
 W listopadzie rozpoczęła się II     
edycja konkursu „SUPER GRUPA”. 
Głównym celem konkursu jest wspo-
maganie rozwoju wychowanków w 
zakresie umiejętności pracy w zespo-

le, stymulowa-
nie i rozwijania 
zainteresowań, 
wykorzystanie 
własnych uzdol-
nień oraz inte-
gracja ze spo-
łecznością 

Ośrodka. Hasłem miesiąca listopada 
drugiej edycji był „Dzień Postaci z 
Bajek”. Ponieważ w dniu 5 listopada 
obchodzony był Międzynarodowy 
Dzień Postaci z Bajek, toteż tematem 
miesiąca listopada w II edycji kon-
kursu były bajkowe postacie. Była to 
znakomita okazja, aby przypomnieć 
sobie część z nich. Jedne znane i lu-
biane, z kolei inne trochę zapomnia-
ne i odstawione w niepamięć. Jedno 
natomiast jest pewne – bajkowe po-
stacie towarzyszyły wszystkim, roz-
weselając, zabawiając i poprawiając 
humor. Bajki i baśnie cieszą się 
wszelkim powodzeniem zarówno u 
dzieci jak i u dorosłych, są dla 

wszystkich źródłem bogatych prze-
żyć i wrażeń, nie zastąpionym spo-
sobem wzbogacania wyobraźni, a 
także pobudzania zainteresowania 
otaczającym światem ludzi i zwie-
rząt. Są nieodzownym elementem 
dzieciństwa. Bawią, uczą pomagają 
poznawać prawdy o świecie i życiu, 
oswajają lęki. Czasem stanowią wzór 
do naśladowania, czasem pomagają 
dzieciom rozpoznawać zło. W tema-
tyce tej najciekawiej zaprezentowała 
się grupa I, która wraz z oceną czy-
stości zdobyła 8,85 punktów i upla-
sowała się na I miejscu, miejsce II 
zajęła grupa IV uzyskując 8,40 pkt.  
miejsce III zajęła grupa III 8,00 pkt, 
miejsce IV – 
grupa II, punk-
tów 6,33. Tra-

dycje i zwycza-
je bożonaro-
dzeniowe były 
tematem mie-
siąca grudnia. 
Tradycja obcho-
dów Świąt Bo-
żego Narodzenia jest głęboko zako-
rzeniona nie tylko w narodzie pol-
skim, ale również na całym świecie. 
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Jednak w każdym państwie panują 
nieco odmienne tradycje i zwyczaje 
świąteczne. W Polsce są to spotka-
nia  z   rodziną   przy  wigilijnym 
stole, na  którym  nie  może  zabrak-
nąć opłatka i 12 potraw, jest choin-
ka, są prezenty i wspólne kolędowa-
nie. Natomiast obchodzenie Świąt 
Bożego Narodzenia w innych kra-
jach różni się nieco od naszych tra-
dycji, co zostało nam znakomicie 
przybliżone przez niektóre grupy 
wychowawcze. W grudniowym 
etapie zwyciężyła grupa IV, zajmu-
jąc I miejsce ze średnią punktów 
8,09, miejsce II z 8,07 punktami zaję-
ła grupa I, III miejsce i punktów 7,18 
uzyskała grupa II,  miejsce IV – gru-
pa III z 7,04 punktami. Wszystkim 
gratulujemy i życzymy zwycięstwa 
w kolejnych prezentacjach.  

Drogi do wolności 
Dnia 09.11.2013r. w naszym Ośrodku 
odbył się uroczysty apel z okazji 
"Dnia Niepodległości", który przygo-

towali nasi wychowankowie. Powagi 
tej uroczystości dodał sztandar 

Ośrodka oraz 
o d ś p i e w a n y 
przez całą spo-
łeczność hymn 
p a ń s t w o w y . 
Przedstawienie 
pod tytułem "Drogi do Wolności" 
pozwoliło zapoznać się z historią 
zrywów narodowościowych w czasie 
zaborów, przebiegiem wydarzeń w 
1918 i 1989 roku. Po apelu przedsta-
wiciele grup wychowawczych wzięli 
udział w quizie historycznym zorga-
nizowanym przez p. Artura. 

