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OD REDAKCJI 
 
 Szanowni Wychowawcy, Drodzy Koledzy, 
 

Uff... Egzaminy ju ż za nami! Szóstoklasi ści napisali swoje testy, trzecioklasi ści 
swoje, wi ęc mo żemy przed ostatni ą prost ą wzi ąć gł ębszy oddech. Za chwil ę b ędziemy 
musieli walczy ć o jak najlepsze stopnie na świadectwach, o promocje do nast ępnej klasy, 
a niektórzy nawet o czerwone paski. Ale zanim to na st ąpi: cieszmy si ę wiosn ą! 

Zarówno w marcu, jak i kwietniu czekało nas mnóstwo  wa żnych wydarze ń! Prócz 
wspomnianych testów i wyjazdów wielkanocnych wychow awcy przygotowali dla nas wiele 
spotka ń ze znanymi osobami, konkursów, warsztatów i wyciec zek. Mieli śmy co robi ć, a 
teraz mamy o czym pisa ć. 

Mamy te ż si ę czym chwali ć! Wyobra źcie sobie, że trzymacie teraz w dłoniach numer 
absolutnie wyj ątkowy! A dlaczego? Bo znajdziecie w nim nasze autor skie wywiady z dwoma 
byłymi prezydentami Polski: Lechem Wał ęsą i Aleksandrem Kwa śniewskim, z którymi 
mieli śmy okazj ę w ostatnim czasie spotka ć si ę w ich biurach. Niejedna profesjonalna 
gazeta z kilkusettysi ęcznym nakładem nie mo że si ę czym ś takim pochwali ć, a co dopiero 
gazetki szkolne. Zaryzykujemy stwierdzenie, że jest to jedyna w historii polskiego 
szkolnictwa gazetka z tak wyj ątkowym materiałem. Jeste śmy z siebie dumni! Wy te ż 
możecie, w ko ńcu wszystko to robimy tylko i wył ącznie dla Was! 
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SPOTKANIA NA 
NAJWYŻSZYM SZCZEBLU 

 

Od wielu miesięcy ćwiczyliśmy na zajęciach 
sztukę prowadzenia wywiadu. Może Wam się to wydać 
dziwne, ale rozmawiać, a przede wszystkim słuchać i 
reagować na słowa drugiej osoby nie jest wcale takie 
łatwe. Z resztą jeśli chcecie, to sami spróbujcie. 

Umiejętności te przydawały nam się przy 
wywiadach z pracownikami i odwiedzającymi nas 
gośćmi. Ale kto by pomyślał, że niedługo zostaniemy 
wrzuceni na naprawdę głęboką wodę i skorzystamy z 
nich w rozmowach z byłymi prezydentami naszego 
kraju. Tymi historycznymi już postaciami byli: Lech 
Wałęsą, który miał ogromny wkład w zmianę ustroju 
Polski z komunizmu na kapitalizm, za co otrzymał 
Pokojową Nagrodę Nobla i został wybrany 
człowiekiem roku magazynu „Time” oraz Aleksander 
Kwaśniewskim, który wprowadził Polskę do NATO i 
Unii Europejskiej oraz współtworzył i przyjął projekt 
Konstytucji III RP, jako jedyny został też wybierany na 
„głowę państwa” dwie kadencje z rzędu. 

Jak nam poszło i czego się dowiedzieliśmy? 
Przekonajcie się! Pełna relacja ze spotkań oraz 
wywiady już na Was czekają. 

   redaktorzy 
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WIELKANOC W OŚRODKU 
 

Nic nie zastąpi świąt  w domu, wiadomo, ale ostatnio przekonałem się, że w Ośrodku 
też może być w tym czasie całkiem przyjemnie.  W czasie, gdy większość z Was wyjechała 
na przepustki do swoich rodzin, żeby cieszyć się Świętami Wielkiej Nocy, osiemnastu z nas – 
z różnych powodów – zostało w Malborku. Zazdrościłem Wam tego wyjazdu i czasu 
spędzonego z bliskimi. Byłem trochę przybity, ale szybko przestałem o tym myśleć. 

Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy według korytarzy i dzięki temu większość z nas 
nie musiała nawet zmieniać swoich sypialń. Wychowawcy zadbali o to, żebyśmy poczuli 
atmosferę świąt dzięki wspólnemu przystrajaniu świetlic, malowaniu pisanek, wysyłaniu 
życzeń i przygotowywaniu tradycyjnych posiłków. 

Niedzielne śniadanie zjedliśmy przy wspólnym stole na świetlicy. W towarzystwie 
dyrektora i wychowawców złożyliśmy sobie życzenia i usiedliśmy do śniadania. Wszystkich 
potraw nie byłem w stanie nawet spróbować. Kilka z nich skosztowałem już w trakcie 
przygotowań, ale ciocie z kuchni przygotowały nam też wiele przepysznych niespodzianek. 
Długo rozmawialiśmy i jedliśmy, przez co ledwo odszedłem od stołu. 

W Lany Poniedziałek po śniadaniu zgodnie z tradycją ruszyliśmy na boisko i 
zorganizowaliśmy bitwę skrzydeł: grupy V i VI kontra VII i VIII. Zabawa była świetna i 
mimo że nie wyłoniliśmy zwycięzców, wszyscy mokrzy od stóp do głów wracaliśmy na 
swoje sypialnie z podniesionymi głowami! 

      K. Kożan 

ZWYCIĘSTWO W PALMOWĄ NIEDZIELĘ 
 
 Palmowa Niedziela w Nowym Stawie jak co roku jest wyjątkowo barwnie i 
hucznie obchodzona. W dzień upamiętniający przyjazd Chrystusa do Jerozolimy 
mieszkańcy biorą udział w inscenizacji tego wydarzenia, mszy św., procesji i wielu 
towarzyszącym temu atrakcjom. W tym roku dzięki wychowawcom grupy V i my 
mogliśmy brać w nich udział. 
 Wszyscy byliśmy pod wrażeniem tego, jak bogato obchodzone jest to święto i 
pierwszy raz w tym roku tak naprawdę poczuliśmy nadchodzącą Wielkanoc. Przemarsz 
przebranego w starożytne ubrania tłumu z wjeżdżającym na osiołku Jezusem na czele 
bardzo się wszystkim podobał. Tak samo z resztą jak muzyka uczestniczącej w nim 
tamtejszej orkiestry dętej. Dużo śmiechu było, gdy przygotowane wcześniej rzeczy ubrali 
nasi koledzy Dawid i Piotrek, i włączyli się do pochodu. 
 Po tych uroczystościach nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą 
świąteczną palmę. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu uczestników, z czego niektórzy 
zrobili je naprawdę piękne i ogromne. Nasza, nad którą w ostatnich dniach całą grupą 
pracowaliśmy, miała około czterech metrów i wyglądała naprawdę ładnie. Na szczęście 
podobała się nie tylko nam, ale również jurorom, którzy przyznali nam wyróżnienie, 
upominki i 100 zł nagrody, które odłożyli śmy na wiosenny biwak. 
 

        M. Dębowski 

FESTIWAL WIELKANOCNYCH SMAKOŁYKÓW 
 
 Podobnie jak przed grudniowymi świętami Bożego Narodzenia, tak i w marcu 
bezpośrednio przed Wielkanocą wybraliśmy się całą grupą V na festiwal tradycyjnych 
regionalnych potraw do Nowego Stawu. Swoje najlepsze wytwory zaprezentowało około 60 
osób z całej okolicy. My też przywieźliśmy coś wyjątkowego! 
 Impreza bardzo się wszystkim podobała, ponieważ prócz wystawienia swoich 
wyrobów polegała na kosztowaniu potraw wszystkich innych uczestników…a było w czym 
wybierać! Żaden z nas nie spróbował nawet połowy, a już pękał w szwach. Ale żeby nie 
było, że tylko jedliśmy, to pochwalę się, że przyrządzone przez nas pod czujnym okiem 
wychowawczyni Ani smakołyki: babka wielkanocna i babeczki z kremem otrzymały 
wyróżnienie w kategorii „Ciasta i desery”, za co dostaliśmy w nagrodę z rąk samego 
burmistrza zestaw talerzy i filiżanek. Po konkursie mogliśmy nacieszyć oczy występami 
zespołu tańca nowoczesnego i na chwilę zapomnieć o jedzeniu. 
 Dużo frajdy sprawiło nam pieczenie, przygotowywanie i dekorowanie naszych 
słodkości, ale prawdziwą ucztą było próbowanie różnorodnych wypieków innych osób. 
Bardzo się cieszę, że wzięli śmy udział w tym festiwalu, bo prócz świetnej zabawy i pysznego 
jedzenia mogliśmy poznać wielkanocne tradycje regionu. A w taki sposób, to ja mógłbym 
uczyć się każdego dnia! 
       M. Dębowski 
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UCZCILIŚMY PAMIĘĆ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
 

Tradycyjnie jak co roku grupa harcerzy z naszego Ośrodka wraz z wychowawcami 
Łukaszem i Jarkiem uczciła 1 marca pamięć Żołnierzy Wyklętych. Jest to dla nas ważne święto, 
ponieważ wiele uczymy się o patriotyzmie oraz bohaterach walk w czasie i tuż po II wojnie 
światowej, na której walczyli i ginęli nasi dziadkowie i pradziadkowie. Przy takich 
uroczystościach zawsze mamy okazję spotkać się i porozmawiać z ludźmi, którzy to jeszcze 
pamiętają. 

