
 1/14

OD REDAKCJI 
 
 Szanowni Wychowawcy, Drodzy Koledzy, 
 

poświ ątecznie witamy Was w nowym 2016 roku i życzymy, aby ście notowali w nim same 
sukcesy i przynosili chlub ę nam wszystkim i naszemu O środkowi! Dla leniwych 
skromniejsza wersja: żeby  przynajmniej nie był on gorszy od minionego! 

Najtrudniejsze miesi ące za nami! Kalendarzowa jesie ń min ęła do ść szybko, cho ć za 
oknem panuje ona do dzisiaj, i prawie wszyscy mogli śmy uda ć si ę w podró ż na pierwsz ą w 
tym roku dłu ższ ą wizyt ę w naszych domach. Czas rozł ąki był bardzo trudny, ale dali śmy 
rad ę! Niektórzy z nas nie widzieli najbli ższych prawie cztery miesi ące. Na szcz ęście do 
końca roku dzi ęki feriom zimowym, Wielkanocy, majówce nikt z nas n ie b ędzie musiał ju ż 
tak długo czeka ć. 

Ale si ę rozmarzyli śmy...Wy te ż przed chwil ą ju ż zacz ęli ście planowa ć wolne dni? 
Czas wróci ć na ziemi ę! Co czeka Was po otwarciu tego numeru? Same ciekaw e rzeczy! Z 
dziennikarskiego obowi ązku przedstawimy Wam – jak we wszystkich poprzednic h numerach – 
najwa żniejsze wydarzenia z życia naszego O środka z minionych dwóch miesi ęcy, relacj ę z 
redakcyjnych podró ży, dwa niesamowite wywiady z dwiema jak że tajemniczymi dla nas 
osobami, ostatni ą gar ść „sucharów Suchego” (Dzi ęki za wszystko Kacper! Kto chce go 
zast ąpi ć?), ciekawostki, pozdrowienia i dla przypomnienia k ilka zdj ęć z grupowych 
Wigilii.  

Zapnijcie pasy, startujemy! 
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PIERWSZA WYWIADÓWKA 
 

Zjazd rodziców jest jednym z najważniejszych dla nas wydarzeń, które mają miejsce w 
ciągu roku w Ośrodku. Na dzień, kiedy przyjadą do nas najbliżsi czekamy zawsze z utęsknieniem! 
Możemy wtedy pokazać rodzicom nasze pokoje, przedstawić wychowawców i kolegów, a także 
oprowadzić po Malborku i porozmawiać, już nie przez telefon, a twarzą w twarz. 
 W listopadzie taki dzień został zorganizowany dla wychowanków „nowych” grup, którzy 
w MOW-ie przebywają dopiero od początku września. Podczas, gdy pozostali koledzy pojechali 
na kilka dni do domów, by tam uczcić Święto Niepodległości, do nas przyjechały nasze rodziny! 
 Od samego rana w każdej przerwie w przygotowaniach pokojów i świetlic do odwiedzin 
bliskich, wyglądaliśmy za nimi z okien jak afrykańskie surykatki. W końcu pojawili się pierwsi 
rodzice, pierwsi bracia i pierwsze siostry, a za nimi kolejni, i kolejni, aż w końcu byli i nasi! 
 Zebraliśmy się w auli, gdzie pan dyrektor i pani psycholog Justyna przywitali wszystkich 
i opowiedzieli o Ośrodku: o tym, co robimy w szkole i internacie,  kto z nami pracuje i jakie 
mamy możliwości. Uroczysty apel został wzbogacony o część artystyczną, podczas której na 
scenie zagrali i zaśpiewali kilka piosenek nasi koledzy z grup II i IV wraz z ich nauczycielem 
panem Piotrem. 

Po występach nastąpiło to, czego wszyscy baliśmy się najbardziej: wychowawcy klas 
spotkali się z rodzicami. Na szczęście dla większości z nas była to pierwsza wywiadówka, z której 
rodzice wychodzili w miarę zadowoleni i uśmiechnięci. Później już tylko spotkania i pogaduchy 
na świetlicy z wychowawcami grup i mogliśmy zabrać nasze rodziny na spacer po Malborku i 
liczyć na jakieś nagrody za dobre oceny i zachowanie. 

To był świetny dzień! Nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak bardzo tęsknimy za 
naszymi bliskimi! 

     K. Franiak, K. Łaskowski 
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NOCNA ZABAWA W NOWYM STAWIE 
 

W ostatnią sobotę listopada wychowanków grupy V czekała nie lada niespodzianka! Tuż 
po śniadaniu wychowawca tajemniczo zapowiedział, żebyśmy ubrali mundury harcerskie, buty i 
kurtki, a po tym szybko zrobili zbiórkę przed drzwiami wyjściowymi. Sprawnie się 
zorganizowaliśmy i już po chwili samochodami jechaliśmy do…Nowego Stawu. 
 Na miejscu okazało się, że znaleźli śmy się na zjeździe drużyn harcerskich. Wszyscy 
bardzo się ucieszyliśmy! Po południu obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy występów drużyn w ramach 
Konkursu Piosenki Harcerskiej. Każda z ekip miała przygotowane po trzy utwory i niektórym 
wychodziło to naprawdę świetnie! Po ogłoszeniu wyników czekał nas koncert, podczas którego już 
wszyscy śpiewali i skakali pod sceną. Nawet nasza mało muzykalna grupa! Po koncercie na 
wszystkich czekały pokazy sztucznych ogni oraz fireshow, a po nich gwóźdź wieczoru: nocna gra 
miejska. 
 Zabawę zaczęliśmy punktualnie o 22:00, a polegała ona na znalezieniu piętnastu punktów i 
rozwiązaniu czekających tam na nas zadań związanych z Powstaniem Warszawskim, takich jak: 
zaśpiewanie piosenki patriotycznej, opowiedzenie czym był Mały Sabotaż, narysowanie jego znaku, 
namalowanie sprayem znaku Polski Walczącej, szukanie w ciemności różnych przedmiotów czy 
odegranie krótkiej tematycznej scenki z okupacji. Było trudno, ale daliśmy radę! 
 Do Malborka wróciliśmy o pierwszej w nocy, a już rano nasza koleżanka z malborskiego 
ZHP Daria poinformowała naszą wychowawczynię o tym, że zajęliśmy pierwsze miejsce w nocnej 
grze. Spodziewaliśmy się tego, bo w każdej stacji dostaliśmy maksymalną ilość punktów. A już 
wieczorem dostaliśmy nasze nagrody i dyplom. 

Spisaliśmy się na medal! A do tego świetnie się bawiliśmy! ZHP – dziękujemy! Czuwaj! 
       

M. Dębowski 

SMOKI ZNOWU W WODZIE 
 
 W środę 25 listopada wychowawcy Karol i Bartek, którzy na co dzień trenują 
sekcję Smoczych Łodzi w naszym Ośrodku, zabrali całą grupę do Aquaparku w Sopocie. 
Była to nagroda za świetne wyniki, które osiągnęliśmy w roku 2015 i jednocześnie miłe 
zakończenie sezonu dla wszystkich członków grupy. 
 Mogliśmy korzystać z basenów, jacuzzi, górskiego potoku, różnych saun i 
zjeżdżalni. W trakcie zabawy zorganizowaliśmy sobie nawet turniej, kto szybciej pokona 
trasę najdłuższej rury do zjeżdżania. Bliski sukcesu był nawet wychowawca Karol, ale 
zabrakło kilku sekund. 

Dla nas wszystkich był to świetny relaks po pełnym trudów i wyrzeczeń sezonie. 
Mogliśmy pośmiać się, pobawić, pożartować i zintegrować zespół. Teraz czeka nas krótki 
odpoczynek, a już niedługo startujemy z przygotowaniami do nowego sezonu. W wielu 
zawodach jesteśmy faworytami i bronimy pierwszych miejsc, więc nie możemy dać plamy. 
Jeśli chcecie spróbować swoich sił i przywieźć z Ośrodka do domu kilka złotych medali, 
zapraszamy! Ćwiczcie razem z nami! 

