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BYĆ POLAKIEM, TO BRZMI DUMNIE 
 

Taka okazja zdarza się tylko raz na sto lat. Dokładnie tyle czasu minęło od chwili, gdy Polska po 123 

latach mroku i niewoli powróciła na mapę świata. W tak wyjątkowym i radosnym dniu obchodziliśmy 

wspólnie Święto Niepodległości, pamiętając, że powinno ono jednoczyć wszystkie Polki i Polaków. Nie 

zapomnieliśmy również o naszych przodkach, których wielkie ofiary i poświęcenia dały nam możliwość 

życia w wolnej i niepodległej ojczyźnie. Kraju, który jest naszym miejscem na ziemi, za które także my 

bierzemy odpowiedzialność. 
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WIELE WĄTPLIWOŚCI ZOSTAŁO ROZWIANYCH 
 

Rozmowa o prawach i obowiązkach nieletnich 

oraz o realiach pracy w policji – tak wyglądało 

spotkanie młodych mieszkańców ośrodka  

z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej 

Policji w Człuchowie. 
 

Wychowankowie zebrani w auli 

wierzchowskiego MOS-u mieli więc okazję 

dowiedzieć się nie tylko o konsekwencjach 

łamania przez nich prawa, ale również lepiej 

poznać warunki, jakie muszą spełniać osoby, 

które chciałyby wstąpić do policji. Tym bardziej, 

że praca w służbach mundurowych z całą 

pewnością nie jest przeznaczona dla każdego. 

Prowadzący spotkanie, aspirant sztabowy 

Tomasz Golec odpowiadał także na liczne pytania i wątpliwości młodzieży. Wychowankowie mogli więc 

rozwiać swoje wątpliwości oraz dowiedzieć się „u źródła”, jakie konsekwencje grożą za łamanie prawa 

oraz niewłaściwe zachowanie. Warto dodać, że spotkanie zorganizowała pedagog Janina Ciosek. 

Mateusz Zień 

 

GRZECZNI I SZYBCY 
  

Trzech wychowanków, którzy przez miniony miesiąc wykazywali się 

wysokim poziomem kultury osobistej, zachowania i uspołecznienia  

w czasie zajęć szkolnych, w nagrodę za swoją wzorową postawę wzięło 

udział w pasjonującym wyścigu na gokartowym torze. 
  

Tym razem za kółkiem gokartowej 

wyścigówki zasiedli Jakub Kawka z grupy 

III oraz dwaj wychowankowie z grupy VI, 

Marcin Jura i już po raz drugi Paweł 

Szyca, który tym samym potwierdził, że  

w pierwszych miesiącach pobytu w naszej 

placówce należy do chłopców  

o najwyższym stopniu kultury osobistej  

i zachowaniu, z którego koledzy w szkole  

i internacie mogą brać przykład. 

Organizator konkursu, nauczycielka 

matematyki i fizyki, Anna Szymańska przypomina wszystkim 

wychowankom, że zasady konkursu na najgrzeczniejszego wychowanka są 

proste. W zależności od tego, ile uczeń zbierze punktów za swoje 

zachowanie i poziom uspołecznienia w czasie tygodniowej pracy w szkole, 

tyle punktów łącznie zgromadzi w konkursie. Pod uwagę nie jest brana 

jedynie punktacja za aktywność. A trzej dżentelmeni, którzy zgromadzą 

najwięcej punktów będą mogli poszaleć na torze gokartowym. 

Mateusz Zień 
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WIELKIE ŚWIĘTO NAS WSZYSTKICH 
 

Dzień 11 listopada to z całą pewnością jedna z najważniejszych dat w tegorocznym kalendarzu 

szkolnym. Wychowankowie naszego ośrodka, podobnie jak ich koleżanki i koledzy ze wszystkich 

szkół w całym kraju, hucznie obchodzili rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Powód był 

szczególny, więc i świętowanie musiało być wyjątkowe. 
 

Setne urodziny odrodzonej i niepodległej Polski było okazją do jednoczesnego odśpiewania hymnu przez 

polskich uczniów w całym kraju. Tak więc Mazurek Dąbrowskiego rozbrzmiał w Młodzieżowym 

Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu, podobnie, jak w tysiącach innych szkół w Polsce, o godz. 