Obchody rozpoczęła uroczysta msza św., po której wszyscy udaliśmy się w okolice 
lodowiska, gdzie został odkryty obelisk postawiony ku pamięci Danuty „Inki” Siedzikówny, 
legendarnej sanitariuszki Armii Krajowej służącej w V Brygadzie Wileńskiej. Przygotowaliśmy 
na tę okazję razem z wychowawcami specjalne transparenty, na których umieściliśmy zdjęcia 
Inki i innych zamordowanych w walce o wolną Polskę Żołnierzy Wyklętych. Wielu osobom 
bardzo się to spodobało. Podchodziły one do nas i gratulowały nam postawy, a ci starsi nie kryli 
nawet wzruszenia. 

Pamięć o ludziach, którzy jako pierwsi buntowali się przeciw radzieckiemu reżimowi i 
rozpoczęli walkę o wolną Polskę jest bardzo ważna. Są dla mnie i dla moich kolegów wzorami 
patriotyzmu i walki o godne życie. Cieszę się, że wychowawcy uczą nas o nich i pokazują nam, 
jak trudną drogę musieli przejść. Mam nadzieję, że w czasie zagrożenia postąpiłbym tak, jak 
oni. 

      A.Cwietkow 

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 
 

Ledwie rozpakowaliśmy torby po powrotach z przepustek, które dostaliśmy na święta 
Wielkanocne, a już trzeba było zakasać rękawy i brać się ostro do roboty. W niedzielę i 
poniedziałek mieliśmy czas na ostatnie powtórki i ćwiczenia, bo już we wtorek trzeba było 
ubrać się w odświętne stroje i zejść do szkolnej auli, żeby napisać najważniejszy do tej pory 
egzamin w naszym życiu. 

Mimo tego, że czuliśmy się przygotowani, to trochę się stresowaliśmy. Było to dla nas 
coś zupełnie nowego: komisja, oficjalne arkusze, wpisywanie numerów PESEL, oficjalne 
stroje… O wszystkim jednak szybko zapomnieliśmy, gdy zaczęliśmy pisać. O 9:00 
wystartowaliśmy z testem z języka polskiego i matematyki. Czytanie ze zrozumieniem nie 
było trudne, trochę gorzej było z wymyśleniem wpisu z pamiętnika. Ale poradziliśmy sobie! O 
wiele ciężej szło rozwiązywanie zadań z matmy, której obawialiśmy się najbardziej. 

Po przerwie przyszedł czas na test z języka angielskiego. Mieliśmy do rozwiązania 
zadania z czytania i słuchania, które wydawały się dość proste i nawet nie byliśmy zmuszani 
strzelać. Oby przeczucie nas nie zawiodło! 

Na początku było dużo strachu, ale później poszło nam – chyba – nienajgorzej. Już 
niedługo wyniki i przekonamy się, czy większość zadań faktycznie była taka prosta, czy tylko 
tak nam się wydawało… 

     M. Dębowski i J. Drężek 

EGZAMIN (PRAWIE) DOJRZAŁOŚCI 
 
 Trzy dni egzaminów gimnazjalnych to dla większości z nas najważniejszy czas z okresu spędzonego w Ośrodku. W 
ciągu tych dni sprawdzana jest nasza wiedza z większości przedmiotów, których uczyliśmy się przez trzy lata. Mimo 
zachowania spokojnej miny większość z nas bała się, że może wypaść słabo, szczególnie z przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych, za którymi nikt z nas nie przepadał. 
 Pierwszego dnia czekały nas egzaminy z WOS-u i historii oraz z języka polskiego. W pierwszej części były zadania 
zamknięte, więc w miarę szybko mi poszło. Obawiałem się przede wszystkim tego, co trzeba będzie napisać na polskim, ale 
gdy zobaczyłem charakterystykę bohatera ceniącego sobie wolność, to wiedziałem, że z pomocą przyjdą mi bohaterowie 
Kamieni na szaniec i jakoś sobie poradzę!  
 Drugi dzień zapowiadał się dość pochmurnie. Wiadomo: matma, chemia…same hity. Okazało się jednak, że nie było 
najgorzej, a kilka zadań na pewno rozwiązałem dobrze, więc w miarę zadowolony opuściłem aulę. Większość kolegów była 
podobnego zdania: spodziewaliśmy się zadań cięższego kalibru. Oby nam się tylko nie wydawało! 
 Na deser czekał nas angielski. Dwa wcześniejsze dni dość mocno mnie wymęczyły i do ostatniego egzaminu 
podszedłem na dużym luzie. Część podstawowa składała się z samych zadań zamkniętych, a w rozszerzonej najtrudniejsze 
było napisanie maila, z czym wydaje mi się, że też jakoś sobie poradziłem. W końcu to mój ulubiony przedmiot. 

Mam nadzieję, że wyniki brutalnie nie sprowadzą mnie na ziemię i w czerwcu prócz świadectwem ukończenia szkoły 
będę mógł chwalić się również wynikami egzaminów. A w domu może czeka mnie za to jeszcze jakaś nagroda. 

 

         J. Szczypior  
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SPRAWDZIAN Z … MALBORKA 
 
 22 kwietnia miałem okazję reprezentować swoją grupę w dorocznym 
konkursie wiedzy o Malborku. Każda z ośmiu grup wystawiła jednego 
przedstawiciela, który został wyłoniony podczas wewnętrznych eliminacji. Jako że 
przebywam tu już drugi rok i wcześniej też brałem w nim udział, spośród grupy V 
okazałem się najlepszy i przeszedłem do finału. 
 Gdy zszedłem do auli o godzinie 17, wszyscy już czekali w gotowości i po 
chwili zaczęli śmy pisać. W teście mieliśmy odpowiedzieć na dwadzieścia pytań 
zamkniętych dotyczących historii Malborka, popularnych miejsc i odbywających się w 
nim wydarzeń. Przyznam, że większość odpowiedzi znałem, jednak w kilku 
przypadkach musiałem strzelać i to chyba zaważyło o tym, że znalazłem się tuż poza 
podium. 
 Pierwsze miejsce zajął S. Gospodarowicz z grupy IV, drugie J. Fikowski z 
grupy II, a trzecie P. Krause z grupy I. Czwarty byłem ja. Schodząc na test wydawało 
mi się, że o Malborku wiem już wszystko i wszędzie, gdzie warto być, już byłem. 
Okazuje się, że nie. Jeszcze jakiś czas zostanę w MOW-ie, więc będzie czas na jeszcze 
lepsze poznanie tego miasta. W przyszłym roku złoto będzie moje! 
        M. Dębowski 
 

NASZE PRACE NAD MADONNĄ 
 

W pierwszą środę kwietnia wychowawczyni Marta zabrała mnie i moich kolegów z 
klasy piątej na kolejne zajęcia do Szkoły Łacińskiej. Tym razem pani prowadząca warsztaty 
miała dla nas przygotowane bardzo duże kartki papieru z wzorem pomnika Maryi trzymającej 
Jezusa, który niedługo później został uroczyście odsłonięty na jednej ze ścian Zamku. Naszym 
zadaniem było pokolorowanie go w taki sposób, w jaki chcielibyśmy, aby wyglądał w 
rzeczywistości. Podzieliliśmy się na kilka grup, dostaliśmy kredki, farbki i zaczęliśmy działać. 
Zabawa była świetna, a pomysły niektórych z nas naprawdę ciekawe, choć bardzo odbiegające 
od późniejszych kolorów pomnika. Ale pani chwaliła nas za „młodzieńczą fantazję”. 
Wszystkie prace zostały zebrane, a później wystawione na Zamku jako jeden z elementów 
świętowania powrotu figury. 

Po zakończeniu kolorowania pani opowiedziała nam historię tego pomnika oraz 
poinformowała, dlaczego jest on tak ważny dla mieszkańców Malborka. Dowiedzieliśmy się, 
że nazwa miasta pochodzi od niemckiego Marienburg, co dosłownie oznaczało „gród Maryi”, 
a wzięła się właśnie od Zakonu i pomnika zdobiącego Zamek przez kilkaset lat. Nikt z nas nie 
spodziewał się, że żyjemy obok miejsca, które było świadkiem tak wielu ciekawych i 
jednocześnie strasznych wydarzeń. 

