
 

 

 

 

 

LEKCJA DEMOKRACJI W PRAKTYCE 
 

Samorząd uczniowski w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu ma nowego 

przewodniczącego. Po krótkiej, ale intensywnej kampanii wyborczej i głosowaniu, w którym udział 

wzięło niemal 70 wychowanków, nowym przewodniczącym został Bartosz Palberg (na zdjęciu  

w środku), który w pokonanym polu pozostawił sześciu kontrkandydatów. 
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TERAZ NADSZEDŁ ICH CZAS 
 

Właśnie rozpoczyna się trzeci rok redagowania waszego ulubionego czasopisma. W czasie wolnym 

od grupowych zajęć, wieczorami przed snem, albo na godzinach czytelnictwa w internacie będziecie 

mogli zaczytywać się w tekstach pisanych przez czterech wychowanków. Do Piotra Sochy, który 

jako jedyny pozostał w składzie redakcji w porównaniu z poprzednim rokiem, dołączyli trzej nowi 

chłopcy, zaczynający dopiero naukę dziennikarskiego rzemiosła. 
 

W poprzednich latach redakcja „wiadoMOSci” przygotowała dla mieszkańców ośrodka, jego 

pracowników i wszystkich przyjaciół Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu  

łącznie 10 numerów gazety. Głęboko wierzymy, że przypadły one do gustu naszym czytelnikom. Przez te 

wszystkie miesiące pracy i nauki przez redakcję przewinęło się dotychczas 10 wychowanków. Spośród 

nich tylko wspomniany wyżej Piotr Socha nadal współtworzy skład redakcji. W tym roku dołączyło do 

niego trzech nowych adeptów sztuki dziennikarskiej. Warto dodać, że wielu chłopców zgłosiło swoją chęć 

współtworzenia gazety, ale spośród nich wybranych zostało właśnie tych trzech. To oni w najbliższych 

miesiącach będą kontynuowali dzieło, które prężnie i w pocie czoła powstaje od wielu miesięcy. Nad 11 

numerem w ogóle, a pierwszym w tym roku szkolnym, oprócz wspomnianego już wcześniej Piotra, 

pracowali: Jakub Dytkiewicz, Wiktor Kiedrowicz i Mateusz Zień. Chłopcy zbierają pierwsze szlify, 

ucząc się gromadzić informacje i pracować pod presją czasu. Ponadto starają się robić to szybko i dobrze. 

Jak im idzie? Odpowiedź na to pytanie znajdzie każdy, kto zagłębi się w numer gazety, który właśnie 

trzyma w rękach. Zapraszamy więc do lektury, a na koniec przypominamy i dodajemy, że opiekunami  

w tym roku szkolnym są niezmiennie wychowawcy Piotr Sobolewski i Karol Zieliński oraz Adam 

Lissewski, który przejął obowiązki związane z grafiką od Patryka Skrzypczaka. 

PS, Piotr Socha 

 

Jakub Dytkiewicz – Jestem w ośrodku od początku tego roku szkolnego. 

Interesuję się muzyką, najbardziej lubię polski hip – hop. Zgłosiłem się, 

jako kandydat do gazety, ponieważ po pierwsze lubię pisać, a poza tym 

chcę się rozwijać i myślę, że redagowanie gazety daje mi taką szansę. 

 

 

 

 

Wiktor Kiedrowicz – W ośrodku jestem od minionego roku szkolnego. 

Najbardziej interesuję się piłką nożną, ale lubię sport w ogóle i liczę, że 

będę mógł o nim pisać w gazecie. A dlaczego się zgłosiłem? Chciałem 

spróbować czegoś nowego i myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie. 

 

 

 

 

Mateusz Zień – Wychowankiem ośrodka zostałem na początku tego roku 

szkolnego. Interesuję się muzyką, głównie trapem. Poza tym chciałem 

spróbować swoich sił w gazecie, sprawdzić się w pisaniu i nauczyć czegoś 

pożytecznego, co może mi się przydać w przyszłości. 
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NIE CHCE ZAWIEŚĆ WYBORCÓW 
 

Bartosz Palberg – tak nazywa się nowy Przewodniczący 

Samorządu Wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu. To duży sukces chłopca, 

który w naszej placówce przebywa zaledwie od początku 

obecnego roku szkolnego. 
 