11.11 w piątek tuż przed Świętem Niepodległości. Następnie wszyscy zebrani w ośrodkowej auli mogli 

dowiedzieć się nieco więcej faktów i ciekawostek, związanych z powrotem na mapę Europy kraju, który 

pozostawał w zaborczej niewoli przez 123 lata. Opowiadali o tym organizatorzy uroczystości, 

wychowawca Marcin Czarnota oraz nauczyciel historii i WOS-u, Piotr Rojek. Nie zabrakło także 

przedstawienia - „Duch Przeszłości”, w którym zagrali wychowankowie Łukasz Bajsert, Jakub Zawada, 

Dominik Kopryk, Stanisław Majewski, Paweł Kleinschmidt, Marcel Wawrzyniak i Piotr Socha oraz 

konkursu pieśni patriotycznej. Ten, zdaniem jurorów wygrali wychowankowie z grupy IV. Już na 

zakończenie, na zebranych czekała prawdziwa wojskowa grochówka oraz spotkanie z żołnierzami  

z zaprzyjaźnionej jednostki wojskowej w Nieżychowicach. 

Piotr Socha 
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PRZYGOTOWALI JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH LAUREK 
 

Gracjan Danielski i Szymon Osipowicz – to wychowankowie, którzy zostali wyróżnieni w konkursie 

„Laurka dla Polski”, ogłoszonym przez Miejski Dom Kultury w Człuchowie. Za swoją wspólną 

pracę otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. 
 

Z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 

pracownicy człuchowskiego MDK-u razem z burmistrzem miasta 

Ryszardem Szybajłą zorganizowali konkurs plastyczny, w którym 

wzięło udział kilkuset uczniów ze szkół i placówek oświatowych 

powiatu człuchowskiego. Młodzi uczestnicy mieli za zadanie 

własnoręcznie przygotować laurki, których adresatem była odrodzona  

i niepodległa Polska. Prace plastyczne mogły być wykonywane  

w dowolnej technice, ważne jednak, aby nawiązywały do obchodów 

tegorocznego Święta Niepodległości. Niemal wszyscy 

wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  

w Wierzchowie Dworcu przygotowali kilkadziesiąt prac, spośród 

których jury konkursowe wybrało 16 najlepszych. Te trafiły do 

siedziby organizatorów, którzy zadecydowali, że wspólna praca 

Szymona Osipowicza i Gracjana Danielskiego, wychowanków z grupy 

III naszego internatu, otrzyma wyróżnienie. Praca chłopców powstała na zajęciach koła rękodzielniczego, 

prowadzonego przez wychowawcę Pawła Popowicza. Organizatorami konkursu w naszej placówce byli 

pedagog Janina Ciosek oraz kierownik internatu Damian Nosko. Twórcy wyróżnionej pracy oprócz 

pamiątkowego dyplomu otrzymali od organizatorów konkursu także nagrody rzeczowe, a wszyscy autorzy 

zgłoszonych do konkursu laurek drobne upominki. 

Jakub Dytkiewicz 
 

KAŻDA POMOC MA ZNACZENIE 
 

Wiele kilogramów suchej karmy i jedzenia w puszkach dla zwierząt, to najważniejszy efekt udziału 

w dwudniowej zbiórce wolontariackiej prowadzonej przez wychowanków naszego ośrodka. Chłopcy 

uczestniczyli w jednym programie „Ile z siebie damy, tyle mamy”. 
 

Czterech wychowanków: Michał Grajkowski, Błażej Żukowski, 

Szymon Manthey i Jakub Dytkiewicz wraz z opiekunami, Janiną 

Ciosek i Julitą Prybą - Świerczyńską w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu, przez dwa dni w jednym  

z człuchowskich supermarketów zbierali jedzenie dla zwierząt. 

Wychowankowie zachęcali mieszkańców, którzy robili zakupy, do 

wsparcia akcji i dorzucenia jedzenia do koszyka dla bezdomnych psów  

i wolnobytujących kotów. Zwierzęta, które znajdują schronienie  

w siedzibie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Człuchowie 

szczególnie teraz, gdy nadchodzi zima, potrzebują naszej pomocy. 

Dlatego każde, nawet najmniejsze wsparcie ma znaczenie. Przypominali 

o tym młodzi wolontariusze, którzy przez dwa dni, przez kilka godzin 

zachęcali ludzi do bezinteresownej pomocy i rozdawali ulotki dotyczące 

człuchowskiego schroniska oraziprowadzonych przez siebie 

przedsięwzięć. 

