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WŚRÓD NOCNEJ CISZY, GŁOS SIĘ ROZCHODZI 
 

Wspólne kolędowanie przy suto zastawionym stole, łamanie się opłatkiem czy udział w konkursach 

zorganizowanych z okazji Bożego Narodzenia w naszej placówce. Wigilia to właśnie taka, szczególna 

okazja, by w spokojnej i miłej atmosferze spędzić ten wyjątkowy czas. To również szansa by 

zaprezentować Wam, nasi Czytelnicy, pierwszy w tym roku, a szesnasty w całej historii numer 

naszej gazety. Zapraszamy do lektury. 
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COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA 
 

Wraz z końcem minionego roku szkolnego ze składu naszej gazety odeszli wszyscy jej 

dotychczasowi, młodzi redaktorzy. Jak mówi przysłowie – w przyrodzie nic nie ginie, tak więc od 

początku obecnego roku opiekunowie popularnych „wiadoMOSci”, wychowawcy Karol Zieliński, 

Piotr Sobolewski i Adam Lissewski wybrali nowych, młodych adeptów sztuki dziennikarstwa. Jest 

ich czterech, w każdym widać duży zapał do pracy, której efekty trzymasz drogi Czytelniku w 

rękach. 

Marcin Jakubowski 
 

Tomasz Hadas – Mam 14 lat i chodzę do siódmej klasy. Pochodzę z Machowinka 

koło Słupska. Moją największą pasją jest piłka nożna, ale lubię też grać w ping 

ponga. 

 

Marcin Jakubowki – Mam 15 lat, chodzę do szóstej 

klasy. Mieszkam w Koszalinie. Najbardziej interesuję się motoryzacją, ale lubię 

też sport i chętnie gram w gry komputerowe i konsolowe. 

 
 

Kacper Nowicki – Mam 13 lat i chodzę do szóstej klasy. Mieszkam w pobliżu 

Tucholi. Moje zainteresowania to przede wszystkim wędkarstwo i motoryzacja, 

ale także rolnictwo. 

 
 

Piotr Płaczkowski – Mam 16 lat i jestem uczniem ósmej klasy. Pochodzę z 

okolic Miastka. Moim największym zainteresowaniem jest oczywiście piłka 

nożna. Ktoś tutaj popełnił przestępstwo. 

 

 
DŻENTELMENI W NAGRODĘ POPOŁUDNIA SPĘDZAJĄ NA TORZE 
 

Kolejni wychowankowie, którzy w minionych miesiącach wykazywali się wysokim poziomem 

kultury osobistej, zachowania i uspołecznienia w czasie zajęć szkolnych, w nagrodę za swoją 

wzorową postawę mieli szansę ścigać się na gokartach. 
 

W tym roku szkolnym za kółkiem wyścigówki zasiedli już Oskar Grabowski 

z grupy VI, Marcin Jakubowski z grupy II, Aleksander Roman z grupy VI, 

Kamil Lewandowski z grupy I i Maksymilian Stasiak z grupy V. Ten 

ostatni miał nawet parokrotnie okazję pojechać na dodatkową wycieczkę 

zorganizowaną przez panią Annę Szymańską, nauczycielkę matematyki i 

fizyki. Warto w tym miejscu przypomnieć, że jeżeli któryś z pozostałych 

wychowanków chciałby iść w ślady tych szczęśliwców, to musi spełnić tylko 

(i aż!) dwie zasady. Bardzo proste zasady. Wystarczy, że będzie zdobywać w 

szkole dużo punktów z zachowania i uspołecznienia. Musi więc być na co 

dzień małym dżentelmenem, który wie czym jest kultura osobista i jak należy 

się zachowywać. 

Kacper Nowicki 
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BYĆ WYCHOWNKIEM MOS, ZNACZY POMAGAĆ INNYM 
 

Nasi wychowankowie w czasie Kiermaszu Bożonarodzeniowego w 

Człuchowie zebrali ponad tysiąc złotych dla chorego chłopca z 

Chojnic. Ponadto przygotowali kartki z życzeniami i zgromadzili 

zabawki i inne upominki dla dzieci chorych na nowotwór. Jak 

zawsze, bezinteresownie angażowali się w pracę na rzecz innych. 
 