Wybory, to słowo, które ostatnio jest bardzo popularne i odmieniane 

w naszym kraju przez wszystkie przypadki. O tych samorządowych 

słyszymy na co dzień w wiadomościach oglądanych w telewizji czy  

w trakcie niektórych zajęć. Wpisując się w ten trend, również w 

naszym ośrodku zostały zorganizowane wybory, w których 

uprawnionych do głosowania było niemal 70 wychowanków. 

Siedmiu kandydatów 

Zanim jednak młodzi mieszkańcy placówki mogli wrzucić do urny 

karty z postawionym krzyżykiem, musieli poznać kandydatów, którzy 

ubiegali się o stanowisko przewodniczącego. Każda z grup internatu 

wystawiła swojego reprezentanta. Grupę pierwszą reprezentował 

Piotr Socha, drugą Michał Grajkowski, trzecią Błażej Żukowski,  

a czwartą Piotr Płaczkowski. Kandydatem wskazanym przez grupę 

piątą był Kacper Przybył, szóstą Bartosz Palberg, a wychowankowie z grupy siódmej wystawili do 

wyborów Krzysztofa Zapalskiego. Każdy z kandydatów w porozumieniu z kolegami z grupy musiał 

przygotować plakat wyborczy oraz zaprezentować swój program, którym miał przekonać do siebie 

wyborców. 

Święto demokracji 

Już po zakończeniu głosowania okazało się, że największym poparciem cieszył się wspomniany wyżej 

Bartosz - kandydat wystawiony przez grupę VI. Tuż za nim uplasował się Krzysztof Zapalski, a na trzecim 

miejscu udział w wyborach zakończył Piotr Socha. Pozostali wychowankowie uzyskali mniejszą ilość 

głosów, jednak co ważne cała siódemka weszła do tegorocznego składu Samorządu Wychowanków. Na 

koniec warto dodać, że nowy przewodniczący jest 17-latkiem, który pochodzi z Kwidzyna. Jak sam 

zdradził, zgłosił się do wyborów, ponieważ wybrali go koledzy z grupy, którzy okazali mu zaufanie, więc 

nie chciał ich zawieść. Natomiast organizatorem demokratycznego święta, jakim są wybory był Artur 

Wojciechowski – nauczyciel języków obcych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Socha 
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WAKACYJNY VOUCHER 
 

Tak wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu nazwali listę, na 

której znaleźli się ci spośród nich, którzy wraz z końcem minionego roku szkolnego nie wyjechali  

z placówki, tylko spędzili jeszcze trzy dodatkowe tygodnie wakacji w ośrodku. 
 

I tutaj nasuwa się pytanie – kto został w ośrodku na wakacje i dlaczego? Odpowiadając na pierwszą część 

tego pytania, warto przypomnieć, że wśród wychowanków, którzy dostali ten legendarny już voucher było 

23 chłopców, podzielonych na dwie grupy wychowawcze. Wśród nich byli zarówno ówcześni szósto  

i siódmoklasiści, jak i uczniowie drugiej i trzeciej klasy gimnazjum. Tak więc wśród szczęśliwców 

znaleźli się również chłopcy, którzy co prawda napisali testy i skończyli szkołę, ale pomimo tego zostali 

na pierwszą część wakacji w ośrodku. 

Warto słuchać i zapamiętać 

Dlaczego aż 23 „szczęśliwców”, miało możliwość cieszyć się słonecznymi wakacjami w MOS-ie? 

Najprostszą odpowiedzią będzie stwierdzenie, że zapracowali na to swoim niewłaściwym zachowaniem, 

brakiem dobrej aktywności i nieuspołecznionym zachowaniem, jakie prezentowali na co dzień. Chęć 

pozostania w ośrodku w wakacje wykazywali także brakiem pozytywnych wyników w nauce oraz złym 

zachowaniem w szkole. Warto w tym miejscu dodać, że każdy wychowanek, który spędził miniony rok 

szkolny w wierzchowskim MOS-ie, był informowany z wyprzedzeniem przez wszystkich pracowników 

ośrodka, że jeżeli jego postawa będzie zła, to nie wyjedzie z ośrodka wraz z końcem roku szkolnego. 

Większość spośród zainteresowanych słuchała i wzięła sobie do serca te słowa. Niestety, niektórzy 

myśleli, że się im upiecze, albo uda, że po prostu wszyscy wyjadą na całe wakacje. Nie wyjechali. 

