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OD REDAKCJI 
 
 Szanowni Wychowawcy, Drodzy Koledzy, 
 

gdy spotkali śmy si ę z Wami pierwszego wrze śnia podczas apelu rozpoczynaj ącego 
kolejny rok szkolny, wszyscy mieli śmy to samo wra żenie: ledwie rozpocz ęli śmy 
wakacje, a ju ż trzeba było wraca ć nad Nogat. Kalendarz kłamie! Lipiec i sierpie ń 
to zdecydowanie dwa najkrótsze miesi ące w roku! 

Z jednej strony szkoda nam sło ńca, pla ży, jeziorka i znajomych, z drugiej 
jednak t ęsknili śmy troch ę za Malborkiem, kumplami z grupy, kółkami zainteres owań i 
nawet troch ę za naszymi wychowawcami ze szkoły i internatu. No i jeste śmy, zwarci 
i gotowi! 

Cieszymy si ę, że w O środku mamy trzy nowe grupy: III, VII i VIII. Na pew no 
si ę u nas zadomowicie! Po cichu liczymy, że który ś z Was odwa ży si ę i zasili 
szeregi naszej redakcji. Byłoby nam miło. Dobrze te ż, że koledzy z pi ęciu 
pozostałych grup cali, zdrowi i pełni nowych sił wr ócili na Jagiello ńsk ą. 
Oficjalnie witamy Was w roku szkolnym 2015/2016! 

Zarówno we wrze śniu, jak i pa ździerniku działo si ę naprawd ę sporo, wi ęc i 
materiału mieli śmy pod dostatkiem: czekało nas mnóstwo corocznych p lanowanych 
imprez i turniejów, jak i wiele nowych niespodziewa nych przedsi ęwzi ęć. A oto przed 
Wami efekt naszej dwumiesi ęcznej pracy: kolejny, szósty ju ż, numer MOW News. 

Przyjemnej lektury! 
 

Redaktorzy: 
B. Bednarczyk, M. D ębowski, J. Fikowski, J. Franiak, K. Ignacak, 
K. Komosi ński, P. Krause ,  K. Ossowski, J. Szczypior,  M. Stenka  
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/16 
 
 Pierwszego września rozpocząłem mój trzeci już rok szkolny w 
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku. Różnił się on będzie jednak 
od pozostałych, ponieważ zakończony będzie egzaminem gimnazjalnym. Obiecałem 
sobie, że wypadnę na nim jak najlepiej, dlatego od początku wziąłem się konkretnie 
za naukę. Ani się obejrzymy, a już będzie kwiecień i czas testów. 

Nowy rok szkolny tradycyjnie zaczął się apelem, podczas którego dyrektor 
przywitał wszystkich zebranych i oficjalnie zakończył wakacje. Poinformował nas 
też o wielu zmianach, które zaszły w Ośrodku: przedstawił nowych nauczycieli od 
języka angielskiego, języka niemieckiego, fizyki i religii oraz nowego trenera piłki 
ręcznej, poinformował nas też o tym, że przyszło do nas wielu uczniów i utworzono 
trzy całkiem nowe grupy: III, VII i VIII, mnie jednak najbardziej zainteresowała 
informacja, że będzie tylko jedna trzecia klasa, na którą złoży się moja VI grupa oraz 
kilku chłopaków z grupy VIII, którzy do nas dołączą. Na początku nie wszyscy byli 
z tego zadowoleni, ale z biegiem czasu przyzwyczailiśmy się do siebie i 
dogadaliśmy. 

Najcięższe, jak co roku, okazało się dla mnie jednak przywyknięcie do 
porannych pobudek i gimnastyki, których nie miałem w wakacje. Reszta nie sprawiła 
mi problemów. Misję: egzamin gimnazjalny 2016 uważam za rozpoczętą! 

 

       J. Szczypior 
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NIESPODZIANKA!!! 
 
Pierwszy raz na łamach naszej gazetki umieszczamy tekst osoby nie uczącej się przy Jagiellońskiej! 

Oskarowi i Piotrkowi, naszym przedstawicielom w Młodzieżowej Radzie Miasta Malborka tak spodobał się 
tekst felietonu ich koleżanki z tej instytucji, że poprosili ją o możliwość zaprezentowania go Wam na łamach 
MOW News. 

Specjalnie dla Was umieszczamy felieton uczennicy jednej z malborskich szkół średnich Justyny 
Okrucińskiej z jej przemyśleniami na temat rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego. Mam nadzieję, że 
przypadnie Wam do gusty tak bardzo, jak nam. 

 
        Redaktorzy 
     
 
 

KILKA PRZEMYŚLEŃ NA NOWY ROK SZKOLNY 
 

Jest koniec sierpnia, do końca wakacji pozostały cztery dni. Jak obliczył mój kolega z "biol-chemu" 
(tak, "biol-chemu", skąd u niego taka znajomość matematyki - nie wiem) minęło nam już 98 procent wakacji. 
Jest to więc  idealny czas na pierwsze podsumowania i wnioski. Dlaczego? Bo właśnie wtedy zaczynamy 
rozumieć, że szkoła to nie niejasny koszmar z naszych snów. Że to autentyczne miejsce, niepokojąco 
przypominające więzienie. Na naszych plecach czujemy czyjś ostry oddech. Gdy odwracamy się, 
spodziewamy się zobaczyć nielubianego przez nas nauczyciela, jednak okazuje się, że to zwyczajna 
wakacyjna paranoja. Każdy jednak wie, że to długo już nie potrwa. Już niedługo i nauczyciele-widma 
przekształcą się w niepokojąco rzeczywistych ludzi, przyglądających się twoim plecom, gdy piszesz 
kartkówkę. Bądź sprawdzian. Bądź, daj Boże, test! Bo to zawsze lepiej mieć możliwość strzelania odpowiedzi. 
To jak bonus do szpinaku. Niezbyt pocieszające, bo to ciągle szpinak, ale zawsze jakiś plus. 

  
Bycie uczniem to trauma i stres. To jak praca w korporacji - jesteś członkiem grupy i zawsze obrywa ci się za 
innych. Żyjesz w ciągłym stresie, że szef się dowie, jak go obgadywałeś, musisz się znać na wszystkim i robić 
wszystko niezależnie od pasji, chęci i umiejętności. Nieustanne napięcie spowodowane sprawdzianami, 
ocenami, nauką, maturą i tak dalej. Oraz drobniejszymi elementami tych szkolnych puzzli. Zgubionymi 
długopisami i starymi sprawdzianami. Nieprzyniesionymi linijkami i cyrklami. Niezjedzonym śniadaniem 
rano. Nieodrobioną pracą domową. Nienauczonym tematem. Nieprzepisanym zeszytem. Nienapisaną ściągą. 
Lista jest długa i mogłaby się ciągnąć w nieskończoność. 

