
 Wtorek 24 maja, 
dzień szczególny 
d l a  n a s z e g o 
Ośrodka, ponie-
waż Zachodniopo-
morski Kurator 
Oświaty i Wycho-
wania zdecydo-
wał, że to właśnie 
u nas odbędzie się 

wojewódzka konferencja na temat "Przeciwdziałanie 
zagrożeniom w MOW-ach i MOS-ach" zlokalizowa-
nych na terenie województwa zachodniopomorskie-
go. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele orga-
nów prowadzących, dyrektorzy placówek, wizytato-

rzy, policjanci i pracownicy sądu okręgowego. Powiat 
koszaliński reprezentował wicestarosta Dariusz Kali-
nowski. Uczestnicy wysłuchali wielu wystąpień i pre-
zentacji związanych z tematem debaty, o zaginięciach 
i ucieczkach dzieci i młodzieży z domów i placówek 
wychowawczych mówiła nadkomisarz Anna Sikora-
Rychlik z Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie, zaś 
zmiany w przepisach prawa dotyczące MOW-ów i 
MOS-ów przedstawiła Małgorzata Radziwołek-
Mikołajczyk z Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Do-
bre praktyki stosowane w pracy z wychowankami 
zaprezentowali przedstawiciele MOW-ów z Trzcińca, 
Polanowa i MOS-u ze Szczecina. Po przerwie na kawę 
i naszą specjalną drożdżówkę, dyrektor Andrzej Wa-
lesiak, zaprosił uczestników do zwiedzenia naszej 
placówki, następnie gorąca dyskusja, która się wywią-
zała w trakcie obrad została podsumowana przez pa-
nią Magdalenę Zarębską-Kulesza Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty.         

Obecni szóstoklasiści będą ostatnimi, którzy napiszą 
sprawdzian na koniec podstawówki. Według pani 
minister Anny Zalewskiej sprawdzian na koniec szó-
stej klasy to niepotrzebny stres i wydatek. Spraw-
dzian szóstoklasisty wprowadzono w ramach refor-
my oświatowej Miro-
sława Handkego. Po 
raz pierwszy pisali go 
uczniowie podstawó-
wek w roku 2002. 
Nasi wychowanko-
wie ze szkoły podsta-
wowej również przy-
stąpili do tego spraw-
dzianu, wyniki poznaliśmy na początku czerwca. 
Wbrew naszym obawom nasi uczniowie poważnie 
podeszli do tego zadania i osiągnęli wyniki na miarę 
swoich możliwości. 

Dnia 30 kwietnia 
2015 roku odbyła się 
w naszej placówce 
akademia z okazji 
zbliżającej się roczni-
cy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Wy-
chowankowie przy-
bliżyli nam ważne 
momenty z historii 
Polski. Żyjąc w ów-
czesnych czasach, 

będąc wolnymi ludźmi musimy pamiętać o tych bar-
dzo istotnych wydarzeniach i szanować naszą Ojczy-
znę.Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z naj-
ważniejszych ustaw w Polsce.  
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Dnia 23.05.2015 r. na terenie Gimna-
zjum im. Noblistów Polskich w Polano-
wie odbyła się wielka szkolna majówka 
przygotowana przez Radę Rodziców. 
Na placu przed szkołą i w budynku na 
przybyłych czekało wiele atrakcji. Du-
żym zainteresowaniem cieszyła się wy-
stawa psów, połączona z konkursem 
czworonogów. Kto chciał mógł spraw-

dzić swoje umiejętności w strzelaniu z łuku i wiatrówki 
oraz w rozgrywkach szachowych. Nasi wychowankowie 

uczestniczyli w eksperymentach 
fizycznych a Mateusz Czere-
puszko, Kamil Cisek oraz Mate-
usz Kalinowski reprezentowali 
swoje umiejętności w konkursie 
Strong Man. Zajęli wysokie 
miejsca na podium, otrzymali medale, dyplomy oraz słod-
kie upominki. Jeden z naszych chłopców Mateusz Pokora, 
który opanował sztukę naśladowania dźwięków beatboxo-
wał na scenie. Otrzymał wielkie brawa i słodką niespo-
dziankę, którą wręczyła mu Pani dyrektor Gimnazjum 
Aleksandra Kalinowska. Sobotnie popołudnie minęło nam 
w bardzo miłej atmosferze. Nikt nie mógł narzekać na nudę.  