       D. Król 

IMPREZA ANDRZEJKOWA 
 
 W zeszłym roku członkowie Samorządu naszego Ośrodka zaprosili wychowanki 
kwidzyńskiego MOW na wspólną zabawę Andrzejkową z wróżbami, zabawami i dyskoteką. W 
tym z kolei w ramach rewanżu otrzymaliśmy zaproszenie od dziewcząt do Kwidzyna, z 
którego wszyscy chętnie skorzystaliśmy! 
 Bardzo cieszyłem się na ten wyjazd, bo po pierwsze mogliśmy się wybawić, 
potańczyć i poznać nowe koleżanki, a po drugie jechałem do mojego rodzinnego miasta! 
Wystartowaliśmy z wychowawcą Grześkiem od razu po obiedzie i już przed 16 byliśmy w na 
miejscu. Najpierw pani wychowawczyni oprowadziła nas po Ośrodku, pokazała szkołę, sale 
zajęciowe i pokoje, a następnie ruszyliśmy do świetlicy na dyskotekę. Początki zawsze są 
trudne i – wiadomo – staliśmy nieśmiało pod ścianą. Szybko jednak oswoiliśmy się z sytuacją, 
przełamaliśmy lody i zaczęli śmy wspólnie tańczyć. Później zabawa rozwinęła się do tego 
stopnia, że dla zabawy Kuba zaczął tańczyć z Łukaszem. Niestety o godzinie 19 musieliśmy 
kończyć i ruszać w podróż powrotną do Malborka. 

Zabawa była świetna, muzyka bardzo taneczna, a i fani disco polo znaleźliby coś dla 
siebie! Bardzo się cieszę, że współpracujemy z Ośrodkiem w Kwidzynie, dzięki czemu mamy 
możliwość uczestniczyć w tego typu zabawach. Szkoda, że Andrzej nie obchodzi imienin raz w 
miesiącu. 

       P. Krause 
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PIERWSZE WYJAZDY DO DOMÓW 
 

W piątek szóstego listopada od razu po lekcjach część z nas wyjechała po raz pierwszy w 
tym roku szkolnym do swoich domów na „długi listopadowy weekend”. Wychowankowie 
„starszych” grup, którzy do tej pory zasłużyli swoim zachowaniem i ocenami na docenienie, 
otrzymali kilkudniowe przepustki na wyjazdy w rodzinne strony. 

Podczas gdy  „młodsze grupy”, czyli chłopcy przebywający u nas od września, 
organizowały swój pierwszy Zjazd Rodziców, my cieszyli śmy się swoimi bliskimi we własnych 
domach. Po dojeździe na miejsce późnym wieczorem miałem cztery dni, żeby spędzić czas z 
rodziną, moją ukochaną dziewczyną i znajomymi, bo już przed południem w Święto 
Niepodległości trzeba było się zbierać w podróż powrotną, żeby zdążyć wrócić z przepustki na 
czas. Cieszę się z tego wyjazdu, jednak i tak nie zdążyłem zrealizować wszystkich rzeczy, które 
wtedy planowałem i z kilkoma kolegami nie dałem rady się spotkać. Niby cztery dni to dużo, ale 
ten czas mija błyskawicznie. Nie robiłem nic szczególnie ciekawego, o czym mógłbym Wam tutaj 
opowiedzieć, ale ten czas – pierwszy po dwóch miesiącach – spędzony w domu z rodzicami i 
dziewczyną był dla mnie bardzo ważny. 

Ciężko było wracać i tęsknić zacząłem już w drodze do Malborka, ale doceniam to, że 
mogłem w ogóle pojechać. Teraz muszę utrzymać stopień uspołecznienia na +2 i liczyć, że na 
Święta pojadę w pierwszym terminie! 

       D. Król 

KARTKI ŚWIĄTECZNE 
 

Pod koniec listopada zaczęliśmy powoli odczuwać świąteczną atmosferę. 
Wszystko to za sprawą zajęć w Szkole Łacińskiej, na które wyciągnęła nas 
wychowawczyni Marta. Mieliśmy na nich własnoręcznie przygotować 
bożonarodzeniowe kartki z życzeniami. Pamiętam, że rodzice dostawali sporo kartek na 
święta, często też widziałem takie w sklepach i na poczcie, ale szczerze mówiąc sam nie 
czułem się na siłach, żeby taką rzecz samodzielnie wykonać. A jednak dałem radę! 

Prowadząca z nami zajęcia bardzo miła pani przywitała wszystkich i zaprosiła 
do stołów. Pierwszym etapem naszej pracy było pomalowanie otrzymanych kartek tak, 
jak nam się podoba i wysuszenie ich dla zaoszczędzenia czasu suszarką do włosów. W 
drugim etapie przesiedliśmy się do wielkiego okrągłego stołu i dekorowaliśmy nasze 
prace najróżniejszymi rzeczami: bibułą, wycinankami, koralikami, brokatem, guzikami, 
piórami czy cekinami. Każdy puścił wodze swojej fantazji i prace wyszły naprawdę 
ciekawe! 

Nauczyłem się, że piękną i oryginalną kartkę świąteczną można zrobić 
praktycznie ze wszystkiego. Trzeba tylko uważać, żeby nie przesadzić. Kolegom, którzy 
użyli zbyt wielu elementów zamiast zwykłej koperty potrzebny byłby do wysłania takiej 
przesyłki raczej jakiś mały kartonik. Ale można i tak. Było wesoło! 

      B. Bednarczyk  

OŚRODKOWE MISTRZOSTWA W TENISIE STOŁOWYM 
 
 Każda z grup wychowawczych naszego Ośrodka ma w wyposażeniu swojej świetlicy 
stół do ping ponga. Bardzo często wolne chwile spędzamy na rozgrywaniu przy nim meczów 
czy grupowych turniejów. Niektórzy przychodzą do MOW-u jako totalni laicy, a przez 
spędzony tu czas dochodzą niemal do klasy mistrzowskiej. Dlatego też sportem niemal 
„narodowym” przy Jagiellońskiej jest tenis stołowy, a coroczne zawody o miano najlepszego 
zawodnika w Ośrodku cieszą się ogromną frekwencją i jeszcze większym zaangażowaniem. 

Kolejny już turniej mający wyłonić spośród nas najlepszego tenisistę odbył się w 
drugiej połowie listopada. Pierwszą częścią zawodów były rozgrywki wewnątrzgrupowe, 
które wskazały najlepszych do rozgrywek centralnych. Po zaciętych bojach pierwszą (moją) 
grupę na forum Ośrodka reprezentowali: K. Jaśkiewicz, P. Uram oraz…ja! 

Większość meczów między przedstawicielami grup było bardzo wyrównanych, a o 
przegranych decydowały pojedyncze błędy i chwilowe utraty koncentracji, bo na poziom 
naprawdę nie było co narzekać, a piłka śmigała ze strony na stronę niczym błyskawica. 

Ostatecznie zawody zwyciężył M. Schilling z grupy IV pokonując K. Rapczyńskiego 
z grupy VI. Trzecie miejsce natomiast zajął S. Świętochowski z grupy II. W klasyfikacji 
drużynowej układ wyglądał odwrotnie, niż w decydującym meczu: grupa VI wyprzedziła 
grupę IV, trzecie miejsce pozostawiając bez zmian grupie II. Spotkania były bardzo zacięte, 
ale przebiegały w sportowej atmosferze i duchu fair play. Dziękujemy organizatorom i 
gratulujemy zwycięzcom! 