  
Jak więc takie młode umysły, ledwie licealne, mają znieść taki stres? Oczywiście słuchamy muzyki zawsze i 
wszędzie. Może nie relaksacyjnej, ale ma na nas taki sam wpływ. Gryzmolimy po zeszytach, co doprowadza 
do furii nauczycieli. Nie robimy tego ze złej woli! Pamiętajcie! W nowym roku szkolnym podchodźcie do 
gryzmołów na końcu zeszytów łaskawiej (o ile są cenzuralne)! 

 
Ale powrót do szkoły ma też swoje mocne strony. Przyznaję, całkiem to nawet lubię. Co? - spytacie - jak 
można lubić powrót do szkoły? Ależ oczywiście, ze można. Uwielbiam moje nowe-używane podręczniki, 
wiedzę, którą już niedługo z nich wyczytam. Nie żartuję, to prawda, jestem uczniem niepoprawnym. 
Uwielbiam mój piórnik, po raz pierwszy od roku wypchany po brzegi na kilka dni, dopóki znowu nie odkryję, 
że nie potrzebuję większości z tych rzeczy. Nadzieja, że będą nowi, sympatyczni ludzie w mojej klasie, którzy 
sprawią, że będzie w naszym towarzystwie jeszcze zabawniej. Rozmyślania nad planem lekcji i płonne 
nadzieje, żeby okazał się znośny. Perspektywy przeżycia nowych przygód z twoją klasą, o której będą później 
krążyły legendy. Jak można powiedzieć, że powrót do szkoły to samo zło? Że wiążą się z nim same minusy?  
 
To co tutaj napisałam to prośby i jednocześnie życzenia dla wszystkich uczniów - żeby nowy rok szkolny 
właśnie taki był. I mam do was jeszcze jedną prośbę - nie idźcie do szkoły jak tabula rasa, czysta kartka. 
Idźcie do niej jako kartka zapisana marzeniami i pozytywnym nastawieniem do tego co nas czeka. Bo 
przecież w szkole nie ma w oknach krat. Może to jednak nie jest więzienie? 
 
 

Justyna Okrucińska 
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ZIELONA SZKOŁA W BORACH TUCHOLSKICH 
 
 Po trzech tygodniach ciężkiej pracy w szkole 21 września wyjechałem wraz z 
wychowawcami Agnieszką i Benkiem oraz pozostałymi członkami Koła Ekologicznego 
na trzydniowy wyjazd do Funki. 
 Pierwszego dnia Zielonej Szkoły wyjechaliśmy na około 20-kilometrową 
wycieczkę rowerową, podczas której poznawaliśmy przyrodę Parku Narodowego Bory 
Tucholskie. Wróciliśmy cali mokrzy, brudni od błota i wymęczeni, ale szczęśliwi i pełni 
nowych informacji. 
 Drugiego dnia dalej poznawaliśmy charakterystyczne dla tego regionu rośliny i 
zwierzęta, jednak robiliśmy to już nie przy pomocy roweru, a kajaka. 17,5 km spływu 
dało nam w kość do tego stopnia, że wieczorem przy ognisku mało kto miał siły 
trzymać kije z kiełbaskami nad płomieniami. 
 W drodze powrotnej żartowaliśmy, że wyjazd przypominał nam bardziej obóz 
sportowy niż wycieczkę krajoznawczą, ale z drugiej strony dzięki rowerom i kajakom 
mogliśmy dowiedzieć się i zobaczyć o wiele więcej, niż gdybyśmy podróżowali pieszo. 
Wyjazd wszystkim bardzo się podobał. Nabraliśmy nowych sił i złapaliśmy ostatnie 
promienie letniego słońca. 
       K. Komosiński 

KASZUBY SPRZED 200 LAT 
 
 W połowie września miałem okazję przenieść się w czasie o jakieś dwieście lat i 
poznać realia m.in. tamtejszej szkoły z drewnianymi ławkami, pisaniem gęsim piórem i 
klęczeniem na grochu. Różni się nieco od naszej i – szczerze mówiąc – raczej bym się nie 
chciał zamienić. 
 Wychowawczyni Agnieszka zabrała mnie i kilkunastu moich kolegów z różnych 
klas na wycieczkę do skansenu we Wdzydzach Kiszewskich. Mieliśmy tam okazję 
przyjrzeć się dokładnie temu, jak wyglądało życie na Kaszubach w XVIII wieku: w jakich 
warunkach mieszkano, pracowano i uczono się. Przekonaliśmy się, jak uciążliwe było życie 
bez prądu i wszystkich przyrządów mechanicznych, które robią za nas mnóstwo 
codziennych czynności. 
 Poza wystawami muzealnymi czekało nas poznawanie alfabetu kaszubskiego oraz 
podwórkowych gier i zabaw, w które bawiły się dzieci kilkaset lat temu. Było to bardzo 
ciekawe doświadczenie. Na szczęście cali i zdrowi wróciliśmy do XXI wieku. 
 

       K. Komosiński 

POZNAJEMY NASZE SIŁY ZBROJNE 
 
 W połowie października wychowawcy Justyna i Remek przygotowali dla 
całej grupy pierwszej niespodziankę, która dostarczyła nam mnóstwa wrażeń i 
przyjemności. Wszyscy kiedyś marzyliśmy, żeby zostać żołnierzami, aż tu nagle po 
szkole…zabrali nas do jednostki wojskowej! 
 Nie były  to jednak zwykłe koszary. Pojechaliśmy do Królewa Malborskiego 
na lotnisko wojskowe, gdzie  oprowadzający nas major opowiedział historię 
jednostki, pokazał nam hangary, pasy startowe oraz same samoloty z bliska. 
Mieliśmy także okazję obserwować odrzutowce podczas lotów próbnych, które 
przemknęły tuż nad naszymi głowami. Hałas był tak silny, że nie słyszałem 
własnych myśli, a podmuch taki, że prawie straciliśmy głowy. 
 Spełniło się jedno z moich marzeń: widziałem odrzutowiec z bliska. Może 
niedługo uda mi się spełnić kolejne i zaliczyć lot tą niesamowitą maszyną. Myślę, że 
z marzeń o byciu żołnierzem tak naprawdę jeszcze nie wyrosłem. 
 
