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WIERZCHOWO DWORZEC MARZEC/KWIECIEŃ 2019
NUMER:14 I Z NALEŻYTĄ POWAGĄ
ŚWIĘTOWALIŚMY I Z RADOŚCIĄ,
Po pierwsze pamięć i szacunek dla Niezłomnych Bohaterów. Po drugie kwiaty i wyrazy wielkiej
wdzięczności dla naszych wspaniałych Pań. A po trzecie, dla kolorowych i oryginalnych marzann – stos
i ogień. Tak w ostatnich tygodniach wspólnie świętowała nasza społeczność, a okazje do tego mieliśmy
przednie. Uczciliśmy nadejście długo oczekiwanej wiosny, a przede wszystkim celebrowaliśmy Dzień
Kobiet i Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Więcej na stronach: 3,4,5

Oprócz tego:
Wiosna

Więcej na str. 3

Bohaterowie

Więcej na str. 5

Motoryzacja

Więcej na str. 8-9

MARZEC/KWIECIEŃ 2019

TEL. 59 833 15 17

OKAZJA DO UMOCNIENIA SIĘ W WIERZE
Popularny teleturniej „Milionerzy” w wydaniu rekolekcyjnym – czemu nie? Wychowankowie
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu w taki właśnie sposób zagłębiali się
w prawdach wiary i przygotowywali do tegorocznych Świąt Wielkanocnych.
W trakcie rekolekcji uczniowie naszego ośrodka
razem z koleżankami i kolegami z Gimnazjum
Gminnego w Rychnowach mieli okazję nie tylko
wskazywać
na
poprawne
odpowiedzi
w teleturniejowej grze przygotowanej przez
księdza prowadzącego rekolekcje. Ponadto
poznali liczne historie związane z wiarą w Boga,
nawróceniem ludzi, którzy od Boga odeszli, czy
poświęceniem w imię wyznawanej religii i zasad
moralnych. Był również czas na wspólny śpiew,
który przypadł do gustu wielu naszym
wychowankom oraz krótki film o tematyce
religijnej.
Natomiast
na
zakończenie
trzydniowych spotkań duchowych odbyła się
uroczysta msza święta w kościele parafii pw.
Matki Bożej Szkaplerznej w Wierzchowie Dworcu.
Jakub Dytkiewicz

NAJŁADNIEJ MALUJE CZWÓRKA
Już po raz kolejny w naszym ośrodku obchodziliśmy radosny i kolorowy Dzień św. Patryka.
Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu ubrali się tego dnia
w rzeczy z zielonymi motywami, przystroili się w symboliczną czterolistną koniczynę oraz malowali
na policzkach flagi narodowe Irlandii. To jednak nie koniec świętowania.
Uroczystości związane z Dniem św.
Patryka
zorganizował
Artur
Wojciechowski, nauczyciel języków
obcych, który przygotował także konkurs
plastyczny. Uczestniczyli w nim wszyscy
wychowankowie. Ich zadaniem było
przygotowanie w swoich grupach
internatu
plakatu
nawiązującego
do irlandzkiego święta. Pojawiły się
na nim irlandzkie barwy, tęcze, garnce
ze złotem, koniczyny czy krasnale
w
zielonych
ubraniach.
Spośród
wszystkich prac, na miano tej najlepszej
zasłużyła przygotowana przez grupę IV, który wyprzedził plakaty grupy II i grupy V.
Mateusz Zień
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DŁUGO CZEKALIŚMY NA TEN DZIEŃ
Nareszcie. Zima odeszła, ale z całą pewnością nie byłoby to możliwe, gdyby nie starania
wychowanków naszego ośrodka. Ci najpierw przygotowywali w swoich grupach internatu
marzanny, a potem te misternie wykonane, kolorowe kukły spalili. Dzięki temu udało się przepędzić
śnieżną aurę. Gdy nadejście wiosny było już tylko kwestią czasu, młodzi mieszkańcy ośrodka wzięli
udział w pierwszym wiosennym Wieloboju Sportowym oraz we wspólnym ognisku z kiełbaskami.
Organizatorami atrakcji byli wychowawcy Paweł Ceitel, Przemysław Fiuk, Przemysław Gatz
i Patryk Skrzypczak.

