicami udała się na grzybobranie do lasu na Dębówcu. Te jesienne przedpołudnie 

spędziliśmy w niezwykle miłej atmosferze. Zbiory  i pogoda 

dopisały,  humory zapewne też :) Nie możemy już się docze-

kać kolejnego grzybobrania. 

Autor: Szymon Kistowski 
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NASI FELIETONIŚCI 

Z KSIĄŻKI PT. „ODKRYCIA I WYNALAZKI” - KALENDARZE 

          Pierwsze kalendarze opierały się na ruchu gwiazd względem sklepienia niebieskiego. 

Za pomocą tej metody starożytni Babilończycy byli w stanie przygotować kalendarz do-

syć precyzyjny już 5000 lat temu. Pierwszymi, którzy wprowadzili kalendarz oparty na 

ruchu pożarnym słońca (do dzisiaj używany jest na Zachodzie) byli starożytni Egipcjanie. 

Rok został podzielony na 356 dni w trzech porach roku, po cztery miesiące każdy. Miesią-

ce podzielone były na trzy dekady. 

         Kalendarz egipski został udoskonalony w 46 r. p.n.e. przez 

aleksandryjskiego astronoma Sosigena, który ustalił elektryczny 

czas trwania roku słonecznego zawierający się w 365 dniach i 6 

godzinach. Nowy kalendarz zwany japońskim był uznany na Za-

chodzie aż do 1582 r. kiedy to papież Grzegorz XIII dał początek 

kalendarzowi gregoriańskiemu wprowadzając rok przestępny, co 

cztery lata nastawał rok liczący 366 dni. Kalendarz gregoriański  

został przyjęty przez wszystkie narody europejskie  

i nadal obowiązuje w większości krajów na świecie. 

Autor: Ela Rakowska 

  Z ŻYCIA WTZ 

DZIEŃ CHŁOPCA 

            W czwartek 30 września obchodziliśmy Dzień Chłopca. Była nasza ulubio-

na dyskoteka, a w przerwie dziewczyny brały udział 

w przedstawieniu dla uczestników i kadry. Były bar-

dzo zabawne teksty o każdym z chłopaków.  

Mi szczególnie jak zresztą wszystkim dziewczynom, 

przypadł do gustu tekst o jednym z instruktorów, 

czyli o Darku Dzielu. O Panu Darku był bardzo za-

bawny tekst, bo nazwaliśmy go w tym tekście 

gwiazdą i to nam bardzo przypadło do gustu.  

Pozdrawiam wszystkich czytelników naszej gazetki ! 

Autor: Dorotka Woźniak 

papież Grzegorz XIII 
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TAM BYLIŚMY 

WYCIECZKA DO BISKUPINA 

          Po wizycie w Solcu Kujawskim w JuraPar-

ku, celem kolejnej naszej podróży był Biskupin. 

Tę historyczną osadę zwiedziliśmy w poniedzia-

łek 20 września. Data naszych odwiedzin nie by-

ła przypadkowa, gdyż aku-

rat w tym czasie (18-26 

września) odbywał się w 

biskupińskim grodzie XVI 

Festyn Archelogiczny, 

którego tytuł w tym roku brzmiał „Ruś znana i nieznana”.       

Atrakcji było mnóstwo. 

Widzieliśmy różnego ro-

dzaju zabytki, którego do-

skonale ukazywały co-

dzienne życie ówczesnych 

mieszkańców tych ziem, 

rozwój wielu technik i 

umiejętności rękodzielniczych czy ich zmagania 

chociażby w zdobywaniu pożywienia. Wszyscy 

chętni mogli 

też wziąć udział w warsztatach.  Słuchaliśmy rów-

nież tradycyjnych pieśni związanych z różnymi świę-

tami i obrzędami. Należy wspomnieć, że muzykę 

Słowian Wschodnich zaprezentowały Guda i Że-

merwa oraz 

grupa Terra 

Vagantika. 

Bardziej od-

ważni przyłączyli się do muzycznych zabaw 

tanecznych. Chyba największe wrażenie zrobiła 

na nas dośc autentyczna walka wojów wschod-

nio i zachodniosłowiańskich. Odwiedziliśmy 

również miejscowe muzeum. Po kilkugodzin-

nym zwiedzaniu czekał na nas smaczny obiad i 

słodkości. Wyjazd do Biskupina zapewne należy zaliczyć do udanych. Choć przez 

chwilę przenieśliśmy się w czasie i mogliśmy poczuć się jak nasi praprapraprzodkowie. 

