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OD REDAKCJI 
 
 Szanowni Wychowawcy, Drodzy Koledzy, 
 

Wam też w tym roku czas mija błyskawicznie? Wydawałoby si ę, że dopiero przed 
chwil ą wrócili śmy do Malborka ze świ ąteczno-noworocznych przepustek, a ju ż mogli śmy 
znów cieszy ć si ę domem podczas ferii zimowych! Niektórzy mogliby po myśle ć, że zegarki 
nad Nogatem pracuj ą dwa razy szybciej, ale po lekcjach fizyki wiemy, że to niemo żliwe. 
Myślimy, że to wszystko przez to, że wszyscy mieli śmy naprawd ę mnóstwo pracy! 

Ze wszystkich polskich województw ferie zimowe od p rzerwy świ ątecznej dzielił 
najdłu ższy czas: a ż sze ść tygodni. Były to jednak dni, w których czekały nas  ostatnie 
sprawdziany, wystawianie ocen semestralnych, próbne  testy dla uczniów ostatnich klas 
podstawówki i gimnazjum, turnieje, konkursy i wycie czki. Dni były tak wypełnione nauk ą 
czy przygotowaniami do ró żnych wydarze ń, że ani si ę obejrzeli śmy, a ju ż trzeba było si ę 
pakować do domów. Przy takim tempie działa ń powa żnie zastanawiamy si ę, czy jest sens 
rozpakowywania si ę przed wakacjami.  

A tak na powa żnie trudny i pracowity czas za nami, dlatego my ślimy, że wszystkim 
te dwa tygodnie przerwy bardzo si ę przydały! Wszyscy walczyli o jak najlepsze średnie, 
a jedynki na semestr otrzymali tylko nieliczni. Z n owymi siłami i wiosennymi 
promieniami sło ńca mo żemy wraca ć do nauki, treningów i naszych kół zainteresowa ń. Do 
wakacji zostały tylko cztery miesi ące. Nie ma czasu do stracenia! 
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OBYWATEL.PL 
 

Wychowawcy często opowiadają nam o historii Polski, wybitnych rodakach, naszych tradycjach i kulturze. Bierzemy 
udział w obchodach różnych świąt i sami przygotowujemy apele czy tablice okolicznościowe. Dzięki pobytowi w Malborku na 
pewno stajemy się lepszymi Polakami i świadomymi obywatelami. Niedawno mogliśmy to udowodnić, gdy wychowawcy zabrali 
nas do Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie. 

W drugim tygodniu lutego przyjechali tam aktorzy ogólnopolskiego projektu Teatr Show z interaktywnymi warsztatami 
dla młodzieży pt. „Obywatel.pl”. Na sali zasiadło ponad sto osób z różnych szkół z okolicznych miejscowości. Każda z nich 
mogła wytypować swoich reprezentantów do teleturnieju, których podzielono później na dwie drużyny: męską i żeńską. Patryk 
nie chciał się drugi raz przebrać za Indiankę, więc wystawiliśmy tylko chłopców: Piotrka i mnie z grupy I, Sebastiana z grupy IV, 
Marcina i Piotrka z grupy V i Kubę z grupy VIII. 

Wychodziliśmy w dwuosobowych zespołach i odpowiadaliśmy na pytania dotyczące naszej kultury, polskich tradycji, 
historii, języka oraz charakterystycznej dla naszego kraju przyrody. Gdy sobie z czymś nie mogliśmy poradzić, zawsze zostawało 
nam złapanie za koło ratunkowe i nadzieja na to, że pomogą nam nasi koledzy z publiczności. Nie pamiętam już, która z drużyn 
wygrała, ale wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy, było sporo śmiechu i żartów. 

Najciekawszą rzeczą dla mnie było to, że odpowiadających mogliśmy oglądać  na ekranie dzięki dwóm kamerom: 
stojącej  na scenie i krążącej wśród publiczności. Zobaczyć siebie na tak dużym ekranie, i to jeszcze na żywo, to naprawdę 
niecodzienne doświadczenie. Na większość pytań znaliśmy odpowiedzi i nikt z nas nie dał plamy. Organizatorzy mieli świetny 
pomysł na zajęcia! Szkoda, że to tylko gościnne występy. Dziękujemy i pozdrawiamy! 

 

          B. Bednarczyk 
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ZABAWY Z BAJKAMI 
 

Gdy po raz pierwszy usłyszałem, że wychowawczyni Agnieszka przygotowała dla 
nas - uczniów pierwszej klasy gimnazjum - cykl zajęć bajkoterapii, to byłem pewien, że to 
jakieś nudne zabawy z gumisiami, smerfami i krasnoludkami dla przedszkolaków. Szczerze 
bałem się tego, co będziemy musieli tam robić. Tym bardziej, że mieliśmy spotykać się na 
nich raz w miesiącu. Okazało się, że zupełnie niepotrzebnie, bo były one bardzo ciekawe. 

Podczas pierwszych zajęć obejrzeliśmy bajkę Disneya „Kraina Lodu”, a następnie 
każdy wychowanek grupy I wylosował kartkę z rysunkiem przedstawiającym jej fragment. 
Początkowym zadaniem było opisanie w kilku zdaniach otrzymanego obrazka, drugim 
pokolorowanie go, a trzecim ustawienie naszych prac zgodnie z kolejnością zdarzeń w tej 
historii. 

Po połączeniu taśmą wszystkich fragmentów włożyliśmy je do zrobionego z 
pomarańczowego papieru kadru i przesuwaliśmy, jednocześnie odczytując części bajki 
napisane przez nas. Wszyscy bardzo się w te zajęcia zaangażowaliśmy i przez kilka godzin 
byliśmy wyłączeni z rzeczywistości. Można nawet powiedzieć, że na ten czas przenieśliśmy 
się do Krainy Lodu. Następne zajęcia już niedługo. Ciekaw jestem, z czym wychowawczyni 
przyjdzie do nas tym razem. 

      P. Krause 

MOW GRAŁ DLA WOŚP 
 
 W niedzielę 10 stycznia całą Polskę połączył wspólny cel: 24-ty rok z rzędu 
zbieraliśmy pieniądze na sprzęt medyczny do naszych szpitali w ramach finału 
organizowanej przez Jurka Owsiaka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jako 
wychowankowie MOW Malbork również chcieliśmy pomóc i włączyć się w kwestowanie 
na tak szczytny cel. 
 Tego dnia wraz z wychowawcą Grzegorzem i czterema kolegami udaliśmy się do 
Szkoły Podstawowej nr 5 i tam, wraz z wieloma innymi młodymi ludźmi zbieraliśmy 
pieniądze. Naszym pomysłem na sukces było łucznictwo: rozstawiliśmy nasze stoisko z 
dużą słomianą tarczą i uczyliśmy podchodzących ludzi jak celnie strzelać z łuku. Strzały 
latały w różnych kierunkach, ale na szczęście nikomu nic się nie stało i wszyscy dobrze się 
bawili. Ten, kto chciał, mógł wrzucić nam do puszki dowolną ilość pieniędzy. Sporo osób 
wrzucało! 
 Prócz nas pieniądze zbierała również grupa, która wraz z wychowawcą Benkiem 
sprzedawała na kiermaszu zebrane oraz zrobione przez nas przedmioty. Ich stoisko także 
cieszyło się dużym zainteresowaniem. 
 Podczas kilku godzin wspólnie zebraliśmy 990 zł, co jest rekordową sumą w 
kilkuletniej historii naszego „grania” z Orkiestrą. Gdy przeliczono zebrane przez nas 
pieniądze, byliśmy z siebie bardzo dumni i cieszyliśmy się, że dzięki poświęconemu 
popołudniu mogliśmy zebrać tak dużo i wspomóc tę szlachetną akcję! 
 