Majówka w polanowskim gimnazjum 

Przeciwdziałanie zagrożeniom  

w MOW-ach  i  MOS-ach  

Konstytucja 3-ego maja 
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 Z okazji Dnia Matki Polanowski Ośrodek Kultu-

ry i Sportu zaprosił gwiazdę telewizyjną p. Ma-

rzenę Sztukę - Kipiel, znaną jako Halinkę z popu-

larnego serialu telewizyjnego pt. Świat według 

Kiepskich. Wychwankowie grupy I mieli możli-

wość osobistego poznania znanej i uwielbianej 

artystki. Na scenie domu kultury aktorka wystą-

piła z recitalem, obdarowując słuchaczy pięknymi 

lirycznymi piosenkami. Publiczność chętnie zada-

wała pytania dotyczące pracy na planie filmo-

wym. Aktorka cier-

pliwie odpowiadała 

na wszystkie pyta-

nia, zaspakajając cie-

kawość przybyłych 

gości. Po koncercie 

nadszedł czas na au-

tografy i wspólne zdjęcia. Chłopcy byli bardzo 

zadowoleni z otrzymanej szansy poznania tak 

znanej osobowości polskiej telewizji.  

Dnia 13.06.2015 r. 

odbył się III Festyn 

S p o r t o w o -

Rekreacyjny w 

Sławnie, w którym 

brali udział wycho-

wankowie grupy IV. Uczestnicy angażowali się 

we wszystkie rywalizacje sportowe. Kluczową 

konkurencją były mecze piłki nożnej, w których 

najlepszym zawodnikiem okazał się nasz naj-

młodszy wychowanek Darek Wędzicki. Poza kon-

kurencjami sportowymi, nasi chłopcy uczyli się 

udzielania pierwszej pomocy, co wywoływało 

ogromne emocje. W 

czasie trwania Fe-

stynu chłopcy mieli 

okazję przejechać się 

starymi motocykla-

mi i samochodami. 

Takie atrakcje wy-

wołały duże zainteresowanie i wiele uśmiechu na 

twarzach uczestników. Wśród młodzieży, uczest-

niczącej w Festynie, panowała miła atmosfera, 

nawiązały się także nowe znajomości. Na zakoń-

czenie wychowankowie obdarzeni zostali pamiąt-

kowymi dyplomami i miłymi upominkami.   

FESTYN W SŁAWNIE   

Halina Kiepska w Polanowie  

W środę 03.06.2015 r. 
uczniowie klasy drugiej 
gimnazjum na sali spor-
towej naszego ośrodka 
zaprezentowali swoje 
projekty edukacyjne. Pro-
jekty były przygotowy-

wane przez cały rok szkolny, wymagały dużego 
zaangażowania, poszerzenia wiedzy i innowacyj-
ności. Pierwsi zaprezentowali swój projekt ucz-
niowie Skwierawski Daniel, Frankowski Adam, 
Gałdyś Roman i Kierznikiewicz Michał - Jak ma-
szyny proste ułatwiają życie codzienne? Następ-
nie Sadło Hubert, Bernat Dominik, Cisek Kamil 
opowiadali nam - Jak się tworzy gazetę ( audycję 
radiową, program telewizyjny )? Uczniowie Ko-
walski Maciej, Zaczkowski Sebastian, Czerepusz-
ko Mateusz, Szefler Dominik przedstawili nam 
historie Polanowa - Zaklęte w fotografii Polanów 
dawniej i dziś. Na końcu Kondratowicz Andrzej, 
Kufel Igor, Kalisz Radosław przybliżyli nam te-
matyką wulkanizmu - Wulkanizm jako proces we-
wnętrzny kształtujący 
powierzchnie Ziemi. 
Projekty zostały wyko-
nane pod nadzorem 
nauczycieli naszej 
szkoły : Romana Perza, 
Elwiry Skibińskiej, Ar-
tura Dropko, Dariusza Prendeckiego. W tym roku 
szkolnym następna grupa uczniów zaprezentowa-
ła swoje projekty edukacyjne. Ciekawe tematy za-
proponowane przez 
nauczycieli wymagały 
ponownie dużego na-
kładu pracy. Nowością 
okazał się quiz z nagro-
dami zaproponowany 
przez grupę prezentu-
jącą olimpiady staro-
żytne  i nowożytne. Prezentacje poszczególnych 
projektów zostały przyjęte z dużym zaciekawie-
niem wychowanków naszego  Ośrodka. 

Projekt edukacyjny  



Strongman, Rewal 2015 
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Zawody najsilniej-

szych wychowan-

ków młodzieżo-

wych ośrodków 

wychowawczych z 

regionu woj. za-

chodnipomorskiego 

cyklicznie odbywa-

ją się w Rewalu. 12 czerwca, juz siódmy raz spotkali-

śmy się tam aby powalczyć o miano najlepszego siła-

cza i o Puchar Starosty Powiatu Gryfickiego. Do ry-

walizacji przystąpiło sześć drużyn: 1. MOW- Babi-

most 2. MOW- Podborsko 3. MOW- Polanów 4. 

