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OD REDAKCJI 
 
 Szanowni Wychowawcy, Drodzy Koledzy, 
 
oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer naszej gazetki. Chcemy w niej pisać o życiu 
Ośrodka widzianym naszymi oczyma: o wydarzeniach, turniejach, spotkaniach i 
konkursach, w których uczestniczyliśmy, o ludziach, którzy to wszystko organizują, 
o naszych sukcesach, ale też i o rzeczach, które nas wkurzają. Dzięki temu mamy 
nadzieję utrwalić wiele świetnych inicjatyw, mających miejsce w naszym Ośrodku! 

W tym wydaniu chcemy podsumować imprezy mające miejsce w malborskim MOW-ie we 
wrześniu i październiku, przedstawić w formie wywiadów sylwetki dwóch pracowników 
naszego ośrodka oraz zdać Wam obszerną relację z kwidzyńskiego Turnieju Czterech 
Narodów w futsalu, w którym braliśmy udział. 

Jeśli macie swoje pomysły na rubryki gazetki czy jednorazowe artykuły, mówcie 
nam o tym. Tę gazetkę tworzymy dla Was. Przyjemnej lektury! 

 
Redaktorzy: 

M. Dębowski, A. Dolecki, S. Gospodarowicz, M. Laskowski, 
K. Masiarz, M. Stenka, P. Uram, K. Woźniak 
 

PS Sandrze ogromnie dziękujemy za zaprojektowanie logo naszej gazetki!!! 

Oficjalna gazetka wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku 
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JESIENNY MOW CUP 
W MOW CUP wziąłem udział już po raz trzeci. Do tej 

pory udało mi się zająć VII i V miejsce. Tej jesieni chciałem 
wypaść o wiele lepiej i zająć miejsce na pudle. Turniej zaczął 
się na początku września. Udział w nim wzięło osiem grup. 
Rywalizacja była bardzo zacięta, ale ostatecznie udało mi się 
wraz z grupą VI wywalczyć III miejsce. 

W finale VIII grupa wygrała z grupą III, a najlepszym 
zawodnikiem wybrany został M. Wilamowski z grupy IV. Z 
wyniku i organizacji jestem zadowolony, choć na wiosnę z 
grupą będziemy walczyć o puchar. 

Arek 

JEDZENIE DLA POTRZEBUJĄCYCH 

W dniach 3 i 4 października razem z chłopakami 
braliśmy czynny udział w zbiórce żywności w akcji „Podziel się 
posiłkiem”. Zostaliśmy wolontariuszami, by móc pomagać 
najbardziej potrzebującym. Zostało wybranych 20 
wychowanków, których podzielono na dwie grupy: jedni w 
magazynie sortowali żywność, a drudzy zachęcali w sklepie ludzi 
do pomagania i przekazywania jedzenia. Pomaganie jest dobrym 
uczynkiem, a wiem, że dobro wraca. Doświadczyłem tego sam. 

 
Sebastian 
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WYJAZD W BORY 

W pierwszych trzech dniach października kilkanaście osób z naszego Ośrodka 
przebywało na zielonej szkole w Borach Tucholskich we wsi Funka. Wyjechaliśmy 
tam z resztą chłopaków z grupy VI w nagrodę za ośrodkowy konkurs o oszczędzaniu 
energii oraz trzema z grup VIII i V. Naszym celem było poznanie przyrody parku oraz 
aktywny odpoczynek i miła zabawa. 

W pierwszy dzień naszego pobytu odbył się wyjazd rowerowy po parku, 
gdzie widzieliśmy dużą liczbą ścieżek i jeszcze większą grzybiarzy. W godzinach 
popołudniowych wybraliśmy się na rejs statkiem po jeziorze. Po powrocie z rejsu 
rozpoczęliśmy ucztę przy ognisku razem z wychowawcami. Nazajutrz wypłynęliśmy 
kajakami na rzekę Chocina. Pobyt był ciekawy i aktywny, wszyscy byliśmy 
zachwyceni atrakcjami. 

       Arek i Krzysiek 
 

DZIEŃ SPORTU 
30 września po raz kolejny mieliśmy okazję rywalizować w ramach 

Dnia Sportu. Grupami chodziliśmy sprawdzać się w różnych konkurencjach 
lekkoatletycznych (i nie tylko): biegach na 60 m, 400 m, 1200 m, 4x400 m, 
skoku w dal, pchnięciu kulą, żonglerce piłką nożną, pompkach i rzucie 
piłką do kosza.  