       K. Komosiński  
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POZNALIŚMY WYBRAŃCÓW KRÓLOWEJ SPORTU 
 
 Ostatnio często w mediach pojawia się slogan, że „królowa jest tylko jedna”. Podpisujemy się 
pod tym rękoma i nogami! Lekkoatletyka, zwana również królową sportu, jak co semestr przez kilka 
tygodni była w centrum zainteresowania wszystkich wychowanków i nauczycieli. Najpierw ciężkie 
przygotowania i ćwiczenie techniki do zawodów, a później już tylko rywalizacja! 
 Do turnieju zgłosiło się – wraz z nami – około 80 wychowanków, dzięki czemu poziom 
zawodów był bardzo wysoki. W pierwszej konkurencji – skoku wzwyż – zwyciężył M. Schilling z 
grupy IV ze świetnym rezultatem 152 cm. Tuż za nim uplasował się jego sąsiad z piętra M. Śliwa z 
grupy III, który przeskoczył 151 cm. Trzecie miejsce zajął, ku wielkiemu zaskoczeniu wszystkich 
obecnych, F. Laskowski z grupy I. O miejscach na podium i tych dalszych, mających wpływ na 
klasyfikację grupową, decydowały centymetry. 
 Drugą konkurencją rozgrywanych na sali sportowej zawodów był rzut piłką lekarską. Tu 
różnice w wynikach były już nieco wyraźniejsze. Zwyciężył J. Biernat z grupy VII, drugie miejsce zajął 
Ł. Wiśniewski z grupy VIII, a brązowy medal wywalczył M. Ulenberg z grupy VI. 
 W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęła najstarsza grupa: VI, tuż za nimi turniej 
zakończyli chłopcy z grupy I, a trzecie miejsce zdobyli niespodziewanie wychowankowie grupy III, 
jednej z trzech nowych, co jest sporym sukcesem zarówno chłopców, jak ich wychowawców. 
 Wszystkim, którzy podjęli rywalizację gratulujemy, a organizatorom bardzo dziękujemy. Już 
nie możemy się doczekać wiosennej edycji z m.in. biegami, sztafetą, pchnięciem kulą, i skokiem w dal. 
Zachęcamy wszystkich, by powoli zaczynali treningi! 
       K. Komosiński i J. Fikowski 

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SIATKÓWKI 
 

Święty Mikołaj pamięta o wszystkich. O nas także! W tym roku zamiast zabawek czy 
słodyczy otrzymaliśmy turniej siatkarski ze świetnymi nagrodami. A do tego zawody w tym 
świątecznym dniu odbywały się…w trakcie lekcji! Czego chcieć więcej?! 

Atmosfera była bardzo dobra, rywalizacja zacięta, tylko z poziomem – jak ocenili nasi 
nauczyciele w-fu – bywało różnie. Grupy z wychowankami przebywającymi dłużej w Ośrodku były 
lepiej wytrenowane, miały większe umiejętności i były bardziej zgrane, przez co często nie dawali 
oni szans swoim kolegom, którzy są z nami od września. Wyjątkiem od tej reguły okazała się 
jedynie grupa III, której reprezentanci dotarli aż do finału, w którym przegrali ze swoimi starszymi 
kolegami z grupy VI. Tylko trzecie miejsce zajęli cisi faworyci zawodów: grupa II. 

Wszyscy świetnie się bawili, a dzięki takiemu urozmaiceniu dnia i sportowym 
przerywnikom czas w szkole minął błyskawicznie. Dla jednych św. Mikołaj był w tym roku 
hojniejszy, a dla innych nieco surowszy. Nikt jednak nie dostał rózgi, co już jest dla nas dużym 
sukcesem! Dziękujemy naszym ośrodkowym Mikołajom: wychowawcom Przemkowi i Tomkowi za 
turniej, zabawę i nagrody! 

       K. Komosiński 

BRĄZ NASZYCH SIATKARZY 
 
 Siatkówka była w grudniu w naszym Ośrodku zdecydowanie najpopularniejszym sportem. Szóstego grudnia, w dwa dni 
po rozegraniu w szkole międzygrupowych zawodów,  najlepsi z nas mieli okazję wybrać się do Lidzbarka Warmińskiego i 
reprezentować społeczność MOW Malbork na II Mikołajkowych Mistrzostwach Polski MOW-ów w Halowej Piłce Siatkowej 
„Trójek”. 
 Wychowawca Jarek, opiekun naszych siatkarzy przed zawodami miał duży problem z wytypowaniem najlepszych, bo 
wielu z nas było w bardzo dobrej formie. Postanowił on jednak nie eksperymentować za bardzo i postawił na w większości 
„starych”, doświadczonych w bojach i zgranych wychowanków: S. Grindę, M. Ulenberga i D. Podhajnego z grupy VI oraz M. 
Schillinga z grupy IV. 
 W zawodach wzięli udział zawodnicy z siedmiu Ośrodków z całej Polski. Mecze były bardzo wyrównane i często 
zwycięzcy za bardzo nie „odjeżdżali” punktowo pokonanym. My spisaliśmy się na medal! Niestety – jak mówił wychowawca 
Jarek – tylko brązowy. Nasi koledzy po rozbiciu drużyny z Kamionka Wielkiego awansowali do rundy finałowej, jednak dzieląca 
rozgrywki przerwa na obiad mocno zdekoncentrowała naszych i w walce o finał przegraliśmy z będącą w naszym zasięgu drużyną 
z Nysy. Zrehabilitowaliśmy się nieco meczem o trzecie miejsce, w którym zwyciężyli śmy ekipę z Włocławka. Cieszymy się z 
brązowego medalu, jednak wiemy, że naszych kolegów stać na jeszcze lepsze miejsce, co – mamy nadzieję – udowodnią tuż 
przed wakacjami w Mistrzostwach Polski w Piłce Plażowej. 
Będziemy trzymać kciuki jeszcze mocniej! 
 Warto dodać, że w tegorocznym turnieju prócz naszych 
kolegów nagrodę otrzymał jeszcze wychowawca Jarek Mostowy. 
I to nie byle jaką: Fair Play. Serdecznie gratulujemy! 
      M. Stenka 
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ZAWODY NA BASENIE 
 

Od początku roku szkolnego wszystkie grupy mają możliwość uczęszczać raz w tygodniu 
na basen. Tam mamy okazję ćwiczyć swoje umiejętności pływackie pod okiem instruktorów i 
ratowników, przy których nawet najsłabsi i najleniwsi czynią duże postępy. 

Pierwszym poważnym sprawdzianem efektów naszych zabaw w wodzie były 
zorganizowany w połowie grudnia przez wychowawcę Przemka zawody pływackie. Do rywalizacji 
przystąpiło ok. 40-stu najlepszych pływaków wybranych ze wszystkich grup Ośrodka. Startowali oni 
w trzech konkurencjach indywidualnych: w stylach klasycznym, grzbietowym i dowolnym oraz w 
jednej sztafecie. W każdej z nich do pokonania był dystans dwóch długości basenu, czyli 50 m. 

Rywalizacja była wyjątkowo zacięta, a woda aż parowała od emocji. Poziom był bardzo 
wysoki, czego efektem jest mnóstwo indywidualnych rekordów życiowych moich kolegów. 
Pierwszą konkurencją było przepłynięcie trasy stylem grzbietowym. Najlepszy okazał się P. Uram z 
gr. I, drugi był M. Białecki z gr. IV, natomiast trzecie miejsce zajął P. Gwarek z gr. V. Drugą 
dyscypliną było pływanie stylem klasycznym, podczas której najszybszym był Ł. Wiśniewski z gr. 
VIII. Tuż za nim dopłynął A. Słomczyński z gr. II, a następnie S. Gospodarowicz z gr. IV. Ostatnią 
konkurencją indywidualną było pokonanie dwóch basenów stylem dowolnym. Drugi raz na 
najwyższym miejscu podium stanął Ł. Wiśniewski, srebro uzyskał D. Czechowski z gr. II, a brąz F. 
Brodnicki z gr. III. W rywalizacji sztafet najlepsza okazała się reprezentacja grupy II, drugie miejsce 
zajęli wychowankowie z grupy VIII, a trzecie z grupy IV. W klasyfikacji generalnej najwięcej 
punktów uzyskała gr. VIII – 125 pkt., drudzy skończyli chłopcy z gr. V – 114 pkt., a trzeci 
wychowankowie gr. II – 112 pkt. 