W kilka tygodni później na odsłonięcie stworzonej na nowo figury zjechało się 
mnóstwo ważnych osobistości, które przy okazji tego ważnego wydarzenia mogli również 
oglądać nasze prace. My natomiast dostaliśmy wyróżnienie od Fundacji Mater Dei, która była 
pomysłodawcą jej odbudowy.   
         K. Olak 

BIERZMOWANIE Z RĄK BISKUPA 
 
 W tym roku kończę siedemnaście lat. Większość moich znajomych z 
Mrągowa sakrament bierzmowania przyjęła już dawno temu. Mnie nie było to dane 
ze względu na unikanie przez pewien czas szkoły i lekcji religii. Gdy w tym roku 
trafiłem do Ośrodka i dowiedziałem się, że jest szansa, aby w kwietniu móc to 
nadrobić, nie zastanawiałem się ani chwili i rozpocząłem przygotowania u księdza 
Piotra. 
 Spotykaliśmy się regularnie prawie od początku roku, dużo rozmawialiśmy 
o obowiązkach chrześcijanina, dobrych postawach i wierze. Poznawaliśmy też nowe 
modlitwy i informacje o naszej religii. Dowiedziałem się mnóstwa nowych rzeczy, 
przemyślałem te, o których już wiedziałem i myślę, że zasłużyłem na to, żeby przyjąć 
sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. 
 W sobotę 16 kwietnia wraz z grupą kilkunastu wychowanków Ośrodka 
przyjęliśmy w parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z rąk elbląskiego 
biskupa seniora Jana Styrny sakrament bierzmowania. Było to dla nas wszystkich 
bardzo ważne i wzruszające wydarzenie, a do wielu na tę okazję przyjechały całe 
rodziny, z którymi później mogli spędzić całe popołudnie. 
 

       T. Wieczorek 



 5/16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEZKONKURENCYJNI W ½ MISTRZOSTW POLSKI 
 
 W tym roku naszemu Ośrodkowi przypadł w udziale zaszczyt organizacji 
Półfinałów Mistrzostw Polski MOW-ów w Tenisie Stołowym. 17 marca do 
Malborka zjechały się reprezentacje takich ośrodków, jak Lidzbark Warmiński, 
Kamionek Wielki, Debrzno, Różany Stok i Łobżenica. Najbardziej obawialiśmy się 
drużyny z Lidzbarka, w składzie której występował Wicemistrz Polski z 
poprzedniego roku, ale jak się później okazało, i z nim sobie poradziliśmy. 
   Reprezentująca nas drużyna w składzie: D. Podhajny, K. Rapczyński, M. 
Schilling i S. Świętochowski trenująca pod okiem wych. P. Siemieniuka okazała się 
bezkonkurencyjna i pewnie pokonała wszystkich przeciwników, awansując do 
finałowego turnieju we Włocławku. Drugie miejsce zajęła ekipa z Lidzbarka Warm., 
trzecie z Łobżenicy, a dopiero czwarte chłopcy z Kamionka Wlk. 
 Rok treningu przyniósł bardzo dobre efekty i obserwujący całe zawody z 
boku dyrektor Wilczyński mógł być dumny ze swoich wychowanków, z którymi z 
resztą czasami sam ścierał się przy tenisowym stole. 
       K. Komosiński 

PIĄTE MIEJSCE W POLSCE 
 
 W nieco ponad miesiąc po zwycięstwie w rozgrywanym na naszej hali półfinale 
Mistrzostw Polski MOW-ów w Tenisie Stołowym przyszedł czas na o wiele trudniejsze 
wyzwanie: wyjazd do Włocławka na turniej finałowy. W dniach 22-24 kwietnia starliśmy się z 
siedmioma najlepszymi ośrodkami w kraju w ramach XXXI finału Mistrzostw Polski MOW. 
 Na zawody pojechaliśmy w takim samym składzie, jaki wywalczył awans do finału: D. 
Podhajny, K. Rapczyński (obaj gr. 6), M. Schilling (gr. 4) i S. Świętochowski (gr. 2). 
Pierwszego dnia nastąpiło uroczyste otwarcie turnieju, a po nim zaczęliśmy rozgrywać nasze 
mecze. Na początek przegraliśmy z chłopakami z Kielc, ale podziałało to na nas bardzo 
mobilizująco i dwa kolejne ośrodki pokonaliśmy. Do pokojów nasi reprezentanci wrócili 
dopiero po godz. 20. Byli bardzo zmęczeni, ale też pełni nadziei na kolejne zwycięstwa. 
 Drugi dzień rozpoczęliśmy obiecująco, bo od pokonania gospodarzy z Włocławka, ale 
tuż po tym meczu musieliśmy uznać wyższość kolegów z Woli Rowskiej, którzy zdominowali 
całe zawody. I tak ze zmiennym szczęściem, raz wygrywając, raz przegrywając uzyskaliśmy 
piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Wyprzedziły nas ośrodki z Woli Rowskiej (I miejsce), 
Kielc (II miejsce), Jawora (III miejsce) i Babimostu (IV miejsce). Wyprzedziliśmy natomiast 
MOW Włocławek (VI miejsce), MOW Gostchorz (VII miejsce) i MOW Nysa (VIII miejsce). 
 Nasi reprezentanci nie byli do końca zadowoleni z osiągniętego wyniku, bo – jak sami 
przyznali – liczyli, że przywiozą do Malborka medale, ale obiektywnie trzeba przyznać, że piąte 
miejsce w Polsce jest naszym ogromnym sukcesem, czego wszyscy im serdecznie gratulujemy! 
A patrząc na mapę naszego kraju, to…w Polsce północnej i tak nie ma mocniejszych od nas!!!
          
        M. Łopato 

MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU 
 
 Po przybyciu do Malborka wychowawcy odkryli we mnie talent pływacki. Podszlifowałem 
trochę technikę, potrenowałem nad kondycją, oddychaniem i bez większych problemów wygrałem 
ośrodkowe mistrzostwa na malborskim basenie. Po tak dobrym początku sam byłem zaskoczony swoimi 
wynikami, ale zacząłem jeszcze mocniej trenować i złapałem taką formę, że wychowawca postanowił 
zabrać mnie na Mistrzostwa Polski. 
 12 marca z samego rana wyjechaliśmy do Świdwina, gdzie na tamtejszej pływalni III 
Mistrzostwa Polski MOW w Pływaniu zorganizowali pracownicy i wychowankowie MOW-u w 
Rzepczynie. W zawodach wzięło łącznie udział 40 uczestników z kilkunastu ośrodków. Nasz, prócz 
mnie, reprezentowali P. Uram (gr. 1), D. Czechowski (gr. 2), M. Białecki i M. Plato (obaj gr. 4). 
Indywidualnie pływaliśmy na dwóch dystansach: 25 i 50 metrów trzema stylami: dowolnym, 
grzbietowym i klasycznym, a także rywalizowaliśmy w czteroosobowych sztafetach. 
Udało mi się zdobyć dwa złote medale w stylu dowolnym na 25 i 50 metrów oraz srebrny w stylu 
klasycznym na 50 metrów. Takie same kolory medali przywiózł też D. Czechowski. Pozostali koledzy 
mieli mniej szczęścia, jednak dzięki ich wynikom zapunktowaliśmy na tyle dobrze, że w klasyfikacji 
generalnej zajęliśmy trzecie miejsce! Trzecie miejsce wywalczyliśmy też płynąc w sztafecie, co było 
dużym sukcesem naszego zespołu! 
 Po porannej pobudce, kilku godzinach w samochodzie i wyczerpujących zawodach, w drodze 
do Ośrodka zasnąłem tak mocno że obudziłem się dopiero w Malborku. To był męczący, ale wspaniały 
dzień, w którym osiągnąłem mój jak na razie największy życiowy sukces! 

Ł. Wiśniewski 
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TURNIEJ SIATKONOGI 
 

Co roku na wiosnę rozgrywany jest w naszym Ośrodku turniej w siatkonogę. 
Rozpoczynamy w ten sposób sezon piłkarski w MOW i pilnie pracujemy nad techniką tak 
potrzebną nam w maju podczas MOW CUP-u. W zawodach wzięły udział trzyosobowe 
reprezentacje każdej z ośmiu grup. Organizujący turniej wychowawcy Waldek i Tadek 
rozlosowali drużyny tak, aby stworzyły one dwie czterozespołowe tabele, w których dwa 
pierwsze miejsca premiowane były awansem do półfinałów. 