       M. Stenka 
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JESIENNY MOW CUP 
 
 Po raz kolejny piłkarska gorączka ogarnęła cały malborski Ośrodek! Wszystkie 
grupy sumiennie trenowały różne ustawienia i warianty taktyczne, żeby jak najlepiej 
zaprezentować się podczas turnieju i zdobyć, co najmniej do wiosny, prestiżowy Puchar 
Dyrektora. 
 W rozgrywkach nie było zdecydowanego faworyta, jednak kilka drużyn 
wyraźnie odstawało poziomem od pozostałych. O ile w każdej z dwóch grup kwestia 
awansu do półfinałów rozstrzygnęła się dość szybko, o tyle już w fazie pucharowej 
mieliśmy do czynienia z ciekawymi i wyrównanymi meczami. 
 Dużą niespodziankę sprawili wychowankowie z najmłodszej VIII grupy, którzy 
jako jedyni spośród nowoutworzonych zespołów awansowali do półfinału. Tam niestety 
ulegli starszym kolegom z grupy VI, a następnie minimalnie w meczu o 3. miejsce 
reprezentantom grupy I 2:3. Ich postawa zasługuje jednak na duży szacunek i ogromne 
brawa! 
 W finale turnieju zasłużenie spotkały się ekipy prezentujące dotychczas 
najwyższy piłkarsko poziom: grupy II i VI. Wszyscy liczyli na zacięty i emocjonujący 
pojedynek, jednak wychowankowie grupy VI wyraźnie nie mieli wtedy swojego dnia i 
przegrali 1:8. Puchar wylądował na piętrze grupy II, podobnie jak tytuł króla strzelców, 
który z 13 golami przypadł jej reprezentantowi S. Świętochowskiemu. Zwycięzcom 
gratulujemy sukcesu, a pozostałym ekipom woli walki i sportowej postawy! 
 
       J. Fikowski 

A MOGŁO BYĆ INACZEJ… 
 

W drugiej połowie września nasz Ośrodek odwiedziła grupa aktorów ze 
spektaklem pt. A mogło być inaczej. Celem występu było uświadomienie nam, jak 
niebezpieczna dla nas i dla naszego otoczenia może być jazda samochodem pod 
wpływem alkoholu. 

Wszystkie grupy zgromadziły się na auli, gdzie zaprezentowano nam 
historię mężczyzny, który w młodym wieku zabił człowieka jadąc samochodem 
pod wpływem alkoholu. Spędził przez to kilkanaście lat w więzieniu i stracił 
bezpowrotnie swoją rodzinę. Bohater po dłuższym czasie od wyjścia na wolność 
stara się ponownie wrócić do rzeczywistości i znaleźć pracę. Potrzebuje do tego 
prawa jazdy, z czym zgłasza się do instruktora, któremu opowiada swoją historię. 

Prócz przejmującej opowieści aktorzy pokazali nam kilka filmów 
przedstawiających wypadki samochodowe spowodowane przez kierowców 
prowadzących pod wpływem alkoholu oraz przedstawili wyniki badań, pokazujące 
jak bardzo nawet jedno piwo upośledza nasz refleks i opóźnia nasze reakcje. Myślę, 
że każdemu z nas dało to dużo do myślenia, 

      J. Fikowski 

PRZYJACIELSKA POMOC 
 

W ostatni piątek września wyjechałem wraz z wychowawcą Pawłem i 
kolegami z grupy IV do Kwidzyna, żeby pomóc tamtejszemu Stowarzyszeniu 
„Akwedukt” w uporządkowaniu ich terenów zewnętrznych. 

Na miejscu czekało nas sporo pracy, z wysprzątaniem terenu wokół budynku 
uporaliśmy się błyskawicznie, jednak później musieliśmy wyładować ciężarówkę 
wypełnioną płytami chodnikowymi. Na oko było ich 544, ale dzięki wspólnemu 
zaangażowaniu, przy dobrej pogodzie i pełnej żartów i humoru atmosferze już po 
kilku godzinach wszystko było zrobione! 

Na zakończenie czekała nas bardzo miła niespodzianka, ponieważ w podzięce 
za nasz wysiłek otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia ogromną pizzę. 
Cieszymy się, że mogliśmy pomóc, a przy okazji pogadać, pośmiać się i dobrze 
zjeść! 

      K. Ignacak 
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PIĘKNA B(RZ)YDGOSZCZ 
 
 We wtorek 27 października całą ekipą koła dziennikarskiego 
wyjechaliśmy do Bydgoszczy na mecz ćwierćfinału Pucharu Polski pomiędzy 
tamtejszym Zawiszą a ekstraklasowym Śląskiem Wrocław. Towarzyszyli nam 
koledzy z grupy drugiej, którzy w ten sposób zostali nagrodzeni przez dyrekcję 
za zwycięstwo w najbardziej prestiżowym z Ośrodkowych zawodów: 
piłkarskich rozgrywkach MOW Cup. 
 Podczas podróży okazało się, że sam mecz nie był jedyną atrakcją, 
którą przygotowali dla nas wychowawcy. Gdy dojechaliśmy już do 
Bydgoszczy, to pierwsze kroki skierowaliśmy do … ogrodu zoologicznego 
Myślęcinek. W pięknym ZOO położonym na przedmieściach miasta mogliśmy 
zobaczyć nie tylko ponad trzymetrowego tygrysa, węże, krokodyle, zebry, 
papugi i latające wokół nas wielkie motyle, lecz także zwierzęta, których nie 
zobaczymy w innych ogrodach, a pewnie również i na wolności: mnóstwo 
wspaniale zadbanych zwierząt z naszych terenów. Ogromne wrażenie zrobiły 
na nas wielkie orły oraz sowy, pływający bóbr, zwinięte w jeden wielki kłębek 
łasice czy drapieżne rysie, a także pływające wielkie szczupaki, karpie i okonie. 
 Drugim punktem naszej wycieczki było zwiedzenie bydgoskiego 
centrum ze Starym Miastem, Rynkiem, Ratuszem i Operą na czele. Pochodzący 
z Bydgoszczy nasz kolega Kamil okazał się świetnym przewodnikiem i pokazał 
nam wszystkie najbardziej znane atrakcje miasta. Na koniec mogliśmy 
porównać miejsca, w których byliśmy ze średniowieczną makietą miasta i na 
chwilę przenieść się w czasie o kilkaset lat. 
 Ostatnim i najważniejszym punktem naszej wyprawy był 
ćwierćfinałowy mecz Pucharu Polski pomiędzy Zawiszą Bydgoszcz a Śląskiem 
Wrocław. Wszyscy jesteśmy zapalonymi kibicami i od kilku dni z 
niecierpliwością czekaliśmy na ten mecz. Na pięknym nowoczesnym stadionie 
byliśmy już godzinę przed rozpoczęciem gry, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć 
cały obiekt i przyjrzeć się rozgrzewce zawodników, których wcześniej 
widzieliśmy tylko w telewizji. Sam mecz rozgrywany był w bardzo szybkim 
tempie z nieznaczną przewagą ekstraklasowego Śląska. Obie drużyny miały po 
kilka okazji bramkowych, jednak niestety żadnej z nich nie udało się zdobyć 
gola. Mimo tego sam mecz rozgrywany przy sztucznych światłach bardzo nam 
się podobał i na pewno długo będziemy go pamiętać. 
 Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy późnym wieczorem do 
Malborka. O ile jeszcze z rana często żartowaliśmy sobie z Bydgoszczy  
Brzydgoszczy, o tyle w drodze powrotnej nikt już tego nie powtarzał. Ogród 
zoologiczny, odnowione centrum miasta oraz wspaniały stadion dodają 
ogromnego uroku temu miastu, dzięki czemu wszystko bardzo pozytywnie nas 
zaskoczyło. 
 
