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OD REDAKCJI 
 
 Szanowni Wychowawcy, Drodzy Koledzy, 
 
z przyjemnością zawiadamiamy, że udało nam się skutecznie utopić Marzannę i 
definitywnie pożegnać tegoroczną zimę! Ostatnie śniegi stopniały, a na dworze 
coraz mocniej przypieka słońce i świat powoli zielenieje: nastała wiosna! 
 Wszyscy czekaliśmy na nią z utęsknieniem, bo z lepszą pogodą częściej 
będziemy mogli grać w nogę czy kosza, wychodzić na dłuższe spacery i wyjeżdżać na 
wycieczki. W międzyczasie uporaliśmy się ze sprawdzianem klas szóstych oraz 
egzaminem gimnazjalnym i teraz czekamy pełni nadziei na ich wyniki! Pozostało nam 
dopilnować ocen w szkole i powoli zaczynać planować wakacyjne podróże. 
 Jak śpiewał Muniek Staszczyk z zespołu T.Love „najlepsze miesiące to: 
kwiecień, czerwiec, maj”! Oby takie były, czego Wam i sobie życzymy! 
 Dużo słońca! Czytajcie nas w plenerze! 
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PRIMAAPRILISOWY TEST 
 
 Dla większości z Was pierwszy kwietnia był dniem, w którym nie dość, że 
bezkarnie mogliście sobie pożartować, to jeszcze większość z Was wyjechała na świąteczne 
przepustki do domów. Nie chcę się tu żalić, dla nas też to był taki dzień. Z tym, że my 
wcześniej musieliśmy ubrać odświętne koszule, zejść na aulę i o 9:00 wystartować 
napisaniem sprawdzianu szóstoklasisty. 
 Pierwszy raz w życiu pisaliśmy taki ogólnopolski test i dla wszystkich było to spore 
przeżycie. Nawet dla wychowawcy Remka, który przyszedł cały wystrojony. 
 Najpierw pisaliśmy część pierwszą z języka polskiego i matematyki, a później 
drugą z języka angielskiego. Z każdego przedmiotu były pytania łatwe i takie, na którymi 
pewnie myślelibyśmy do dzisiaj. Czas jednak nas gonił i musieliśmy szybko odpowiadać, 
żeby ze wszystkim zdążyć. To nam się udało, oby z dobrym skutkiem! Teraz zostaje tylko 
trzymać mocno kciuki i czekać na wyniki. 
       Mikołaj S. i Kacper W. 

ŻARTY SIĘ SKOŃCZYŁY 
 
 W czwartym tygodniu kwietnia wszyscy uczniowie trzecich klas gimnazjum, w 
tym ja, pisali egzaminy: we wtorek z języka polskiego, historii i WOS-u, w środę z 
matematyki i przedmiotów przyrodniczych, a w czwartek z języka angielskiego. 
 Ten maraton dał się nam ostro we znaki, ponieważ o ile jeszcze we wtorek 
wszyscy byli wypoczęci i pełni energii, o tyle w czwartek trochę nas to wszystko 
wymęczyło. Trzeba się było jednak zmobilizować, bo większość z nas zamierza od 
września zacząć już w swoich miastach naukę w szkołach średnich, a do tego potrzebne są 
jak najlepsze wyniki testów. Tak więc odświętnie ubrani walczyliśmy o naszą przyszłość 
pokazując, czego się przez ostatnie trzy lata nauki w gimnazjum nauczyliśmy. 
 Wyniki dostaniemy w połowie czerwca, więc początek wakacji upłynie nam 
pewnie na bieganiu z dokumentami rekrutacyjnymi po szkołach. Nie ma lekko… 
 

Arek D. 
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INNY NIŻ ZWYKLE POCZĄTEK WIOSNY 
 
 Pierwszy dzień wiosny wypadał w tym roku w sobotę, więc my w szkole 
zaczęliśmy świętować już w piątek. Tym razem jednak „dzień wagarowicza” spędziliśmy 
trochę inaczej, niż zwykle, bo w…salach lekcyjnych. 
 Nauczyciele przygotowali dla nas z tej okazji mnóstwo atrakcji. Podzieliliśmy się 
na grupy zgodnie z tym, kto na co miał ochotę i zamiast lekcji mieliśmy turniej piłkarski 
na boisku, zajęcia plastyczne, seans filmowy, karaoke i możliwość zagrania na konsoli x-
box. Świetnie się bawiliśmy, a w przerwach zorganizowaliśmy radiowęzeł i słuchaliśmy 
muzyki, którą sami wybieraliśmy. 
 Szkoda, że pory roku zmieniają się tak rzadko, bo moim zdaniem piątkowe zajęcia 
zawsze powinny wyglądać w ten sposób. Trochę głupio się przyznać, ale to było o wiele 
lepsze i weselsze niż jakiekolwiek wagary. 
        Mikołaj S. 

ROZLICZENIE Z MARZANNĄ 
 
 W tym roku zima dała nam się wyjątkowo we znaki. Często krzyżowała nasze 
plany mrozem i bardzo niskimi temperaturami. Z tego powodu postanowiliśmy, że 
skoro ona była dla nas taka chłodna, to my będziemy dla niej zbyt gorący! 
 W ten sposób powstał pomysł, żeby naszą piękną Marzannę spalić tak, jak to 
się robiło w Średniowieczu z czarownicami. Ubraliśmy ją więc w odświętne jeansy i 
bluzę, pięknie umalowaliśmy, nałożyliśmy czapkę i szalik, po czym umieściliśmy w 
palenisku na ognisko i spaliliśmy. 
 Dzięki niej dowiedzieliśmy się, że nie jest miło, jak jest za zimno, a ona 
dzięki nam, jak jest za ciepło. Mam nadzieję, że weźmie sobie do serca tą lekcję i w 
przyszłym roku nie będzie już taka sroga. Bo w tym już na pewno do nas nie powróci! 
        

Mikołaj S. 