Wszystkim bardzo zależało na zwycięstwie i mimo że na boisku często rządził 
przypadek, to niektóre zagrania mogłyby zaimponować nawet zawodowcom. Więcej 
szczęścia/umiejętności okazały się mieć jednak ekipy, które przebywają w Ośrodku co najmniej 
drugi rok. Doświadczenie wzięło górę, a „nowe” grupy , w tym moja, nie zakwalifikowały się 
do półfinałów. Dla mnie i mojej III grupy był to pierwszy kontakt z tą odmianą piłki nożnej. 
Bardzo nam się podobało i już zaczęliśmy ćwiczyć pod przyszłoroczny turniej. Z resztą, jak 
podkreślał wychowawca Waldek, najważniejsza jest zabawa grą i nauka zdrowej rywalizacji. 

Turniej zwyciężyła grupa V, która w finale pokonała swoich sąsiadów ze „skrzydła”: 
grupę VI. Trzeci natomiast byli wychowankowie z grupy II. Reszta grup na pocieszenie 
otrzymała wyróżnienia za walkę i podziękowania za udział. 

       A. Cwietkow 

PODRÓŻE PO WSPÓŁCZESNYCH KOLOSEACH 
 

 W tym roku jednym z elementów szlifowanych przez nas na zajęciach koła dziennikarskiego jest poznawanie pracy 
redaktora sportowego: prasowego, radiowego i telewizyjnego. W tym celu wraz z kolegami odwiedzamy najważniejsze areny 
na Pomorzu: w grudniu byliśmy na gdańskiej Energa Arenie, która gościła m.in. Mistrzów Europy Hiszpanów, FC Barcelonę, 
Juventus Turyn czy Legię Warszawa, natomiast tej wiosny zaplanowaliśmy odwiedzenie stadionu gdyńskiej Arki i hali ERGO 
Arena na pograniczu Gdańska i Sopotu. Co tam zobaczyliśmy i czego się nauczyliśmy? Przekonajcie się! Relacje poniżej. 

I. Stadion Gdyńskiego Centrum Sportu 
 

 Pochodzę z Wejherowa i od dziecka kibicuję gdyńskiej „Arce”. Gdy dowiedziałem 
się, że wychowawca zabiera nas na stadion mojego ukochanego klubu i będziemy mogli 
poznać każdy jego zakamarek, to aż skakałem z radości! Byłem tam co prawda już wiele razy, 
ale nigdy nie miałem szans wejść w miejsca niedostępne dla zwykłych kibiców. 
 Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wejścia na murawę i już pierwsze ciarki przeszły mi 
przez plecy…w końcu całe życie marzyłem, żeby tu zagrać. Pan przewodnik opowiedział nam 
o tym, w jaki sposób trzeba dbać o murawę, żeby cały czas była dobrze utrzymana. Pokazał 
nam również przejście pożarowe przy samych trybunach, którym szybko można dotrzeć w 
każdą część stadionu. Później zwiedziliśmy szatnie, w których zawodnicy przygotowują się do 
meczy oraz salę konferencyjną. Po zapoznaniu się z częścią przeznaczoną dla piłkarzy i 
trenerów przeszliśmy do loży VIP oraz loży prezydenckiej, a następnie udaliśmy się do 
pomieszczeń spikerów oraz służb zabezpieczających mecze z mnóstwem ekranów 
pokazujących obrazy z 220 kamer. Na zakończenie zeszliśmy tajnym przejściem do recepcji i 
obeszliśmy stadion z zewnątrz, oglądając maszty oświetleniowe oraz maszyny do wytwarzania 
prądu i klimatyzacji. Kto by pomyślał, że to wszystko jest schowane pod trybunami… 
 Wycieczka była niesamowita. Dopiero teraz zobaczyłem, jak mało wiedziałem o 
stadionie, na którym tak często bywałem. Z takim obiektem jestem pewien, że w przyszłym 
sezonie „Arka” zagra w ekstraklasie! 
     M. Stenka 

II. ERGO Arena 
 

 Gdańsko-sopocką ERGO Arenę odwiedziliśmy na dzień przed rozpoczęciem turnieju 
eliminacyjnego piłkarzy ręcznych do tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, w 
którym nasza reprezentacja zagrała z Tunezją, Chile i Macedonią. Oczywiście wygraliśmy! 
Szmal z kolegami nawet nie wiedzą, że to my przynieśli śmy im szczęście! A do tego prócz 
obiektu zobaczyliśmy, jak wygląda przygotowanie do tak dużej imprezy. 
 Pani przewodnik oprowadziła nas po wszystkich trzech kondygnacjach trybun, 
opowiedziała które i kiedy są zamykane i chowane za kotarami, pokazała nam lożę VIP 
prezydentów Gdańska i Sopotu, miejsca dla dziennikarzy, salę konferencyjną, dwie mniejsze 
hale służące do rozgrzewek, szatnie sportowców oraz garderoby gwiazd muzycznych, które 
często tu występują. 
 Budynek jest ogromny i robi niesamowite wrażenie. Dostosowany jest zarówno do 
różnych meczów sportowych, koncertów muzycznych, jak i innych występów czy pokazów. 
Wiedziałem, że na co dzień rozgrywane są tu mecze ekstraklasy męskiej koszykówki oraz 
męskiej i kobiecej siatkówki, i że czasami gra tu kadra czy są organizowane zawody MMA, ale 
nie wiedziałem o milionie innych rzeczy. A dzieje się tu ich co najmniej kilka w tygodniu. 
Niesamowite miejsce! Robi ogromne wrażenie. Cieszę się, że mogłem to wszystko zobaczyć! 
 

B. Bednarczyk 
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DEBIUT NA ANTENIE TV MALBORK – 

W WYWIADZIE Z MISTRZEM ŚWIATA! 
 

 Pod koniec marca wychowankowie naszego Ośrodka mieli okazję spotkać się z panem 
Tomaszem Czapiewskim, wielokrotnym Mistrzem Polski i zdobywcą Mistrzostwa Świata w 
dyscyplinach siłowych, a także rekordzistą Guinessa i uczestnikiem zawodów Strongman. 
 Podczas spotkania w auli MOW nasz gość barwnie opowiadał o swojej bogatej karierze 
zawodnika oraz jej dobrych i złych stronach: sukcesach, tytułach, medalach i podróżach, ale także o 
kontuzjach, codziennych wyrzeczeniach i trudnych początkach. Mówił o tym, jak ważny jest w jego 
życiu sport i próbował nas zachęcić do uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny, bo jak twierdził: „kto 
daje sobie radę w sporcie, da radę sobie też i w życiu!”. Na zakończenie spotkania każdy mógł 
podejść i zrobić sobie zdjęcie z panem Tomaszem oraz zobaczyć z bliska jego medale. 
 Po spotkaniu dla całego Ośrodka czekało nas – przedstawicieli koła dziennikarskiego – nie 
lada wyzwanie: miałem wraz z kolegami zadebiutować przed kamerą prowadząc wywiad z naszym 
gościem. Towarzyszyła mi przy tym bardzo duża trema i trudno było mi opanować nerwy, ale na 
szczęście po każdym zadanym pytaniu mieliśmy chwilę przerwy. A pan kamerzysta tak złożył 
materiał, że wyszliśmy jak zawodowcy. 

Pan Tomasz okazał się bardzo miłym i rozmownym człowiekiem, który na każde pytanie 
potrafił ciekawie odpowiedzieć, a pan kamerzysta w odpowiedni sposób pokierował całą rozmową, 
dzięki czemu … w świetnym stylu dziennikarze MOW News zadebiutowali na ekranie! 

Jeśli jeszcze nie widzieliście naszego materiału, zapraszamy na stronę: 
https://www.youtube.com/watch?v=KKM0Xb91oNU  Mamy nadzieję, że Wam się spodoba. A 
może już chcecie więcej? 