Święty Sakrament 
26 kwietnia 2013 r. 
Biskup Diecezji 
K o s z a l i ń s k o -
Kołobrzeskiej JE 
Paweł  Cieśl ik 

udzielił sakramentu bierzmowania 
ośmiu naszym wychowankom. Nazwa 
"bierzmowanie" pochodzi od staropol-
skiego słowa "bierzmo". Jest to tram 
albo belka podtrzymująca związanie 
dachu. Tak jak belka-bierzmo podtrzy-
muje związanie dachu, tak Sakrament 
Bierzmowania podtrzymuje i umacnia 
wiarę, a otrzymany Duch Święty zsyła 
liczne łaski, które pozwalają stawać się 
lepszym człowiekiem. 
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 W dniach 15-16 czerwca wy-

chowankowie grupy II/III wy-

jechali wraz z wychowawcami 

na biwak w Poroście. Wypoczy-

nek odbywał się na dużej, ogro-

dzonej i zalesionej działce w 

dwóch domkach letniskowych w pełni wyposażonych, 

nad jeziorem lobeliowym Pniewo zaliczanej do I klasy 

czystości.  Był to pierwszy, wspólny wyjazd wycho-

wanków na biwak. Pogoda nam dopisała, napięty pro-

gram nie pozwalał się nikomu nudzić. Podczas pobytu 

było wiele atrakcji między innymi: wycieczki piesze 

wokół jeziora Pniewo oraz jeziora Chlewie Wielkie, po-

kazanie wyspy na jeziorze, zaję-

cia sportowe; piłka nożna, piłka 

siatkowa, badminton, tenis sto-

łowy, tenis ziemny, łowienie 

ryb, przejażdżka konna, grill 

oraz ognisko. Wychowankowie 

bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach, 

wspólnie podzielili się obowiązkami i odpowiedzialno-

ścią za ich wykonanie. Wszyscy wrócili do Ośrodka 

zadowoleni, pełni wrażeń i nowych doświadczeń.  

Uczniowie klasy trzeciej 

naszego gimnazjum 27 

czerwca świętowali za-

kończenie kolejnego 

etapu edukacyjnego. 

Oficjalne pożegnanie 

rozpoczęło się od wyko-

nania hymnu państwowego przez zespół wokalny pro-

wadzony przez p. Stanisława, następnie dyrektor An-

drzej Walesiak podsumował bieżący rok szkolny i wrę-

czył świadectwa ukończenia gimnazjum. W imieniu 

Starosty koszalińskiego za wysiłek i trud włożony w 

naukę podziękował członek 

Zarządu Rady Powiatu p. 

Zenon Dropko. Uczniowie, 

którzy osiągnęli najlepsze 

wyniki edukacyjne i najbar-

dziej angażowali się uczestni-

cząc w zajęciach pozalekcyj-

nych otrzymali z rąk Dyrek-

tora nagrody rzeczowe.  

XVI Międzyszkolny 

Przegląd Jasełek odbył 

się w polanowskim do-

mu kultury 13 grudnia. 

W widowisku o historii 

Bożego Narodzenia bra-

ły udział dzieci ze szkół 

podstawowych w Polanowie, Żydowie, Bukowie, Na-

cławiu i świetlicy w Rekowie oraz młodzież z Zespołu 

Szkół Publicznych i Młodzieżowego Ośrodka Wycho-

wawczego w Polanowie. Na scenie zaprezentowano 8 

przedstawień jasełkowych. Występującym aktorom 

kibicowali koledzy, rodzice, wychowawcy i nauczycie-

le. Komisja oceniająca przedstawienia  p. Mirosław Gli-

niecki  aktor teatru Stop, p. Alicja Zielińska i p. Anna 

Sznyter, podsumowując przegląd stwierdziła, że po-

ziom inscenizacji z ro-

ku na rok jest coraz 

wyższy. Ostateczne 

zostaliśmy wyróżnieni 

za oryginalny i trafiony 

scenariusz oraz odważ-

ne wykonanie.  Prze-

wodniczący  Rady 

Miejskiej p. Józef Wilk oraz dyrektor POKiS p. Feliks 

Kostrzak wręczyli zwycięzcom nagrody i wyróżnienia.  

10.11.2013 w Polanowie rozpoczęły się uroczystości 

związane z 95 rocznicą odzyskania niepodległości. Na 

rynku Miejskim odbyło się 

uroczyste wręczenie odzna-

czeń i wyróżnień, występy or-

kiestry dętej, defilada wojsko-

wa. Była również wystawa 

sprzętu wojskowego od broni 

po wojskowe auta. Wychowan-

kowie naszego Ośrodka brali 

czynny udział w obchodach Dnia Niepodległości. Mieli 

okazję poznać zastosowanie eksponatów wystawy. Dla 

chętnych istniała możliwość wykonania kilku strzałów 

do tarczy z której oczywiście skorzystaliśmy. Na koniec 

w związku z panującą niską temperatura zjedliśmy 

pyszną gorącą grochówkę. 