Jakub Dytkiewicz 
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BYŁO COŚ DLA GRZECZNYCH I MNIEJ GRZECZNYCH DZIECI 

 

Z okazji swoich imienin Święty Mikołaj razem z dwoma pomocnikami z Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu odwiedził grzeczne dzieci w wierzchowskim Przedszkolu 

Samorządowym i każdemu maluchowi wręczył słodki upominek. Patronował także zawodom 

sprawnościowym, rozgrywanym w naszej placówce. Cóż to była za rywalizacja - pełna energii, 

wspólnej zabawy i dobrego humoru. Wzięli w niej udział wychowankowie ze wszystkich grup  

w internacie. A mikołajkowe współzawodnictwo wygrała grupa VI, której wychowankowie 

nieznacznie wyprzedzili kolegów z grupy VII i grupy V. Tego dnia Mikołaj pamiętał jednak  

o wszystkich i spacerując po korytarzach w internacie ośrodka, częstował napotkanych słodyczami  

i życzył wszystkim wesołych świąt. 

Jakub Dytkiewicz 
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MŁODZI ARTYŚCI SZTUKI ULICZNEJ 

 

Wśród młodych mieszkańców Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu nie 

brakuje tych, którzy lubią i potrafią rysować. Tym razem chętni mieli okazję, by pokazać swój 

talent w tworzeniu graffiti. Nie robili tego jednak na specjalnie wyznaczonych do tego murach,  

czy ścianach, tylko na kartkach papieru. Te trafiły do organizatorów konkursu, czyli redakcji 

„wiadoMOSci”. Młodzi redaktorzy uznali, że najlepszą pracę przygotował Gracjan Danielski  

z grupy III. Warto jednak docenić także kilku innych autorów, których prace prezentujemy na 

łamach gazety. Jednocześnie zachęcamy wszystkich wychowanków do dzielenia się swoim 

zdolnościami artystycznymi w przyszłości. 

Mateusz Zień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracjan Danielski 

Adrian Iżykowski, Krzysztof Zapalski Błażej Żukowski 
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              Szymon Szafran                                             Dawid Jędrysiak 

                 Daniel Szefler                                                   Dawid Gliwa 

                Milan Koźmiński                                          Andrzej Sołowiow 
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SZCZERZE O NARKOTYKACH, ALKOHOLU I SEKSIE 
 

Wychowankowie z klas III w gimnazjum i ósmoklasiści ze szkoły podstawowej w wierzchowskim 

MOS-ie wzięli udział w zajęciach profilaktycznych zorganizowanych w siedzibie EKO „Szkoły 

Życia” w Wandzinie. Czego dowiedzieli się w czasie tej edukacyjnej wycieczki? Przede wszystkim 

tego, jak zapobiegać i chronić się przed niebezpieczeństwami, jakie niesie za sobą zażywanie 

narkotyków, spożywanie alkoholu i nieodpowiedzialna, zbyt wcześnie rozpoczęta aktywność 

seksualna. 
 

Trzydziestu trzech młodych mieszkańców naszego ośrodka 

pod opieką Przemysława Fiuka i Piotra Rojka, oraz 

Agnieszki Mielczarek wzięli udział  

w kilkugodzinnych zajęciach profilaktycznych w siedzibie 

EKO „Szkoły życia” w Wandzinie. W czasie zajęć 

profilaktycznych wychowankowie rozmawiali  

z terapeutami na co dzień pracującymi z osobami 

uzależnionymi. Młodzi uczestnicy profilaktyk dowiedzieli 

się wielu istotnych rzeczy związanych ze skutkami 

zażywania narkotyków, naużywania alkoholu, czy 

nieodpowiedzialnej aktywności seksualnej. Rozmawiali  

o tym, jak dochodzi do zarażenia się wirusem HIV, jakie 

spustoszenie organizmu powoduje choroba AIDS oraz, jak chronić się przed ryzykiem zakażenia. Dzięki 

tym zajęciom poszerzyła się ich wiedza, a jednocześnie poznali autentyczne przykłady osób, które niestety 

poniosły już konsekwencje swoich nierozsądnych zachowań.  

