
 
WGI 

Warsztatowa Gazetka Informacyjna 

Kwartalnik nr 3/2011 

 

W tym numerze! 

 

 

 
 Aktualności , czyli co robiliśmy  w:  sierpniu i wrześniu 

Z kwiatkiem do: czyli Nasi Solenizanci 

Portrety: pracownia metaloplastyki i nasion 

 Tam byliśmy: Basen we Wrześni, Auqapark w Wągrowcu, X Spartakiada Osób  

Niepełnosprawnych w Krotoszynie, mecze żużlowe gnieźnieńskiego Startu 

Z życia WTZ: Występ aktorów z Krakowa, Piknik u Pana Prezesa 

Nasi felietoniści: Ela Rakowska - słów kilka o Portugalii,  

Start Gniezno w ocenie Damiana Karwackiego 
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sierpień 2011 

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     

Nasi solenizanci: 

   

Lidka, Dorota, 

 

Łukasz, Tomasz 
 
  

wrzesień 2011 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

   1 2 3 4  

5 Dorota 6 7 8 9 10 Tomek 11 

13 14 14 15 16 17 18 

20 21 21 22 Łukasz 23 24 25 

27 28 28 29 30   

AKTUALNOŚCI 
 

Sierpień 


Występ artystyczny na naszym warsztacie 

Wizyta na wrzesińskim basenie 

Piknik u Pana Prezesa 

Mecze Startu Gniezno 

 

Wrzesień 

X Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie 

  Pobyt w auqaprku w Wągrowcu 

Mecze Startu Gniezno 
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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 METALOPLASTYKI I NASION 

      Instruktorem na pracowni metaloplastyki i nasion jest Pani Monika Zawada. 

Nasza uczestniczka Ela Rakowska krótko scharakteryzowała tę pracownię  

oraz Panią Monikę. 

      Salą, na której obecnie  

teraz pracuje jest pracownia  

metaloplastyki i nasion Narzę-

dzia na tej pracowni to: 

 - nożyczki, 

 - podkłady gumowe i metalowe, 

 - miedź, 

 - patyczki, 

 - młotki, 

 - różne ziarenka, 

 - pilniki 

 Lubię tę pracownię, bo się robi wszystko z ziarenek, np.: różne obrazy. 

 Lubię Monikę Zawadę, bo jest uśmiechnięta, wesoła, miła i  patrzy jak pracuje-

my. Na pracowni metaloplastyki są następujące osoby: 

1) Rafał Antczak 

2) Agnieszka Deneka 

3) Ewa Gajzlerowicz 

4) Alinka Meler 

5) Sławek Druszcz 

6) Elżbieta Rakowska  
Autor: Elżbieta Rakowska 
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TAM BYLIŚMY 

WYJAZD NA BASEN DO WRZEŚNI 

      W środę 24 sierpnia odbył się wyjazd na odkryty basen do Wrześni. 

Niestety nie dopisała nam aura. Po niespełna godzinie czasu rozpadało się na dobre i 

byliśmy zmuszeni opuścić wrzesiński obiekt. Do tego mo-

mentu czas na basenie mijał 

bardzo dobrze, a w wodnych 

zabawach brali udział zarów-

no uczestnicy jak i instruk-

torzy. Było sympatycznie. 

Deszczową pogodę i krótki 

pobyt na basenie zrekom-

pensowaliśmy sobie wizytą w 

restauracji „Sethi”, gdzie uraczono Nas przepyszną 

pizzą, której zjedliśmy bar- dzo duuuuużo :). Najedzeni 

i w dobrych humorach wróci- liśmy do Gniezna. 

Autor: Szymon Kistowski 

Z ŻYCIA WTZ 

WYSTĘP AKTORÓW Z KRAKOWA 

        W poniedziałkowe przedpołudnie 22 sierpnia  

odwiedził nas teatr z Krakowa. Przedstawienie było o 

piratach drogowych oraz o piratach na morzu. To 

przedstawienie było, bardzo zabawne i śmieszne. 

Aktorzy zapraszali nawet do występu uczestników. 

Nawet mnie wzięli do występu oraz moich kolegów i 

koleżanki. Bardzo się uśmialiśmy z tego, zabawnego 

przedstawienia, które bardzo nam wszystkim się po-

dobało.Ten fajny teatr z Krakowa odwiedził nas po 

raz drugi, mamy nadzieję, że nie ostatni raz.  

