
 1/14 

OD REDAKCJI 
 
 Szanowni Wychowawcy, Drodzy Koledzy, 
 
witamy Was serdecznie po feriach! Cieszymy się, że po raz kolejny zajrzeliście w 
nasze piękne – mamy nadzieję – strony! Wypoczęci, pełni życia i pomysłów wchodzimy 
w nowy semestr! 
 Najpierw z powodu przerwy świątecznej, a później zimowej w Ośrodku 
spędziliśmy o wiele mniej czasu, niż zwykle, więc i wydarzeń było o wiele mniej, 
niż w poprzednich miesiącach. Ale jeżeli myślicie, że nie mamy o czym pisać, to 
się grubo mylicie! Tematy wręcz nas otaczają! 
 Jeśli macie odwagę sprawdzić, co dobrego przygotowaliśmy dla Was tym razem: 
częstujcie się, numer trzeci jest do Waszej dyspozycji!  
 Przyjemnej lektury! 
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REKORDOWY WYSTĘP W ORKIESTRZE! 
 
 SIEMA! Możemy być z siebie dumni! W tym roku zagraliśmy dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wręcz koncertowo! Dzięki licytacjom 
różnych gadżetów udało nam się zebrać na rzecz dzieci i seniorów ponad 600 zł! 
 11 stycznia wraz z wychowawcami Mirkiem, Benkiem oraz kilkoma 
chłopakami z naszego Ośrodka z okazji 23. finału WOŚP wzięliśmy udział w 
kiermaszu, na którym licytowaliśmy zrobione przez nas przedmioty oraz rzeczy 
przekazane na tę okazję przez wychowawców. 
 Zebrana przez nas kwota jest dotychczas najwyższą w historii naszego 
udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jest się z czego cieszyć! 
 
        Kamil S. 

MOW poznaje MW 
 

W połowie stycznia grupa II miała okazję zwiedzić Port Wojenny w Gdyni, będący jedną z 
głównych baz Marynarki Wojennej RP. Na teren bazy wojskowej wprowadził nas oficer, który podczas 
wycieczki był naszym przewodnikiem. 

Zwiedziliśmy tam łódź podwodną, statki bojowe oraz prawie całe koszary. Prawie, bo niektórych 
miejsc żołnierz nie mógł nam pokazać. Pierwszy raz miałem okazję być na okręcie podwodnym i zobaczyć 
z bliska jego wyposażenie. Trudno byłoby mi w tej ciasnocie wytrzymać dłuższy czas. 

Dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy o wojsku, obowiązkach marynarzy, ich 
ćwiczeniach i spędzaniu czasu w koszarach. 

Zwieńczeniem wycieczki była wizyta w gdyńskim Akwarium przy Skwerze Kościuszki, gdzie 
podziwialiśmy setki różnych morskich i oceanicznych ryb i roślin. Przygoda jak z 20 000 mil podmorskiej 
żeglugi… Gdynia jest niepowtarzalna! 

          Michał 
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SIATKARSKA RYWALIZACJA 
 
Zima wygoniła nas z ośrodkowych boisk i kazała się przenieść na 

halę sportową. Stąd organizacja turnieju unihokeja, stąd też 
przygotowanie dla nas turnieju siatkówki. 
 Całą pierwszą grupą trenowaliśmy prężnie przez całą zimę, 
ćwicząc serwy, przyjęcia i rozgrywanie akcji. Wypadliśmy dobrze, 
jednak nie mieliśmy szans z kolegami ze starszych grup, za duża różnica 
wiekowa… Pokazaliśmy się jednak z dobrej strony, ponieważ w każdym 
meczu zacięcie walczyliśmy do końca. Dzięki zaangażowaniu i uczciwej 
grze zdobyliśmy nagrodę Fair Play. Na podium niestety nie mieliśmy 
szans. 
 Cały turniej wygrała grupa VII. Srebro zdobyła grupa VIII, a brąz 
grupa III. W przyszłym roku będziemy chcieli utrzymać nagrodę Fair 
Play walcząc jednocześnie o medale. Bójcie się! 
       Kamil i Maciek 
 

JEŚLI ZIMA, TO HOKEJ! U NAS BEZ LODU! 
 
 Nowy rok rozpoczęliśmy od ostrej sportowej rywalizacji. 
Niedługo po powrotach ze świąt wychowawcy zorganizowali nam 
ośrodkowy turniej unihokeja, w którym walczyło wszystkich osiem 
grup. 
 Wraz z chłopakami z grupy pierwszej staraliśmy się nawiązać 
równorzędną rywalizację ze starszymi kolegami, ale niestety 
przewyższali nas i doświadczeniem, i umiejętnościami, i warunkami 
fizycznymi. Daliśmy z siebie wszystko, ale nie starczyło nawet na 
pierwszą trójkę. 
 Wygrała grupa VII, drugie miejsce zajęła grupa II, a trzecie 
grupa…III. Tradycyjnie dwie najstarsze klasy na podium. No 
cóż…ćwiczenie czyni mistrza. Gratuluję! 
        Kamil 
 APEL PEŁEN NAGRÓD 

 
 Tradycyjnie już w połowie stycznia wszystkie grupy zebrały się 
na comiesięcznym apelu podsumowującym konkursy i wydarzenia 
mające miejsce w naszym Ośrodku. 
 A nagrodzonych tym razem było bardzo dużo. A. Dolecki i 
P. Groszewski (obaj gr. VI) dostali listy gratulacyjne dla swoich 
rodziców za bardzo dobre wyniki w nauce i otrzymanie promocji 
śródrocznej. K. Stolarski (gr. VI), D. Król i A. Jabłoński (obaj gr. VIII) 
otrzymali gratulacje za reprezentowanie naszego Ośrodka w 
ogólnopolskim finale konkursu ekonomicznego. Później przyszła pora 
na rozstrzygnięcia różnych zawodów: konkursu językoznawczego, 
turnieju siatkarskiego, turnieju unihokeja, konkursu w podnoszeniu 
ciężarów oraz halowe zawody w lekkiej atletyce. 

