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S UPER GRUPA
Rozpoczęła się pierwsza edycja
konkursu na  Super grupę 2012.
Celem głównym konkursu jest
wspomaganie rozwoju wychowanków w zakresie umiejętności pracy
w zespole, rozwijanie zainteresowań i wykorzystanie własnych
uzdolnień. Konkurs trwał będzie od
listopada 2012 r. do kwietnia 2013 r.
Poszczególnym miesiącom przyświecać będą motta przewodnie, na
temat których przygotować należy
twórczość artystyczną /skecze,
wiersze, piosenki, dramy i inne formy/, prace plastyczno-techniczne /

plakaty, rysunki, formy przestrzenne, stroje/. W ramach konkursu na
 Super Grupę ocenie podlegać
będzie także utrzymanie czystości
w grupach wychowawczych. Wychowankowie mają możliwość wykazania się dużą aktywnością na
rzecz własnego rozwoju i na rzecz
grupy. Niezbędna jest więc kreatywność, wytrwałość w zrealizowaniu pomysłów oraz umiejętność
pracy w zespole. Ponadto oceniane
będą ciekawe i nieszablonowe pomysły, użycie niekonwencjonalnych
materiałów oraz sposobów i technik
wykonania prac plastycznych, a

także formy artystyczne, teatralne i
muzyczne. Prezentacje zawierać
muszą treści przewodnie z poszczególnych miesięcy, spełniać walory
estetyczne i czytelne formy przekazu. Powinny też zawierać treści profilaktyczne, tolerancji, ochrony
przyrody i dbałości o język ojczysty.
Podsumowanie wyników konkursu
i wyłonienie zwycięskiej grupy nastąpi w maju 2013 r. Tematem przewodnim listopada był Światowy
Dzień Rzucania Palenia. W dniu
30 listopada zaprezentowały się 3
grupy wychowawcze, które pokazały tematyczne scenki teatralne, piosenki własnego autorstwa oraz prace plastyczne /plakaty, rysunki,
formy przestrzenne/.Niektórzy
przygotowali na tę okazje ciekawe
stroje i dekoracje. Publiczności najbardziej spodobały się humorystyczne formy artystycznego przekazu, które nagrodzono gromkimi
brawami. Jury wysoko oceniło poziom pierwszej edycji konkursu.
Trzeba się będzie więc natrudzić,
aby w kolejnych edycjach zaskoczyć
jury i publiczność. Za każde z zadań
można było otrzymać do 10 punktów oraz 1 dodatkowy punkt za
odpowiedź na pytanie tematyczne
miesiąca.

Pierwsze miejsce zajęła grupa II/
III uzyskując 8,8 pkt., na drugim
z niewielką stratą do zwycięzców uplasowała się grupa I z 8,3
pkt., na III miejscu grupa
IV /7,2pkt. Wszystkim gratulujemy i życzymy zwycięstwa w kolejnych prezentacjach miesiąca.
Mamy też nadzieję, że profilaktyczny przekaz konkursu przełoży się na codzienność i wielu
wychowanków porzuci ten
zgubny nałóg.
Stenia Walesiak
Monika Jagielska
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Świąteczne obyczaje
Polanowski
Dom
Kultury tradycyjnie
już w okolicach
Świąt Bożego Narodzenia po raz XV
zorganizował Międzyszkolny
Przegląd Jasełek. Uczestniczyły w nim dzieci
ze szkół podstawowych w Polanowie, Żydowie, Bukowie, Nacławiu, świetlic w Rekowie i Rzeczycy Wlk.
oraz młodzież z Zespołu Szkół Publicznych i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Na scenie zaprezentowało się 9 grup. Komisja konkursowa oceniająca
przedstawienia miała bardzo trudne zadanie. Wytypowanie zwycięzcy tym razem sprawiło duży kłopot,
wszystkie zespoły zaprezentowały się bardzo dobrze.
Ostatecznie złote bombki zdobyli: SP Polanów, świetlica w Rekowie Teatr Rekowin, ZSP-Gimnazjum w
Polanowie, Wyróżnienie: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie, za aspekt społeczny przedstawienia, Wyróżnienie dla Kamila Deli i Pawła Szupryczyńskiego
z
MOW w Polanowie,
za postacie bezdomnych. Przewodniczący Rady Miejskiej p.
Józef Wilk oraz dyrektor POKiS p. Feliks
Kostrzak
wręczyli
zwycięzcom bombki i
nagrody książkowe. Wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy. Imprezę zorganizował i sfinansował Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu.