    P. Krause, K. Komosiński, B. Bednarczyk 
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DEBIUT W MŁODZIEŻOWEJ RADZIE MIASTA 
 
 Nowy rok szkolny zaczął się dla mnie rewelacyjnie, bo już na jego początku 
dowiedziałem się, że wraz z moim kolegą Oskarem będę miał okazję reprezentować 
nasz Ośrodek na posiedzeniach Młodzieżowej Rady Miasta Malborka. Nigdy wcześniej 
w czymś takim nie brałem udziału, więc trochę obawiałem się, żeby nie zrobić z siebie 
pośmiewiska, ale okazało się, że zupełnie niepotrzebnie. 
 Pierwsze spotkanie odbyło się 16 września w Urzędzie Miasta. Gdy weszliśmy 
do ogromnej sali posiedzeń dorosłej Rady Miasta, trochę nas zatkało, ale szybko 
podeszły do nas osoby z Młodzieżowej Rady Miasta, przedstawiły się i wprowadziły 
nas we wszystko. Dzięki nim strach zupełnie odpłynął. 
 Całe spotkanie składające się praktycznie wyłącznie ze sprawozdań z działań w 
poprzednim roku szkolnym przesiedzieliśmy w milczeniu, pod koniec tylko składając 
ślubowanie przygotowane dla nowych radnych. 
 Teraz już wiemy, na czym polega praca uczniów w tej Radzie i na pewno 
częściej będziemy zabierać głos, walcząc o nasze sprawy i dobrze reprezentując MOW! 
 

P. Lewandowski 

WYJAZD RADNYCH DO GDAŃSKA 
 
 W tydzień po pierwszym zebraniu Młodzieżowej Rady Miasta wybraliśmy się 
całą ekipą razem z dorosłymi radnymi do Gdańska, by zwiedzić znajdujące się zaraz przy 
stoczni Europejskie Centrum Solidarności. 
 Zaraz po wejściu do autokaru wiedziałem, że wyjazd musi się udać, bo atmosfera 
panująca wśród naszych kolegów i koleżanek z Rady była wyśmienita, a nas – nowych – 
przyjęli bardzo dobrze! Dużo rozmawialiśmy i żartowaliśmy, więc podróż do Gdańska 
minęła błyskawicznie. Budynek ECS z zewnątrz jakby zardzewiały robi bardzo słabe 
wrażenie, jednak po wejściu do środka całkowicie zmienia się o nim zdanie. Jest jednym 
z największych, najnowocześniejszych i najwspanialszych budynków w Trójmieście. 
 Przewodnik oprowadził nas po najważniejszych pomieszczeniach budynku, 
opowiedział o jego roli i znaczeniu, a także pokazał nam bardzo ciekawą wystawę, 
przedstawiającą historię Solidarności oraz jej rolę w obaleniu w Polsce systemu 
komunistycznego. 
 Po zwiedzaniu udaliśmy się na obiad, który wszystkim bardzo smakował i 
mogliśmy wracać nad Nogat. Wyjazd wszystkim bardzo się podobał i dostarczył różnych 
ciekawych wiadomości, a przede wszystkim bardzo zintegrował zespół! 
 

P. Lewandowski 

SPOTKANIE Z BYŁYM WIĘŹNIEM 
 

W czwartek 22 października spotkaliśmy się w świetlicy grupy V z były gangsterem Piotrem Stępniakiem. 
Opowiedział on nam o swoim życiu, błędach jakie popełnił i o tym, co stracił spędzając praktycznie całe swoje  
dorosłe życie za kratami. 

Pan Piotr spędził cztery lata w poprawczaku, trafiając tam w wieku 14 lat, i dwadzieścia cztery w więzieniu. 
Należał on do zorganizowanej grupy przestępczej liczącej około 30 osób, która handlowała bronią i narkotykami, 
ściągała haracze, a co najgorsze – jak przyznał – sprzedawała kobiety do pracy we Włoszech. Często musiał używać 
przemocy i nie raz ryzykować swoim życiem. Zrobił w życiu wiele złych rzeczy nie myśląc o konsekwencjach i o 
tym, jak wiele bólu dostarcza innym ludziom. 

Dopiero w więzieniu miał on czas, żeby przemyśleć całe swoje życie, odciąć się od złego towarzystwa i 
zmienić się w dobrego człowieka. Dzięki wierze w Boga przejrzał na oczy i zobaczył, co jest naprawdę ważne i komu 
naprawdę na nim zależy. Napisał on wiele listów do ludzi, których skrzywdził i ma nadzieję, że mu wybaczyli. 

Historia Pana Piotra bardzo mnie poruszyła, tym bardziej, że do ośrodka trafił w podobnym wieku, co ja. 
Mam nadzieję, że nie pójdę jego drogą, nie warto. On przez krótką chwilę żył jak pan i miał wszystko, jednak szybko 
to stracił i wszyscy „przyjaciele” błyskawicznie się od niego odwrócili. Dla krótkich chwil i takich ludzi nie warto 
spieprzyć sobie życia! 

Po spotkaniu zostały mi w głowie słowa, od których zaczęła się jego przemiana. Na spacerniaku jeden z 
nieznanych mu więźniów podszedł do niego i powiedział: Bóg cię kocha! 

 

M. Dębowski 



 7/14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KASZUBSKIE KORZENIE HYMNU NARODOWEGO 
 
