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ARTYSTYCZNE DUSZE
czy rzeźby. Zdobienie gotowego wyrobu rozwija poczucie estetyki. Wypalanie gotowych "dzieł" w piecu ceramicznym utrwala efekt swojej pracy i
daje możliwość "pochwalenia się" jej
wynikami przed szerokim gremium na
wystawie, kiermaszu itp. Nasz Ośrodek dysponuje kompletnym zestawem
do prowadzenia takich zajęć, które
odbywają się pod kierunkiem pani Eli,
prace wykonane przez wychowanków
możemy zobaczyć na zdjęciach a stała
wystawa prezentowana jest w sali konferencyjnej. Również pani Jola prowadzi zajęcia z arteterapii, uczniowie pod
jej kierunkiem przygotowują gazetki
okolicznościowe i tematyczne a także
stroiki świąteczne. Ostatnim dziełem
był piękny koszyk wielkanocny, z kogliny. Zajęcia na kołach garncarskich lei pani Stenia zmobilizowała młodzież
rozwijają aktywność ucznia, glina
"każe" młodemu człowiekowi działać.
A działanie jest podstawą rozwoju. Praca przy kole garncarskim, wyrabianie
gliny pobudza pracę mięśni. Zatrudnione przy tej pracy partie mięśni nie są
aktywne przy żadnym innym rodzaju
ruchu. W mózgu otwierają się nowe
połączenia neuronowe. Praca przy kole
Zajęcia związane z wyrabianiem gliny
są szczególnie istotne w terapii dzieci i
młodzieży. Praca z gliną, ugniatanie jej,
lepienie pobudza aktywność uczniów,
zmusza je do wysiłku nie tylko fizycznego ale także umysłowego, muszą oni
podjąć decyzję, sami wymyślić co zrobić z trzymanym w rękach kawałkiem
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Rok szkolny 2010/2011 dobiegł końca,
uroczyste zakończenie połączone z pożegnaniem klasy trzeciej gimnazjum zorganizowała pani Jola i pani Ania. Zdolności

Wakacje ! ! !

artystyczne
niektórych wychowanków
ostatni raz, niektórzy podejmą naukę w
szkołach średnich ale są też i tacy którzy
dalszą edukację dokończą w innych MOW-

ach. W uznaniu wysiłków włożonych w
proces nauczania im poprawę zachowania
Dyrektor wręczył nagrody i dyplomy.

poprawia i ćwiczy słabą koordynację
wzrokowo- ruchową. Wyrabianie gliny
pobudza również receptory nerwowe w
skórze. Dodatkową motywacją podejmowania działań jest niemal natychmiastowy efekt pracy własnej w postaci
gotowego wyrobu np. wazonu, filiżanki

do udziału w zespole wokalnym, efekty pracy mogliśmy zobaczyć a w zasadzie usłyszeć na uroczystym apelu
połączonym z występem jasełkowym.
Wychowankowie bardzo cenią sobie te
zajęcia i chętnie w nich uczestniczą
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D ZIEŃ N AUCZYCIELA
w strażnicy
przyrody w
Garbnie odbyło się oficjalne
spotkanie wszystkich pracowników naszej placówki.
Dyrektor Andrzej Walesiak

Spotkanie u Starosty z okazji Dnia Nauczyciela miało
dla nas wyjątkowy charakter. W uznaniu ciężkiej pracy troje naszych nauczycieli
zostało
uhonorowanych
przez Starostę nagrodami a
Placówka została doposażona w sprzęt o wartości ponad 8 tys. złotych. Następnie

wie zaprezentowali swoje
zdolności wokalne i plastyczne.

podsumował 5-letni okres
pracy MOW-u a także wręczył nagrody i dyplomy pracownikom a Wychowanko-

JASEŁKA
W sali widowiskowej pola- szkoły
nowskiego Domu Kultury
dnia 11 grudnia odbył się
XIII Międzyszkolny Przegląd
Jasełek. W imprezie uczestni-

czyły dzieci z placówek
oświatowych gminy Polanów. Konkurs rozgrywany
był w dwóch kategoriach,

2010

podstawowe

oraz wając srebrną bombkę. Zwycięzcami przeglądu zostali
polanowscy licealiści i oni
będą reprezentować gminę
na przeglądzie w Sianowie.

starsi gimnazjum i liceum.
Nagrodami były bombki w
kolorach medali sportowych
oraz w przeglądzie powiatowym. Nasza drużyna pod
kierunkiem pani Elwiry wypadła bardzo dobrze zdoby-
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I FESTIWAL SPORTU I REKREACJI
Tradycyjnie na początku każdego roku
kalendarzowego w naszym Ośrodku organizowany był turniej tenisa stołowego
placówek opiekuńczo wychowawczych.
W ubiegłym roku odbyła się XX edycja
tego turnieju, w tym roku postanowili-

Swoje umiejętności w akrobatyce sportowej zaprezentowały również uczennice z

gimnazjum polanowskiego. Zwycięzcy
poszczególnych konkurencji otrzymali
nagrody indywidualne, uhonorowano
śmy uatrakcyjnić program i wprowadziliśmy kilka nowych dyscyplin przy okazji zmieniając nazwę na Festiwal Sportu i
Rekreacji. W zawodach oprócz rywalizacji w tenisa stołowego pojawiły się nowe
konkurencje sprawnościowe i siłowe.
Młodzież z zaprzyjaźnionych placówek
MOW rywalizowała w biegu wytrzymałościowym na czas, w celności rzutów do
kosza, w jeździe rowerem treningowym
na czas oraz sprawdzała swoją siłę w
wyciskaniu sztangi oraz najbardziej widowiskowej konkurencji - skoku wzwyż.

również całe drużyny. Zawody zakończył wspólny obiad w naszym Ośrodku.