Nagród i dyplomów było bardzo dużo! Rekordziści zgromadzili 
po kilka z różnych konkurencji. Na zakończenie dyrektorzy życzyli 
nam udanych ferii i poradzili, jak mamy się zachowywać poza 
ośrodkiem i czego unikać. Jak widać po powrotach: posłuchaliśmy! 

 
      Maciek i Mikołaj 
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JAK ZAZNACZAĆ ODPOWIEDZI?! 
 
 Tuż przed feriami wychowawcy postanowili sprawdzić 
poziom naszej wiedzy i umiejętności organizując próbne sprawdziany 
szóstoklasistów. 
 Dla nas wszystkich było to coś zupełnie nowego: musieliśmy 
uważać na to, jak zaznaczać prawidłowe odpowiedzi, żeby zostały 
uznane, jak przenosić dane na odpowiednią kartę czy jak rozpisywać 
zadania. Ćwiczyliśmy wszystko dużo wcześniej na lekcjach, ale 
inaczej z wychowawcą, a inaczej samemu… 
 Było to dla nas dobre przetarcie przed kwietniowym 
egzaminem. Wszyscy mamy nadzieję, że będzie lepiej. Tym bardziej, 
że z testami jesteśmy już oswojeni i wiemy, że zamalowuje się tylko 
ten mały kwadracik z literką. Wiemy, nie Damian? 
 
     Kacper i Patryk 
 

NOWY SPRZĘT W OŚRODKU 
 
 Nie wszystkie prezenty św. Mikołaj zostawił pod naszymi choinkami. Po powrocie z ferii 
świątecznych w Ośrodku ku naszemu zadowoleniu znaleźliśmy kolejne niespodzianki: pojawiło się 
mnóstwo nowego sprzętu. 
 Zarówno w szkole, jak i w internacie czekało na nas sporo rzeczy do przetestowania: w sali od 
angielskiego pojawił się rzutnik z tablicą interaktywną, a w klasach od polskiego i przyrody znaleźliśmy 
płaskie telewizory. Jeden z nich chcieliśmy powinąć na grupę VI, ponieważ nasz uległ zniszczeniu, ale 
nie daliśmy rady. Na pocieszenie dostaliśmy starszy model telewizora Samsung z klasy wychowawcy 
Tomka. No cóż: lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu. W sali informatycznej na pierwszym piętrze 
pojawiły się nowe komputery, na których praca o wiele szybciej i przyjemniej nam przebiega. Jako kółko 
dziennikarskie dostaliśmy duży aparat fotograficzny marki Nikon, a sekcja Smoczych Łodzi piękną i – 
oby – superszybką łódź! 
 To wszystko jednak nic w porównaniu z tym, co czekało na nas za drzwiami sali 
socjoterapeutycznej. Została ona stworzona od podstaw i wyposażona w tablicę interaktywną, X-Box 
One, lampę relaksacyjną i wygodne fotele. Większość z nas mogłaby stamtąd w ogóle nie wychodzić. No 
chyba, że zjeść i się załatwić. Za cały sprzęt ogromnie dziękujemy i mamy nadzieję, że będziemy jak 
najczęściej mogli z niego korzystać! 
 Ponadto Arek z VIII grupy wyposażył się w nowe siwo-pomarańczowe gumowe klapki. 
Oby wszystko służyło nam jak najdłużej! 

Krzysiek 
 

KRĘGLE W NAGRODĘ ZA PROCENTY 
 
 W nagrodę za reprezentowanie naszego Ośrodka w konkursie 
ekonomicznym na szczeblu ogólnopolskim wychowawczyni Agnieszka i 
wychowawczyni Dyrektor zabrały mnie, Dominika i Artura do „Alfy” na 
kręgle. 
 Dla większości z nas był to pierwszy kontakt z tym sportem, 
dlatego na początku było sporo śmiechu. Później jednak, gdy wszyscy 
mniej więcej załapali o co chodzi zaczęła się rywalizacja i prawdziwa 
zabawa. Wygrała wychowawczyni Agnieszka. 
 Kręgle okazały się świetną zabawą zarówno dla nas, jak i dla 
wychowawczyń. Na pewno będziemy chcieli to powtórzyć. Tym bardziej, 
że trzeba wziąć rewanż na wychowawczyniach. 
        Kamil S. 
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BIEGOWE URODZINY GDYNI 
 

21 lutego wziąłem udział wraz z wychowawcą Michałem i prawie 5700 innymi osobami w 
biegu na 10 km z okazji 89-tych urodzin Gdyni. Nie liczyłem, że wygram, ale chciałem sprawdzić, na 
co obecnie mnie stać.  

Od dłuższego czasu przygotowywałem się 
do występu w tych zawodach: dużo ćwiczyłem biegając 
popołudniami z wychowawcami Pawłem i Tomkiem 
oraz samemu z rana przed lekcjami wychodząc na 
naszą bieżnię i pokonując kolejne kilometry.  

Sam bieg okazał się rewelacyjnym 
przeżyciem. W tak dużej imprezie jeszcze nigdy nie 
brałem udziału: mnóstwo ludzi z różnych miast, 
niektórzy poprzebierani w cudaczne stroje i 
przyjacielska atmosfera, a po dobiegnięciu do mety 
każdy dostał pamiątkowy medal. 

Rozczarowaniem był tylko wynik, bo żaden z reprezentantów MOW nie przekroczył 
magicznych 50 minut: wychowawca 51’18’’, a ja 53’38’’. Następny bieg z cyklu Grand Prix Gdyni 
już 9 maja. Będzie okazja do poprawy! 
           Tomek W. 

 

NA FERIE DO DOMU! 
 
