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OD REDAKCJI 
 
 Szanowni Wychowawcy, Drodzy Koledzy, 
 
planowaliśmy, że nasza gazetka będzie liczyła osiem stron: cztery na informacje z 
ośrodka, dwie na wywiady, jedną do Waszej dyspozycji i jedną na zapowiedzi 
czekających nas wydarzeń. Niepotrzebnie. W naszym ośrodku w ostatnim czasie działo 
się bardzo dużo i szkoda byłoby wybierać, które rzeczy opisywać, a z których 
rezygnować. 
 Od dziś deklarujemy tylko tyle, że przynajmniej do następnego numeru 
wszystkie główne działy nie będą zmieniane, a co do reszty: ilości stron, 
artykułów, wywiadów, wielkości hyde parku itp., to niech każdy kolejny numer 
będzie dla Was niespodzianką. Tak jak niespodzianką zawsze jest dla nas. 
 Przyjemnej lektury! 
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…OCZYMA SIEDEMNASTOLATKA 

W naszym ośrodku tradycyjnie już w okolicach 
11 listopada odbyła się akademia upamiętniająca 
odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

Wychowankowie wszystkich grup zgromadzili 
się na auli, po czym nasi przedstawiciele wnieśli 
sztandar szkoły i wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka 
Dąbrowskiego. Następnie przedstawiciele klas trzecich 
wprowadzili nas w historię tego święta, a każda z grup 
zaprezentowała przygotowaną przez siebie pieśń 
patriotyczną. Starsi wychowankowie znali większość 
wykonywanych utworów, więc często wspierali z sali 
występujących na scenie młodszych kolegów. 

Był to wieczór pełen skrajnych emocji: od 
zadumy nad losami naszej ojczyzny, troski o nią i jej 
przyszłość, poprzez wzruszenie i dumę z postaw 
naszych bohaterskich żołnierzy, po uśmiech 
towarzyszący pieśniom śpiewanym przez naszych 
chłopaków. Nie wiem jak dla innych, ale dla mnie była 
to prawdziwa lekcja patriotyzmu w formie interesującej 
i dobrej zabawy. 

    Arek D. 

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI… 

…OCZYMA CZTERNASTOLATKA 

Przygotowania do Święta Niepodległości w 
grupie zaczęliśmy już w październiku. 
Wychowawczyni Justyna długo przygotowywała nas 
do wykonania przed całym ośrodkiem piosenki 
Pierwsza brygada, a żebyśmy ładniej wypadli 
wypożyczyła dla nas nawet czapki i paski wojskowe. 

Przed występem wszyscy bardzo się 
denerwowaliśmy. Wychowankowie klas trzecich 
między występami przedstawiali wiersze i historie z 
czasów odzyskania Niepodległości, ale nie mogłem 
się na nich za bardzo skupić. Gdy wreszcie przyszła 
nasza kolej wyszliśmy na środek i odśpiewaliśmy 
bezbłędnie naszą pieśń. Dostaliśmy brawa, a później 
dyplom. 

Na zakończenie zaproszony do ośrodka 
chłopiec wykonał kilka utworów na trąbce. Grał 
bardzo ładnie, a ja nie musiałem się już denerwować. 
Było sporo strachu, ale wszyscy daliśmy radę i każdy 
mógł być z siebie dumny!  
 

Maciek  
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KONKURS „MYŚLĘ, WIĘC JESTEM” 

 10 grudnia odbył się w naszym ośrodku międzyszkolny 
konkurs matematyczny „Myślę, więc jestem” dla uczniów klas 
szóstych wszystkich malborskich szkół podstawowych. 
 Nauczyciele każdej z nich wytypowali po dwóch 
najlepszych uczniów mających być przedstawicielami swojej 
szkoły. Naszą reprezentowałem ja wraz z kolegą. 
 Każdy z zawodników dostał osiemdziesiąt pytań. 
Niektóre były trudne, ale z większością sobie poradziłem. Nie 
udało mi się jednak wygrać, a podobno było o co walczyć.  
 

      Kamil 

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SIATKARSKI 

 Spodziewaną mikołajkową niespodziankę, bo regularnie co 
roku rozgrywany turniej piłki siatkowej, przygotowali dla nas 
nauczyciele WF-u. 

Klasy rywalizowały najpierw w dwóch czterozespołowych 
grupach, a następnie zwycięzcy grali półfinały i finał. 

Uczestniczyłem w ostatnim meczu mojej klasy: II „b”. Po 
zaciętej walce przegraliśmy w półfinale 2:1 i nie udało nam się 
awansować do decydującego o zwycięstwie meczu. Kolejny raz 
wygrała klasa III „b” ogrywając w finale III „a”. Za rok już na pewno 
wygra ktoś inny. 

      Arek D. 

TURNIEJ ŁUCZNICZY 

 Pod koniec października zostałem wytypowany 
przez wychowawcę M. Filuta do reprezentowania grupy 
VIII w międzygrupowym turnieju łuczniczym. 
 W zawodach rywalizowało 24 wychowanków (po 
trzech z każdej grupy). Nigdy wcześniej nie brałem 
udziału w takim konkursie, więc wyszedłem z założenia, 
że pewnie będę ostatni. 
 Dzięki sprzyjającemu szczęściu i dobrym 
podmuchom wiatru udało mi się nie tylko nie być 
najgorszym, a wygrać cały turniej. Kilka dni później na 
uroczystym apelu dostałem nagrody i dyplom, który 
pewnie nie raz będę musiał pokazywać, żeby 
uwiarygodnić moją historię. 
      Arek P. 

