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Wycieczka do karpacza

W dniach 3.10 - 7.10.2016r. wychowankowie naszego ośrodka udali się na wycieczkę do Karpacza. Podróż zaczęła się
wyjazdem busem z Polanowa do Szczecinka, gdzie wsiedliśmy do pociągu, którym dojechaliśmy do Wrocławia, a stamtąd do Karpacza. Miejscem noclegowym
był przepiękny Leśny Zamek, w którym
młodzież spędziła cztery doby. Pierwszy
dzień pobytu zaczął się zameldowaniem
i spacerem po okolicy. Drugiego dnia
młodzież wraz z wychowawcami wyszła
w góry. Zaczęliśmy od Świątyni Wang,
następnie weszliśmy do Karkonowskiego Parku Narodowego i szlakiem żółtym
udaliśmy się na szczyt górski Pielgrzymy. Po krótkim odpoczynku doszliśmy
do szczytu Słonecznik, z którego poszliśmy do Spalonej Strażnicy
(1444m.n.p.m.). Następnie zeszliśmy do
schroniska Strzecha Akademicka
na krótki odpoczynek i posiłek.

Po regeneracji Starym Torem Saneczkowym
doszliśmy do Dzikiego Wodospadu, spod którego udaliśmy się do
miejsca noclegowego. Mimo trudnych
warunków atmosferycznych pokonaliśmy około 25 km. Trzeciego dnia wybraliśmy się do Jeleniej Góry- Sobieszów,
gdzie stamtąd Piekielną Doliną weszliśmy na wysokość 627m.n.p.m. , aby podbić Zamek Chojnik wybudowany
w XVw. Następnie długim spacerem
wróciliśmy do Karpacza. Czwartego
dnia skupiliśmy się na Karpaczu, gdzie
zwiedziliśmy Krucze Skały, Zaporę nad
Łomnicą, Skocznię Orlinek. Chcąc docenić wysiłek naszych wychowanków, po
zdobyciu kolejnych szczytów i pokonaniu trudnych szlaków, zaprosiliśmy
młodzież na pizze. Po odpoczynku i wykonaniu prac plastycznych udaliśmy się
w kierunku Karkonowskich Tajemnic,
w których wysłuchaliśmy i obejrzeliśmy
legendy Karpacza. Ostatni dzień był
dniem pakowania i powrotu do Polanowa. Chcieliśmy serdecznie podziękować
sponsorom za wsparcie finansowe i pomoc w zorganizowaniu wyjazdu. Dziękujemy również wychowawczyni naszego ośrodka Pani Paulinie Górniak
za pomoc w pozyskiwaniu środków
finansowych na organizację wycieczki.

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego
Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej
atmosferze. Kolejny zaś
rok niech będzie czasem
pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.
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Świadectwo byłego narkomana
29 września wychowankowie naszej
placówki uczestniczyli we mszy świętej
na Górze Polanowskiej, a następnie wysłuchali świadectwa człowieka, który w
cudowny sposób został wyciągnięty z
uzależnienia. Gościem spotkania był
Andrzej Sowa znany, jako „Kogut”, były legniczanin przed laty grał w legnickim zespole Maria Nefeli. Dziś mieszka
z rodziną w górach i zajmuje się profilaktyką przeciwnarkotykową. Jeździ po
Polsce i ostrzega młodych ludzi przed
błędami, które sam w młodości popeł-

nił. Również w naszym mieście przez
ponad godzinę opowiadał o swoim niełatwym życiu, ale także o chwili nawrócenia i teraźniejszym życiu w wierze.
Spotkanie z Andrzejem Sową zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo.
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NARÓD, KTÓRY NIE ZNA SWOJEJ PRZESZŁOŚCI, UMIERA I NIE
BUDUJE PRZYSZŁOŚCI
Dnia 6 maja 2016 roku
odbyła się w Polanowskim
Ośrodku
Kultury i Sportu uroczystość poświęcona
225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3ego maja. Aby upamiętnić ten doniosły
fakt w historii Polski
wychowankowie
Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego
„Srebrny
Dwór” w Polanowie
pod opieką wychowawcy Jolanty Kochańskiej
i
przy
współpracy wychowawców: Beaty Połubiak, Marcina Cebulskiego i Marka Parszczyńskiego przygoto-