Udział w kiermaszu był pomysłem pedagog Weroniki Dziamckiej, 

która zaangażowała w prace kilkunastu wychowanków. Chłopcy 

przygotowali choinki, bombki, aniołki i inne ozdoby, które następnie 

sprzedawali. Ponadto pod opieką całego zespołu psychologiczno – 

pedagogicznego i nauczycieli przygotowali także paczki z pluszakami, 

kocami, grami i zabawkami dla dzieci chorych na nowotwór. Regularnie 

pomagają także starszym i chorym osobom w człuchowskim Zakładzie 

Opiekuńczo – Leczniczym, za co zostali uhonorowani na popularnej Gali 

Człuchowskich Aniołów. 

Piotr Płaczkowski 
 

KAŻDE WYBORY, TO POTWIERDZENIE NASZEJ NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Sto lat temu nasi przodkowie walczyli o to, żebyśmy my byli dzisiaj 

bezpieczni we własnej ojczyźnie. Wiele poświęcili, byśmy mogli 

mówić po polsku. Dzięki nim mamy możliwość decydować o swoim 

losie. Możemy obchodzić dzisiaj Święto Niepodległości, a także 

swobodnie uczyć się, rozwijać i brać udział w wyborach, jak te do 

samorządu uczniowskiego w placówce. 
 

Dlaczego warto połączyć tematy wyborów do Samorządu Uczniowskiego oraz rocznicy Święta 

Niepodległości? Otóż Święto Niepodległości, którego 101 rocznicę obchodziliśmy 11 listopada tego roku, 

było upamiętnieniem wydarzeń, dzięki którym Polska powróciła na mapę Europy. Od tej chwili my, 

Polacy po pokonaniu wszystkich naszych wrogów, głównie komunistów ze Związku Radzieckiego, 

mogliśmy sami decydować o swoim losie. Decydować, czyli także głosować! 

Jakub liderem wychowanków 

I właśnie dlatego wybory są pamiątką tego, że ktoś kiedyś poświęcił wszystko, po to byśmy mogli 

głosować i wybierać swoich przedstawicieli. I tak właśnie było w naszym ośrodku, gdzie około 70 

wychowanków wybierało przewodniczącego samorządu uczniowskiego. Po pewnym zamieszaniu, 

okazało się, że przewodniczącym został Jakub Kowalczyk z III grupy. Wychowanek przyznał, że na 

kandydata wskazała go cała jego grupa, a ponieważ koledzy widzieli w nim lidera, który będzie ich godnie 

reprezentował, to podjął się tego zadania. Warto również dodać, że w wyborach organizowanych przez 

Artura Wojciechowskiego i Janusza Wiśniewskiego wystartowali także inni wychowankowie: Kamil 

Lewandowski, Sebastian Jarząb, Paweł Szyca, Mateusz Szywacz i Adrian Banach. Ten ostatni 

pierwotnie wygrał, ale z powodu swojej nagannej postawy stracił możliwość sprawowania tej funkcji. 

Podniosłe i rekreacyjne świętowanie 

Warto również dodać, że tegoroczne obchody Święta Niepodległości, w czasie których nie mogło 

zabraknąć wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, a także pogadanki historycznej i konkursów 

tematycznych, zorganizowali Adam Wenderski, Karolina Rojek – Kowalska i Piotr Rojek. 
 

Marcin Jakubowski 
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CHCEMY JESZCZE WIĘCEJ OGNIA! 
 

Z okazji zbliżającego się Sylwestra i nadejścia Nowego Roku warto przez chwilę powspominać to 

wszystko, co wydarzyło się w minionym już roku szkolnym. A w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu zawsze dużo się działo... Nie ma sensu opisywać tego 

wszystkiego, co już za nami, warto jednak popatrzeć na zdjęcia. Widać na nich, że był ogień! A co 

lepsze, trwa kolejny rok szkolny, w którym również nie brakuje atrakcji, do których warto będzie za 

jakiś czas wrócić we wspomnieniach.  