Autor: Szymon Kistowski 
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NASI FELIETONIŚCI 

ŻUŻLOWE OSTATKI, CZYLI MECZE STARTU GNIEZNO  

W MIESIĄCU SIERPNIU I WRZEŚNIU 

         Zespół gnieźnieńskiego Startu w sierpniu i we wrześniu rozegrał łącznie 7 pojedyn-

ków ligowych (4 w sierpniu i 3 w wrześniu). Bilans czerwono-czarnych to 3 zwycięstwa, 

1 remis i 3 porażki. A o to mecze startowców : 

1. 1 SIERPNIA 2010 r. LOTOS WYBRZEŻE GDAŃSK - START GNIEZNO 51:39  
 

    Na ostatni mecz rundy zasadniczej gnieźnianie pojechali do Gdańska. Podopieczni Le-

ona Kujawskiego byli już pewni udziału w pierwszej „czwórce” rundy finałowej. Lotos 

Wybrzeże nie miał takiej pewności, mimo iż przed potyczką ze Startem zajmował czwar-

te miejsce w tabeli. Gdańszczanie musieli wygrać z naszym zespołem aby na 100 % zała-

pać się do finałowej stawki . . . i swój cel osiągnęli. Żużlowcy Startu mimo porażki, za-

prezentowali jednak dość ambitną postawę, zwłaszcza w drugiej fazie zawodów. Najlep-

szym zawodnikiem wśród drużyny gości był Krzysztof Jabłoński (12 pkt.), po osiem 

„oczek” na swoje konto zapisali: Mirosław Jabłoński oraz Michał Szczepaniak. Po tej 

porażce Start spadł na 4 miejsce w tabeli. 

 

2. 15 SIERPNIA 2010 r. MARMA HADYKÓWKA RZESZÓW -  

                                          START GNIEZNO 52:38  

    Na pierwszy mecz rundy finałowej zespół Startu udał się do Rzeszowa z tamtejszą 

Marmą Hadykówką. Gnieźnianie zaprezentowali się w „jaskini lwa” znacznie lepiej niż 

w rundzie zasadniczej, gdzie 23 maja przegrali aż 28:62. Postawa naszego zespołu mogła 

podobać się bowiem stawił on popularnym "Żurawiom" dość niespodziewany opór.  

Najwięcej punktów dla czerwono-czarnych uzbierał Matej Ferjan. Słoweniec pojawił się 

na torze 7-krotnie i wywalczył 13 "oczek". Słabo spisał się Krzysztof Jabłoński. Nasz 

kapitan pojawił się na torze sześć razy i wywalczył tylko 

cztery punkty i bonus.  

Rok 2010, Numer 3                    Str. 8 



NASI FELIETONIŚCI CD... 

3. 22 SIERPNIA 2010 START GNIEZNO - LOTOS WYBRZEŻE GDAŃSK 57:33  

 

    W końcu powody do zadowolenia dali swoim sympatykom żużlowcy gnieźnieńskiego 

Startu. Ekipa z Wrzesińskiej bardzo wyraźnie pokonała gości z Gdańska. Start wziął się 

ostro do pracy od samego początku i już po 6 biegach 

prowadził 26:10. Największą zdobycz punktową w  

drużynie gospodarzy zgromadzili: Matej Ferjan 

(14pkt.) i Krzysztof Jabłoński (12 pkt.). Na miano 

bohatera zasłużył też na pewno Kacper Gomólski. 

Popularny Ginger zdobył 9 „oczek”, a w 4 biegu po 

zaciekłej walce pokonał samego Magnusa Zetterstro-

ema. Wysoka wygrana z Wybrzeżem, przy jednocze-

snym remisie Marmy Hadykówki w Daugavpils spra-

wiły, że Start nadal liczył się w walce o drugie miej-

sce w lidze.  