Rywalizacja była bardzo zacięta, a wyniki często zaskakujące. 
Szkoda tylko, że nie mogliśmy zebrać się wszyscy, wspólnie oglądać 
konkurencji i kibicować. Wyniki poznaliśmy po kilku dniach na apelu, 
dostaliśmy dyplomy, a na nagrody czekamy! ;) 
 Poniżej przedstawiamy najlepsze wyniki większości dyscyplin. 
► 60 m: J. Moniuk (8,01 s) 
► 400 m: J. Moniuk (1:01,24 min.) 
► 1200 m: T. Walder (3:59,11 min.) 
► Skok w dal: J. Moniuk (4,97 m) 
► Pchnięcie kulą: S. Jędrzejewski (12,50 m) 
►Żonglerka: A. Dolecki (1001 odbić) 
►Pompki: K. Pruszewicz (66 powtórzeń) 

     Arek i Krzysiek 

BRĄZOWE SMOKI 
27 wrześnie w Gdańsku odbyły się IX Mistrzostwa Polski Smoczych Łodzi na dystansie 3400 m. W kategorii 

Junior drużyna Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Malbork, do której należę zdobyła brązowy medal a 
jednocześnie obroniła tytuł z czasem 16:29,50 min. Szeregi drużyny PSZS dopełniło sześciu wychowanków naszego 
ośrodka, sternikiem był natomiast wych. Karol Chlebowski. 

Do zawodów przygotowaliśmy się cały miesiąc. Po powrocie z wakacji braliśmy z chłopakami z Ośrodka 
czynny udział w treningach wzmacniających siłę i poprawiających technikę. Zdobyliśmy brązowy medal po walce 
głównie dzięki ciężkiej pracy w okresie przygotowań. Dużo zawdzięczamy naszym trenerom, bo to dzięki nim 
doszliśmy do sukcesu. MAMY BRĄZ!!! 
          Arek 
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TRZECIE MIEJSCA W BIEGU TRZEŹWOŚCI 
 12 września na stadionie malborskiego OSIR-u miał miejsce XI Bieg 
Trzeźwości. Wystartowała w nim silna reprezentacja naszego ośrodka w składzie: 
T. Walder, J. Surba, K. Styba, A. Dolecki, M. Białecki, S. Gospodarowicz. 
 Wychowankowie mieli możliwość rywalizowania z rówieśnikami 
reprezentującymi inne szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu naszego 
powiatu. Start w zawodach należy ocenić bardzo pozytywnie: w klasyfikacji grupowej 
szkół ponadgimnazjalnych zajęliśmy III miejsce, natomiast w klasyfikacji 
indywidualnej w swojej kategorii wiekowej brązowy medal wybiegał J. Surba. 

redakcja 
 

ZJAZD RODZICÓW 

 18 października w końcu zobaczyłem się ze swoimi najbliższymi. Tego dnia przyjechali do mnie moi 
rodzice. Bardzo się ucieszyłem na ich widok, bo właściwie od początku września czekałem na Zjazd Rodziców. 
 Obejrzałem z mamą i tatą przedstawienie „Stoliczku nakryj się”, w których wystąpili chłopcy z 
najstarszych grup oraz pokaz slajdów ze zdjęciami z naszych zajęć. Rodzicom wszystko bardzo się podobało. 
Nie popsuły im humoru nawet rozmowy z wychowawcami mojej grupy i klasy oraz z pedagogiem, więc 
sprawuję się chyba nie najgorzej. 
 Po południu wyszedłem pokazać rodzicom Malbork. Przespacerowaliśmy się ulicą Kościuszki, byliśmy 
na zamku, a na koniec poszliśmy do McDonaldsa. To był super dzień! Oby takich więcej! 
            Kacper 

NADMORSKIE PRACE NAD GAZETKĄ 
Razem z chłopakami z koła dziennikarskiego „MOW News” 

wyjechaliśmy na dwudniowe warsztaty do Ośrodka Wczasowego „Panorama” 
w Kątach Rybackich. Pracowaliśmy tam nad pierwszym numerem naszej 
gazetki (tak, nad tym, który właśnie czytasz) oraz ulepszaliśmy nasze 
dziennikarskie umiejętności. 