BYLIŚMY, JESTEŚMY I BĘDZIEMY NAJLEPSI 
 
 Czwarty raz z rzędu udało się naszej ośrodkowej grupie teatralnej „No 
name” wywalczyć pierwszą nagrodę w corocznym Malborskim Przeglądzie 
Teatrów Profilaktycznych. Do konkursu mogła przystąpić każda szkoła z terenu 
naszego powiatu, która przygotowała swój autorski spektakl. Ostatecznie 
wystąpiły cztery grupy. 
 Do występu przygotowywaliśmy się bardzo długo, więc mieliśmy 
nadzieję, że uda nam się dobrze wypaść. Stres przed występem przed pełną salą 
dodatkowo zwiększył się, kiedy przesunięto nasz występ na koniec z powodu 
tego, że sprzęt organizatorów nie potrafił odczytać muzyki do naszego 
przedstawienia i wychowawczyni musiała szybko jechać po swój komputer. 
Wszystko na szczęście udało się w porę zorganizować, a my przy wsparciu  z 
widowni dyrekcji oraz grup III i VI, zaliczyliśmy bezbłędny występ. 
 Jury konkursu długo obradowało, jednak ostatecznie postanowiło 
przyznać pierwszą nagrodę właśnie nam, z czego bardzo się ucieszyliśmy! 
 Korzystając z okazji chciałbym bardzo podziękować wychowawczyni 
Marcie – naszej pani reżyser – bez której nie osiągnęlibyśmy takiego wyniku! 
DZIĘKUJEMY! 
      Adaś B. 
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GRUPA III NAJLEPSZA W SIATKONOGĘ! 
 
 W trwającym kilka dni turnieju w siatkonogę więły udział wszystkie grupy. 
Często rywalizacja była dość zacięta, ale nie zabrakło też mnóstwa śmiechu i dobrej 
zabawy. 
 Grupa III, której barwy reprezentowałem, była bezkonkurencyjna i nawet w 
finale bez większych problemów pokonaliśmy grupę VIII. Nie przygotowywaliśmy się 
specjalnie do tego turnieju, bo byliśmy świadomi, że jesteśmy dobrzy technicznie. 
Naszym najwięksym atutem było zangażowanie, bo każdemu zależało na zwycięstwie. 
Do tego stopnia, że nasz kolega Patryk wspomógł nas, grając ze złamanym placem. 
 W poprzednich latach w turnieju również wygrywała grupa III. Cieszymy się, 
że podtrzymaliśmy tę tradycję i liczymy, że nowym chłopcom, którzy w przyszłym roku 
stworzą tę grupę również uda się to zrobić! 
       Adaś B. 

ZAWODY BADMINTONA 
 

14 i 15 marca wziąłem udział w zawodach o mistrzostwo MOW w 
badmintona. Starałem się, jak mogłem, ale nie wystarczyło to, żeby dobić do 
czołówki. Zwycięzcą okazał się trzecioklasista z grupy VII K. Skoczeń, drugie 
miejsce zajął M. Ulemberg z grupy VIII, natomiast brąz wywalczył dzięki swojej 
skoczności, gibkości i szybkości D. Romowski z grupy VII. 

Każda z grup wystawiła po trzech najlepszych zawodników, których 
wyłonili drogą wewnętrznych eliminacji. Pierwszego dnia turnieju miał miejsce 
solidny przesiew, bo z 24 zawodników aż połowa odpadła z zawodów. Drugiego 
dnia najlepsi zacięcie rywalizowali między sobą o miano najlepszego badmintonisty 
w malborskim  Ośrodku. 

Mimo dużych emocji towarzyszących zawodom wszystko przebiegło 
bardzo sprawnie, a sędziowie R. Stankiewicz i B. Dembiński nie pozwolili na to, by 
komukolwiek pozostawić najmniejsze wątpliwości co do sprawiedliwości wyników. 

 
      Rafał B. 

MISTRZOSTWA OŚRODKA W PŁYWANIU 
 
 Po raz kolejny wychowawca Przemek z wychowawcą Przemkiem 
zorganizowali dla nas na malborskim basenie zawody pływackie. Mieliśmy okazję 
sprawdzić się w konkurencjach indywidualnych i w sztafecie. Pływaliśmy trzema 
stylami: dowolnym, grzbietowym i  klasycznym. 

Największą popularnością cieszył się styl dowolny, w którym wystartowało 
aż 25 wychowanków. Długość basenu najszybciej pokonał P. Prykaszczyk 
(38’67’’), drugi był D. Czechowski (39’03’’), a trzeci P. Rożek (39’34’’). Byli to 
jedyni zawodnicy, którzy przekroczyli barierę czterdziestu sekund. 

W stylu klasycznym, w którym startowało ośmiu zawodników najszybszy 
był A. Słomczyński (49’66), wyprzedzając J. Moniuka (52’16’’) i D. Czechowiego 
(1:02’13’’). 

W stylu grzbietowym natomiast spośród ośmiu startujących pierwsze 
miejsce zajął P. Mansfeld (45’45’’), dopływając przed M. Aniszewskim (57’62’’) i 
D. Karnią (1:00’16’’). W sztafecie wystartowało sześć drużyn. 

Zespołowo najlepsi okazali się wychowankowie grupy II (3:15’64’’), srebro 
wypływali chłopcy z grupy IV (3:21’87’’), a brąz z VI (3:26’48’’). 

Rzadko mamy okazję rywalizować w wodzie, dlatego tym bardziej 
cieszymy się, że mogliśmy popływać i dobrze się przy tym bawić. Swoim wynikiem 
nie mam co się chwalić, ale cieszę się, że wziąłem udział i podpatrywać lepszych od 
siebie. 

      Kacper W. 
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PING-PONG NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 
 

W tenisa stołowego gra chyba każdy chłopak w Ośrodku. Na każdym piętrze 
w świetlicy stoi stół do gry, dzięki czemu wychowankowie w wolnych chwilach mogą 
rywalizować i szlifować swoje umiejętności. Nie dziwi więc fakt, że po kilku latach 
dochodzą prawie do poziomu chińskich zawodników. 
 Jak popularny jest to sport, tak duże od zawsze zainteresowanie było 
ośrodkowymi zawodami. Nie inaczej było i w tym roku, gdy na początku marca odbył 
się indywidualny turniej mający wyłonić najlepszego gracza w Ośrodku. Każda z 
ośmiu grup wytypowała po czterech reprezentantów, którzy rywalizowali ze sobą 
metodą play-off. I tak w trakcie turnieju z 32 zawodników zrobiło się 16, później 8, 4, 
a w końcu 2. 
 Mecz finałowy po bardzo zaciętym pojedynku zwyciężył K. Smyk, pokonując 
A. Szymanowskiego. Trzecie miejsce wywalczył w małym finale A. Biedulski. 
Czołowe lokaty najstarszych wychowanków dają nadzieję, że z biegiem czasu i grupa 
I zacznie wymiatać! 
        Kamil K. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYJŚCIE NA KONKURS RECYTATORSKI 
 
 W środę 18 marca wybraliśmy się wraz z klasą piątą do Szkoły Łacińskiej na 
Konkurs Recytatorski dla młodzieży zorganizowany przez Malborskie Centrum Kultury 
i Edukacji. Większość z nas uczestniczyła w takich zawodach po raz pierwszy i wraz z 
kolegami nie mogliśmy wyjść z podziwu dla umiejętności przedstawiania wierszy nawet 
tych najmłodszych. 

