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MOW czyli…

M³odzie¿owy Oœrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej istnieje od ponad 50-
ciu lat. Od czterech lat mamy patrona ks. Karola Wojty³ê, póŸniejszego 
papierzana Paw³a II, przyjaciela m³odzie¿y i zapalonego podró¿nika. Sport, 
rekreacja i turystyka s¹ g³ównymi elementami których opiera siê proces 
wychowania w naszej Placówce. 
W Oœrodku funkcjonuj¹ dwie szko³y Gimnazjum i ZSZ o profilu posadzkarz, 
gdzie zdobywacie umiejêtnoœci teoretyczne i Warsztaty, w których odbywaj¹ 
siê zajêcia praktyczne przysposabiaj¹ce do zawodu oraz Internat. W ramach 
zajêæ internatowych i ramówki dnia typu: pobudka, œniadanie, obiad, nauka 
w³asna, toaleta itd. Dzieje siê mnóstwo innych, ciekawych  rzecz: dzia³a 
Szkolny Klub Sportowy, Wolontariat, redakcja naszej gazetki, si³ownia, 
prowadzona jest dogoterapia oraz nasz Samorz¹d Uczniowski. 
Czekamy na uruchomienie drugiego cyklu zajêæ realizowanych w ramach 
projektów unijnych; warsztatów fotograficznych, multimedialnych, 
jêzykowych i In. Ju¿ dziœ zachêcamy do wyboru i czynnego udzia³u w 
warsztatach: asertywnoœci i komunikacji, komunikacji rodzinnej, · 
Warsztatach twórczoœci
· Warsztatach prowadzenia gospodarstwa domowego
· Warsztatach przedsiêbiorczoœci.
Wychowankowie, którym zale¿y na pozytywnym zaliczeniu klasy, a maj¹ du¿e 
zaleg³oœci mog¹ liczyæ na wsparcie i pomoc nauczycieli w ramach zajêæ 
dodatkowych z fizyki, historii chemii, matematyki oraz z jêzyka polskiego. 
Od wielu lat wspó³pracujemy ze Sursum Corda które zajmuje siê dzia³alnoœci¹ 
charytatywn¹ i woluntarystyczn¹ na rzecz dzieci i m³odzie¿y. Od wielu lat raz 
w miesi¹cu odwiedzaj¹ nas wolontariusze Nowego S¹cza, którzy spêdzaj¹ z 
nami czas i organizuj¹ ró¿ne zabawy. 
Przez ca³y rok przyje¿d¿aj¹ do nas ciekawi ludzie : artyœci, studenci, 
misjonarze, kombatanci, którzy dziel¹ siê z nami swoimi prze¿yciami i 
zdolnoœciami. A na koniec to, co lubimy najbardziej –WYCIECZKI- 
wyje¿d¿amy w ró¿ne ciekawe miejsca, chodzimy na górskie wêdrówki, 
poznajemy okolicê i ludzi. W zimie jeŸdzimy na nartach, gramy w ping-ponga, 
jesieni¹ i wiosn¹ biegamy, jeŸdzimy na rowerach i p³ywamy na kajakach.  A TY 
JU¯ TO POTRAFISZ??? W naszym oœrodku masz szansê nauczyæ siê czegoœ 

 

SZANSA
Grudzieñ 2010



Co, gdzie, kiedy?.... czyli kalendarz imprez oœrodkowych

Listopad tu¿, tu¿… szybko minê³y dwa miesi¹ce nowego roku szkolnego, nasta³a 
szara jesieñ i d³³³uuugie wieczory. Ale nie znaczy nudne. 1 listopada w Dniu 
Wszystkich Œwiêtych odwiedzimy groby naszych najbli¿szych, zapalimy œwiece i 
pochylimy siê nad wspomnieniem o tych co odeszli – rodziców, dziadków, ¿o³nierzy. 
11 listopada, w dniu Narodowego Œwiêta Odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci 
spotkamy siê na Wieczornicy patriotycznej.

W Programie Wychowawczym, okres zadumy listopadowej zosta³ zawarty w haœle 
SENS ¯YCIA, któremu towarzyszy myœl przewodnia ks. Jana Twardowskiego 
„Œpieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹”.
Sens ¿ycia – istota i cel ludzkiej egzystencji, powo³anie cz³owieka, to, co uzasadnia 
trud ¿ycia i czyni je wartym prze¿ycia.
Prawda jest taka, ¿e ¿yjemy w œwiecie, w którym powa¿ne problemy dotykaj¹ coraz 
m³odszych ludzi bezkarnie pozbawiaj¹c ich radosnych chwil dzieciêcej niewinnoœci 
i m³odzieñczej beztroski i szczêœcia. Co rusz mo¿emy spotkaæ m³odych ludzi 
wo³aj¹cych niemym krzykiem o pomoc, uwik³anych w na³ogi, odrzuconych, 
niezrozumianych przez sk³onne do stereotypowego myœlenia spo³eczeñstwo. Sami 
prze¿ywaliœmy i prze¿ywamy nadal ciê¿kie chwile. Walczymy o ka¿dy promieñ 
s³oñca, zanim kolejna o³owiana chmura trosk zd¹¿y zakryæ jego tarczê. 
Mimo to nie poddajemy siê, bo wiemy, ¿e szczêœcie nie zale¿y od iloœci problemów, 
a raczej od naszej reakcji na nie. 