Prócz pracy czekały na nas też różne przyjemności: spacer nad morze, 
odpoczynek na plaży, różne gry sportowe oraz poznanie nowych znajomych z 
liceum z Łodzi, którzy byli tam właśnie na zielonej szkole i wspólna 
dyskoteka. 

Wszyscy wróciliśmy wypoczęci i pełni chęci do pracy nad 
przygotowywaną dla Was gazetką! 
Jak sądzicie: przyniosły nam pożytek te warsztaty? 
       Arek i Krzysiek 

ROZPOCZĘCIE ROKU OCZYMA ŚWIEŻAKÓW 

Początki zawsze są trudne. Gdy przyjechaliśmy pod koniec sierpnia 
do Malborka, to wszystko w ośrodku było dla nas nowe, nieznane i trochę 
przerażające. Musiało minąć trochę czasu, zanim się ze wszystkim 
oswoiliśmy, poznaliśmy zasady Ośrodka i nowych kolegów. Ale pierwszego 
września na aulę szliśmy z dużą niepewnością. 

Rok szkolny rozpoczął się uroczystym apelem, na którym przywitali 
nas dyrektorzy i wychowawcy. Po apelu zwiedzaliśmy klasy i poznawaliśmy 
nauczycieli. Starsi koledzy dużo nam pomogli i się nami zaopiekowali. 
Później dowiedzieliśmy się, że w Ośrodku organizowanych jest wiele 
ciekawych kółek, przeróżnych konkursów, zabaw i turniejów sportowych, co 
bardzo nam się spodobało. 

W ośrodku jest wiele fajnych miejsc do spędzania czasu, mamy też 
nowe pokoje i świetlicę z telewizorem. Jest o wiele lepiej niż 
przypuszczaliśmy! 
        Miki i Patryk 
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ŚWIĘTO NAUCZYCIELI 

Dzień przed Świętem Edukacji Narodowej całą grupą poszliśmy z 
wychowawcami na aulę na uroczysty apel przygotowany z tej okazji. Chłopcy z 
najstarszych klas przedstawili nam krótką historię tego święta oraz przedstawienie 
Stoliczku nakryj się, opowiadające o trzech braciach mieszkających z ojcem, którzy 
wyruszyli w świat na naukę zawodu. Każdy z nich wyuczył się swojego i wracając 
do domu został okradziony w tej samej karczmie przez cwanego Chytrusa. W końcu 
jednak udało się im odzyskać swoje magiczne rzeczy, a złodzieja spotkała 
zasłużona kara. Przedstawienie było bardzo ciekawe i zabawne. 
 Podczas apelu rozstrzygnięto też konkurs literacki zorganizowany właśnie z 
tej okazji, w którym wziął udział co czwarty wychowanek ośrodka. Wygrali P. 
Prykaszczyk z gimnazjum i M. Laskowski ze szkoły podstawowej. 
 Na koniec przedstawiciele z Samorządu w imieniu nas wszystkich 
podziękowali dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom 
naszego Ośrodka za to, że nam pomagają. 
 Apel był bardzo fajny i dobrze się na nim bawiliśmy! 
        Maciek i Kacper 

SZÓSTY W POLSCE 

 W tym roku po raz pierwszy miałem okazję rywalizować w 
Mistrzostwach Polski młodzików i młodziczek do lat 15 w podnoszeniu 
ciężarów. W Biłgoraju wystartowało ok. 300 zawodników w różnych 
kategoriach wagowych. Ja wystartowałem w kategorii +85 kg. Wyrywałem 
sztangę ważącą 87 kg i podrzuciłem 110 kg, dzięki czemu zdobyłem szóste 
miejsce na 21 zawodników startujących w mojej wadze. 
 Cieszę się z tego wyniku, bo trenuję dopiero niecały rok, ale szczerze 
mówiąc po cichu liczyłem na pudło. W przyszłym roku przywiozę medal! 
        

Krzysiek 

ZRYWAMY ŁAŃCUCHY 

Pod koniec września wraz z grupą ośrodkowych harcerzy, do której należę, 
częścią grupy III oraz wychowawcami Jarosławem Mostowym i Łukaszem 
Pawłowskim wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Zerwijmy łańcuchy” 
organizowanej w Malborku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Reks”. 
Rozdawaliśmy w centrum miasta ulotki, tłumaczyliśmy przechodniom, dlaczego nie 
warto trzymać psów na stałe na łańcuchu, w jakich warunkach powinny być 
przetrzymywane zwierzęta w naszych domach, a także wyprowadzaliśmy psy, które 
czekają na nowych właścicieli. 