U ROCZYSTE

OBCHODY

98

wali wzruszający program artystyczny o patriotycznej wymowie.
Wcielając się w postacie z tamtych lat przybliżyli nam ważne momenty z historii Polski.
Króla Stanisława Poniatowskiego
zagrał
Radosław Kalisz, marszałka Stanisława Małachowskiego – Mateusz Pokora, a w rolę
posłów Ignacego Potockiego wcielił się Patryk
Słojewski i Hugona
Kołłątaja – Szymon Kowalski. Natomiast w
roli zaborców wystąpili
kolejno Dawid Glienke,
Sebastian Wiśniewski
oraz Patryk Szmit. A w
rolę Tadeusza Ko-

ściuszki wcielił się Piotr
Kłosowicz. Słowo mówione przeplatało się
z pieśniami. Oprawę
muzyczną przedstawienia stanowiły m.in.
utwory Polonez Ogińskiego, Gaude Mater
Polonia, Wyjazd z Polski
Michała Lorenca. Wspaniałym dopełnieniem
spotkania z poezją patriotyczną były pieśni:
Ojczyzna, Majowa Jutrzenka oraz Pytasz
mnie w wykonaniu Stanisława Wszeborowskiego. Żyjąc w obecnych czasach i będąc
wolnymi ludźmi musimy pamiętać o tych bardzo istotnych wydarzeniach i szanować naszą
Ojczyznę.

ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Wolność wpisana
była i jest w dusze
Polaków. Wolność
dla Polaka jest jak
powietrze, jak woda dla życia. Wolność to skarb, który należało okupić
najwyższą ceną na ziemi – ceną życia. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi
Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego
samego
dnia
Niemcy podpisały
zawieszenie broni
kończące I wojnę
światową. Po ponad 120 latach Polska
odzyskiwała
niepodległość.

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie zorganizowali wieczór mówionej i śpiewanej poezji patriotycznej,
który znakomicie wprowadził w przedświąteczny nastrój 98. rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości,
jak i w klimat
patosu, powagi,
a jednocześnie
nadziei i radości. Była to krótka lekcja historii,
podczas której
wspomniani zostali ci, których nigdy nie powinniśmy zapomnieć, gdyż uratowali nasz kraj, wyzwalając wszystkich Polaków z kajdan niewoli.
Obchody 11 listopada to szacunek i cześć dla
tych wielkich, często bezimiennych bohaterów
narodowych, to nasz hołd składany w postaci
pamięci czasu minionego.
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J ÓZEF P IŁSUDZKI W dniu 8 listopada
2016 r. w naszej
Placówce odbyła
się
uroczystość
związana
z obchodami Dnia Niepodległości.
W
uroczystości wzięli
udział przedstawiciele Związku Piłsudczyków
RP
oddział Koszalin
oraz Studio Historyczne Huzar. W
czasie uroczystości
odbyła się ceremonia uhonorowania

PAMIĘTAMY

bronią białą trzech oficerów Związku Piłsudczyków: - por. Andrzeja Walesiaka - por. Artura Dropko - por. Marcina Wołk Ceremonii
wręczenia dokonał gen.
Włodzimierz Warchalski w asyście mjr. Zenona Dropko. W dalszej części
uroczystości dr Łukasz Gładysiak przybliżył młodzieży historię walk Polaków o niepodległość w latach 1914-1918, prezentując równocześnie elementy
umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia polskich
formacji wojskowych okresu I wojny światowej oraz
ich przeciwników. Wychowankowie mogli wysłuchać również pieśni patriotycznych w wykonaniu
Stanisława Wszeborowskiego.