W grudniu zastanowimy siê nad RODZIN¥. Has³o miesi¹ca brzmi: „Dom rodzinny 
to nie budynek, ale ludzie, którzy go tworz¹”. Ju¿ od pocz¹tku miesi¹ca liczymy dni 
do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i przepustek do domu, gdzie czekaj¹ na nas najbli¿si. 
Okres oczekiwania na Narodzenie Pana Jezusa jest szczególnie wa¿ny w roku, 
nigdy tak bardzo nie têsknimy za ciep³em rodzinnego domu, jak zim¹, gdy œnieg 
bia³ym p³aszczem przykrywa wsie i miasta. 
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By Œwiêta Bo¿ego Narodzenia 
by³y czasem nadziei, 

podnoszenia siê z trudów i patrzenia 
z odwag¹ w przysz³oœæ.

By moc rodz¹cego siê Chrystusa 
pozwala³a nam 

iœæ z podniesion¹ g³ow¹ w kierunku 
drugiego cz³owieka. 

Byœmy potrafili dostrzegaæ to, co 
niewidzialne dla oczu, a czytelne dla 



3Wywiad z ciekawym czlowiekiem
Wywiad z proboszczem parafii  Œwiêtego Micha³a w Mszanie Dolnej 

MOW: Jak d³ugo ksi¹dz proboszcz pracuje w parafii œwiêtego Micha³a Archanio³a 
Mszanie    Dolnej?
Goœæ: Od 2007roku od lipca
MOW: Gdzie dotychczas ksi¹dz proboszcz pracowa³? 
Goœæ: W ró¿nych miejscach poczynaj¹c od 1980 roku Bielsko- Bia³a, Jaworzno- 
Szczakowa, Kraków, £opuszna
MOW: Czy mo¿e ksi¹dz proboszcz powiedzieæ nam coœ wiêcej o pracy na misjach?
Goœæ: Od 1988 do 1993 pracowa³em w Brazylii w Rio De Janeiro w parafii brazylijskiej  
na terenie której mieszka³o  kilkanaœcie tysiêcy mieszkañców z tego nie du¿a czeœæ 
uczêszczaj¹cych do koœcio³a. Ludnoœæ w Brazylii jest bardzo zró¿nicowana tak pod 
wzglêdem pochodzenia jak i koloru skóry. Na terenie tej parafii istnia³a jedna z 
najg³oœniejszych szkó³ Samby, bior¹ca udzia³ w Karnawale. Czêœæ ludnoœci jest 
bardzo uboga i biedna, st¹d praca polega³a tak¿e na organizowaniu ro¿nych form 
pomocy dla najbiedniejszych, w tym dzieci. Katechizacja obejmuje tylko 
przygotowanie do Chrztu œw., I Komunii Œwiêtej  i Bierzmowania, st¹d wiedza religijna 
podlega wielu zagro¿eniom, a obecnych jest bardzo wiele sekt i wyznañ. Nad 
miastem, na szycie Cocowado jest pomnik Chrystusa Zbawiciela widoczny z 
ka¿dego miejsca w mieœcie. 
MOW: Jak ksi¹dz odkry³ powo³anie? Ile ksi¹dz proboszcz mia³ wtedy lat? 
Goœæ: Ostateczna decyzjê podj¹³em w czasie rekolekcji dla maturzystów w ostatniej 
klasie liceum.
MOW: Co proboszcz myœli o M³odzie¿owym Oœrodku Wychowawczym i jego 
mieszkañcach czyli o nas tzw. trudnej m³odzie¿y ?
Goœæ:  Myœlê z sympati¹ i myœlê o tym ¿e powinienem czêœciej siê z wami spotykaæ 
¿eby lepiej was poznaæ i zaprzyjaŸniæ siê z niektórymi. Pragnê przed Œwiêtami w 
czasie rekolekcji razem z ksiêdzem diakonem spotkaæ siê z wami
MOW: Jakie ksi¹dz ma zdanie o dzisiejszej m³odzie¿y?
Goœæ: M³odzie¿ w wiêkszoœci ma wielkie szanse na rozwój i kszta³cenie, problem 
polega na tym, aby umieæ to wykorzystaæ. 
MOW: Jakie ksi¹dz proboszcz ma nastawienie do ch³opców z oœrodka?
Goœæ: Pozytywnie i oczekuje wiêkszej wspó³pracy ni¿ dot¹d, to znaczy ró¿nych  form 
wzajemnych spotkañ i organizowania odpoczynku (bacówka).
MOW: Jakie widzi ksi¹dz formy wspó³pracy z oœrodkiem, czy mo¿emy zrobiæ cos 
po¿ytecznego dla parafii i jej mieszkañców? 
Goœæ:  Tak,  oczywiœcie prace gospodarcze, porz¹dkowe ale tak¿e udzia³ w 
organizowanych formach pomocy dla parafii i wolontariacie.
MOW: Co ksi¹dz lubi robiæ w wolnej chwili?
Goœæ: Bierny odpoczynek to ksi¹¿ki, a czynny to wêdrówki  i spacery po górach.
MOW: Czy jako nastolatek by³ ksi¹dz grzeczny i u³o¿ony i nie sprawia³ ksi¹dz 
problemów?
Goœæ: Nie do koñca (hahaha)
MOW: Czy mia³ lub ma ksi¹dz proboszcz jakieœ zainteresowania zwi¹zane ze 
sportem?
Goœæ: Zima narty, a latem rower. 
MOW: Jest nam mi³o, ¿e zechcia³ udzieliæ nam ksi¹dz proboszcz wywiadu. Dziêkuje i 
pozdrawiamy tych, którzy bêd¹ to czytaæ.
Goœæ: ¯yczê wam wszystkiego najlepszego i mam nadzieje, ¿e wasze pismo pomo¿e 
jeszcze w lepszej integracji Oœrodka i parafii a, i jeden egzemplarz dla mnie. I pytanie 
ode mnie: co wy oczekujecie ze strony ksiêdza i parafii? 