Bardzo lubię zwierzęta, dlatego cieszę się, że mogłem w ten sposób zrobić 
dla nich coś pożytecznego. Poza tym naprawdę miło spędziliśmy ten czas i dobrze się 
przy tym bawiliśmy. 

      Sebastian 
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POZNAJMY SIĘ LEPIEJ! 
  
Wywiad z wychowawcą Beniaminem Dembińskim 
 
Co skłoniło Pana do pracy w MOW-ie ? 
Kiedyś dwa lata z rzędu pracowałem jako wolontariusz na obozie dla dzieci z domu dziecka. Dzięki temu 
doświadczeniu podjąłem studia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacji, żeby pracować z 
trudną młodzieżą. 
  
Jak podoba się Panu praca tutaj? 
Praca jest trudna i bardzo stresująca, ale daje dużo satysfakcji i poczucia spełnienia, że można 
pomagać chłopakom w trudnej sytuacji życiowej, a jednocześnie cieszą małe sukcesy moich 
wychowanków. 
 
Czy ma Pan wychowanków, których często wspomina? 
Oczywiście, że tak! Mam kontakt z paroma wychowankami, 
których byłem opiekunem. 
Kontakt jest telefoniczny bądź przez portale 
społecznościowe. Cieszy mnie to, że ułożyło im się w życiu. 
Zdarzają się również sytuacje, w których otrzymuję listy 
od wychowanków z więzienia… 
 
Może Pan opowiedzieć historie z nim z związaną? 
 Byłem opiekunem prawnym chłopaka, który był bardzo 
trudnym przypadkiem. Pomimo trudnych relacji między 
nami podczas jego pobytu w MOW, po opuszczeniu 
ośrodka utrzymywaliśmy oparty na szacunku kontakt 
telefoniczny. W późniejszym czasie, kiedy trafił do 
więzienia, już tylko listowny. 
 
Jakie są Pana największe życiowe pasje? 
Moją największą pasją są konie, kolarstwo uprawiam 
amatorsko, pływanie, obcowanie z naturą poprzez 
polowania oraz moja miłość do gór i coroczne wyjazdy w 
Tatry oraz zimą na narty. 
 
Jak spędza Pan czas wolny? 
Cały czas spędzam na rowerze lub na basenie oraz ze swoją kochaną żoną. 
 
Jakie miał Pan marzenia w dzieciństwie? Które z nich udało panu zrealizować? 
Pozostała pasja do uprawiania sportu. Nie udało mi się natomiast zrealizować pasji bycia muzykiem 
(perkusja), no i nie zrealizowałem pasji podróżowania po całym świecie ze względu na możliwości 
finansowe. 
 
Ma Pan jeszcze dużo czasu by je zrealizować, czemu rezygnować? 
Bo nie mam czasu. Jestem zajęty pracą, a praca jest odpowiedzialna. 
 
Czego mogę Panu życzyć? 
Bym mógł rzucić palenie oraz końskiego zdrowia. 

Rozmowę przeprowadził Arek 
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Wywiad z wychowawcą Karolem Chlebowskim 
 
Dlaczego Pański wybór padł na pracę resocjalizacji młodzieży? 
To był przypadek. Moje wykształcenie jest zbliżone: mianowicie jestem po Akademii Wychowania 
Fizycznego, czyli jestem przygotowany do pracy z młodzieżą, a w okresie szukania pracy tu ją 
znalazłem. 
  
Czy praca tutaj sprawia Panu przyjemność? 
Gdyby nie sprawiała, to bym dawno się zwolnił. Miło jest obserwować efekty swojej pracy po latach, 
kiedy to wychowankowie opowiadają o swoich losach i pokazują jak dużo osiągnęli dzięki pobytowi w 
ośrodku. 
  
Jakie są zalety a jakie wady 
tej pracy? 
Zaletą jest to, że każdy dzień 
jest inny, można zarażać 
wychowanków swoimi pasjami, a 
dzięki temu robi się to, co się 
lubi. Sama praca z młodzieżą i 
obserwowanie ich rozwoju jest 
zaletą. A wadą jest to, że trzeba 
pracować 24 godziny na dobę. 
Nawet jeśli nie jest się fizycznie 
w pracy, to myślami jesteś w 
MOW. 
  