 Nawet nie wiem, kiedy minął czas od powrotu z ferii świątecznych do 
rozpoczęcia ferii zimowych, i znów mogłem jechać do Włocławka, do domu! 
W piątek po lekcjach z Ośrodka odebrał mnie tata i mogliśmy ruszać w 
pasjonującą podróż z dwoma przesiadkami. Ale nie narzekam! 
 Stęskniłem się za rodziną, za znajomymi i moim miastem, więc przez 
dwa tygodnie się z niego nie ruszałem! Dużo czasu spędziłem z rodzicami, bo 
do świąt Wielkanocnych już nie będziemy mieli okazji się widzieć. 
Chodziliśmy na basen, na lodowisko i do kina. Było bardzo fajnie! 
 Z kumplami widywałem się zwykle popołudniami, bo oni wciąż 
jeszcze musieli chodzić do szkoły. Ale czasu starczyło, żeby opowiedzieli mi, 
co nowego w mojej starej szkole i jak oni sobie radzą. Dobrze wypocząłem w 
te ferie i z nowymi siłami mogłem wracać do Ośrodka, za którym też już się 
trochę stęskniłem! 
        Kacper 

FERIE W OŚRODKU? OJ DZIAŁO SIĘ! :) 
 
 Gdy większość z nas wyjechała na ferie zimowe do domów, kilku musiało 
zostać i pilnować ośrodka. Stoi do tej pory, więc chyba się sprawdziliśmy! A 
poważnie: bardzo obawiałem się tego, że gdy chłopacy pojadą wyruszą w Polskę i 
zostanę tu prawie sam, to będzie mi smutno i bardzo nudno. Na szczęście się 
myliłem. 
 Przez pierwszych kilka dni codziennie chodziliśmy do kina oglądać różne 
filmy i bajki, np. Ratatuj czy Spuszczony w kanał. Kilka razy też odwiedziliśmy 
nasze lodowisko. Co drugi dzień, na zmianę z sąsiednią grupą feryjną, mogliśmy 
korzystać z X-BOXA i grać w różne sportowe gry czy wyścigi samochodowe. 
Największą atrakcją dla wszystkich była jednak wycieczka z wychowawcami 
Jarkiem i Przemkiem do aquaparku w Braniewie! Tam dopiero się wyszaleliśmy!!! 
 Ferie minęły mi błyskawicznie i ani się obejrzałem, a chłopacy już wrócili 
z przepustek i trzeba było iść do szkoły. Niepotrzebnie obawiałem się smutku i 
nudy, było rewelacyjnie! Może nawet fajniej, jak w domu.  
        Kamil O. 
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Jak dobrze zdążyliście poznać Malbork? Z takim rysunkiem nic, tylko zwiedzać! 
 

 
 
 
 
 

ZAMEK KRZYŻACKI BEZ TAJEMNIC 
 
 Ostatniego dnia stycznia wziąłem udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Zamku 
Krzyżackim w Malborku zorganizowanym przez panią Martę Neubauer. 
 Konkurs składał się z dwóch etapów: rozwiązania testu sprawdzającego nasze wiadomości oraz 
prezentacji na temat Zamku. Niektórzy przygotowali na tę okazję występy, a inni po prostu opowiadali. 
Występy były bardzo ciekawe, a z każdego mogłem dowiedzieć się czegoś nowego. Jedno 
przedpołudnie, a tyle informacji… 
 Wszyscy prezentowali się bardzo dobrze, a poziom był naprawdę wysoki. Nie udało mi się 
wygrać, ale otrzymałem wyróżnienie, co też uważam za swój sukces. Warto było się trochę pouczyć! 
         

Sebastian 
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Wywiad z panem Jerzym, byłym wychowankiem MOW Malbork 
 
W jakich latach przebywał Pan w naszym Ośrodku? Jak bardzo zmienił się on 
od tego czasu? 
Urodziłem się w 1951 roku, a do Ośrodka trafiłem z Elbląga w wieku 14 lat. Przy 
Jagiellońskiej spędziłem ponad trzy lata od 1965 do 1968 roku. W Ośrodku 
ukończyłem Zasadniczą Szkołę Zawodową ze średnią 5,0, a nie było wtedy szóstek! 
Budynek od tego czasu zmienił się nie do poznania. Z tego, co zdążyłem zauważyć, to 
wszystko zostało gruntownie odremontowane, pojawiły się plastikowe okna, ocieplono 
budynek, no i powstało piękne boisko ze sztuczną murawą. Zniknął za to sklepik z 
przyborami szkolnymi i słodyczami. Jest estetycznie i czysto, chłopcy mają 
zapewnione rewelacyjne warunki! 
 
Jak Pan wspomina pobyt w naszym Ośrodku: wychowawców, kolegów, zajęcia? 
W Ośrodku zawsze czułem się bardzo dobrze! Zarówno wychowawcy, instruktorzy 
zawodu oraz nauczyciele byli świetni! Zajęć pozalekcyjnych czy kółek zainteresowań 
nie było zbyt wiele. Zawsze zwracano za to dużą uwagę na sport: utrzymywano nas w 
dobrej formie i uczono zasad zdrowej, sportowej rywalizacji. A jeśli chodzi o 
kolegów, to wyglądało to jak w każdej grupie: ludzie pochodzą z różnych środowisk, 
mają różne temperamenty i czasami zdarzają się zgrzyty, ale ogólnie dobrze 
wszystkich wspominam, stanowiliśmy zgrany zespół! 

 
Czy pobyt w MOW bardzo zmienił Pana życie? W jaki sposób? 
Pobyt w Ośrodku pozwolił mi zmienić środowisko. W domu panowała straszna bieda, a rodzice nadużywali alkoholu i nie 
zwracali uwagi na wychowanie trójki dzieci. Przebywając w Ośrodku poczułem się bezpieczny i, będąc najedzony i 
czysty, wreszcie mogłem skupić się na nauce. Zacząłem zbierać bardzo dobre oceny i rozwijać się w sporcie, który był 
moją pasją w każdym wydaniu. Uczęszczałem na wszystkie SKS-y w różnych dyscyplinach. W tenisa stołowego 
uwielbiam grać do dzisiaj, a żeby nie wypaść z wprawy kupiłem nawet własny stół. Dzięki ośrodkowemu nauczycielowi 
W-F-u panu T. Kurczyńskiemu zakochałem się w żeglarstwie, które również uprawiam do dzisiaj. Uczęszczałem na 
kurs, po którym zdałem na stopień żeglarza. Po opuszczeniu Ośrodka zrobiłem patent sternika morskiego i morskiego 
sternika motorowodnego. Posiadam trzytonowy jacht o długości 8,5 metra z ogrzewaniem, toaletą, kuchenką, lodówką i 
telewizorem. Pływam głównie po Zalewie Wiślanym i Zatoce Gdańskiej. Startuję również z sukcesami w regatach. 