Mieliśmy okazję oglądać na scenie występy kilkudziesięciu uczniów, którzy 
zostali podzieleni na cztery grupy wiekowe: uczniowie klas 1-3 i klas 4-6 szkół 
podstawowych, gimnazjaliści i licealiści. Wszyscy zaprezentowali się bardzo dobrze, a 
niektórzy wręcz rewelacyjnie! Niestety nie mogliśmy zostać do końca i zobaczyć kto 
wygrał, ale może w przyszłym roku sami weźmiemy udział w tym konkursie. Na pewno 
ciekawie byłoby spróbować! 

      Kamil K. 

ODKRYWANIE TRÓJMIASTA 
 
 Wychowawcy Agnieszka i Remek zabrali pod koniec marca wszystkich 
wychowanków grupy pierwszej na wycieczkę do Trójmiasta. Przebywamy na Pomorzu już 
od września, jednak nie mieliśmy jeszcze okazji poznać tego regionu Polski i jego 
największych miast. Tym bardziej wyjazd ten był dla nas nie lada gratką! 
 Wycieczkę rozpoczęliśmy w Gdyni, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć część Portu 
Marynarki Wojennej, po którym oprowadził nas przewodnik oraz wejść na pokład jednego z 
okrętów i przekonać się, jak wygląda od środka. 
 Drugim punktem naszej wyprawy był Instytut Maszyn Przepływowych Państwowej 
Akademii Nauk w Gdańsku. Tam zobaczyliśmy różne laboratoria i sale zajęciowe, w 
których uczą się i przygotowują do zawodu przyszli inżynierowie. Pokazano nam również 
krótki film o energii, o tym jak i dzięki czemu jest ona wytwarzana oraz w jaki sposób trafia 
do naszych gniazdek. Na zakończenie wycieczki wszyscy otrzymaliśmy smycze, długopisy i 
notesy. Serdecznie dziękujemy Panu prof. Janowi Kicińskiemu za ugoszczenie nas i 
umożliwienie zobaczenia wielu świetnych rzeczy! 
 Wycieczka wszystkim bardzo się podobała i dużo się dzięki niej nauczyliśmy. Być 
może niektórzy z nas po raz pierwszy odwiedzili swoje przyszłe miejsca pracy. Kto z nas 
nie chciałby zostać żołnierzem Marynarki Wojennej albo naukowcem zmieniającym świat 
swoimi nowymi odkryciami? Wiemy, że do tego jeszcze długa droga i mnóstwo pracy przed 
nami, ale kto wie… 

Drodzy Nauczyciele, widzicie w nas przyszłych inżynierów albo marynarzy? A 
może kogoś zupełnie innego? 

     Kacper W., Kamil K., Bartek B. 
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UCZCILIŚMY PAMIĘĆ OBROŃCÓW OJCZYZNY 
 

Marzec rozpoczęliśmy mocnym patriotycznym akcentem: wzięliśmy udział w 
malborskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Z rana wzięliśmy wraz z naszymi wychowawcami udział we mszy świętej w 
intencji żołnierzy polskiego Podziemia, a tuż po niej przeszliśmy pod kamień na Skwerze 
Żołnierzy Wyklętych, gdzie wysłuchaliśmy przemówienia burmistrza i złożyliśmy kwiaty. 

Podsumowaniem dnia była gra terenowa „Malbork 1946” zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Historyczne im. V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Wychowawcy 
podzielili nas na dwie drużyny, które rywalizowały z innymi ekipami realizując zadania 
sprawdzające naszą wiedzę i sprawność fizyczną. Były one o tyle ciekawe, że każda 
nawiązywała do wydarzeń mających miejsce tuż po wojnie właśnie w Malborku. 

Poszło nam bardzo dobrze, ponieważ jedna z naszych drużyn zajęła drugie 
miejsce w całych zawodach, wygrywając książki i przybory harcerskie. Ja natomiast 
miałem tak dużo szczęścia, że spośród wszystkich uczestników zabawy wylosowano moje 
nazwisko i wygrałem nagrodę główną: wycieczkę do Brukseli! 

Na zakończenie tego pełnego ważnych, ciekawych i szczęśliwych wydarzeń 
spotkaliśmy się w Klubie Garnizonowym, gdzie mogliśmy zjeść wojskową grochówkę i 
napić się ciepłej herbaty, a później postrzelać z broni, którą udostępniła 22 Baza Lotnicza 
w Malborku. Bardzo dobrze się bawiliśmy, ale najważniejsze, że dzięki temu mogliśmy 
uczcić pamięć naszych narodowych bohaterów! 

      Adaś B. 

PRZYGOTOWANIA DO SAMODZIELNOŚCI 
 
 Niedługo skończy się rok szkolny i trzecioklasiści pożegnają się definitywnie z 
naszym Ośrodkiem. Dla niektórych z nas będzie wiązało się to nie tylko z samodzielnym 
pilnowaniem sprzątaniem, praniem, gotowaniem, odrabianiem prac domowych czy 
organizowaniem własnego czasu. Dla części z nas będzie to okres podejmowania 
najważniejszych życiowych decyzji: o dalszej szkole i wyborze pracy. 
 By nam to ułatwić wychowawczyni Paulina postanowiła pokazać nam 
możliwości, które przed nami stoją, zabierając nas najpierw na Targi Pracy, a następnie do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 Na Targi Pracy dwie najstarsze grupy wychowanków – trzecia i siódma – wybrały 
się do jednej z malborskich szkół średnich, gdzie mieliśmy okazję zapoznać się z ofertą 
edukacyjną regionalnych liceów, techników i uczelni wyższych. Każda z tych placówek 
przygotowała ulotki i prezentacje, w których krótko prezentowali, kim możemy zostać 
ucząc się właśnie u nich. Poza tym zachęcali nas poczęstunkiem i gadżetami w postaci 
długopisów i plakatów. Każdemu z nas udało się wybrać coś dla siebie. Sam najchętniej 
widziałbym siebie na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, bo bardzo lubię 
uprawiać różne sporty, a tam na pewno miałbym na to szansę. 
 W MOPS-ie z kolei urzędniczka opowiedziała nam o możliwościach pomocy 
socjalnej, z których możemy skorzystać po opuszczeniu murów MOW-u, o tym, co nam 
przysługuje oraz o co możemy się ubiegać. Pokazała nam też, jakie dokumenty 
powinniśmy złożyć i jak je wypełnić, by starać się o pomoc państwa. Wielu z nas dzięki 
temu dowiedziało się o tym, co nam przysługuje i jak możemy ułatwić sobie start w 
dorosłość. 
 Przed tym wielu z nas nie miało pojęcia o możliwościach i szansach, które mamy 
przed sobą na wyciągnięcie ręki. Te wyjścia na pewno pomogły nam zarówno podjąć 
decyzje o przyszłej edukacji i życiu zawodowym oraz otworzyły nam oczy na sprawy 
pomocy socjalnej, z której możemy korzystać. To były prawdziwe lekcje życia. Co prawd 
jeszcze teoretyczne, ale na praktykę przyjdzie czas szybciej niż myślimy. 
 