TURNIEJ SZACHOWY 

 Pewnego dnia dowiedziałem się, że 
będę grał w szachy. Wychowawca 
poinformował nas, że w ośrodku tradycją jest, 
że wychowankowie uczą się tej gry, o której 
wcześniej nawet nie słyszałem. 
 Zacząłem trenować i poznawać zasady 
zabawy. Nie szło mi najgorzej, ale i tak bałem 
się rywalizacji z przebywającymi dłużej w 
ośrodku. 
 W dniu turnieju nie myślałem o niczym 
innym. Ostatecznie poszło mi bardzo dobrze. 
Zająłem 21 miejsce na 29 startujących, 
wyprzedzając kilku starszych od siebie. Przez 
ten rok poćwiczę i za rok już nikt nie będzie mi 
straszny. Wygrał S. Jędrzejewski z klasy 
trzeciej. 
    Patryk 
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PRÓBNY ALARM POŻAROWY 

 Podczas lekcji uczestniczyliśmy w próbnym alarmie pożarowym. Po 
trzech dzwonkach wszyscy uczniowie wyszli ze szkoły i udali się na boisko, 
gdzie zostali policzeni przez nauczycieli. 
 Ćwiczenia miały pomóc nam zapamiętać zasady zachowania się w 
przypadku pożaru: zamykanie okien w salach, pozostawianie otwartych 
drzwi, chodzenie lewą ścianą korytarza przy ścianie i przed wszystkim 
zachowanie spokoju. Obyśmy nigdy nie byli z tego egzaminowani. 
 

       Maciek i Mikołaj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA OŚRODKA 
W TENISIE STOŁOWYM 

 Mistrzostwa ośrodka w tenisie stołowym są jednym z najbardziej 
prestiżowych turniejów odbywających się w ośrodku. W końcu każda grupa ma 
w swojej świetlicy sprzęt do ping-ponga, który co popołudnie okupowany jest 
przez prawie wszystkich wychowanków. Sport ten uprawia tu niemal każdy. 
 Jestem w ośrodku dopiero od września, a poziom mojej gry już zmienił 
się nie do poznania, choć nie umywa się oczywiście do tego, który prezentują 
starsi koledzy. 
 Jakość gry była naprawdę wysoka, a spośród startujących wyłoniono 
czterech najlepszych, którzy rozegrali mecze finałowe. Wszyscy otrzymali 
nagrody i dyplomy, a miano najlepszego do przyszłego roku będzie nosił A. 
Szymanowski. 
       Kamil 

CO TY WIESZ O CZARNYM LĄDZIE? 

 Afryka była tematem przewodnim tegorocznego konkursu 
przyrodniczo-geograficznego organizowanego w naszym 
ośrodku. 
 Pod koniec listopada zespoły składające się z trzech 
wychowanków każdej z klas rywalizowały między sobą w 
oddzielnie w części pisemnej i części ustnej. Niektóre pytania 
były trudne, a niektóre podchwytliwe. 

Wydawało mi się, że mojemu zespołowi poszło dobrze i 
mamy szanse na nagrody. Na grudniowym apelu jednak nas nie 
wyczytano. Zwyciężyła grupa VIII przed grupą VI. Trzeci był 
zespół grupy IV. 

     Kacper 

WRÓŻBY I TAŃCE 

 Impreza Andrzejkowa w naszym ośrodku odbyła się na trzy 
dni przed tradycyjnym terminem. Z tej okazji odwiedziły nas 
dziewczyny z MOW Kwidzyn i wspólnie bawiliśmy się przez kilka 
godzin przy dźwiękach muzyki oraz podczas przygotowanych 
wcześniej specjalnie na tę okazję wróżb. 
 Zabawa bardzo się udała, a widok dziewcząt wszystkim 
chłopakom poprawił humor. Szkoda, że dziewczyny wcześnie 
musiały zbierać się na pociąg. Bez nich tańce nie były już takie 
same…  
       Arek P. 
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ZWYCIĘSKIE ZAMKNIĘCIE SEZONU WĘDKARSKIEGO 

 Do kółka wędkarskiego należę odkąd znalazłem się w ośrodku. W 
zeszłym roku wraz z kołem brałem udział w zawodach z okazji Dnia Dziecka, a 
w tym wych. Giza zabrał nas na zawody o Puchar Prezesa Koła Wędkarskiego w 
Malborku zamykające tegoroczny sezon. 
 W zawodach na rzece Nogat wzięło udział wielu pasjonatów, w tym 14 
wychowanków naszego ośrodka. To właśnie jeden z nas: D. Karnia z grupy 7 
uzyskał największą liczbę punktów za połów ryb i zwyciężył w całych 
zawodach. B. Felchner był jedenasty, a ja czternasty. Na wiosnę się poprawię! 
         Arek P. 

