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WIERZCHOWO DWORZEC
MAJ/CZERWIEC 2019
TA DRUŻYNA PRZESZŁANUMER:15
DO HISTORII
Jesteśmy piłkarską potęgą! Taki wniosek nasuwa się jednoznacznie po zakończeniu Mistrzostw Polski
Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w Warszawie. Nasza kadra przywiozła z nich srebrne medale.
Dwa lata temu ich starsi koledzy zajęli trzecie miejsce na krajowym czempionacie. W tym roku piłkarze
z MOS-u w Wierzchowie Dworcu zostali zatrzymani dopiero w finale.
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ZDOBYLIŚMY SIEDZIBĘ TVN-U
Na co dzień możemy ich i miejsca, w których pracują oglądać zza szklanego ekranu. Piętnastu
wychowanków naszego ośrodka razem z opiekunami, Julitą Prybą – Świerczyńską
i Agnieszką Mielczarek z zespołu psychologiczno – pedagogicznego oraz wychowawcami Weroniką
Dziamecką, Karolem Zielińskim i Krzysztofem Dziameckim, mogli natomiast poznać, posłuchać
i porozmawiać z gwiazdami telewizji TVN. W siedzibie stacji młodzi mieszkańcy naszego ośrodka
spotkali się m.in. z Jakubem Wojewódzkim, Piotrem Kraśką, Brygidą Grysiak, Konradem
Piaseckim, Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem. Wychowankowie nie tylko zwiedzali telewizyjne
studio i stawali za kamerą, ale również rozmawiali z gwiazdami stacji – o codziennej pracy
w telewizji, o tym co to znaczy być osobą publiczną, jak radzić sobie ze stresem i presją. Nie mogło
również zabraknąć pamiątkowych zdjęć – wspomnieć na całe życie.
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TEN JEDEN, WYJĄTKOWY DZIEŃ W ROKU
Występy sceniczne, wokalne i taneczne wychowanków. Odwiedziny właścicieli wehikułów
z zaprzyjaźnionego klubu motocyklowego „Jastrzębie” z Chojnic, turniej w darta, strzelanie
z łuku, zajęcia artystyczne, samodzielne przygotowywanie figur gipsowych, szkicowanie węglem,
słodki poczęstunek i ognisko – to tylko niektóre z atrakcji, które czekały na uczestników
tegorocznego Dnia Otwartego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu.
Święto zorganizowane zostało z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Ten jeden szczególny dzień, był
więc okazją do wspólnego wypoczynku i zabawy oraz integracji i rozmowy – szansą na spędzenia
czasu w gronie najbliższych. Warto dodać, że we wspólnym świętowaniu, przygotowanym przez
kierowników internatu Adama Wenderskiego i Damiana Nosko oraz wychowawców i nauczycieli
Weronikę Dziamecką, Pawła Ceitla, Łukasza Rzepinskiego, Krzysztofa Dziameckiego i Piotra
Rojka, uczestniczyło ponad 200 osób.
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JEDEN ROZDZIAŁ SIĘ ZAMKNĄŁ, DRUGI ROZPOCZĄŁ
Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Wierzchowie Dworcu, którzy w tym roku uczyli się
w trzeciej klasie gimnazjum, jako ostatni w historii edukacji
w Polsce podchodzili do egzaminów gimnazjalnych.
Jednocześnie ósmoklasiści pisali swoje egzaminy po raz
pierwszy. Aktualnie i jedni i drudzy czekają na wyniki,
ponieważ od nich zależeć będzie do jakiej szkoły pójdą
po zakończeniu tegorocznych wakacji.
Egzaminy z przedmiotów humanistycznych, ścisłych,
przyrodniczych i języków obcych – z tym musieli zmierzyć się
zarówno ósmoklasiści, jak i trzecioklasiści. Każdy z nich miał swojego faworyta, czyli przedmioty które
lubi i czuje, że posiada z niego sporą wiedzę. Każdy miał
również takie przedmioty, które sprawiają mu dużo kłopotów.
Niezależnie jednak od sympatii i antypatii, wynik z każdego
egzaminu będzie tak samo istotny, ponieważ wpłynie na to,
czy wychowankowie dostaną się do szkół, które wybrali – tych
wymarzonych dla siebie. Czy tak się stanie? Przekonamy się
wkrótce. Jednocześnie trzymamy kciuki za to, by każdy ze
zdających, trafił do takiej szkoły, dzięki której będzie mu się
żyło łatwiej i lepiej w przyszłości.
Mateusz Zień