        Arek D. 
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„MOW NEWS” NIE TYLKO DLA WYCHOWANKÓW 
 
 Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że grono naszych czytelników w 
ostatnim czasie znacząco się poszerzyło. Dostaliśmy wiele sygnałów od osób 
spoza Ośrodka, że śledzą nasze poczynania i wydarzenia w naszej placówce. 

Nie musimy chyba pisać Wam o tym, jak bardzo nas to cieszy. Bądźcie 
spokojni: nie będziemy! Chcemy natomiast napisać, że prócz Internetu, gdzie ze 
strony malborskiego MOW-u w formie elektronicznej możecie pobrać wszystkie 
dotychczasowe numery „MOW News”, wydrukowane arkusze naszej Ośrodkowej 
gazetki są dostępne również w oddziale malborskiej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, znajdującej się w Szkole Łacińskiej przy ul. Stare Miasto 42. 

Mamy nadzieję, że dzięki temu grono naszych czytelników poszerzy się 
jeszcze bardziej, a wydarzeniami mającymi miejsce przy ul. Jagiellońskiej 94 
będą żyli nie tylko nasi wychowankowie, ale również Wasi rodzice, rodziny i 
znajomi, czy wreszcie mieszkańcy Malborka. Wszystkich Was serdecznie 
pozdrawiamy i obiecujemy, że będziemy coraz pisać coraz lepiej i ciekawiej! 

 
      Redaktorzy 

WYBIERAM WOLNOŚĆ!!! 
 
 Razem z trzema innymi wychowankami naszego Ośrodka: Arkiem i 
Sewerynem z grupy 6 oraz Rafałem z grupy 2 reprezentowałem MOW w III 
Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy nt. Uzależnień „Wybieram Wolność” 
zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu. 
 Do konkursu przygotowywaliśmy się przez ponad tydzień z wychowawcą 
Michałem, omawiając różne rodzaje uzależnień, ich wpływ na nasze życie, etapy ich 
pogłębiania oraz późniejszego leczenia, a także funkcjonowanie rodzin z problemami 
i odgrywane w nich role współuzależnionych dzieci. 
 Konkurowaliśmy z wybranymi uczniami z różnych szkół, przez co poziom 
konkursu był naprawdę wysoki, a pytania trudne i bardzo szczegółowo sprawdzające 
naszą wiedzę i umiejętności. Na wszystkie udało mi się odpowiedzieć – mam nadzieję 
– poprawnie. Reszta chłopaków też opowiadała, że nie zostawili żadnych pustych 
miejsc. Pierwszych sześć miejsc będzie nagrodzonych, więc liczę, że uda się 
przynajmniej części z nas w tej puli znaleźć. Trzymajcie kciuki, wyniki już niedługo. 
 
       Sebastian  

FILMOTERAPIA W MEDIATECE 
 

Już po raz drugi w tym roku szkolnym dzięki uprzejmości i zaproszeniu 
pani Ani z Mediateki wzięliśmy udział w zajęciach filmoterapii, na których 
oglądaliśmy film, a później szczegółowo go omawialiśmy. 

Tym razem nasza ekipa złożona z wychowanków różnych grup obejrzała 
brytyjski film „Billy Elliot” z 2000 roku, który opowiadał o chłopcu, który marzył, 
by zrobić karierę w balecie i przeciwnościach losu, z którymi musiał się zmierzyć 
realizując swoje marzenie. 

Film był bardzo ciekawy, ale dyskusja po nim jeszcze lepsza. 
Zastanawialiśmy się nad realizacjami naszych marzeń, rzeczami, które nam je 
utrudniają i tym, czy sami pozwolilibyśmy naszym synom na uprawianie baletu. 
Zdania były podzielone. Z jednej strony nie chcielibyśmy, żeby nikt przeszkadzał 
nam w realizacji naszych marzeń, a z drugiej chwilę później wcielając się w rolę 
rodziców sami chcieliśmy utrudniać to naszym dzieciom. Twardy orzech do 
zgryzienia… 

      Sebastian G. 
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PIĄTOKLASIŚCI POZNAJĄ ZAMEK 
 
 Średniowieczny zamek, który Zakon Krzyżacki wybudował nad Nogatem 
jest największym zabytkiem Malborka, a i jednym z ważniejszych i piękniejszych w 
Polsce. Bardzo często widzimy go z daleka, czasami spacerujemy pod jego murami, 
ale bardzo rzadko mamy okazję zobaczyć go od środka, obejrzeć ogrody, komnaty, 
korytarze i poczuć się jak rycerze. 
 Gdy za oknem zapanowała wiosna wychowawczyni Marta postanowiła 
piątej klasie zorganizować praktyczną lekcję historii zabierając nas w zamkowe 
mury. Kilku wychowanków miało już okazję być w środku, ale dla większości było 
to zupełnie nowe przeżycie. 

Pani przewodnik pokazała nam trzy części, na które dzielił się zamek, 
opowiedziała o najsłynniejszych Wielkich Mistrzach Zakonnych, pokazała i 
miejsca, w których obradowali rycerze, i takie, gdzie przyrządzano im posiłki czy 
gdzie się załatwiali. Dzięki temu mogliśmy wyobrazić sobie życie w 
średniowiecznym grodzie. 

Na zakończenie wycieczki każdy z nas otrzymał blaszkę przypominającą 
średniowieczną monetę, którą pan na naszych oczach wytłoczył. 

Puściliśmy wodze wyobraźni i na chwilę staliśmy się mieszkającymi na 
zamku rycerzami. Co za przygoda! 