Wywiad przeprowadzili Janusz Kosior i Joanatan Wojtasik

ksiêdzem Jerzym RaŸnym
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Tak by³o
Na czwartek 23.10.2010 zosta³ przewidziany 
w naszym Oœrodku rajd promienisty. Niestety 
z powodu z³ej pogody rajd siê nie odby³, w 
zamian za to na œwietlicy zorganizowano  
„slajdowisko ” i zabawê konkursow¹. 
Wychowawca Robert £abuz, znany nam ju¿ 
jako dobry fotograf, przygotowa³ pokaz 
slajdów. By³y to zdjêcia dokumentuj¹ce 
oœrodkowe wycieczki z zesz³ego roku 
szkolnego.
 Na pocz¹tek przypomnieliœmy sobie nasz¹ 
wycieczkê nad jezioro Czorsztyñskie. 
Nastêpnie obejrzeliœmy zdjêcia naszych 
kolegów wykonane ró¿nymi technikami na 
kó³ku fotograficznym, a na koniec by³y 
pokazane zd jêc ia  z  ku r su  jêzyka  
angielskiego dofinansowanego przez Unie 
Europejsk¹, który odby³ siê w Œwinoujœciu. 
Mi³o by³o powspominaæ, poœmiaæ siê i na 
nowo prze¿yæ te mi³e chwile. 
Po krótkiej przerwie odby³ siê konkurs 
prowadzony przez wychowawcê Micha³a 
Mrózka . By³ to sprawdzian wiedzy ogólnej  
na przyk³adzie „1z10”, konkurs cieszy³ siê 
du¿¹ popularnoœci¹. W zabawie udzia³ 
wziê³o 14-nastu wychowanków, najlepszy 
okaza³ siê Damian W¹sik, drugie miejsce 
zaj¹³ Janusz Kosior, a trzecie miejsce na 
podium zaj¹³ Mateusz Tomaszuk. 
 Zmêczeni wysi³kiem umys³owym udaliœmy 
siê na drugie œniadanie. Posileni stanêliœmy 
do konkurencji sportowych. Wychowawca 
Zbigniew Karpierz i wychowawczyni Ola 
Kopyc iñska   p r zygotowa l i  tu rn ie j  
pi³karzyków i tenisa sto³owego.  po ciê¿kich 
zmaganiach najlepszymi w „pi³karzami” 
okazali siê Andrzej Jonak i Damian W¹sik,  w 
tenisie sto³owym nie pokonanym zosta³ 
Arkadiusz Wêgrzyn. Po mimo z³ej pogody i 
tego nie typowego rajdu  dzieñ spêdziliœmy 
bardzo mi³o i weso³o.

 Damian Szczupak

Niestety, pope³niliœmy zbyt du¿o b³êdów 
taktycznych. Jednym z nich by³ b³¹d w 
naszej  dru¿ynie polegaj¹cy na z³ym  
powo³aniu pi³karzy,  nastêpnymi b³êdami 
by³y ustawienia i zmiany. 
Po meczu z Krakowem by³ remis 6:6; kibice 
byli rozczarowani tym wynikiem.  Z 
wychowawcami mecz zakoñczy³ siê klêsk¹ 
9:7. Nie poddajemy siê,  planowany jest 
rewan¿ w Krakowie. Lecz to nie jest 
najwa¿niejsze spotkanie.  Teraz skupiamy siê 
na turnieju mistrzostw polski w pi³ce no¿nej. 
Bêdziemy chcieli graæ jak najlepiej, bo nie 
chcemy ¿eby znowu powtórzy³a siê taka 
pora¿ka.