ŻYCIE PO MOW-IE 
 
 Wielu z nas często zastanawia się, co będziemy robić dzisiaj po lekcjach, 
jutro, w weekend, mało kto myśli o tym, co będzie za miesiąc, albo rok, a już na 
pewno niewielu z nas zastanawia się nad tym, jak potoczą się ich losy po wyjeździe 
z Malborka. Ja na pewno się nie zastanawiałem. Przynajmniej do spotkania z panem 
Jerzym. 
 Któregoś popołudnia w połowie stycznia wychowawca skrzyknął chłopaków 
z grupy pierwszej, należących do kółka dziennikarskiego, do naszej świetlicy, gdzie 
czekał już na nas starszy pan z ogromną kroniką naszego Ośrodka. Okazało się, że 
odwiedził nas pan Jerzy, były wychowanek MOW Malbork. Opowiedział on nam o 
tym, jak wyglądało życie w Ośrodku pod koniec lat 60-tych, jakie wtedy mieli 
problemy i jakie możliwości. Pokazał zdjęcia z różnych imprez, występów i świąt, 
które znajdują się w naszej kronice. Pan Jurek opowiadał o ciężkim życiu, jakie miał 
przed przybyciem do Malborka, o tym, jak ludzie z MOW pomogli mu zacząć 
wszystko od nowa oraz o tym, jak dalej potoczyło się jego życie. 
 Była to dla nas bardzo ważna lekcja, ponieważ w opowieściach pana Jurka 
mogliśmy zobaczyć nasze historie i nasze doświadczenia. Mam nadzieję, że i nam 
uda się wyjść na prostą taj, jak panu Jurkowi. Dziękujemy za odwiedziny i 
rozmowę. Zawsze miło będzie Pana gościć! 
       Maciek, Mikołaj, Kacper 
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Sport i żeglarstwo nauczyły mnie pracy w kolektywie zarówno w roli podwładnego, jak i dowodzącego. Później w wojsku 
byłem dowódcą drużyny i plutonu. 
 
Jak potoczyło się Pana życie po opuszczeniu Ośrodka? 
Po opuszczeniu Ośrodka podjąłem pracę na stażu w malborskiej fabryce PEMAL. Później pracowałem w oświacie: byłem 
konserwatorem m.in. w Państwowym Młodzieżowym Zakładzie Wychowawczym oraz w SP nr 23 w Elblągu. W 1988 roku 
wyjechałem do Niemiec z myślą o pozostaniu tam na stałe, ale po upadku ustroju komunistycznego w Polsce wróciłem 
do domu. Kupiłem dom w okolicach Biskupca Reszelskiego, który wyremontowałem i rozbudowałem. Zacząłem działalność 
agroturystyczną jeżdżąc jednocześnie do pracy w Niemczech. Po 20-stu latach sprzedałem całe gospodarstwo i 
wróciłem do Elbląga. Wtedy właśnie kupiłem jacht i żeby być bliżej wody mały domek do remontu w Tolkmicku nad 
Zalewem Wiślanym. Teraz dom mam wyremontowany i dużo czasu 
spędzam na żeglowaniu. Nadal uprawiam sport: łyżwy, rolki, rower, 
tenis stołowy i zimą obowiązkowo bojery). Mam dwóch synów: 40-
letni pracuje w Niemczech, a 28-letni został magistrem chemii. 
 
Co skłoniło Pana do odwiedzenia starych kątów? 
Do odwiedzin Ośrodka przymierzałem się wiele razy, ale brakowało 
mi chyba odwagi. Myślałem sobie: tyle lat minęło, nie ma już nikogo 
znajomego. Teraz będąc w PEMAL-u po świadectwo pracy 
potrzebne mi do emerytury chciałem zobaczyć Ośrodek chociaż z 
zewnątrz. W końcu zdobyłem się na odwagę i wstąpiłem do środka. 
Jestem mile zaskoczony zainteresowaniem moją osobą, jakie okazali mi pan dyrektor, pani psycholog i pan Michał, za 
co serdecznie im dziękuję! Cieszę się, że mogłem wspomnieniami wrócić do tamtych lat i przekonać się, jak bardzo 
zmienił się mój Ośrodek. 
 
Jakie jedno wydarzenie przychodzi Panu od razu na myśl, gdy słyszy Pan hasło MOW Malbork? 
Wydarzenie to związane jest z żeglarstwem i dotyczyło pana T. Kurczyńskiego. Otóż pan profesor zdobył plany 
budowy małej żaglówki ze sklejki i nam pokazał. Wraz z dwoma kolegami stwierdziliśmy, że sami na podstawie tych 
planów możemy ten jacht zbudować. Pan Kurczyński na te słowa powiedział, że jeżeli to zrobimy, to on w warsztacie na 
brudnej podłodze położy się krzyżem (na plecach z rozłożonymi rękoma). Kiedy po trzech miesiącach skończyliśmy 
kadłub jachtu pan Kurczyński upewniwszy się o solidności konstrukcji położył się w wyjściowym stroju na tej brudnej, 
pełnej trocin, piachu i kurzu posadzce. Uśmialiśmy się wtedy wszyscy, a teraz, kiedy to wspominam, to mam łzy w 
oczach. Ten nauczyciel był dla nas wzorem zarówno pedagoga, jak i człowieka. A jacht, o którym opowiadam możecie 
znaleźć na zdjęciach w kronice szkolnej: nazywał się „Szkwał”. 
 
Czy w Pana czasach również redagowano ośrodkową gazetkę? Jakie mieliście wtedy kółka zainteresowań dla 
wychowanków? 
Wiem, że robiliśmy różne tablice okolicznościowe, ale nie przypominam sobie, by jakakolwiek gazetka była redagowana. 
Na warsztatach z metaloplastyki robiliśmy różne świeczniki i szkielety jachtów, które później były wieszane na 
korytarzach. Nie pamiętam żadnych kółek zainteresowań oprócz tych sportowych oraz harcerstwa: należałem wtedy 
do drużyny wodnej. 
 