W YCIECZKA

DO MUZEUM

Dnia 25.11.2016r. grupa wychowanków z naszego ośrodka wzięła udział w wycieczce do Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego. Wycieczka rozpoczęła się od
lekcji historii koszalińskiej jednostki. Następnie wychowankowie mieli okazję zwiedzić
„Muzealną Salę Tradycji Wojska
Polskiego” oraz „Park Maszyn”
biorących udział w II wojnie światowej. Na zakończenie zwiedziliśmy „Klub Kulturalno–

Wychowawczy”, w którym żołnierze doskonalą się pod kątem
edukacyjnym oraz rozwijają
w wolnym czasie swoje pasje
i zainteresowania.

VII GMINNY KONKURS HISTORYCZNY
"POLACY NIE GĘSI SWĄ HISTORIĘ ZNAJĄ"
Dnia 15 listopada w Zespole Szkół
w Polanowie odbył się VII Gminny
Konkurs Historyczny. W tym roku
nasz Ośrodek reprezentowało
dziewięciu wychowanków: Sztura
Oskar, Denis Jakub, Boike Szymon,
Maniowski Julian, Czyżyk Rafał,
Słojewski Patryk, Kłosowicz Piotr,
Obiała Wojtek, Jóźwik Mateusz
oraz przez dwie wychowawczynie:
Kochańska Jola i Jarecka Patrycja.
Tegoroczny konkurs był niezwykle
trudny, więc niezmiernie cieszy
nas fakt, że dwójka naszych reprezentantów zdobyła bardzo dobre

miejsca: Kochańska Jola (V miejsce)
i Jóźwik Mateusz (IV miejsce). Na
ręce historyka Artura Dropko pani
dyrektor Aleksandra Kalinowska
złożyła podziękowania za to, że od
wielu lat nasza Placówka bierze
udział w tym konkursie.
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CIEMNA STRONA KOMPUTERA
Co trzeci nastolatek woli
Internet od
kolegów. Bez
dostępu do
sieci czują się
nieswojo, a
zamiast
iść
spać rozpoczynają kolejną rozgrywkę. Aż 98 proc. dzieci i młodzieży w
Polsce korzysta z Internetu przynajmniej raz w tygodniu, choć większość robi to codziennie. Najczęściej
oglądają filmy i różne materiały, czasami się uczą lub
komunikują przez serwery społecznościowe. Wymieniają się plikami i blogują. Co oglądają, czego słuchają - tego do końca nie wie nikt, oprócz nich samych,
bo aż 52 proc. Polskich dzieci, czyli więcej niż w innych krajach Europy, robi to poza kontrolą dorosłych
– takie są wyniki badań. Odkrywanie tych najróżniejszych treści tak ich wciąga, że tracą kontrolę nad czasem i rzeczywistością. Według europejskich badań
więcej niż co
trzeci 11 – 16
latek
przez
komputer zaniedbuje rodzinę,
kolegów, naukę itp., niewiele mniej czuje się bez Internetu
nieswojo, 18 proc. niedojada albo niedosypia. Błędem jest,
że wielu rodziców zostawia to wszystko
bez kontroli, nie rozmawiają z dziećmi na ten temat,
nie surfują wspólnie z nimi – o tym również mówią
badania.
To, co zagraża dzieciom i młodzieży
w realu może im się również przytrafić w wirtualnym
świecie. Naruszenie prywatności w sieci zdarza się
bardzo często. Należy pamiętać, że dane w sieci istnieją znacznie dłużej niż poza nią. O tych wszystkich
zagrożeniach wynikających z Internetu, a także o
możliwych formach pomocy i wsparcia w razie potrzeby przedstawiła młodzież podczas swoich prezentacji w ramach konkursu SUPER GRUPA w dniu
19 kwietnia 2016 r. Jest to kontynuacja z zakresu profilaktyki uzależnień, którą objęte były dzieci i młodzież
w poprzednim roku szkolnym. Do zakończenia konkursu i podsumowania wyników pozostało niewiele
czasu. Trudno przewidzieć która grupa zwycięży,
ponieważ aspekty wychowawcze włączone w tej edycji do oceny grup utrudniają przewidywanie wyników. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie,

pomoc i zaangażowanie, zarówno wychowankom, jak
i wychowawcom. Wyniki ogólnej punktacji po kolejnej prezentacji są następujące:
Miejsce pierwsze - grupa IV 188 pkt,
Miejsce drugie

- grupa II

186 pkt,

Miejsce trzecie

- grupa III 167 pkt,

Miejsce czwarte

- grupa I

153 pkt.