Mateusz Tomaszuk

Wielki turniej
Dnia 25 listopada w Krakowie odby³ siê 
turniej  pi ³k i  no¿nej M³odzie¿owych 
Oœrodków Wychowawczych. W turnieju 
wziê³y udzia³ 4 dru¿yny : Mow Kraków, Mow 
Wielkie Drogi, szko³a z Krakowa, oraz Mow 
Mszana Dolna. Nasz dru¿yna wyst¹pi³a w 
sk³adzie : Adamczyk Krystian (K), Arkadiusz 
Wêgrzyn, Marcin Kmiotek, Piotr Danak, 
Damian W¹sik, Dawid Stencel, Tadeusz 
Pietrzko, Mateusz  Tomaszuk (Br). Dru¿ynê 
prowadzi³ p. Jurek Juzuñ, wspomaga³ p. 
Przemys³aw Paruszewski.
Turniej odbywa³ siê pod tzn. balonem na 
sztucznej nawierzchni. System rozgrywania 
meczy by³ „ka¿dy z ka¿dym”, trwaj¹cy 
30min. Nasza dru¿yna najlepiej nie wypad³a, 
zabrak³o szczêœcia, precyzji i dok³adnoœci. W 
pierwszym meczu posz³o œwietnie,  
wygraliœmy 5:0  z Wielkimi Drogami, 
natomiast póŸniej nieco  s³abiej. Najpierw 
przegraliœmy ze szko³¹ z Krakowa 3:2 i w 
ostatnim meczu pora¿ka z MOW Kraków 2:1. 
Na sam koniec organizatorzy zaprosili 
wszystkie dru¿yny na ciep³y posi³ek, 
natomiast póŸniej odby³o siê wrêczenie 
nagród, dyplomów i pucharów. Pierwsze 
miejsce zajê³a dru¿yna z Krakowa, drugie 
miejsce zaj¹³ MOW Kraków, trzecie miejsce 

ACH, TEN MECZ
Mszana Dolna, no i na 4 pozycji by³y Wielkie 

Dnia 23 paŸdziernika w sobotê rozegraliœmy 
Drogi. Organizatorzy wytypowali tak¿e króla 

turniej pi³ki no¿nej. Z  naszego oœrodka by³y 2 
strzelców którym zosta³ Arkadiusz Wêgrzyn z 

dru¿yny: jedna  wychowawców, druga  
naszej dru¿yny strzelaj¹c 5 bramek oraz 

wychowanków i przyjezdna dru¿yna 
najlepszego bramkarza ze szko³y z Krakowa. 

wychowanków z MOW z Krakowa. Nasza 
Wszyscy siê dobrze bawili, i mamy nadzieje, 

dru¿yna by³a bardzo pewna siebie i myœla³a, 
¿e nastêpnym razem bêdzie lepiej i tego 

¿e wygra turniej czyli zwyciê¿y dwie dru¿yny 
¿yczymy naszej dru¿ynie . 

– wychowawców i kolegów z Krakowa. 
Krystian Adamczyk

Wiadomoœci Oœrodkowe



5Moja Grupa
Moja grupa to grupa I. Mieszkamy na parterze budynku M.O.W. Mamy trzech 
wychowawców grupowych: pana Józefa Kuziaka, pana  Roberta £abuza i pana 
Rafa³a Borowieckiego. Na grupie jest nas oœmiu, bo Wytrzeszcz uciek³ . Do grupy 
nalez¹: Ma³y, Marcin, Janusz, Police, Gruby, Aruœ , Arbuz i ja. Ma³ego znam ju¿ parê 
lat, jesteœmy kolegami, razem jeŸdzimy na przepustki i wracamy do M.O.W. On jest 
bardzo ³ebski, pomaga rozwi¹zywaæ grupowe problemy. Janusz to te¿ mój kolega 
ale znamy siê nieco krócej ni¿ z Ma³ym, co nie znaczy, ¿e go nie zd¹¿y³em dobrze 
poznaæ. Dzielimy siê wszystkim (g³ównie s³odyczami)czêsto kombinujemy, ca³e dnie 
poœwiêcamy rozmowie na jakiœ temat. Jest bardzo mi³y i ¿yczliwy wobec mnie, co u 
niego bardzo ceniê. Gruby, Police, Marcin,Aruœ i Arbuz o nich nie wspomnê, bo nie 
zd¹¿y³ bym na dzisiejszych odrabiankach tyle napisaæ, ale dodam, ¿e s¹ ok. N a s z a  
grupa podzielona jest na dwie sypialnie, ja œpiê na jednej z Jankiem i Marcinem, a 
reszta na drugiej. Nasze kontakty z wychowawcami s¹ dobre, choæ mog³yby byæ 
lepsze. Najwiêksz¹ udrêk¹ s¹ dla nas posi³ki na oœrodkowej sto³ówce,rozwijamy siê i 
chodzimy g³odni, a jak wiadomo Polak g³odny Polak z³y, co prowadzi do wielu 
przypa³ów. Jest spoko!