PS 
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I właśnie Ty 
możesz pomóc w 

rozwiązaniu zagadki 
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PAMIĘTNIK Z WAKACJI 
 

Już po raz drugi kilkunastu wychowanków 

skorzystało z możliwości spędzenia pierwszych 

tygodni wakacji w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu. Atrakcji 

mieli co niemiara, a każdy kolejny dzień był 

pasjonującą przygodą, pełną wrażeń. Jeżeli ktoś 

chciałby przekonać się o tym na własnej skórze, 

to nic prostszego – wystarczy tylko źle się 

zachowywać, źle funkcjonować w naszej 

społeczności i nie być aktywnym, a miejsce na 

wakacyjnej liście na pewno się znajdzie. 

 

I tutaj młody Czytelniku, nasuwa Ci się pewnie pytanie – kto został w ośrodku na pierwsze tygodnie 

wakacji i dlaczego? Odpowiadając, warto napisać, że zostać mógł każdy wychowanek. Wystarczyło tylko, 

że nie zbierał punktów i nie chciał mieć innej oceny 

miesięcznej niż naganna. Warto również dodać, że 

chłopcy, którzy tylko sprawiali wrażenie 

grzecznych, a np. otrzymywali środki 

dyscyplinarne, również narażeni byli na spędzenie 

dodatkowych kilku tygodni w naszym uroczym 

ośrodku. Co istotne dotyczyło to także 

ósmoklasistów. 

Warto słuchać dobrych rad 

Dlaczego wychowankowie mogą cieszyć się 

słonecznymi wakacjami w MOS-ie? Najprostszą 

odpowiedzią jest stwierdzenie, że zapracowali na to 

swoim niewłaściwym zachowaniem, brakiem dobrej 

aktywności i nieuspołecznieniem. Chęć pozostania 

w ośrodku wykazywali także brakiem pozytywnych 

wyników w nauce. Warto w tym miejscu dodać, że każdy wychowanek, który spędził miniony rok szkolny 

w MOS-ie, był wielokrotnie informowany, przez wszystkich pracowników, że jeżeli jego postawa będzie 

zła, to nie wyjedzie z ośrodka wraz z końcem roku 

szkolnego. Większość spośród was, młodzi 

Czytelnicy posłuchała i wzięła sobie do serca te 

słowa. Niestety, niektórzy myśleli, że im się „uda”, 

że po prostu wszyscy wyjadą na całe wakacje. Nie 

wyjechali. 

Przygoda za przygodą 

Zamiast tego trzy grupy wakacyjne codziennie 

realizowały zajęcia edukacyjne. Co na nich robili? 

Odmieniali rzeczowniki i przymiotniki przez 

przypadki, uczyli się gdzie leży półwysep Jukatan, 

czy dowiadywali się jacy królowie są na polskich 

banknotach i dlaczego? Był też czas na zajęcia 

porządkowe na jego terenie. Każdy wiedział,  
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że dobrze przyswoił nową wiedzę, ponieważ nie 

brakowało testów, które musiał zaliczyć. Jeżeli 

tego nie zrobił, to nie zbierał punktów, które 

pozwoliły mu na powrót do domu. 

Wychowankowie równie chętnie brali udział w 

zajęciach sportowych, oraz dwugodzinnych 

spacerach, dzięki którym lepiej poznali uroki 

okolicy. Był też czas na czytanie oraz na dobre 

kino. Jednym z hitów był „Pan Tadeusz”, czyli 

dwugodzinny film na podstawie lektury, w którym 

wszystkie dialogi są wierszowane. 

Ilość miejsce nie jest ograniczona 

Czytelniku, warto abyś wiedział, że, ten kto został 

na wakacje, ale właściwie wywiązywał się ze 

swoich obowiązków, zaliczył testy i dobrze się 

zachowywał miał szansę wyjechać już po tygodniu. 

Byli jednak i tacy, którym codzienny plan zajęć tak 

mocno przypadł do gustu, że na własne życzenie 

zostali w placówce dwa albo nawet trzy tygodnie. 