Każdy dzień był przygodą 

Nie oznacza to jednak, że dumni posiadacze wakacyjnych voucherów nudzili się. Wręcz przeciwnie, 

każdy kolejny, ciepły i słoneczny dzień był pasjonująca przygodą, wypełnioną atrakcjami i możliwością 

samorozwoju, a czas mijał chłopcom twórczo i przyjemnie. Młodzi szczęśliwcy codziennie i co 

najciekawsze, dwa razy dziennie realizowali zajęcia intelektualo – manualne. Co na nich robili? Rozwijali 

swoje zainteresowania i zdobywali nową wiedzę. Mogli m.in. poznawać i utrwalać znaki i przepisy 

drogowe, pracować z atlasami geograficznymi, powtarzać różne zagadnienia z języka polskiego, 

matematyki, geografii, biologii czy historii. Każdy rozwijał swoją wiedzę ogólną. Miał również pewność, 

że dobrze ją przyswoił, ponieważ nie brakowało testów, które musiał zaliczyć z dobrym wynikiem. Jeżeli 

tego nie zrobił, to voucher automatycznie się przedłużał. Nie brakowało także dwugodzinnych spacerów. 

Dzięki nim chłopcy lepiej poznali uroki okolicy. A już po powrocie z pieszej wycieczki mogli sobie 

godzinkę poczytać książkę czy niezwykle popularny „Świat wiedzy”. Wychowankowie równie chętnie 

grali w gry planszowe, a szachy, warcaby czy chińczyk były idealne na letnie wieczory. Ponadto chłopcy 

pomagali przy pracach porządkowych oraz oglądali filmy, a prawdziwymi hitami wakacji 2018 roku były 

m.in.: „Dziesięć przykazań”, czy „Karol - człowiek, który został papieżem”. 

Bilety czekają na chętnych 

Na koniec warto wspomnieć, że ci wychowankowie, którzy w wakacje właściwie wywiązywali się ze 

swoich obowiązków, zaliczali testy edukacyjne i ogólnie dobrze się zachowywali mieli szansę wyjechać 

już po dwóch tygodniach. Byli jednak i tacy, którym codzienny harmonogram zajęć tak mocno przypadł 

do gusty, że na własne życzenie zostali w placówce do ostatniego dnia, jaki przewidywał voucher - czyli 

niemal do połowy lipca. Należy również dodać, że jeżeli wśród wychowanków, którzy obecnie są  

w placówce, znajdą się chętni, aby skosztować uroków związanych z popularnym voucherem, na pewno 

zostaną zapisani na listę dumnych posiadaczy tego dokumentu. Wystarczy tylko, że nie będą się uczyć  

i właściwie zachowywać, łamiąc przy tym regulamin ośrodka, a na pewno miło, twórczo i ciekawie spędzą 

pierwszą część najbliższych wakacji. Uspokajamy. Ilość miejsce nie jest ograniczona.  

PS 



 PAŹDZIERNIK 2018 TEL. 59 833 15 17 

 

 
w w w . m o s w i e r z c h o w o . p l  

 
Strona 5 

ŚWIĘTO CAŁEJ NASZEJ SPOŁECZNOŚCI 
 

Z jednej strony przypomnienie i zaprezentowanie historii szkolnictwa w Polsce, z drugiej krótkie 

scenki w przedstawieniu, które w humorystyczny sposób pokazywało, jak na co dzień wygląda 

nauka w szkołach – tak rozpoczynało się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej  

w naszym ośrodku. 

Tego szczególnego dnia, w auli Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  

w Wierzchowie Dworcu zebrali się wszyscy młodzi mieszkańcy 

placówki oraz dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele i wszyscy inni 

pracownicy placówki, którzy wspólnie świętowali. W uroczystym apelu, 

zorganizowanym przez wychowawcę Michała Zblewskiego, wystąpili 

Błażej Żukowski, Piotr Socha, Paweł Kleinschmidt, Piotr 

Płaczkowski, Ksawery Borkowski, Kacper Przybył, Radosław 

Myzyk, Xavier Klimczak i Nikodem Gusman. Wychowankowie  

w krótkich scenkach zaprezentowali perypetie szkolne, na kolejnych lekcjach matematyki, polskiego, 

chemii czy geografii. Widzowie zobaczyli, że pomiędzy kolejnymi 

dzwonkami zwiastującymi przerwy, nauczyciele próbowali wbić 

cokolwiek pożytecznego uczniom do głowy. Ci ostatni znajdowali jednak 

nieskończoną ilość sposobów i wymówek, by jak najmniej z tej wiedzy 

im zostawało. Wesoła atmosfera w połączeniu z najlepszymi życzeniami 

dla całej naszej społeczności, złożonymi przez dyrektora ośrodka 

Sławomira Łuczyckiego oraz drobne prezenty i własnoręcznie 

wykonane przez chłopców laurki, były najlepszym podsumowaniem tego 

świątecznego popołudnia. 