Warto pomagaæ innym 
Niesienie pomocy innym ma sens. Jednak wielu ludzi o tym zapomina, s¹ obojêtni na 
krzywdê innych, przechodz¹ obok, jakby nigdy nic siê nie sta³o, tak jak w przypowieœci 
o Mi³osiernym Samarytaninie . Dwóch z przechodniów, jeden po drugim, gdy 
napotkali le¿¹cego prawie martwego mê¿czyznê przeszli obok. W koñcu mê¿czyznê 
spotyka Samarytanin, którego widok ten wzruszy³ g³êboko. Pomóg³ mê¿czyŸnie, 
opatrzy³ jego rany, potem zabra³ go do gospody i zap³aci³ gospodarzowi za opiekê 
nad nim. Zachowa³ siê w sposób dla niego normalny, bo tak naprawdê to nic nie 
kosztuje, a jego krêgos³up moralny nie pozwala³ mu przejœæ obojêtnie. 
Dobrze, ¿e wielu ludzi postêpuje podobnie, zak³adaj¹ ró¿nego rodzaju organizacje 
aby nieœæ pomoc potrzebuj¹cym. Bo tak na prawdê ta nasza obojêtnoœæ nie 
prowadzi do niczego dobrego. Ka¿dy mo¿e siê o tym przekonaæ wystarczy pomyœleæ, 
gdy karta obróci siê przeciwko nam, my bêdziemy potrzebuj¹cymi a inni mog¹ byæ 
obojêtni, to daje wiele do myœlenia. Wiêc stwierdzam,  i¿ warto pomagaæ innym, bo w 
koñcu i my byæ mo¿e bêdziemy potrzebowaæ pomocy.

Marcina Bawo³



6List do kolegi
Sie ma,  
co tam u Ciebie s³ychaæ Ziomek?  Za³atwi³eœ ju¿ sobie 
szko³ê i skoñczy³eœ z tym æpaniem? U mnie w oœrodku jest w 
porz¹dku ,mam du¿o fajnych kolegów. Nie mo¿na tu 
paliæ, ale sobie radzê.  Za palenie musimy robiæ po 20 
pompek i po krzy¿yku, a on kosztuje bo obni¿a na 
kieszonkowe. W wolnym czasie chodzê na si³ownie i 
ogl¹dam telewizje. W poniedzia³ki i pi¹tki mam warsztaty i 
uczymy siê zawodu posadzkarza. Nale¿ê te¿ do kó³ka 
dziennikarskiego, jak zrobimy gazetkê to Ci przywiozê. 
Trzeba coœ robiæ, to czas szybciej mija. 
Na œwiêta mo¿e przyjadê jak S¹d da mi zgodê, to siê 
spotkamy i pogadamy jak kiedyœ. W grudniu mam 
osiemnastkê i chyba wyjdê na sta³e z tego oœrodka, albo 
zostanê ¿eby skoñczyæ szko³ê. Ten plus, ¿e bêdê mia³ 
zawód i bêdê móg³ iœæ do pracy. Dobra bêdê koñczy³, bo 
ju¿ wychowawca mówi ¿ebym robi³ dy¿ur. Pozdrów tam 
w s z y s t k i c h  z i o m k ó w  i  t r z y m a j  s i ê  W i e s i e k .                                                                                                                   

Pozdrawia     Mati, Mateusz Tomaszuk.  

Reporta¿ o wyborach do samorz¹du
Dnia 14 paŸdz iern ika o godzin ie 20:00 w M³odz ie¿owym Oœrodku 
Wychowawczymodby³y siê wybory do Samorz¹du Oœrodkowego. Ka¿da grupa 
wytypowa³a po dwóch kandydatów, czyli w sumie oœmiu wychowanków konkurowa³o 
o tytu³ przewodnicz¹cego, a byli to Dawid Trzpis i Jonatan Wojtasik z grupy IZSZ, Jonak 
Andrzej i Bernaœ  Szymon z grupy II gimnazjum, Seweryn Radziñski i Danak Piotr z grupy III 
gimnazjum orazW¹sik Damian i Tomaszuk Mateusz z grupy IIZSZ, ale oni nie mogli 
startowaæ na przewodnicz¹cego z powodu kary grupowej.Ka¿da grupa mia³a 
przedstawiæ swój program wyborczy najpierw w interesuj¹cy, graficzny sposób w 
formie plakatu, potem przedstawiæ go osobiœcie przed wszystkimi kolegami. 
W Komisji Wyborczej ugoszczono takie osoby jak Damiana W¹sika, wychowanka z 
najd³u¿szym sta¿em w MOW w Mszanie Dolnej, wychowawcê pana Marcina 
Zimowskiego i pani¹Janinê Dudzik. Wybory prowadzi³a pani Katarzyna Piecyk. Gdy 
kandydaci czytali swoje postulaty na sali by³o du¿o œmiechu. 
Potem ka¿dy z wychowanków podpisa³ siê na specjalnej liœcie uprawionych do 
g³osowania i odebra³ karê do g³osowania z nazwiskami szeœciu kandydatów. Móg³ 
zaznaczyæ krzy¿yk tylko przy jednym nazwisku. Niestety, mimo prostej instrukcji, nie 
wszyscy zrozumieli i kilka g³osów by³o nie wa¿nych. Jeden wychowanek odmówi³ 
prawa wziêcia udzia³u w wyborach. 
W czasie g³osowania kandydaci byliniespokojni, a¿ wreszcienast¹pi³ koniec 
g³osowania. Komisja podliczy³a g³osy  i  po chwili podano wyniki;okaza³o siê ¿e 
Seweryn Radziñski wygra³ i zosta³ przewodnicz¹cym, oddano na niego 11 g³osów. Na 
Damiana W¹sika nie oddawano g³osów ale i tak zosta³ on zastêpc¹. Jonatan Wojtasik, 
pisz¹cy ten tekst,  zosta³ sekretarzem Samorz¹du, a oddano na niego  4 g³osy. Na 
pozosta³ych  kandydatów g³osowano ró¿nie, ale niezale¿nie od liczby g³osów wszyscy 
i tak reprezentuj¹ swoje grupy w Samorz¹dzie Uczniowskim naszego oœrodka.Po 
wyborach, tego samego wieczoru, Samorz¹d spotka³ siê z pani¹ Dyrektor i ustaliliœmy, i¿ 
opiekunem naszym zostanie wychowawca Marcin Zimowski. No i zaczêliœmy dzia³aæ!