Jakub Dytkiewicz 
2 
WYBITNY AKTOR MÓWIŁ SŁOWAMI WIELKIEGO POETY 
 

Obcowanie z kulturą i sztuką wysoką, i ambitną, to z całą pewnością ważne, cenne i pożądane 

doświadczenie w procesie pracy nad sobą. Taki proces powinien być udziałem wszystkich młodych 

mieszkańców Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu. Okazją do takiego 

„spotkania ze sztuką” był udział w spektaklu zorganizowanym w Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Człuchowie. 
 

Wzięło w nim udział 12 wychowanków wierzchowskiego 

MOS-u, pod opieką Karoliny Rojek –Kowalskiej oraz 

Michała Zblewskiego. Spektakl w człuchowskiej 

bibliotece był wyjątkowy z kilku względów. Przede 

wszystkim dlatego, że jego gwiazdą, był znany i ceniony 

aktor Jerzy Zelnik, znany z głównej roli w „Faraonie”. 

Gwiazda tym razem nie pokazała jednak swojego warsztatu 

aktorskiego, a nieprzeciętne umiejętności recitalowe – 

interpretując teksty innego wybitnego przedstawiciela 

polskiej kultury, Zbigniewa Herberta. Okazją do 

zorganizowania tego wydarzenia, były obchody Roku Herberta, których celem jest uczczenie 20 rocznicy 

śmierci poety. Młodzi mieszkańcy naszego ośrodka mieli więc okazję nie tylko poznać nieco twórczość 

zmarłego, ale także posłuchać i zobaczyć na żywo jednego z najlepszych polskich aktorów w spektaklu pt. 

„Herbert Aria Pożegnalna”. 

Mateusz Zień   
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BYŁ CZAS NA PRACĘ I NA ZWIEDZANIE 
 

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu po raz kolejny 

zameldowali się w Klasztorze Karmelitów Bosych w Zamartem. Młodzi wolontariusze pomagali w 

porządkowaniu poddasza klasztornego kompleksu. 
 

Razem z nauczycielami Anną i Markiem 

Szymańskimi, siedmiu wychowanków 

wierzchowskiego MOS-u przez kilka godzin 

zajmowało się uprzątnięciem poddasza jednego  

z klasztornych budynków i wynoszenia stamtąd 

zbędnych przedmiotów. Dzięki temu chłopcy 

przyśpieszą zaplanowany tam remont. Praca nie była 

lekka, ale wychowankowie Andrzej Sołowiow, 

Szymon Osipowicz, Milan Koźmiński, Kacper 

Gostomczyk, Oliwer Storcz, Nikodem Gusman  

i Piotr Socha, razem z opiekunami uporali się ze wszystkimi postawionymi przed nimi wyzwaniami. 

Uprzątnęli pomieszczenia na najwyższym piętrze, znosili schodami drewniane przedmioty, stare deski  

i nagromadzone śmieci. Gdy wolontariusze uporali się już ze wszystkim, mieli okazję zwiedzić klasztorną 

kryptę oraz posłuchać od karmelitów o historii klasztoru oraz związanych z nim ciekawostkami  

i legendami. 

Piotr Socha 
2 

TAKA PRACA NA PEWNO USZLACHETNIA 
 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Człuchowie to jedno z tych miejsce, gdzie wychowankowie 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu jeżdżą chętnie. Z pełnym 

zaangażowaniem pomagają tam personelowi hospicjum. Co ważne, w tym roku szkolnym 

wolontariacka tradycja z całą pewnością będzie podtrzymana. 
 

Tym razem pięciu młodych mieszkańców wierzchowskiego MOS-u 

Krzysztof Zapalski, Błażej Żukowski, Piotr Socha, Szymon 

Osipowicz i Łukasz Kleissa pod opieką Agnieszki Mielczarek 

pomagali w przygotowaniu oddziału człuchowskiego ZOL-u do 

planowanego remontu. Wolontariusze skupili się przede wszystkim na 

wynoszeniu mebli i sprzętu medycznego z sal, które będą w najbliższym 

czasie poddane odnowie, a także porządkowali te pomieszczenia  

i oddziałowe korytarze. Jeżeli była taka potrzeba pomagali także  

w transporcie pacjentów na łóżkach do innych sal. - Młodzi 

wolontariusze z naszego ośrodka nie tylko pracują dla dobra pacjentów, 

ale równie chętnie towarzyszą im, rozmawiają z nimi, karmią, czasem 

pielęgnują. Ważne jest to, że grupa naszych wolontariuszy w razie 

potrzeby, gotowa jest poświęcić swój wolny czas i zaangażować się dla 

dobra pacjentów. Warto dodać, że personel hospicjum, zawsze 

podkreśla, jak cenne jest wsparcie ze strony naszych wychowanków, jak bardzo jest dla nich nieocenione – 

wyjaśniała opiekun wolontariuszy. Warto również dodać, że za swoje zaangażowanie, włożony wkład  

i bezinteresowną pomoc, nasi wychowankowie razem z opiekunami zostali uhonorowani w czasie 

uroczystej gali „Człuchowskie Anioły”, organizowanej corocznie w Dniu Wolontariusza. 