Dla nikogo nie zabrakło jednak miejsca. 

PS 
Zainteresowany? 
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WIZYTÓWKI NA SZÓSTKĘ 
 

Tradycyjnie już w naszej redakcji organizujemy konkurs na najładniejszą, najciekawszą, 

najoryginalniejszą i najsympatyczniejszą gazetkę w każdej z grup wychowawczych. Jury, w skład 

którego wchodzi czterech młodych redaktorów (więcej o nich na stronie drugiej) wybrało po jednej, 

ich zdaniem najlepszej, gazetce. Skoro jest to konkurs – to muszą być także nagrody. I oczywiście 

są! Nagrodą jest wieczna chwała i nieprzemijająca zazdrość kolegów, a także ponadczasowa pamięć 

o wychowanku i jego pracy, która dotychczas wisiała tylko nad łóżkiem, a teraz cała ośrodkowa 

społeczność może ją podziwiać po wsze czasy. 

Piotr Płaczkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gr.1 Kamil Lewandowski Gr.2 Jakub Lenartowicz 

Gr.3 Dawid Wójcik Gr.5 Ksawery Borkowski 

Gr.6 Oliwier Rokosz Gr.7 Adrian Banach 
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MY, KRÓLOWIE DISCO 
 

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu uwielbiają 

dyskoteki. Przecież nie ma nic lepszego, jak wspólna zabawa na parkiecie z koleżankami z 

zaprzyjaźnionego MOS-u w Białej. Dlatego też każda okazja do takiego spotkania, jest szansą na 

oderwanie się od codziennej rzeczywistości. 
 

Za nami już dwie wspólne dyskoteki. Gospodarzami pierwszej byli nasi wychowankowie, którzy w 

towarzystwie dziewcząt z MOS-u w Białej bawili się między innymi przy muzyce gwiazdy muzyki disco 

polo – Angeliki, którą udało się zaprosić do naszej placówki. Organizatorami taneczno – towarzyskiego 

popołudnia były panie pedagog Janina Ciosek i Weronika Dziamecka oraz wychowawca Krzysztof 

Dziamecki. Po wizycie w Wierzchowie Dworcu, przyszedł czas na rewizytę, w czasie której młodzi 

mieszkańcy wierzchowskiego MOS-u zostali ugoszczeni w Białej. Tam również zabawa była przednia i 

jak zawsze zbyt krótka, co daje pewność, że w tym roku będą jeszcze kolejne okazje do wspólnego 

spędzania czasu na parkiecie. Chcesz zostać detektywem? Jesteś na tyle odważny? 

Marcin Jakubowski 
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MOŻNA NA NAS POLEGAĆ 
 

Sprzątanie zaniedbanych nagrobków na cmentarzu w pobliskim 

Wierzchowie czy pomoc zakonnikom w pracach gospodarczych 

w Klasztorze Karmelitów Bosych w Zamartem, to tylko niektóre 

z przejawów wolontariatu, w jakim chętnie uczestniczą nasi 

wychowankowie. 
 

Jeżeli tylko czas i pogoda na to pozwala, wychowankowie 

wierzchowskiego MOS-u chętnie zgłaszają się do udziału w różnego 

rodzaju wolontariatach. Faktem jest, że zawsze ilość chętnych wielokrotnie przewyższa potrzeby. W 

okresie jesiennym młodzi mieszkańcy naszego ośrodka dbają o porządek na cmentarzu w sąsiedniej 

wiosce, a ponadto pod opieką Marka Szymańskiego i Anny Szymańskiej, regularnie odwiedzają 

zaprzyjaźnionych zakonników, którym pomagają w drobnych pracach remontowych i gospodarczych. 

Zawsze tam, gdzie się pojawią, swoją pracą i zaangażowaniem udowadniają, że można na nich polegać. 

Piotr Płaczkowski. 
f 
UCZYLI SIĘ, JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED ZAKAŻENIEM 
 

Rozmowy na temat zagrożeń wirusem HIV i chorobą AIDS oraz tego, jak się przed nimi chronić – 

to główny temat zajęć dla naszych wychowanków, zorganizowanych w EKO „Szkole Życia” w 

Wandzinie. W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu młodych mieszkańców wierzchowskiego MOS-u. 
 