       Ł. Wiśniewski 

KONKURS ZDROWEGO ŻYWIENIA 
 
 Na początku lutego każda z grup otrzymała od pani Asi zaproszenie do wzięcia 
udziału w konkursie wiedzy o zdrowym żywieniu „Przerwa na zdrowie”. Po wytypowaniu 
reprezentantów grup spotkaliśmy się, żeby wylosować owoc lub warzywo, którego mieliśmy 
stworzyć reklamujący plakat. Mojemu zespołowi przypadł nasz ulubieniec: czosnek. 
 Po losowaniu wzięli śmy się ostro do roboty: napisaliśmy wierszyk o naszym 
„bohaterze”, który wraz z rysunkami umieścili śmy na plakacie. Praca bardzo nam się podobała 
i mieliśmy nadzieję, że będzie najlepsza. 
 Drugą częścią konkursu był test na temat zdrowego żywienia. Przygotowałem się 
kilka dni, ale i tak niektóre pytania mnie zaskoczyły i musiałem strzelać. Ogólnie wydawało mi 
się, że poszło nienajgorzej, ale wyniki mówiły co innego. 

Po zsumowaniu punktów z testu i plakatu zajęliśmy wraz z naszymi sąsiadami z 
korytarza, grupą VI ostatnie miejsce. Albo wraz z kolegami strzelaliśmy tak niecelnie, albo 
komisja nie przepada za czosnkiem… 

Pierwsze miejsce zajęła grupa VII (20 pkt. z testu i 4 za plakat), drugie miejsce zajęły 
grupa VIII (15 pkt. i 4 pkt.) i grupa II (14 pkt. i 5 pkt.), natomiast trzecie grupa IV (17,5 pkt. i 1 
pkt.). Konkurs bardzo nam się podobał, szkoda tylko, że tak słabo nam poszło. 

 

      M. Dębowski  
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TURNIEJ UNIHOKEJA 
 

Pierwsze tygodnie stycznia upłynęły w internacie pod znakiem treningów i meczy 
unihokeja. Od razu po powrotach ze świąt każda z grup wzięła się ostro za ćwiczenia, które 
miały pomóc w przygotowaniu drużyn do turnieju oraz w wybraniu i zgraniu najlepszych. 
Czasu nie mieliśmy dużo, bo już pod koniec drugiego tygodnia stycznia wystartowaliśmy. 

Same zawody dostarczyły mnóstwa emocji: jedni cieszyli się ze zwycięstw, drudzy 
płakali po porażkach, jedni godnie kończyli mecze z podniesioną głową, drudzy w trakcie gry 
opuszczali boisko, jedni byli oazą spokoju, drudzy wulkanem emocji. Działo się, a sędziowie 
mieli często dużo roboty i jeszcze więcej tłumaczenia. W turnieju wzięło udział wszystkich 
osiem grup, której reprezentanci grali ze sobą w czteroosobowych zespołach przez dziesięć 
minut. 

Wiele meczy było bardzo zaciętych, ale ostatecznie zwyciężyło doświadczenie: 
zwyciężyli chłopcy z grupy VI, którzy pokonali w finale zespół grupy II. Trzecie miejsce 
wywalczyła sobie grupa IV. Medalistom gratulujemy sukcesu, a wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za grę zgodną z zasadami fair play! 

      K. Komosiński 
 

ZAWODY W SIATKÓWKĘ 
 

Tuż po zakończeniu zawodów w unihokeja ten, kto myślał, że odpoczniemy 
trochę od widoku Sali gimnastycznej, srodze się mylił. Odstawiliśmy kije, a plastikową 
dziurawą piłeczkę zamieniliśmy na sporo większą, skórzaną i napompowaną, którą 
mieliśmy próbować grać w siatkówkę. Podczas gdy my „próbowaliśmy”, o dziwo 
niektóre drużyny naprawdę „grały”. 

Przed turniejem odbyliśmy kilka treningów, po których już wiedzieliśmy, że 
pierwsza grupa faworytem raczej nie będzie. Postanowiliśmy jednak spróbować i 
dobrze się przy tym bawić, co wyszło nam całkiem nieźle. Wcześniej ustaliliśmy, że w 
drużynach może występować jeden wychowawca, a mecze grane będą do dwóch 
wygranych setów. 

Zawody były bardzo wyrównane, a wiele setów kończyło się zwycięstwami 
ledwie o dwa punkty. „Starsze” grupy co prawda dominowały zgraniem i techniką, ale 
„nowi” próbowali nadrabiać zaangażowaniem i chęciami. Ostatecznie  zwyciężyło 
„doświadczenie”, co najlepiej obrazuje podium: pierwsze miejsce zajęła grupa IV, 
drugie grupa VI, a trzecie moi sąsiedzi z grupy II. 

Serdecznie dziękujemy wychowawcom Jarkowi i Jarkowi za dobrą organizację 
i sprawiedliwe sędziowanie! 

     K. Komosiński 

MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY W TENISA STOŁOWEGO 
 
 Grudniowe mistrzostwa Ośrodka wyłoniły najlepiej grających w ping-ponga 
wychowanków. Prócz otrzymania dyplomów i nagród chłopców czekał jeszcze jeden 
zaszczyt: mogli oni reprezentować nas na turnieju, w którym wszystkie malborskie 
szkoły średnie wystawiły swoich najlepszych zawodników. Zostaliśmy zaproszeni 
mimo tego, że chłopcy chodzą jeszcze do gimnazjum, ponieważ wielu z nas 
rocznikowo powinniśmy już uczęszczać do liceów albo techników. 
 W skład reprezentacji naszego Ośrodka weszli: M. Schilling z grupy IV, S. 
Świętochowski z grupy II oraz K. Rapczyński i D. Podhajny z grupy VI. Chłopcy – jak 
sami opowiadali – bardzo się starali i dzięki częstej grze w Ośrodku prawie wszystko 
im wychodziło. Zwyciężył Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ale tylko dlatego, że 
my jako gimnazjum nie mogliśmy zostać sklasyfikowani. Mieli szczęście! 
 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a naszym kolegom dziękujemy za 
zaangażowanie i walkę. Nikt nie spędza tyle czasu przy stole ping-pongowym, co my i 
przynosi to efekty! W Malborku nie mamy sobie równych! 
 Był to bardzo ważny sprawdzian przed marcowymi mistrzostwami MOW-ów, 
które odbędą się w naszym Ośrodku. Liczymy, że przyniesie to pozytywny efekt i złote 
medale nie wyjadą z Malborka. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów i 
wierzymy, że będą bezkonkurencyjni! 
 

     K. Komosiński  
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PRZED OSTATECZNYM STARCIEM 
 
 W ostatnim tygodniu semestru zimowego, kiedy większość z Was szykowała się już do 
wyjazdu do domów na ferie zimowe, nas trzecioklasistów czekała nas jeszcze wytężona praca 
przy powtarzaniu materiału oraz spory stres podczas trzech dni próbnych egzaminów 
gimnazjalnych. 
 Pierwszego dnia czekał nas egzamin z polskiego, historii i WOSu. Zadania bardzo 
różniły się od siebie, ale o kilku rzeczach udało mi się przeczytać przed testami. Język polski 
poszedł w miarę dobrze. Mieliśmy zaznaczyć odpowiedzi do tekstu i napisać opowiadanie o 
bohaterze z wakacji. Gorzej było z historią, gdzie przy większości pytań musiałem strzelać. 
 Drugiego dnia czekały nas zadania matematyczno-przyrodnicze. O ile z geografii, 
chemii, biologii i fizyki udało mi się odpowiedzieć na kilka pytań, o tyle matematyka byłą dla 
mnie pogromem: niby wszystko mieliśmy, a nie wiedziałem jak do większości zadań podejść… 
 Ostatniego dnia wszyscy jechaliśmy już na oparach i myślami byliśmy już w domach, a 
trzeba było pisać jeszcze egzamin z angielskiego. I to nie tylko podstawowy, ale i rozszerzony. 
Tutaj najtrudniejsze okazały się zadania ze słuchania i na nich chyba polegnę. Trochę lepiej 
poszły mi odpowiedzi na pytania do tekstu.. 
 Na początku nowego semestru pewnie wszyscy dowiemy się wyników i nauczyciele 
powiedzą nam, co mamy powtarzać, a nad czym trzeba mocniej popracować. Trzeba nabrać sił, 
bo tak zmęczony, jak po tych dniach egzaminów już dawno nie byłem… 
 

       J. Szczypior 

MÓJ PIERWSZY RAZ 
 

Już od pierwszego września wychowawcy od matematyki, polskiego i angielskiego 
przypominają nam, że wielkimi krokami zbliża się sprawdzian szóstoklasisty i że musimy się 
do niego solidnie przygotowywać. Cały czas rozwiązujemy przykładowe zadania i piszemy 
różne prace, ale z sytuacją egzaminu spotkaliśmy się po raz pierwszy dopiero ostatnio. 