Jakub Dytkiewicz 
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KTO JEST MISTRZEM SERWU I PRZYJĘCIA? 
 

Świetna frekwencja wśród wychowanków i ponad 200 meczów w samych tylko rozgrywkach 

grupowych. Ten turniej to z całą pewnością jedno z najpilniej śledzonych wydarzeń sportowych w 

naszym ośrodku. 
 

Mowa oczywiście o Ośrodkowym Turnieju Tenisa 

Stołowego, w którym bierze udział 52 wychowanków 

naszego ośrodka. Zostali oni podzieleni na 10 grup. 

Zawodnicy w ramach każdej z nich rywalizują ze 

sobą systemem każdy z każdym. Mecz trwa do dwóch 

wygranych setów, a awans do kolejnej rundy uzyska 

łącznie 30 zawodników. Najlepsza trzydziestka w 

drodze losowania zostanie przydzielona do drabinki 

turniejowej. W niej zawodnicy będą rywalizowali tak 

długo, aż nie przegrają dwóch meczy. Ten, kto 

przegra dwa razy, odpada. Tutaj nastąpi również mała 

zmiana, to znaczy, że tym razem każdy mecz będzie 

się toczył do trzech wygranych setów. Rywalizacja będzie trwała tak długo, aż na placu boju pozostanie 

tylko dwóch zawodników – wówczas poznamy największego wirtuoza z paletką w ręku. Warto również 

dodać, że pięciu albo sześciu najlepszych zawodników będzie miała możliwość nie tylko reprezentować 

ośrodek na turniejach poza naszym ośrodkiem, ale również uczestniczyć w dodatkowych, profesjonalnych 

treningach z wychowawcą Przemysławem Gatzem, który organizuje turniej razem z kierownikiem 

internatu Damianem Nosko oraz z wychowawcą Adamem Lissewskim. 

 

Wiktor Kiedrowicz 
 

DAWID OGRAŁ WSZYSTKICH 
 

Już po raz kolejny młodzi mieszkańcy wierzchowskiego MOS-u mieli okazję sprawdzić swoje 

umiejętności w grze w FIFĘ. Wśród wszystkich uczestników, największym talentem w prowadzeniu 

wirtualnej jedenastki wykazał się Dawid Jaremko. 
 

Turnieje e–sportowe organizowane w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu 

cieszą się niesłabnącą popularnością wśród wychowanków naszego ośrodka. Jednym  

z najpopularniejszych jest ten rozgrywany na wirtualnym, trawiastym boisku. Uczestnicy mają okazję co 

roku pograć w najnowsze odsłony gry, dzięki organizatorowi zawodów, wychowawcy Patrykowi 

Skrzypczakowi. Tym razem do turnieju zgłosiło się 34 wychowanków, którzy rywalizowali ze sobą  

w systemie pucharowych rozgrywek. Po serii meczów, w których przegrany odpadał z dalszych zmagań, 

w meczu o trzecie miejsce, po przegraniu swoich półfinałów, zameldowali się Wiktor Kiedrowicz  

z grupy III i Adam Brzostko z grupy II. Pojedynek o najniższy stopień podium wygrał ten pierwszy (2:0) 

i zgarnął brązowy medal. Natomiast w wielkim finale naprzeciwko siebie stanęli, a raczej usiedli z padami 

w ręku, Dawid Jaremko z grupy II i Marcin Jura z grupy VI. Po dobrym, wyrównanym meczu, wynikiem 

2:1 zwyciężył wychowanek z grupy II i to właśnie on zgarnął laur za pierwsze miejsce. Trzech 

najlepszych zawodników wirtualnych rozgrywek oprócz pamiątkowych dyplomów, otrzymało także 

możliwość wyjazdu na dodatkową przepustkę weekendową. Jednak pod warunkiem, że uzyskali co 

najmniej dobrą ocenę socjalizacyjną w mijającym miesiącu. 

