
 R o z p o c z ę l i ś m y 
trzecią edycję kon-
kursu " SUPE R 
GRUPA". Formuła 
tego konkursu 
sprawdziła się w 
poprzednich dwóch 
latach. Spowodowa-
ła ogromne zaanga-
żowanie niemal wszystkich podopiecznych. Dzięki kon-
kursowi odkryte zostały talenty artystyczne, literackie i 
organizacyjne. Trzecia edycja ukierunkowana jest rów-
nież na wspomaganie rozwoju wychowanków w zakre-
sie umiejętności pracy w zespole, stymulowania i rozwi-
jania zainteresowań, wykorzystania uzdolnień, a także 
na integrację rówieśniczą. Głównym celem III edycji 

konkursu jest zwiększenie świadomości wychowanków 
na temat środków uzależniających i ich wpływu na 
zdrowie i życie ludzkie. Mottem przewodnim konkursu 
jest profilaktyka uzależnień. Tematyka zadań poszcze-
gólnych etapów obejmować będzie zarówno uzależnie-
nia jak i inne zagrożenia XXI wieku. Tak jak w poprzed-
nich edycjach ocenie podlegać będą: od października do 
kwietnia - tematyczne zadania konkursowe i czystość 
grup  wychowawczych,  natomiast  w  maju estetyka   i 
utrzymanie  terenów zielonych,  a w czerwcu  estetyka i 
utrzymanie ogrodów kwiatowo-warzywnych. Podczas 
kolejnych etapów konkursu poprzednich edycji wycho-

wankowie wykazali się 
ogromną pomysłowością i 
kreatywnością. Przedsta-
wili wiele nowatorskich 
pomysłów i zaskakiwali 
komisję konkursową wie-
loma ciekawymi prezen-

tacjami. Jest to zasługa nie tylko wychowanków, którzy 
od samego początku zaangażowali się w przedsięwzię-
cie, ale także wychowawców, którzy wspierają ich przez 
cały czas trwania konkursów. Tematem miesiąca paź-
dziernika był nikotynizm, a jego motto pt. "Tym się 
chwalę, że nie palę" miało pokazać wszystkim jakie za-
grożenia niesie ze sobą ten nałóg i jakie korzyści można 
mieć nie paląc papierosów. 

M i ę d z y s z k o l n y 
Przegląd Jasełek 
tym razem odbył 
się 12 grudnia. 
Uczestniczyły w 
nim dzieci ze szkół 
podstawowych w 
Polanowie, Żydo-
wie, Bukowie i Nacławiu oraz młodzież z Zespołu Szkół 
Publicznych - Gimnazjum i nasi wychowankowie. Na 
scenie zaprezentowało się 7 grup jasełkowych, w sumie 
131 osób. Występującym aktorom kibicowali koledzy, 
rodzice, wychowawcy i nauczyciele. Komisja oceniająca 
przedstawienia podsumowując przegląd stwierdziła, że 
poziom inscenizacji z roku na rok jest coraz wyższy. 

Ostateczne pierwszy raz w 
historii naszych występów 
zdobyliśmy   pierwsze miej-
sce. Przewodniczący Rady 
Miejskiej p. Józef Wilk oraz 
dyrektor POKiS p. Feliks 
Kostrzak wręczyli zwycięz-
com Złote Anioły a wyróż-
nionym świąteczne bombki, 
wszystkie grupy otrzymały 
pamiątkowe dyplomy.  
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Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mają na celu 
wspomaganie rozwoju uczniów, uzyskanie niezależno-
ści w codziennym funkcjonowaniu, możliwość pozna-

wania nowego środowiska, 
rozwijania i nabywania 
nowych doświadczeń oraz 
umiejętności. Od września 
w naszej placówce na pod-
stawie orzeczeń o potrze-
bie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych kilkoro 

naszych wychowanków korzysta z takich oto zajęć. 
Wychowankowie biorą aktywny udział w zajęciach, 
sumiennie wykonują po-
wierzone zadania, które 
przyczyniają się m.in. do 
rozwijania percepcji 
wzrokowej, słuchowej, 
sprawności manualnej, 
grafomotorycznej. Więk-
szość prac jest wykonana 
bardzo starannie. 