Każdy z nich miał możliwość wziąć udział w warsztatach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz 

przełamywania strachu, przed osobami zarażonymi HIV i chorymi na AIDS. Co ważne, głównym celem 

spotkania było to, by nauczyć się, jak zapobiegać zażywaniu narkotyków przez młodzież oraz by 

promować życie w trzeźwości. Organizatorami spotkania byli, pani Agnieszka Mielczarek, dyrektor 

szkoły oraz wychowawca Przemysław Gatz. Już po części profilaktycznej, wychowankowie mieli okazję 

zwiedzić ośrodek, zobaczyć mieszkające tam zwierzęta, a także pomieszczenia i sale gdzie prowadzone są 

zajęcia oraz remizę strażacką. 

Piotr Płaczkowski 
a 
WIEMY JAK POMÓC DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI 
 

Praktyczne ćwiczenia na fantomach, układanie rannych w 

pozycji bocznej bezpiecznej, a także powtórzenie i utrwalenie 

kluczowych informacji – tak wyglądały zajęcia z pierwszej 

pomocy zorganizowane dla wychowanków w naszym ośrodku. 

Każdy miał okazję nauczyć się, albo utrwalić wiedzę, która 

ratuje ludzkie życie. 
 

Zajęcia zorganizowała pedagog Janina Ciosek, która udostępniła 

dla wychowanków możliwość przećwiczenia resuscytacji 

krążeniowo – oddechowej, a także utrwalenia prawidłowego ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej 

bezpiecznej. Wychowankowie mogli również powtórzyć i poszerzyć wiedzę na temat tego, jak reagować 

w sytuacjach zagrożenia, a także jak prawidłowo i skutecznie udzielać poszkodowanym pomocy 

przedmedycznej. Była więc okazja na to, by dowiedzieć się, jak radzić sobie z ranami, omdleniami, czy 

innymi kontuzjami, które mogą spotkać każdego z nas. 

Piotr Płaczkowski 
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W OPOWIADANIU BAJEK JESTEŚMY NAPRAWDĘ DOBRZY 
 

Pobyt w naszym ośrodku jest okazją do rozwijania swoich pasji. Przekonują się o tym 

wychowankowie, którzy regularnie odwiedzają maluchy z Przedszkola „Smyk” w Człuchowie. W 

czasie tych wyjazdów opowiadają i inscenizują im bajki, a także grają w gry i bawią się z małymi 

gospodarzami. 
 

Już po raz kolejny młodzi mieszkańcy wierzchowskiego MOS-u odwiedzili przedszkolaków z 

człuchowskiego „Smyka”. Tym razem zaprezentowali bajkę pod tytułem „Kot w butach”. Tytułowego 

bohatera zagrał Marcin Jakubowski, a w role wieśniaka, rycerza i czarnoksiężnika wcielili się Piotr 

Zawiślak i Stefan Wiśniewski. Królem był Kacper Geruzel, a narratorem Maksymilian Stasiak. To 

jednak nie wszystko, ponieważ w trakcie kolejnych odwiedzin u przedszkolaków, maluchy otrzymały 

również własnoręcznie wykonaną przez wychowanków grę planszową. Wspólnymi siłami robili także 

papierowe dżdżownice i motylki. Warto podkreślić, że przygotowywanie inscenizacji czy zajęć dla 

maluchów, jest efektem pracy pedagog Weroniki Dziameckiej, która w ten sposób pomaga mieszkańcom 

naszego ośrodka rozwijać swoje pasje i umiejętności.  

 

Marcin Jakubowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Masz niewiele czasu. . .  ktoś może Cię uprzedzić.  
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PŁYWALI, SPRZĄTALI I GŁASKALI OWCE 
 

Sześciu wychowanków naszego ośrodka pod opieką 

nauczycieli Judyty Narloch i Artura 

Wojciechowskiego przepłynęło kajakami kilkanaście 

kilometrów rzeką Zbrzycą. Aktywny wypoczynek 

połączyli ze sprzątaniem szlaku wodnego. 
 