Zawody obfitowały w niespodzianki, a największą okazali się zwycięzcy: P. Uram i Ł. 
Wiśniewski, którzy na lądzie nie grzeszą szybkością, a w wodzie okazali się prawdziwymi 
torpedami! Oby więcej takich niespodzianek i takich zawodów. Wszystkim medalistom serdecznie 
gratuluję! 

        J. Fikowski 

WŁĄCZYLIŚMY MYŚLENIE 
 
 O turnieju szachowym wychowawcy mówili nam od samego początku roku, a wielu z nas 
przebywających w Ośrodku trochę dłużej, znało go już z poprzednich lat. Wszyscy wiedzieliśmy, że to 
ważne wydarzenie w życiu Ośrodka, dlatego popołudniami często biliśmy się z kolegami i 
wychowawcami na szachownicy. Najlepsi z nas po wygraniu wewnątrzgrupowych eliminacji 
reprezentowali swoje grupy na zawodach finałowych, nad którymi czuwał profesjonalny instruktor i 
sędzia pan Marek. 
 W rywalizacji międzygrupowej wzięło udział 21 wychowanków, którzy rozgrywali swoje 
pojedynki w „systemie szwajcarskim”. Polega on na tym, że uczestnicy rozgrywają między sobą 
pojedynki przez określoną liczbę rund (w naszym przypadku 6), w których za zwycięstwo otrzymuje się 
jeden punkt, a za remis pół, a dobór przeciwnika zależy od wyniku poprzedniego meczu. Pary 
dobierane są spośród tych, którzy mają w danym momencie podobną liczbę punktów. 
 W systemie tym, jak i w samej grze najlepiej odnalazł się S. Gospodarowicz z gr. IV, który 
wykosił konkurencję i zajął najwyższe miejsce na podium zawodów. Drugie miejsce i srebrny medal 
wywalczył M. Wilamowski również z gr. IV, a trzecie startujący po raz pierwszy w turnieju o 
mistrzostwo MOW Malbork P. Wiland z gr. III. 
 Organizujący zawody wychowawca Czarek poziom uczestników ocenił jako bardzo 
różnorodny, ale podkreślił, że zwycięzcy spisali się na medal i z powodzeniem mogliby rywalizować ze 
swoimi rówieśnikami z innych szkół. 
        J. Fikowski 

UCZĘ SIĘ UCZĄC 
 

Nazywam się Krystian, mam dwanaście lat i chodzę do piątej klasy szkoły 
podstawowej. W Malborku jestem od początku września. Wcześniej często nie 
chodziłem do szkoły, dlatego znalazłem się właśnie tutaj. 

Z wielu przedmiotów nie wiem różnych rzeczy. Z polskiego i angielskiego 
też. Ale akurat z tych zajęć szybko nadrabiam zaległości, bo prócz chodzenia na 
lekcje i zajęcia wyrównawcze spotykam się również z Sergiem. Sergio jest 
Portugalczykiem, który przyjechał do Polski na wymianę i pracuje u nas jako 
wolontariusz. Bardzo chce nauczyć się języka polskiego, a ja mu w tym pomagam. 
Spotykamy się po lekcjach i tłumaczę mu, jak ma mówić, razem piszemy i 
rozwiązujemy zadania. Trochę też uczę się przy nim angielskiego, jak do mnie 
mówi. 

Zajęcia z Sergiem są bardzo fajne. Wcześniej nigdy nie widziałem nikogo z 
innego kraju. Z Sergiem też na początku bałem się rozmawiać, ale teraz już jest OK! 
 

       K. Wasilewski 
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WIECZORNICA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
 
 11 listopada 1918 to data odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów: 
rosyjskiego, pruskiego i austriackiego. Święto to, jak co roku, obchodzimy dniem wolnym od 
lekcji, ale wielu z nas do tej pory tak naprawdę nie wiedziało dlaczego. 
 W Ośrodku nauczyciele dużo mówili nam o wydarzeniach sprzed prawie stu lat na 
lekcjach polskiego, historii i na godzinie wychowawczej. Prócz tego w internacie razem z 
wychowawcami przygotowywaliśmy na świetlicowej tablicy specjalną wystawę ze zdjęciami, 
rysunkami i tekstami pieśni patriotycznych. Najważniejszym punktem obchodów Święta 
Niepodległości była jednak przygotowana przez grupę VII wieczornica, podczas której nasi 
koledzy w ciekawy sposób opowiedzieli nam o wydarzeniach z historii Polski: o tym jak 
straciliśmy niepodległość, jak przez lata o nią walczyliśmy m.in. w powstaniach oraz o tym, w jaki 
sposób ją odzyskaliśmy. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem Mazurka 
Dąbrowskiego, a po prezentacjach wspólnie śpiewaliśmy pieśni legionów i partyzantów z tamtego 
okresu. 
 Sala była pięknie przystrojona, a oświetlenie nadawało atmosfery. Okazuje się, że historia 
nie jest aż taka straszna i można się jej w ciekawy i przyjemny sposób uczyć na lekcjach i podczas 
takich spotkań. Wszystko wyszło naprawdę super! 
        D. Jasiński  

CO TY WIESZ O…KOŚCIUSZCE?! 
 

 Patronem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku jest generał Tadeusz 
Kościuszko. Uczymy się o nim na lekcjach, ale żeby poznać go naprawdę dobrze i szczegółowo 
dowiedzieć się, kim był, organizowany jest co roku dla wszystkich wychowanków konkurs wiedzy o 
wydarzeniach z jego życia. 
 Podobnie było i tym razem. Pod koniec listopada wychowawcy zorganizowali grupowe 
eliminacje i wybrali tych spośród nas, którzy najlepiej poznali tego polskiego bohatera. Nauka jego 
losów sprawiała nam dużą frajdę, bo czytało się je jak sensacyjną opowieść. Kościuszko brał udział w 
mnóstwie bitew walcząc o niepodległość Stanów Zjednoczonych i Polski oraz przeżył mnóstwo 
przygód podczas wielu swoich podróży. Jedną z ciekawostek, które poznaliśmy była ta, że za 
pieniądze otrzymane od rządu USA Kościuszko wykupił wolność wielu zniewolonym Murzynom, sam 
nic na tym nie zyskując. 
 Reprezentanci wszystkich ośmiu grup zebrali się w auli i w trzyosobowych zespołach 
rozwiązywali przygotowane przez wychowawców zadania o patronie. Z większością zadań sobie 
poradziliśmy, ale były też takie, że nas zatykały. Ostatecznie znaleźli śmy się poza podium, a konkurs 
wygrała grupa IV w składzie: S. Gospodarowicz, M. Białecki, K. Kowalik, drugie miejsce zajęła grupa 
III, a trzecie grupa I. Gratulujemy! W przyszłym roku Was ogramy! 