    Marcin D. 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
 
 Od początku tego roku szkolnego ksiądz Radek Kluska przygotowywał 
mnie i siedemnastu innych wychowanków do przyjęcia sakramentu bierzmowania, 
który ma na celu umocnienie naszej wiary oraz udoskonalenie nas jako chrześcijan. 
Przygotowania te zakończyły się 18 kwietnia przyjęciem przez nas tego sakramentu. 
 To był dla nas bardzo ważny dzień, do którego wiele ćwiczyliśmy i bardzo 
długo się przygotowywaliśmy. Odwiedziło nas wiele osób z naszych rodzin, a 
sakramentu udzielał nam sam Biskup Elbląski Jacek Jezierski. Kosztowało nas to 
dużo nerwów, bo chyba wszyscy mieliśmy tremę przed mszą, ale wszystko poszło 
bardzo dobrze! 
 Po ceremonii wszyscy mogliśmy odetchnąć, poczuć się bardziej dojrzałymi 
chrześcijanami i lepszymi ludźmi. Resztę dnia spędziliśmy z naszymi najbliższymi, 
co było dla nas największą nagrodą. Dla rodziców dodatkowo była to okazja, żeby 
spotkać się z wychowawcami oraz nauczycielami i dokładnie wypytać o nasze 
zachowanie i postępy w nauce. Oczywiście zebraliśmy same pochwały. No bo czy 
mogłoby być inaczej przy tak świętym dniu i tak dobrych chłopcach. Popatrzcie na 
te buzie i oceńcie sami! 
      Adaś B. 

W POSZUKIWANIU WIOSNY 
 

W połowie marca, gdy poczuliśmy pierwsze promienie wiosennego słońca, nasi 
wychowawcy: p. Justyna, p. Marta i p. Remek postanowili zrobić nam niespodziankę i 
zorganizować dla nas ogniisko z pieczeniem kiełbasek. 

We wtorek od razu po zajęciach wszyscy ubraliśmy się ciepło i ruszyliśmy 
samochodami wychowawców do lasu. Tam znaleźliśmy dużą wiatę ze stołem, przy 
którym wszyscy mogliśmy się zmieścić i paleniskiem, nad którym moglibyśmy upiec 
kiełbaski. Szybko rozpaliliśmy ogień, nad którym czuwali Damian z Mikołajem, i już po 
chwili mogliśmy jeść! Trochę wysiłku kosztowało nas utrzymanie ognia, bo co chwila 
musieliśmy donosić drewna z lasu, ale daliśmy radę i mieliśmy co palić do samego końca. 

Wyjazd do lasu bardzo nam się podobał! Mogliśmy grać i bawić się na świeżym 
powietrzu, pospacerować, porozmawiać i dobrze zjeść. Nan koniec pograliśmy trochę na 
gitarze i pośpiewaliśmy znane wszystkim piosenki. Na taką wiosnę czekaliśmy! 

 
      Kacper W. i Maciek L. 
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Wywiad z redaktorem technicznym „Dziennika Bałtyckiego” Panem Pawłem Koniecznym 
 
Czy praca redaktora technicznego jest tą wymarzoną, o której myślał Pan od dziecka? 
Jak wyobrażał Pan sobie swoją przyszłość mając kilkanaście lat?  
Praca na tym stanowisku w redakcji gazety 
jest bardzo fajna, dużo się dzieje, mam 
przed sobą wciąż nowe wyzwania, 
niespodzianki, nagłe zmiany, nie ma czasu na 
rutynę. Gdy miałem kilkanaście lat, miałem 
inne zainteresowania, ciekawiła mnie 
przyroda, zwierzęta, geografia, przede mną 
rysowała się zgoła inna przyszłość. 
 
Przez lata swojej pracy w „Dzienniku Bałtyckim” był Pan świadkiem wielu historycznych 
wydarzeń, mających miejsce na Pomorzu. Które utkwiło Panu w pamięci najbardziej? 
Było kilka takich momentów, które zapamiętałem. Choroba i śmierć papieża Jana Pawła II, kiedy 
to przez prawie dwa tygodnie praktycznie nie wychodziliśmy z redakcji, a do domów 
przychodziliśmy tylko po to, aby się trochę przespać. Pamiętam też zamach 11 września w 
Nowym Jorku, gdy po czterech godzinach od wydarzenia mieliśmy gotowy specjalny dodatek na 
ten temat, rozdawany na ulicach Trójmiasta. Były spotkania w redakcji ze sławnymi ludźmi z 
całego świata, nagłe wypadki i wydarzenia, kiedy całą gazetę trzeba było robić w połowie dnia od 
zera. 

JAK TO SIĘ ROBI W „DZIENNIKU BAŁTYCKIM”? 
 
 Wasi ulubieni redaktorzy znów stanęli przed szansą podniesienia swoich 
umiejętności dziennikarskich! Po wizytach w portalu internetowym i telewizji 
tym razem wybraliśmy się do redakcji tradycyjnej papierowej gazety codziennej. 
Jednak nie takiej zwykłej, bo największej i najpopularniejszej na Pomorzu, do 
„Dziennika Bałtyckiego”! 
 W gdańskim Domu Prasy, siedzibie „Dziennika”, przywitał nas redaktor 
techniczny gazety Pan Paweł Konieczny, który następnie oprowadził nas po całej 
redakcji bogato opowiadając o historii gazety oraz specyfice pracy 
poszczególnych działów: od dziennikarzy tworzących artykuły i wywiady 
rozpoczynając, poprzez redaktorów i edytorów ich kontrolujących, osoby 
prowadzące stronę internetową i ludzi zajmujących się zbieraniem i tworzeniem 
graficznym reklam, po dział sprzedaży kontrolujący prenumeraty i archiwum, w 
którym składa się wszystkie wcześniejsze numery gazety. 
 Domyślaliśmy się, że praca w gazecie codziennej, do tego tak obszernej, 
jest złożona i bardzo trudna, ale nie domyślaliśmy się, że redakcja może liczyć 
kilka pięter, a na każdym z nich mnóstwo ludzi nad czymś pracuje. Wzbudziło to 
nasz ogromny podziw i szacunek! 
 Po zwiedzeniu wszystkich części redakcji zdaliśmy sobie sprawę z tego, 
jak wiele osób musi pracować, byśmy co dzień otrzymywali nową gazetę ze 
świeżymi wiadomościami. Odkryliśmy też, jak trudne jest publikowanie w 
ramach jednego pisma wiadomości i na stronie internetowej, i w gazecie tak, żeby 
informacje się nie dublowały. 
 Była to bardzo pouczająca wyprawa, podczas której wiele dowiedzieliśmy 
się o fachu, w który póki co próbujemy się bawić. 
        Rafał B. 
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Jak bardzo zmieniła się praca dziennikarza na przestrzeni tych lat? 
Sam nie jestem dziennikarzem, ale z moich obserwacji wynika, że jest więcej pracy, trzeba 
szybciej reagować na wydarzenia, być bardziej wszechstronnym, niż kiedyś. Dziennikarze w 
naszej redakcji piszą teksty nie tylko do gazety, ale także do Internetu. Jednakże styl pisania 

do obu mediów musi się znacznie 
różnić, inni są czytelnicy 
Internetowi, a inni czytelnicy 
gazetowi. Nie da się więc 
przekleić tekstu z jednego 
medium do drugiego, bo taka 
operacja nie ma właściwie sensu. 
 