Jakub Dytkiewicz
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DROGIE PANIE, DZIĘKUJEMY!
Zabawne skecze, elektryzujące układy taneczne, czy wiersze - to tylko część z niespodzianek
przygotowanych przez szesnastu wychowanków naszego ośrodka. Młodzi artyści pod opieką
wychowawców Janusza Wiśniewskiego oraz Michała Zblewskiego zorganizowali obchody Dnia
Kobiet w placówce. Tego popołudnia nie mogło wiec zabraknąć, nie tylko pokazu scenicznych
umiejętności, ale również pięknych życzeń i kwiatów dla wszystkich Pań pracujących
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu.

Piotr Socha
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NASZA PAMIĘĆ O NICH JEST I POZOSTANIE ŻYWA
Najpierw była opowieść o Polskich Bohaterach, wojownikach, których historia i realia
po zakończeniu II Wojny Światowej, zmusiły do walki o prawdziwie wolną ojczyznę. Potem był czas
na przygotowanie patriotycznego plakatu „Wyklętych na murze”, którym wychowankowie mieli
oddać cześć i chwałę Żołnierzom Wyklętym. A na koniec przyszedł czas na „Sportowy Turniej
Wilka”, gdzie nasi wychowankowie mogli sprawdzić się w konkurencjach sportowych,
przygotowanych przez organizatora Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w naszym
ośrodka, wychowawcę Marcina Czarnotę.

Piotr Socha
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ICH WIZYTÓWKI ZASŁUGUJĄ, BY ZOBACZYŁ JE CAŁY ŚWIAT
Nasza redakcja po raz drugi zorganizowała konkurs na najładniejszą gazetkę ścienną wśród
wychowanków. W zabawie automatycznie uczestniczyli wszyscy młodzi mieszkańcy Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu. Każdy z nich ma na co dzień obowiązek
przygotowywać, dbać, aktualizować i upiększać gazetki ścienne w swoich pokojach. Jury
konkursowe w składzie: Jakub Dytkiewicz, Wiktor Kiedrowicz i Piotr Socha, wybrało siedem, ich
zdaniem najładniejszych i najlepszych gazetek, po jednej z każdej z grup w internacie. I właśnie
te najpiękniejsze prezentujemy poniżej. Patrzcie i podziwiajcie.

Błażej Żukowski
GR.IV

Bartosz Palberg
GR.VII

Piotr Socha
GR.I
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Dawid Gliwa
GR.II

Daniel Szefler
GR.V

Jakub Klinkosz
GR.VI

Kamil Górkiewicz
Łukasz Kleissa
GR.III
Piotr Socha
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WEDŁUG NIEKTÓRYCH TAK WŁAŚNIE POWINNO WYGLĄDAĆ NIEBO
Lśniące, luksusowe, sportowe, eleganckie – po
prostu wspaniałe. Tak prezentowały się pojazdy,
jakie szesnastu wychowanków Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu
miało
szczęście
podziwiać
w
trakcie
tegorocznych targów motoryzacyjnych Poznań
Motor Show 2019. Młodzi pasjonaci czterech
kółek wzięli udział w tej znanej i popularnej
w całej Europie imprezie dzięki wychowawcom
Kacprowi Gostomskiemu i Arturowi Łąckiemu.
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Mateusz Zień
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KAŻDY CHCIAŁBY MIEĆ TAK CELNE OKO
Krzysztof Zapalski – tak nazywa się historyczny, bo pierwszy
zwycięzca
turnieju
Dart
Masters
rozgrywanego
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie
Dworcu. Nowy mistrz darta pozostawił w pokonanym polu 31
zawodników.
W drodze do nieprzemijającej chwały i sławy wychowanek grupy VII wygrał pięć pojedynków. Jego
rekordem było uzyskanie 144 punktów na 180 możliwych w jednym podejściu z trzema lotkami w ręku
do okrągłej tablicy. Kolejne miejsce przypadło grupowemu koledze mistrza - Karolowi Mombo –
Mabiali, a na najniższym stopniu podium stanął Jakub Zawada, wychowanek z grupy I. Warto również
przypomnieć, że organizatorzy turnieju, wychowawcy Paweł Ceitel i Krzysztof Dziamecki, przygotowali
nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy dla najlepszych zawodników. Ci natomiast będą reprezentować
nasz ośrodek w dartowych turniejach organizowanych poza murami placówki.
Jakub Dytkiewicz
a