Jonatan Wojtasik
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magnetycznego s¹ gwa³towne jak  Koniec Œwiata 
uderzenie b³yskawicy.”NASA ostrzega: potê¿ne burze 
W 2013 roku S³oñce ma wybudziæ siê z s³oneczne w 2012 roku spowoduj¹ 
“okresu ciszy”, w którym znajduje siê ogromne zniszczenia
obecnie. Cykl magnetyczny S³oñca 
trwa 22 lata, natomiast nasilenie 
rozb³ysków s³onecznych nastêpuje co 
11 lat. W roku 2012 oba zjawiska maj¹ 
siê na³o¿yæ.

                    Opracowa³ Damian W¹sik

Zmiana klimatu zagra¿a bia³ym 
niedŸwiedziom: nie mog¹ polowaæ 
Kanadyjskie niedŸwiedzie polarne nie 
maj¹ jak polowaæ -  a larmuj¹ 
specjaliœci w Kanadzie. Ocieplenie Obraz powierzchni S³oñca 
klimatu sprawia, ¿e Zatoka Hudsona 
zamarza w tym roku z opóŸnieniem, a 

Naukowcy z NASA przestrzegaj¹ przed 
misie nie maj¹ gdzie czatowaæ na foki.

burz¹ s³oneczn¹ o niespotykanej 
dot¹d sile, maj¹c¹ nast¹piæ w 2012 

Dla cz³owieka nie ma nic nie roku. W jej wyniku mog¹ zostaæ 
mo¿liwego. Opanowaliœmy przestrzeñ uszkodzone sieci energetyczne, sprzêt 
powietrzn¹, polecieliœmy nawet w e lekt ron iczny  i  wszys tk ie  inne 
kosmos, zdobyliœmy wszystkie góry, urz¹dzenia, na które maj¹ wp³yw fale 
niestety oceaniczne g³êbiny s¹ dla nas elektromagnetyczne. WyobraŸmy 
nadal rejonem nie do pokonania. sobie, ¿e nagle przestaj¹ dzia³aæ 
Najlepiej wyszkoleni, igraj¹cy ze urz¹dzenia w szpitalach czy bankach, 
œmierci¹ nurkowie, rzadko kiedy systemy kontroli lotów, niemo¿liwa staje 
s c h o d z ¹  p o n i ¿ e j  7 0  m e t r ó w .  siê komunikacja telefoniczna, Internet 
G³êbokoœæ 240 m jest ju¿ dla cz³owieka przestaje dzia³aæ. W takiej sytuacji 
œmiertelna. Najwiêkszym problemem w spo³eczeñstwo mo¿e ogarn¹æ totalny 
nurkowaniu g³êbinowym jest zmiana chaos. Potencjalne koszty strat bêd¹ 
oddz ia ³u j¹cego na cz ³owieka niewyobra¿alnie wysokie.
ciœnienia oraz dekompresja, która przy „Wiemy, ¿e to nadchodzi, ale nie 
zbyt szybkim wynurzaniu mo¿e jesteœmy pewni jak Ÿle bêdzie”, mówi dr 
doprowadziæ do rozerwania p³uc Richard Fisher, dyrektor wydzia³u 
pêcherzykami powietrza, a nawet Heliofizyki (fizyki S³oñca) w NASA.
œmierci. Problem ten mo¿na omin¹æ Urz¹dzenia elektroniczne bêd¹ 
oddychaj¹c „tlenem w p³ynie” – nara¿one na zak³ócenia. Satelity, 
twierdzi amerykañski naukowiec n a w i g a c j a  G P S ,  k o m p u t e r y  
Arnold Lande. P³yn móg³by byæ kontroluj¹ce ruch lotniczy, systemy 
wprowadzany do organizmu przez bankowe, domowe komputery, 
he³m, wype³niaj¹c stopniowo p³uca, wszystko co oparte jest na elektronice. 
tchawicê, jamê ustn¹ oraz z zewn¹trz Ca³y œwiat bêdzie nara¿ony na 
wszystkie otwory w g³owie nurka problemy. Pr¹du mo¿e zabrakn¹æ w 
( n o z d r z a ,  u s z y )  u m o ¿ l i w i a j ¹ c  wielu rejonach, naprawy bêd¹ trudne i 
utrzymanie równego ciœnienia. Nie ma czasoch³onne. Najgorsze, ¿e problemy 
ryzyka dekompresji, a nurek mo¿e wyst¹pi¹ nagle — rozb³yski na S³oñcu 
wejœæ na znacznie wiêksze g³êbokoœci. p o w o d u j ¹ c e  z m i a n y  p o l a  

