
 
 

 

 

 

 

 

 

W tym wydaniu: 

- Nasza drużyna „Strong Man” 

- Zabawa karnawałowa  

- „Przemoc – lepiej nie” 

- Dzień Kobiet 

- Turniej Piłki Halowej 

- Wyniki konkursów: „Kolega miesiąca”, „Złotousty MOW”  

- Kalendarz świąt nietypowych na kwiecień 

 

 

Zawody sportowe „STRONG MAN” 
 

Dnia 28.01.14 odbyły się zawody sportowe „STRONG MAN” organizowane przez 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu. Impreza odbyła się na siłowni  Zespołu 

Szkół Zawodowych nr 5 w Wałbrzychu. Nasz ośrodek po opieką pana Radosława Zająca 

reprezentowali: Remigiusz Wiśniewski, Oskar Woźniak, Oskar Jakubiec oraz Marcin 

Długosz.  

Zawody prowadzone przez trenerów ZSZ spotkały się z dużym zainteresowaniem 

młodzieży, a w ścisłej rywalizacji udział  wzięło 8 zawodników. Konkurencje podzielno na  

4 zadania : wyciskanie na ławce leząc (obciążenie), wyrzut hantlem jednorącz, przysiad            

z obciążeniem oraz wyciskanie na ławeczce prostej (ilość powtórzeń). Imprezie towarzyszył 

duch fair-play, wzajemne dopingowanie się i motywowanie do pokonywania słabości. 

Chłopcy z niezwykłą pasją i zaangażowaniem pokazali swoje umiejętności kolegom                 

i trenerom z innej placówki. Efektem wspomnianych wysiłków było zdobycie wysokich 

miejsc w rywalizacji: 

1. Michał Irla – MOS WAŁBRZYCH  

2. Oskar Jakubiec – MOW Wałbrzych  
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3. Remigiusz Wiśniewski - MOW Wałbrzych 

Dwaj zawodnicy naszej drużyny pokonali swoje osobiste rekordy i zdobyli miejsca V - Oskar 

Woźniak oraz VI - Marcin Długosz. Ponadto należy przyznać, iż wychowankowie MOW 

Wałbrzych zdeklasowali resztę konkurencji w zakresie konkurencji wyciskania na ławce 

prostej zyskując uznanie kolegów z Poniatowa. Wszyscy zwycięzcy uhonorowani zostali 

medalami i pamiątkowymi dyplomami udziału w turnieju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nasza drużyna STRONG MAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karnawałowa dyskoteka z wychowankami MOS w Walimiu 
 

 W dniu 08 luty 2014r. odbyła się dyskoteka karnawałowa z wychowankami  

z MOS-u z Walimia. Głównym organizatorem zabawy wyłapani Katarzyna Pawlikowska oraz 

Samorząd Wychowanków. Dzień przed dyskoteką odbyło się zebranie samorządu podczas 

którego ustalono zasady bezpiecznej zabawy. Wychowanki MOS-u przyjechały do naszego 

ośrodka pod opieką swoich wychowawców. Do południa uczestniczyły w zajęciach  

w Akademii Młodych organizowanych przez Bibliotekę pod Atlantami. Po południu 

rozpoczęliśmy wspólną zabawę. Pod względem muzycznym imprezę prowadzili: Patryk 

Głowacki z gr I i Oskar Woźniak z gr III. Wszyscy wychowankowie świetnie się bawili, 

wykazywali się swoimi umiejętnościami tanecznymi jak również wykazali się swoją kulturą 

osobistą.  

DJ-e przy pracy 

 
 

 

 

Wszyscy dobrze się bawią! 