KAROL TO CHŁOPAK NA MEDAL
Karol Mombo – Mabiala osiągnął największy sukces spośród wychowanków Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu, którzy uczestniczyli w Otwartych Mistrzostwach
Powiatu Chojnickiego w tenisie stołowym, rozgrywanych w Konarzynach. Przegrał dopiero
w wielkim finale.
Warto dodać, że przegrał dość pechowo, ponieważ w decydującym pojedynku prowadził i był
o krok od tryumfu. Ostatecznie jednak drugie miejsce wychowanka grupy VII jest najlepszym wynikiem,
jaki kiedykolwiek w tych zawodach osiągnął wychowanek naszej placówki. W turnieju także udział wzięli
Dominik Kopryk, Xavier Klimczak, Krzysztof Zapalski i Bartosz Palberg. Nikt z nich nie powtórzył
sukcesu Karola, ale wszyscy doszli do ćwierćfinałów. Warto również dodać, że wychowawca
Przemysław Gatz był bezkonkurencyjny i zwyciężył w turnieju dla mężczyzn.
Wiktor Kiedrowicz
a

WIELKIE EMOCJE NAGRODĄ ZA WIELKĄ PRACĘ
Siatkarski pojedynek pomiędzy Treflem Gdańsk, a obecnym
jeszcze mistrzem Polski, ZAKS-ą Kędzierzyn Koźle
obserwowało na żywo piętnastu wychowanków naszego
ośrodka. Była to nagroda za dobre zachowanie i właściwą
postawę w czasie pobytu w placówce.
Warto pamiętać, że skuteczna praca nad sobą po prostu się opłaca.
Wiedzą o tym wychowankowie, którzy z wysokości trybun
gdańskiej Ergo Areny obserwowali w akcji jednych z najlepszych
siatkarzy na świecie, grających na co dzień w polskiej lidze. Pojedynek pomiędzy ekipą z Gdańska,
a gośćmi z południa kraju zakończył się wynikiem 3:1 dla tych pierwszych. Warto również pamiętać,
że wyjazdy na mecze siatkówki, koszykówki, czy piłki nożnej z wychowawcami Adamem Lissewskim
i Przemysławem Gatzem są dla każdego, ale jest jeden warunek. Chętni muszą pokazać swoim
zachowaniem, że faktycznie chcą i zasługują na takie nagrody.
Wiktor Kiedrowicz
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DLA NICH WYNIK DZIESIĘĆ NA DZIESIĘĆ TO MINIMUM
Rozpoczęły się rozgrywki Ligii Łuczniczej w naszym ośrodku. Po zakończeniu eliminacji
do premierowej edycji tych rozgrywek, w których wzięli udział niemal wszyscy wychowankowie
z placówki, na placu boju z łukiem w ręku pozostało 10 najlepszych.
Spośród wszystkich chętnych o miano ośrodkowego
Robin Hooda powalczą: Stanisław Ziemann
i Jakub Zawada z grupy I, Michał Grajkowski
z grupy II, Gracjan Danielski z grupy III, Kacper
Gutkowski i Błażej Żukowski z grupy IV oraz
Jakub Stępień, Jakub Dytkiewicz, Bartosz
Palberg i Karol Mombo – Mabiala z grupy VII.
Uczestnicy rywalizować będą systemem „każdy
z każdym”, a na najlepszych oprócz wiecznej chwały
czekają także nagrody. Zapowiada się więc zacięta
rywalizacja na dystansie piętnastu metrów, jakie oddzielają strzelca od tarczy. Organizatorami turnieju
są Piotr Rojek, nauczyciel historii i WOS-u oraz wychowawca Patryk Skrzypczak.
Wiktor Kiedrowicz
a