Pracując w gazecie wydawanej 
codziennie na pewno odczuwa 
Pan presję czasu. Czym ona 
objawia się w Pana redakcji? 

Codziennie musimy skończyć gazetę na czas, mimo wielu zmian zachodzących w ciągu dnia. 
Zdarza się, że mamy już prawie wszystko gotowe, aż tu nagle wydarza się coś ważnego i trzeba 
przeredagować część gazety, coś wyrzucić, coś przesunąć, skrócić lub zmodyfikować. Im bliżej 
wieczoru, tym minuty uciekają szybciej i narasta presja. Ale zwykle udaje się zamknąć wydanie 
o czasie. 
 
Co uważa Pan za swój największy zawodowy sukces? 
To, że przez wiele lat udało mi się uniknąć wielu błędów, pomyłek, wpadek. A zdarzają się takie 
wypadki, bo tzw. chochlik nie śpi, i codziennie próbuje coś popsuć. Ale się nie dajemy. 
 
Jakich rad udzieliłby Pan młodym adeptom dziennikarstwa? 
Według mnie trzeba pielęgnować w sobie tzw. ciekawość świata, bacznie rozglądać się dokoła 
siebie, szybko reagować na wydarzenia. I nie załamywać się pierwszymi nieudanymi tekstami, 
uwagami starych wyjadaczy, którzy pracują w redakcji kilkadziesiąt lat. Oni też kiedyś byli 
młodymi, mało doświadczonymi, nieopierzonymi adeptami dziennikarstwa. 
 
Czy myśli Pan, że tradycyjna prasa może w dzisiejszych czasach konkurować jak równy z 
równym z innymi mediami? 
Jak najbardziej może konkurować, ale musi się mocno zmienić. Gazeta nie wygra z Internetem, 
jeśli chodzi o szybkość podawania informacji, ale może wygrać jakością tekstów, może 
dokładniej i bardziej głęboko wnikać w temat. Dobry tekst nie powstaje w godzinę, czasem 
trzeba go przygotowywać tygodniami, ale w końcu okazuje się bardziej wartościowy od 
wszystkich informacji na ten temat w sieci. I w tę stronę zmierza „Dziennik Bałtycki”. 

 
 
    Rozmowę przeprowadzili Rafał B. i Kamil K. 
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Wywiad z Panem Trenerem Bogusławem Kaczmarkiem 
 
Jak podobała się Panu wizyta w naszym ośrodku? 
Bardzo się cieszę ze spotkania z wami! Było to dla mnie cenne doświadczenie! Co prawda odwiedzałem już wcześniej 
różne szkoły i placówki wychowawcze, jednak spotkania z uczniami wciąż są dla mnie sporym wyzwaniem i pożytecznym 
doświadczeniem. Poza tym każde spotkanie z młodzieżą jest inne i przez to interesujące. Kontakt z wami dostarcza mi 
dużo radości oraz energii! 
 
Jakich rad udzieliłby Pan wychowankom naszego Ośrodka, którzy marzą o zawodowym uprawianiu piłki nożnej? 
Mając talent niech nie poprzestają na tym, że zostali uprzywilejowani przez los i obdarzeni większymi umiejętnościami 
czy talentem, niż inni! Tylko pracą, zaangażowaniem, mentalnym uporem i wiarą w to, że im się uda, mogą osiągnąć swój 
cel i przeżyć piękną karierę piłkarską. Współczesna piłka nożna wymaga szybkości, błyskawicznego podejmowania decyzji 
i gry na jeden-dwa kontakty, czego nie osiągnie się bez pracy nad sobą! Talent jest ważny, ale bez samodyscypliny i 
litrów potu zostawionych na treningach niewiele można zwojować.  
 
Pan niewątpliwie został obdarzony talentem zarówno piłkarskim, jak i trenerskim. W którą z tych ról musiał Pan 
włożyć więcej pracy, żeby osiągnąć sukces? 

TRENER BOGUSŁAW KACZMAREK W MOW MALBORK! 
 