Na początku lutego czekały nas dwa dni testów: z języka polskiego i matematyki 
oraz z języka angielskiego. Przygotowaliśmy odświętne ubrania i zamiast do szkoły  szliśmy 
od razu do auli Ośrodka, gdzie czekały na nas już miejsca z arkuszami egzaminacyjnymi.  

Przed pierwszym testem wszyscy bardzo się stresowaliśmy, bo nigdy wcześniej nie 
rozwiązywaliśmy żadnego egzaminu. Gdy jednak zajrzałem do arkusza, to emocje trochę 
opadły, bo wiele rzeczy stamtąd kojarzyłem już z lekcji. Najpierw czekały na mnie zadania z 
polskiego: czytanie ze zrozumieniem i napisanie opowiadania z dialogiem, a później część 
matematyczna. Z obu udało mi się zdobyć ponad 70%, co było najlepszym wynikiem w 
klasie! 

Następnego dnia poszło mi nieco gorzej, bo z angielskiego zdobyłem nieco ponad 
50%, ale i tak znów byłem najlepszy! O dziwo ten drugi test bardziej mi się podobał i sprawił 
mi więcej frajdy. 

Myślę, że poszło mi nienajgorzej i mogę być zadowolony z wyników mojego 
pierwszego poważnego egzaminu. Teraz już wiem czego się spodziewać i nad czym mam 
pracować! Myślę, że dzięki temu uda mi się osiągnąć jeszcze lepsze wyniki! 

 

       M. Dębowski 

Z KSIĄŻKĄ ZA PAN BRAT 
 
 Ostatnio możemy zauważyć, że czytanie staje się coraz popularniejsze wśród 
młodych ludzi. U nas również nastała moda na książki. Widać to choćby po wynikach 
semestralnej klasyfikacji czytelniczej w naszym Ośrodku. Są wśród nas tacy, którzy 
potrafili przeczytać przez tych kilka miesięcy aż kilkanaście książek, co jest wynikiem 
imponującym i godnym podziwu! 
 Po pierwszej połowie obecnego roku szkolnego najwięcej wypożyczonych 
książek na swoim koncie mieli wychowankowie grupy III (11 książek/osobę). Nieco 
słabiej wypadli chłopcy z grup IV (8,5 książki/osobę) i I (8 książek/osobę), jednak 
wystarczyło to, żeby znaleźć się na podium. Duży szacuj dla Was wszystkich! 
 Popularności naszej biblioteki pomaga to, że pojawia się w niej coraz więcej 
nowych książek, a wychowawczyni Agnieszka dba, aby każdy z nas mógł znaleźć tam 
coś dla siebie. Mnie osobiście bardzo wciągają powieści kryminalne Harlana Cobena, 
które Wam serdecznie polecam. Trzymają w napięciu do samego końca. Jeśli jednak 
wolicie książki fantasy, historyczne, przygodowe czy komiksy, to na pewno też 
będziecie zadowoleni. Do czerwca podkręcamy statystyki! 
 

       J. Fikowski 
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WIZYTA U DRUHA 
 

W ostatnich tygodniach jednym z najgorętszych tematów w Malborku jest pomoc 
muzykowi Piotrowi Jacynie, który w gdańskim szpitalu walczy z nowotworem. Aby pomóc mu 
w sfinansowaniu leczenia organizowane są w mieście różne akcje i koncerty. Na jeden z nich – 
z udziałem m.in. Ryszarda Rynkowskiego, Alicji Węgorzewskiej czy Moniki Kuszyńskiej – 
nagraliśmy nawet z kolegami dzięki Radiu Malbork pozdrowienia dla pana Piotra. 

Piotr Jacyno od lat współpracuje z naszym Ośrodkiem ucząc chłopców śpiewu, gry na 
gitarze czy wspierając nasze działania podczas kolejnych MOWTROP-ów. Dla mnie i moich 
kolegów z grupy V jest jednak przed wszystkim druhem, który prowadzi naszą drużynę 
harcerską. Kiedy więc wszyscy wróciliśmy do Ośrodka po feriach zimowych, to od razu 29 
lutego wraz z wychowawcą Jarkiem wybraliśmy się do pana Piotra w odwiedziny. Wzięliśmy 
ze sobą z MOW-u prezent dla niego: słoik pomidorówki z naszej kuchni, którą tak lubi. 

Druh bardzo się ucieszył z naszego przyjazdu, porozmawialiśmy, pożartowaliśmy i już 
snuliśmy wspólne plany na wiosnę, gdy już wstanie on z łóżka i opuści szpital. Wygląda już 
dobrze i sam mówi, że czuje się znacznie lepiej. Mamy nadzieję, że jak najszybciej pan Piotr 
przeprowadzi nam kolejną zbiórkę, bo bardzo nam go brakuje. Druhu, wracaj do nas! Czekamy 
na Ciebie, zdrowiej! 

       P. Lewandowski 

KIBICUJEMY MALBORSKIM SPORTOWCOM 
 
 Wychowawca Przemek od kilku miesięcy zabiera nas często na mecze malborskich 
drużyn. Bardzo lubimy oglądać na żywo sportowców, którzy często od wielu lat trenują swoje 
dyscypliny. Nie dość, że uczymy się nowych rzeczy o różnych dyscyplinach, to jeszcze spędzamy 
mile czas i poznajemy nowych ludzi. No i oczywiście wspieramy dopingiem malborczyków! 
 Nie inaczej było na początku 2016 roku, kiedy to w styczniu i lutym mieliśmy okazję na 
żywo kibicować siatkarkom „Orła” Malbork w ogólnopolskiej II lidze kobiet oraz młodym 
hokeistom z zespołu „Bombers” Malbork, którzy występują na lodowisku OSiRu, na którym tak 
często sami jeździmy. 
 W pamięci zapadł mi przede wszystkim mecz hokeja, który na żywo miałem okazję 
oglądać po raz pierwszy. To bardzo szybki sport, w którym czasami miałem nawet problem ze 
zlokalizowaniem krążka. Niestety nasza drużyna przegrała 1:5, ale sam mecz bardzo mi się 
podobał. Sam chętnie spróbowałbym któregoś razu swoich sił z łyżwami na nogach i kijem w 
ręku. 
 Bardzo się cieszę, że tak ciekawie spędzamy wspólnie czas. Tym bardziej, że teraz 
wystartowały też rozgrywki piłki nożnej i ręcznej, w których występują drużyny „Pomezanii”. 
Szykuje się sportowa wiosna! 
        M. Dębowski 

NOWY ROZDZIAŁ W HISTORII „MOW NEWS” 
 