Mam nadzieję, że Wam się spodoba mój artykuł.  
Autor: Dorota Woźniak 
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TAM BYLIŚMY 

X SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KROTOSZYNIE 

       W czwartek  8 września odbyła się X Spartakiada Osób Niepełnosprawnych 

Krotoszyn 2011 pod hasłem: „To już 10 raz. Trzy, dwa, jeden – START!”. Miejscem 

sportowej rywalizacji była kryta pływalnia „Wodnik”. Nasz warsztat startował po raz 

pierwszy w tych zawodach. Konkurencje zostały przeprowadzone na basenie oraz w 

kręgielni. O sile naszej drużyny stanowili:  

Natalia Walkowiak, Paulina Kozłowska, Marcin Józefowicz, Rafał Antczak (drużyna 

pływacka) oraz Łukasz Stróżyk, Michał Bychowiec i 

Krzysiek Szymański (drużyna kręglarska). Na basenie 

udało nam się zdobyć 2 medale. Brązowy medal w wyła-

wianiu pereł zdobył Marcin Józefowicz, a Paulina Ko-

złowska w konkurencji zjazd 

ze zjeżdżalni  na czas upla-

sowała się na 2 stopniu po-

dium zdobywając srebrny 

medal. W kręglach nato-

miast, w stawce 15 drużyn nasza drużyna zdobyła bardzo 

dobre II miejsce. Pływakom i kręglarzom serdecznie gra-

tulujemy !!! Po zakończeniu 

konkurencji wszyscy uczest-

nicy otrzymali obiad. Na za-

kończenie rozdano wszyst-

kim drużynom nagrody, 

medale i dyplomy.  W 

ogólnej klasyfikacji 

zespół WTZ Gniezno 

zajął wysokie 4 miejsce. Puchar za I miejsce otrzy-

mał ZSS Krotoszyn, 

wyprzedzając DPS 

Baszków (II miejsce) 

oraz SOSW Borzę-

ciczki i WTZ Krotoszyn (ex aequo III miejsce). W 

drodze powrotnej tradycji stało się zadość :) i wstąpi-

liśmy na pyszny obiad. W Krotoszynie uczestników do-

pingowała Pani Kierownik Kamilla Wesołowska - Czajka. 

Ponadto opiekę nad uczestnikami sprawowali: Pani Tatiana Kowszewicz, Pan Szymon 

Kistowski i Pan Roman Zawodny. 

Autor: Szymon Kistowski 
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Z ŻYCIA WTZ 

PIKNIK U PANA PREZESA  

      W ostatni weekend sierpnia byliśmy na 

pikniku u Pana Prezesa Tadeusza Kostki w 

Jerzykowie. 26 sierpnia był słonecznym i 

bardzo upalnym dniem. Podczas pikniku 

uczestnicy otrzymali kiełbaski z grilla,  

batona i napój. Na pikniku obecna była  

oczywiście 

kadra oraz 

rodzice. 

Wszyscy byli zadowoleni i uśmiechnięci.  

Mieliśmy też możli-

wość i okazję do 

świetnej zabawy ta-

necznej na świeżym 

powietrzu. Wszyscy 

uśmiechnięci wróciliśmy do swoich domów. Z niecier-

pliwością czekamy na 

piknik w przyszłym ro-

ku. 

 

 

 

                    

 

 

 

           W imieniu wszystkich uczestników dziękuję  

        Panu Prezesowi i Pani Kierownik za miło spędzony czas !!! 

Autor: Elżbieta Rakowska 
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NASI FELIETONIŚCI 

SŁÓW KILKA O PORTUGALII 

         Portugalia graniczy z Hiszpanią od wschodu, jej zachodnią granicę wyznaczają  

wody Oceanu Atlantyckiego. Kraj leży na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskie-

go. Północ kraju, ze złotą rzeką Dero jest górzysta. Rośnie tu wiele winorośli. Centrum 

z Lizboną jest nizinne, ale wzdłuż doliny rzeki Tag wznoszą się pasma wzgórz. Zupełnie 

na południu w turystycznym rejonie Algarve są pasma górskie, które wchodzą do mo-

rza. W Portugalii prawie przez cały rok panuje przyjemne ciepło. 

 

PORTUGALIA  

POWIERZCHNIA - ok. 92 000 km kwadratowych    

LICZBA  MIESZKAŃCÓW - ok.10 mln 

STOLICA - Lizbona ( ok.  560 000 )  

JĘZYK - portugalski 

WALUTA - euro 

 

Flaga Portugalii 

SŁÓW KILKA O STARCIE GNIEZNO 

Autor: Elżbieta Rakowska 
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      Od 2010 r. w barwach Startu Gniezno jeździ Michał Szczepaniak. Jest on jednym z 

moich ulubionych zawodników. Po jego postawie na torze, można stwierdzić, że jest on 

bardzo sumienny w swojej pracy Popularny „Szczepan” był gościem jednej z audycji 

„Speedway Express”. Mówił m.in. o tym, że chcę jeździć jeszcze lepiej i zdobywać jesz-

cze więcej punktów. Szczepaniak zdradził też, że nie jest zwolennikiem nowych tłumików, 

które jego zdaniem narobiły sporo  zamętu w polskim speedwayu. Przyznał się również, że 

do szczególnych wyścigów zalicza te, w których rywalizuje z bratem Mateuszem. Takie 

ściganie uważa za dobrą zabawę.   