K. Olak i J. Franiak 

EUROPA (NIE)ZNANA 
 

 Na początku grudnia odbyła się kolejna już edycja dorocznego konkursu geograficzno-
przyrodniczego, który dla wychowanków naszego Ośrodka organizują wspólnie wychowawcy 
Marek i Tomek. Tym razem przedstawiciele każdej z grup odpowiadali na pytania dotyczące 
zarówno zwierząt, jak i roślinności najbardziej znanego nam kontynentu: Europy. 
 Wszyscy uczestnicy konkursu spotkali się po południu w auli Ośrodka, gdzie przy 
stołach mieli usiąść naprzeciwko siebie tak, żeby jeden nie mógł ściągać od drugiego. Tak się 
złożyło, że my – obaj z grupy piątej – zostaliśmy dobrani w parę i siedzieliśmy przy jednym 
stoliku. Próbowaliśmy się porozumieć i sprawdzić odpowiedzi na testach, ale czujni 
wychowawcy nie dali nam na to szansy. Pytania były różne: bardzo proste, na które 
odpowiedziałby każdy przedszkolak, jak i tak trudne, że trzeba byłoby przekopać pół 
podręcznika, żeby znaleźć odpowiedź. O ile z częścią geograficzną jeszcze jakoś sobie 
poradziłem, o tyle z przyrodniczą już było troszkę gorzej. Na pobudzenie umysłu nie pomogły 
nawet pyszne ciasteczka, które wychowawcy przygotowali na talerzykach dla każdego z 
uczestników. Po części pisemnej nauczyciele zebrali kartki i wyszliśmy z auli. Drugą częścią 
konkursu były odpowiedzi ustne na wylosowane przed komisją pytania. Każdy uczestnik 
wchodził, losował i odpowiadał. Tego obawialiśmy się najbardziej, bo było bardzo mało czasu 
na zastanowienie. Jakoś udało nam się z tego wybrnąć, choć kompletu punktów pewnie nie 
uzyskaliśmy. 
 Konkurs na pewno był dla nas dobrą zabawą. Byłby jeszcze lepszą, gdyby udało się go 
wygrać, ale niestety nie było nam to dane. Bezkonkurencyjny okazał się S. Gospodarowicz z 
grupy IV, który wyraźnie pokonał nas wszystkich otrzymując 33 pkt., drugi był T. Wieczorek z 
grupy VIII z ilością 22 pkt., a trzeci M. Ulenberg z 21,25 pkt. Naszymi wynikami nie będziemy 
się chwalić. Za rok będzie o wiele lepiej! 
       M. Dębowski i J. Drężek 
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WYSTAWA MALBORSKICH ARTYSTÓW 
 
 Na początku listopada wybraliśmy się całą grupą VIII wraz z wychowawcą na wystawę 
twórczości młodych malborskich artystów pt. exhibition. Autorami zebranych w Galerii Nova prac 
byli nasi rówieśnicy, którzy należą do Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku. Były tam 
zarówno obrazy i szkice, jak i rzeźby czy witraże. 
 Wiele prac było naprawdę świetnych, ale prawdziwe wrażenie zrobiły na mnie informacje 
o ich autorach: były to osoby w moim wieku, a często też ode mnie młodsze. W życiu nie 
spodziewałem się, że moi rówieśnicy mogą tak pięknie rysować, malować czy rzeźbić. Tematyka 
prac była naprawdę różnorodna, ale efekt przy każdej z nich robił ogromne wrażenie. Ciekaw 
jestem, ile ja musiałbym ćwiczyć, żeby osiągnąć taki poziom… 
 Wszystkim bardzo się podobało i każdy z nas miał podobne przemyślenia. Na zakończenie 
wpisaliśmy się do pamiątkowej księgi gości, w której pogratulowaliśmy wszystkim autorom, a po 
powrocie do Ośrodka wielu z nas chwyciło za ołówki, żeby sprawdzić, czy też tak potrafimy. 
 Po wyjściu z Galerii wychowawca zabrał nas na jeden z niewielu w tej części Europy 
Cmentarz Wspólnoty Brytyjskiej, na którym pochowanych jest 252 żołnierzy zabitych na naszych 
terenach w czasie dwóch wojen światowych. Różni się on od naszych cmentarzy: wszędzie jest 
zielona trawa, a nagrobki są małe i białe. Jest on na pewno jednym z ciekawszych zabytków 
Malborka. Dużo się podczas tej wycieczki dowiedzieliśmy o tym, co działo i dzieje się w naszym 
nowym mieście. 
       J. Franiak 

MATEMATYCZNE STARCIE MALBORSKICH MEGAMÓZGÓW 
 

Od sześciu lat co roku na początku grudnia wychowawca Marek organizuje międzyszkolny 
konkurs matematyczny „Myślę, więc jestem”, w którym biorą udział najlepsi uczniowie malborskich 
podstawówek. W tym roku zaliczyłem swój drugi i, mam nadzieję, ostatni występ w tym turnieju. 
Już za rok wolałbym się – jako gimnazjalista – nie kwalifikować do zawodów. 

Wychowawca do udziału wytypował mnie i mojego kolegę z VI klasy Kamila. Wiedział, co 
robi, bo jesteśmy najlepsi w klasie! Z innych szkół przyszło kilkunastu uczniów, po dwóch 
reprezentantów każdej, i mogliśmy zaczynać zabawę! Pytania były bardzo trudne i trzeba było 
zapisywać dużo działań, ale większość z nich udało mi się rozwiązać. Maksymalnie można było 
zdobyć 100 punktów, ale nikt nawet nie zbliżył się do połowy, co pokazuje, jak wysoki był poziom 
trudności ułożonych przez wychowawcę zadań. Mnie udało się uzbierać 35 punktów, co zapewniło 
mi trzecie miejsce w konkursie i najlepsze miejsce w historii spośród startujących wychowanków 
MOW! Zwycięzca zdobył 41 punktów, więc przy większym szczęściu mogłem znaleźć się trochę 
wyżej. Ale i tak byłem bardzo zadowolony! 

Za zajęcie trzeciego miejsca dostałem gratulacje od wychowawcy i pani dyrektor, 
pamiątkowy dyplom i…odtwarzacz mp4! Takiej niespodzianki się nie spodziewałem. Ciekaw 
jestem, co w takim razie musiał zdobyć zwycięzca. Może warto jednak jeszcze rok zostać w szóstej 
klasie…? (Żartuję wychowawco, spokojnie! Dam szansę innym!) 

       M. Dębowski 

FESTIWAL WIGILIJNYCH PRZYSMAKÓW 
 

Ostatni wieczór przed wyjazdem do domu na święta spędziłem z kilkoma moimi kolegami z 
grupy VI i wychowawczynią Anią w Nowym Stawie. Reprezentowaliśmy tam nasz Ośrodek podczas 
Bożonarodzeniowego Festiwalu Smaku, który zgromadził na wielkiej nowej sali weselnej mnóstwo 
osób z regionu. 

Każda biorąca udział w konkursie osoba lub grupa przygotowała jedną potrawę, którą 
wystawiała na swoim stoisku i częstowała zebranych gości. My przygotowaliśmy roladę serową, 
która wszystkim bardzo smakowała, przez co zniknęła w żołądkach gości jako jedna z pierwszych 
potraw. Jury także doceniło naszą pracę i smak naszej potrawy, przyznając nam w nagrodę zestaw 
półmisków, które służą nam teraz w grupowej kuchni. 

Po wręczeniu nagród i wyczytaniu naszego Ośrodka przez mikrofon podeszła do nas inna 
uczestniczka Festiwalu, nasza była szefowa kuchni, która bardzo ucieszyła się na nasz widok i 
prosiła, żeby pozdrowić całą kadrę i wszystkich chłopców z MOW-u! My również Panią gorąco 
pozdrawiamy! 

Po degustacji wielu potraw i przyznaniu nagród czekały nas występy artystyczne: wspólne 
śpiewanie kolęd oraz pokaz taneczny grupy dziewcząt z Nowego Stawu. Wszystkim bardzo podobał 
się ten wyjazd! Zostaliśmy docenieni i zdobyliśmy nagrody, najedliśmy się do syta, pośpiewaliśmy i 
pooglądaliśmy świetne występy! A na zakończenie dostaliśmy zaproszenie na kolejną edycję 
Festiwalu, tym razem Wielkanocną, której już nie możemy się doczekać! 

        J. Szczypior 
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WIGILIA GRUPY I 
 

Świąteczną atmosferę poczuliśmy może trochę później, niż w telewizji pojawiły się 
pierwsze reklamy z czerwonymi ciężarówkami coca-coli, ale też bardzo wcześnie. Już od początku 
grudnia zaczęliśmy dekorować korytarz i świetlicę bożonarodzeniowymi ozdobami, przygotowywać 
tablicę i robić świąteczne porządki. Wcześnie zaczęliśmy, bo jako pierwsi w ośrodku 
zorganizowaliśmy grupową Wigili ę już ósmego grudnia! 