 Przyjaciele, 
mamy zaszczyt poinformować Was o tym, że przed naszymi Ośrodkowymi dziennikarzami wyrastają nowe wspaniałe 
możliwości! Od początku 2016 roku rozpoczęliśmy współpracę z Radiem Malbork, dzięki czemu będziemy mogli 
zdobywać reporterskie szlify nie tylko z długopisem w ręce bawiąc się słowem pisanym, lecz również próbować swoich 
sił z mikrofonem tworząc audycje dla malborskiej rozgłośni! 
 Efekt naszej pracy będziecie mogli wysłuchać już niebawem. Zadebiutujemy w czwartek trzeciego marca tuż po 
godzinie 11! Na antenie pojawi się ponad dziesięciominutowy materiał z naszego spotkania byłym reprezentantem Polski 
w piłce nożnej, a obecnie prezesem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej panem Radosławem Michalskim, który w styczniu 
gościł w naszym Ośrodku. Trzymajcie kciuki i już regulujcie odbiorniki! 
          redaktorzy 
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Wywiad z panem Łukaszem Radeckim, autorem horrorów 
 
Skąd wzięła się Pana fascynacja horrorami? 
Zawsze lubiłem mroczne baśnie i legendy, dlatego jakoś 
naturalnie ciągnęło mnie do strasznych historii. Myślę, że ma to 
jakiś związek z oswajaniem własnych lęków i fobii. Poza tym 
moi rodzice przez lata mej młodości strzegli mnie przed 
wszystkimi filmami, które według nich mogły zaszkodzić mojej 
psychice i konsekwentnie nie pozwalali mi oglądać nawet 
mocniejszych obrazów sensacyjnych. Za to miałem pełną 
swobodę w czytaniu książek, naturalnie więc wybierałem te 
 najstraszniejsze i najbardziej krwawe. I tak zafascynowałem się gatunkiem. 
 
Przy czyich książkach boi się Pan najbardziej? Ma Pan swoich ulubionych autorów literatury grozy? 
Jedynym pisarzem, który jest mnie w stanie naprawdę przestraszyć jest Jack Ketchum. Chociaż nie pisze klasycznych 
horrorów, a więc nie znajdziemy u niego żadnych nadprzyrodzonych zjawisk czy potworów, potrafi naprawdę 
przerazić. Może właśnie dlatego? Tym bardziej, że dużą część swoich książek opiera na faktach, jak choćby 
najbardziej wstrząsająca powieść, jaką kiedykolwiek czytałem: „Dziewczyna z sąsiedztwa”, gdzie grupka młodzieży pod 
przywództwem niezrównoważonej psychicznie kobiety zgotowała gehennę dwóm dziewczynkom, więżąc je i torturując 
przez kilka tygodni w piwnicy swego domu. Świadomość, że takie rzeczy dzieją się gdzieś na świecie, nie pozwala spać 
spokojnie... Co do drugiej części pytania, to moimi ulubieńcami są ci, na których się wychowałem: Clive Barker, Graham  
Masterton, H.P. Lovecraft, Stefan Grabiński, Edgar Allan Poe.  
 
A kto jest Pana ulubionym książkowym bohaterem? Jak Pan myśli, dlaczego? 
Czarnoksiężnik Chorwat w innych wersjach Krabat, z łużyckiej legendy o tym samym tytule. Powstały o nim dwie 
powieści zagraniczne, niedawno nawet nakręcono film... Jako dziecko uwielbiałem czytać o jego przygodach. Dlaczego 
on? Bo korzystając z mocy, które zdobył od złego czarnoksiężnika czynił dobro, zawsze pomagał ludziom, zawsze 
wykazywał się sprytem i humorem. Był dowodem na to, że sami decydujemy o swoim losie, nikt nie może nas 
zdeterminować, od nas zależy kim będziemy. I czy będziemy dobrymi ludźmi. 
 
Skąd czerpie Pan inspiracje do swoich tekstów? 
Czytam, oglądam, obserwuję, potem to przetwarzam po swojemu. Czasem piszę o tym, co mnie przeraża, niepokoi, 
oczywiście odpowiednio to przerabiając. Nigdy nie wymyślam nic na siłę. Piszę dopiero kiedy mam pomysł, nie  
odwrotnie. Póki co nie narzekam na ich brak. 
 

HORROR W OŚRODKU 
 

Na kilka dni przed rozpoczęciem ferii zimowych do naszego Ośrodka przyjechał jeden z najbardziej znanych w 
Polsce pisarzy horrorów Łukasz Radecki. Jak dowiedzieliśmy się w trakcie spotkania nie zajmuje się on wyłącznie 
pisaniem, ale jest on również muzykiem grającym w grupie metalowej oraz, co w ogóle nie pasowało do jego 
demonicznych zainteresowań, nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej w niedalekim Starym Polu. 

Podczas spotkania usłyszeliśmy wiele interesujących rzeczy zarówno o samym autorze, gatunku, w którym tworzy, 
wydawaniu książek oraz o samym ich pisaniu. Fascynacja horrorami rozpoczęła się u Pana Łukasza już w dzieciństwie, 
kiedy musiał wyobrażać sobie zakazane przez rodziców, a oglądane przez kolegów filmy grozy. Gdy któryś z kolegów 
zaprezentował mu jeden ze wzbudzających strach filmów okazało się…że wyobraźnia autora tworzyła historie o wiele 
straszniejsze.  Jak sam przyznał był to świetny trening przed pisarską karierą. 

Autor opowiedział nam też o tym, jak długim procesem jest wydanie książki, szczególnie początkującego, mało 
znanego pisarza. Czasami może trwać to nawet latami, jeśli oczywiście w ogóle zostanie ona wydana. Im człowiek bardziej 
znany, tym ten proces staje się coraz krótszy. Pan Łukasz przyznał się, że prócz horrorów napisał również wiele innych 
tekstów, w tym bajki, jednak przerażające historie wychodziły mu najlepiej i nimi wydawcy zainteresowani byli 
najbardziej. Nasz gość pokrótce opowiedział nam o tym, co znajdziemy w jego powieściach i opowiadaniach, a także 
zachęcił do przeczytania jego najnowszej książki „Zombie.pl”, która trafiła do księgarń kilka dni po naszym spotkaniu. 

Pan Łukasz zachęcił nas do pisania własnych tekstów i nie zniechęcania się po pierwszych niepowodzeniach, bo 
tylko ćwiczenie może pozwolić nam na doskonalenie naszych umiejętności. To spotkanie dało nam mocnego kopniaka do 
działania i być może już niedługo okaże się, że mamy w swoich szeregach utalentowanych twórców. 

Pierwszy raz miałem okazję spotkać się i porozmawiać z osobą, której książkę wcześniej czytałem. To dziwne, ale 
bardzo ciekawe doświadczenie, bo niby spotykasz zupełnie obcą osobę, a czujesz się tak, jakbyście się już całkiem dobrze 
znali… 

         T. Wieczorek 
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Jak długo zajmuje Panu napisanie powieści? To bardzo męcząca praca? 
To zależy. Gdy piszę w duecie, to jeden drugiego pogania i efekt można zobaczyć już po czterech miesiącach. 
Oczywiście dochodzą jeszcze poprawki, ale i tak nie przekracza to kilku miesięcy. Jeśli się piszę samemu, to przeciąga 
się ogromnie, bo zawsze znajdzie się coś innego do roboty. Efekt, jeszcze nie napisałem solowej powieści (śmiech), 
choć mam kilka rozgrzebanych albo stale poprawianych. Łatwiej zmontować zbiór opowiadań, ale tu znów trudniej go 
sprzedać. Czy to męcząca praca? Nic, co sprawia przyjemność nie jest męczące. Problem stanowi tylko mobilizacja do 
 tej pracy. 
 