      J. Franiak 

WIECZÓR AUTORSKI JAROSŁAWA KRETA 
 
 Któregoś marcowego popołudnia kilkuosobową grupą udaliśmy się z 
wychowawczynią Agnieszką do Szkoły Łacińskiej na spotkanie autorskie pana, którego mniej 
kojarzyliśmy z książek, a więcej z telewizji, dokładniej z prognozy pogody. Pan Jarosław Kret 
przyjechał do Malborka, żeby promować napisaną przez niego książkę „Moja Ziemia Święta” 
z licznymi fotografiami swojego autorstwa. 
 Autor bardzo ciekawie opowiadał o swoich doświadczeniach podróżniczych, 
barwnych przygodach, innych kulturach, zaskakujących sytuacjach czy niezwykłych 
spotkaniach. Wszyscy zebrani, w tym także i my, mieliśmy wrażenie, jakby zabrał nas z 
jeszcze zimowego Malborka w jakieś odległe egzotyczne kraje. A fotografie, które 
prezentował dodatkowo pobudzały naszą wyobraźnię. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, 
że nasz bohater jest przede wszystkim podróżnikiem i fotografem, a prezentowanie pogody 
jest jego sposobem na życie. 
 Jarosław Kret okazał się bardzo ciekawym człowiekiem z mnóstwem historii: tych 
zabawnych, tych interesujących, ale i tych przerażających. Zabrał nas w bardzo ciekawą 
podróż w egzotyczny świat, za co jestem mu bardzo wdzięczny! 
        J. Franiak 

„RZEPKA” DLA PRZEDSZKOLAKÓW 
 

 W zeszłym roku wraz z kolegami z grupy I i naszymi wychowawcami 
przygotowaliśmy przedstawienie dla najmłodszych pt. Rzepka. Bardzo dobrze 
nam się je grało, a i oglądające nas dzieci dobrze się przy tym bawiły. 
Postanowiliśmy więc na wiosnę przypomnieć sobie nasze role i jeszcze raz 
wystąpić. 
 Powtórzenie poszło nam bardzo sprawnie i już ósmego kwietnia 
mogliśmy wraz z wychowawcą Remkiem pojechać do jednego z malborskich 
przedszkoli z zagrać nasz popisowy spektakl. Wszystkim dzieciom bardzo się 
podobało i – co zdarzyło się nam po raz pierwszy – bardzo głośno domagały 
się od nas bisu, a pani dyrektor powiedziała, że był to najlepszy spektakl, jaki 
widziała w swoim przedszkolu. Zachęcała nas też do grania następnych 
przedstawień i zapraszała ponownie. 
 Bardzo się ucieszyliśmy z takiego przyjęcia i reakcji na nasz występ, 
a wychowawcy Remkowi chyba nawet łezka po policzku spłynęła, jak tego 
wszystkiego słuchał. Miło być chwalonym i miło widzieć tyle uśmiechniętych 
buzi. Dostaliśmy sporego kopniaka do działania. Może w niedługim czasie 
znów uda nam się coś opracować. A może jeszcze kilka razy wystawimy 
„Rzepkę”… 
       D. Gleba 
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WYWIAD Z LEGENDĄ 
 

W pierwszym tygodniu marca mieliśmy zaszczyt gościć w biurze 
legendarnego przywódcy „Solidarności”, człowieka, który wniósł 
nieoceniony wkład w zmianę w Polsce ustroju z komunizmu na 
kapitalizm, osoby, którą Polacy jako pierwszą wybrali na zaszczytną 
funkcję prezydenta III Rzeczypospolitej, Pana Lecha Wałęsy. 

Bardzo ucieszyliśmy się na wiadomość o spotkaniu z 
człowiekiem, o którym w podręcznikach będą uczyć się nasze dzieci, 
wnuki i pewnie jeszcze ich prawnuki. Czuliśmy pod skórą, że jest to ktoś 
bardzo ważny, który zrobił wiele dobrego i wiele osiągnął, choć za jego 
działalności nie było nas jeszcze na świecie. Dużo o Lechu Wałęsie 
opowiadali nam wychowawcy i nauczyciele, a teraz osobiście mieliśmy 
przed nim stanąć i jeszcze przeprowadzić z nim wywiad … nie będę 
ukrywał, że każdy z nas trochę się stresował. Pierwszy raz w życiu 
mieliśmy spotkać tak ważną osobę. Nie wiedzieliśmy, czego możemy się 
spodziewać, jak się zachować. 

Gdy zaproszono nas do gabinetu Pan Prezydent podał wszystkim 
na powitanie rękę, zaprosił do stołu i sam zaczął zadawać nam pytania: o 
szkołę, zainteresowania, Ośrodek i nasze kółko. Kilka zdań wystarczyło, 
żebyśmy się rozluźnili i stres zniknął. Po krótkiej pogawędce 
odwróciliśmy role i to my zaczęliśmy naszemu gospodarzowi zadawać 
przygotowane wcześniej pytania. A jako, że Pan Lech Wałęsa jest 
człowiekiem, który przeżył mnóstwo rzeczy, zwiedził prawie cały świat i 
spotkał mnóstwo sławnych ludzi, to chcieliśmy się od niego dowiedzieć 
jak najwięcej. Pytaliśmy o różne rzeczy z mnóstwa dziedzin, a wszystko 
nagrywaliśmy na dyktafon, żeby później zrobić z tego materiału audycję 
do Radia Malbork, którą możecie odsłuchać również na stronie Ośrodka. 
Kilka z pytań zamieszczamy w wywiadzie poniżej. 

Spotkanie bardzo nam się podobało i Panu Prezydentowi chyba 
również, bo z obiecanego kwadransa zrobiło się ponad pół godziny. Na 
zakończenie każdy mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie z laureatem 
Pokojowej Nagrody Nobla, a także kilka grupowych fotografii. Dwa takie 
zdjęcia trafiły na oficjalny facebookowy profil Lecha Wałęsy czym … 
zapoczątkował swoją działalność na tym portalu społecznościowym! Nasz 
gospodarz okazał się bardzo ciepłym, serdecznym i otwartym 
człowiekiem. To był dla nas ogromny zaszczyt!    
       K. Komosiński 
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Wywiad z Panem Prezydentem Lechem Wałęsą 
 
Jeździ Pan dużo po świecie. Co najdziwniejszego spotkało Pana za granicą? 

Najdziwniejszego? Ciekawe pytanie. Nie pamiętam, żeby jakieś miejsce czy jakaś sytuacja specjalnie mnie zaskoczyły. 
Chociaż … w Stanach Zjednoczonych byłem trochę zdziwiony, gdy ujrzałem miasta, w których nie ma chodników. 
Wszyscy wszędzie jeżdżą samochodami, a chodzić za bardzo nie ma nawet jak. To mnie zastanawiało: jak można  
budować miasta, nie planując w nich chodników… 
 
Przez lata spotkał Pan mnóstwo sławnych osób. Która najbardziej zapadła Panu w pamięci? 

Podróżując po świecie i spotykając się z tymi wszystkimi ludźmi zawsze miałem jakiś wyznaczony cel, zawsze jeździłem 
w jakiejś sprawie. Tak więc rozmawiałem tylko w taki 
sposób, aby załatwić tę sprawę. A będąc skupionym na 
swoim zadaniu zwykle nie zastanawiałem się zbytnio, 
czy dana osoba jest fajna, dobra, mądra. Po prostu 
rozmawiałem. Jeśli chodzi o jakieś oceny ludzi, to 
zawsze miałem problem z wyborem, kto jest bardziej 
wartościowy: czy ten w boksie, czy ten w szachach, 
kto jest większym bohaterem. Każdy ma swoją 
dziedzinę. Tak więc mam różnych bohaterów w 
różnych dziedzinach. W sprawach moralnych: Papież i 
przywódcy religijni, jeśli chodzi o boks i piłkę nożną, to 
jest ich kilku. Różni bohaterowie w różnych sprawach.  
 
Jak wyglądał dzień prezydenta Polski podczas Pana kadencji? 
Byłem prezydentem w momencie wielkiego przełomu. Przyjeżdżano do mnie, aby zobaczyć tego człowieka, który stanął 
na czele, któremu się udało doprowadzić do zwycięstwa nad komunizmem. A więc podglądano mnie tak, jak w ZOO 
podglądamy różne zwierzaczki. „Co to za człowiek?”, „Co on myśli?” i tak dalej… Przyjmowałem tak dużo różnych ludzi. 
Można powiedzieć, że do mojego gabinetu szli jak po sznureczku: cały dzień tylko przyjmowałem różnych gości. 
Wszyscy chcieli mnie poznać, zobaczyć. Teraz mam więcej luzu, spokoju: czasami kilka, czasami jedno spotkanie 
dziennie, a zdarza się nawet, że nie ma żadnego w ciągu dnia. Za mojej prezydentury ludzi wokół mnie było zawsze 
pełno. Może właśnie dlatego, że byłem pierwszym po tym wielkim przewrocie. 
 
Co najbardziej lubił Pan z zadań i obowiązków prezydenta, a co najbardziej Panu przeszkadzało? 
Lubiłem… hmm… Zgodziłem się być prezydentem, by dobić komunę. Starałem się uruchamiać wszelkie moce, aby to się 
dokonało, więc nie patrzyłem na swoją pracę w kategoriach czy ją lubię, czy nie. Mam wykonać. Uczestniczyłem w 
łańcuchu zdarzeń, więc nie mogę jednego ogniwa wyjąć i wyróżnić, że ono jest dobre, ładniejsze, bo łańcuch się 
rozsypie. Tak więc wszystko musiałem wykonywać, czego ode mnie oczekiwano i na co w gruncie rzeczy sam się 
zgodziłem. 
 