W jakich sportach się Pan 
odnajduje? 
 Angażuję się w sporty wodne, ale także we wszelki ruch, rekreację i turystykę. 
  
Jednym z tych sportów wodnych rozumiem są smocze łodzie? 
Tak, jest to świetna dyscyplina zespołowa, ponieważ zaangażowanych jest w nią wiele osób. Młodzi 
ludzie uprawiając ten sport kształtują charakter i hartują fizycznie, ponieważ treningi odbywają się w 
różnych warunkach, które niejednokrotnie nie sprzyjają uprawianiu sportu. 
  
Jakie cechy są potrzebne, by uprawiać ten sport? 
Potrzebna jest - jak w każdym sporcie - chęć osiągnięcia doskonałości, więc zawodnik powinien być 
bardzo wytrzymały i mieć w sobie hart ducha. 
  
A prywatnie jakie jest Pana hobby? 
Moim hobby jest kajakarstwo zwałkowe (górskie). W wolnym czasie pakuję kajak na samochód i 
wyruszam w trudne rejony rzek. 
  
Czego mogę Panu życzyć na przyszłość? 
Dalszego zadowolenia z pracy i wielu efektów działań z młodzieżą. 
 

Rozmowę przeprowadził Arek 
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HYDE PARK 
 

(czyli wasze prace, teksty, podziękowania, pozdrowienia i co tylko wymyślicie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seweryn i Arek wyznają miłość…OKS-owi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajeczne pozdrowienia 
z bajecznej krainy 
od bajecznego chłopaka 
dla bajecznej dziewczyny 

Wychowawczyni Paulinie Kamil z gr. VIII 

Pozdrowienia od D. Romowskiego dla D. 
Siemieniuka! Żeby Ci z Dominiką wyszło! 

Pozdrowienia dla kochanych 

rodziców od Kacpra W.! 

Pozdrowienia dla wychowawcy Wojtachny od całej V klasy: jesteśmy jak kwiat, 
potrzebujemy zwykle trochę czasu, żeby się rozwinąć! 

Pozdrowienia dla wychowawczyni 
Basi od całej grupy pierwszej!!! 

Praca K. 
Stolarskiego z gr. VI 

Całusy od D. Wiejaka dla wychowawczyni Pauliny! 
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PRZED NAMI: 
 
 W listopadzie: 
 

Konkurs kulinarny „TOP CHEF” organizowany przez panią Agnieszkę 
Predygier i pana Beniamina Dembińskiego 

    
  Konkurs „Myślę, więc jestem” organizowany przez pana Marka Wojtachnę 
 
  Turniej szachowy organizowany przez pana Andrzeja Głowackiego 
 

Akademia z okazji Święta Niepodległości i konkurs pieśni patriotycznej 
organizowane przez panią Joannę Zemlik i pana Łukasza Pawłowskiego 

   
 Indywidualne Mistrzostwa Tenisa Stołowego organizowane przez pana 
Andrzeja Głowackiego 

   
Konkurs ekologiczno-przyrodniczy organizowany przez panie Agnieszkę 
Predygier i Ewę Derę oraz panów Marka Wojtachnę i Tomasza 
Wojtuszkiewicza 
 
oraz…Andrzejki organizowane przez Samorząd Wychowanków! :) 

 
 
 W grudniu: 
 

Drużynowe zawody w podnoszeniu ciężarów organizowane przez panów 
Przemysława Frankiewicza oraz Waldemara Piłata 
 
Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej organizowany przez panów Tomasza 
Wojtuszkiewicza i Przemysława Siemieniuka 
 
Konkurs na świąteczny stroik i wystrój świetlicy organizowany przez panią 
Małgorzatę Szyszkowską 
 
Uroczysty apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia organizowane przez 
panie Marlenę Smoter-Zdziebłowską i Martę Neubauer 
 
oraz uroczyste Wigilie grupowe! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia dla Was i Waszych rodzin, hucznego 
powitania 2015 roku i szczęśliwych powrotów z przepustek!!! 

 
następny numer już na początku roku! 

 
a już teraz tylko dla Was dodatek specjalny: 
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OD REDAKCJI 
 
 Szanowni Wychowawcy, Drodzy Koledzy, 
 

w październiku mieliśmy okazję bliżej poznać jedną z odmian piłki kopanej: 
futsal. Wielu twierdzi, że jest to obecnie dyscyplina uprawiana przez największą 
liczbę ludzi. Na hali nigdy nie ma problemów z pogodą i temperaturą, a drużynę 
pięciu piłkarskich zapaleńców zawsze łatwiej skrzyknąć niż choćby jedenastu 
potrzebnych do gry na trawie. No i hal mamy teraz całe mnóstwo. 