 

 

 Było właśnie tak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Przemoc – lepiej nie” 

 
Oskar Woźniak, wychowanek grupy III, na podstawie własnych przemyśleń  

i rozmów z kolegami podzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi stosowania 

przemocy przez młodych ludzi. Oto one: 

1. Przemoc powinna być niedopuszczalna w żadnym miejscu i czasie. 

2. Przemoc jest zarówno fizyczna, jak i psychiczna. 

3. Przemoc fizyczna niesie za sobą skutki psychiczne. 

4. Często przemoc stosowana przez młodych ludzi jest wtedy, gdy są zdenerwowani i nie 

panują nad sobą. Dochodzi wtedy do konfliktu, którego próbą rozwiązania jest 

właśnie przemoc. 

5. Bijąc kogoś, czy wyzywając w sytuacji kiedy nad sobą nie panujemy, potem tego 

żałujemy, bo nie rozwiązuje ona problemu, a tylko pogarsza sytuację. 

6. Nawet osoby tzw. „twarde” na pewno czują w sobie, że stosując przemoc zrobiły źle i 

tego żałują. 

7. Przemoc fizyczna nie jest potrzebna, konflikty można rozwiązywać inaczej, np.: 

- można porozmawiać o tym z inną osobą, 

- niechęć do innej osoby, możemy przetrzymać w sobie, 

- możemy próbować ignorować naszego „wroga” 

8. Jeśli problemy i konflikty mielibyśmy zawsze rozwiązywać przemocą i agresją nasze 

życie byłoby całkowicie inne, nie byłoby szacunku do siebie i innych. 

9. Każdy z nas chce byś dobrze traktowany i szanowany, nikt nie lubi być bity  

i poniżany. 

  

 

Uśmiechnij się… 

 
Siedzi sobie sroka na sośnie, a tu niespodziewanie do sosny podchodzi krowa i 
zaczyna się wspinać. Sroka w szoku obserwuje jak krowa powolutku siada koło niej 
na gałęzi. Wreszcie pyta krowę:  
- Krowa, co ty robisz?  
- No przyszłam sobie wisienek pojeść - mówi krowa.  
- Ty Krowa... ale to jest sosna, a nie wiśnia...  
- Spoko... Wisienki mam w słoiczku! 

 

 

 



Dzień Kobiet 
 

 10 marca 2014r. odbyła się akademia przygotowana przez panów dla pań. Panowie: 

Radosław Zając, Grzegorz Kogut i Krystian Machowczyk wraz z wychowankami oraz 

Samorządem wychowanków przygotowali wspaniały występ z okazji święta pań.  

 

Pan Dyrektor również złożył życzenia wszystkim kobietom pracującym w placówce. 

Wszystkim paniom przedstawienie bardzo się podobało, było wesoło i radośnie. 

 

 

 



Turniej Piłki Halowej  

 
W dniu Turniej 15 marca 2014 r.  w Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Aqua-

Zdrój” przy ul. Wysockiego 11 A odbył się  Eliminacyjny do XIII Mistrzostw Polski 

Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej. 

 W eliminacjach wzięli udział reprezentanci Młodzieżowych Ośrodków 

Wychowawczych z następujących miejscowości: Jawor, Brzeg Dolny, Mrowiny, Marszew, 

Nysa, Wrocław, Wałbrzych. Naszą drużynę poprowadził pan Radosław Zając. 

 

 Młodzi sportowcy zaprezentowali wysoki poziom umiejętności sportowych oraz 

wykazali się postawą prawdziwego sportowca. 

 Poza konkursem drużynowym odbywały się konkurencje indywidualne i tak 

wyróżnieni zawodnicy to: Remigiusz Wiśniewski, Wiktor Pietroń (Wałbrzych), Dawid 

Nowak (Wrocław), Alpacino Wiśniewski (Jawor), Marcin Śledź (Mrowiny), Mateusz 

Bielawski, Nico Dahlke (Brzeg Dolny), Sebastian Ciesielski, Mateusz Stefaniak (Marszew), 

Wojciech Banach (Nysa).  

 Przyznane nagrody: Najlepszy bramkarz – Grzegorz Zakowicz (Brzeg Dolny), 

Najlepszy strzelec – Tomasz Ratajski (Nysa), Nagroda Fair Play – Adrian Mroczek 

(Wrocław), Najlepszy zawodnik – Patryk Głowacki (Wałbrzych). 