Jakub Dytkiewicz 
 

POMOC W WALCE ZE SŁABOŚCIAMI 
 

Hip – hop to niezmiennie jeden z najpopularniejszych rodzajów muzyki wśród młodzieży. Ta 

muzyka może stać się dla odbiorców nie tylko sposobem na relaks i wypełnienie sobie wolnego czasu, 

ale również inspiracją do zmian w swoim życiu, poprawy zachowania, rezygnacji z używek –  

i właśnie o tym dowiedzieli się uczestnicy warsztatów zatytułowanych „Hip – hop bakcyl w twojej 

szkole”. 

Już po raz kolejny dzięki staraniom nauczycielki Karoliny Rojek – 

Kowalskiej oraz wychowawcy Artura Łąckiego, Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu gościł Przemysława Kacę, który 

poprowadził zajęcia edukacyjno – profilaktyczne w rytmie hip – hopu. 

Wychowankowie zebrani w ośrodkowej auli mogli posłuchać co ma im 

do przekazania prowadzący oraz porozmawiać z nim o ważnych  

i trudnych tematach. Gość podkreślał, że pomimo tego, iż na co dzień nie 

zdajemy sobie z tego sprawy, każdy z nas ma tylko jedno życie i nie 

warto je zmarnować albo narażać na niebezpieczeństwo przez zażywanie dopalaczy, narkotyków, czy 

innych szkodliwych substancji. Zebrani mogli porozmawiać z nim o nałogach, o tym dlaczego warto je 

porzucić i jak bardzo może w tym pomóc hip – hop. Co ważne, nie tylko słuchanie tej muzyki, ale również 

jej tworzenie może stać się pasją, która pomoże w walce ze swoimi słabościami, a jednocześnie da wiele 

satysfakcji i doda pewności siebie. Oprócz pogadanki z młodzieżą, prowadzący razem z towarzyszącymi 

mu raperami zaprezentowali kilka autorskich teledysków w czasie krótkiego występu.  

Piotr Socha 
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UDOWADNIAMY, ŻE NIE MOŻNA BYĆ OBOJĘTNYM NA LOS ZWIERZĄT 

 

Gdy tylko sytuacja tego wymaga, gdy trzeba komuś bezinteresownie pomóc i dać z siebie coś więcej, 

to na wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu zawsze można 

liczyć. Tak było od zawsze. I również kolejny rocznik chłopców, którzy uczą się i pracują nad sobą  

w naszej placówce, potwierdza tę piękną tradycję. A okazją do udowodnienia, że los innych nie jest 

im obcy, są m.in. wolontariaty pod nazwą „Ile z siebie damy, tyle mamy” prowadzone przez panie 

Janinę Ciosek, Julitę Prybę – Świerczyńską i Agnieszkę Mielczarek z zespołu psychologiczno – 

pedagogicznego. Wychowankowie i organizatorki wspólnie z Adamem Wenderskim, kierownikiem 

internatu i wychowawcą Karolem Zielińskim uczestniczyli w trzech wyjazdach wolontariackich. 

Pomagali w codziennych pracach przy zwierzętach w schroniskach w Człuchowie i Chojnicach,  

a także zabierali przebywające tam psy na długie jesienne spacery. Ponadto wzięli udział  

w człuchowskiej edycji akcji „Zerwijmy łańcuchy”, gdzie razem z organizatorami przekonywali 

innych do tego, że trzymanie psów na łańcuchach przywiązanych do budy to zbrodnia. 

 

Jakub Dytkiewicz 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PAŹDZIERNIK 2018 TEL. 59 833 15 17 

 

 
w w w . m o s w i e r z c h o w o . p l  

 
Strona 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PAŹDZIERNIK 2018 TEL. 59 833 15 17 

 

 
w w w . m o s w i e r z c h o w o . p l  

 
Strona 8 

ŚLAD HISTORII UKRYTY WŚRÓD GRUZU 
 

Koperta ze swastyką, nadana w mieście, które ówcześnie nazywało się Danzig – takie znalezisko 

wpadło w ręce wychowanków naszego ośrodka. Młodzi wolontariusze pomagali w pracach 

porządkowych w Klasztorze Karmelitów Bosych w Zamartem. 
 