Kilka dni temu wyszła Pana najnowsza książka "Zombie.pl". Czego możemy spodziewać się na jej kartach? 
Oczywiście dużo zombie (śmiech). To opowieść o grupce ludzi próbujących przetrwać w Polsce, którą opanowała plaga 
żywych trupów. Głównym bohaterem jest młody restaurator, który próbuje przedostać się z Gdańska do Poznania, do 
rodziny. Po drodze ląduje w Malborku, gdzie panują nowe porządki. To pierwszy tom cyklu, dlatego wiele pytań 
pozostaje bez odpowiedzi, główny nacisk położyliśmy na przedstawienie bohaterów i relacji międzyludzkich w 
skrajnych sytuacjach. Zombie są tylko pretekstem, ważniejsi są ludzie i... miasta. W tym wypadku Gdańsk i Malbork. 
 
Jak się Pan czuje w innych gatunkach literackich? Próbował już Pan swoich sił poza horrorami? 
Tak, napisałem dwa tomy cyklu „Bóg Horror Ojczyzna”, gdzie horror łączyłem z kryminałem i science-fiction. Odbiór 
był bardzo pozytywny, na pewno więc do tego wrócę, tym bardziej, że trwają rozmowy na temat wznowienia 
poprzednich części. Napisałem też powieść fantasy, z której ciągle nie jestem zadowolony i wciąż ją poprawiam, choć 
miałem już możliwość jej wydania kilka lat temu. Na wydanie czekają też dwa tomy bajek dla dzieci. Wkrótce ukażą się 
też dwie antologie opowiadań, gdzie zamieściłem dwa swoje teksty bardzo odległe od grozy. Najprościej jednak rzecz  
ujmując – próbuję, ale to w horrorach najlepiej mi idzie. 
 
Którego autora najbardziej Pan nie znosi? Za co? 
Nie ma takiego. Wychodzę z założenia, że każda książka ma swojego odbiorcę, tylko musi do niego trafić. Jako 
recenzent nauczyłem się przez lata, że są książki słabe, które ludzie uwielbiają i znakomite, których nie rozumieją. 
Każdy pisarz jest inny, każdy ma swój styl, który nie musi mi odpowiadać, ale wtedy zasada jest prosta – nie czytam 
jego książek. Nie muszę go nie znosić. Szkoda życia na nerwy z powodu takich błahostek. 
 
Najdziwniejsze miejsce, w którym kiedykolwiek się Pan znalazł to... 
Wielka dyskoteka pełna młodzieży w dresach i rozgniewanych skinheadów kilkanaście lat temu. Trafiłem tam z młodszą 
kuzynką, która chciała iść na imprezę. Dodam tylko, że ja akurat wracałem z koncertu metalowego, więc mój strój  
znacznie różnił się od ubioru pozostałych... (śmiech) 
 
Jakie wspomnienie ma Pan przed oczyma, gdy słyszy hasło "dzieciństwo"? 
Nie ma jednego konkretnego. Jest wiele wspomnień, które składają się na ten obraz. Wszystkie istotne i wszystkie  
przeszłe. Doprowadziły mnie do dnia dzisiejszego, ale nie rozpamiętuję tego, co było.  
 
Jakich rad udzieliłby Pan początkującym autorom z MOW w Malborku? 
Przede wszystkim dużo czytać. Nic tak nie wpływa na poprawę warsztatu, niż śledzenie prac innych twórców. Po drugie: 
nie ograniczać się do jednego gatunku. Tę radę dał mi kiedyś mój znajomy Mort Castle, amerykański pisarz i 
wykładowca literatury. Żeby książka była dobra, musi zawierać różne elementy, dlatego dobrze podpatrzeć sztukę 
intrygi w starych kryminałach, a psychologię postaci we współczesnej literaturze. Wreszcie po trzecie: nieustannie 
próbować. Mogą minąć lata, nim ktoś Was doceni i dostrzeże. Ale jeśli naprawdę chcecie to robić, to nic Was nie 
zatrzyma. 

Wywiad przeprowadzili: T. Wieczorek i J. Franiak 
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Wywiad z panem Radosławem Michalskim, byłym wybitnym piłkarzem 
 
Jak zaczęła się Pana przygoda z futbolem? 
W klubie zacząłem trenować i grać dość późno, bo dopiero w wieku dwunastu lat. Dwa lata namawiał mnie do tego jeden z ówczesnych 
szkoleniowców gdańskiego Stoczniowca pan Edward Heksel, który mieszkał na tym samym osiedlu, co ja. Zawsze jednak miałem jakieś 
wytłumaczenie: a to zajęcia w TKKF-ie (Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – red.), a to nieoficjalne rozgrywki między 
dzielnicami, a to znów jakieś rozgrywki szkolne. W końcu jednak mu się udało, za co jestem mu dzisiaj ogromnie wdzięczny! 
 
Stamtąd trafił Pan od razu do wielkiej piłki, do „Legii”. Jak to się stało? 
W „Stoczniowcu” Gdańsk spędziłem łącznie dziewięć lat. Przeszedłem tam całą drogę juniorską. Jako młodzieżowcy byliśmy mistrzami 
województwa, ogrywając takie ekipy, jak „Lechia”, „Bałtyk” czy „Arka”. Następnie w wieku osiemnastu lat zadebiutowałem w 
drugoligowej wówczas drużynie seniorskiej i widocznie prezentowałem się na tyle dobrze, że zaczęły interesować się mną kluby 
ekstraklasy takie, jak „Ruch” Chorzów, „Szombierki” Bytom i właśnie „Legia”. Prezes mojego klubu oczekiwał za mój transfer dość 
dużej sumy, którą był gotowy wyłożyć tylko stołeczny klub. I tak w wieku dwudziestu dwóch lat zacząłem grać z eLką na piersi. 
 
Po czterech pełnych sukcesów sezonach gry w Warszawie przeniósł się Pan do zwaśnionego z „Legią” „Widzewa” Łódź. Jak to 

wyglądało w tamtych czasach? 
„Widzew” montował wtedy zespół celujący w awans do Ligi 
Mistrzów. Prezesi klubów porozumieli się w sprawie kwoty 
transferu, mnie zaproponowano całkiem niezły kontrakt, ale 
najistotniejszym argumentem była możliwość gry w Lidze 
Mistrzów, czego zasmakowałem już w stolicy. Tak więc z 
bramkarzem Maćkiem Szczęsnym przenieśliśmy się z 
Łazienkowskiej na Al. Piłsudskiego. Kibiców to trochę dotknęło i 
niekiedy dawali mi odczuć swoje niezadowolenie, ale większość 
ich pretensji skierowana była w kierunku Maćka, warszawiaka i 
zadeklarowanego legionisty, a mnie jako członka armii zaciężnej 

trochę łatwiej było im przeboleć. Można powiedzieć, że trochę mi się upiekło. 
 
Po trzech latach gry w Łodzi wyjechał Pan za granicę. Co spowodowało, że znalazł się Pan w Izraelu? 
„Widzew” wpadł wówczas w ogromne tarapaty finansowe i stał na skraju bankructwa. Gdy dowiedziałem się, że klub jest praktycznie w 
rozsypce większość okienek transferowych było już zamkniętych. Zostało kilka, w tym izraelskie, a że dostałem konkretną propozycję 
z bardzo mocnego „Maccabi” Hajfa, to długo się nie zastanawiałem. Poza tym dzięki pieniądzom z mojego transferu klub mógł choć po 
części zapłacić zaległe pensje mnie i moim kolegom. Wcześniej miałem propozycje z angielskiego „West Hamu” czy niemieckiego 
Stuttgartu, ale zawsze ktoś te transfery blokował. 