Ciekawe, ciekawsze, interesuj¹ce….. czyli ciekawostki ze œwiata nauki 
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Coœ o naszych Warsztatach

W dniu 3 oraz 4 grudnia odby³y siê 
warsztaty komunikacji i asertywnoœci w 
K l u s z k o w c a c h .  W a r s z t a t y  t e  
prowadzi³a pedagog Ola oraz 
p s y c h o l o g  p a n i  B e a t a .  
Zakwaterowaliœmy siê w pensjonacie   
Stokrotka, gdzie  odbywa³y siê zajêcia i 
jedliœmy posi³ki. Warsztaty trwa³y od 
r a n a  d o  w i e c z o r a ,  b y ³ y  
przeprowadzane ro¿ne zabawy, gry a 
tak¿e by³o te¿ trochê æwiczeñ i 
rozmów na temat ¿ycia. Wróciliœmy  
wszyscy zadowoleni, choæ by³o troszkê 
c i ê ¿ k o .  W a r s z t a t y  t e  b y ³ y  
sponsorowane przez Unie Europejska 
projektu „Samodzielne ¿ycie”.
                              Krystian Adamczyk

Wolontariat
Wolontariat- bezp³atne, dobrowolne, œwiadome dzia³anie na rzecz innych, 
wykraczaj¹ce poza wiêzi rodzinno-kole¿eñsko- przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu: 
bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd. 
To po prostu bezinteresowna praca na rzecz drugiej, potrzebuj¹cej osoby.
Wolontariusz - ka¿da osoba, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia 
wykonuje œwiadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych 
wykraczaj¹c poza wiêzi kole¿eñsko-rodzinne.

Na terenie Mszany Dolnej istnieje kilka Klubów Wolontariuszy, a jeden z nich dzia³a 
przy M³odzie¿owym Oœrodku Wychowawczym który prowadz¹ wychowawcy Micha³ 
Mrózek i Joanna Przyprawa.
Do wolontariatu nale¿y wielu wolontariuszy z MOW:

!Dawid Trzpis
!Jonatan Wojtasik
!Daniel Ko³acz
!Patryk Po³awski
!Damian W¹sik
!Mateusz Tomaszuk

9
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Nasi wolontariusze pomagaj¹ starszym, 
niepe³nosprawnym i schorowanym 
ludziom przy:
!pracach w ogrodzie
!przygotowaniu opa³u na zimê
!pracach remontowo-wykoñczeniowych
!wspieranie dobrym s³owem
!itp...

Wolontariat to nie tylko praca ,ale tak¿e zabawa. Wraz z innymi wolontariuszami z 
ca³ej Polski spotykamy siê i urz¹dzamy zabawy integracyjne, na których œwietnie siê 
bawimy.
Moim zdaniem wolontariat jest OK  



Wolontariat w Mszanie Dolnej

Co jakiœ czas przyje¿d¿aj¹ do naszego Oœrodka Wolontariuszki z Nowego S¹cza . 
Dziewczyny zawsze, gdy  przyje¿d¿aj¹, to maj¹ wszystko fajnie zaplanowane na ca³y pobyt. 
Ostatnim razem jak przyjecha³y w weekend,  to by³o naprawdê weso³o i spokojnie. 
Dziewczyny zrobi³y wiele ró¿nych zabaw np.:  zabawa w rekina i ratowników, rzucanie pi³k¹ 
do celu, tañce. 
Po tym wszystkim by³a kolacja, a po niej pogodny wieczorek, podczas którego zebrali siê 
wszyscy, którzy chcieli coœ siê dowiedzieæ, jak to jest byæ wolontariuszem. Na tym 
pogodnym wieczorze dziewczyny równie¿ czyta³y ró¿ne ¿yciowe historie, które s¹ na 
prawd¹ bardzo trudne równie¿ dla niektórych z nas. Od Wolontariuszek mo¿na siê 
naprawdê du¿o dowiedzieæ o tym, co robi¹ i czym siê zajmuj¹; a tak po za tym, u nasz te¿ 
jest paru wolontariuszy, którzy te¿ s¹ wolontariuszami i  pomagaj¹ innym ludziom np. kosiæ 
trawê, zagrabiaæ liœcie czy chodz¹ do przedszkola z teatrzykiem kukie³kowym.   