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

SUPER GRUPA III 
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 Mija trzeci sezon działalności naszego koła ogrodnicze-

go, podczas, którego młodzież poznaje proces uprawy 

warzyw i owoców, oraz zasady pielęgnacji gleby, roślin 

i krzewów. Dzięki naszej działalności wychowankowie 

mogą zapoznać się z kolejny-

mi fazami i terminarzem 

upraw w ogrodzie tj. przygo-

towanie gleby, zasiew nasion, 

wzrost, pielęgnacja oraz zbiór 

roślin. Najprzyjemniejszą porą 

jest oczywiście sezon truskaw-

kowy a smaku własnych zbio-

rów owoców nie można po-

równać z żadnym innym. 

Smak ekologicznej rzodkiew-

ki, sałaty lub szczypiorku jest jedyny w swoim rodzaju, 

nowalijki stanowią źródło witamin i urozmaicenie co-

dziennej diety. Również późne lato w ogrodzie stanowi 

źródło ciekawych smaków, marchewka, słoneczniki czy 

późne maliny są bardzo atrakcyjne o tej porze roku. 

Jesień stanowi zamknięcie sezonu ogrodniczego, w tym 

roku zakończyliśmy go zbiorem dyni i kabaczków, 

oczyszczeniem gleby z pozostałości po roślinach, zbio-

rem marchewki, oraz przycięciem liści truskawek. Pra-

ca w ogrodzie jest dodatkową formą zajęć, dla osób za-

interesowanych, stanowi źródło przyjemności i relaksu 

dla wychowanków podczas pobytu w naszym ośrodku. 

Grupa I wraz z wychowaw-

cami wzięła udział w jarmar-

ku dziedzictwa kulturowego 

czyli Dożynkach. Wycho-

wankowie zostali zapoznani 

z wyrobami własnymi koła 

gospodyń wiejskich (smalec 

z kaczki, pasztet z dziczyzny, ciasta itp�). Bardzo cieka-

wie reprezentowała się wystawa rękodzielnictwa , stro-

je ludowe oraz sprzęt gospodarstwa domowego jakim 

posługiwały się nasze babcie i dziadkowie (drewniane 

wrzeciono , sokowniki , masłownice) także wychowan-

kowie zapoznali się z muzyką ludową i przyśpiewka-

mi. Atrakcją był udział wychowanków w lepieniu garn-

ków z gliny. Najważniejszym elementem dożynek są 

wieńce wykonane przez sołectwa wchodzące w skład 

danej gminy. Wszyst-

kie były bardzo pięk-

ne. Uczestnictwo mło-

dzieży w festynie 

umożliwiło zapozna-

nie z lokalną tradycją i 

kulturą. 

JARMARK DZIEDZICTWA  
KULTUROWEGO  

Kółko ogrodnicze  

W dniach 10-12 
października re-
prezentacja naszej 
placówki w skła-
dzie: Trendel Da-
mian, Cisek Ka-
mil, Koliński An-
drzej, Zaczkowski 
Sebastian, Sugier 

Grzegorz i Kondratowicz Andrzej wzięła udział w 
Rajdzie Survivalowym w Szczecinie. Po kilku 
przygodach związanych z samą podróżą, udało 
nam się szczęśliwie dotrzeć na miejsce. Tym ra-
zem bazą rajdu, były tereny przylegające do 
MOW w Szczecinie. Prawdziwy �rajd∙  rozpoczął 
się o godz. 6:00 w sobotę, kiedy to wyposażeni w 
latarki i mapę, ruszyliśmy w teren. W tym roku 
trasa była �krótsza∙  niż zazwyczaj i liczyła zaled-
wie 35 km. Po drodze było do zaliczenia 5 punk-
tów kontrolnych i 5 punktów zadaniowych: - rzut 
podkową do celu, - drużynowe przejście pajęczy-
ny, - szukanie �zagubionych dukatów, - rozbraja-
nie �min, - przenoszenie wody z wiadra do wia-
dra, - udzielenie pierwszej pomocy. Niestety po-
goda nam nie dopisywała i większość czasu spę-
dziliśmy w strugach deszczu. Mimo tego, ok. 
godz. 13:00 
udało się nam 
wrócić na metę. 
W niedzielę 
odbył się II etap 
zawodów, któ-
ry polegał na 
o d na l ez i en i u 
mapy do skar-
bu, a następnie 
ukrytej skrzyni, z jakże cennymi dukatami. W 
ostatecznym rozliczeniu zespołów nasz zespół 
zdobył I miejsce. Dodatkową atrakcją było spotka-
nie z Aleksandrem Dobą, uznanym za podróżnika 
roku 2015 przez magazyn National Geographic w 
uznaniu wielkiego wysiłku, który włożył w sa-
motne przepłynięcie Atlantyku kajakiem. 