 Jednym z tekstów omawianych w drugiej klasie gimnazjum jest napisany przez 
Józefa Wybickiego Mazurek Dąbrowskiego, będący od 1927 roku hymnem Polski. Żeby 
lepiej utrwalić materiał, o którym mówiliśmy na zajęciach  wychowawcy zorganizowali 
nam – całej grupie drugiej – wycieczkę do dworku w Będominie na Kaszubach, w 
którym urodził się i żył w XVIII wieku Wybicki. 
 W dworku tym od kilku lat mieści się Muzeum Hymnu Narodowego, które było 
głównym punktem naszej wycieczki. Po przyjeździe pierwszą rzeczą, którą 
zobaczyliśmy, był wielki żelazny orzeł, którego skrzydła zrobiono z prawie 250 ostrzy 
rolniczych kos. Na wszystkich zrobił ogromne wrażenie. Później zobaczyliśmy dwie 
bardzo ciekawe wystawy. Pierwsza składała się z części, w której odtworzono warunki 
życia Wybickiego i z części, w której zebrano rzeczy związane z hymnem Polski,  jego 
historią oraz różnymi wykonaniami. Na drugą wystawę natomiast składały się różne 
przedmioty, w których użyto naszego godła: białego orła w koronie: mundury, 
odznaczenia, flagi, ozdoby itd. Była to prawdziwa podróż w głąb historii naszego narodu, 
zrobiło to na wszystkich duże wrażenie! 
 Drugim punktem naszej wyprawy był najwyższy szczyt Kaszub, góra Wieżyca, 
na której mieliśmy okazję wejść na trzydziestometrowy punkt widokowy i przekonać się 
z góry, jak piękne i, rozległe i różnorodne  są te tereny. Widok zapierał dech, a w dół 
raczej nikt nie próbował nawet zerkać. 
 Ostatnim punktem naszej wycieczki był rynek w Kościerzynie. Mieliśmy jeszcze 
wybrać się na ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, jednak mięso, w które 
zostaliśmy wyposażeni podczas drogi magicznie zniknęło i…nie było już czego rzucać 
na ruszt. 
 Żaden z nas nie spodziewał się, że w okolicy mamy tak ciekawe i piękne miejsca. 
Wycieczka wszystkim bardzo się podobała i, co najważniejsze, zapewniła solidną 
powtórkę informacji do sprawdzianu z polaka! 
        R. Bunalski 

INTEGRACJA GRUPY VIII NAD MORZEM 
 

Jesteśmy nową grupą i w ośrodku przebywamy dopiero od początku tego roku 
szkolnego. Wszyscy powoli poznajemy się i docieramy. Wychowawcy, żeby przyspieszyć 
integrację grupy i dać nam trochę odetchnąć od ośrodkowych murów postanowili 
zorganizować nam trzydniowy biwak w Kątach Rybackich. 

W środę 30 września wyjechaliśmy na trzy dni do pięknie położonego między 
Zalewem Wiślanym a Zatoką Gdańską ośrodka „Panorama” w Kątach Rybackich. Od razu 
po przyjeździe wychowawcy zabrali nas na długi spacer nad morze, podczas którego 
zbieraliśmy muszelki i bursztyny oraz układaliśmy wielki napis „GR. VIII” z tego, co 
znaleźliśmy na plaży. Roboty było bardzo dużo, ale efekt powalający. Po południu zaś 
podzieliliśmy się na dwie grupy i zagraliśmy mecz piłkarski na boisku praktycznie przy 
samym Zalewie. Raz na jakiś czas piłki znikały w tataraku, ale zawsze się znajdowały. 
Wyniku później już nikt nie liczył. 

Drugiego dnia zwiedzaliśmy Kąty Rybackie, zbieraliśmy grzyby w pobliskim lesie, 
pływaliśmy rowerami wodnymi, a wieczorem zorganizowaliśmy ognisko połączone z 
pieczeniem kiełbasek, do którego szybko przysiedli się uczniowie z łódzkiego liceum, 
którzy wyjechali do Kątów „zielonej szkole”. Dzięki temu mogliśmy przełamać pierwsze 
lody, pogadać i lepiej się poznać. 

Trzeci dzień upłynął nam na pakowaniu się, porządkach, ostatnim spacerze nad 
morze i grze w chowanego na terenie ośrodka, zorganizowanego przez wychowawców. Po 
obiedzie zmęczeni, ale szczęśliwi mogliśmy wracać do Malborka! 

Prócz tych wszystkich przygotowanych nam przez wychowawców atrakcji 
niewątpliwie dla nas jedną największych było to, że wyposażeni w jedzenie przez ciocie 
mogliśmy sami sobie przygotowywać posiłki. A w kuchni niektórych z nas mocno ponosiła 
fantazja. Wszystko jednak bardzo nam smakowało i szybko znikało ze stołów. Niektórzy z 
nas odkryli w sobie kolejny talent, który na pewno nie raz przysłuży się całej grupie! 

 

J. Franiak 
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GRA TERENOWA W NOWYM STAWIE 
 

Na początku września wychowawczyni Ania przygotowała dla najlepszych 
harcerzy z grupy V niespodziankę. Nie uprzedzając żadnego z nas powiedziała, że ja, 
Piotrek, Przemek, Darek, Paweł i Dawid za 15 minut mamy stać ubrani pod drzwiami. 
Dopiero po drodze dowiedzieliśmy się, że jedziemy wziąć udział w grze terenowej w 
Nowym Stawie. 

Na miejscu czekało już kilka drużyn harcerskich, z którymi mieliśmy 
rywalizować. Dostaliśmy kartkę z mapą i czekającymi nas zadaniami i rozpoczęliśmy 
grę. Konkurencje były przeróżne: od jedzenia tabliczki czekolady przy pomocy noża i 
widelca, poprzez malowanie na kartkach przedstawicieli drużyn, po układanie piosenek, 
prowadzenie wywiadów z mieszkańcami miasta czy rozpoznawanie znaków harcerskich. 
 Przy każdej ze stacji, nie bez pomocy wychowawczyni, otrzymaliśmy 
maksymalną ilość punktów, dzięki czemu udało nam się wygrać w całym turnieju. W 
nagrodę otrzymaliśmy pamiątkową figurkę i dyplom, a dodatkowo każdy z nas dostał po 
bidonie. Po zawodach mogliśmy się pobawić w ogromnych dmuchanych zamkach i zjeść 
kiełbaski z grilla czy watę cukrową. To było świetne popołudnie! 
 

        M. Dębowski 

MAMY MISTRZOSTWO POLSKI!!! 
 
 Wrzesień jest dla członków sekcji Smoczych Łodzi wyjątkowo trudnym i 
intensywnym miesiącem. Zaliczyliśmy mnóstwo treningów oraz obóz przygotowawczy 
przed Długodystansowymi Mistrzostwami Polski. Cel był jeden: zwycięstwo. Tym 
bardziej, że zawody były rozgrywane na Nogacie, na naszym terenie! 
 Na obóz przygotowawczy wyjechaliśmy do Gdańska, gdzie przez trzy dni 
praktycznie non stop trenowaliśmy nad siłą i dopracowaniem techniki. Ciężkie treningi 
przyniosły jednak efekt, bo już tydzień później mogliśmy się cieszyć z dwóch medali 
Mistrzostw Polski! Zdobyliśmy brąz w kategorii seniorów na 5200 m oraz złoto w 
kategorii juniorów na 3400 m! 
 Cały miesiąc bardzo ciężko pracowaliśmy, ale warto było. Stanąć na najwyższym 
miejscu podium w Mistrzostwach Polski było dla nas najlepszą nagrodą. Wszyscy 
byliśmy z siebie bardzo dumni! Co prawda w mięśniach czuliśmy cały wyczerpujący 
miesiąc, ale warto było! Jesteśmy najlepsi! 
        B. Bednarczyk 