ODWIEDZINY W WORDZIE, JESZCZE JAKO TURYŚCI
Co musi wiedzieć i potrafić przyszły kierowca? Jak wygląda
kurs na prawo jazdy kategorii B oraz co zrobić, aby zdać
egzamin teoretyczny i praktyczny. Odpowiedzi na te
pytania poznało piętnastu uczestników wycieczki do
siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Pile. Wychowankowie przyjrzeli się z bliska, jak wygląda
codzienne funkcjonowanie miejsca, w którym zdobywa się
upragnione „prawko”.
Młodzi mieszkańcy ośrodka pod opieką wychowawców Artura
Łąckiego i Kacpra Gostomskiego zwiedzało siedzibę
pilskiego WORD-u. Zajrzeli więc do sal wykładowych i sali
egzaminacyjnej, gdzie przeprowadza się teoretyczną cześć
egzaminu. Spacerowali korytarzami, po których chodzą
zdenerwowani kursanci czekający na swoją szansę w czasie
próby praktycznej. Byli również na placu manewrowym oraz
rozmawiali z instruktorami i egzaminatorami. Dowiedzieli się
wielu ciekawych rzeczy, dotyczących tego, jak właściwie
przygotować się do próby, tak by ją zdać, ale również usłyszeli
ciekawostki związane z codziennym funkcjonowaniem ośrodka
oraz informacje dotyczących nowinek i podstawowej wiedzy
z zakresu motoryzacji.
Piotr Socha
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U NAS KAŻDY MOŻE ZŁAPAĆ TEGO BAKCYLA
Wychowankowie naszego ośrodka regularnie przygotowują
i uczestniczą w imprezach organizowanych dla
przedszkolaków, albo dzieci ze szkół specjalnych na terenie
powiatów człuchowskiego i chojnickiego. W końcu nie od
dzisiaj wiadomo, że pomaganie i pracę na rzecz innych mają
we krwi. A jeżeli nawet, na początku nie mają, to szybko się
tym zarażają.
Zajęcia artystyczne aranżowane przez młodych mieszkańców
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu,
czytanie
bajek
połączone
z inscenizacją aktorską dla
najmłodszych czy wspólna zabawa integracyjna wraz z dziećmi z Zespołu
Szkół Specjalnych w Chojnicach, to tylko przykłady takiej altruistycznej
i niezwykle twórczej aktywności organizowanej przez wychowawców
Weronikę Dziamecką i Krzysztofa Dziameckiego. Nie trzeba chyba
dodawać, że chętnych do pomocy nigdy nie brakuje i zawsze angażuje się
duża ilość młodych wychowanków naszego ośrodka. Jedni grają
w spektaklach – gdzie wcielają się np. w rzepkę i całą rodzinę próbująca
ją wyrwać z ziemi, ku uciesze przedszkolaków. Inni przygotowują
gipsowe figurki, a jeszcze inni chętnie przyłączają się do zabaw i spotkań
integracyjnych z zaproszonymi gośćmi. Natomiast absolutnie wszyscy
młodzi wolontariusze uczą się jednego – tego, jak ważne jest prawidłowe
funkcjonowanie w społeczeństwie i umiejętność pracy oraz
bezinteresownej pomocy.
Mateusz Zień
TAKA NAUKA NIE PÓJDZIE W LAS
Nauka nie musi być nudna. Wiedzą o tym wychowankowie,
którzy uczestniczyli w lekcji geografii w terenie – czyli
w wyjeździe edukacyjnym przygotowanym przez nauczycieli
i wychowawców Wiesława Nyncę, Kacpra Gostomskiego
i Artura Łąckiego.
Praktyczne zdobywanie wiedzy i poszerzanie horyzontów
rozpoczęło się od nauki jazdy konno pod czujnym okiem
instruktorów w Dworku
Wymysłowo
pod
Tucholą.
Następnie
młodzi mieszkańcy wierzchowskiego MOS-u wzięli udział we
wspólnym ognisku oraz wyruszyli na pieszą wycieczkę po lasach
należących do Borów Tucholskich. Już po zakończeniu
geograficzno – turystycznej przygody wszyscy uczestnicy mieli
okazję zagrać w kręgle. Warto dodać, że lekcja w terenie została
zorganizowana dzięki współpracy naszego ośrodka z Powszechną
Wyższą Szkołą Humanistyczną „Pomerania” w Chojnicach.
Mateusz Zień
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TYLKO DANCE MIAŁ TAM SENS
Za nami historyczny, bo ostatni bal gimnazjalny oraz pierwszy po reformie edukacyjnej, czyli
premierowy bal ósmoklasisty. Trzecioklasiści z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Wierzchowie Dworcu i uczennice z MOS-u w Białej bawili się wspólnie w siedzibie naszej
placówki. Natomiast kilka dni później ósmoklasiści, którzy kończą edukację w naszej szkole
podstawowej pojechali z rewizytą do zaprzyjaźnionej placówki w Białej. Tam, wspólnie
z dziewczętami pożegnali na parkiecie czas spędzony w szkole podstawowej. Jak było? Na pewno
głośno, wesoło i tanecznie. Nie zabrakło również staropolskiego poloneza. W końcu jak bal, to bal
i trzeba było balować!