Damian W¹sik

SLOWNICZEK WYCHOWANKA

Odpowiedzialnoœæ- jest to gotowoœæ do odpowiadania przed sob¹, 
odpowiedzialnoœæ mo¿na braæ i j¹ ponosiæ, np. bierzemy odpowiedzialnoœæ za 
kogoœ lub coœ i odpowiadamy za to co siê stanie. Osob¹ odpowiedzialn¹ mo¿emy 
kogoœ nazwaæ wtedy, gdy jest on  godny zaufania, konsekwentny, np.: ja nawali³em 
i ja ma odwagê przyznaæ siê do tego 

Samowychowanie- jest to dobrowolne, wynikaj¹ce z w³asnej potrzeby kszta³towanie 
i doskonalenie w³asnych postaw, charakteru, pogl¹du na œwiat, zdolnoœci. W 
pewnym momencie dorastania odczuwamy potrzebê g³êbszego zastanowienia siê 
nad sob¹ i ocenienia w³asnej wartoœci, np. co potrafiê, czy mam kolegów, czy 
zas³uguje na szacunek, jakie mam zdanie na temat dopalaczy…

Samodyscyplina- polega na dyscyplinowaniu samego siebie, jest to wyraz 
dojrza³oœci, a tak¿e wychowania, np. jestem w oœrodku i mimo, ¿e mam sposobnoœæ 
nie uciekam; pali³em, a teraz rzucam palenie, systematycznie poprawiam oceny

Krystian Adamczyk

PORADNIK WYCHOWANKA

Dlaczego jesteœ w oœrodku?
Je¿eli jesteœ w m³odzie¿owym oœrodku socjoterapii (MOS), trafi³eœ do niego na 
podstawie:
• orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, ¿e wymagasz specjalnych, 
wyj¹tkowych warunków do nauki i wniosku twoich rodziców lub opiekunów, albo
• orzeczenia s¹du rodzinnego.
Krótko mówi¹c, celem umieszczenia w oœrodku jest nauczenie Ciê pewnych zasad 
obowi¹zuj¹cych w spo³eczeñstwie, u³atwiaj¹cych ¿ycie wœród Twoich rówieœników 
i osób doros³ych.

10
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Samorz¹d uczniowski
Bardzo wa¿na dla Ciebie instytucja, czyli 
samorz¹d. Tworz¹ go wszyscy 

wychowankowie oœrodka. Dlaczego jest 

taki wa¿ny? Przede wszystkim dlatego, ¿e 
mo¿e przedstawiaæ wnioski dotycz¹ce 
Twoich praw i praw innych 
wychowanków. Te wnioski mog¹ byæ 
sk³adane radzie oœrodka, radzie 
pedagogicznej oraz dyrektorowi.

Przeniesienie do innego oœrodka
Mo¿e byæ tak, ¿e zostaniesz 

przeniesiony do innego oœrodka. To 

zawsze s¹ wyj¹tkowe przypadki. 
Chodzi g³ównie o sytuacje, gdy 
dla Ciebie przeniesienie jest 
najlepszym rozwi¹zaniem (czyli jest 
to dobre dla Twojego procesu 

resocjalizacyjnego lub 

terapeutycznego). Przeniesienie 

mo¿e nast¹piæ na wniosek 
dyrektora oœrodka, w którym teraz 

przebywasz.

Twój pobyt w oœrodku

Oœrodek zapewnia Ci opiekê 24 godziny na dobê. Nawet w nocy, ¿eby zapewniæ Ci 
bezpieczeñstwo, opiekê sprawuje wychowawca i co najmniej jeden inny pracownik. 

Nie jest tak, ¿e jesteœ w oœrodku raz na zawsze. Œrodek wychowawczy, który orzek³ 

s¹d wobec Ciebie, z regu³y ustanie z chwil¹ ukoñczenia przez Ciebie 18 lat. Poza 
tym mo¿e on zostaæ zmieniony, a wówczas Twój pobyt w oœrodku mo¿e trwaæ 
krócej. Oczywiœcie decyzje podejmuje s¹d rodzinny. Pamiêtaj, ¿e dyrektor oœrodka 
mo¿e wyst¹piæ do s¹du o to, ¿eby zmieniæ œrodek na inny albo o to, by go uchyliæ. 
Swój wniosek musi uzasadniæ - musi przedstawiæ informacjê o tym, na ile poprawi³o 
siê Twoje zachowanie, jak poskutkowa³y wobec Ciebie dzia³ania wychowawców i 
psychologów (dzia³ania resocjalizacyjne lub terapeutyczne).

Urlopowanie
Masz prawo do kontaktów ze swoj¹ rodzin¹. Ale to prawo w niektórych 

przypadkach mo¿e byæ ograniczone. Nie jest przecie¿ tak, ¿e spotykasz siê z rodzin¹ 

w ci¹gu zajêæ, czy kiedy tylko zechcesz.
Decyzjê o urlopowaniu podejmuje s¹d rodzinny. ¯eby s¹d zaj¹³ siê spraw¹, wnieœæ o 
to musi dyrektor oœrodka, który z kolei bêdzie dzia³a³ na proœbê wychowawcy 

odpowiedzialnego za realizacjê Twojego indywidualnego programu. Wychowawca 

jest wiêc t¹ osob¹, do której mo¿esz siê zg³osiæ z proœb¹ o urlopowanie do domu.
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Redakcja: 
 Mateusz Tomaszuk,Krystian Adamczyk, Damian Szczupak

Opieka i nadzór : - Katarzyna Piecyk
- Przemys³aw Paruszewski
- Dariusz Sochacki

M³odzie¿owy Oœrodek Wychowawczy im.Ks.Karola Wojty³y
34-730 Mszana Dolna, ul.Fabryczna 3, sekretariat tel.183310015,internat tel.183310167
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