PORZĄDKUJEMY MIERZEJĘ WIŚLANĄ 
 
 Tradycyjnie już – jak co roku – wybraliśmy się ekipą koła ekologicznego do Stegny 
na sprzątanie świata. Po intensywnym sezonie letnim na Mierzei Wiślanej turyści zawsze 
zostawią nam mnóstwo roboty. Niby coraz częściej i coraz głośniej mówi się w mediach o 
ochronie środowiska, ale głupi i nieodpowiedzialni ludzie nic sobie z tego nie robią. Wstyd 
mi za nich. 
 Po dotarciu na miejsce nie traciliśmy czasu i od razu wzięliśmy się za robotę. Każdy 
z nas otrzymał parę rękawiczek i duży worek na śmieci. Wychowawcy udzielili nam 
instrukcji co i jak zbierać, żeby nie zrobić sobie krzywdy oraz poinformowali, że w lesie jest 
bardzo dużo jadalnych grzybów, więc jak będziemy mieli szczęście, to jeszcze znajdziemy 
coś dla siebie. 
 Po kilku godzinach pracy i wielu zapełnionych workach nie mogę powiedzieć, że 
skończyliśmy pracę, bo roboty byśmy mieli może i do przyszłego lata, ale czas było wracać 
do Malborka. Najwięcej kilogramów śmieci uzbierał Sebastian z grupy IV, a i grzybów udało 
się nam wszystkim trochę nazbierać. Cieszę się, że mogłem spędzić całe przedpołudnie nad 
morzem i przyczynić się choć trochę do tego, że będzie na Mierzei ciut czyściej. A Was 
bardzo proszę o jedną rzecz: zastanówcie się dwa razy zanim rzucicie coś na ziemię. Może 
warto przenieść śmieci kilka metrów w ręce albo w kieszeni? Korona Wam przecież z korony 
nie spadnie. 
         M. Dębowski 
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OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 
 
 Czternasty października zawsze jest w naszym ośrodku świętem wyjątkowym. 
Od samej pobudki czuliśmy niepowtarzalny klimat, ponieważ w role wychowawców i 
nauczycieli wcielili się starsi uczniowie. Koledzy pod czujnym okiem pracowników 
przeprowadzili nam poranną gimnastykę i zbiórkę, a następnie kontynuowali pracę 
podczas lekcji. 
 Starsi koledzy bardzo wczuli się w rolę, prowadzili lekcje bardzo ciekawie, a 
niektórzy nawet stawiali nam oceny i robili kartkówki. Wszyscy dobrze się bawili, a tak 
urozmaicone zajęcia bardzo szybko nam minęły. Po szkole wszystkie grupy zebrały się w 
auli ośrodka, gdzie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, święta 
zarówno nas, uczniów, jak i nauczycieli. Podczas spotkania poznaliśmy historię tego dnia 
oraz jak obchodzony jest on w innych krajach. Mieliśmy okazję zobaczyć również 
specjalnie na tę okazję przygotowane przez naszych kolegów przedstawienie 
„Dziewczynka z zapałkami” oraz złożyć życzenia wszystkim pracownikom MOW. Na 
zakończenie poznaliśmy zwycięzców ogłoszonego z okazji święta konkursu literackiego.  

Po apelu do samego wieczora koledzy kontynuowali pracę z nami i czas zleciał 
nam bardzo szybko. Pomysł na uczczenie Dnia Nauczyciela bardzo mi się podobał. W 
tym dni zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogli poczuć się wyjątkowo. 

Wszystkim pracownikom MOW jeszcze raz serdecznie dziękujemy za pracę z 
nami i życzymy wielu sukcesów tak w szkole, jak i w życiu prywatnym! 

 

J. Franiak 

KONKURS LITERACKI ROZSTRZYGNIĘTY 
 

Tegoroczny konkurs literacki ogłoszony z okazji Dnia Edukacji Narodowej cieszył się dość dużym 
zainteresowaniem, ponieważ wzięło w nim udział dwudziestu trzech wychowanków, co stanowi niemal jedną 
czwartą stanu Ośrodka. Część z nich bardzo zaskoczyła organizatorów czy to oryginalnością w podejściu do tematu, 
czy to dojrzałością, czy humorem. 

Wygrały co prawda prace J. Kisiela i Ł. Trojanowskiego, jednak najwięcej radości dostarczył komisji 
oceniającej prace tekst K. Kowalika na temat: Wyobraź sobie, że MOW zmienił się w szkołę magii, a nauczyciele uczą 
przedmiotów związanych z czarami. Puść wodze wyobraźni i opisz swój tydzień w Młodzieżowym Ośrodku Sztuk 
Magicznych przy Jagiellońskiej 94. Pracę tę zamieszczamy w całości poniżej. Trzymajcie się mocno! Dobrej zabawy. 
 
 
 Pewnego upalnego dnia po drugim śniadaniu poszedłem na język angielski. Coś mi się od początku nie 
podobało, ponieważ wychowawca Paweł zamiast dać mi klucze, abym wziął książki, puknął się dwa razy w czoło, 
machnął trzy razy ręką i książki same przyleciały. 

Przestraszyłem się i zawołałem panią dyrektor. Gdy przyszła, okazało się, że jest wróżką. Mocno się 
przeraziłem, bo nie wiedziałem, co się tutaj dzieje. Całe szczęście, że zadzwonił dzwonek. Dyżur przy toalecie miał 
pan Marek Wojtachna. Okazało się, że jest Alladynem. Siedział sobie na dywanie między kabinami i wszystkich 
spokojnie obserwował. 

W tym momencie przyszedł pan majster o ksywie „Trupek” i pomyślałem, że m się przewidziało, ale 
spojrzałem jeszcze raz i wzrok mnie nie zawodził: majster miał sześć złotych zębów, sygnet, długie dredy i luźno 
ubraną czapeczkę. Był prawie jak Snoop Dog. 

Gdy wyszedłem z toalety i szedłem korytarzem wyskoczył przede mną Gargamel, którym był pan Tomek 
Wojtuszkiewicz i zaczął gonić Smerfetkę, panią Martę Neubauer. W tym samym czasie pani Marlena Smoter wybiega 
z klasy i krzyczy coś bardzo głośno. Nagle zapada cisza i pani Marlena zamienia się w Kopciuszka. 

Asystent czarnoksiężnika Pawła Brzozowskiego ubrany w czarno-białe szaty wchodzi z kotem na ramieniu – 
tym kotem jest Kuba Halicki. Z klasy języka polskiego wybiega pan Michał Bianga z piłką – wygląda jak Ronaldinho. 
Z następnej klasy wychodzi pajac cyrkowy, żongluje i skacze, jest bardzo śmieszny. Dobrze mu się przyjrzałem i 
okazał się nim pan Mariusz Chojniak. 