 

4. 29 SIERPNIA 2010 START GNIEZNO - LOKOMOTIV DAUGAVPILS 45:45 

 

     W dziewiątym kolejnym spotkaniu Startu Gniezno z Lokomotivem Daugavpils zanoto-

wano pierwszy w historii remis. Wynik ten nie zadowolił żadnej z drużyn, ale dla gospo-

darzy oznaczał praktycznie pożegnanie z marzeniami  o drugim miejscu. Wynik spotkania 

oscylował ciągle wokół remisu, dlatego też losy całego spotkania ważyły się w biegach 

nominowanych. Pierwszy z biegów nominowanych również zakończył się remisem, bieg 

wygrał Adrian Gomólski, ale Matej Ferjan minął linię mety jako ostatni. Obie drużyny 

szukały zatem zwycięstwa  w ostatnim biegu. Jednak jego rozstrzygnięcie i sam przebieg 

był analogiczny do tego, co działo się chwilę wcześniej. Tym razem triumfował Krzysztof 

Jabłoński, natomiast za jego plecami na mecie zameldowała się para gości. O zwycięski 

punkt do końca walczył Michał Szczepaniak, który do tego momentu był najskuteczniej-

szym żużlowcem całego meczu. Duet Szczepaniak - Jabłoński łącznie wywalczył 22 

punkty, niezły występ zanotował starszy z braci Gomólskich (9 pkt.), a nie po raz pierw-

szy w tym sezonie poniżej oczekiwań pojechał Ferjan. 

 

5. 5 WRZEŚNIA 2010 LOKOMOTIV DAUGAVPILS - START GNIEZNO 44:46 

 

      Bardzo miłą niespodziankę sprawili swoim kibicom żużlowcy Startu, którzy pokonali 

na trudnym terenie ekipę Lokomotivu. Należy podkreślić, że w tym sezonie Łotysze nie 

przegrali jeszcze na swoim torze żadnego spotkania ! Losy tego spotkania ważyły się do 

ostatniego wyścigu. Ostatecznie lepsi okazali się podopieczni Leona Kujawskiego, wygry-

wając 46:44. Obydwa zespoły przystępowały do pojedynku w okrojonych składach. 

Gnieźnianie, oprócz 2 punktów za wygraną, zainkasowali również bonus za lepszy bilans 

w dwumeczu. Podobnie jak tydzień wcześniej o sile Startu decydowało trio K. Jabłoński - 

M. Szczepaniak - A. Gomólski. Tym niespodziewanym zwycięstwem Gnieźnianie znowu 

wrócili do gry, której stawką jest zajęcie 2 miejsca w pierwszoligowej tabeli. 
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NASI FELIETONIŚCI CD... 

6. 19 WRZEŚNIA 2010 VALTRA START GNIEZNO -  

                                         MARMA HADYKÓWKA RZESZÓW 47:43 

 

 

       Gnieźnieński zespół przystąpił do spotkania z liderem rozgrywek pod nową nazwą 

Valtra Start Gniezno. Pierwszy człon to oczywiście nazwa sponsora - czołowego pro-

ducenta ciągników krajach skandynawskich oraz w Ameryce Południowej. Ten szlagie-

rowy pojedynek czerwono-czarni rozstrzygnęli na swoją korzyść. Mimo to Rzeszowia-

nie zdołali jednak wywalczyć punkt bonusowy, czym zapewnili sobie awans do ekstra-

ligi, a gnieźnieńskie „orły” bój o swoje „być albo nie być” stoczą w ostatniej kolejce na 

gdańskim torze. Samo spotkanie od początku do końca trzymało kibiców w napięciu. 

Startowcy prowadząc 44:40 przed ostatnim biegiem nie mogli być jeszcze pewni zain-

kasowania 2 punktów. W ostatniej gonitwie doszło jednak do podziału punktów, i licz-

nie zgromadzona publiczność mogła świętować zwycięstwo swoich pupili. W naszym 

zespole najwięcej punktów zgromadził Michał Szczepaniak (11 pkt.), kolejny dobry 

występ zanotował zdobywca 8 „oczek” Kacper Gomólski.  