Przygotowywaliśmy się do niej trzy dni, tworząc w kuchni świąteczne dania, prasując 
obrusy na stół i szykując wyjściowe koszule. Przez ten czas powstały ciasta, sałatki, a nawet 
upiekliśmy nasz własny chleb. Blaty aż się uginały. Odwiedzili nas dyrektorzy, wychowawczyni 
klasy pani Marta oraz zebrali się wszyscy wychowawcy i mogliśmy zacząć ucztę. Najpierw 
złożyliśmy sobie życzenia i podzieliliśmy się opłatkiem, a później mogliśmy śpiewać kolędy, 
rozmawiać i próbować do woli wszystkich smakołyków. Atmosfera była naprawdę przyjacielska, a 
sama kolacja o wiele bardziej udana od tej – też udanej – z zeszłego roku. 

Po tym, jak goście się rozeszli zaprosiliśmy do stołu naszych sąsiadów z piętra: kolegów i 
wychowawcę z grupy II. Gdy wszyscy się najedli zamiast tradycyjnie obejrzeć wspólnie „Kevina 
samego w domu” wszyscy musieli zaangażować się w sprzątanie po kolacji i szybko iść spać, bo już 
w środę musieliśmy z rana wstać, żeby o ósmej rano zameldować się w szkole. Wigilia bardzo mi 
się podobała i aż żałuję, że organizujemy ją tylko raz w roku. 

       M. Stenka 

BOŻONARODZENIOWA WIECZORNICA 
 
 W środę szesnastego grudnia, dwa dni przed świątecznymi wyjazdami do domów, wszyscy 
wychowankowie Ośrodka zebrali się w auli na Wieczornicy zorganizowanej z okazji świąt Bożego 
Narodzenia. Wszyscy byli już po grupowych wigiliach, a świąteczna atmosfera dawała się wyczuć 
na każdej z grup. 
 Spotkanie rozpoczęło się specjalnym przedstawieniem, które nasze kółko teatralne 
przygotowało na tę okazję: w jasełkowym spektaklu przebraliśmy się za aniołki i diabełki, 
przekształcając ośrodkową scenę w niebo i piekło. Po nas scenę opanowały pracownice Ośrodka, 
panie: dyrektor, księgowa oraz nauczycielki, które specjalnie dla nas pięknie zaśpiewały świąteczne 
piosenki. Jako trzeci tego wieczoru wystąpił malborski chór Lutnia, w którym występuje moja 
grupowa wychowawczyni pani Justyna. Nasi goście pięknie wykonali wiele tradycyjnych polskich 
kolęd, z których część szczerze mówiąc słyszałem po raz pierwszy w życiu. Ale bardzo mi się 
podobały! 
 Każdy z występów był inny, ale wszystkie świetne. Nikt na sali się nie nudził, a prawie 
półtorej godziny minęło nie wiadomo kiedy. Na spotkaniu byli pan wicestarosta Powiatu 
Malborskiego i pan dyrektor z Kuratorium Oświaty, którzy tak, jak my głośno bili brawo wszystkim 
artystom. Mam nadzieję, że wyszli tak zadowoleni i uśmiechnięci, jak ja! 
         M. Stenka 

RODZINNE ŚWIĘTA 
 
 W tym roku kalendarz wyjątkowo sprzyjał wychowankom naszego MOW-u, bo wypadło 
nam aż szesnaście dni wolnego na przerwę świąteczno-noworoczną. Większość z nas wyjechała w 
piątek 18-tego po południu, a najlepsi uczniowie już z rana. Mieszkam w Kwidzynie, więc do 
domu miałem niecałe pół godziny drogi, ale niektórych czekały prawdziwe przeprawy przez pół 
Polski: na Mazury, Mazowsze czy Podlasie…pół dnia w pociągu. Nikt się tym jednak nie 
przejmował, bo po podróży czekały ich święta z najbliższymi. 
 Na przepustkę wyjechałem już w pierwszym terminie i dzięki temu zdążyłem pomóc w 
domu przy świątecznych przygotowaniach: mamie w kuchni, a tacie z dywanami. Udało mi się też 
przygotować na czas świąteczne prezenty, wyspać i odpocząć przed świętami. Wigilię spędziłem z 
rodzicami, rodzeństwem i dziadkami w domu: najpierw na jedzeniu i rozmowach przy stole, 
później przed „Kevinem”, a na koniec wspólnie na Pasterce. W pierwszy i drugi dzień świąt 
odwiedziliśmy rodzinę i znajomych rodziców, a po świętach miałem okazję spotkać się z dawno 
nie widzianymi kolegami i dowiedzieć, co się u nich przez ten czas pozmieniało. Czas minął 
błyskawicznie i ani się obejrzałem, a już był Sylwester, który wraz z kolegami spędziliśmy 
strzelając korkami z „szampanów” Piccolo i wypuszczając w niebo fajerwerki. 
 W niedzielę trzeciego stycznia kończyła mi się przepustka i po południu trzeba było 
zjawić się z powrotem w Ośrodku. Trudno było rozstawać się z najbliższymi, a jeszcze trudniej w 
poniedziałek usiedzieć w szkolnej ławce. Ale to dobrze, to znak, że grudniowa przerwa była 
naprawdę udana! Teraz przede mną sześć tygodni walki o jak najlepszą średnią i mam nadzieję 
kolejne wolne w domu! 
         P. Krause 
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POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI 
 
 Często w ramach działań naszego koła pracujemy z tekstami, nad tekstami i przy 
tekstach. W różny sposób szukamy informacji i zdobywamy potrzebne nam wiadomości. Nigdy 
jednak żadnemu z nas nie zdarzyło się, żeby potrzeba było szukać ich dalej, niż u kolegów, 
wychowawców czy w Internecie. A co, jeśli te źródła w przyszłości nie wystarczą nam do 
napisania rzetelnego tekstu? Wtedy trzeba umieć szukać gdzie indziej: w bibliotekach czy 
archiwach. Z tych przemyśleń zrodził się nam pomysł na kolejną redakcyjną wycieczkę. Tym 
razem naszym głównym celem było archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w 
Gdańsku. 
 W połowie grudnia ekipa MOW News wsiadła z rana do słynnego Heniobusa i już po 
dziesiątej byliśmy na miejscu. Tam przywitał nas archiwista, pan Kamil i opowiedział o pracy w 
archiwum. Pokazał on nam wiele różnych rzeczy, które zbiera się w takim miejscy: od 
dokumentów, teczek i książek, poprzez płyty, kasety, zdjęcia i proporce, po obrazy, długopisy, 
rzeźby i makiety. Najwięcej jest oczywiście materiałów papierowych, które przetrzymywane są 
na specjalnych półkach i mierzone nie w stronach, lecz metrach. Po poznaniu wszystkich 
pomieszczeń archiwum czekało nas kilka zadań z szukania tekstów oraz sposobu 
archiwizowania dokumentów. Jedno trudniejsze od drugiego, ale większość z nas dała sobie z 
tymi zadaniami radę! 
 Po wizycie w archiwum czekała nas ogromna niespodzianka, którą sprawili nam 
pracownicy archiwum: wycieczka w przeszłość po historycznych terenach Stoczni Gdańskiej. 
Panowie poprosili swojego kolegę pana Jarosława Żurawińskiego, który jest licencjonowanym 
przewodnikiem o to, żeby oprowadził nas po Stoczni i opowiedział o wydarzeniach z lat 70-tych 
i 80-tych. Byliśmy w miejscach, gdzie ginęli strajkujący, gdzie podpisywane były historyczne 
dokumenty, a także gdzie produkowane były statki i okręty podwodne. Wszystkie te miejsca 
robiły niesamowite wrażenie, czuć było wokół magię i powagę tego historycznego miejsca. Na 
zakończenie pan przewodnik pokazał nam zbiory, które przekazali mu różni ludzie: były to 
różne przedmioty z lat komunizmu: meble, dywany i sprzęty codziennego użytku, dzięki którym 
pokazał nam, jak urządzano mieszkania; milicyjne mundury i pałki; ubrania robotników; 
dziecięce zabawki; kartki na pożywienie; dawne pieniądze, znaczki, opakowania po jedzeniu, 
piciu i wiele innych rzeczy. Można było poczuć klimat tamtych lat, a naszemu kierowcy panu 
Heniowi niejedna łezka pociekła po policzku, gdy oglądał eksponaty i wspominał swoją 
młodość. To była magiczna podróż o czterdzieści lat wstecz. 
 Z tych historycznych miejsc w kilkanaście minut przenieśliśmy się do miejsca, które 
jak żadne inne w Gdańsku symbolizuje pokoleniowe zmiany i czasy najnowsze: na Stadion 
Energa Gdańsk, który powstał specjalnie z myślą o meczach EURO 2012. Ten przypominający 
bryłę bursztynu ogromny budynek na wszystkich zrobił duże wrażenie. W końcu wielu mówi o 
tym stadionie, że jest jednym z najpiękniejszych w Europie. Zwiedzanie zaczęli śmy od trybun i 
lóż dla VIP-ów, gdzie podczas meczy odbywają się prawdziwe bankiety. Później pani 
przewodnik pokazała nam miejsca dostępne tylko dla piłkarzy: kaplicę, szatnie, pomieszczenia 
odnowy biologicznej, salki masażu, miejsca, w których piłkarze się rozgrzewają oraz te, w 
których drużyny spotykają się przed meczem. Poza tym widzieliśmy wielkie płachty materiału z 
pamiątkowymi podpisami zawodników po supermeczach: między innymi Messiego, Neymara, 
Iniesty czy Xaviego z Barcelony oraz Buffona, Evry i Mandżukicia z Juventusu. Po tym 
wyszliśmy razem tunelem dla zawodników na murawę i mogliśmy przekonać się, jak stadion 
wygląda z perspektywy boiska. Jak się nie domyślacie: pięknie! Na zakończenie wycieczki 
zwiedziliśmy muzeum grającej na co dzień na tym stadionie Lechii Gdańsk, w którym 
widzieliśmy mnóstwo koszulek, pucharów, proporczyków, zdjęć, autografów, piłek, butów i 
różnych innych pamiątek zbieranych w klubie od 1945 roku. Widzieliśmy też zdjęcie trenera 
Bogusława Kaczmarka, który był naszym gościem kilka miesięcy wcześniej. Ta wyprawa to 
była prawdziwa gratka dla nas wszystkich, a szczególnie dla tych, którzy na co dzień trzymają 
kciuki za Lechię. W tym dla mnie! 
 Wycieczka bardzo się wszystkim podobała. Mogliśmy zobaczyć miejsca, do których 
większość ludzi nie ma dostępu: pomieszczenia archiwum, budynki stoczniowe czy wreszcie 
pomieszczenia jednego z najpiękniejszych i najnowocześniejszych stadionów w tej części 
świata. Dużo się nauczyliśmy i przyniosło nam to z wielką frajdą. Trzeba przyznać, że każde z 
tych miejsc było niepowtarzalne i na swój sposób magiczne! 
        K. Komosiński 
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Wywiad z Panem Adamem Wilczyńskim – dyrektorem MOW 