Ksiądz wybiega z klasy i krzyczy, a za nim wyłania się Batman, pan dyrektor Wilczyński. Ksiądz zamienia się 
w Jokera i zaczynają się bić. Batman wygrał, a Jokera zabrała wróżka pani dyrektor. Nagle zadzwonił dzwonek, 
weszliśmy do klasy i…wyłączyłem natrętny budzik. To był dość dziwny sen. 

 
          K. Kowalik 
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Wywiad z Panem Waldkiem Piłatem 
 
Wszyscy wychowankowie bardzo Pana lubią i szanują. Skąd wziął Pan pomysł na zawodowe 

zajmowanie się wychowywaniem młodzieży? 

Przy ulicy Jagiellońskiej spędziłem całą młodość. Tutaj się wychowywałem i często miałem do 
czynienia z chłopakami z Ośrodka. Byli to moi koledzy, z którymi rozmawiałem, grałem w piłkę, 
bawiłem się. Zawsze potrafiliśmy znaleźć wspólny język! W dorosłym życiu postanowiłem, że będę 
pomagał takiej młodzieży i próbował wyprostować Wasze kręte ścieżki. 
 
Rozumiem, że gdyby miał Pan jeszcze raz 

dokonywać życiowych wyborów, to zawodu by 

Pan nie zmienił? 

Wiadomo, że moja praca ma swoje plusy i minusy. 
Kto chce, zawsze znajdzie powody do narzekania. 
Ja jednak staram się czerpać z niej satysfakcję i 
traktuję jako misję. Wybierając jeszcze raz na 
pewno wybrałbym robotę wychowawcy w Ośrodku! 
 
Praca z żoną jest dla Pana plusem czy minusem? 

Tak naprawdę nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Żona pracuje w szkole, a ja w internacie, więc 
nie mamy zbyt częstych okazji do spotkań w Ośrodku. Minusem może być jednak to, że w domu 
zbyt często rozmawiamy o pracy, poruszamy problemy chłopców i zamiast odpocząć od pracy 
nieświadomie robimy sobie dwuosobową radę pedagogiczną. 
 
Czym zajmował się Pan przed podjęciem pracy w Ośrodku? 

Przed rozpoczęciem pracy w MOW-ie jako młody chłopak dwa lata pracowałem w Londynie zajmując 
się montażem, przeglądem i naprawami wind. Było to ciekawe doświadczenie i bardzo je cenię. 
 
Odejdźmy teraz od tematów związanych z Ośrodkiem. Jak spędza Pan swój wolny czas? 

Staram się spędzać go najaktywniej, jak tylko mogę. Jednym z moich ulubionych zajęć są ćwiczenia 
na siłowni. Często wraz z żoną robię też całodniowe wypady rowerowe. Nieraz jednak bywa tak, że w 
czasie wolnym jesteśmy…w pracy. 
 
Słyszałem, że lubi Pan gotować. Jaka potrawa wychodzi Panu najlepiej? 

Nie mam żadnej koronnej potrawy. Bardzo lubię w kuchni eksperymentować. Czasem wyjdzie mi coś 
dobrego, a czasami efekt mojej pracy w całości ląduje w śmietniku. Muszę jednak potwierdzić, że 
gotowanie jest jedną z moich pasji. 
 
Gdzie spędził Pan minione wakacje? 

Spełniłem swoje marzenie i wyjechałem z żoną do Barcelony. Jest to jedno z najpiękniejszych, 
najbardziej kolorowych i najciekawszych pod względem architektonicznym miejsc w Europie. 
Polecam każdemu. To miasto z pewnością może oczarować każdego! 
 
Jakie jest najdziwniejsze miejsce, które Pan do tej pory odwiedził? 

Tak na gorąco przychodzi mi do głowy miejscowość Straczyno koło Wałcza. Znajduje się tam tak 
zwana „magiczna górka”, gdzie przedmioty wbrew prawom grawitacji poruszają się z dołu pod górę. 
Nie mogłem w to uwierzyć. Było to niesamowite zjawisko, którego do tej pory nikt mi nie potrafił 
wyjaśnić. Podobno w Polsce jest kilka takich miejsc. Czary? 
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Co powiedziałby Pan na propozycję skoku na bungee? 

Myślę, że mógłbym się zdecydować. Nie boję się wysokości, mam jednak wątpliwości co do 
wytrzymałości liny, ale…raz kozie śmierć! 
 
Dziękuję bardzo za wywiad! 

Wywiad przeprowadził J. Fikowski 
 
 

Wywiad z Panią Justyną Dziarską 
 
Co lubi Pani robić po ciężkim dniu w pracy? 

Niezależnie od tego czy dzień w pracy był bardziej czy mniej przyjemny lubię aktywnie, a przy 
tym konstruktywnie spędzać swój wolny czas. 
Śpiewam w chórze, gotuję czy, jeśli pogoda jest 
sprzyjająca, jeżdżę na rowerze. Bardzo rzadko 
pozwalam sobie na lenistwo. 
 
A mając trochę więcej wolnego? Jak Pani minęły 

wakacje? 

Również spędziłam je bardzo aktywnie i prawie cały 
czas w podróży. Tydzień byłam nad morzem, gdzie 

opalałam się na plaży i kąpałam w falach Bałtyku, tydzień na Kaszubach, gdzie pływałam na rowerach 
wodnych, jeździłam konno, a wieczory spędzałam przy grillu lub ognisku, tydzień na wsi z książką w 
ręku, tydzień w górach na pieszych  wędrówkach, a resztę czasu z rodziną w Malborku. 
 
Jakie filmy lubi Pani oglądać? 

Jak każda kobieta bardzo lubię komedie romantyczne. Odprężam się też przy filmach 
sensacyjnych. Ostatnio bardzo spodobał mi się polski film „Sęp”, który wszystkim serdecznie 
polecam! 
 
A po jakie książki Pani sięga? 

Bardzo lubię czytać, ale nie mam sprecyzowanych ulubionych lektur. Wiele książek dostarczył mi 
dużo frajdy, ale do tego zawsze potrzebuję panującego wokół spokoju, ładu i harmonii. 
 
Mówiła Pani, że w wolnym czasie również lubi gotować. Co najbardziej? 

Bardzo lubię spędzać czas w kuchni. Jeżeli już coś przyrządzam, to preferuję dania mięsne z 
warzywami i makaronem. Najbardziej poleciłabym wam w moim wykonaniu krewetki królewskie w 
sosie maślano-czosnkowym z chrupiącą bułeczką 
 
Jak Pani wyobraża sobie swoje wymarzone wakacje? Gdzie chciałaby Pani je spędzić? 

O Boże…lepiej byłoby zapytać gdzie bym nie chciała. Tyle jest pięknych miejsc do odwiedzenia. 
Miejsce odpoczynku odgrywa dla mnie jednak drugoplanową rolę. Najważniejsza jest dla mnie 
obecność bliskich mi osób, w obecności których mogę wypocząć praktycznie wszędzie. 
 
Dziękujemy za rozmowę! 