Z jednej strony atrakcyjna wycieczka, możliwość 

wypoczynku na świeżym powietrzu i nauczenie się tego, 

jak dobrze pływać na kajakach, z drugiej możliwość 

dołożenia swojej cegiełki do oczyszczenia ze śmieci 

fragmentu rzeki Zbrzycy. Tak wyglądał spływ 

kajakowy, w którym uczestniczyło sześciu 

wychowanków naszego ośrodka: Paweł Kleinschmidt, 

Mateusz Szywacz, Jakub Kawka, Krystian Myrcha, 

Kacper Naworol i Bartłomiej Celmierowski. Już po 

pokonaniu całej trasy i oczyszczeniu jej ze wszystkich 

pływających i przybrzeżnych śmieci, na wszystkich 

uczestników czekało ognisko z kiełbaskami oraz owce... 

które akurat pasły się w okolicy i bardzo chętnie dały 

się głaskać. 

Piotr Płaczkowski 
a 
SPACER, ZABAWA I GŁASKANIE SĄ W CENIE 
 

Głośne i radosne szczekanie oraz miauczenie, a także 

ciekawskie obwąchiwanie, lizanie po rękach, no i 

oczywiście merdanie ogonów – tak czworonogi z 

Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt 

„Przytulisko” w Chojnicach dziękowały naszym 

wychowankom za wspólny spacer i opiekę. 
 

Kolejne odwiedziny wychowanków z Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu w chojnickim 

„Przytulisku”, pod opieką pedagog Janiny Ciosek i Julity 

Pryby – Świerczyńskiej, były okazją by zabrać psy 

codziennie czekające na adopcję na spacer oraz na to, by 

pobawić się z nimi oraz nakarmić je i pogłaskać. Oprócz psów 

na zainteresowanie czekały także koty, które również szukały 

zainteresowania i tego, by ktoś ponosił je na rękach i 

pogłaskał trochę. Młodzi mieszkańcy naszego ośrodka 

znakomicie odnaleźli się w rolach opiekunów, co ma duże 

znaczenie dla zwierząt, które na co dzień żyją w kojcach i 

czekają na nowy dom. NAPISZ NA KARTCE SWOJE IMIĘ I 

NAZWISKO. 
Piotr Płaczkowski 
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NA NAJLEPSZYCH CZEKA NIE TYLKO WIRTUALNA SŁAWA 
 

Jak co roku zmagania e-sportowe w naszym ośrodku cieszą 

się dużą popularnością. Turnieje gier na konsoli 

organizowane przez wychowawcę Patryka Skrzypczaka 

przyciągają uwagę nie tylko zapalonych graczy, ale także 

nowicjuszy. 
 

Wyścigi bolidów, motocykli, sportowych aut, a także turnieje 

piłkarskie, czy rywalizacja w tak zwanej klatce MMA, to tylko 

niektóre z dyscyplin e-sportowej rywalizacji, która od lat 

odbywa się w naszym 

wierzchowskim 

MOS-ie. Jak zapowiedział organizator całego wirtualnego 

przedsięwzięcia, średnio raz na miesiąc rozegrany zostanie 

jeden turniej e-sportowy. Każdy, kto czuje się mocny w różnego 

rodzaju wyścigach, meczach w FIFĘ, czy pojedynkach na ringu 

albo w klatkach MMA, znajdzie tutaj coś dla siebie. Na 

najlepszych czekają oczywiście dyplomy oraz zwiększone 

kieszonkowe. Jest więc o co walczyć i tym bardziej nie można 

przejść obok takiej oferty obojętnie. 

Tomasz Hadas 

 

KIBICUJĄ REPREENTACJI I KLUBOM Z EKSTRAKLASY 
 

Najgrzeczniejsi wychowankowie, których codzienna postawa 

w szkole i internacie pozwala na nagradzanie, co pewien czas 

uczestniczą w wyjazdach na mecze piłkarskie. Szcześliwcy 

mogli na żywo obserwować zmaganianaszej  reprezentacji 

młodzieżowej oraz klubów ekstraklasy. 
 