 

 

7. 26 WRZEŚNIA 2010  LOTOS WYBRZEŻE GDAŃSK -  

                                          VALTRA START GNIEZNO 54:36 

 

 

        Z ostatniego i zarazem najważniejszego w rundzie finałowej meczu, zespół Valtry 

Startu Gniezno wrócił do Gniezna niestety na tarczy. Porażka podopiecznych Leona 

Kujawskiego przy jednoczesnej wygranej Marmy Hadykówki Rzeszów z Lokomotivem 

Daugavpils (48:41) spowodowała, że to za-

wodnicy trenera Chomskiego wzięli udział w 

meczach barażowych o ekstraligę (ostatecznie 

przegrali tę rywalizację z Włókniarzem  

Częstochowa), a nasz zespół dzięki zdobyciu 

punktu bonusowego zakończył obecny sezon 

na trzecim miejscu w tabeli. Pierwsza część 

zawodów była dość wyrównana. Po 8 wyścigu 

czerwono-czarni przegrywali różnicą 6 

„oczek”. Od tego momentu Lotos systema-

tycznie powiększał przewagę nad zespołem Valtry Startu. Przyzwoity występ zanoto-

wali Peter Ljung (10 pkt. w 6 startach), Michał Szczepaniak (9 pkt.) i Kacper Gomólski  

(7 pkt. w 4 startach). Reszta zespołu spisała się poniżej oczekiwań.  

        Startowcom przypadła trzecia lokata. Marzenia o ekstralidze trzeba zatem odłożyć 

co najmniej do przyszłego sezonu. Miejmy nadzieję, że przyszły rok zmagań na pierw-

szoligowych torach będzie lepszy i jeszcze bardziej emocjonujący niż tegoroczny. Tego 

sobie i wszystkim fanom gnieźnieńskiego żużla życzymy !     
Autorzy: Szymon Kistowski, 

                Damian Karwacki 
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TAM BYLIŚMY 

WYCIECZKA DO ZOO SAFARI 

        W poniedziałkowy poranek 27 września wyruszyliśmy do Świerkocina i mieszczą-

cego się tam Zoo Safari. Pogoda nas nie rozpieszczała, ale z optymistycznie nastawieni i 

żądni wrażeń zasiedliśmy w autokarze. Po kilku godzinach podróży byliśmy już na miej-

scu. Zoo Safari zajmuje obecnie obszar ponad 20 ha powierzchni, na której przebywa 43 

gatunków zwierząt, tj. około 600 zwierząt.  Zoo Safari jest pierwszym Ogrodem Zoolo-

gicznym w Polsce, przez które można przejechać samochodem i zobaczyć dzikie zwie-

rzęta z bardzo bliska. W Świerkocinie mogliśmy podziwiać: 35 gat. ssaków, 7 gat. pta-

ków i 1 gat. gadów. 

        Naszą wędrówkę po Zoo Safari rozpoczęliśmy od zwiedzenia safari, czyli najwięk-

szej części zoo. Safari podzielone jest na kilka sektorów, których nazwy pochodzą od 

krain geograficznych lub kontynentów, z których pochodzi większość zwierząt znajdują-

cych się w danym sektorze. Byliśmy w strefach: Afryki, Ameryki Płd., Azji oraz Mon-

golii.  

         Zza szyb autokaru widzieliśmy m.in.: strusie afrykańskie, zebry, watusi, bawoły 

indyjskie, lamy, kucyki, osły, antylopy, bydło stepowe, koby nilowe, jaki, kułany, 

czy wreszcie wielbłądy dwugarbne.  

         Po przejechaniu safari odbyliśmy również spacer po pieszym zoo. Pierwszymi 

zwierzętami jakie napotkaliśmy były: żółwie stepowe i surykatki. Spacerując po świer-

kocińskim zoo mogliśmy też podziwiać: kilka gatunków papug, magoty (jedyne małpy 

występujące w Europie, tj. na Gibraltarze). Były też zwierzęta będące symbolami  

Australii: psy dingo, emu oraz kangury. Nie mogło też zabraknąć „króla zwierząt”, 

czyli lwa.  

         Po zwiedzaniu trochę już głodni poszliśmy na obiad. W drodze powrotnej wstąpili-

śmy do McDonalds’a w Swarzędzu. Około 21:30 wróciliśmy do Gniezna. 

Autor: Szymon Kistowski 
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A oto galeria zdjęć z naszej wycieczki do Zoo Safari : 

 

 

 
 

 

WYDAWCA: WTZ Gniezno, ul. Kolejowa 2 
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