Dodatkiem tym chcielibyśmy podsumować nasze spotkania z futsalem: wizytę 
reprezentantów Polski w naszym ośrodku oraz nasz wyjazd do Kwidzyna na ostatni 
dzień Turnieju Czterech Narodów, w którym Biało-Czerwoni mierzyli się ze 
Słoweńcami, a Grecy z Walijczykami. A działo się naprawdę sporo! 

 
Redaktorzy: 

N. Dębowski, A. Dolecki, S. Gospodarowicz, M. Laskowski, 
K. Masiarz, M. Stenka, P. Uram, K. Woźniak 

Oficjalna gazetka wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku 

 

 
 

Dodatek specjalny – październikowe spotkania z futsalem 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RELACJA Z WIZYTY REPREZENTANTÓW POLSKI W MOW 
 

Pod koniec października w czasie poniedziałkowych lekcji spotkała nas genialna 
niespodzianka: zamiast siedzieć na zajęciach wychowawcy zabrali nas do auli na 
spotkanie z piłkarzami Reprezentacji Polski w futsalu: Łukaszem Bielem, Marcinem 
Kiełpińskim i Bartłomiejem Nawratem, ich trenerem Andrzejem Biangą oraz prezesem 
Kazimierzem Greniem. Kadrowicze odwiedzili nas w jedyny wolny dzień Turnieju 
Czterech Narodów, w którym rywalizowali ze Słoweńcami, Grekami i Walijczykami w 
pobliskim Kwidzynie. 

Po prezentacji naszych gości mogliśmy najpierw publicznie zadawać im 
przeróżne pytania, a później po części oficjalnej pogadać z nim w osobiście, zebrać 
autografy i zrobić wspólne pamiątkowe zdjęcia. Dowiedzieliśmy się od nich, że życie 
reprezentanta Polski w futsalu wcale nie jest tak lekkie i przyjemne jakby to się mogło 
wydawać: większość z nich prócz gry w piłkę musi na życie zarabiać jeszcze w innych 
pracach i mało kto potrafi utrzymać się z samego futsalu, a połączyć codzienne treningi i 
mecze z inną pracą i życiem prywatnym jest bardzo trudno. Piłkarze opowiadali też o 
ciężkiej pracy, wieloletnich treningach i rezygnacji z imprezowego trybu życia, dzięki 
którym teraz mają zaszczyt grać w koszulce z orłem na piersi. Opowiadali nam też o tym, 
jak doba atmosfera panuje w drużynie i jak przekłada się to na grę na boisku oraz o ich 
najbliższym celu: awansie do finałów Mistrzostw Europy w 2015 roku. 

Spotkanie bardzo nam się podobało. Poznaliśmy Biało-Czerwonych z trochę innej 
strony i zobaczyliśmy, że to tacy sam ludzie jak my, którzy swój sukces zawdzięczają 
bardzo ciężkiej pracy! Chcielibyśmy być kiedyś tacy jak oni. 

Maciek, Mikołaj i Patryk 
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WYJAZD NA TURNIEJ CZTERECH NARODÓW 