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w 

Wierzchowie Dworcu pod opieką kierownika internatu Damiana 

Nosko oraz wychowawcy Pawła Wieczorka kibicowali 

najlepszym, młodzieżowym piłkarzom w Polsce. Na meczu 

reprezentacji do lat 20 rozegranym w Chojnicach zobaczyli 

przekonujące zwycięstwo młodych orłów nad Szwajcarami (5:1). 

Kolejną okazją do podziwiania akcji profesjonalistów był udział w 

ligowym meczu pomiędzy Arką Gdynią, a Zagłębiem Lubin (2:1). 

Również to widowisko obserwowało z wysokości trybun 

kilkunastu wychowanków. Ich opiekunami byli wychowawcy 

Kacper Gostomski i Artur Łącki. To na pewno nie był ostatni 

taki wyjazd, dlatego warto się starać i szukać motywacji do jak 

najlepszego zachowania i rzetelnej nauki w ośrodku. Wsuń ją pod 

drzwi grupy wymienionej 1 stycznia. 
Tomasz Hadas 
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OLEK MA OKO 
 

MOS-owskim wcieleniem Robin Hooda został 

Aleksander Roman z grupy VI, który najcelniej 

strzelał do tarczy w czasie turnieju zorganizowanego 

przez wychowawców Patryka Skrzypczaka  

i Piotra Rojka. Była to kolejna edycja łuczniczych 

zmagań. 
 

Kilkudziesięciu wychowanków rywalizowało w turnieju 

łuczniczym, który już tradycyjnie wzbudził sporo 

emocji zarówno uczestników, jak i obserwatorów. 

Zasady tej rywalizacji były proste. Najpierw 

wychowankowie uczyli się, jak prawidłowo obsługiwać 

łuk i strzały, co jak się okazało, wcale nie było takie 

łatwe. Potem, gdy opanowali już podstawy łucznictwa, strzelali do celu. Ci, którzy w każdej z grup 

strzelali najlepiej, trafili do wielkiego finału. Tam najlepsi z najlepszych rywalizowali już tylko między 

sobą. Te decydujące zmagania wyłoniły trzech najlepszych zawodników. Ostatecznie na najniższym 

stopniu podium uplasował się Karol Mombo – Mabiala z grupy I, drugie miejsce zajął Jakub 

Kowalczyk, który reprezentował grupę III, a zwycięzcą został wspomniany już Aleksander Roman z 

grupy VI. 

Tomasz Hadas 
a 
CZAS NA NOWYCH MISTRZÓW 
 

Rozpoczęły się jedne z największych i najpopularniejszych rozgrywek sportowych w naszym 

ośrodku. Ponad 20 wychowanków uczestniczy aktualnie w rozgrywkach Ośrodkowej Ligii 

Szachowej, czyli popularnym turnieju „Szach Master”. Równolegle trwa rywalizacja w ramach 

Ośrodkowej Ligii Warcabów - „War CB”, w której bierze udział ponad 50 młodych graczy. 
 

Aktualnie trwa rywalizacja grupowa. W turnieju „War CB” uczestnicy podzieleni są na 10 grup. Z każdej 

z nich awans uzyskają po dwaj najlepsi. Następnie zostaną podzieleni na cztery nowe grupy. Tam również 

po dwóch graczy wywalczy awans, ale już do ćwierćfinałów. Od tego etapu obowiązywać będzie zasada, 

zgodnie z która przegrany zawodnik odpadnie z 

dalszych zmagań. Podobny system 

przewidziany jest dla turnieju „Szach Master”. 

Tam jednak zawodnicy, którzy wyjdą z grup na 

pierwszym etapie rozgrywek zostaną 

podzieleni na dwie nowe, pięcioosobowe grupy z 

których ostatecznie wyjdzie po dwóch graczy. 