Nucimy, mruczymy i śpiewamy je od zawsze, niektóre
nawet od 500 lat! Wszyscy kochają kolędy i pastorałki.
Czy ktoś może sobie wyobrazić święta Bożego Narodzenia bez łagodnej melodii Lulajże Jezuniu, czy
radosnego Bóg się rodzi? Tradycja śpiewania kolęd
jako pieśni chwalących narodziny Jezusa sięga początków chrześcijaństwa. Jednakże większość śpiewanych
przez nas dziś kolęd powstała w XVII i XVIII wieku. Z
tamtego okresu pochodzą
Przybieżeli do Betlejem,
Wśród nocnej ciszy czy
Dzisiaj w Betlejem. Przez
prawie 300 lat nie straciły one ani na aktualności, ani
na atrakcyjności. Wciąż są najpopularniejszymi utworami słuchanymi i śpiewanymi w okresie Bożego Narodzenia. 19 grudnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie śpiew połączył wszystkich, którzy odpowiadając na zaproszenie przyszli,
aby przeżyć poranek na wspólnym kolędowaniu. Wy-

chowankowie naszego Ośrodka dali rewelacyjne
popisy wokalne i teatralne. Kolędy wykonywane
były przy akompaniamencie pana Stanisława.
Ważne dla nas było, że chociaż przez chwilę stanowiliśmy jedną wielką rodzinę, jednoczącą się
przy świątecznym stole.
W radosnej atmosferze
szybko minął czas i pozostawił pragnienie u
wszystkich wspólnego
spotykania się w podobnym duchu. korzystając z różnych okazji.
Ania Domagała, Beata Połubiak, Jola Kochańska, Stanisław Wszeborowski

Dzień nauczyciela
Dnia 12.10.2012 r. z
okazji Dnia Edukacji
Narodowej w naszej
Placówce odbył się uroczysty apel, w którym
udział wzięli wychowankowie: Jacek i Paweł Szuprczyńscy, Sebastian Zaczkowski, Andrzej
Kondratowicz i Mateusz
Grzelak. Młodzież zaprezentowała specjalnie na tę
okazję przygotowany program wokalno-poetycki. Możliwość zaprezentowania

swoich zdolności artystycznych wpłynęła bardzo pozytywnie na poprawę samooceny wychowanków a entuzjastycznie przyjęty występ jeszcze bardziej umocnił ich w
tym przekonaniu. W trakcie
programu akompaniamentem
służył pan Stanisław. Występ
zakończył się rozdaniem
drobnych upominków dla
nauczycieli i wychowawców.
Ania Domagała
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Ważne rocznice
Dnia 17 września 2012 roku odbyła się w naszej Placówce akademia z okazji 73 rocznicy
wybuchu II wojny światowej oraz 68 rocznicy
wybuchu wielkiego zrywu narodowego—
Powstania
Warszawskiego, które
zostały
uczczone
programem
słownomuzycznym. Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem
gości i odśpiewaniem hymnu państwowego. W
pracę nad inscenizacją zaangażowali się wychowankowie grup I i II, pod kierunkiem pani Joli
kochańskiej, Ani Domagały oraz Beaty Połubiak. Była to krótka, ale treściwa lekcja historii,
podczas której
wymienieni zostali ci, o których nigdy nie
powinniśmy
zapomnieć,
gdyż zasłużyli
się w bohaterskich walkach
prowadzących
do obrony suwerenności i niepodległości naszego państwa. Żyjąc w dzisiejszych czasach, będąc wolnymi ludźmi musimy pamiętać o tych
bardzo istotnych wydarzeniach i szanować Ojczyznę. Uroczystość zakończyła się uczczeniem
pamięci poległych minutą ciszy. Nastrój powagi
i refleksji udzielił się aktorom jak również widowni oglądającej przedstawienie. Wartości,
które przekazali wychowankowie świadczą o
patriotyźmie oraz poszanowaniu tradycji państwa polskiego.
11 listopada to symbol miłości ojczyzny,
symbol wiary, wytrwałości i zwycięstwa, to
upór w dążeniu do celu i niepohamowana radość z osiągnięcia go. To czas zadumy i refleksji, ale także czas radości, triumfu i szczęścia. W
dniu 9-tego listopada 2012 r. wychowankowie
naszego Ośrodka zorganizowali wieczór patrio-

tycznej poezji mówionej
i śpiewanej z
okazji Święta
Odzyskania
Niepodległości.
Scenariusz
Wieczornicy został zbudowany wokół takich wartości jak : Bóg, Honor,
Ojczyzna. W programie wieczoru poezji patriotycznej znalazły się utwory najwybitniejszych
polskich poetów: Cypriana Kamila Norwida,
Władysława Broniewskiego czy Wisławy Szymborskiej. Recytatorzy przywoływali w swych
tekstach wielkie postacie z historii naszej ojczyzny i złożyli hołd wszystkim, którzy oddali życie za niepodległość. Słowo mówione przeplatało się z pieśniami. Oprawę muzyczną uroczystości stanowiły m.in. utwory: Wędrówką życie jest człowieka Starego Dobrego Małżeństwa czy Wolność Marka Grechuty. Wspaniałym dopełnieniem spotkania z poezją patriotyczną były utwory Pytasz mnie Andrzeja
Rosiewicza i Czerwone Maki na Monte Cassino w wykonaniu Pana Stanisława Wszeborowskiego. Ten niecodzienny wieczór znakomicie wprowadził
w
przedświąteczny nastrój
94
rocznicy
odzyskania
przez Polskę niepodległości, w klimat powagi, patosu a jednocześnie radości i nadziei. Obchody 11 listopada to
szacunek i cześć dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to nasz hołd składany w
postaci pamięci czasu minionego. To nasz moralny obowiązek jako Polaków i jako ludzi szanujących wolność narodów.
Jola Kochańska, Ania Domagała, Beata Połubiak, Artur Dropko,
Stanisław Wszeborowski