Dzień Niepodległości 

Jasełka  2013 

Pożegnanie gimnazjalistów 

Biwak 



Nasi ogrodnicy 

SREBRNY DWÓR I MY ROK 6  NUMER 14 

 

 

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęło swoją dzia-
łalność kółko ogrodnicze. Wychowankowie uczestni-
czący w zajęciach zapoznawali się z całym procesem 
uprawy warzyw, od 
momentu przygoto-
wania gleby pod za-
ssie do zbioru plo-
n ó w .  W s z y s c y 
uczestnicy zajęć bar-
dzo chętnie brali w 
nich udział, szcze-
gólnie wtedy kiedy 
widoczne były efekty ich pracy. Największą jednak 
frajdą był moment spożywania plonów. W czerwcu 
przygotowaliśmy pierwszy deser z dodatkiem wła-
snych truskawek. Przez okres wakacyjny nasze wa-
rzywa wzbogacały potrawy przygotowywane w 
kuchni Ośrodka. Panie kucharki przygotowały pysz-
ne ogórki małosolne. Nasze plony być może nie były 
imponujące ale przyniosły wiele satysfakcji radości 

wszystkim ogrodnikom. 

W sobotę 05.10 grupa pierwsza pod opieką wycho-
wawcy pani Ani wybrała się do lasu na grzyby. W 
czasie drogi została przeprowadzona rozmowa 

„takie ABC grzybiarza”, czyli: Jak 
zbierać grzyby? Zawsze wykręca-
my całe grzyby z podłoża. Zbiera-
my tylko grzyby zdrowe z wy-
kształconymi cechami rozpo-
znawczymi. Grzyby zbyt młode 
mogą być źle rozpoznane i mogą 
być przyczyną zatrucia. Grzyby 

zbyt stare (psujące się, pleśniejące) również mogą 
zaszkodzić. Jak rozpoznawać grzyby? Rozpoznaje-
my tylko całe grzyby. Zwracamy uwagę na szczegó-
ły budowy (zabarwienie, pory lub blaszki, obecność 
pierścienia i pochwy). Porównujemy z opisem w 
atlasie. Najlepiej porównać opisy z kilku atlasów 
(książkowych lub internetowych). Można zapytać o 
opinię osoby bardziej doświadczonej, do której ma-
my zaufanie i możemy po-
legać na jej wiedzy. Po 
dwóch godzinach poszuki-
wań wychowankowie ze-
brali pełen kosz grzbów: 
koźlarze, prawdziwki, 
podgrzybki to główne 
składniki naszego koszyka. 

 26 września grupa wychowanków z naszego Ośrod-

ka wzięła udział w kilkukilometrowym rajdzie pie-

szym zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w Warninie. Nasi chłopcy 

uzyskali najlepszy czas i zajęli pierwsze miejsce. Or-

ganizatorzy rajdu przygotowali wiele atrakcji i za-

gwarantowali wspaniałą atmosferę . Wychowanko-

wie mogli skorzystać z pracowni ceramicznej, prze-

jażdżek gokardami, brali udział w konkurencjach 

sportowych np. 

przeciąganie liny. 

Dużym zaintereso-

waniem naszych 

w y c h o w a n k ó w 

cieszyło się stoisko 

medyczne, gdzie 

uczyli się udzielania pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach. Serdecznie dziękujemy organizatorom 

za zaproszenie i doskonałą zabawę.  

Pod koniec września wychowan-
kowie gr. I uczestniczyli w zorga-
nizowanej przez wychowawców 
p. Anię, p. Beatę, p. Jolę i p. Tom-
ka w pieszej wycieczce na Stary 

Folusz, gdzie świętowaliśmy 
"Dzień pieczonego ziemniaka". 
Miejsce to, zawdzięcza swoje ist-
nienie wybudowanemu na prze-

łomie XVIII i XIX wieku FOLUSZOWI. Budynek ten 
z zewnątrz przypominała młyn wodny w którym 
mieściła się maszyna do wytwarzania sukna do pro-
dukcji np. odzieży. Wokół zabu-
dowy podziwialiśmy otaczającą 
przyrodę i system kanałów do-
prowadzających wodę do ma-
szyny. Następnie wychowanko-
wie rozpalili ognisko w którym 
piekliśmy kiełbaski i ziemniaki, 
był to czas przeznaczony na 
wspólną zabawę. W tym czasie 
robiliśmy stemple z ziemnia-
ków i przeprowadziliśmy konkurs na znajomość 
potraw z ziemniaków.  