Jak wyglądał zwykły dzień w Ośrodku? Czym się zajmowaliście? 
Podejrzewam, że zwykły dzień w Ośrodku wiele się nie różnił od dzisiejszego. Rano była toaleta, śniadanie i zejście do 
szkoły na zajęcia lub warsztaty, po południu obiad, zajęcia własne lub sport, odrabianie lekcji i czas wolny, natomiast 
wieczorem kolacja, jak zasłużyliśmy trochę telewizji i sen. Zdarzały się prace poza Ośrodkiem, np. grabienie i 
układanie liści w lesie do produkcji kompostu czy wygrabianie gruzu na Starym Mieście, gdzie powstawały trawniki. 
Otrzymywaliśmy za to jakieś pieniądze, które były przeznaczane na wspólne cele, np. wycieczka czy coś podobnego. 
Wpłacano nam też pieniądze na książeczki SKO, z których mogliśmy wybierać drobne sumy wychodząc na przepustki. 
Jako ciekawostkę podam, że ten, kto miał średnią powyżej 4,5 otrzymywał przepustkę stałą. Należało tylko oczywiście 
zgłaszać wyjścia i powroty wychowawcom. 
 
Dziękujemy za spotkanie i bardzo ciekawe odpowiedzi! 
 
                       Rozmowę przeprowadzili Kacper, Kamil, Maciek, Mikołaj i Patryk (wszyscy gr. I) 
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Wywiad z dziennikarką gazety internetowej portEl.pl panią Martą Wiloch 
 

Na czym polega praca redaktora w gazecie internetowej? Jak bardzo 
różni się ona od pracy w tradycyjnej prasie? 
Trudno porównać mi te dwie rzeczy, bo od początku pracuję w gazecie 
internetowej, ale spróbuję. Przede wszystkim Internet jest o wiele 
bardziej elastyczny przy wprowadzaniu poprawek, godzinie dodania 
tekstu, a przede wszystkim jest szybszy. W tradycyjnej gazecie 
wszystko musi być na czas po to, by mogła ona pójść do druku. Druga 
rzecz, jaka przychodzi mi do głowy to ilość tekstu. Mnie nikt nie 
ogranicza: piszę tyle, ile chcę i ile potrzeba. W gazecie papierowej 
często redaktor prowadzący prosi dziennikarza, żeby napisał dokładnie 

tyle a tyle tekstu. Cała sztuka polega na tym, żeby zrobić to bez szkody dla treści artykułu. 
 
Czy od zawsze myślała Pani o związaniu swojej kariery z mediami czy miała inne pomysły na swoje życie 
zawodowe? 
Ależ skąd! Przez całe studia, a studiowałam dziennikarstwo, wypierałam się swojego zawodu. Chciałam mieć 
restaurację, a potem być stewardessą, a jeszcze później myślałam o tym, żeby zostać na uczelni. Ale życie 
zweryfikowało moje wybory i czy chciałam, czy nie musiałam zacząć pracę po studiach. Nie wiedziałam co mam 

JAK DZIAŁA GAZETA INTERNETOWA? 
 
 MOW News na szlaku: kolejną redakcją, którą odwiedziliśmy poznając 
dziennikarski warsztat pracy była najstarsza elbląska gazeta internetowa 
porEl.pl. 
 Jadąc tam myśleliśmy, że zobaczymy ogromną salę z mnóstwem 
komputerów i nieprzerwanie dzwoniącymi telefonami. W końcu tak wyglądają 
redakcje w amerykańskich filmach. Zdziwiliśmy się mocno widząc tylko kilka 
pokojów mieszczących się na dwóch piętrach niewielkiej kamienicy w centrum 
miasta. Nie było tłumu ludzi, krzyków, biegania od biurka do biurka i 
dzwoniących telefonów. Było za to kilka pań pracujących przy swoich biurkach, 
spokojna i miła atmosfera oraz uśmiechnięta pani redaktor, która zabrała nas do 
sali konferencyjnej. 

Podczas spotkania z panią Martą – dziennikarką portEl.pl – mieliśmy 
okazję dowiedzieć się, że w gazecie internetowej można pracować w każdym 
miejscu na świecie, w którym możemy podłączyć się do sieci. Często, żeby 
wiadomości i zdjęcia były jak najświeższe redaktorzy piszą je w terenie i od razu 
zamieszczają na stronie. Dziennikarze najczęściej działają w terenie ze swoimi 
laptopami i komórkami, dlatego w redakcji spotkaliśmy w większości osoby 
odpowiadające za sprawy administracyjne. W końcu kto pierwszy, ten lepszy! 
Rozwikłaliśmy tajemnicę, dlaczego ta redakcja tak różni się od tych z naszych 
wyobraźni! 

Pani Marta i pan Rafał, drugi z zajmujących się nami dziennikarzy, prócz 
opowiedzenia wielu ciekawostek i historii ze swojej pracy przygotowali dla nas 
również krótkie warsztaty z pisania własnych artykułów. Mieliśmy wymyślić 
tytuły zachęcające do przeczytania artykułów, ich nagłówki oraz krótkie relacje. 
Przy ćwiczeniach było sporo śmiechu, ale każdy z nas dostał też informacje, jak 
mógłby poprawić swój tekst. Dobrze się bawiliśmy w portEl.pl! Chciałbym 
kiedyś tam popracować. Najpierw jednak muszę uporać się z podstawówką, a 
później gimnazjum, liceum i studiami… 

Maciek i Patryk 
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innego robić, więc zaczęłam staż tu, gdzie obecnie pracuję, po czym okazało się, że...bardzo to lubię i świetnie się 
w tym czuję.  
 
O czym pisze Pani najchętniej, a jakich tematów stara się Pani unikać? 
Bardzo lubię tematy społeczne, takie gdzie trzeba interweniować, pomóc komuś w walce z bezdusznymi 
przepisami. Lubię wyzwania, więc nie przeraża mnie długotrwałe zbieranie informacji. Niczego nie unikam, bo 
interesuje mnie wszystko. Z każdej rzeczy można „wycisnąć” coś ciekawego. Zwłaszcza tam, gdzie są ludzie.  
 