Piotr Socha
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ILE MAMY W SOBIE Z CZŁOWIEKA, A ILE Z POTWORA?
Odpowiedzi na to pytanie szukała widownia, która miała okazję zobaczyć spektakl opowiadający
historię grupy chłopców, którzy ocaleli z katastrofy lotniczej i trafili na bezludną wyspę. Grupa
teatralna „Miś” działająca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu, pod
opieką wychowawców Łukasza Rzepinskiego i Krzysztofa Dziameckiego wystawiła sztukę pod
tytułem „Władcy much”, inspirowaną dziełem Williama Goldinga. Goście uczestniczący
w artystycznej uczcie, przygotowanej z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, poznali losy Ralpha,
Jacka, „Prosiaczka” i innych rozbitków. Młodzi bohaterowie musieli zmierzyć się z siłami natury
i własnymi słabościami oraz z potworami, które czają się nie tylko w głębi lasu, ale również
w każdym z nas.
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NA JAKUBA NIE BYŁO MOCNEGO, NA DOMINIKA TAK
Zakończyły się tegoroczne zmagania w ramach Ośrodkowej
Ligi
Szachowej
i
Ośrodkowej
Ligi
Warcabów.
W
najpopularniejszych
rozgrywkach
ligowych
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie
Dworcu wystartowało łącznie ponad 50 wychowanków.
Rozgrywki ligi warcabów, popularnie nazywanej „War CB”
zostały zdominowane przez jednego gracza. Jakub Zawada,
wychowanek z grupy I wygrał je po raz drugi.
Przeszedł przez turniej suchą stopą
Jakub swoje pojedynki ćwierćfinałowe i półfinałowe wygrywał do
zera. Również w wielkim finale, gdzie jego przeciwnikiem był pomysłodawca tego turnieju Radosław
Myzyk z grupy II (wspólnie z Nikodemem Bieskiem z grupy V, który odpadł w ćwierćfinale podsunęli
pomysł wychowawcom), Jakub absolutnie zdominował pojedynek. Wygrał 5:0 i obronił tytuł, który po raz
pierwszy zdobył jesienią minionego roku. Natomiast walka o trzecie miejsce, w finale pocieszenia, była
dużo bardziej zacięta. Ostatecznie w wewnętrznym pojedynku wychowanków z grupy V, Oliwer Storcz
wygrał 4:3 z Łukaszem Palińskim.
Gladiatorzy zamienili się miejscami
Natomiast w szachowym turnieju Szach Master nastąpiła zamiana ról. Co prawda skład finału był taki
sam, jak jesienią, ponieważ ponownie doszło do starcia na biało – czarnej planszy, pomiędzy gladiatorami
tej gry wśród wychowanków – Dominikiem Koprykiem i Adrianem Iżykowskim. Obaj chłopcy
reprezentowali grupę I. Tym razem Adrian wziął rewanż za nieznaczną porażkę z Dominikiem
w poprzednim finale i po zaciętej grze wygrał 5:3. W pojedynku o najniższy stopień podium Jakub
Dytkiewicz dość gładko (4:1) rozprawił się z rewelacją szachowych zmagań – Jakubem Zawadą, który
udowodnił, że szachownica jest polem bitwy, na którym jest bardzo mocny. Organizatorami obu lig są
wychowawcy Piotr Sobolewski, Paweł Popowicz i Przemysław Fiuk.
Wiktor Kiedrowicz
ZWYCIĘZCA WIE CO TO STRZAŁ W DZISIĄTKĘ
Michał Grajkowski został historycznym, bo pierwszym
zwycięzcą Ligi Łuczniczej zorganizowanej w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu. W finałowej
rywalizacji pokonał dziewięciu pretendentów do tytułu.
Zmagania dziesięciu najlepszych łuczników podzielone były na
etapy. Każdy z uczestników finałowych zmagań mógł oddać
strzały w czterech sesjach, w czasie których miał łącznie 10
szans na to, aby jak najcelniej przymierzyć i wbić grot w polu
tarczy, które wskazywało najwyższą możliwą wartość. Okazało