Jak wspomina Pan pracę w stoczni? Czy było bardzo ciężko? 
Stocznia to był najlepszy okres w moim życiu! Wchodziłem w dorosłe życie, byłem samodzielny, pracowałem osiem 
godzin, później rzucałem narzędzia i byłem wolny. Zdecydowanie najlepszy okres! Potem, gdy już zacząłem brać się za 
politykę, to zaczęły się coraz gorsze chwile. W polityce jest bez przerwy walka. Walka i rywalizacja. 
 
Czy był Pan kiedyś w Malborku? Jak podoba się Panu nasze miasto? 
Byłem w Malborku, przejeżdżałem często przez wasze miasto. Nie patrzyłem jednak na nie pod kątem: podoba mi się 
czy mi się nie podoba. Jest to bezsprzecznie miasto historyczne, z niezwykłym w skali światowej zabytkiem. Z tego 
punktu widzenia traktowałem je jako dziedzictwo pokoleń, dziedzictwo różnych narodów, które brały udział w jego 
budowaniu. Miasto pluralistyczne. 
 
Dziękujemy za rozmowę i gościnę!       Wywiad przeprowadził: K. Komosiński 
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Wywiad z Panem Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim 
 
Czym zajął się Pan po zakończeniu swojej prezydentury? 

Nie lubię się nudzić, cały czas aktywnie działam w życiu politycznym. Założyłem fundację „Amicus Europae”, która przedłuża to, czym 
zajmowałem się podczas prezydentury, czyli sprawy europejskie, analizy polityczne, doradztwo. Staram się dzięki niej propagować 
europejskie idee w różnych częściach świata: na Ukrainie, w Mołdawii, w Gruzji, w Armenii i w Azji Centralnej. 

 
Które obowiązki prezydenta sprawiały Panu najwięcej przyjemności, a 

których Pan nie lubił? 

Zawsze tym, co sprawiało mi najwięcej przyjemności, była ta „prawdziwa” 
polityka: walka o NATO, walka o Unię Europejską, spotkania z liderami innych 
państw, przekonywanie ich , dyskusje, czasami nawet kłótnie. Bardzo lubiłem 
czuć, że współtworzę coś pożytecznego. Przyjemnie było „rzeźbić”, by później 
móc tę „rzeźbę” obejrzeć. Poza tym lubiłem te obowiązki, do których się przez 
lata przyzwyczaiłem, które później wynikały z rutyny: wszystkie oficjalne 
uroczystości, nominacje itd. Spotykałem na nich mnóstwo inteligentnych i 
zasłużonych ludzi, z którymi rozmowa była dużą przyjemnością. 
 
Co uważa Pan za największą siłę Polaków? 

Za największą siłę, jak i nasz największy problem uważam polski indywidualizm. Polacy potrafią się odnajdywać w trudnych 
sytuacjach, znajdywać dla siebie szanse w niesprzyjających okolicznościach, co jest naszą siłą. Niestety trudno nam jest przez to 
żyć we wspólnocie, w której często się kłócimy, zazdrościmy sobie wzajemnie, nie potrafimy działać razem. 
 
Który z Pańskich prezydenckich wyjazdów międzynarodowych najbardziej utkwił Panu w pamięci? 

Przez dziesięć lat dużo tego było. Ciekawe zawsze były wizyty w Ameryce Południowej: w Chile, Brazylii, Peru, Kolumbii. Bardzo 
podobała mi się też wizyta na dalekiej Syberii, w Irkucku nad jeziorem Bajkał. Zaskoczyła mnie Islandia, gdzie podczas uroczystości 
powitania naszej delegacji w bliskiej odległości oceanu zaczął wiać tak straszliwy wiatr, że praktycznie nie mogliśmy utrzymać się na 
nogach. Ważna była dla mnie też podróż do Watykanu, gdzie mogłem spotkać się i porozmawiać z Ojcem Świętym. Takich momentów 
się nie zapomina. 
 
Czy będąc w naszym wieku myślał Pan już o zostaniu prezydentem? 

Nie, nie myślałem, bo wtedy nawet nie było takiego stanowiska. Funkcja prezydenta to efekt transformacji ustroju w naszym 
państwie w 1989 roku. Chociaż oczywiście ciąg do działań społecznych miałem, bo już w szkole podstawowej byłem wybrany 
przewodniczącym samorządu szkolnego. To samo było w szkole średniej, tak więc będąc w waszym wieku już jakieś skłonności 
polityczne wykazywałem. 

OKO W OKO Z ALEKSANDREM KWAŚNIEWSKIM 
 
 W nieco ponad miesiąc po spotkaniu z prezydentem Lechem Wałęsą stanęliśmy przed szansą spotkania i prywatnej 
rozmowy z drugim z naszych prezydentów: Aleksandrem Kwaśniewskim. Pełnił on tę zaszczytną funkcję dwie kadencje z 
rzędu, od 1995 do 2005 roku, a gdyby nie zapis w konstytucji o tym,  że nie można robić tego dłużej, być może byłby nim 
do dzisiaj. 
 Prezydenta Kwaśniewskiego wszyscy znaliśmy z telewizji i Internetu. Co ciekawe w czasie trwania obu kadencji 
naszego gospodarza, wszyscy z nas – członków koła dziennikarskiego – przyszli na świat. Wiedzieliśmy zatem, z kim 
przyjdzie nam porozmawiać. A tak nam się przynajmniej zdawało, bo dopiero podczas przygotowań do wywiadu 
przekonaliśmy się, jak wiele zrobił on dobrego dla naszego kraju. To podczas jego prezydentury Polska została członkiem 
NATO i weszła w skład krajów Unii Europejskiej. Był on jednym z twórców Konstytucji III RP, którą podpisał, 
wprowadzając ją w życie w lipcu 1997 roku. Ponadto uczestniczył w wielu indywidualnych spotkaniach z głowami innych 
państw i szczytach wielu krajów, na których zachęcał do tworzenia wspólnej polityki państw europejskich i działania na 
rzecz dobra ich obywateli. To między innymi dzięki niemu żyjemy teraz w Europie bez granic. 
 Po zdobyciu tych wszystkich informacji i przygotowaniu się do rozmowy pełni energii ruszyliśmy do Warszawy. 
Stres już był nieco mniejszy, jak przed spotkaniem z Lechem Wałęsą, ale wciąż nas nie opuszczał. Prezydent Kwaśniewski 
zaprosił nas do biura założonej przez siebie fundacji „Amicus Europae” (łac. przyjaciel Europy), w którym przyjął nas jak 
profesjonalnych dziennikarzy. Przez grubo ponad pół godziny nasz gospodarz cierpliwie odpowiadał na nasze pytania, 
przytaczał mnóstwo interesujących i zabawnych historii, a także mówił o naszych powinnościach i obowiązkach jako 
obywateli. Spotkanie było bardzo żywe i ciekawe. Sami nie wiemy, kiedy minął nam spędzony wspólnie czas. Na 
zakończenie Pan Prezydent przygotował dla nas wszystkich prezenty: zdjęcia z dedykacjami, swoje książki i gadżety 
fundacji oraz pozwolił nam na kilka wspólnych pamiątkowych fotografii. Bardzo nam się podobało! 
 Media często pokazują ludzi w złym świetle, bo to im się opłaca. Szczególnie, jak piszą o ludziach 
najważniejszych. Znaleźli śmy wiele negatywnych wiadomości o Aleksandrze Kwaśniewskim czy wcześniej o Lechu 
Wałęsie i gdyby nie te spotkania, to odbieralibyśmy ich na pewno zdecydowanie gorzej. W prywatnych rozmowach okazali 
się oni wspaniałymi ludźmi, mądrymi, otwartymi i cierpliwymi. Dużo pytali też o nas, nasze sytuacje i problemy. Bardzo 
nam wszystkim zaimponowali, a spędziliśmy na kameralnych spotkaniach z każdym z nich ponad pół godziny. Duży 
szacunek dla nich i wstyd dla atakujących ich „małych” dziennikarzy. 
            M. Stenka 
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Które z anegdot z czasów Pana prezydentury opowiada Pan najczęściej? 