ZESPOŁOWE WYCISKANIE 

 Po raz kolejny w naszym ośrodku odbyły się drużynowe zawody w 
podnoszeniu ciężarów. Każdy zespół składał się z trzech wychowanków 
wytypowanych ze swojej grupy. Wszystkim zależało na zwycięstwie i każdy 
starał się osiągnąć szczyt swoich możliwości. 
 Rywalizacja była bardzo zacięta, ale włożyłem wraz z pozostałym 
zawodnikami z grupy VI bardzo dużo serca oraz zaangażowania w każdy 
start i wygraliśmy z wynikiem 754 punktów. Drugie miejsce zajęła grupa III 
z 670 punktami, a na najniższym stopniu podium niespodziewanie znaleźli 
się wychowankowie z grupy V z 643 punktami. 
 Indywidualnie, nie chwaląc się, najlepszy był autor tej notki. 
         Arek D. 

FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKONOMICZNEGO 

Od początku obecnego roku szkolnego nasi wychowankowie: A. Jabłoński, D. Król i K. 
Stolarski pod opieką wych. A. Predygier brali udział w konkursie „Gimnazjalne potyczki” 
realizowanego w ramach programu „Ekonomia na co dzień”. Pokonali oni wszystkie szczeble 
eliminacyjne i znaleźli się w ścisłym finale, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie w 
dniach 11-13 grudnia. 

Na startujących czekał szereg trudnych zadań wymagających zarówno dużej wiedzy z zakresu 
ekonomii, jak i umiejętności sprawnego i kreatywnego myślenia. Chłopcy uporali się z czekającymi na 
nich ćwiczeniami bardzo sprawnie, jednak do zwycięstwa na szczeblu centralnym trochę im zabrakło. 

Prócz emocji związanych z konkursem wielu wrażeń uczestnikom dostarczyły również atrakcje 
zaplanowane dla nich przez organizatorów: warsztaty z autoprezentacji z aktorką Ewą Szawłowską, 
zwiedzanie Zamku Królewskiego, Pałacu Kultury i Nauki, Grobu Nieznanego Żołnierza oraz Stadionu 
Narodowego, a także spacer ulicami Starego Miasta. 

Dotarcie do szczebla centralnego ogólnopolskiego konkursu ekonomicznego jest bez wątpienia 
ogromnym sukcesem naszych wychowanków i pedagogów, którym serdecznie gratulujemy!          

Redakcja 
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ZAJĘCIA W SZKOLE ŁACIŃSKIEJ 

 Pod koniec roku nasza klasa miała okazję trzy razy wyjść z wych. Martą 
na zajęcia praktyczne do Szkoły Łacińskiej. 

Na pierwszych zajęciach zobaczyliśmy, jak przebiega pieczenie chleba. 
Najpierw obejrzeliśmy krótki film o tym, jak po kolei wypiekać pieczywo, a 
później sami mogliśmy spróbować. Każdy z nas zrobił swoją własną bułkę, a 
później ze smakiem ją zjadł. 

Za drugim razem, gdy tam poszliśmy, lepiliśmy różne rzeczy z gliny, 
które mogły nam się przydać później w ośrodku. Było przy tym sporo zabawy i 
śmiechu. 

Innym razem prezentowano nam różne wynalazki. Przewodnik 
pokazywał nam je, tłumacząc jak działają i do czego służą, a później pozwolił 
nam samym je wypróbować. 

Zajęcia są bardzo ciekawe, dużo tam ćwiczymy i dużo się uczymy. 
Dobrze, że w Malborku jest takie miejsce! 

      Maciek i Mikołaj 

PODRÓŻ MIĘDZYPLANETARNA Z MAŁYM KSIĘCIEM 

 Jestem dopiero w szóstej klasie podstawówki i nie przerabiałem jeszcze 
„Małego Księcia”, jednak w wolnej chwili na pewno będę chciał przeczytać tę 
książkę. Razem z resztą mojej grupy oglądaliśmy turniej wiedzy o tej lekturze 
zorganizowany dla klas drugich. 
 Dwa trzyosobowe zespoły z klasy II „a” i dwa z II „b” rywalizowały ze 
sobą w tym, kto wie więcej i kto zna lepiej treść książki „Mały Książę”. Tak 
zaciętej rywalizacji jeszcze nigdy u nas nie widziałem, bo chłopacy znali 
odpowiedzi na praktycznie każde pytanie, a o zwycięstwie decydowało przede 
wszystkim to, kto wyrzucił kostką pytanie za 1, za 2 lub za 3 punkty, bo 
odpowiedzi prawie zawsze były dobre. To musi być super książka, skoro 
chłopacy tak dobrze ją poznali! 
 Zwyciężyli chłopacy z II „a”: D. Fopka, A. Nienart i M. Ulenberg, ale jak 
dla mnie wszyscy byli jednakowo dobrzy! 
        Patryk 

TURNIEJ O BURSZTYNOWĄ SZTANGĘ 

Malborski klub sportowy „Rzemieślnik”, którego barwy wraz 
z K. Smykiem i J. Drężkiem reprezentuję wziął udział w dorocznym 
międzynarodowym Turnieju o Bursztynową Sztangę w Nowym 
Dworze Gdańskim. 