Co uważa Pani za swój największy redaktorski sukces, a co czuje 
Pani, że mogła zrobić lepiej? 
Pamiętam sytuację, kiedy zgłosiła się do nas pani, której Urząd Pracy 
odmówił pieniędzy na szkolenie. Po moim tekście to się zmieniło. 
Zmieniłam więc czyjeś życie. Pamiętam też wizytę w domu, gdzie 
brakowało absolutnie wszystkiego, a największym marzeniem tej 
rodziny było posiadanie pralki. Napisałam o tym, a wielu ludzi to 
poruszyło i udało się ich marzenie spełnić. Właśnie takie sytuacje 
uważam za swój sukces. Co mogłam zrobić lepiej? Myślę, że takich 
rzeczy, a dokładniej tekstów jest kilkanaście. Najważniejsze jest 
jednak to, żeby z takiej lekcji coś zapamiętać, ja się staram.  
 

Jak często ma Pani okazję prowadzić wywiady z osobami z pierwszych stron gazet? Które z nich wspomina 
Pani najlepiej, a które najgorzej? 
Najczęściej okazjam do takich wywiadów Dni Elbląga bądź festiwale, które gromadzą gwiazdy. Pamiętam rozmowę 
z Robertem Gawlińskim z zespołu Wilki. Świetny człowiek! Tych 15 minut, które mi poświęcił to była prawdziwa 
rozmowa, a nie bełkot o niczym. Miły, kulturalny, wyluzowany. Niesamowicie sympatyczną osobą okazała się również 
Urszula Dudziak, która ujęła mnie tym, że nie tworzy sztucznych barier. No i Baron z Tomsonem z zespołu 
Afromental, sympatyczne chłopaki. Całe szczęście nie spotkałam jeszcze gwiazdy, która by mnie jakoś szczególnie 
zdenerwowała, była chamska albo arogancka.  
 
Skąd czerpie Pani pomysły na artykuły? 
Z życia! Są rzeczy, które mamy zaplanowane: konferencje, wystawy, spotkania etc. Reszta to tyle, ile zobaczymy 
sami. Przeglądamy również serwisy konkurencji i podpatrujemy, co mają inni. Nigdy jednak nie uprawialiśmy i nie 
uprawiamy kradzieży intelektualnej, to znaczy nie kopiujemy czyichś tekstów. 
 
Jakie są Pani plany na przyszłość? Chciałaby Pani pracować w mediach ogólnopolskich? 
To trudne pytanie, bo należę do osób, które nie lubią planować. Ale nie widzę siebie w mediach ogólnopolskich. 
Wolę lokalne media, małe lokalne sprawy, bo one w swoim szczególe pokazują ogół naszego życia. I to mi pasuje.  
 
Jak spędza Pani czas po pracy? Jakie są Pani pasje? 
Bardzo lubię biegać, ostatnio chodzę też na siłownię. A jak jest ciepło, to jestem cały czas na rowerze. Wysiłek 
fizyczny pomaga mi odciążyć umysł. Poza tym bardzo lubię oglądać filmy sensacyjne i kryminały. I nie wiem czy 
można to nazwać pasją, ale uwielbiam spędzać dnie na plaży, nad morzem albo nad jeziorem, z książką w ręce i 
czymś do jedzenia u boku. 
 
Co jest Pani najskrytszym marzeniem, którego 
Pani jeszcze nikomu nie wyjawiła? 
Zdecydowanie podróż dookoła świata. Ale i na to 
przyjdzie pora. 
 
Jak najszybszego spełnienia tego marzenia pani 
życzymy! Dziękujemy za wywiad i gościnę! 
 
Rozmowę przeprowadzili Arek D. i Krzysiek 
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Wywiad z Panem Markiem Wojtachną 
 
Czym zajmuje się Pan po wyjściu z pracy? 
Po pracy zajmują mnie w dużej mierze obowiązki rodzinne i oczywiście zawodowe, a gdy je wszystkie zrealizuję, to 
wtedy mam czas na relaks. 
 
A jak ten relaks wygląda? 
W tygodniu nie mam dużo możliwości aktywnego 
wypoczynku, ale weekend jest mój! 
  
Jakie są Pana zainteresowania? 
Interesuję się wszystkim, co jest związane z 
żeglarstwem i muzyką z lat 70-tych. Poza tym lubię też 
gotować. 
  
Bliżej Panu do Elvisa czy do rytmów disco? 
Nie, nie, nie. Ani jedno, ani drugie. Lubię blues, rock oraz 
jazz. 
 
A konkrety? 
Nic wam to nie powie, choć może pojedyncze kawałki kojarzycie. Z rocka progresywnego ekipy takie, jak: 
Quicksilver, Grateful Dead albo Cream oraz jeden z najlepszych zespołów w historii muzyki: Pink Floyd. Nie 
przepadam za Presleyem czy Beatlesami, nie wywołują u mnie ciarek na plecach.  

 
Co uważa Pan za swój największy sukces, a co za największa porażkę? 
To trudne pytania. Moim największym sukcesem jest to, że jestem – tak sądzę – dobrym człowiekiem, a największą 
porażką życiową jest to, że nie spełniłem swoich młodzieńczych marzeń. W tamtych czasach zbyt wiele rzeczy mnie 
ograniczało: z jednej strony wojsko, z drugiej PRL, nie dało rady… 
 
A co to były za marzenia? 
OOO... dużo by gadać. zawsze jednak były one związane z żeglarstwem: przede wszystkim opłynięcie świata 
dookoła. To była jedyna szansa, żeby się wyrwać na Zachód z tamtego państwa. 
   
Co chciałby Pan robić w przyszłości? 
Chciałbym pójść na – moim zdaniem - zasłużoną emeryturę. Zawsze też marzyłem, aby dokładnie zwiedzić Australię. 
Ale żeby to zrobić, trzeba siedzieć tam co najmniej z pół roku. Marzyłem też, żeby zwiedzić Rosję, zobaczyć 
Bajkał, Syberię pojechać koleją Transsyberyjską, ale teraz jest to zbyt niebezpieczne. 
 