Bardzo lubię anegdoty i znam ich wiele, ale zawsze opowiadam je przy okazji czegoś, żeby była ona związana z tematem rozmowy, 
sytuacją. Przyznam się Wam, że kilka razy takie sytuacyjne, zabawne historie pomogły mi w polityce. Choćby podczas trudnego 
spotkania na Kremlu z prezydentem Rosji Borysem Jelcynem, kiedy Polska starała się o wejście do NATO, a Rosja była bardzo temu 
przeciwna. Jelcyn, wysoki, postawny człowiek, co chwila pytał mnie swoim donośnym głosem „Po co wam to NATO?”, „Co Polska chce 
tym osiągnąć?”, na co w pewnym momencie odpowiedziałem: „Drogi Borysie, a jakie Rosja ma stosunki z Niemcami?”. „Bardzo dobre” – 
odpowiedział. „A z Wielką Brytanią?” – ciągnąłem dalej. „Świetne”. „A z Włochami?” – drążyłem. „Znakomite”. W końcu spytałem: „A 

jakie macie stosunki z Polską, Czechami i Węgrami (z którymi 
wtedy razem wchodziliśmy do NATO)?”. „No złe, bo wy chcecie 
do NATO” – odparł. Na to stwierdziłem: „Widzicie, takie dobre 
macie stosunki z Wielką Brytanią, Niemcami, Włochami, którzy 
wszyscy są członkami NATO. Ja wam obiecuję, że jak Polska 
będzie członkiem NATO, to będziecie mieli równie znakomite 
stosunki z nami”. Jelcyn głośno się roześmiał, widząc absurd 
sytuacji, w którą się wplątał i zakończyliśmy temat. Podobnych 
sytuacji miałem bardzo dużo. Uśmiech rozładowuje napięcie. 

 

Wiele lat odpowiadał Pan w polityce za sport. Czy sam Pan czynnie uprawiał jakąś dyscyplinę? 

Tak, w mojej szkole średniej w Białogardzie, a później na studiach byłem sprinterem. Biegałem na 100 i 200 metrów oraz sztafety. 
Moją karierę niestety przerwała kontuzja. Z uwagi na to, że biegałem szybko, byłem trudnym przeciwnikiem. Próby zatrzymania moich 
akcji podczas gry w piłkę nożną zazwyczaj kończyły się fiaskiem. Kolega, który chciał odebrać mi piłkę, uderzył w moje nogi tak mocno, 
że długo musiałem leczyć dość skomplikowane złamanie w kostce. Po wyleczeniu już nigdy nie wróciłem do wcześniejszej formy. Później 
natomiast już rekreacyjnie sporo grałem w tenisa ziemnego, a od wielu lat każdej zimy jeżdżę na nartach i to jest sport, który w 
chwili obecnej sprawia mi najwięcej przyjemności. 
 
Czy ma Pan swoje ulubione miejsce w Polsce? 

Tak, mam kilka takich miejsc. Polska jest pięknym krajem. Uwielbiam Mazury, gdzie niedaleko Pól Grunwaldzkich wybudowałem sobie 
dom. Ta kraina z jeziorami, lasami, dzikimi zwierzętami jest czymś wyjątkowym i pięknym. Co rano wychodzimy tak z żoną na długi 
spacer, a nasze dwa owczarki niemieckie mogą się spokojnie wyhasać biegając za zającami czy lisami. Mamy tam dużo przestrzeni i 
święty spokój. To jest piękne! Mam też 
dużo sentymentu do naszego Wybrzeża, a 
w szczególności do Półwyspu Helskiego 
oraz moich terenów rodzinnych: 
Kołobrzegu, Mielna. Wspaniałe są też nasze 
Tatry, w które zwykle ruszam pod koniec 
września, kiedy jest tam już niewielu 
turystów. Podobnie Beskidy, Bieszczady … 
mógłbym tak jeszcze długo wymieniać. 
 
Jaką muzykę można usłyszeć w Pana samochodzie? 

W samochodzie dostosowuję się do tego, co serwuje mi radio, nie wożę ze sobą żadnych płyt. W domu natomiast bardzo lubię 
spokojny jazz, w którym to nurcie specjalizuje się mój zięć Kuba Badach i często poleca mi co lepsze kawałki. Przy tym też 
odpoczywam. Jest to trochę inna muzyka, niż rap czy hip-hop, którego wy słuchacie, ale to chyba kwestia różnicy pokoleń. 
 
Jakie trzy rzeczy wziąłby Pan ze sobą na bezludną wyspę? 

Musiałbym się głęboko zastanowić. Walczyłyby we mnie dwie koncepcje. Pierwsza praktyczna – co wziąć, żeby przeżyć – czyli 
prowiant, zapałki czy kajak, który pozwoliłby mi z niej uciec. Ale zakładam, że jest to pytanie bardziej retoryczne, czyli, co chciałbym 
na tej bezludnej wyspie mieć … przede wszystkim dobra kobieta, później ciekawa książka, no i dostęp do wody. Ale generalnie 
bezludna wyspa nie jest moim marzeniem. 
Jestem człowiekiem społecznym i trudno mi sobie 
wyobrazić takie życie. 

 
Kiedy możemy spodziewać się Pana rewizyty w 

Malborku? 
Nie wykluczam takiej możliwości. Nie jest to 
daleko od mojej mazurskiej chałupy, jakieś sto, 
sto kilkadziesiąt kilometrów, także być może 
niedługo. 
 
Dziękujemy serdecznie za wywiad i ciepłe 

przyjęcie. 

      
         Rozmowę przeprowadził: P. Krause 
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Wywiad z Panem Pawłem Brzozowskim, nauczycielem języka angielskiego 

 
Kiedy odkrył Pan w sobie talent do nauki języków obcych? 

W szkole podstawowej oglądałem dużo bajek po angielsku i po jakimś czasie zauważyłem, że bardzo dużo z 
nich rozumiem. Myślę, że to był ten moment, w którym zdałem sobie sprawę, że języki obce to fajna rzecz. 
 

W jakiej sytuacji znajomość angielskiego przydała się Panu 

najbardziej? 

Język przydaje się na co dzień w pracy oraz oczywiście podczas 
zagranicznych wyjazdów. Nie miałem jakiejś szczególnej sytuacji, 
w której korzystałem z angielskiego. Była natomiast jedna 
związana z językiem hiszpańskim, którego wciąż staram się 
nauczyć. Ostatnio zmuszony byłem dogadać się z Włochem, który 
znał tylko swój ojczysty język oraz hiszpański. Było wesoło, ale się 
udało! 
 
Ma Pan swoje ulubione angielskie słówko lub sentencję? 

Mam dwie ulubione angielskie sentencje: „Don’t judge the book by 
its cover” oraz „Hope for the best but prepare for the worst”. 
Lubię jeszcze jedno portugalskie powiedzenie: “A galinha da 
vazinha e melhor que a minha”. Tych, którzy sprawdzą, co one 
znaczą, zapraszam po nagrodę. 
 
Które z odwiedzonych zagranicznych miejsc zrobiło na Panu 

największe wrażenie? 

Zdecydowanie Katalonia! Kiedyś tam zamieszkam! 
 
Niedługo wakacje. Ma Pan już jakieś plany na spędzenie 

urlopu? 

Wakacyjne plany mam już na kilka następnych lat. A lista miejsc, 
które chcę odwiedzić wciąż się wydłuża. Zobaczymy, co z tego uda 
się zrealizować. W tym roku może Chorwacja, a może znowu 
Katalonia…zobaczymy. Opowiem wam we wrześniu. 
 
Gdyby mógł Pan spędzić jeden dzień z wybraną przez siebie 

gwiazdą kina, kogo by Pan wybrał i jak spędzilibyście ten czas? 

Chętnie poszedłbym na imprezę z Charlize Theron. 
 
Jakie piosenki najczęściej nuci Pan sobie przy goleniu? 

Zanucę wam: „Mistrzem Polski jest Legia, Legia najlepsza jest, Legia to jest potęga, Legia CWKS!” 
 
Co najbardziej lubi Pan w swojej pracy, a co chciałby Pan w niej zmienić? 

Podoba mi się to, że nigdy się w pracy nie nudzę! A co do zmian … wciąż coś zmieniam, mam nadzieję, że na 
lepsze. 
 
Gdyby nie został Pan nauczycielem, czym by się Pan teraz zajmował? 

Zawsze chciałem pracować w środowisku sportowym. Może kiedyś jeszcze uda mi się zrealizować te plany. 
 
Jakiej rady udzieliłby Pan wychowankom opuszczającym mury MOW? 

Nie ulegajcie wpływom innych, starajcie się pozostać sobą i mieć zawsze swoje zdanie! 
 
Dziękujemy za rozmowę! 

Wywiad przeprowadzili: K. Komosiński i  M. Stenka 
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Wywiad z Panią Aleksandrą Wolińską, byłą nauczycielką języka polskiego w naszej szkole 

 
Jak długo pracowała Pani w naszym Ośrodku? Czym się Pani zajmowała? 

Pracowałam przy Jagiellońskiej przez 15 lat, od 1 września 1999 do 31 sierpnia 2014. Kawał życia! A zajmowałam 
się nauczaniem języka polskiego. 
 
Co Pani lubiła najbardziej w tej pracy, a co w niej się Pani nie podobało? 