 

Wiktor Kiedrowicz 
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KTO NAJCZĘŚCIEJ TRAFIA W DYCHĘ? 
 

Tego u nas jeszcze nie było. Wychowankowie ośrodka 

mają okazję sprawdzić, jak celne mają oko i ile precyzji 

wymaga taki rzut lotką, aby ta wbiła się w sam środek 

tarczy. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  

w Wierzchowie Dworcu aktualnie trwa turniej Dart 

Masters. 
 

W rywalizacji, która toczy się przed kolorowymi tarczami  

z wartościami punktowymi od jednego do dwudziestu bierze 

udział 32 graczy. Wychowankowie rywalizują  

w rozgrywkach opartych o  system pucharowy, co oznacza, że wszyscy zmagają się w jednej drabince 

turniejowej. Przegrany każdego pojedynku odpada. Natomiast zwycięzca awansuje do kolejnej rundy. 

Tam trafia na coraz mocniejszych przeciwników. I tak aż do wielkiego finału dartowych zmagań, gdzie 

spotkają się tryumfatorzy dwóch stron (A i B) drabinki. Organizatorami turnieju są wychowawcy internatu 

Paweł Ceitel oraz Krzysztof Dziamecki, którzy zapowiadają, że najlepsi zawodnicy będą mogli liczyć 

nie tylko na splendor i chwałę związane ze zdobyciem tytułu mistrza Dart Masters, ale także na drobne 

upominki i pamiątkowe dyplomy. 

Wiktor Kiedrowicz 
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MAMY SZACH MASTERA I WAR MASTERA 
 

Znamy już nowego mistrza gry w szachy oraz pierwszego tryumfatora rozgrywek w warcaby  

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu. Są nimi odpowiednio Dominik 

Kopryk i Jakub Zawada, wychowankowie którzy nie pozostawili większych złudzeń swoim 

konkurentom, wygrywając finałowe pojedynki. 
 

W Ośrodkowej Lidze Szachowej wystartowało łącznie 21 

szachistów, którzy najpierw rywalizowali w trzech 

siedmioosobowych grupach, a następnie najlepsi zmierzyli 

się w drabince pucharowej. Natomiast w Ośrodkowym 

Pucharze w Warcaby wystartowało łącznie 38 młodych 

zawodników, zmagających się w jednej drabince pucharowej. 

Co to był za finał! 

W decydującym meczu spotkali się Adrian Iżykowski  

i wspomniany już Dominik Kopryk. Wydawało się, że 

faworytem tego starcia będzie Adrian, który po pierwszej 

sesji gier prowadził 3:2 w partiach. Ostatecznie jednak 

Dominik odwrócił losy rywalizacji i przy stanie 4:4 wygrał decydującą, dziewiątą partię. Warto dodać, że 

ostatecznie trzecie miejsce zajął Błażej Żukowski, a czwarty był Jakub Dytkiewicz. 

Popis jednego gracza 

Puchar w warcaby okazał się polem do popisu dla Jakuba Zawady, który w drodze do tytułu War Mastera 

rozprawił się z pięcioma rywalami. W finałowej partii pokonał Ksawerego Ulatowskiego, a tuż za 

pierwszą dwójką rozgrywki zakończył Łukasz Kleissa, który uplasował się na trzecim miejscu i Mateusz 

Szywacz, który był czwarty. Najlepsi zawodnicy obu turniejów zorganizowanych przez wychowawców 

Przemysława Fiuka, Pawła Popowicza i Piotra Sobolewskiego otrzymali drobne upominki oraz 

pamiątkowe dyplomy.  

Wiktor Kiedrowicz 
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Urodziny w listopadzie i grudniu obchodzą: 
12 listopada – Adrian Zieliński (gr. VI) 21 grudnia – Michał Grajkowski (gr. II) 

14 listopada – Ksawery Borkowski (gr. IV) 24 grudnia – Kacper Gostomczyk (gr. III) 

16 listopada – Patryk Cieśliński (gr. V) 24 grudnia – Kamil Górkiewicz (gr. VII) 

17 listopada – Wiktor Kiedrowicz (gr. III) 28 grudnia – Cezary Kosiba (gr. III) 

10 grudnia – Xavier Klimczak (gr. II) 31 grudnia – Kacper Naworol (gr. VII) 

11 grudnia – Dawid Jaremko (gr. II)  
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