A skąd ta fascynacja Australią? Co tam jest, czego nie ma nigdzie indziej? 
Kiedyś starałem się o wizę do Australii i jej nie dostałem, a niezrealizowane plany tkwią w człowieku i uwierają. 
Ciekawość wzrosła. Dostałem za to wizę do Kanady i pojechałem do Toronto. Nie było tam jednak za ciepło, no i nie 
było kangurów… 
  
Gdyby złapał Pan złotą rybkę, o co oprócz wyprawy do Australii by Pan ją poprosił? 
Chciałbym mieć kondycję i zdrowie jak 20-latek! 
  
Jaki film albo książkę poleciłby Pan naszym czytelnikom? 
Myślę, że książką, którą z czystym sercem mogę wszystkim polecić jest Mały Książę. Dzięki niej możemy 
zrozumieć, co jest naprawdę ważne i nauczyć się żyć! Temu, kto nie zrozumiał Małego Księcia na niewiele zdadzą 
się inne książki, Reszta to tylko powielanie podobnych kwestii… A film? Paragraf 44 robi wrażenie! 
  
Którą dziedzinę matematyki lubi Pan najbardziej? 
Po tylu latach w moim zawodzie najbardziej lubię rachunek macierzy, którego do tej pory nie rozumiem. 
  
Czy chciałby Pan na naszych łamach kogoś pozdrowić? 
Na koniec tego wywiadu chciałbym pozdrowić wszystkich czytelników oraz życzyć im wytrwałości i zdrowia 
psychicznego, a także miłego wykonywania obowiązków! 

 
      Wywiad przeprowadzili A. Dolecki i P. Groszewski 
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Wywiad z Panią wicedyrektor Justyną Piłat 
 

Czy zawsze chciała Pani pracować jako nauczyciel czy w dzieciństwie miała jakieś inne pomysły na 
przyszłość? 
Nie. Jak każdy dorastający człowiek miałam różne pomysły na siebie i na życie. Bardzo chciałam przez pewien czas 
być lekarzem, chciałam pójść w ślady mojego chrzestnego, bądź weterynarzem, lecz do tych zawodów zniechęciło 
mnie to, że nie znoszę widoku krwi. 
 
Czyli w szkole za widokiem krwi też pani za bardzo nie przepada? 
Zdecydowanie nie przepadam! Ale jeśli ktoś bardzo potrzebuje pomocy, to zaciskam zęby i staram się pomóc i 
opatrzeć ranę. Byle nie byłoby ich za dużo. 
 
Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy? 
W pracy najbardziej cenię kontakt z młodzieżą i to, że żaden dzień 
nie jest podobny do drugiego. Dzięki temu nie ma szans, żebym 
popadła w rutynę. Już wy dbacie o to, żebym się nie nudziła! 
 
OK. A czego w takim razie nie lubi Pani najbardziej? 
Chyba wszyscy moi uczniowie wiedzą, że bardzo nie lubię 
wulgaryzmów. Uważam, że język polski jest tak bogaty, że swoje 
uczucia można wyrazić na sto różnych – niekoniecznie chamskich – sposobów. Bardzo nie lubię również dokuczania 
słabszym i znęcania się nad młodszymi. 
 
Jak Pani spędza swój wolny czas? 
Bardzo lubię czytać książki, ale robię to najczęściej w wakacje, kiedy mogę sobie pozwolić na długie wieczorne 
czytanie. Dla relaksu jeżdżę na rowerze i uprawiam Nordic Walking. Poza tym lubię piec i gotować. 
 
A jakie książki Pani preferuje? Chyba nie lektury szkolne? 
Lektury też, ale najbardziej zafascynowała mnie literatura skandynawska. Moimi ulubionymi autorami stali się 
Camila Lackberg i Henig Mankel. Bardzo cenię również polskiego pisarza Zygmunta Miłoszewskiego. 
 

A o czym oni piszą? 
Najczęściej są to historie obyczajowe z wątkiem kryminalno-
sensacyjnym w tle. 
 
Gdzie Pani lubi spędzać swoje wakacje? 
Najchętniej spędzam je nad morzem, oczywiście ciepłym. Uwielbiam 
miejsca z białym pisakiem, szumiącym ciepłym morzem i 
bezchmurnym niebem, ale cenię sobie również dziką przyrodę 
Szwecji i właśnie w tym roku wybieram się poznawać ją jeszcze 

lepiej. 
 
Gdyby Pani złowiła złotą rybkę, to o co by Pani ją poprosiła? 
Nie chcę odpowiadać na to pytanie jak Miss, że chciałabym pomagać innym i zbawiać świat, bo to może zabrzmieć 
banalnie. Będę bardziej egoistyczna! Poprosiłabym ją o możliwość podróżowania po całym świecie. 
 
A dwa pozostałe życzenia? 
Poprosiłabym o zdrowie dla całej rodziny i wszystkich znajomych, bo to jest bardzo ważne. I o jakieś dodatkowe 
boisko bądź basen dla naszych chłopców, żeby ćwiczyli się również w innych sportach niż tylko piłka nożna. 
 
Jaki film poleciłaby Pani naszym czytelnikom do obejrzenia? 
Nie będę polecała Wam najnowszych produkcji, bo te na pewno doskonale znacie. Moim ulubionym filmem jest 
Zapach kobiety z rewelacyjną rolą Ala Pacino. W związku z wykonywaną przeze mnie pracą bliski jest mi również 
film Młodzi gniewni. 
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A książka? Byle nie za długa. 
Moją ukochaną książką, do której często wracam, jest książka Mitcha Albooma „Pięć osób, które spotykamy w 
niebie”. Polecam. 
 
Na zakończenie spytam jeszcze czego Pani brakuje w naszej gazetce? Co chciałaby Pani, żeby pojawiło się 
w niej w najbliższym czasie? 
 
Uważam, że gazetka jest świetna i takie też głosy słyszę od ludzi spoza Ośrodka. Jedyną rzeczą, którą należałoby 
dodać mógłby być kącik humoru z dowcipami i anegdotkami z życia naszego Ośrodka. 
 
Będziemy intensywnie o tym myśleć. Dziękujemy serdecznie za wywiad i poświęcony czas! 
 