Eliminacje Powiatowe OTWP
W dniu 26 marca 2011 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie odbyły się Eliminacje Powiatowe XXXIV
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom". Do konkursu przystąpiło około 35 osób. Rywalizacja przeprowadzona została w trzech kategoriach wiekowych: szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Komisja
sędziowska w składzie; st. kpt. Adam Gonciarz, st. bryg. w st. spocz.
Hieronim Kosecki, dh Grzegorz Szkołuda, dh Stanisław Rakowski
wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach: a) szkół podstawowych: Magdalena Tworska
- Sianów b) szkół gimnazjalnych : Hubert Próchnicki - Koszalin c) szkół ponadgimnazjalnych: Grzegorz Sabajtis - Koszalin. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wezmą udział w Eliminacjach Wojewódzkich OTWP w Gryficach w dniu 16 kwietnia 2011r. Informacje ze strony Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Koszalinie.

Eliminacje Mistrzostw Polski

Dokument składał
się z trzech części:
pierwszej, drugiej i
trzeciej.
 Polacy byli waleczni i walczyli w walce o
Anglie, walcząc o niepodległość Anglii.

12 marca nasz ośrodek zorganizował eliminacje halowych mistrzostw Polski w piłce nożnej. W
turnieju wzięło udział sześć drużyn: MOW Łobżenica, MOW Renice, MOW Strzelno, MOW Debrzno, MOW Trzciniec i gospodarz MOW Polanów. Wszystkie

ten sposób zajęliśmy drugie miejsce w naszej grupie i w półfinale
spotkaliśmy się ze Strzelnem.
Niestety nasi chłopcy nie dali
rady i mecz przegraliśmy. Nie
udało nam się wygrać również w
meczu o trzecie miejsce i w zawodach zajęliśmy miejsce czwar-

drużyny były bardzo dobrze
przygotowane i chciały wygrać
turniej co zapewniało udział w
finałach w Babimoście. Pierwszy
mecz nieznacznie przegraliśmy
2:1 z Trzcińcem. W drugim po
zaciętej walce był remis 1:1 i dopiero po rzutach karnych wygraliśmy z drużyną z Debrzna. W

te. Nie awansowaliśmy, spróbujemy w przyszłym roku. MOW
Polanów reprezentowali: Twarowski Szymon, Holka Kacper,
Wrzeszykowski Krystian, Łopuszyński Adrian, Kaszlej Adrian,
Solecki Mateusz, Koliński Andrzej, Nowakowski Dawid, Król
Mateusz.

 Na mordy carów
państwa Europy patrzyły złym okiem.
 Drzymała woził się
wozem naokoło a
Niemcy mogli mu naskoczyć.
 Obywatel po użyciu probierza trzeźwości zmienił kolor. To
znak ze alkohol był
używany.
 Siarka występuje
na zapałkach.

Amatorzy siatkówki
Kolejny raz drużyna MOW
brała udział w cyklicznym
turnieju siatkarzy amatorów
w Polanowie, tym razem
opiekun i zarazem trener
naszj drużyny koleżanka Karolina musiała skorzystać z
pomocy wychowanków aby
uzupełnić skład zespołu. Niestety warunki treningowe o
Ośrodku nie pozwalają na
dobre przygotowanie zespołu brakuje przede wszystkim
pracy zespołowej, pomimo
tego bardzo ambitna gra
sprawiła wiele trudności grupowym przeciwnikom. W

tym roku nie osiągnęliśmy
znaczącego sukcesu jednak
perspektywa budowy salki

sportowej w naszym Ośrodku pozwala wierzyć, że drużyna na kolejne zawody będzie przygotowana i zgrana
perfekcyjnie.

Dzień Dziecka
Jak co roku o tej porze spotykamy się na
festynie z okazji dnia dziecka, w tym
roku z zaproszenia skorzystały placówki
z Renic i Sławna. Konkurencje przewidziane w trakcie trwania festynu miały
charakter zabawy jednak najlepszych
zawodników uhonorowano nagrodami.
Jak co roku najciekawiej wyglądała rywalizacja w skoku wzwyż oraz turniej
siłacza, w biegu na 800m rywalizować z
chłopcami odważyła się zawodniczka ze
Sławna i ukończyła go pokonując wielu
starszych zawodników. W miniturnieju
piłkarskim drużyna dziewcząt niestety
nie sprostała rówieśnikom z drugiej drużyny gospodarzy. W czasie zawodów
wspierali nas strażacy z Polanowa ze
swoim stanowiskiem strzeleckim.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Polanowie
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www.mow.powiat.koszalin.pl
E-mail: mow@powiat.koszalin.pl