        Druga wiadomość jest bardzo smutna. 17 września podczas treningu na torze 

przy ul. Wrzesińskiej młody zawodnik Startu Arek Malinger nie posiadający jeszcze li-

cencji spadł z motocykla i został uderzony w głowę przez nadjeżdżającego innego żużlow-

ca. Natychmiast został odwieziony do szpitala, gdzie niestety po godzinie zmarł.   

Gnieźnieński  światek  żużlowy pogrążył się w żałobie.     

Autor: Damian Karwacki 

http://www.fakt.pl/tag/Tor
http://www.fakt.pl/tag/Szpital


TAM BYLIŚMY 

WIZYTA W AQUPARKU W WĄGROWCU 
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        Po tym jak pogoda nie rozpieszczała nas 

podczas pobytu na basenie we Wrześni, byli-

śmy ciągle spragnieni wodnych szaleństw, dla-

tego też w czwartkowy poranek 29 września 

celem naszej podróży był Wągrowiec i miesz-

czący się tam nowoczesny aquapark, który zo-

stał oddany do użytku w listopadzie ubiegłego 

roku. Plan się 

powiódł :), bo 

wodnych atrakcji nie brakowało.  

Korzystaliśmy z basenu rekreacyjnego o głę-

bokości 0,9 m do 1,1 m. Ponadto do naszej 

dyspozycji były m.in. : 80-metrowa zjeżdżal-

nia, rwąca rzeka, kraina bąbelkowa czy jaccu-

zi. Otoczenie basenu stanowiła  plaża z koko-

sowymi palmami, parasolami ze słomy i leżaka-

mi, które zachęcały do 

chwili relaksu. Nam jednak z ciepłego basenu nie 

chciało się za bardzo wychodzić :) Niewątpliwie sporą 

atrakcją wągrowieckiego aquaparku była też para ży-

wych jaszczurek, legwanów zielonych. Zwierzęta w 

swoim komfortowym terrarium z basenem mają warun-

ki zbliżone do ich natural-

nego środowiska. Po tro-

chę wyczerpującym, ale 

jakże przyjemnym poby-

cie w wodzie udaliśmy się 

na zasłużony obiad do lokalu mieszczącym się na 

piętrze aquaparku, z widokiem na basen. Po posił-

ku wsiedliśmy do autokaru i udaliśmy się w drogę 

powrotną do Gniezna. 

Autor: Szymon Kistowski 



TAM BYLIŚMY 

MECZE STARTU GNIEZNO 

          W sierpniu i wrześniu drużyna Startu Gniezno przystąpiła do rundy finałowej  

I ligi żużlowej, rozgrywając na własnym torze łącznie 3 spotkania . Naturalnie nie mo-

gło nas zabraknąć na stadionie przy Wrzesińskiej 25. Na każdym z tych meczów czer-

wono-czarnym dzielnie kibicowali nasi uczestnicy, nad którymi opiekę sprawowała oczy-

wiście kadra. Warto przypomnieć, że gnieźnieński zespół przystępował do tej decydu-

jącej rozgrywki z 2 miejsca z realnymi szansami na upragniony awans. Niestety na-

szym żużlowcom nie udało się zachować drugiej lokaty. Bilans meczów, na których byli-

śmy to 2 zwycięstwa i 1 porażka. Na wyjeździe ponieśliśmy niestety 3 porażki. W 16.  

kolejce 14 sierpnia Start po bardzo ciekawym meczu pokonał 51:39 faworyzowaną 

Polonię Bydgoszcz. W kolejnym pojedynku na własnym torze nie było już tak dobrze. 

11 września przy pełnych trybunach lepsi od naszych pupili okazali się goście z Gdań-

ska. Wybrzeże wygrało 47:43. Wprawdzie tydzień później podopieczni Lecha Kędziory 

uporali się z GTŻ Grudziądz 55:35, ale porażka z Gdańskiem cały czas odbijała się 

czkawką.  Ostatecznie nasz zespół zajął dopiero 3 miejsce w stawce drużyn walczą-

cych o awans do Ekstraligi. Jak wiemy doskonale nasi żużlowcy stoczyli 2 bardzo wy-

równane mecze barażowe z ekipą Włókniarza Częstochowa (porażka 43:47 u siebie i 

zwycięstwo na wyjeździe 46:44). Ekstraliga była baaardzo blisko. Niestety szczęście 

nie uśmiechnęło się do gnieźnieńskich Orłów i to Lwy z Częstochowy nadal będą ścigać 

się na ekstraligowych  torach. No cóż pozostało nam - sympatykom czarnego sportu z 

WTZ Gniezno czekać do kolejnego sezonu żużlowego. 

Autor: Szymon Kistowski 

                    WYDAWCA: WTZ Gniezno, ul. Kolejowa 2 

                    AUTORZY TEKSTU: Elżbieta Rakowska, Dorota Woźniak,   

                                                           Damian Karwacki, , Szymon Kistowski  
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                    KOREKTOR: Szymon Kistowski 
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