MOW- Renice 5. MOW- Rewal 6. MOW- Trzebież. 

Drużyny rywalizowały w 4 konkurencjach: zegar, 

przetaczanie opony, przeciąganie BUS-a, oraz Marsz 

Farmera. Pierwsze trzy konkurencje były to zmaga-

nia w drużynie, a Marsz Farmera to rywalizacja in-

dywidualna. Sędzią głównym zawodów był jak co 

roku mistrz tej dyscypliny Grzegorz Szymański, go-

ściem specjalnym 

był Mateusz Baron, 

również należący 

do światowej elity 

tego sportu, to do 

niego należy re-

kord Świata z 2012 

r. w martwym cią-

gu z wynikiem 445 kg. Poziom zawodów był dość 

wyrównany, świadczą o tym wyniki, które nie różni-

ły sie znacząco pomiędzy poszczególnymi drużyna-

mi. Po zsumowaniu punktów wyniki przedstawiają 

się następująco: Miejsce I MOW Polanów - Puchar 

Starosty Powiatu Gryfickiego Miejsce II MOW Babi-

most Miejsce III MOW Rewal Miejsce IV MOW Pod-

borsko Miejsce V 

MOW Reni ce 

Miejsce VI MOW 

Trzebież. Po wrę-

czeniu pucharów i 

dyplomów, i zro-

bieniu pamiątko-

wych zdjęć, Pani 

Dyrektor Mow Rewal zaprosiła drużyny na obiad i 

słodki poczęstunek.  

16 października 

k o n t y n u u j ą c 

obchody Dnia 

P a p i e s k i e g o 

młodzież kl. III 

g i m n a z j u m 

przy wsparciu ks. opiekuna przygotowała i 

przedstawiła montaż słowno-muzyczny Papież 

Jan Paweł II Patron Rodziny. Zebrana młodzież 

Ośrodka wraz z dyrekcją, nauczycielami, wy-

chowawcami oraz pracownikami administracji i 

obsługi z zaciekawieniem wsłuchali się w słowa 

wypowiadane przez młodzież, jak i samego 

świętego Papieża Jana Pawła II. Z wielka rado-

ścią i entuzjazmem przyjęto przygotowaną i 

zaśpiewaną na tę okoliczność piosenkę religijną 

przez wychowanka Andrzeja. Przedstawienie 

zakończono odśpiewaniem wspólnie ulubionej 

przez Jana Pawła II piosenki oazowej Barka. 

 Kolejne wyzwanie przed 

nami. Wychowanek An-

drzej Kondratowicz posta-

nowił je podjąć, wziął 

udział w I Festiwalu Pio-

senki Katolickiej pod ha-

słem " Św. Jan Paweł II – 

patron rodziny". W związ-

ku z zamiłowaniem do hip 

hopu taki też reperuar po-

stanowiliśmy zaprezento-

wać. Trudno było stworzyć 

podkład muzyczny, jednak 

po nawiązaniu kontaktu z 

klerykiem Jakubem Bartczakiem, autorem piosenki 

pt "Pismo święte", otrzymaliśmy go. Tak próbom jak 

i samemu występowi towarzyszyły ogromne emocje. 

Wykonanie spotkało się z głośnym aplauzem. Trud 

Andrzeja został doceniony, zajął pierwsze miejsce a 

mnie z powodu jego postawy rozpierała duma. Jesz-

cze raz serdeczne gratulacje. 

Papież Jan Paweł II Patron Rodziny  

I Festiwal Piosenki Religijnej  



 

 

 

Wykorzystując wa-
runki atmosferyczne 
wychowankowie na-
szego Ośrodka wzieli 
udział w kuligu zor-
ganizowanym trady-
cyjnie przez panią Elę. 
Może nie był to kulig z piosenki pt. „Z kopyta kulig 
rwie” śpiewanej przez Skaldów, ale dostarczył nam 
równie dużo pozytywnych i niezapomnianych wra-
żeń. Piękna zimowa aura stwarzała niesamowitą 
atmosferę a pieczone kiełbaski (nawet te przypalone) 
smakowały wyjątkowo. Zima swoimi walorami nas 
ostatnio nie rozpieszcza, więc trzeba korzystać z 
chwili, gdy u nas zagości. Nam się udało, gdyż do-
słownie na drugi dzień już śniegu nie było. Kulig nie 
będzie się nam więc kojarzył tylko z nazwy, ale jako 
przygoda z dobrą zabawą.  