 W połowie kwietnia nasz ośrodek odwiedziła żywa legenda polskiej 
piłki nożnej, wybitny trener i odkrywca wielu czystej krwi talentów grających 
później w europejskich ekstraklasach i reprezentacji, z których my na pewno 
kojarzyć możemy choćby byłego zawodnika Liverpoolu i Realu Madryt, 
zwycięzcę Ligi Mistrzów Jerzego Dudka czy byłego kapitana Śląska Wrocław, 
a obecnie Lechii Gdańsk, strzelca bramki na 2:0 w meczu Polska-Niemcy, 
Sebastiana Milę. 
 Wszyscy wychowankowie zebrali się na auli Ośrodka, po czym Trener 
Kaczmarek zaczął opowiadać nam o swojej karierze, najpierw zawodniczej, a 
później trenerskiej. Mówił o tym, jak dorastał w trudnych warunkach łódzkich 
ulic, jak rozwijał się jako zawodnik, aż w końcu zagrał dla Lechii Gdańsk w 
Ekstraklasie i wygrał Puchar Polski z Arką Gdynia w spotkaniu z 
naszpikowaną reprezentantami Polski krakowską Wisłą. Pan Trener 
przedstawił nam w barwny sposób specyfikę polskiej piłki lat 70. i 80., gdzie 
sport często mieszał się z polityką, a stadiony były miejscami manifestacji 
buntu przeciw władzom. 
 Po zapoznaniu nas z tą mniej znaną częścią swojej biografii Pan Trener 
zaczął opowiadać nam między innymi o swoich szkoleniowych początkach w 
Lechii Gdańsk, awansie do Ekstraklasy z olsztyńskim Stomilem czy 
wicemistrzostwie Polski z Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski. Największą 
gratką były jednak historie z jego pracy w roli II trenera z prowadzoną przez 
Leo Beenhakkera Reprezentacją Polski. Opowieści o naszych najlepszych 
piłkarzach, zwycięstwie nad naszpikowaną gwiazdami Portugalią, awansie do 
EURO 2008 i samym turnieju mistrzowskim, który dla wielu z nas był 
pierwszym w życiu z udziałem naszej Kadry, przywołały piękne wspomnienia. 
 Po zakończeniu spotkania mieliśmy niepowtarzalną szansę uścisnąć 
rękę Pana Trenera, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, wziąć autograf czy nawet 
chwilę porozmawiać. Dla nas, w większości kibiców Lechii, Arki czy Stomilu 
spotkanie to było olbrzymią frajdą i rzadką okazją obcowania z żywą legendą 
naszych klubów, człowiekiem, który uczestniczył w największych sukcesach 
w ich historii! 
 Dziękujemy Panie Trenerze! 
       Arek D. 
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To dwie zupełnie inne funkcje, ale bez wątpienia każda z nich wymagała ode mnie włożenia bardzo dużego nakładu pracy i 
ciągłego doskonalenia się. Na boisku zupełnie inaczej widzi się wiele rzeczy, niż zza linii bocznej. Zawodnik skupia się 
przede wszystkim na walce i jak najlepszej realizacji swoich zadań taktycznych, a trener musi myśleć o najlepszych 
rozwiązaniach i dla drużyny, i dla każdego z graczy osobno. Zawodnik musi się dobrze i zdrowo prowadzić, dużo 
wypoczywać i pilnować diety, natomiast trener wciąż doskonalić się taktycznie, analizować grę przeciwników i 
przygotowywać treningi. Poza tym prowadząc drużynę bierze się za nią i za wszystkie decyzje jej dotyczące 
odpowiedzialność. O wiele łatwiej jest być dobrym zawodnikiem, niż trenerem! 
 
Które wydarzenie z Pana kariery trenerskiej wspomina Pan najmilej, a o którym wolałby Pan zapomnieć? 
Każdy trener, nieważne czy nazywa się Kaczmarek, van Gaal, Mourinho czy Nawałka, ma w swoim życiorysie wzloty i 
upadki. Każdy bez wyjątku wcześniej czy później dostaje lekcję pokory, która pozwala jeszcze bardziej uszanować 
odnoszone sukcesy. Dla mnie niewątpliwie najpiękniejszymi chwilami w karierze trenerskiej były Wicemistrzostwo Polski 
juniorów z Lechią Gdańsk, awans do Ekstraklasy ze Stomilem Olsztyn czy Wicemistrzostwo Poski z Dyskobolią Grodzisk 
Wlkp. Niezwykle miłym uczuciem jest również świadomość, że odkryłem i wytrenowałem wielu zawodników grających w 
Reprezentacji Polski i najlepszych europejskich klubach. Wciąż jestem dumny z wielu moich wychowanków! 
Najbardziej przykre doświadczenia mojej kariery to bankructwa i upadki klubów, w których pracowałem i z którymi się 
emocjonalnie wiązałem, jak jeszcze w starym tysiącleciu Lechia i Sokół Tychy czy już w nowym Stomil czy GKS Katowice. 
Szczęście, że znajdują się ludzie, którym udaje się wskrzeszać te kluby i nadawać im nową jakość! Praca w tych 
biednych warunkach ma jednak często swój niepowtarzalny urok, czuć w drużynie jedność i oddanie, a 7-8 miejsce w 
lidze smakują niczym Mistrzostwo Świata. 
 
Kto odegrał najistotniejszą rolę w Pana przygodzie z piłką nożną? 
Najistotniejszą rolę odegrało życie. Urodziłem się i wychowałem na Bałutach, jednej z najbiedniejszych dzielnic Łodzi. 
To życie tam nauczyło mnie szacunku do siebie, swojej pracy i innych oraz ukształtowało mój charakter. Na mojej ulicy 
wychowało się wielu wybitnych sportowców grających w piłkę, hokej czy uprawiających boks. Sport był dla nas szansą na 
oderwanie się od szarzyzny życia, a jednocześnie okazją do poprawienia swojego życiowego statusu i wyjścia z biedy. 
Bardzo ważnymi osobami w moim sportowym życiu byli niewątpliwie moi pierwsi trenerzy, którzy ukształtowali mnie jako 
sportowca i trenera: Leszek Jezierski i późniejszy selekcjoner reprezentacji Polski i Sudanu Wojciech Łazarek. 
Niewątpliwie odcisnęli oni duże piętno na mojej dalszej karierze. 
 
Który stadion zrobił na Panu największe wrażenie? Czym? 
Zdecydowanie Stadion Śląski w Chorzowie, na którym rozegraliśmy z Reprezentacją jeden z najlepszych meczów w 
historii naszej piłki nożnej. Wygrana 2:1 z Portugalią prowadzoną przez Luiza Felipe Scolariego, który zdobył w 2002 
roku z Brazylią tytuł Mistrzów Świata, była dla nas czymś magicznym. 
Stadionem, na który bardzo chętnie przychodzę jest również nowy stadion Lechii, który jest jednym z najpiękniejszych 
obiektów w Europie. Poza tym ogromnym sentymentem darzę ten przy ul. Traugutta w Gdańsku. Budzi on mnóstwo 
wspaniałych wspomnień. 
 
Jakie to uczucie pokonać Portugalię prowadzoną przez Scolariego z Cristiano Ronaldo, Nanim, Ricardo Carvalho, 
Deco i Nuno Gomesem w składzie? Czy odbieraliście to jako sen na jawie? 
Uczucie bez wątpienia wspaniałe! Ogromny powód do radości i dumy! Nikt na nas nie stawiał, gdy wychodziliśmy na mecz 
mając w składzie jeszcze wtedy anonimowych Bronowickiego, Golańskiego, Kowalewskiego czy Błaszczykowskiego. 
Chłopcy stanęli na wysokości zadania, a sztab trenerski mógł być dumny z faktu, że przekonaliśmy ich o własnej sile i 
wartości, odpowiednio zdopingowaliśmy i opracowaliśmy skuteczną taktykę! Sprawiliśmy radość sobie i milionom naszych 
rodaków! 
 