Klasztor w Zamartem jest od lat stałym punktem na 

mapie wolontariatów, w których biorą udział młodzi 

mieszkańcy wierzchowskiego MOS-u. Tym razem 

siedmiu wychowanków: Oliwer Storcz, Piotr 

Socha, Szymon Szafran, Cezary Kosiba, Krzysztof 

Zapalski, Adrian Iżykowski i Szymon Osipowicz 
pomagało duchownym w uprzątnięciu poddasza 

klasztoru. W czasie gdy wynosili gruz i inne zbędne 

przedmioty, znaleźli kopertę po liście z okresu, gdy 

te ziemie były okupowane przez hitlerowską III 

Rzeszę. - Chłopcy za zgodą zakonników mogli ją 

zatrzymać. Postanowili przekazać znalezisko 

Sławomirowi Łuczyckiemu, dyrektorowi naszego 

ośrodka, który zdecydował się podarować tę kopertę 

Piotrowi Rojkowi, naszemu historykowi – zdradza opiekun wolontariuszy, Marek Szymański, nauczyciel 

matematyki i informatyki. 

 

Piotr Socha 
 

ROZMOWY NA TRUDNE TEMATY 
 

Świadomość seksualna, zażywanie narkotyków, czy spożywanie alkoholu, to tylko niektóre  

z tematów, jakie poruszali prowadzący zajęcia w ramach programu profilaktycznego „Archipelag 

skarbów”. Warsztaty dla wychowanków zorganizowane w naszym ośrodku trwały dwa dni. 
 

Celem organizatorów, zaproszonych do Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu przez psycholog Agnieszkę 

Mielczarek, było zachęcanie młodych uczestników do zdrowego 

trybu życia, w którym nie ma miejsca na przemoc, narkotyki, alkohol 

i inne używki. Prowadzący rozmawiali z zebranymi wychowankami 

na tematy ważne i trudne dla młodych ludzi. Starali się wytłumaczyć, 

jak wielkie znaczenie w dorosłym życiu ma odpowiedzialność za 

siebie i swoje decyzje. Wychowankowie mogli porozmawiać  

o swoich rozterkach, problemach i słabościach. W czasie kolejnych 

zajęć był również czas na różnego rodzaju konkurencje, zadania 

rozwiązywane indywidualnie i w grupie, a także quizy i zagadki. Nie 

zabrakło także wspólnego oglądania krótkich filmów i prezentacji,  

a nawet śpiewania piosenek. Dzięki temu wszyscy uczestnicy mogli 

lepiej zrozumieć ukryty sens skarbów, o jakich mówili prowadzący 

oraz odkryć dlaczego kolor niebieski jest tak ważny w życiu. 

 

Mateusz Zień 
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PAMIĘTAMY O OBROŃCACH OJCZYZNY 
 

Jak co roku wychowankowie naszego ośrodka upamiętnili tragiczny i bohaterski okres walk  

w obronie ojczyzny we wrześniu 1939 roku. W czasie uroczystego apelu nie mogło zabraknąć m.in. 

patriotycznych wierszy, piosenek i filmów nawiązujących do tematyki II Wojny Światowej. 
 

Kilkunastu wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu przypomnieli 

wszystkim zebranym w auli ośrodka o żołnierzach i cywilach, którzy żyli, walczyli i ginęli w obronie 

Rzeczpospolitej w tragicznym okresie września i początku października 1939 roku. W czasie apelu 

przygotowanego przez panie Karolinę Rojek - Kowalską i Judytę Narloch, nauczycielki języka 

polskiego oraz Piotra Rojka, nauczyciela historii, mogli posłuchać patriotycznych wierszy i piosenek 

związanych z okresem Kampanii Wrześniowej oraz obejrzeć historyczne filmy nawiązujące do okresu,  

w którym dwa zbrodnicze reżimy, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckiego i III Rzesza 

dokonały czwartego rozbioru Polski. 
 

Mateusz Zień 
 

PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM 
 

Sześciu wychowanków naszego ośrodka pod opieką nauczycieli Karoliny Rojek – Kowalskiej  

i Artura Wojciechowskiego przepłynęło kajakami około 15 kilometrów rzeką Chociną. Aktywny 

wypoczynek połączyli ze sprzątaniem tego popularnego szlaku wodnego. 
 