się, że śpiewająco z tym zadaniem poradził sobie Michał Grajkowski, wychowanek z grupy II. Na drugim
miejscu uplasował się Kacper Gutkowski z grupy IV, a na trzecim zawody zakończył Błażej Żukowski,
również z IV grupy. W finałowych zmaganiach udział wzięli również Gracjan Danielski, Jakub
Dytkiewicz, Karol Mombo – Mabiala, Jakub Stępień, Jakub Zawada, Bartosz Palberg oraz
Stanisław Ziemann. Organizatorami łuczniczych zmagań byli Piotr Rojek, nauczyciel historii i WOS-u
oraz wychowawca Patryk Skrzypczak.
Wiktor Kiedrowicz
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SPISALI SIE NA MEDAL. SREBRNY
W pokonanym polu zostawiliśmy m.in. obrońców tytułu oraz głównych faworytów. Dopiero
gospodarze zatrzymali nas w wielkim finale. Trzecie podejście do Mistrzostw Polski MOS-ów
zakończyło się spektakularnym sukcesem – ze stolicy przywieźliśmy srebrne medale.
Udział w turnieju rozpoczęliśmy od pojedynku
z ubiegłorocznymi mistrzami, piłkarzami z MOS-u
w Dziarnie. Nie daliśmy szans obrońcom tytułu,
wygrywając 3:1, po dwóch bramkach Gracjana
Danielskiego i golu Stefana Wiśniewskiego.
Kolejnym rywalem naszej ekipy był MOS nr 6
w Warszawie. Również w tym meczu jako pierwszy
na listę strzelców wpisał się Danielski. Rywale
wyrównali, ale ostatnie słowo należało do Kacpra
Przybyła, który ustalił wynik meczu na 2:1. Po
dwóch seriach gier, mieliśmy na koncie sześć
punktów i potrzebowaliśmy remisu, by wygrać
grupę. Niestety po zaciętym boju przegraliśmy 0:1
z graczami z MOS-u w Łomiankach i wyszliśmy
z drugiego miejsca. Oznaczało to, że na drodze do
strefy medalowej stanęli nam piłkarze z MOS-u
w
Solcu
nad
Wisłą.
Najważniejszy
z dotychczasowych meczów rozegraliśmy po
profesorsku, wygrywając 2:0 po bramkach
Danielskiego i Bartosza Łója.
Co to był za półfinał
Graliśmy o medale. W półfinale czekał na nas faworyt, który przed tym meczem wygrał wszystkie cztery
pojedynki (bilans bramkowy 20:1). Mecz z piłkarzami z MOS-u nr 4 w Warszawie rozpoczął się od
prowadzenia rywali. Nasi piłkarze szybko zareagowali, a do remisu doprowadził strzałem
z dystansu Wiśniewski. Warszawiacy ponownie wyszli na prowadzenie, po tym jak do obronionego przez
Błażeja Żukowskiego rzutu karnego, dopadł jeden z rywali i zrobiło się 1:2. Wierzchowianie ponownie
pokazali charakter, a bramkę na 2:2 strzelił niezawodny Danielski. Gdy wydawało się, że do wyłonienia
zwycięzcy potrzebne będą rzuty karne, obrońca rywali popełnił błąd, dotykając piłki ręką po zagraniu
naszego kapitana Cezarego Kosiby. Rzut karny na bramkę zamienił Wiśniewski.
Na boisku nikt nie pękał
W finale zmierzyliśmy się z gospodarzami – MOS-em nr 7 w Warszawie. Rywale również imponowali
swoją dotychczasową grą (komplet zwycięstw i bilans przed finałem 30:0). Nasi piłkarze udowodnili
jednak, że nie boją się nikogo i zagrali z gospodarzami, jak równy z równym. W tym meczu piłka tylko
raz znalazła drogę do siatki, niestety po strzale głową... do naszej. Mimo pechowej porażki 0:1, drużyna
prowadzona przez wychowawców Adama Lissewskiego i Przemysława Gatza osiągnęła historyczny
sukces, zostając wicemistrzem Polski. Warto dodać, że to drugi medal w historii naszych startów
w rozgrywkach (brąz wywalczyliśmy dwa lata temu) a ponadto tytuł MVP, czyli najlepszego gracza
tegorocznego turnieju, otrzymał – Stefan Wiśniewski.
Wiktor Kiedrowicz
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Bartosz Łój
Cezary Kosiba