MISTRZOWSKA KARIERA RADOSŁAWA MICHALSKIEGO 
 
 Piłka nożna jest naszym sportem narodowym. Mimo, że często kibicujemy różnym klubom, to większość z nas 
łączy wspólna pasja do futbolu. Dlatego też, gdy dowiedziałem się, że pod koniec stycznia nasz Ośrodek odwiedzi człowiek, 
którego kariera składa się m.in. z występów w Lidze Mistrzów, i to w dwóch polskich klubach, 28 meczów w reprezentacji 
Polski oraz wygrania lig: polskiej (trzy razy!), izraelskiej i cypryjskiej, to aż skakałem z radości. Każdy z nas marzy o takiej 
sportowej przygodzie, jaką przeżył na boisku nasz gość: Radosław Michalski. 
 Podczas spotkania nasz pochodzący z Gdańska gość opowiedział nam wiele ciekawostek m.in. o swoim 
dzieciństwie, początkach kariery i realiach lat osiemdziesiątych. Zauważył, że my mamy o wiele lepsze warunki i 
możliwości do rozwoju, niż jego pokolenie, które nie miało Orlików, równych boisk czy nawet…butów piłkarskich. Myślę, 
że próbował nam trochę wjechać na ambicję, że skoro mamy tak dobre warunki, to powinniśmy z nich korzystać i stawać się 
coraz lepszymi. Może już niedługo na MOW CUP-ie objawi się jakiś jego następca. 
 Dowiedzieliśmy się też wielu informacji o jego profesjonalnej karierze i największych sukcesach. Radosław 
Michalski barwnie opowiedział nam o zdobywanych przez niego mistrzostwach Polski z Legią Warszawa i Widzewem 
Łódź oraz o grze w barwach tych klubów w Lidze Mistrzów. Co ciekawe – niestety dla naszej piłki – były to jedyne 
występy naszych klubów do tej pory w historii tych europejskich rozgrywek. Poznaliśmy również ciekawostki z jego 
występów w zagranicznych klubach w Izraelu (Maccabi Hajfa) i na Cyprze (Anorthosis Famagusta, Apollon Limassol) oraz 
różnice między naszym krajem, a państwami leżącymi nad Morzem Śródziemnym. 
 Ze wszystkimi klubami, w których występował, Radosław Michalski święcił sukcesy: mistrzostwa i puchary 
krajowe oraz gry w europejskich pucharach. Jedynym zespołem, który pozostawił w nim uczucie niedosytu była 
reprezentacja Polski, której nawet dwukrotnie był kapitanem, a z którą nigdy nie udało mu się osiągnąć zamierzonych celów 
i minimum zakwalifikować do wielkiego turnieju. 
 Swoją niezwykle barwną i bogatą przygodę z piłką nożną kontynuuje do tej pory, mimo, że ostatni oficjalny mecz 
zagrał prawie dziesięć lat temu. Zamienił on strój piłkarski na garnitur i wspiera zawodników z pozycji działacza. Najpierw 
półtorej roku przepracował jako dyrektor sportowy „Lechii” Gdańsk, a teraz czwarty rok pełni funkcję prezesa Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej i członka zarządu PZPN. Dzięki temu spotkaniu mogliśmy przekonać się, jak ciekawe może być życie 
piłkarza, ale i jak ciężko trzeba trenować, by osiągnąć sukces. Pan prezes zaimponował mi swoją pasją oraz pomysłem na 
życie, który realizuje do dnia dzisiejszego. Bardzo się cieszę, że mogłem go poznać, a później przeprowadzić z nim wywiad. 
 

            P. Krause 
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Jak wspomina Pan swoją przygodę zagraniczną? 
W „Maccabi” grałem przez dwa sezony, udało nam się wywalczyć mistrzostwo kraju i mieliśmy szanse grać w Chamipions League. Ze 
względu jednak na „bombową” sytuację w tym kraju zdecydowałem się na przenosiny na Cypr, do „Anorthosisu”, dokąd ściągnął mnie 
stary znajomy Janusz Wójcik. A koledzy z Hajfy w tym samym czasie wywalczyli awans do Ligi Mistrzów. 
 
Na Cyprze, z drobną przerwą na chwilowy powrót do „Widzewa”, grał Pan już do końca kariery. Aż tak dobrze się Pan tam 
czuł? 
Tak, ostatnich pięć lat swojej zawodowej kariery spędziłem na Cyprze. Bardzo dobrze się tam czułem, a i śródziemnomorski klimat 
naprawdę mi odpowiadał, bo przecież grałem prawie do trzydziestego siódmego roku życia. Poza tym moja rodzina świetnie się tam 
czuła, w końcu mieli całoroczne wakacje. Wiadomo, że nie spełniało to do końca moich piłkarskich ambicji, ale ostatecznie dałem się 
skusić trenerowi Wójcikowi i Wojtkowi Kowalczykowi, no i trochę namieszaliśmy w tej lidze. 
 
Co uważa Pan za swój największy boiskowy sukces? 
Mocno przeżywałem to, gdy jako młody chłopak w swoim drugim sezonie w „Legii”, grając już praktycznie w każdym meczu, 
wywalczyliśmy Mistrzostwo i Puchar Polski. Później wspaniałym przeżyciem była gra w Lidze Mistrzów w barwach „Legii” oraz 
„Widzewa”, awans do ćwierćfinału tych rozgrywek i gra przeciw Panathinaikosowi Ateny, który piłkarsko był w naszym zasięgu. Z 
każdym klubem, w którym grałem zdobywałem jakieś trofea i osiągałem sukcesy. Niestety nie przełożyło się to na reprezentację 
Polski, nad czym bardzo ubolewam. 
 
Czego zabrakło ówczesnej kadrze? 
Przede wszystkim szczęścia, bo umiejętności na pewno mieliśmy. W końcu wielu z reprezentantów grało w silnych europejskich 
klubach. Mieliśmy szansę awansować na EURO 2000 i pojechać do Belgii i Holandii, ale gdzieś czegoś zabrakło w starciach ze 
Szwedami i Anglikami, no i niestety dla nas to oni pojechali na ten turniej. Żałuję, bo podejrzewam, że gra na Mistrzostwach Świata 
czy Europy musi być niesamowitym przeżyciem. 
 
Trenowało Pana wielu wybitnych szkoleniowców? Których z nich wspomina Pan do dzisiaj? 
Trafiłem na kilku naprawdę zapadających w pamięć i wyróżniających się, czy to charyzmą, czy metodami treningowymi, 
szkoleniowców. Większość wspominam bardzo dobrze. Każdy z nich różnił się charakterem oraz metodami treningowymi. Byli to: 
Wójcik, Janas, Smuda, Lenczyk, Grant, Majewski, Bernd Stange. 
 
A gdyby miał Pan złożyć jedenastkę z najlepszych zawodników, których spotkał Pan na boisku, kto by się w niej znalazł? 
Zawsze bardzo ceniłem Piotrka Nowaka, który obecnie jest trenerem „Lechii”, a jako zawodnik grał na pozycji pomocnika m.in. w TSV 
Monachium, „Dynamie” Drezno czy Chicago „Fire”. Na pewno byłoby miejsce dla niesfornego dziecka Bródna, napastnika Wojtka 
Kowalczyka. Bardzo ceniłem też umiejętności Łukasza Sosina, z którym grałem w „Apollonie”, Izraelczyka Yossi’ego Benayouna, który 
występował m.in. w Liverpoolu, „Chelsea”, „West Hamie” czy „Arsenalu” oraz Nigeryjczyka Yakubu Aiyegbeni, który zasłynął świetną 
grą w „Evertonie”, Middlesbrough i Blackburn „Rovers”, Zbyszka Mandziejewicza, Mirka Szymkowiaka, Jacka Zielińskiego i Tomka 
Łapińskiego. Mogłaby wyjść z tego niezła paka. 