Rywalizowaliśmy w podrzucie. Konkurencja była duża i 
bardzo mocna, bo w zawodach wziął udział m.in. mistrz świata z 
2010 roku i olimpijski z 2012 Adrian Zieliński, jego młodszy brat 
Tomasz, który także walczył na olimpiadzie w 2012 roku oraz 
zawodnicy z Kaliningradu. 

Ostatecznie drużynowo zajęliśmy drugie miejsce, a 
indywidualnie ja otrzymałem nagrodę specjalną dla najbardziej 
walecznego zawodnika. Na pochwałę zasługuje jednak cała nasza 
trójka z Ośrodka, bo każdy z nas poprawił swoje rekordy życiowe! 

 
     Krzysiek 
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WYJAZD DO AQUAPARKU 

Grupa V, żeby się lepiej poznać i zintegrować, wyjechała 
z wychowawcami Markiem i Jarkiem na objazdową wycieczkę po 
Wysoczyźnie Elbląskiej. 

Byliśmy w Elblągu na Starym Mieście, na plaży w 
Kadynach i w Katedrze we Fromborku, gdzie kilkaset lat temu 
żył Mikołaj Kopernik. 

Największą atrakcją była dla nas jednak wizyta w nowym 
aquaparku w Braniewie. Mogliśmy korzystać tam z jacuzzi, 
różnych basenów i sauny. Wyszaleliśmy się za wszystkie czasy! 

W drodze powrotnej zajechaliśmy do elbląskiego 
McDonald’sa na kolację. Wycieczka była wspaniała i wszyscy 
świetnie się bawiliśmy. Czekamy na następną! 

      Marcin 

KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII 

 Reprezentanci każdej z ośmiu grup przebywających w naszym 
ośrodku wystartowali w Konkursie wiedzy o Wielkiej Brytanii. 
 Trzyosobowe zespoły miały do rozwiązania dziesięć zadań. 
Długo przygotowywaliśmy się do tego konkursu poznając język i kulturę 
Brytyjczyków, dlatego większość pytań nie stanowiła dla nas problemu. 
Kilka tematów jednak trochę mnie i moich kolegów z grupy VI 
zaskoczyło, dlatego znaleźliśmy się na ostatnim stopniu podium. 
 Zwyciężyli chłopacy z III „b” z dużą przewagą (47 pkt.) nad 
drugą III „a” (39 pkt.) i trzecimi I „b” i moją II „b” (37 pkt.). 
 

K. Stolarski 

SPRICHST DU DEUTSCH? 

 W ostatnim tygodniu listopada odbył się w naszym Ośrodku konkurs 
znajomości języka niemieckiego „Sprichst du Deutsch?”. 

Pytania były proste, ale niestety większość odpowiedzi przypomniała 
mi się dopiero przy ich omawianiu. Wyniki znaliśmy już na drugi dzień: 
wygrał S. Gospodarowicz z I „a”, drugi był A. Szymanowski z III „a”, a trzeci 
M. Białecki z I „a”. 

Uplasowałem się poza pierwszą trójką, ale nie żałuję, że spróbowałem 
swoich sił, bo atmosfera była bardzo przyjemna, mile spędziłem ten czas i 
pewnie coś z niemieckiego też w głowie zostało. 

      K. Ignacak 

MIĘDZYOŚRODKOWY TURNIEJ SIATKARSKI 

 Piątego i szóstego grudnia w hali sportowej w Lidzbarku 
Warmińskim odbyły się międzyośrodkowe zawody w siatkówce. 

W rywalizacji uczestniczyły reprezentacje MOW-ów z Nysy, 
Lidzbarka Warm., Kamionka Wlk. i Malborka. Wszystkie drużyny miały 
do rozegrania po trzy mecze: dwa pierwszego i jeden drugiego dnia. 

Udało nam się wywalczyć drugie miejsce tuż za gospodarzami, a 
przed trzecią drużyną z Nysy i czwartą z Kamionka. Poziom zawodów 
był bardzo wyrównany. Myślę, że godnie reprezentowaliśmy barwy 
naszego Ośrodka. 
      P. Prykaszczyk 
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KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY ŚWIĄTECZNY WYSTRÓJ 

ŚWIETLICY 

 Wszyscy wychowankowie naszego Ośrodka wzięli udział w konkursie na 
najlepszy świąteczny wystrój świetlicy. Każda grupa starała się jak najlepiej 
wysprzątać i jak najładniej przyozdobić pomieszczenie, za które odpowiada. 
 Razem z moją grupą (pierwszą – pozdrawiam!) i wychowawcami zrobiliśmy 
bardzo długie łańcuchy, przyozdobiliśmy tablice i okna powycinanymi wzorami 
oraz kolorowymi lampkami. Włożyliśmy w to bardzo dużo pracy i wyglądało to 
super! 
 Każda z grup otrzymała za ten konkurs wyróżnienie, ale pierwszą nagrodę 
zdobyła tylko grupa VI. Nie załamujemy się jednak i w przyszłym roku powalczymy 
o zwycięstwo! Konkurs bardzo nam się podobał i dziękujemy za ten pomysł! 
Poczuliśmy święta! 
          Maciek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

Tuż przed naszymi wyjazdami odbył się uroczysty apel z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia. Wszyscy wychowankowie i wychowawcy zebrali się w auli, 
gdzie czekało na nas sporo niespodzianek. 