        Rozmowę przeprowadzili Mikołaj i Kacper 

 
 

Wywiad z kończącym w marcu 18 lat Mateuszem 
 
Czy mógłbyś opowiedzieć o swoich początkach w Ośrodku?  
Początki nie były łatwe i wszystko było dla mnie nowe. Minęło trochę czasu zanim poznałem kolegów, wychowawców 
oraz zasady panujące w Ośrodku, oswoiłem się z klimatem i przekonałem się jak to wszystko funkcjonuje. Później 
już wszystko było o wiele łatwiejsze. 
 
Pamiętasz swoje pierwsze wrażenia, jakie wywarł na tobie Ośrodek? 
 Jadąc tu bardzo się obawiałem tego, jak będzie wyglądało życie w MOW-ie, ale po przyjeździe do Malborka 
pamiętam, że miałem same pozytywne odczucia: koledzy byli bardzo wporządku i dobrze mnie przyjęli, 
wychowawcy byli mili, Ośrodek nowy, a Malbork bardzo ładny. No i pogoda wtedy dopisywała! 
  
Udało Ci się nawiązać przez ten czas bliższe relacje z 
rówieśnikami? Może nawet przyjaźnie?  
Nawiązałem przyjaźnie z chłopakami z sypialni. Poznałem też wielu 
chłopaków, którzy cały czas są moimi dobrymi kumplami! 
  
Jakie umiejętności zdobyte w MOW-ie przydadzą Ci się 
najbardziej w życiu codziennym?  
Nabyłem dużo umiejętności technicznych, m.in. nauczyłem się 
pracować w drewie, a także sportowych. No i oczywiście wiedzę. A 
które przydadzą mi się na co dzień? Mam nadzieję, że wszystkie! 
  
Czy masz już jakieś plany na przyszłość? Czym zajmiesz się po 
opuszczeniu MOW?  
 Po wyjściu z Ośrodka zamierzam iść do pracy. Będę chciał odciąć się 
od towarzystwa, które sprowadziło mnie na złą drogę i nie wchodzić 
już w konflikty z prawem. Gra nie jest warta świeczki. 
  
Jak będziesz wspominał pobyt w Ośrodku?  
Bardzo miło, wielu dobrych chwil, które mnie tutaj spotkały nigdy nie 
zapomnę! 
 
Czego możemy Ci życzyć na przyszłość? 
Dużo szczęścia, na pewno się przyda. I powodzenia w dorosłym życiu.  
  
W takim razie dzięki za wywiad i najserdeczniej od nas wszystkich: powodzenia! 
Dzięki! Gorąco pozdrawiam całe grono pedagogiczne MOW, chłopaków, pracowników Ośrodka i redakcje MOW 
NEWS! 
       Rozmowę przeprowadzili Arek D. i Kacper I. 
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Słodkie dźwięki dla 
Wychowawczyni Basi 

HYDE PARK 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          autor: A. Przybyła 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozdrowienia od Serka i Snejka dla 
damskiego Rapczyńskiego! :-) Wychowawczyni Marta N. 

serdecznie pozdrawia całą ll „a”!!! Pozdrowienia dla Suchego od Arka D. 

Pozdrowienia dla Mansfelda od Ryski! 

DORZUĆ COŚ OD SIEBIE DO MN!!! 
 

Redaktorzy MOW News serdecznie zapraszają do współpracy wszystkich wychowanków i 
wszystkich wychowawców MOW Malbork. Nieoficjalne spotkania redakcji odbywają się codziennie, 
więc możecie łapać nas w klasie, na boisku, stołówce, korytarzu czy bibliotece. 

Oficjalnie spotykamy się natomiast w każdy wtorek od 14:30 do 16:00 w gabinecie języka 
polskiego. Każdy z nas ma coś ciekawego do przekazania, prawda? 

To nasza gazetka. Twórzmy ją razem!!! 
       Wasza Redakcja 

Pozdrowienia dla redaktora Krzyśka 
od całej ekipy MOW News! Dzięki 
bardzo za współpracę przy tworzeniu 
pierwszych trzech numerów naszej 
gazetki! Byłeś ważnym elementem 
naszej ekipy! 
Powodzenia w dalszej działalności, 
zarówno ze sztangą, jak i z piórem 
oraz kartką w dłoniach! Trzymaj się!!! 

Grupa pierwsza ściska 
wychowawców Justynę, Martę, 
Remka i Mariusza!!! Życzymy 

wytrwałości, niedługo wakacje! 
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PRZED NAMI: 
 
 W marcu: 
 

Zawody badmintona organizowane przez wychowawców Beniamina 
Dembińskiego i Remigiusza Stankiewicza 

    
Dzień Kobiet organizowany przez wychowawców Mirosława Górnika i 
Grzegorza Tanasowa 

 
Zawody w siatkonogę organizowane przez wychowawców Jarosława 
Lebiedziuka, Tadeusza Świderskiego i Waldemara Piłata  

 
Turniej siatkówki organizowany przez wychowawcę Marka Polkowskiego 

   
 Wiosna talentów organizowana przez wychowawców Martę Neubauer, 
Marlenę Smoter-Zdziebłowską, Pawła Brzozowskiego, Przemysława 
Siemieniuka oraz Samorząd Wychowanków wraz z opiekunami 
 
Quiz wiedzy o Malborku organizowany przez wychowawców Barbarę 
Lankowską i Karola Chlebowskiego 
 
oraz pełen niespodzianek Pierwszy Dzień Wiosny 

 
 W kwietniu: 
 

Święto latawca organizowane przez wychowawców Andrzeja Głowackiego i 
Leszka Gizę 
 
Turniej bejsbolowy organizowany przez wychowawców Tadeusza 
Świderskiego i Jarosława Lebiedziuka 
 
Wiosenne Mistrzostwa MOW w lekkiej atletyce organizowane przez 
wychowawców Tomasza Polkowskiego, Przemysława Siemieniuka, Bartosza 
Błachuta, Remigiusza Stankiewicza i Tomasza Wojtuszkiewicza 
 
Półfinały Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w tenisie stołowym 
 