Z jednej strony atrakcyjna wycieczka, a z drugiej możliwość dołożenia 

swojej cegiełki w akcji oczyszczania ze śmieci fragmentu rzeki 

Chociny. Tak wyglądał spływ kajakowy, w którym w nagrodę za 

swoje dobre zachowanie, uczestniczyło sześciu wychowanków 

naszego ośrodka: Kacper Przybył, Mateusz Szywacz, Kamil 

Górkiewicz, Kacper Gutkowski, Jakub Dytkiewicz i Dawid 

Zernow. Młodzi mieszkańcy cali, zdrowi i uśmiechnięci dotarli do 

mety w malowniczych Swornegaciach, gdzie czekało na nich ognisko. 

Mateusz Zień 
 

SŁODKIE ZAKUPY I JESZCZE SŁODSZE POCZUCIE SATYSFAKCJI 
 

Wychowankowie wierzchowskiego MOS-u nie próżnują. Wzięli udział w kolejnych dwóch akcjach 

wolontariackich. Tym razem posprzątali okolice dworca kolejowego w Wierzchowie Dworcu,  

a kilka dni później także cmentarz w sąsiedniej wsi Wierzchowie. 
 

W porządkach w okolicach wierzchowskiego dworca wzięło udział kilku wychowanków Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu, którzy pod opieką Artura Wojciechowskiego zebrali dużo 

worków pełnych śmieci. Oprócz tego zgromadzili również zwrotne butelki, które sprzedali i wymienili na 

kilogram cukru, czyli taki mały symbol słodkiej zapłaty za recykling. To jednak nie koniec ostatnich prac 

wolontariackich. Kilka dni później, tym razem dużo większa grupa wychowanków, pod opieką 

nauczycieli Barbary Popy i Karoliny Rojek Kowalskiej, a także księdza Zdzisława Cholewińskiego 

wybrało się na cmentarz do Wierzchowa. Tam z wielkim zaangażowaniem sprzątali bezimienne groby. 

Jak sami potem przyznawali, największą nagrodą, która sprawiła im wielką przyjemnością, były zwykłe 

uśmiechy mieszkańców, którzy w ten sposób pokazywali swoje uznanie dla ich pracy. 

 

Piotr Socha, Mateusz Zień 
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NA TRÓJKĘ NIE MA MOCNYCH 
 

Dwa towarzyskie turnieje w piłkę nożną i dwa tryumfy wychowanków grupy III. Taki jest bilans 

tegorocznej rywalizacji sportowej na boisku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie 

Dworcu. 
 

W ramach niedzielnych zajęć zorganizowanych wychowankowie wszystkich grup internatu wzięli udział 

w dwóch turniejach piłki nożnej im. Kazimierza Górskiego i Kazimierza Deyny. Te dwie legendarne 

osobistości polskiej piłki nożnej, gdyby tylko mogły, na pewno z uznaniem patrzyłyby na poziom 

rywalizacji zawodników biegających po wierzchowskim boisku. 

Dominacja w wielkim finale 

W trakcie pierwszego turnieju rozgrywki podzielone były na dwie grupy. W grupie A najlepsza okazała 

się grupa I, która jednak tylko lepszym bilansem bramek wyprzedziła grupę II. Trzecie miejsce w stawce 

zajęła grupa VII i odpadła z dalszej rywalizacji o miejsca na podium. Natomiast do niecodziennej sytuacji 

doszło w grupie B, gdzie we wszystkich meczach padły remisy i o ostatecznej kolejności zadecydowały 

nie tylko bilans bramkowy, ale także dodatkowe rzuty karne pomiędzy grupami III i VI. Te lepiej 

wykonywali ci pierwsi (2:0) i to oni wygrali swoją grupę. Trzecie miejsce w stawce zajęła grupa V.  

W meczach półfinałowych, po rzutach karnych popularna jedynka wygrała z szóstką, a trójka pokonała 

dwójkę. Ostatecznie w meczu o piąte miejsce grupa piąta po twardej walce wygrała z grupą siódmą 3:1.  

W meczu o trzecie miejsce dwójka pokonała 2:1 szóstkę, a w wielkim finale trójka pokazała swoją moc, 

gromiąc jedynkę aż 4:0. 

Siódemka zaskoczyła wszystkich 

Tydzień później nadszedł czas na rewanż. Tym razem w rozgrywkach grupy A, gdzie los skojarzył grupy 

pierwszą, szóstą i siódmą, nieco niespodziewanie, ale w pełni zasłużenie tryumfowała grupa siódma. 