Na początku grupa kółka teatralnego zaprezentowała nam przedstawienie o 
tym, że głupio jest uciekać z Ośrodka, tym bardziej podczas świąt, ponieważ tu też 
czeka na nas wiele dobra i radości. Potem podsumowano konkurs na najładniejszy 
list do Świętego Mikołaja, który wygrał M. Romanek, a za który wszyscy biorący 
udział otrzymali nagrody.  

Na zakończenie wychowawcy, których przygotowała wychowawczyni Iza, 
wyszli na scenę i zaśpiewali nam kilka piosenek o świętach. Było sporo śmiechu, ale 
wszyscy zaprezentowali się bardzo dobrze. Całość wyszła świetnie i bardzo miłą 
niespodzianką dla nas, którzy się tego w ogóle nie spodziewaliśmy. Świetny pomysł 
i super zabawa, która wprowadziła nas w świąteczny nastrój! 

         Kacper 

MOJA PIERWSZA GRUPOWA WIGILIA 

 W ostatnim tygodniu szkoły wszystkie grupy organizowały razem ze 
swoimi wychowawcami wigilie, na które zapraszali dyrektorów i nauczycieli. 
My również taką zorganizowaliśmy z wychowawczynią Justyną i 
wychowawcami Remkiem i Mariuszem. 
 Przed świętami w naszych byłych szkołach również zawsze ostatniego 
dnia organizowano wigilie, ale te w Ośrodku są bez porównania lepsze! 
Wszyscy odświętnie się ubraliśmy, przyrządziliśmy barszcz, sałatki, ryby i 
ciasta, dzieliliśmy się opłatkiem i wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Były nawet 
prezenty od wychowawców. Zabrakło tylko Mikołaja, ale to chyba przez to, że 
w tym roku nie byliśmy zbyt grzeczni. Stół był bardzo bogato zastawiony, a 
atmosfera przyjacielska i świąteczna. 
 Po kolacji czekała na nas jeszcze jedna niespodzianka: wychowawczyni 
Justyna zaprosiła do Ośrodka chór „Lutnia”, w którym śpiewa i wysłuchaliśmy 
koncertu kolęd, na który udało się też załapać grupie VI. Występ był świetny. 
Pierwszy raz mieliśmy okazję wysłuchać chóru na żywo i bardzo nam się 
podobało! W zwykłej szkole nigdy nie mielibyśmy tylu rozrywek, atrakcji i 
niespodzianek. Wszystkim za nie bardzo dziękujemy! 
       Patryk, Kamil i Mikołaj 
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DZIENNIKARZE MOW NEWS Z WIZYTĄ W TELEWIZJI 

 Nasza redakcja poszerza swoje horyzonty i poznaje nieznane dotąd 
tajniki dziennikarskiego fachu. A robimy to po to, żeby Wam jak najlepiej się 
nas czytało! 
 Na początku grudnia byliśmy gośćmi pani redaktor Anety 
Puzdrowskiej w siedzibie Telewizji Elbląskiej. Dziennikarka i prezenterka w 
jednym oprowadziła nas po pomieszczeniach redakcji, obszernie opowiadając 
o każdym z nich i pracy, jaką się tam wykonuje. Mieliśmy okazję przekonać 
się, w jaki sposób zbierane są informacje do wiadomości oraz jak nagrywany i 
montowany jest program informacyjny. 
 Niespodzianką, którą nasza przewodniczka dla nas przygotowała była 
możliwość spróbowania w praktyce, na czym polega praca prezentera. 
Mieliśmy okazję usiąść na miejscu prezentera i czytając z promptera 
(maszyny, z której czyta się tekst) nagrać treść wiadomości z poprzedniego 
dnia. Zabawa była przy tym świetna, choć niektórzy z nas trochę bali się 
kamery… 
 Na zakończenie czekało nas spotkanie z panem, który zajmuje się 
montażem i dźwiękiem. Tam dowiedzieliśmy się, jakie cuda można zrobić z 
ludzkim dźwiękiem i wyglądem tylko za pomocą przycisków maszyny 
przygotowywania materiałów filmowych. Niesamowita sprawa! 
 Bardzo dużo dowiedziałem się o pracy dziennikarza telewizyjnego. 
Chciałbym kiedyś sprawdzić się w tej roli. Może niedługo my nagramy dla 
Was jakiś MOW-Teleexpress. Chcielibyście?    
        Maciek 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 

Tuż przed świętami rozstrzygnięto zorganizowany m.in. przez 
Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe w Malborku konkurs 
„Przedsiębiorczość wśród młodzieży”. 

Konkurs miał na celu promowanie kreatywnego myślenia o 
przyszłej pracy i inspirowanie do poznawania rynku uczniów 
malborskich szkół oraz motywowanie do twórczego wykonywania 
swojej pracy nauczycieli. 

Zwyciężczynią w kategorii nauczycieli została wychowawczyni 
Agnieszka Predygier, a wyróżnienia w kategorii uczniów otrzymali 
przygotowani przez nią: A. Jabłoński, D. Król i K. Stolarski (praca 
zbiorowa) oraz przez wychowawcę Łukasza Pawłowskiego: A. Biedulski 
i K. Pruszewicz (prace indywidualne). 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za 
powodzenie na rynku pracy! 