 
Grał Pan w Reprezentacji i w klubach na wielu europejskich arenach. Jak radził Pan sobie z presją? 
Gdy czasami słyszę wypowiedzi zawodników, że w jednym czy drugim meczu źle zagrali, bo ciążyła na nich zbyt duża presja, to bardzo 
mnie to dziwi. Mnie i moim kolegom czasami zdarzało się przegrywać właśnie dlatego, że tej presji nie odczuwaliśmy. Trudno nam było 
się zmobilizować grając np. ze słabą „Odrą” Wodzisław w niedzielę o 13 przy słońcu i unoszącym się zapachu kiełbasek. Presja 
natomiast zawsze nam pomagała, bo dodatkowo mobilizowała, koncentrowała i wyzwalała adrenalinę, co skutkowało lepszymi występami. 
Zawsze wolałem grać o coś i przy pełnych trybunach. Presja jest dobra, nie ma co się jej obawiać! 
 
Jaki miał Pan pomysł na siebie po zakończeniu kariery? Nie ciągnęło Pana do pracy trenerskiej? 
Bardzo chciałem zostać przy piłce, ale nie w roli trenera. Na początku dostałem propozycję pracy w roli dyrektora sportowego w 
„Lechii” Gdańsk. W tym czasie udało się nam awansować do ekstraklasy. W 2012 roku zostałem wybrany prezesem Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej i tak już czwarty rok reprezentuję interesy naszego województwa w Polsce. Praca działacza stawia przede mną 
wiele wyzwań i daje mnóstwo bodźców do działania. Nie żałuję, że wybrałem tę drogę. 
 
Życzymy Panu na niej samych sukcesów! Dziękujemy za wywiad. 
        Rozmowę przeprowadzili: B. Bednarczyk i P. Krause 
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Wywiad z Panem Adamem Jezierskim, trenerem piłki ręcznej 
 
Widzimy, że angażuje się Pan w wiele rzeczy. Czym dokładnie się Pan zajmuje? 
Pracuję w MOW-ie jako wychowawca/nauczyciel wspomagający.  Prócz tego zajmuję się tym, co kocham: trenuję 
Ośrodkowy zespół piłki ręcznej i próbuję zarazić Was pasją do tego pięknego sportu.  
 
Słyszeliśmy, że sam grał Pan w piłkę ręczną. W jakich 
drużynach? 
Tak, dokładnie przez 37 lat byłem czynnym zawodnikiem. W tym 
czasie miałem okazję reprezentować barwy klubów zarówno polskich, 
jak i zagranicznych. Występowałem m.in. w gdańskich Spójni i 
Wybrzeżu, dwóch klubach w Niemczech, kadrze narodowej czy 
kadrze województwa elbląskiego. Karierę kończyłem w wieku 47 lat 
broniąc barw pierwszoligowej Pomezanii Malbork. 
 
Jakimi innymi dyscyplinami sportowymi się Pan interesuje? 
Moimi ulubionymi dyscyplinami, prócz ręcznej, są mimo wszystko 
sporty zespołowe: połka nożna i siatkówka. Prócz tego bardzo lubię 
ziemną i stołową odmianę tenisa. 
 
Praca z młodzieżą sprawia Panu przyjemność? 
Gdyby tak nie było, nie robiłbym tego. Praca w Ośrodku dostarcza 
naprawdę dużo frajdy. Cieszę się, że złapałem z Wami dobry kontakt. 
Dzięki swojej funkcji mogę też czasami poobserwować Was trochę z 
boku i – wierzcie lub nie – to też może dostarczyć dużo frajdy. 
 
Od kiedy wiedział Pan, co chce robić w życiu? 
Już w szkole podstawowej wiedziałem, że zrobię wszystko, żeby tylko uprawiać sport, bo to od razu pokochałem. 
Nauczyciele wystawiali mnie w rywalizacjach między szkołami w różnych dyscyplinach, m.in. w skoku wzwyż, ale ja 
zawsze wolałem gry zespołowe, a przede wszystkim szczypiorniaka! Moich trzech braci zaszczepiło we mnie tę 
dyscyplinę i trzymam ją w sercu do dzisiaj! 
 
Czy nie brakuje Panu czasu na spotkania z rodziną? 
Na pewno nie jest go tyle, ile bym chciał jej poświęcić, ale cieszę się tym, co mam. Rodzinie poświęcam wieczory w 
tygodniu i weekendy. Czasami tylko wyrwę się na jakiś sobotni mecz, jeśli ktoś ciekawy gra akurat w okolicy, ale do 
tego żona już przywykła. 
 
Czy myśli Pan czasami o tym, czym by się Pan zajmował, gdyby nie udało się Panu w sporcie? 
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, bo całe moje dotychczasowe życie kręciło się wokół sportu. A co by było, 
gdyby mi się nie powiodło? Myślę, że mimo to szukałbym pracy w sportowej orbicie. Może założyłbym firmę, która 
zajmowałaby się dystrybucją sprzętu sportowego… To chyba nie byłoby takie złe. 
 
Czy ma Pan książkę, którą mógłby Pan polecić młodym czytelnikom? 
Wydaje mi się, że zainteresowałaby Was „Potęga podświadomości” Josepha Murphy’ego. Jest to poradnik o tym, jak 
osiągnąć upragnione cele tylko i aż przez zmianę swojego sposobu myślenia. Jeżeli przeczytacie ją uważnie, możecie 
naprawdę bardzo na tym skorzystać. 
 
Myślał Pan już o wakacjach? Jakie ma Pan plany na najbliższe? 
Tyle się w ostatnim czasie dzieje, że nie miałem nawet okazji, żeby pomyśleć nawet o wakacjach, a co dopiero snuć 
jakieś konkretniejsze plany. Bardzo lubię wyprawy spontaniczne: pakuję się i jadę. Może w tym roku zawitam do 
Barcelony. Wydaje mi się, że warto odwiedzić to piękne miasto. No i obowiązkowo odwiedzić Camp Nou. Do tej pory 
byłem już w Turcji, Egipcie, Tunezji, Portugalii i Bułgarii. Lubię jeździć do ciepłych krajów. Tym bardziej wtedy, gdy 
u nas panuje sroga zima i mogę wygrzać zmarznięte kości w pełnym słońcu! 
 
Dziękuję bardzo za rozmowę! 

Wywiad przeprowadzili: K. Komosiński i  J. Fikowski 
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Wywiad z Panem Tomaszem Wojtuszkiewiczem, nauczycielem przyrody i WF-u 
 

Co lubi Pan bardziej: biologię czy WF? 
Bardzo trudny wybór. Od zawsze bardzo lubiłem biologię i od zawsze odnajdywałem się 
we wszelkich aktywnościach fizycznych. Trudno byłoby mi z którejś z tych rzeczy 
zrezygnować. 
 
Co Pan robi, żeby utrzymać formę po czterdziestce? 
Bardzo lubię spacerować! Prócz tego dwa razy w tygodniu staram się uczęszczać na 
treningi crossfitu, na których wylewam siódme poty. Staram się jeść dużo warzyw i 
owoców, a unikać fast foodów i innych niezdrowych posiłków. Do tego próbuję cały czas 
być pogodny i uśmiechnięty. To pomaga! 
 
Jak lubi Pan spędzać wolny czas? 
Zdecydowanie aktywnie! Prócz wspomnianych spacerów z panią Izą i pieskiem 
Deksterkiem oraz treningów bardzo lubię polować na dziką zwierzynę! Wieczorami 
natomiast lubię obejrzeć jakiś ciekawy film. 
 
Ksywka „Dzik” wzięła się właśnie z tych polowań? 
Być może. Ja pamiętam to jednak trochę inaczej: opowiadałem dużo historii na lekcjach 
właśnie o dzikach i tak jakoś się przyjęło. Nie ma to nic wspólnego z moim charakterem 
(śmiech). 
 