Kolejna była szóstka, a na końcu stawki jedynka. W grupie B najlepsza okazała się piątka, drugie miejsce 

zajęła trójka, a ostatnie miejsce zajęła dwójka. Te wyniki spowodowały, że w półfinałach spotkali się 

wychowankowie grupy III i VII (4:0) oraz V i VI (3:0). W decydujących meczach, o piąte miejsce jedynka 

wygrała z dwójką po rzutach karnych (2:0), a w meczu, którego stawką był najniższy stopień podium, 

rewelacja tego turnieju, grupa VII wygrała po rzutach karnych z VI (1:0). W decydującym meczu na 

przeciwko broniącej tytułu grupy III, stanęła grupa V i po bardzo wyrównanym meczu, zwyciężyła 

minimalnie 1:0, wygrywając rozgrywki po raz drugi.  

Wiktor Kiedrowicz 
 
KULTURA OSOBISTA ZAWSZE JEST W CENIE 
 

Po raz pierwszy w tym roku szkolnym trzech szczęśliwców miało okazję rywalizować na torze 

gokartowym. Była to nagroda, za najlepsze wyniki w konkursie na najsympatyczniejszego 

wychowanka. 
 

Niezmiennie, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu dobre zachowanie i kultura 

osobista są w cenie. Wiedzą o tym wszyscy. Nie każdy jednak zawsze o tym pamięta, albo chce pamiętać. 

I właśnie dlatego, żeby dodatkowo zmobilizować uczniów i poprawić im pamięć, pani Anna Szymańska, 

nauczycielka matematyki, co miesiąc organizuje konkurs. Biorą w nim udział wszyscy wychowankowie. 

Jego zasady są proste. W zależności od tego, ile uczeń zbierze punktów za swoje zachowanie i poziom 

uspołecznienia w szkole, tyle punktów łącznie zgromadzi w konkursie. Pod uwagę nie jest brana jedynie 

punktacja za aktywność. Trzej dżentelmeni, którzy zgromadzą najwięcej punktów mogą poszaleć na torze 

gokartowym. W tym miesiącu na taką nagrodę zasłużyli Dawid Zernow, Paweł Szyca i Kamil 

Górkiewicz. 

Piotr Socha 
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DO SZACHISTÓW DOŁĄCZYLI WIELBICIELE WARCABÓW 
 

Ruszyła czwarta edycja niezwykle popularnego w naszym ośrodku turnieju szachowego – Szach 

Master. Jednocześnie po raz pierwszy, równolegle z rozgrywkami w grze królów, rozpoczęły się 

rozgrywki w warcaby – puchar WarCB. 
 

Koło miłośników gry w szachy i warcaby przygotowało dwa duże turnieje, do których mogli zgłosić się 

wszyscy chętni wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu.  

W Ośrodkowej Lidze Szachowej gra łącznie 21 uczestników, natomiast w warcabowym pucharze WarCB 

aż 38 zawodników. 

Czekamy na nowego mistrza 

Czwarta edycja turnieju Szach Master rozpoczęła się od rozgrywek grupowych. Tym razem młodzi 

szachiści w wyniku losowania zostali podzieleni na trzy siedmioosobowe grupy. Grają w nim systemem 

każdy z każdym, a mecz kończy się, gdy jeden z zawodników wygra dwie partie. Z każdej grupy do 

ćwierćfinału automatycznie awansuje po dwóch najlepszych graczy, a także dwóch najlepszych graczy, 

spośród trzech, którzy zajęli trzecie miejsca w swoich grupach. Następnie zostaną wylosowane pary 

ćwierćfinałowe. Pierwsza trójka otrzyma pamiątkowe dyplomy, a zwycięzca także nagrodę rzeczową.  

Zupełnie nowe rozgrywki 

Jednocześnie rozpoczęły się premierowe rozgrywki w ramach warcabowego pucharu pod nazwą WarCB. 

Liczymy, że będzie to ekscytująca wojna początkujących warcabistów, którzy lubią nieco szybszą grę na 

szachownicy. Warto dodać, że pomysłodawcą turnieju są dwaj wychowankowie Radosław Myzyk  

i Nikodem Biesek, którzy oczywiście biorą udział w zawodach - podobnie, jak 36 innych graczy. W tym 

pucharze nie ma tabeli ligowej, a wszyscy zawodnicy grają w systemie przegrany odpada. Zwycięzca 

jednego meczu gra z wygranym swojego meczu, zgodnie z turniejową drabinką. Również w tych 

rozgrywkach organizatorzy, wychowawcy Przemysław Fiuk, Paweł Popowicz i Piotr Sobolewski 

przewidzieli nagrody.  