       Redakcja 
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Wywiad z dziennikarką i prezenterką Telewizji Elbląskiej panią Anetą 
Puzdrowską 
 
Od zawsze marzyła Pani o pracy w telewizji czy znalazła się tu raczej dzięki zbiegowi 
okoliczności? 
Praca w mediach zawsze wydawała mi się niezwykle interesująca. Przede wszystkim interesowało 
mnie to, jak ta praca wygląda od kuchni, dlatego szukałam różnych dróg, by spełnić swoje 
marzenie. Na początku mojej kariery zawodowej praca w mediach była moim hobby. Z czasem to 
hobby zmieniło się w pracę.  
 
Co Pani najbardziej lubi w tej pracy, a czego najbardziej nie znosi? 
To dosyć trudne pytanie. Trzeba pamiętać, że dziennikarz to zawód z misją, jest nim się przez 
24 godziny na dobę. Poza tym pracując 
w mediach nie można narzekać na nudę. 
Tu zawsze coś się dzieje, nigdy nie wiem 
do końca, co wydarzy się danego dnia. A 
bywają dni, że dzieje się całkiem sporo. 
I chyba to jest najfajniejsze: że 
pracując ścigamy się z czasem. Przecież 
wszystkie newsy muszą być 
przygotowane przed głównym wydaniem 
serwisu informacyjnego. A czego nie 
znoszę? Zimy. Przygotowując newsy do 
Wiadomości Elbląskich sporo rzeczy nagrywamy na zewnątrz. Po kilku godzinach spędzonych na 
mrozie dłonie i stopy potrafią nieźle zmarznąć.  
 
Czy często zdarza się Pani, że ludzie rozpoznają Panią na mieście? Wiążą się z tym może 
jakieś zabawne historyjki? 
To pytanie chyba należałoby zadać mieszkańcom. Przeważnie nie odczuwam, że ktoś mnie 
rozpoznał, jednak zdarza się, że kompletnie obca osoba uśmiechnie się do mnie szeroko, jak do 
dobrej koleżanki. Kiedyś miałam zabawną sytuację w hipermarkecie. Stałam z zakupami przy 
kasie. Czekając na swoją kolej obserwowałam osoby stojące prze sąsiednich kasach. Przy jednej z 
nich stały dwie starsze panie, które patrzyły się na mnie i szeptały do siebie. Kiedy już miałam 
wychodzić ze sklepu jedna z nich zaczepiła mnie i zapytała czy nie pracuję w Telewizji Elbląskiej. 
Uśmiechnęłam się i powiedziałam, że tak. Po czym pani podeszła do swojej koleżanki i powiedziała: 
"Krystyna, mówiłam ci, że to ona". 
 
Co jest Pani najbliższym celem zawodowym, a co odległym marzeniem? 
Najbliższe cele zawodowe to oczywiście informowanie widzów o tym, co dzieje się w Elblągu i 
regionie oraz poszukiwanie kolejnych niezwykłych rozmówców do reportaży. Natomiast w sferze 
zawodowych marzeń jest podróżowanie i przygotowywanie reportaży z wyjazdów do 
egzotycznych krajów.  
 
Co jest dla Pani najtrudniejsze w pracy dziennikarza? 
Najtrudniejsze, a zarazem najważniejsze jest zbieranie informacji. Trzeba zadzwonić do 
kilkunastu instytucji i dowiedzieć się, co wydarzyło się w ostatnim czasie. Śledzić wszystkie 
lokalne i ogólnopolskie media, by być na bieżąco z tym, co dzieje się w regionie i Polsce, a nawet 
na świecie. Bo dziennikarz powinien wiedzieć wszystko o czymś i coś o wszystkim. 
 
Dziękujemy bardzo za gościnę i wywiad. 
Również wam serdecznie dziękuję i cieszę się, że przyjechaliście! 
 

Rozmowę przeprowadzili Arek D. i Krzysiek 
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POZNAJMY SIĘ LEPIEJ! 
  
Wywiad z wychowawczynią Marleną Smoter-Zdziebłowską 
 
Kim chciała Pani zostać będąc 
dzieckiem? 
W dzieciństwie i latach młodzieńczych 
myślałam o pracy lekarza. Tak wymarzyła 
to sobie moja babcia i bardzo mnie w tym 
wspierała, dlatego już w podstawówce 
chodziłam na kółka biologiczne i 
chemiczne. W liceum dalej się w tym 
kierunku rozwijałam uczęszczając do klasy 
o profilu biologiczno-chemicznym, która 
najlepiej przygotowuje do studiów 
medycznych. 
  
Dlaczego w takim razie zrezygnowała Pani ze studiów na tym kierunku? 
W klasie maturalnej mój nauczyciel biologii uświadomił mnie, że na pierwszym roku studiów medycznych uczą 
anatomii na ciałach nieboszczyków, których kroją przy studentach. Przeraziło mnie to do tego stopnia, że już 
więcej nie myślałam o zawodzie lekarza. 
 
Kim byli Pani idole z młodości? 
Nie miałam jednego idola, było ich wielu. Związani byli oni z tańcem i muzyką, moimi dwiema największym pasjami. 
 