Na początku czerwca wychowankowie gr. I uczestniczyli w zorganizowanej przez wychowawczynie p. Anię, p.
Jolę oraz p. Magdę, pieszej wędrówce
po ciekawych okolicach gminy Polanów. Naszą
wycieczkę
rozpoczęliśmy
od
wspólnej
zabawy na
ś c i e ż c e
zdrowia,
wykonując poszczególne ćwiczenia,
następną atrakcją było wspinanie się
na Górę Warblewską. Po drodze podziwialiśmy otaczającą nas przyrodę,
na miejscu każdy mógł nakarmić konie z
tamtejszego
gospodarstwa
agroturystycznego. Jednak celem naszej wyprawy
było dotarcie do Szkolnej Ostoi Przyrody położonej nad rzeką Pustynką.

Rekreacja i sport
Punktualnie
o
godzinie 8.00 zakończyliśmy rok
s z k o l n y
2011/2012. Uroczysty apel rozpoczął się od występu naszej grupy
wokalnej prowadzonej przez pana Stanisława, następnie Dyrektor podziękował uczniom za wysiłek włożony w osiągnięcie jak najlepszych wyników a nauczycielom, wychowawcom i pracownikom obsługi za zaangażowanie w pracy. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, wyróżniono również sportowców. Na zakończenie każdy
wychowanek otrzymał słodki podarunek.

W mikołajki 06.12. 2012 roku drużyna MOW Polanów
brała udział w ostatnim turnieju piłki nożnej cyklu Don
Bosco CUP o Puchar Dyrektora Salezjańskiego Ośrodka
W y c h o w a w cz e go
w
Trzcińcu. W ostatnich
zawodach jak i w całym cyklu nasz zespół zajął
drugie miejsce. Nie sprostaliśmy tylko gospodarzom, drużynie z Trzcińca. Nasi zawodnicy zdobyli wiele indywidualnych nagród: Damian Precht
Po wakacjach rozpoczął się dla nas jako król strzelców, Hubert Kłok jako najlepszy
czas treningów piłkarskich, krótki zawodnik całego cyklu zawodów, Patryk Koneczniak zawodnik fair play.
okres przygotowawczy nie zaważył
Tym razem czas spędzony nad
W dniu 18 lina wyniku turnieju w Trzcińcu. Dru- wodą należy uznać za dobrze spostopada odbył się
żyna w składzie: Błażek Andrzej, Hol- żytkowany. Pasjonaci z kółka wędpierwszy rajd piela Adrian, Koneczniak Patryk, Precht karskiego mieli się w końcu czym
szy. Celem wępochwalić, ten piękny okaz złowioDamian, Kidrówki było zdobyny został w polanowskim zalewie.
nasiewicz
cie trzech gór, któJakub, Zaczre znajdują się na
kowski Sebapółnocny wschód
stian, Kolińod
P ol a nowa .
ski Andrzej
UDAŁO
SIĘ!!!
nie osiągnęła duży sukces zajmując
Wszystkie
trzy
drugie miejsce a nasz zawodnik Błazostały zdobyte: pierwszą była Dziewicza
żek Andrzej został wybrany najlepGóra 178m. n.p.m, naszym bramkarzem turnieju.
Już po raz 19 - ty w całej Polsce odbyła się akcja
stępnie udaliśmy się na
Drugi turniej piłki nożnej, w "Sprzątanie Świata 2012". Hasło tegorocznej akcji to
Górę Przełęki 187,6m.
tym roku szkolnym w którym brała "Kocham, lubię, szanuję nie śmiecę". Celem akcji jest
również kształtowanie postaw uwzględniających n.p.m, znajdującą się
udział, drużyna MOW Polanów. Turprzyrodę i jej poszanowanie, ponieważ stanowimy nieopodal. A na koniec
niej ma w nazwie słowo integracyjny a
jej integralną część. W dniu 29 września 2012 r. w podjęliśmy wyzwanie
więc oprócz zmagań sportowych waż- ramach akcji wychowankowie porządkowali tereny
wejścia na Lisią Górę
ne było też nawiązywanie przyjaźni i wokół Ośrodka i okolicznego lasu. Akcja zakończyła
185,4 m.n.p.m. Po męznajomości z wychowankami z innych się konkursem, podczas którego wykazali się wiedzą
na temat ochrony środowi- czącejwspinaczce udaliośrodków. Pod
ska, segregowania odpadów śmy się na ognisko i zawzględem
i korzyści wynikających z służoną kiełbasę.
sportowym
ich segregacji.
Uczestnasza drużyna
nicy akcji obdarowani zostaM ŁODZIEŻOWY O ŚRODEK
zajęła drugie
li ekologicznymi prezentami
W YCHOWAWCZY
W POLANOWIE
miejsce.
oraz słodyczami.
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