Wiktor Kiedrowicz 
 

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ 
 

Każdy, kto chwycił w rękę łuk i naciągnął cięciwę ze strzałą liczył na 

to, że trafi w sam środek tarczy. Każdemu wydawało się, że to łatwe, 

lekkie i przyjemne, a groty będą przebijać dychę za dychą. Jak się 

jednak okazało, większość uczestników Turnieju Łuczniczego nie 

tylko nie trafiało w przysłowiową dziesiątkę, ale w ogóle nie 

wycelowało w tarczę, a nawet w jej okolicę. Mimo to zabawa była przednia, a wśród uczestników 

strzeleckiej rywalizacji znaleźli się i tacy, którzy mają w sobie coś z legendarnego Robin Hooda. 
 

Już po raz kolejny, jeden z nauczycieli, Piotr Rojek, który na co dzień uczy historii, WOS-u i religii  

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu oraz Patryk Skrzypczak, wychowawca 

w internacie ośrodka zorganizowali zawody łucznicze dla wychowanków placówki.  

Finał dla najlepszych z grup 

W pierwszej rundzie wychowankowie każdej z grup strzelali w swoim gronie. W ten sposób z każdej 

grupy wyłaniany był najlepszy strzelec, który awansował do finałowej rozgrywki. Dla większości 

uczestników było to pierwsze zetknięcie ze strzelaniem z łuków w życiu.  

Cezary ma niezłe oko 

Okazało się, że w finałowej serii celnym okiem wykazał się Cezary Kosiba z grupy III, który wygrał tę 

rywalizację. Drugie miejsce zajął Bartosz Palberg z grupy VI, a trzecie Karol Mombo – Mabiala  

z grupy VII. Cała trójka w nagrodę otrzymała pamiątkowe dyplomy. 

Wiktor Kiedrowicz 
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MOŻE CZEKA ICH KARIERA LEKTORÓW? 
 

- „Jeśli sądzisz, że w dobie komputerów sztuka czytania 

zanikła, zwłaszcza wśród dzieci, to niezawodny znak, że jesteś 

Mugolem” - potwierdzeniem tego fragmentu recenzji z 

tygodnika „Time” na temat serii książek o pewnym 

czarodzieju, mogą być z całą pewnością wychowankowie 

naszego ośrodka. Dlaczego? Ponieważ czytają dużo, 

chętnie, głośno i jak się okazuje także... pięknie. 
 

Udowodnili to uczestnicy Konkursu pięknego czytania, który zorganizowały polonistki Judyta Narloch  

i Karolina Rojek – Kowalska. Do czytelniczej rywalizacji przystąpiło kilkunastu mieszkańców 

wierzchowskiego MOS-u, którzy prezentowali swoje umiejętności przed jury w składzie Janina Ciosek, 

Agnieszka Mielczarek, Julita Pryba – Świerczyńska. Najlepiej z tego zadania wywiązał się Jakub 

Dytkiewicz, który zajął pierwsze miejsce. Na drugim uplasowali się ex aequo Radosław Myzyk  

i Mateusz Zień, a trzecie miejsce zajął Kacper Gostomczyk. 

Jakub Dytkiewicz 
 

KONKURS DLA ARTYSTÓW 
 

Mamy ważną informację dla wszystkich, którzy lubią i potrafią rysować, a sztuka uliczna 

przelewana na kartki w zeszytach i blokach rysunkowych nie jest im obca. Do 18 listopada czekamy 

na przygotowane przez was 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 przygotowane graffiti. Jego tematyka 

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

Warto również dodać, że najlepsze graffiti pokażemy w kolejnym wydaniu naszej gazety,  

a pomysłodawcą tego artystycznego wyzwania jest wychowanek Adrian Iżykowski. Zapraszamy. 

PS 
 

Urodziny we wrześniu i październiku obchodzą: 

13 września – Gracjan Danielski (gr. III) 15 października – Dawid Zernow (gr. II) 

16 września – Adrian Iżykowski (gr. VII) 16 października – Dawid Kostka (gr. IV) 

24 września – Mateusz Zień (gr. V) 18 października – Szymon Manthey (gr. I) 

27 września – Ksawery Ulatowski (gr. VI) 21 października – Marcin Jura (gr. VI) 

1 października – Jakub Kawka (gr. III) 30 października – Stanisław Majewski (gr. I) 

1 października – Kacper Gutkowski (gr. IV)  
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