 We wtorek, dzień po odwiedzinach kadrowiczów mieliśmy okazję wyjechać 
wraz z chłopakami z kółka dziennikarskiego i zwycięzcami konkursu z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej do Kwidzyna, by zobaczyć mecze w ostatnim dniu Turnieju 
Czterech Narodów. Pogoda była piękna, droga szeroka, więc pan Heniu błyskawicznie 
dowiózł nas pod halę, w której rozgrywane były zawody. Zjedliśmy przygotowane 
nam przez ciocie kucharki bułki, obeszliśmy wokoło piękną nowiutką halę i 
ruszyliśmy kibicować! 
 Pierwszym meczem, który widzieliśmy było spotkanie Grecja-Walia, dwóch 
drużyn, które we wcześniejszych spotkaniach wyraźnie przegrały z Polską i Słowenią i 
była to dla nich ostatnia szansa na zwycięstwo. Murowanymi faworytami byli Grecy, 
którzy szybko zdobyli dwa gole i uwierzyli w to, że już mecz wygrali. Futsal jest 
jednak grą, w której wszystko może się zmienić nawet w ciągu minuty, o czym 
potomkowie 300 Spartan mieli się zaraz przekonać. Po fatalnym początku wyspiarze 
zaczęli odrabiać straty, strzelili cztery bramki i wygrali pierwszy mecz…w całej 
swojej dotychczasowej historii! Jak oni się cieszyli!!! 
 Po emocjach związanych z pierwszym meczem mieliśmy trochę czasu, żeby 
odsapnąć, przeprowadzić dla Was wywiady z prezesem Greniem i piękną ratowniczką 
medyczną Pauliną oraz przygotować się do najważniejszego dla nas spotkania: Polska-
Słowenia. 
 Zarówno dla Polaków, jak i Słoweńców mecz ten był grą o zwycięstwo w 
całym turnieju. Polska wygrała wcześniej z Walią 8:1 i Grecją 6:1, natomiast Słowenia 
zwyciężyła Grecję 4:0 i Walię 5:1. Zdecydowanym faworytem była drużyna naszych 
przeciwników, którzy świetnie radzili sobie w zeszłorocznych Mistrzostwach Europy, 
a obecnie są szóstą drużyną w Europie w rankingu UEFA i czternastą na świecie w 
rankingu FIFA. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, ale mieliśmy nadzieję, że sprawimy 
w Kwidzynie niespodziankę. 
 Na hali mieszczącej ponad tysiąc kibiców przed ostatnim meczem pojawił się 
komplet widzów. Wspaniałym uczuciem było odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w 
ponad tysiąc osób z szalikami nad głowami! Zaczął się mecz, a my zaczęliśmy 
dopingować Naszych! Już na początku spotkania mieliśmy świetną sytuację na 
zdobycie gola, ale nasz napastnik minimalnie chybił. Później Słoweńcy zdobyli gola 
już w drugiej minucie, my wyrównaliśmy w szesnastej i pierwsza połowa skończyła 
się wynikiem 1:1. Mecz stał na bardzo wysokim poziomie, piłka bardzo szybko latała 
od nogi do nogi, ale i jedna i druga drużyna bardzo mądrze się broniła. Remis dzięki 
lepszej różnicy bramek w całym turnieju dawał nam pierwsze miejsce. 
 Przez pierwszych dziesięć minut drugiej połowy obie drużyny stworzyły sobie 
mnóstwo dobrych sytuacji, jednak świetnie grali w tym dniu bramkarze, w tym nasz 
gość Bartłomiej Nawrat! Później za to nastąpił fragment, w którym gole padały 
praktycznie co chwilę. Bramkę na 2:1 strzelili Słoweńcy w 31. minucie, na 2:2 my w 
32., a ten festiwal niestety zakończyli nasi przeciwnicy w 33. minucie wychodząc na 
3:2. Biało-czerwoni nie mając już nic do stracenia na trzy minuty przed końcem 
wycofali bramkarza i wprowadzili w pole kolejnego zawodnika. Byli bliscy zdobycia 
wyrównującego gola, ale na nasze nieszczęście Słoweńcy przejęli piłkę i w ostatniej 
minucie zdobyli bramkę na 4:2. Na osłodę na 15 sekund przed końcem strzeliliśmy 
bramkę na 4:3, ale czasu na wyrównanie już niestety zabrakło i Słoweńcy zajęli I 
miejsce w turnieju. 
 Mimo porażki byliśmy dumni z naszych reprezentantów, bo walczyli z 
faworytami jak równy z równym i stworzyli wspaniałe widowisko. Z taką grą dali nam 
nadzieję na to, że mają duże szanse na awans do finałów Mistrzostw Europy i walkę o 
zwycięstwo z każdym! Dla wielu z nas był to pierwszy mecz Reprezentacji Polski jaki 
widzieliśmy na żywo. Nigdy go nie zapomnimy! Genialne przeżycie, polecamy 
każdemu! 
 

Maciek i Mikołaj 
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WYWIADY 
 
Wywiad z prezesem Kazimierzem Greniem 
 
Jak podobało się Panu w naszym Ośrodku?  
 