 

 W sobotę 27.02.2016r. gościliśmy siedem zespołów z 
zaprzyjaźnionych placówek opiekuńczo -
wychowawczych na cyklicznym festiwalu sportu i 
rekreacji. Tym razem dojechali do nas wychowanko-
wie z Mow Rewal, Mow Podborsko, Mow Rzepczy-
no, Wioski Dziecięcej z Karlina, Placówki wielofunk-
cyjnej ze Świdwina i ze Sławna oraz nasi wychowan-
kowie podzieleni na dwa zespoły Polanów I i Pola-
nów II. Wszystkie zespoły wystawiły swoich repre-
zentantów w każdej przeprowadzonej konkurencji. 

Najlepsi zawodnicy otrzy-
mali pamiątkowe medale, 
puchary i nagrody rzeczo-

we, które wręczali przedsta-
wiciele starostwa powiato-
wego w Koszalinie i władz 
miejskich Polanowa. Naj-

lepszą drużyną okazali się zawodnicy z Rewala. Na 
zakończenie Dyrektor Andrzej Walesiak podzięko-
wał wszystkim za udział i zaprosił ponownie na 
przyszły rok. Po tak dużym wysiłku zawodnicy i 
opiekunowie uzupełnili 
kalorie w naszej stołówce 
spożywając smaczny 
obiad. Przed zawodami 
mieliśmy okazję obejrzeć 
występ zespołu TOP 
TOYS z Koszalina.   

Jak co roku na początku marca reprezentacja MOW 
Polanów wzięła udział w XXVI halowym turnieju 

piłki nożnej placówek opiekuńczo – wychowaw-
czych im. Wujka Leszka w Świdwinie. W turnieju 

wzięło udział dwanaście drużyn. My graliśmy ze 
zmiennym szczęściem. Zajęliśmy pierwsze miejsce w 
grupie eliminacyjnej wygrywając z Centrum Placó-
wek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pyrzycach 2 : 
0 i Placówką Dorian z Darłowa 1 : 0. W ćwierćfinale 
nie sprostaliśmy w rzutach karnych drużynie ze 
Sławnem, zajmując w turnieju piąte miejsce. Na jed-
nym ze zdjęć nasi reprezentanci stoją z byłym trene-
rem reprezentacji Polski Pawłem Janasem. MOW 
Polanów reprezentowali: Dąbrowski Patryk, Sadło 
H u b e r t ,  G r z e g o r c z y k 
Krzysztof, Jóźwik Mateusz, 
Kalisz Radosław, Kowalski 
Szymon, Obiała Wojciech, 
Klaman Oskar, Wędzicki 
Dariusz, Słojewski Patryk, 
Grabowski Adrian, Krzysto-
szek Tomasz, Gałdyś Roman.  

W dniu 11 czerwca 2016 
roku w słoneczną sobotę, 
grupa „śmiałków” – wy-
chowanków naszego 
ośrodka, po opieką wycho-
wawców zmierzyła się z 
dystansem przekraczają-

cym 100 km. Pokonując własne słabości, na rowerach 
przekazanych przez starostę koszalińskiego z okazji 
10 lecia ośrodka, przejechali trasę z Polanowa przez 
Sianów, Łazy, Mielno, Koszalin, Maszkowo, Nacław 
i z powrotem do Polanowa. Razem 113 km. Na trasę 
wyruszyło dziewięciu wychowanków, z których do 
mety dotarło pięciu. 100 km pokonało jeszcze dwóch 
uczestników, którym niewiele zabrakło do pokona-
nia pełnego dystansu. Uczestnicy rajdu mieli okazję 
podziwiać piękne zakątki ziemi koszalińskiej: m.in. 
jezioro Jamno z jego ujściem do morza i bramą sztor-
mową, piaszczyste plaże i wydmy Łaz, Unieścia i 
Mielna oraz przystań żeglarską. Po dotarciu do Ko-
szalina uczestnicy rajdu jechali po nowo powstałych 
ścieżkach rowerowych, których pozazdrościć może 
niejedno miasto. Ostatnie kilometry były najtrudniej-
sze, ponieważ prowadziły po mocno pofałdowanym 
terenie, a pokonany dystans czuć już było w nogach. 
Po dotarciu do celu rajdu uśmiechy wróciły na twa-
rze i pojawiły się nieśmiałe propozycje uczestnicze-
nia w następnych rajdach. Grupę „śmiałków” zabez-
pieczali, wspierali i motywo-
wali: Andrzej Walesiak oraz 
Łukasz Kołomański. 

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK 
WYCHOWAWCZY  
W POLANOWIE 

WWW.MOW.POWIAT.KOSZALIN.PL 

Rekreacja i sport 

Pędzi, pędzi kulig niczym błyskawica… 

VI Festiwal sportu i rekreacji  

XXVI Turniej im. Wujka Leszka 

Siedmiu wspaniałych  