IX Rajd Survivalowy Orły  
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W sobotę 21.02.2015r. po raz piąty, pod hasłem 

"sport-zdrowe uzależnienie", w hali widowisko-

wo-sportowej polanowskiego Zespołu Szkół 

Publicznych, pod patronatem Starosty Koszaliń-

skiego, odbył 

się Festiwal 

Sportu i Rekre-

acji placówek 

o p i e k u ń c z o -

w y c h o w a w -

czych woje-

wództwa zachodniopomorskiego. Młodzież, w 

ośmiu konkurencjach sportowych, rywalizowa-

ła o miano mistrza festiwalu. W zawodach 

wzięło udział 8 drużyn. Rywalizację wygrał ze-

spół z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawcze-

go w Polanowie. Na uwagę zasługuje wynik 

sportowy. W skoku wzwyż został �pobity∙  

rekord festiwalu, wychowankowie MOW Pola-

nów i MOW Podborsko osiągnęli wysokość 181 

cm, przy czym ten pierwszy w pierwszej próbie, 

co dało mu zwycięstwo. Jak zwykle dopisali 

sponsorzy, zaproszeni goście, a także licznie 

zgromadzona publiczność. 

Dnia 06.03.2015r. w naszej Palcówce odbył się 

uroczysty apel z okazji "Dnia Kobiet". Nasi wy-

chowankowie pod opieką p. Ani, Beaty i Joli 

przygotowali przedstawienie pt. "Typy kobie-

cych osobowości". Na scenę weszli pięknie 

ubrani panowie, którzy odgrywali role kobiet. 

Następnie zatańczyli świetny ciekawy taniec, za 

który zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

Nie zabrakło także pięknego głosu pana Stasia 

w utworze 

" Baby ach 

te baby". 

W s z y s c y 

uczestnicy 

dali z sie-

bie wszystko co zostało docenione gromkimi 

brawami publiczności. Po przedstawieniu na-

stąpiło wręczenie kwiatów własnoręcznie wy-

konanych przez wychowanków. Krótki ale bar-

dzo zabawny występ na długo zostanie w pa-

mięci naszych Pań. 

Pierwsze mi-

s t r z o s t w a 

MOW w jedze-

niu pączków 

na czas, w taki 

właśnie sposób 

przypomnieli-

śmy wszystkim wychowankom, że koniec kar-

nawału już blisko. Tłusty czwartek okazał cięż-

kim dniem dla wybranych wychowanków, któ-

rzy wzięli udział w zabawie. 

W dniu 29 

października 

2014 r. w tro-

sce o bezpie-

c z e ń s t w o 

uczniów z 

n a s z e g o 

O ś r o d k a 

przeprowadzony został próbny alarm przeciw-

pożarowy połączony z ewakuacją uczniów i 

pracowników z budynku szkoły. Cała akcja 

przebiegła bardzo 

sprawnie i w wyzna-

czonym czasie. Po 

usłyszeniu alarmu –  

3 długich dzwonków 

uczniowie oraz pra-

cownicy opuścili bu-

dynek szkoły i obser-

wowali akcję straża-

ków - zobaczyli jak wygląda gaszenie symulo-

wanego pożaru. Dziękujemy strażakom z OSP 

Polanów, OSP Nacław i OSP Żydowo. 

Dzień Kobiet 

Pączek na czas  

Pożar, pali się... 



 

 

 

Po wakacyjnej prze-
rwie nadszedł czas 
aby sprawdzić wy-
trzymałość naszych 
wychowanków. Pod 
opieką dyrektora 
Andrzeja Walesiaka i 
wychowawcy Łuka-
sza Kołomańskiego młodzież zwiedza okolice 
Ośrodka i Polanowa w trakcie rajdów rowerowych. 
Tym razem trasa wiodła do miejscowości Wielin nad 
pięknie położone jezioro, ale aby tam dojechać trzeba 
było pokonać premię górską pierwszej kategorii, nie 
wszystkim udała się ta sztuka i niektórzy zdobyli 
premię prowadząc rowery. Regeneracja sił przy 
ognisku i pieczonej kiełbasce wynagrodziła tak duży 
wysiłek. 