Stefan Wiśniewski

Błażej Żukowski

Gracjan Danielski

Jakub Zawada
Wiktor Kiedrowicz

Przemysław Gatz

Bartosz Palberg

Szymon Szafran
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Urodziny w styczniu i lutym obchodzą:
16 czerwca – Mateusz Szywacz (gr. VI)

20 lipca – Paweł Kleinschmidt (gr. III)

20 czerwca – Łukasz Bajsert (gr. I)

22 lipca – Dawid Jędrysiak (gr. III)

21 czerwca – Damian Czerwonka (gr. V)

31 lipca – Karol Mombo – Mabiala (gr. VII)

22 czerwca – Stanisław Ziemann (gr. I)

9 sierpnia – Sebastian Laskowski (gr. V)

24 czerwca – Przemysław Kamoń (gr. II)

11 sierpnia – Paweł Nadolski (gr. II)

28 czerwca – Marcel Andrzejewski (gr. II)

12 sierpnia – Bartosz Palberg (gr. VII)

30 czerwca – Piotr Socha (gr. I)

19 sierpnia – Szymon Osipowicz (gr. I)

8 lipca – Bartłomiej Celmierowski (gr. VI)

22 sierpnia – Marcel Wawrzyniak (gr. IV)

8 lipca – Franciszek Szczepaniak (gr. VII)

22 sierpnia – Szymon Szafran (gr. V)

19 lipca – Kamil Zarzycki (gr. IV)

29 sierpnia – Adrian Kubat (gr. VI)
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