Jak Pan widzi swoją najbliższą przyszłość? Nie kusi Pana do powrotu na ławkę trenerską? 
Absolutnie nie. Karierę trenerską zacząłem ponad trzydzieści lat temu w gdańskiej Lechii i na Lechii ją zakończyłem. 
Historia zatoczyła koło. Planuję poprowadzić jeszcze drużynę złożoną z piłkarzy, których odkryłem, wychowałem i 
ukształtowałem w moim meczu benefisowym, w którym zmierzyliby się z kadrą Beenhakkera z lat 2006-2008. Na tym 
zakończę! Praca w klubie nie wchodzi już w rachubę. Teraz staram się wychowywać swoich następców. Angażuję się w 
akcję „Top talent”, która ma na celu wyselekcjonowanie trzydziestu najbardziej perspektywicznych chłopców z Gdańska 
w wielu 11-13 lat i pracę nad nimi i ich umiejętnościami. Prowadzę też wykłady na AWF-ie dla przyszłych trenerów. Na 
nudę nie narzekam. 
 
Dziękujemy serdecznie za spotkanie! Życzymy zdrowia i kolejnych wybitnych wychowanków! 
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Wywiad z Panem Konserwatorem Wiesławem Truszczyńskim 
 

Jak długo pracuje Pan już w naszym Ośrodku?  
Na pewno o wiele dłużej, niż chodzicie po tym świecie! W maju stuknie mi okrągłe 
trzydzieści lat. Sporo rzeczy przez ten czas widziałem, Ośrodek bardzo się 
zmienił! 
 
To pewnie nawet nie pamięta Pan jak 
zaczęła się Pana przygoda z MOW-
em?  
Co mam nie pamiętać!? Pamiętam bardzo 
dobrze! Najpierw zostałem przyjęty do 
pracy w kotłowni jako palacz, a później 
dopiero zostałem konserwatorem. Jakiś 
czas temu zostały mi też przekazane 
takie zadania, jak opieka nad rowerami i 
zajmowanie się ogrodem. 
 
Skoro pracuje Pan tutaj już prawie 30 lat, to zna Pan pewnie wiele 
ciekawych historii z życia naszego Ośrodka. Czy mógłby Pan opowiedzieć 
jakąś?  
Tak, oczywiście! Jakieś parę lat temu chłopcy zajmowali się ogrodem. Tam mieli 
swoje działeczki, na których uprawiali to, co chcieli np. ogórki albo marchewkę. 
 
Wszystkich ciekawi skąd wzięła się Pana ksywka „Trupek”? Pewnie wiąże się 
z tym jakaś zabawna anegdota. 
Hmm… no sam nie wiem… Raczej żadna ciekawa historia się z tym nie wiąże. 
Wydaje mi się, że może ona pochodzić od mojego nazwiska: Truszczyński. No bo 
skąd indziej? Przecież żyję! I mam się dobrze! 
  
Jakiej muzyki Pan słucha? 
Uwielbiam rock and rolla lat sześćdziesiątych! 
  
A do jakich filmów przysiada Pan najczęściej? 
Z reguły do kina nie chodzę i jak coś oglądam, to przeważnie odpoczywając w 
domu. Jak już włączam telewizję, to raczej nie oglądam filmów, tylko sport. 
Bardzo lubię emocjonować się przy boksie, KSW, piłce ręcznej oraz piłce nożnej. 
 
Dziękujemy serdecznie za wywiad! Czy na zakończenie chciałby Pan kogoś 
pozdrowić na łamach naszej gazetki? 
Również dzięki! Tak, chciałbym pozdrowić wszystkich pracowników Ośrodka, 
wszystkich chłopców oraz dyrekcję! 
 
    Rozmowę przeprowadzili Rafał B. i Piotrek Ś. 
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Słodkie dźwięki dla 
Wychowawczyni Basi 

HYDE PARK 
 

(czyli wasze prace, teksty, podziękowania, pozdrowienia i co tylko wymyślicie) 
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Drogi Panie Dyrektorze! 
Prosimy o utworzenie koła tanecznego! Miejsce mamy, 

muzykę też, dziewczyny wybierzemy spośród nas, a 
instruktor nam niepotrzebny. Teraz czekamy tylko na 

Pańskie magiczne „TAK!” 

Pozdrowienia dla Romowskiego 
od jego Mistrzunia Dawida 

Siemieniuka! 

Pozdrowienia od Mateusza 
K. dla wychowawczyni 

Pauliny! 

Pozdrowionka od Skocznia dla Arusia P. <3 
Pozdrowienia dla Mansfelda! Żeby szybko 

wrócił do nas wszystkich, bo tęsknimy! 

Pozdrowienia dla wychowawcy Leszka Gizy od 
najlepszego wychowanka!!! 

PS Chcem (sic!) na żużel! Tylko GKM! 

(raczkujący dopiero) KĄCIK HUMORU IM. PANI DYREKTOR 
 

 Co robi skejt w toalecie? … Szaleje na desce. 

 Co mówi wkurzony ogrodnik do kolegi? … Przesadziłeś. 

 Jakie jest najlepsze auto dla terrorysty? … Citroen C4 

 Co robi 9,50 w portfelu? … Ledwo dycha 

 Jak nazywa się uzależniony komar? … Narkomar. 

 Dlaczego w kosmosie nie ma dobrej imprezy? … Bo nie ma atmosfery. 
 

Sucharami poczęstował nas Suchy 

Patriotyczna grafika Pawła G. z grupy V 
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PRZED NAMI: 
 
 

W maju: 
 

Wiosenna edycja turnieju MOWCUP organizowana przez wychowawców 
Tadeusza Świderskiego i Waldemara Piłata 

    
Zawody strzeleckie organizowane przez wychowawców Leszka Gizę, 
Mirosława Górnika i Macieja Filuta 

 
Turniej piłki siatkowej organizowany przez wychowawców Jarosława 
Lebiedziuka i Jarosława Mostowego 

 
 
 
 W czerwcu: 
 

MOWTROP w stylu Dzikiego Zachodu organizowany przez nas wszystkich!!! 
 
Konkurs Graffiti organizowany przez wychowawców Beniamina 
Dembińskiego i Agnieszkę Predygier 
 
Zakończenie klas III organizowane przez wychowawców Mariusza 
Chojniaka i Przemysława Siemieniuka wraz ze swoimi klasami 
 
Piąty numer „MOW News” z naszą relacją z podróży do Warszawy, 
spotkania ze Zbigniewem Bońkiem, wizyty w studiu Dzień Dobry TVN i 
kibicowania Legii w zwycięskim meczu ekstraklasy z Pogonią Szczecin i… 

 
 

WAKACJE!!! 
 