Dnia 8 października 2014 roku o godzinie 15.30 z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się drugi już 
z rzędu mecz piłki nożnej rozegrany pomiędzy ka-
drą pedagogiczną a wychowankami Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Polanowie. Mecz był 
bardzo emocjonujący i wszyscy doskonale się bawi-
li . Zarówno pierwsza jak i druga połowa meczu ob-

fitowała w za-
skakujące sytu-
acje. Drużyna 
w y c h o w a n -
ków była am-
bitnie dopin-

gowana przez swoich kolegów. Mimo ambitnej wal-
ki i bramki na korzyść wychowawców w pierwszych 
minutach, mecz zakończył się zwycięstwem wycho-
wanków MOW 10:6. Cały mecz przebiegał w przyja-
cielskiej atmosferze, a po nim były podziękowania 
od pani wicedyrektor Moniki Jagielskiej oraz wrę-
czenie dyplomów i słodkich upominków wygranej 
drużynie spotkanie tradycyjnie zakończyło się 
wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku, 
wszystko w myśl zasady fair-play. 

W połowie października młodsza drużyna MOW 
Polanów uczestniczyła w Integracyjnym Turnieju 
Piłki Nożnej w Miastku. W pierwszym meczy poko-
naliśmy reprezentacje Turska 3 : 1. W decydującym o 
pierwszym miejscu meczu graliśmy z drużyną z 
Miastka. Po pierwszej połowie przegrywaliśmy 0 : 2. 
Jednak po pełnej mobilizacji w czasie przerwy, ambi-
cją i umiejętnościami nasi chłopcy doprowadzili do 
remisu 2 : 2. Dzięki czemu zostaliśmy zwycięzcami 

turnieju. Wystąpiliśmy 
w składzie: Oberski Ja-

kub, Jóźwik Mateusz, 
Hallmann Mateusz, Za-
czkowski Sebastian, Ko-
walski Szymon, Wędzic-
ki Dariusz, Szupryczyń-
ski Jacek. 

Korzystając z zaproszenia Dyrektora ZSCKR w Boni-
nie reprezentacja naszego Ośrodka wzięła udział w 
Mikołajkowym Turnieju Koszykówki Chłopców 
Szkół Ponadgimnazjalnych. W trakcie zawodów 
mieliśmy okazję sprawdzić nasze umiejętności kolej-
no mierząc się z drużynami reprezentującymi Zespół 
Szkół nr.2 (V liceum ogólnokształcące) oraz Zespół 

Szkół nr.7(Budowlanka). Niestety nasze umiejętności 
pozwoliły tylko na 
"urwanie" paru punk-
tów, pierwszy mecz 
przegraliśmy 25:6 a 
drugi 20:10. Pomimo 
dwóch porażek wyjazd 
należy uznać za udany, 
wiemy teraz ile jeszcze 
musimy pracować aby osiągnąć zadawalający efekt. 

Jak co roku na początku 
marca nasza reprezenta-
cja uczestniczyła w już 
XXV halowym turnieju 

im. Wujka Leszka w 
Świdwinie. W turnieju 
wzięło udział dwanaście 

drużyn. My po losowaniu trafiliśmy do grupy A, 
gdzie kolejno uzyskaliśmy wyniki: Dorian Darłowo 
–  MOW Polanów 0 : 4, Łobez –  MOW Polanów 0 : 4, 
Dom Dziecka Darłowo –  MOW Polanów 1 : 1. Wy-
grywając grupę A i trafiliśmy w półfinale na repre-
zentacje wszystkich placówek opiekuńczych w 
Szczecinie ( Sternik Szczecin ). Po bardzo wyrówna-
nym i emocjonującym meczu na tablicy widniał wy-
nik 0 : 0. Mecz musiał być rozstrzygnięty a więc rzu-
ty karne. Niestety powtórzyła się sytuacja z ubiegłe-
go roku. Po serii rzutów karnych przegraliśmy ze 
Sternikiem Szczecin. Został nam do rozegrania finał 
pocieszenia ( mecz o trzecie miejsce ). W nim zmie-
rzyliśmy się z Karlinem, wygrywając 4 : 2. Dzięki 
zaangażowaniu i dużemu wy-
siłkowi wszystkich zawodni-
ków zajęliśmy w turnieju trze-
cie miejsce. 

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK 
WYCHOWAWCZY  
W POLANOWIE 

WWW.MOW.POWIAT.KOSZALIN.PL 

Rekreacja i sport 

Rowerowe atrakcje 

Wychowankowie kontra Wychowawcy 

Turniej piłkarski w Miastku 

Mikołajkowy Turniej Koszykówki 
Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych  

XXV Turniej im. Wujka Leszka 