CZAS NA DECYDUJĄCE STARCIA
Za nami pierwsza runda rozgrywek grupowych w turniejach Szach Master i War Master. Na placu
boju zostało 16 szachistów i 16 graczy w warcaby. Zbliża się więc czas decydujących pojedynków,
które rozstrzygną o tym, kto awansuje do ćwierćfinałów.
Turnieje rozgrywane w ramach Ośrodkowej Ligii
Szachowej i Ośrodkowej Ligii Warcabów cieszą się
dużą
popularnością.
W
rozgrywki
grupowe
zaangażowana
była
większość
wychowanków
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie
Dworcu. Do kolejnej rundy awansowali najlepsi, którzy
w utworzonych, nowych grupach rozstrzygną między
sobą o tym, kto awansuje do decydującej fazy turnieju.
Przegrany odpada
Zarówno szachiści, jak i gracze w warcaby zostali
podzieleni na cztery, czteroosobowe grupy. Z każdej
z nich do ćwierćfinału awansuje zwycięzca (w tym momencie wiemy, że w swojej grupie w warcaby,
bezpośredni awans zapewnił sobie Łukasz Kleissa). Natomiast gracze z drugiego i trzeciego miejsca
zostaną rozlosowani tak, że utworzą cztery pary. Ich zwycięzcy również wywalczą awans
do ćwierćfinałów. Od tej fazy system rozgrywek zmieni się na pucharowy – słabszy w każdym pojedynku
do trzech wygranych, będzie eliminowany.
Kto utrzyma formę?
Warto dodać, że dotychczasowe rozgrywki nie przyniosły większych niespodzianek. Wszyscy faworyci,
pretendenci do tytułu nadal są w grze. Na szczególne wyróżnienie na tym etapie rozgrywek zasługuje
na pewno Dominik Kopryk, czyli zwycięzca poprzedniej edycji Szach Mastera. Jako jedyny gracz nie
tylko wygrał wszystkie swoje dotychczasowe pojedynki. Czy utrzyma swoją formę do wielkiego finału?
Jakub Dytkiewicz
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ON TEŻ STWARZAŁ PROBLEMY WYCHOWAWCZE
- Ja noszę dres. Dres spoko jest - to słowa z refrenu znanego utworu bohatera spotkania w Miejskim
Domu Kultury w Sępólnie Krajeńskim. Piętnastu wychowanków naszego ośrodka miało okazję
poznać jednego z najpopularniejszych polskich frontmanów, Krzysztofa Skibę z zespołu Big Cyc.
W ramach Sępoleńskiej Akademii Sukcesu
wychowankowie naszego ośrodka razem
z Karoliną Rojek – Kowalską, nauczycielką
języka polskiego i przedmiotów artystycznych
oraz wychowawcą Piotrem Sobolewskim,
uczestniczyli w spotkaniu z liderem zespołu,
który
wylansowała
takie
prześmiewcze
i humorystyczne przeboje jak „Makumba”, czy
„Dres”, a także był autorem tytułowej piosenki
z serialu „Świat według Kiepskich”. Krzysztof
Skiba odpowiadając na pytania prowadzących,
zdradził historie dotyczące początków swojej
działalności, czasów gdy sam chodził do szkoły
i jak sam przyznawał – on też stwarzał pewne problemy wychowawcze, ale miał pomysł na siebie i chyba
wyszedł na ludzi – oraz czasów współczesnych. Już po zakończeniu spotkania pełnego żartów, ale
i głębszych refleksji, był czas na pamiątkowe zdjęcia.
Jakub Dytkiewicza

Urodziny w styczniu i lutym obchodzą:
2 marca – Fabian Walkowiak (gr. III)

28 kwietnia – Piotr Zawiślak (gr. VI)

5 marca – Kacper Przybył (gr. V)

30 kwietnia – Adrian Banach (gr. VII)

8 marca – Maksymilian Stasiak (gr. VI)

8 maja – Jakub Dytkiewicz (gr. VII)

18 marca – Łukasz Kleissa (gr. III)

11 maja – Filip Jóźwiak (gr. I)

20 marca – Kamil Lewandowski (gr. IV)

18 maja – Krzysztof Kacprzak (gr. VII)

31 marca – Błażej Żukowski (gr. IV)

19 maja – Jakub Kowalczyk (gr. IV)

18 kwietnia – Patryk Tymiński (gr. II)

21 maja – Jakub Stępień (gr. VII)

22 kwietnia – Piotr Płaczkowski (gr. IV)

28 maja – Milan Koźmiński (gr. II)
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