Z plecakiem na grzyby 

Rajd w Warninie 

Wycieczka na Stary Folusz 

http://www.rootsweb.ancestry.com/~mnprgm/Rummelsburg/GrossReetz/index.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~mnprgm/Rummelsburg/GrossReetz/index.html


 

 

 

Nowy rok tradycyjnie przywi-

taliśmy  przez p. Elę Zarychtę 

kuligiem.  Zaprzęg złożony z 

kilkunastu sań wyglądał im-

ponująco, gdy wróciliśmy z 

leśnej przejażdżki zgromadziliśmy się przy ognisku 

zorganizowanym przez pa-

na Michała a tam czekała na 

nas gorąca herbata i pieczo-

ne kiełbaski. Jeszcze w stycz-

niu mogliśmy podziwiać 

żonglerski kunszt Janusza Chomontka. Następnie 

przyszedł czas aby spraw-

dzić formę naszych piłkarzy 

i tak pod koniec stycznia 

braliśmy udział w turnieju 

o puchar dyrektora ZSP w 

Polanowie. W czasie ferii 

zimowych nie wszyscy mogli pojechać do domów 

rodzinnych aby to  trochę zrekompensować wycho-

wankowie korzystali z różnych form aktywnego wy-

poczynku. Wyjazd do parku wodnego w Darłowie i 

zwiedzanie portu najbardziej przypadło im do gu-

stu. W sobotę 23 lutego 2013 roku w Polanowie, w 

sali widowiskowo-sportowej po raz trzeci odbył się 

festiwal rekreacyjno-sportowy, który zgromadził 

około 80 wychowanków placówek opiekuńczo-

w y c h o w a w -

czych z terenu 

województwa 

zachodniopo-

morskiego. W 

i m p r e z i e 

wzięło udział 

8 zespołów: Mow Rewal, Mow Renice, Mow Trzci-

niec, Mow Rzepczyno, Mow Polanów I i II, oraz pla-

cówki ze Świdwina i Sławna. Mottem przewodnim 

festiwalu była idea olimpizmu i jej hasło: szybciej, 

wyżej, mocniej a przede wszystkim rywalizacja w 

duchu fair play. Różnorodność konkurencji dała 

możliwość uczestnikom sprawdzenia się w sporto-

wej rywalizacji a kibicom zapewniła moc wrażeń. 

Zajęcia sportowe prowadzone na nowej sali gimna-

stycznej cieszą się dużym 

zainteresowaniem wycho-

wanków naszego ośrodka, 

codziennie od 15.00 do 

16.30 prowadzone są zajęcia 

z różnych dyscyplin sporto-

wych. Do tej pory koszyka-

rze nie mieli odpowiednich 

warunków aby zaprezento-

wać swoje możliwości ale od 

października ubiegłego roku wyselekcjonowana gru-

pa wychowanków trenuje i doskonali swoje umiejęt-

ności. W pierwszym dniu wiosny, ale jeszcze w zi-

mowej atmosferze, drużyna MOW Polanów brała 

udział w eliminacjach do Mi-

strzostw Polski w Halowej 

Piłce Nożnej. W bardzo moc-

no obsadzonym turnieju zaję-

liśmy czwarte miejsce i nieste-

ty nie zakwalifikowaliśmy się 

do dalszych rozgrywek. Mimo braku sukcesu spor-

towego należy podkreślić duże zaangażowanie i wo-

lę walki. W dniu 9.03.2013r 

nasza reprezentacja uczest-

niczyła w XXIII turnieju 

piłki halowej im. Wujka 

Leszka w Świdwinie. Dwa-

naście zespołów utworzyły 

w wyniku losowania cztery 

grupy eliminacyjne, pomyślne eliminacje doprowa-

dziły nasz zespół do ćwierćfinałów, tutaj zmierzyli-

śmy się z drużyną ze Szczecinka. Zacięty mecz stał 

na wysokim poziomie, lepsi okazali się nasi przeciw-

nicy, którzy zrewanżowali 

się nam za ubiegłoroczną 

porażkę w finale turnieju.2 

maja z okazji Święta Flagi 

Rzeczypospolitej zorganizo-

waliśmy międzygrupowy 

dzień sportu. Chłopcy rywa-

lizowali ze sobą w następujących konkurencjach: 

chodzenie na szczudłach, 

skoki na skakance, bieg na 

dystansie 500 m, przeciąga-

nie liny, podbijanie piłki 

nożnej na czas, bieg w pa-

rach i strzały kijem piłki do 

bramki. Również obecni na 

festynie wychowawcy zmierzyli się z wychowanka-

mi w przeciąganiu liny, zawody wygrali chłopcy. 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy 

okolicznościowe a wszyscy 

uczestnicy słodkie upominki. 

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK 
WYCHOWAWCZY 
W POLANOWIE 

WWW.MOW.POWIAT.KOSZALIN.PL 

Rekreacja i sport 