Jaka jest najdziwniejsza historia, która się Panu w życiu przydarzyła?  
Jedną z najdziwniejszych przygód dostarczył mi wieczorny spacer po lesie. W pewnym 
momencie spostrzegłem, że w moją stronę zmierza borsuk. Stanąłem bez ruchu i 
czekałem, aż się zbliży. Podszedł na odległość półtora-dwóch metrów. Byłem pod dużym 
wrażeniem, ponieważ rzadko w naturze zdarzają się aż tak bliskie spotkania z tymi 

zwierzętami. Miał farta, że nie wziąłem ze sobą dubeltówki. 
 
Słyszeliśmy, że lubi Pan prace w ogrodzie. To prawda? 
Tak, bardzo lubię. Spędzam w nim czas od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Lubię kosić trawę, opiekować się 
roślinkami, obserwować ptaki, które przelatują i siadają na drzewach. Pewnego razu w ogrodzie odwiedziła mnie 
fretka, którą przyniosłem Wam później do szkoły. 
 
Jaką jest Pana ulubiona roślina? 
Lubię sosnę. To piękne drzewo, które wydziela specyficzny, wyjątkowy zapach. 
 
Jaka jest najdziwniejsza rzecz, którą dotknął Pan językiem? 
Kiedyś, gdy byłem mały popełniłem wielki błąd. Dotknąłem językiem metalu w 
czasie mrozów. Język mi się do niego przykleił i nie mogłem go oderwać. Bardzo 
się wtedy wystraszyłem. 
 
Jak spędził Pan wakacje? 
Doświadczałem życia: spacerowałem po Tatrach, kosztowałem swojskiego jadła, 
mieszkałem z synem w namiocie, wędkowałem prosto z łodzi, a wieczory 
spędzałem przy ognisku.  
 
Gdyby miał Pan do wyboru wszystkich, żyjących i zmarłych artystów, to 
na czyj koncert wybrałby się Pan najchętniej? 
Jestem zagorzałym fanem Depeche Mode i zdecydowanie wybrałbym ich. Gdy tylko grają koncert w Polsce, staram 
się tam być! Chciałbym też kiedyś usłyszeć na żywo muzyków z Metalliki i U2. 
 
Bardzo dziękujemy za rozmowę! 
 
        Wywiad przeprowadzili: K. Komosiński i  J. Fikowski 



 12/14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

KĄCIK HUMORU IM. PANI DYREKTOR 
 

• Jak nazywa się miasto, w którym żegna się ryż?   … Paryż. 

• Ile nici dentystycznych ma dentysta? … StoMaToLogiczne. 

• Co robią Transformersi na imprezie? … Składają się na taksówkę. 

• Co robią dziki w zamku? … Penetrują lochy. 

• Który kot lata? … Kotlecik. 

• Jadą dwie blondynki przez las. Jedna mówi do drugiej: 

- Zobacz jaki piękny las. 

 Na to druga: 

  - Nie widzę, drzewa mi zasłaniają. 

• Jak nazywa się para króli? … ParKing. 

• Dlaczego wulkan dostał piątkę na geografii? … Bo był aktywny. 

• Jaki jest największy paradoks świata? … Rozwolnienie: rzadko a często. 

• Co robi zaatakowany kucharz? … Wzywa posiłki. 

• Jak nazywa się facet, który mierzy łódź od środka? … Włodzimierz. 

• Jak nazywa się właściciel sklepu z roletami? … Chevrolet. 
 

Sucharami poczęstował nas…tym razem Kamil 

Postanowiliśmy się Wam przedstawić, żebyście lepiej wiedzieli, kto dla Was i o Was pisze. 
Dlatego otwieramy nową rubrykę. Jeśli macie pomysły na pytania: podpowiadajcie! 
 

POZNAJMY SIĘ 
 

Imię: Kamil 
Skąd pochodzę: Sztum 
Moje zainteresowania: piłka nożna, dziennikarstwo 
Najważniejszy dzień w życiu: dzień narodzin 

Mój autorytet: Jan Paweł II 
Ulubiona piosenka: Zbuku – MVP 
Ulubiony film: Szybcy i wściekli 
Ulubiona książka: Pamiętnik narkomanki 
Najlepszy kumpel: D. Gleba 

Ulubiona potrawa: Ryba po grecku 

W przyszłości chciałbym być: piłkarzem 

Chciałbym poznać osobiście…: Roberta Lewandowskiego 

W wakacje najczęściej…: Śpię bardzo długo 
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HYDE PARK 
 

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

Plato pozdrawia najlepszego trenera 

pana Czachuka! 

Pani psycholog Justyna pozdrawia wszystkich wychowanków z Samorządu! 

Wychowankowie grupy VIII 
pozdrawiaja swoich wychowawców! 

Długi i Piroman 

pozdrawiają wychowawców z 

grup VII i VIII! 

Wychowawczyni Ania pozdrawia grupę V i Kobiała! 

Denis pozdrawia pana Marka Wojtachnę 
i bardzo przeprasza za przeklinanie ! 

Piotrek „Lipniak” pozdrawia Ciocie! 

Pani Iwona pozdrawia pana Mirka oraz panie Wiolę, Justynę i Anię! 

Dawid „Panda” pozdrawia Ciocie 
i wych. Wojtachnę!  

Baran pozdrawia wychowawców 
grupy VII i dyrektora Miaskowskiego! 

Wariat z grupy VII pozdrawia całą swoją 
grupę i wychowawców! 

Pozdrowienia dla grupy harcerzy od 
Samuraja! 

Krystian pozdrawia Sergia! 

Pozdrowienia od Fredzia dla Śliwy ! 

Wychowankowie z „MOW News” 

pozdrawiają pana Jacka z 

Radia Malbork! 
 

Klaudiusz pozdrawia panią Agnieszkę Predygier! 

Śliwa pozdrawia Słomę! 

Szpadel pozdrawia Cygana! 

Cygan pozdrawia 3 i 4 

komarkę! 

Dyrektor Miąskowski pozdrawia 
wszystkich wychowanków, a 

szczególności tych nowoprzybyłych! 

Pozdrowienia dla Uliego z Rumi! 

Autor: D. Jasiński 

Autor: K. Kozikowski 
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ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE W SEMESTRZE LETNIM: 
 

Nauczyciel Przedmiot Termin 
Mariusz Adamkowski Fizyka czwartek 17:00-18:00 

Michał Bianga Język polski czwartek 14:30-16:00 
Paweł Brzozowski Język angielski wtorek 14:30-15:15 

piątek 12:30-13:15 
Mariusz Chojniak Matematyka wtorek 15:30-17:00 

Ewa Dera Chemia Środa 14:30-16:00 
Katarzyna Kurdupska Język niemiecki wtorek 16:00-17:00 

Marta Neubauer Historia poniedziałek 17:00-17:45 
wtorek 15:00-15:45 

Marlena Smoter-
Zdziebłowska 

Język polski poniedziałek 16:40-18:10 

Marek Wojtachna Matematyka poniedziałek 17:15-18:45 
lub 

wtorek 17:15-18:45 
Tomasz Wojtuszkiewicz Przyroda/Biologia poniedziałek 14:30-15:15 

środa 17:00-17:45 
 

DZIĘKUJEMY!!! 
 

Z dumą pragniemy poinformować, że dzięki wsparciu firmy Inna s.c. państwa Elżbiety 
Makówki-Cielenkiewicz i Mariusza Cielenkiewicza od dziś Wasi drodzy redaktorzy będą 
dysponować nowymi strojami z własnym logiem. 

Zajmująca się drukowaniem odzieży reklamowej i promocyjnej firma postanowiła 
pomóc nam fundując komplet dwunastu koszulek polo dla wychowanków reprezentujących 
koło dziennikarskie. Dzięki temu będziemy nie tylko wydawać profesjonalne pismo, ale 
również jak profesjonaliści wyglądać podczas uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach. 

Z całego serca dziękujemy! 
       redaktorzy 

 