Miejsca drużynowe: 

I m-ce MOW w Nysie 

II m-ce MOW w Wałbrzychu 

III m-ce MOW w Brzegu Dolnym 

IV m-ce MOW w Jaworze                                    Zwycięska drużyna  



V m-ce MOW we Wrocławiu 

VI m-ce MOW w Marszewie 

VII m-ce MOW w Mrowinach. 

                                                       

 

                                                        Nasi zawodnicy 

 
 Kochana Pigułeczka                                                        

przygotowana i czujna. 

 

 

 

 

 

 
Kibice pod opieką pana Andrzeja 

 

 

 

 

 
Piłka w grze, akcja Patryka. 

 

 
Odpoczynek przed 

kolejnym meczem 



Złotousty MOW za miesiąc marzec 
 

 Informujemy, że zmieniły się zasady przyznawania tytułu „Złotousty MOW”. Pod 

uwagę są brane wyniki wprowadzonej procedury dotyczącej wulgaryzmów. I tak w ostatnim 

okresie zostało wielu kulturalnych wychowanków. Nagrodą jest talon na dodatkowe zajęcia 

komputerowe. Gratulujemy!!! 

Grupa pierwsza: 

- Kacper Naryniecki 

- Patryk Głowacki 

- Damian Żmija 

Grupa druga: 

- Wiktor Pietroń 

- Krzysztof Antończak 

- Artur Kopczyk    
- Mateusz Kogut 

Grupa trzecia:     

- Remigiusz Wiśniewski 

- Krystian Miśkowiec 

- Robert Kowankowski 

- Mateusz Zórawski 

- Emanuel Kosatka 

- Kelvin Kandyda 

- Oskar Woźniak 

- Piotr Tarsa 

- Grzegorz Wrona 

- Mateusz Zep 

 

 

„Kolega miesiąca” za miesiąc marzec 
  

 W konkursie „Kolega miesiąca” swoje kandydatury podają wszyscy 

wychowankowie, oddając swój głos na jednego ze swoich kolegów z grupy. W tym miesiącu 

najbardziej koleżeńscy okazali się: 

Grupa pierwsza – Patryk Głowacki 

Grupa druga – Przemysław Ciastowicz 

Grupa trzecia – Piotr Tarsa 

 

 

 



Kalendarz Świąt Nietypowych w kwietniu: 

 
1 kwietnia - Prima Aprilis, Międzynarodowy Dzień Ptaków 

2 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci 

5 kwietnia - Dzień Leśnika i Drzewiarza (Polska) 

7 kwietnia - Dzień Zdrowia, Dzień Pracownika Służby Zdrowia, Dzień Pamięci o 

Holocauście 

8 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Romów 

10 kwietnia - Dzień Służby Zdrowia (Polska) 

11 kwietnia - Dzień Radia, Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem, Światowy Dzień Osób 

z Chorobą Parkinsona 

12 kwietnia -  Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki 

13 kwietnia - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia 

14 kwietnia - Dzień Ludzi Bezdomnych (Polska) 

15 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Kombatanta 

16 kwietnia - Dzień Sapera, Dzień Włókniarza 

18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 

20 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy 

22 kwietnia - Dzień Ziemi 

23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

24 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji, Międzynarodowy Dzień 

Solidarności Młodzieży 

25 kwietnia - Dzień Sekretarki, Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem 

26 kwietnia - Dzień Drogowca i Transportowca (Polska) 

28 kwietnia - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy Dzień Ziemi 

29 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Tańca 

 

 

 
Już wkrótce specjalne wydanie świąteczne, a w nim n.in.: 

 

- Wielkanoc – tradycje i zwyczaje 

- Relacja z Towarzyskiego Turnieju Piłki Nożnej Placówek Resocjalizacyjnych  

i Opiekuńczo – Wychowawczych o Puchar Wiosny 2014 

 

 

 

Zapraszamy do kolejnego numeru gazetki!!! 
 