 

Jak długo pracuje Pan w Ośrodku? Jak przebiegała Pana kariera? 

Moją przygodę z Ośrodkiem rozpocząłem dawno, dawno temu od podjęcia pracy w charakterze wychowawcy na 

grupie. Potem przez dziesięć lat byłem dyrektorem szkoły, aż w końcu wygrałem konkurs na stanowisko dyrektora 

całej placówki i tę funkcję pełnię już od czternastu lat. Jestem z tego bardzo dumny! 

 

Jak zmieniał się Ośrodek przez te wszystkie lata? Co przełomowego 

zapadło Panu w pamięci? 

Kiedyś były zupełnie inne czasy, duża represja i rygor w Ośrodku. Przez 

lata zmienił się świat, a wraz z nim ludzie i ich nastawienie. Największą 

zmianę można było zauważyć w wychowankach, ich zachowaniu, psychice i 

samopoczuciu po zdjęciu krat z okien. To był strzał w dziesiątkę! Od razu 

zrobiło się przyjemniej! 

 

Co lubi Pan najbardziej w pracy wychowawcy, a czego Pan nie znosi? 

Lubię, gdy wychowawcy traktują podopiecznych jak własne dzieci, potrafią 

wspierać ich i rozwijać w nich pasje, zainteresowania. Dużą satysfakcję 

sprawia mi pomoc i doradzanie wychowankom w ich problemach oraz 

rozwiązywanie trudnych sytuacji, w których się znaleźli. To dostarcza mi dużo radości! 

 

Gdyby trafił Pan na Jagiellońską w dniu dzisiejszym, to w której grupie chciałby Pan się znaleźć? 

Jest wiele grup, w których ewentualnie mógłbym się znaleźć i mile spędzać tam czas. Na dzień dzisiejszy najbliżej 

jest mi chyba jednak do grup I i II, ale nie wykluczam też innych, ponieważ na każdej z grup są inni ludzie, inne 

charaktery i inne atrakcje. Myślę, że z moim sposobem patrzenia na świat odnalazłbym się w każdej z nich. 

 

Wiem, że jeździ Pan na rowerze. Jak często ma Pan czas na ten i inne sporty? 

Czasu niestety nie mam zbyt wiele. Ale stawiam sobie coraz wyższe cele i co roku pokonuję rowerem coraz dłuższe 

dystanse. Cieszę się z tego, że mogę rozwijać swoje zainteresowania i być coraz lepszy w tej długodystansowej 

jeździe. Z mniejszą intensywnością biegam i gram w tenisa stołowego. Pozostałe sporty śledzę z zainteresowaniem 

w telewizji. 

 

Jaki sukces naszych sportowców z ostatnich lat ucieszył Pana najbardziej? 

W pamięci mam najświeższy: ucieszyłem się bardzo z awansu naszych piłkarzy nożnych do finałów Mistrzostw 

Europy we Francji. Nie uniknęły mojej uwadze także sukcesy naszych siatkarzy czy piłkarzy i piłkarek ręcznych. 

Sukces goni sukces. Aż serce rośnie! 

 

Mając do wyboru wczasy w Ciechocinku i wyprawę do amazońskiej dżungli, co by Pan wybrał: spokojny 

wypoczynek czy niebezpieczną przygodę? 

Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Najchętniej wybrałbym coś pośrodku, na przykład wycieczkę rowerową do jakiegoś 

pięknego, może egzotycznego kraju. 

 

Kto jest dla Pana wzorem do naśladowania? 

Bezsprzecznie wzorem zawsze był dla mnie mój tata. Był dobrą osobą, od którego mam nadzieję udało mi się 

przejąć najważniejsze dla mnie cechy porządnego człowieka: dobroć, wrażliwość, uczciwość i mądrość. Wiele mu 

zawdzięczam i cieszę się, że mogłem się od niego uczyć! 

 

Na zakończenie coś z innej beczki: co by Pan zrobił z milionem dolarów, gdyby dzisiaj je Pan wygrał? 

Nie marzą mi się nawet tak wielkie pieniądze, ale na pewno starałbym się mądrze je wykorzystać. Na pewno 

pomógłbym swojej rodzinie. No i bezsprzecznie część oddałbym dla ubogich i naprawdę potrzebujących pomocy. 

Nad resztą musiałbym się mocno zastanowić… 

 

Dziękuję bardzo za rozmowę! 

Wywiad przeprowadził J. Fikowski 
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Wywiad z Panią Krystyną Honory – sekretarzem szkoły 

 

Rzadko widujemy Panią w szkole i w internacie. Na czym polega Pani praca? 

Moja praca polega, najogólniej mówiąc, na prowadzeniu spraw związanych z sekretariatem i sprawami 

organizacyjnymi Ośrodka. Zajmuję się między innymi sprawami kadrowymi oraz dotyczącymi przebiegu nauczania 

wychowanków. 

 

A czym zajmuje się Pani po pracy? 

Po pracy zajmuję się sprawami dotyczącymi gospodarki domowej. Codziennie staram się jak najdłużej rozmawiać z 

wnukami, wypytywać ich o dzień, lekcje i oceny w szkole. Dużo też razem spacerujemy i gramy w gry planszowe. 