Lubi Pani tańczyć? 
Oj, bardzo! Od 9 roku życia przez piętnaście lat trenowałam w zespole tanecznym, gdzie ćwiczyłam przeróżne 
jego rodzaje: od starych tańców ludowych po współczesne towarzyskie. 

 
Jak spędza Pani wolny czas? 
Przy muzyce i z dobrą książką. I oczywiście, jeśli tylko 
mam okazję, to tańczę. Uwielbiam tańczyć! 
 
Kto jest Pani ulubionym pisarzem? 
Sięgam po twórczość różnych pisarzy, gdyż lubię 
poznawać świat z różnych punktów widzenia. Nie jestem 
czytelniczką wierną jednemu autorowi, a to, co w danej 
chwili najbardziej mi się podoba może zależeć od 
sytuacji życiowej, w jakiej się znalazłam. Obecnie 
pochłonął mnie Anthony de Mello, którego przeplatam 
tekstami polskiej psycholożki Katarzyny Miller. 
 
Czy miała Pani pomysł na napisanie czegoś własnego? 

Pewnie, tylko zawsze brakowało mi czasu. Gdy przejdę na emeryturę to może uda mi się za to zabrać. Może będzie 
to coś o naszym ośrodku… 
 
O czym marzy Pani dzisiaj? 
Po prostu chciałabym być szczęśliwa, tak jak teraz. 
 
Jaką najzabawniejszą sytuację pamięta Pani z pracy w naszym Ośrodku? 
Pamiętam wiele zabawnych historyjek i wciąż dostarczacie mi nowych. Większość jednak pochodzi z czasów mojej 
pracy w internacie. Nie zdradzę Wam jednak żadnej. Pytaliście o moje plany literackie: jak je zrealizuję, to 
będziecie mogli przeczytać mnóstwo zabawnych historii z naszego Ośrodka. 

 
Rozmowę przeprowadzili Arek D. i Krzysiek 
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Wywiad z wicedyrektorem Dariuszem Miąskowskim 
 
Co najchętniej robi Pan w swoim wolnym czasie? 
Po pracy, gdy tylko pogoda temu sprzyja, wychodzę trochę pobiegać. W weekendy natomiast najchętniej wyjeżdżam z żoną do 
kina. Bardzo lubimy obejrzeć dobry film. 
 
A jakie filmy lubi Pan oglądać najbardziej? Ma Pan swojego ulubionego reżysera lub aktora? 
Nie mam określonego gatunku, lubię po prostu dobre kino. Jednym z moich ulubionych aktorów jest 
Matthew McConaughey znany z takich filmów jak „Wilk z Wall Street”, gdzie  stworzył moim zdaniem wspaniałą  drugoplanową 
rolę Marka Hanna. Kolejny film, który 
przychodzi mi do głowy to „Witaj w klubie”, 
gdzie gra  Rona - elektryka i jeźdzca rodeo, 
który dowiaduje się, że jest zainfekowany 
wirusem HIV, czy ostatni „Interstellar” – co 
prawda  film mnie nie zachwycił, ale 
poszedłem na niego ze względu na mojego 
ulubionego aktora.  
 
Czy już w młodości myślał Pan o zawodzie 
nauczyciela? 
Po szkole średniej planowałem zostać 
nauczycielem języka polskiego, jednak życie 
nieco odciągnęło mnie od szkolnictwa. 
Prowadziłem swoje prywatne interesy: bar, 
agencję reklamową oraz zakład stolarski. 
Później zupełnie przez przypadek los złączył mnie z edukacją. Rozpocząłem pracę w Zespole Szkół Technicznych jako nauczyciel 
praktycznej nauki zawodu. I tak od 1988 roku pracuję z młodzieżą. 
 
Kawał czasu. Pewnie i anegdotek uzbierał Pan sporo. Zdradzi nam Pan jakąś ciekawą historię ze swojej dotychczasowej 
kariery nauczycielskiej? 
Najzabawniejsza historia, która utkwiła w mojej pamięci sięga lat osiemdziesiątych, kiedy to rozpoczynałem pracę w szkole 
średniej. Wyjechałem z klasą, której byłem wychowawcą  na wycieczkę (nie różniłem się wtedy wyglądem od moich uczniów, 
którzy mieli po 18-19 lat, niejednokrotnie wyglądałem jak ich młodszy kolega) i kiedy poszliśmy do kina na film dozwolony od lat 
18-stu moich uczniów wpuszczono bez problemu, a mnie zatrzymała pani bileterka i poprosiła o dowód osobisty, aby sprawdzić 
czy jestem pełnoletni. Wszyscy uczniowie mieli wielki ubaw. 
 
A jak spędza Pan wakacje? 
Co roku od 25 lat wyjeżdżam z rodziną choć na parę dni w to samo miejsce w Borach Tucholskich. Uwielbiam panujący tam 
spokój. Jestem wakacyjnym wędkarzem, a tamte tereny sprzyjają oddawaniu się tej pasji. Ponadto lubię wakacyjne wycieczki w 
na południe Europy, wszędzie tam, gdzie jest ciepło. Ostatnio wspólnie z żoną odkrywamy nowe, wcześniej dla nas nieznane, ale 
bardzo urokliwe miejsca w Polsce. 
 