Ta najlepsza czwórka stworzy już pary 

półfinałowe. Trzeba dodać, że dla półfinalistów 

w obu turniejach przewidziane są nagrody w 

postaci raportów pochwalnych oraz dodatkowych, cząstkowych ocen celujących z wychowania 

fizycznego. Nowi mistrzowie otrzymają także drobne upominki. A na pewno będą oni nowi, ponieważ 

żadnego z ośmiu ubiegłorocznych półfinalistów nie ma już w ośrodku. Warto dodać, że organizatorami 

rozgrywek są wychowawcy Paweł Popowicz i Piotr Sobolewski. 

Tomasz Hadas 
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SIÓDEMKA BYŁA NIE DO ZATRZYMANIA 
 

Taki jednoznaczny wniosek nasuwa się po zakończeniu Halowego Turnieju Piłkarskiego 

zorganizowanego dla wychowanków naszego ośrodka. Spośród sześciu grup wychowawczych, to 

właśnie młodzi gracze tej grupy wygrali całą rywalizację, a do tego zgarnęli wszystkie nagrody 

indywidualne. 
 

Zawody zorganizowane przez wychowawców: Adama Lissewskiego, Piotra Sobolewskiego i Pawła 

Wieczorka rozpoczęły się od rozgrywek grupowych. W grupie A, najlepsi okazali się młodzi piłkarze z 

grupy II, którzy wyprzedzili kolegów z grupy III i grupy V. Natomiast w grupie B tylko dzięki lepszemu 

bilansowi bramkowemu zwyciężyła grupa VII. Druga była grupa VI, a na trzecim miejscu znalazła się 

grupa I. Takie wyniki oznaczały, że w meczu o piątą lokatę spotkały się jedynka i piątka. Zwycięsko z tej 

rywalizacji wyszli gracze pierwszej z grup. Natomiast po meczach półfinałowych i finałowych, ostateczna 

kolejność przedstawiła się następująco: wygrała grupa VII, która w finale 5:0 rozgromiła szóstkę. Trzecie 

miejsce przypadło grupie trzeciej, która dopiero po serii rzutów karnych ograła grupę II. Warto również 

dodać, że najlepszym zawodnikiem całego turnieju wybrany został Adrian Banach, najlepszym strzelcem 

był Stefan Wiśniewski, a bramkarzem Karol Mombo – Mabiala. 

Tomasz Hadas 
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CZEKAMY NA TWOJĄ PRACĘ! 
 

Mamy ważną informację dla tych, którzy lubią i potrafią rysować, a sztuka uliczna nie jest im obca. 

Do 10 lutego 2020 roku czekamy na wasze prace, prezentujące autorskie graffiti. 
 

Każdy wychowanek, który lubi rysować i chciałby zgłosić się do konkursu, ma taką możliwość. 

Wystarczy tylko, że przygotuje na białej kartce A4 własnoręcznie wykonane graffiti. Jego tematyka jest 

dowolna, może być to napis, autorski podpis, albo ciekawy rysunek wykonany w stylu sztuki ulicy. Są 

jednak pewne ograniczenia. Praca nie może prezentować treści obraźliwych i podkulturowych. Ponadto 

musi być wykonana samodzielnie, co oznacza, że graffiti nie może być przerysowane, ani wykonane przez 

inną osobę. Tylko takie prace zostaną zakwalifikowane do konkursu. Warto również dodać, że najlepsze 

graffiti pokażemy w kolejnym wydaniu naszej gazety.  

PS 

 

 

 

 

 

 

 

Urodziny w grudniu i styczniu obchodzą: 

12 grudnia – Aleksander Borys 10 stycznia – Jakub Kawka 

24 grudnia – Kamil Górkiewicz 12 stycznia – Aleks Pawłowski 

27 grudnia – Krystian Myrcha 18 stycznia – Hubert Bujanowicz 

31 grudnia – Kacper Naworol 18 stycznia – Mateusz Jaśniewski 

1 stycznia – Drzwi Grupy 8 20 stycznia – Kacper Geruzel 

10 stycznia – Kacper Gutkowski 

 

30 stycznia – Stefan Wiśniewski 
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TEKSTY: TOMASZ HADAS, MARCIN JAKUBOWSKI, 
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Czekaj na sygnał. Ktoś się do 

ciebie wkrótce odezwie. 

 