 

Czy po drugiej stronie Ośrodkowych drzwi nie nudzi się Pani za bardzo? Nie jest tam zbyt spokojnie? 

A w życiu! Wiem, że u was jest dużo atrakcji, ale i tutaj często jest gorąco, szczególnie gdy nazbiera się mnóstwo 

zadań do wykonania i papierów do uzupełnienia. Nie mam czasu się nudzić! 

 

Jakie są Pani pasje i kiedy ma Pani czas je realizować? 

Swoje pasje najczęściej realizuję w czasie urlopu 

wypoczynkowego. W te wakacje byłam w Jantarze nad morzem z 

wnukami oraz panią Agnieszką i jej dziećmi. Bawiłyśmy się z nimi i 

organizowałyśmy im różne zabawy: grę w karty, szachy czy 

zajęcia sportowe. No i codziennie wszyscy cieszyliśmy się plażą i 

naszym Bałtykiem. 

 

Słyszeliśmy, że lubi Pani podróżować. Czy podczas wycieczek przeżyła Pani jakąś przygodę czy spotkała 

Panią jakaś wyjątkowa niespodzianka? 

Uwielbiam podróżować, poznawać nowych ludzi, nowe kultury i miejsca! Zwiedziłam między innymi Egipt, Bułgarię, 

Maroko, a w tym roku i Hiszpanię. Często spotykały mnie różne przygody i niespodzianki. Ostatnio na Gibraltarze 

wokół nas skakało mnóstwo małpek Makaki. 

 

Gdzie teraz planuje Pani wyjechać? 

Nie mam sprecyzowanych planów urlopowych na przyszły rok. Szczerze mówiąc, to nawet jeszcze o tym nie 

myślałam. Wiem jedno: na pewno nie odpuszczę wizyty nad naszym pięknym morzem, wspaniałych krajobrazów i 

orzeźwiająco chłodnej wody. 

 

Jaką książkę poleciłaby Pani naszym czytelnikom na długie zimowe wieczory? 

Na długie, nudne zimowe wieczory zdecydowanie polecam kryminały mojego ulubionego autora Kena Folletta. Na 

pewno mocno was wciągną! 

 

Który film z serii „Szybcy i wściekli” lubi Pani najbardziej? 

Raczej nie oglądam takich filmów. A poza tym preferuję raczej polskie kino z naszymi aktorami i w naszych 

realiach. Bardzo lubię też od czasu do czasu obejrzeć jakiś film dokumentalny. 

 

Jak często sprawdza Pani horoskopy? 

Horoskopów nie czytam w ogóle. Wolę twardo stąpać po ziemi, wtedy mam gwarancję, że nie czekają mnie żadne 

rozczarowania. 

 

Czy lubi Pani zwierzęta? Posiada Pani jakieś? 

Bardzo lubię zwierzęta! W domu mam dwa psy. Miałam też królika, który wabił się Indii, ale niestety zestarzał się 

i poszedł do króliczego raju. Od zawsze bardzo podobały mi się jamniki. Jak przejdę na emeryturę, to przygarnę 

takiego czworonoga! 

 

Bardzo dziękuję za rozmowę! 

 

        Wywiad przeprowadził J. Fikowski 
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CIEKAWOSTKI ZE SWIATA NAUKI 
 
► Ptaki z odległości wielu kilometrów wyczuwają zbliżające się tornado i odpowiednio 

wcześnie uciekają z zagrożonych miejsc, do których wracają, gdy już nie ma 
niebezpieczeństwa. 

 
► Nastolatkowie, którzy krótko śpią są o wiele bardziej narażeni na to, że w dorosłym życiu 

będą mieli problemy z otyłością niż ich rówieśnicy, którzy się wysypiają. 
 
► Naukowe eksperymenty dowiodły, że słuchanie muzyki pozytywnie wpływa na człowieka: 

potrafi ułatwiać naukę, zwiększać motywację do działania czy łagodzić ból fizyczny. 
 
► Można uzależnić się od opalania! Promienie słoneczne powodują powstawanie pod skórą 

endorfin, czyli hormonów szczęścia, które wprawiają ludzi w dobry nastrój. Można w ten 
sposób szybko poprawić swoje samopoczucie. 

 
► Głęboko pod skorupą ziemską może znajdować się więcej wody niż we wszystkich morzach 

i oceanach razem wziętych. 
 
► Chili jest jedną z najstarszych wykorzystywanych przez ludzi przypraw. Według badań 

naukowców ludzie na terenie dzisiejszego Meksyku  korzystali z niej już ponad 500 lat p.n.e. 
 
► Mężczyźni zwykle mają większe nosy od kobiet. Jest to spowodowane tym, że mają oni 

większą masę mięśniową, która do poprawnego funkcjonowania potrzebuje więcej tlenu. 
 
► Polskojęzyczna edycja Wikipedii ma już ponad milion haseł! Odwiedza ją w każdym 

miesiącu ponad 10 mln użytkowników, co sprawia, że jest jedną z dziesięciu 
najpopularniejszych stron internetowych w naszym kraju. 

 

         opracował: S. Gospodarowicz 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

KĄCIK HUMORU IM. PANI DYREKTOR 
 

• Co mówi kula do postrzelonego?   … Znam cię na wylot. 

• Jak nazywa się płacz małego raczka? … Wycieraczka. 

• Dlaczego podłoga może bez konsekwencji kłamać? … Bo kryje ją dywan. 

• Jak nazywa się mała fala? … Mikrofala 

• Jaki jest ulubiony napój masochisty? … Redból. 

• Za co serce trafiło do MOW-u? … Za bicie. 

• Dlaczego deszcz siedzi w więzieniu? … Bo napadał. 

• Jaki jest najbardziej wybuchowy kolor? … Granatowy. 

• Jaka jest ulubiona bajka Putina? … Atomówki. 

• Co mówi podłoga po remoncie? … Jestem wykończona. 

 

Sucharami poczęstował nas Suchy 
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HYDE PARK 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzwonek pozdrawia Filipa! 

Pozdrowienia od Kacpra dla najlepszej wychowawczyni pani Kasi Kurdupskiej! 

Schilling pozdrawia najlepszego 

tenisistę K. Rapczyńskiego! 

Jaca pozdrawia wielbiciela 

Margo Łopiego! 

Wychowawca Czarek pozdrawia Pestkę i panią Derę! 

K. Meka pozdrawia wszystkie Ciocie! 

Baran pozdrawia Pipera, Leona i Jurasa! 

D. Pestka pozdrawia wszystkich wychowawców z grupy trzeciej i 

wychowawców! 

Mysza pozdrawia 
wychowawcę Filuta!  

Wychowawca Tomek pozdrawia całe 
grono pedagogiczne i klasę II „b”!!! 

Wielkie pozdro dla 
wychowawców grupy I! 

Wychowawca Mariusz pozdrawia 
wszystkich dobrych ludzi! 

Pozdrawiam Trojana 
starego wariata! 

Łopato pozdrawia Jacę! 

Pani Ewa serdecznie  

odwzajemnia pozdrowienia 

wychowawcy Czarka! 
 

Ryba pozdrawia wychowawcę Wojtachnę! 

Wychowawca Janusz pozdrawia chłopców z grup 
pierwszej i drugiej! 

Gorące uściski od cioci Basi dla moich 
robaczków! 

Wielkie pozdrowienia dla pana Janusza – 
naszego nocnego od całej grupy pierwszej! 

Autor: A. Przybyła 

Kozik pozdrawia Jacusia! 

Warszawiak pozdrawia 
wychowawców grupy III! 

D. Jasiński pozdrawia 
wychowawczynię Martę! 

Pozdrowienia dla Tadeusza 

Świderskiego i Macieja Filuta 

od najlepszej grupy na świecie! 
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GRUPOWE WIGILIE W MOW MALBORK 
 
 

ŻYCZYMY WAM 
WYPROSTOWANIA WSZYSTKICH 
KRĘTYCH DRÓG WASZEGO ŻYCIA 
I SAMEJ POMYŚLNOŚCI W NOWYM 

2016 ROKU!!! 