Co Panu podoba się w tej pracy najbardziej, a czego Pan nie znosi? 
W mojej pracy najbardziej podoba mi się to, że od prawie 30 lat mam szanse wpływać na młodych ludzi, pomagać im i ich 
ukierunkowywać. Gdy rozmawiam z nowoprzybyłym chłopcem staram się wybadać, w czym jest najlepszy lub co lubi robić 
najbardziej, a później próbuję tak nim pokierować, żeby miał optymalne szanse na pogłębianie swoich umiejętności i pasji. 
Sztuką jest odkryć to „coś”, bo najczęściej na pytanie: „co lubisz robić?” wychowanek odpowiada „nic”. A potem okazuje się, że 
wychodzi z niego taki gwiazdor jak Krzysiek Masiarz. Lubię sam kontakt z młodzieżą! 
 
To może się podobać. A czego Pan nie znosi? 
Nie znoszę bylejakości, fałszu, plotek i ludzi udających przyjaciół. 
 
Co uważa Pan za swój największy sukces? 
Największym sukcesem w mojej pracy zawsze jest to, gdy wychowanek wyjeżdżając z naszego Ośrodka wychodzi na ludzi i 
potrafi odciąć się od złego towarzystwa, przez które najczęściej do nas trafiacie. 
 
Co myśli Pan o „MOW News” i o naszym kółku dziennikarskim? 
Cieszę się, że urodził się pomysł stworzenia kółka dziennikarskiego i że od tego roku szkolnego ruszyła szkolna gazetka. Bez 
wątpienia jest to dobra rzecz, a dzięki panu Michałowi idzie wam coraz lepiej. Dla mnie najważniejsze jest to, że się rozwijacie 
i realizujecie swoje pasje. 
       Rozmowę przeprowadzili Krzysiek M. i Krzysiek S. 
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Słodkie dźwięki dla 
Wychowawczyni Basi 

HYDE PARK 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOW Rap 

Zachęcam wszystkich do przychodzenia na kółko 
miłośników rapu, które prowadzi wych. Marek Heise. 
Wymyślamy tam własne teksty i dobieramy bity. 
 Jest nas na razie pięciu i potrzebujemy jeszcze 
kilku osób do wspólnych występów. 
 Spotykamy się w każdą środę o 16:00. 
 Zapraszam!!! 
   M. Dębowski 

Pozdrowienia od Snake’a 
dla Seweryna 

Pozdrowienia od 
Seweryna dla Snake’a 

Święta Bożego Narodzenia to idealna okazja, 
aby życzyć Wam wszystkiego dobrego, spełnienia 
marzeń, realizacji w życiu prywatnym i 
zawodowym, samych sukcesów, a przede wszystkim 
spokojnych, radosnych i rodzinnych Świąt! 
 

Dla Wychowawczyń Marleny i Pauliny od Kamila 
i Mateusza z gr. VIII 

Życzenia od gr.  VIII dla pracowników 
placówki: 

Gwiazdki najjaśniejszej, 
Choinki najpiękniejszej, 

Prezentów wymarzonych, 
Świąt mile spędzonych, 

Karnawału szalonego, 
Roku bardzo udanego! 

Podziękowania dla pana 
Gizy za zrobienie parawanu. 
 

D. Gleba 

Pozdrowienia dla wych. 
Marty od Mikołaja S. 

Zdrowia, szczęścia, 
pomyślności życzy Twój 

syn z miłości. 
 

Dominik Gleba dla mamy 

Serdecznie 
pozdrawiamy Telewizję 
Elbląską i dziękujemy za 

gościnę!!! 
 

Kółko dziennikarskie 

Serdecznie pozdrawiam 
wychowawcę Marka 

Wojtachnę 
 

P. Uram 

Spóźnione, ale na pewno szczere świąteczne życzenia: 
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PRZED NAMI: 
 
 W styczniu: 
 

Turniej unihokeja organizowany przez panów Przemysława Frankiewicza i 
Łukasza Pawłowskiego 

    
  Turniej siatkówki organizowany przez panów Jarosława Lebiedziuka i  

Jarosława Mostowego 
 
  Kiermasz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany przez  

panów Beniamina Dembińskiego i Mirosława Górnika 
 

Mistrzostwa MOW w pływaniu organizowane przez panów Przemysława 
Frankiewicza i Przemysława Siemieniuka 

   
 Halowe zawody w lekkiej atletyce lub piłce nożnej organizowane przez 
panów Bartosza Błachuta, Tadeusza Polkowskiego, Przemysława 
Siemeniuka, Remigiusza Stankiewicza i Tomasza Wojtuszkiewicza 

 
 W lutym: 
 

Mini Playback Show organizowane przez panów Marka Heise i Remigiusza 
Stankiewicza 
 
Drużynowe Mistrzostwa Tenisa Stołowego organizowane przez pana 
Andrzeja Głowackiego 
 
 

i….FERIE ZIMOWE!!! 
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GRUPOWE WIGILIE 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GRUPA I GRUPA II 

GRUPA III GRUPA IV 

GRUPA V GRUPA VI 

GRUPA VII GRUPA VIII 

WIGILIA OGÓLNA 