 
       Wywiad przeprowadzili M. Stenka i B. Bednarczyk 
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CIEKAWOSTKI ZE SWIATA NAUKI 
 
► Sześć metrów pod powierzchnią Morza Śródziemnego trwa eksperymentalna uprawa roślin 

umieszczonych w przezroczystych plastikowych bąblach. Truskawki, bazylia, fasola i 
pomidory rosną jak szalone we wnętrzu swych podwodnych domów wypełnionych 
powietrzem. 

 
► Substancje chemiczne produkowane przez rośliny w celu odstraszania szkodników 

pobudzają komórki nerwowe w sposób, który może chronić mózg przed chorobami, takimi 
jak Alzheimer i Parkinson. 

 
► Niezbyt silne, ale za to liczne wybuchy wulkanów pomogły w ostatniej dekadzie w 

zahamowaniu zmian klimatycznych. 
 
► Afrykę zamieszkiwało niegdyś znacznie więcej dużych drapieżników niż obecnie. 

Konkurencja z wczesnymi ludźmi mogła przyczynić się do ich zagłady. 
 
► Naukowcy przygotowują się do schwytania fal grawitacyjnych, które umożliwiają zajrzenie 

do wnętrza czarnych dziur i zbadanie początków czasu. 
 
► Naukowcy nie mają dobrych wieści: latanie będzie nieprzyjemne. Wraz ze wzrostem 

temperatur ziemska atmosfera staje się coraz bardziej niespokojna. Jedną z konsekwencji 
będzie wzrost turbulencji. 

 
► Badania DNA sugerują, że wczesny Homo sapiens krzyżował się z innymi gatunkami 

ludzkimi, a proces ten mógł odegrać kluczową rolę w naszych sukcesach ewolucyjnych. 
 

         opracował: S. Gospodarowicz 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

KĄCIK HUMORU IM. PANI DYREKTOR 
 

• Dlaczego żona hazardzisty nie może wyjechać z garażu?   … Bo mąż zastawił bramę. 

• Jak brzmi imię greckiego boga czystości? … Domestos. 

• Jak informatyk ściąga buty? … Przez torrenty. 

• Jak określić blondynkę po wyjściu spod prysznica? … Czysta głupota. 

• Opowiedziałbym wam suchara o poczcie, ale nie do wszystkich dojdzie. 

• Jak piją nurkowie? … Do dna. 

• W jakie dni pokrzywy nie parzą? … W dni nieparzyste. 

• Za ile astmatyk kupuje papierosy? … Za dyszkę. 

• Dlaczego faceci są najlepszymi kucharzami? … Bo mając dwa jajka i jedną kiełbaskę 

potrafią napełnić kobiecie brzuch na pełne dziewięć miesięcy. 

 

Sucharami poczęstował nas Suchy 
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HYDE PARK 
 

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

Pozdrowienia od Strzały dla Suchara! 

Pingwin daje pozdro 
dla Michałka 

Malwinka pozdrawia 
wychowawczynię Basię! 

Pozdrowienia od Świętego 

dla jego wspólasa Rolasa! 

Kisiel pozdrawia Brodę i Bigosa! 

Woźniak i Miko pozdrawiają pana Remka! 

Śmigaj pozdrawia wszystkich Rudych! 

Serdeczne pozdrowienia od pani Marleny dla całej grupy teatralnej! 

Zyczę dalszych sukcesów na scenie! 

Mr Glebson pozdrawia 
panią Justynkę!  

Ciepłe pozdrowienia od Suchara 
dla każdej duszyczki w MOW!!! 

Zizi pozdrawia Ciocie! 

Wytrwałości w dążeniu do celu i poprawy 
zachowania w życiu osobistym dla wychowanków 

grupy VII od ich kochanych wychowawców! 

Kubuś, ale nie Puchatek, 
pozdrawia panią 

Marlenkę! 

Serek pozdrawia naszą ukochaną panią 
histeryczkę! 

Osa pozdrawia panią Marlenkę 

I Pinkiego! 
 

Dzikie pozdrowienia dla całej klasy II „b” od Dzikiego! 

Pani Kasia od j. niemieckiego pozdrawia całą III klasę 
i życzy wszystkiego najlepszego w życiu! 

Kobiał pozdrawia wszystkich wychowawców 

z grupy V i wychowawcę Marka Wojtachnę! 

Oleczek pozdrawia panią Marlenkę! 

Autor: Serek 



 14/14

Koła zainteresowań/zajęcia dodatkowe w roku 

szkolnym 2015/2016: 
 

Lp. Rodzaj zajęć Prowadzący Terminy spotkań 
1. Koło ekologiczne Beniamin Dembiński 

Ewa Dera 
Tomasz Wojtuszkiewicz 

środa 17:00-18:30 

2. Koło europejskie Paweł Brzozowski wtorek 14:30-15:15 
środa 13:40-14:25 

3. Koło dziennikarskie 
 

Michał Bianga wtorek 13:30-15:00 

4. Koło rycerskie 
 

Maciej Filut poniedziałek 15:00-16:30 

5. Koło teatralne Marlena Smoter-
Zdziebłowska 

poniedziałek 16:00-17:30 

6. Zajęcia techniczne Leszek Giza 
Jan Klimczak 

środa 17:30-18:15 
czwartek 15:30-17:00 

7. Zajęcia plastyczne 
 

Małgorzata Szyszkowska poniedziałek 18:00-19:00 

8. Zajęcia muzyczne 
 

Piotr Jacyno poniedziałek 17:00-18:30 

9. Nauka gry na gitarze 
 

Izabela Wojciechowska środa 17:00-18:30 

10. Harcerstwo Piotr Jacyno 
Jarosław Mostowy 

wtorek 15:30-17:00 
środa 15:30-17:00 

11. Grupa biegowa Paweł Brzozowski 
Przemysław Siemieniuk 

czwartek 19:30-20:30 

12. Grupa pływacka 
 

Przemysław Siemieniuk piątek 17:00-17:45 

13. Treningi piłki nożnej Łukasz Pawłowski 
Tadeusz Świderski 

niedziela 11:00-12:30 

14. Treningi piłki ręcznej Adam Jezierski 
Waldemar Piłat 

środa 16:00-17:30 
piątek 15:30-17:00 

15. Treningi piłki 
siatkowej 

Jarosław Lebiedziuk 
Jarosław Mostowy 

środa 15:00-16:30 
niedziela 15:00-16:30 

16. Treningi smoczych 
łodzi 

Bartosz Błachut 
Karol Chlebowski 

poniedziałek 17:00-19:00 
środa 17:00-19:00 
piątek 17:00-19:00 

17. Treningi sportów 
siłowych 

Przemysław Frankiewicz poniedziałek 16:00-18:30 
piątek 16:00-18:30 

18. Wolontariat 
 

Grzegorz Tanasów piątek 8:00-14:30 
 

 