Było super! Bardzo się cieszę, że zdecydowaliśmy się Was odwiedzić! Z wielką radością przyjechałem do 
Ośrodka, ani chwili z resztą się nie wahaliśmy czy przyjechać: padło słowo jedziemy! i przyjechaliśmy. 
Naprawdę miło spędziliśmy ten czas i cieszę się, że mogłem was poznać! 

 
Jak Pan ocenia Turniej Czterech Narodów w Kwidzynie?  
 
Bardzo wysoko. Jest to dla nas test zarówno sportowy, z 
którego póki co wywiązujemy się bardzo dobrze, a także 
organizacyjny: czy potrafimy organizować tego typu 
przedsięwzięcia. A i tu – odpukać – jak na razie jest 
świetnie. Mamy rewelacyjne obiekty sportowe, dobre 
hotele, porządnie przygotowaną obsługę i dużą pomoc ze 

strony samorządu z burmistrzem Kwidzyna na czele.  
 
Jakie funkcje pełni Pan teraz w polskiej piłce nożnej? 
 
Jestem prezesem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, 
członkiem zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej i 
przewodniczącym Komisji Futsalu i Piłki Plażowej w PZPN-
ie, więc na nudę i brak zajęć nigdy nie narzekam. Jest nad 
czym pracować! 
 
A jak spędza Pan swój wolny czas?  
 
Zwykle nie mam czasu wolnego. Pracy jest naprawdę dużo. 
A jak już znajdzie się wolna chwila, to lubię pójść na dobrą sztukę do teatru czy rozerwać się przy 
jakimś kabarecie. 

 
Jaki wynik przewiduje Pan w rozegranym za chwilę meczu 
Polaków ze Słoweńcami? 
 
Nie będę obstawiał żadnego rezultatu. Chcemy wygrać ten 
mecz i tyle. Słowenia to szósta drużyna w Europie, więc na 
pewno nie będzie łatwo. Ale też nie damy się bez walki! 
 

Dziękujemy bardzo za poświęcony nam czas. Czego możemy Panu życzyć na przyszłość? 
 
Zdrowia i wszystkiego dobrego. No i żebyśmy razem mogli świętować sukcesy polskiej piłki! 
 
Tego też Panu i sobie życzymy! 
 

rozmowę przeprowadzili Arek, Krzysiek i Patryk 
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Wywiad z panią Pauliną, ratowniczką medyczną pracującą podczas Turnieju Czterech 
Narodów 
 
Jaka jest rola ratowników medycznych w tym turnieju? 
Odpowiadamy za zabezpieczenie pod względem medycznym wszystkich uczestników zawodów: zarówno 
piłkarzy, jak i kibiców. Dbamy o wasze bezpieczeństwo i w razie potrzeby udzielamy pierwszej pomocy. 

 
Na jakie urazy są narażeni zawodnicy, a na jakie 
kibice? 
Piłkarze narażeni są głównie na wynikające z gry 
naciągnięcia czy naderwania mięśni lub więzadeł, 
złamania, otarcia i urazy głowy. Kibice natomiast, gdy 
gra jest zbyt emocjonująca mogą np. zasłabnąć, stracić 
przytomność czy się po prostu przewrócić i zrobić 
sobie krzywdę. Na szczęście póki co nie musieliśmy 
jeszcze interweniować. 
 
Czemu Pani wybrała zawód ratownika medycznego? 

Powodowały mną dwie rzeczy: chęć niesienia pomocy innym ludziom oraz poczucie pewności, że będę 
potrafiła odpowiednio się zachowywać w razie wypadku o potrzeby udzielenia komuś pierwszej pomocy. 
 
Czy jest to jest ciężka praca? 
Tak, to bardzo ciężka i odpowiedzialna praca. Ale dostarczająca też wiele radości, satysfakcji i poczucia 
spełnienia z uratowania komuś zdrowia lub życia. To bardzo pomaga w naszym zawodzie i rekompensuje 
wszelkie jego trudy. 
 
Dziękujemy za rozmowę i życzymy jak najmniej interwencji. 
 
        rozmowę przeprowadzili Kacper i Mikołaj 

 
REPREZENTANCI POLSKI W FUTSALU 

Z WIZYTĄ PRZY JAGIELLOŃSKIEJ 
 