Bardzo lubiłam, gdy uczniowie chętnie brali udział w różnych przedstawieniach 
i konkursach, które organizowałam. A nie lubiłam, gdy niepoważnie podchodzili 
do odrabiania prac domowych i nauki. 
 
Co najzabawniejszego wydarzyło się Pani podczas pracy w naszym 

Ośrodku? 

Na biwaku w Stegnie zorganizowałam dla wychowanków grę terenową. 
Rywalizacja była tak zaciekła, że kilku chłopców i oczywiście ja szybko 
dotarliśmy na wzgórze, gdzie rozpędzona zderzyłam się z jednym z nich i 
stoczyłam na sam dół. Podobno zabawnie to wyglądało. Na szczęście nikomu nic 
się nie stało. 
 
Którzy uczniowie najbardziej zapadli Pani w pamięci? 

Najbardziej pamiętam tych uczniów, którzy chętnie angażowali się w różne przedsięwzięcia i imprezy na terenie 
Ośrodka. No i tych, co sprawiali problemy. Ich też się nie zapomina. 
 
Czy miała Pani swoją ulubioną lekturę? Co to było? 

Uwielbiam literaturę sensacyjną, dlatego „Szatan z VII klasy” Kornela Makuszyńskiego to moja ulubiona lektura! 
 
Od dziecka chciała Pani być nauczycielką czy miała Pani jakieś inne plany? 

Będąc dzieckiem bardzo chciałam być maszynistką. Dopiero w liceum ogólnokształcącym zdecydowałam, że dorosłe 
życie spędzę pod tablicą. 
 
Czym się Pani obecnie zajmuje? 

Obecnie cieszę się urokami życia na emeryturze. Zawodowo działam jeszcze jako wolontariuszka w ZHP. W lipcu 
będę komendantką kolonii zuchowej w Papierni. 
 
Jakie są Pani cele na najbliższą przyszłość? 

Bardzo lubię podróżować. W maju byłam we Włoszech w Wenecji i w Chorwacji. Mój najbliższy cel to wyprawa na 
Sycylię, największą wyspę Morza Śródziemnego. 
 
O jakie trzy rzeczy poprosiłaby Pani złotą rybkę? 

Poprosiłabym rybkę o to, aby do końca życia dopisywało mi zdrowie, o lot wahadłowcem w kosmos i podróż do Peru. 
 
Które miejsce na Ziemi jeszcze chciałaby Pani odwiedzić? 

Intryguje mnie Australia, chętnie bym się tam wybrała. 
 
Co ostatnio spowodowało, że się Pani wzruszyła? 

Ostatnio wzruszyłam się wędrując uliczkami Wenecji na widok Katedry św. Marka. 
 
Mając do wyboru skok na bungee czy udział w wyścigach Formuły 1, co by Pani wybrała? 

Zdecydowanie wybrałabym udział w wyścigach Formuły 1! 
 
Jakim mottem życiowym powinni kierować się wychowankowie MOW? 

Wielu chłopcom zdecydowanie brakuje pewności siebie. Popisują się będąc w grupie, a gdy zostają sami, nie wiedzą 
co ze sobą zrobić, co powiedzieć. Uwierzcie w siebie! 
 
Dziękujemy za rozmowę! 

        Wywiad przeprowadzili: K. Olak i J. Franiak 
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KĄCIK HUMORU IM. PANI DYREKTOR 
 

• Z jakiego kraju pochodzi człowiek zjadający w restauracji kartę dań? … Z Jemenu. 

• Dlaczego koszykarzowi podaje się przed meczem gazowaną wodę? … Żeby mu się 

lepiej odbijało. 

• Dlaczego taboret ma depresję? … Bo nie ma oparcia. 

• Co robi górnik podczas rozmowy? … Drąży temat. 

• Co jest najbardziej mokrą częścią ciała? … Staw. 

• Jak mówi się na twarz matematyka? … Oblicze. 

• Jak nazywają się ulubione chipsy hydraulika? … Kranczpis. 

• Skąd informatyk bierze wodę? … Z e-kranu. 

• Jak szybko dostarcza się jedzenie w meksykańskich restauracjach? … Naczos. 

• Dlaczego długopisy nie chodzą do szkoły? … Bo się wypisały. 

• Gdzie Goral chodzi ćwiczyć? … Podhale. 

• Dlaczego drukarka zajmuje zawsze drugie miejsce? … Bo jest ciągle tusz-tusz. 

• Jak nazywa się pszczoła bez czoła? … Psz. 

• Co mówi piłkarz u fryzjera? … Gol. 

• Kobieta podchodzi do szafy i mówi … Rzeczywiście. 

• Jak nazywają się spodnie spełniające życzenia? … Dżinsy. 
 

Sucharami poczęstował nas Kamil 

Po przedstawieniu Kamila, który jest z nami praktycznie od początku, czas na kolegę, który 
dołączył do nas dość niedawno. Przedstawiamy Wam Michała z grupy siódmej. 

 

POZNAJMY SIĘ 
 

Imię: Michał 

Skąd pochodzę: Olsztyn 

Moje zainteresowania: piłka nożna, dziennikarstwo 

Najważniejszy dzień w życiu: przyjazd do MOW 

Mój autorytet: wychowawcy grupy VII 

Ulubiona piosenka: Kali – Wspólny lot 

Ulubiony film: Titanic 

Ulubiona książka: Dzieci z Bullerbyn 

Najlepszy kumpel: wujek Trupek 

Ulubiona potrawa: Schabowy z ziemniakami 

W przyszłości chciałbym być: strażakiem 

Chciałbym poznać osobiście…: Marcina „Kaliego” Gutkowskiego 

W wakacje najczęściej…: Chodzę nad jezioro 
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HYDE PARK 
 

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

 

Jaca pozdrawia wychowawców grupy II, 

a szczególnie wych. Waldiego! 

Klaudiusz pozdrawia wychowawców grup 7 i 8 oraz pracowników! 

Trojan pozdrawia wych. 
Marte z całego serca! 

Wychowawca Dzik pozdrawia panią 

Izkę i chłopców z I „a”! 

Czułe pozdrowienia od Mara dla Lenki! 

 Życzenia dla wych. Łukasza z okazji 

urodzin od Mirka Górnika ! 
 

Olak pozdrawia Łysego z Grzywa! 

Wydział Lingwistyki pozdrawia Katedre Wychowania Fizycznego! 

Ciotki pozdrawiają Majstrów!  

Pestka pozdrawia wychowawców z 
grupy 3 oraz pracowników MOW! 

Serdeczne pozdrowienia od 
redakcji dla Pani Edytor!!! 

Pani Wiola pozdrawia wszystkich wychowanków 
cierpliwie czekajacych na wakacje! 

Sołtys pozdrawia Klakiera! 

Pozdrowienia od Kamila dla najlepszego 
z najlepszych wychowawcy Bartka! 

Pani Dyrektor pozdrawia wszystkich 

nauczycieli i wychowanków, a 
szczególnie tych z II „a” i II „b”! 

 

Pozdrowienia dla grupy I od pani Halinki i najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka! 

Rolas pozdrawia Czesia i wych. Chojniaka! 

Pani Magda pozdrawia koleżankę z 
pokoju panią Marię! 

Magierek pozdrawia 

Trojana i całą grupę 2! 

Kierownik gospodarczy pozdrawia wszystkich 
chłopców i zyczy wszystkiego najlepszego z 

okazji Dnia Dziecka! 

Pingwin pozdrawia Bambra, Dzwonka i 

wychowawców z grupy 4! 

Autor: P. Gwarek 

Halicki pozdrawia 
całą grupę V! 

Pani Monika pozdrawia o środkowych kucharzy 
i dzi ękuje za pyszne placki ziemniaczane ! 

Wychowawca Grzesiu pozdrawia 
wszystkich wychowanków! 



 16/16

A na deser… konkurs!!! 
 
 

Uwaga, uwaga! 
Kto z Was pierwszy rozwiąże wszystkie zagadki znajdujące się na tej stronie i 
dostarczy odpowiedzi Pani Dyrektor, ten wygra prenumeratę „MOW News” na 

cały przyszły rok szkolny! 
Gotowi? Do dzieła! 

 
 
Zadanie 1 
Rozwiąż wakacyjny rebus 
 
 
 
 
Zadanie 2 
Jakiej liczby brakuje w kwadracie? 
 
 
Zadanie 3 
Przestaw dwa patyki tak, aby z 
pięciu kwadratów zrobiły się cztery. 
 
 
Zadanie 4      Zadanie 5 
Powtórz angielski i rozwiąż krzyżówkę. Gdyby istniały spodnie dla psów, to w   
       jaki sposób by je one nosiły? 
       Odpowiedź uzasadnij minimum 

jednym zdaniem. 
 
 