II Gminny Konkurs Recytacji Utworów
Czesława Miłosza
Już po raz drugi
wychowanek
naszego Ośrodka: Marcin Kowalewski wziął
udział w konkursie recytatorskim. II Gminny
Konkurs Recytacji Utworów Czesława Miłosza odbył się
08.12.2016 r. w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie. Marcin recytował utwór „Do Laury”.
W kategorii gimnazjów wychowanek naszej
Placówki zajął pierwsze miejsce. Nagrody, dyplomy i „słodką niespodziankę” w postaci czekoladowego Mikołaja dla każdego uczestnika wręczyła
Pani
Dyrektor
ZSP,
Aleksandra Kalinowska. Konkurs przebiegał w miłej
i przyjaznej
atmosferze.

F ESTIWAL P IOSENKI R ELIGIJNEJ

Dwa przeciwległe punkty na
globie nazywamy biegunkami.
W górach nie mieszkają ludzie
tylko górale.
Trójkąt Pitagorasa, to trójkąt
kwadratowy.
W dawnych czasach chłopi żyli
dłużej bo orali sami a nie traktory.
Najczęściej spotykanym ssakiem
górskim jest góral.
W życiu Pitagorasa liczyło się
tylko liczydło oraz kalkulator,
którego wtedy jeszcze nie znano.

W dniu 16.10.2016 wychowanek naszego Ośrodka Daniel
Grelak wziął udział w II FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ . Przegląd odbył się pod
hasłem „ Jan Paweł II – Bądźcie
świadkami miłosierdzia” i stanowił dopełnienie obchodzonego Dnia Papieskiego. Daniel
wykonał utwór pt. "Wiara "
którego autorem był wychowanek Szymon Krupa. Chłopcy
przygotowali również podkład
muzyczny. Twórczość oraz
wykonanie zostało docenione
przez jury, Daniel w kategorii
do lat 18 zajął I miejsce. Otrzymał pamiątkowy puchar oraz
bon o wartości 250 zł . Serdecznie gratuluję i życzę dalszych
sukcesów. Oto część wykonanego utworu: "Wiara, wiara,
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Na zakończenie sezonu halowego nasza
reprezentacja
brała udział w V Halowym Turnieju im.
ks. Kazimierza Lewandowskiego zorganizowanym przez
MOW
Rzepczyno.

KARTA ROWEROWA
Wykorzystując dzień wolny od zajęć edukacyjnych nasi wychowankowie 2 maja
mieli okazję zdawać egzamin na kartę rowerową. Część teoretyczną stanowił test ze
znajomości przepisów ruchu drogowego a
część praktyczną wychowankowie zdawali
jeżdżąc po wcześniej przygotowanym miasteczku na terenie Ośrodka. Nabyte umiejętności młodzi
cykliści
mieli okazję
zweryfikować
w czasie wyprawy
po
ok ol i czny ch
drogach i bezdrożach.

ona nadaje pewności, pomaga
Ci wytrzymać, w tej samej rzeczywistości, Pan Bóg Was pilnuje, chce dla Was jak najlepiej,
daj mu coś w zamian, próbuj
nie ranić go grzechem... I lecę
po raz drugi by w przekazie to
skrócić, stale będę namawiał,
żeby grzeszników nawrócić,
nie mam za cel mącenia w głowach normalnych ludzi, sam
zobaczysz , że instynkt ten w
Tobie się obudzi"

Ś WIDWINIE
Wszystkie drużyny reprezentowały bardzo wyrównany poziom. Nasi zawodnicy wygrali dwa mecze a pozostałe dwa zremisowali, wyniki te pozwoliły zająć
nam pierwsze miejsce, co należy uznać za duży sukces.
Nasi zawodnicy to: Dąbrowski Patryk, Kowalski Szymon, Kalisz Radosław, Grzegorczyk Krzysztof, Sadło
Hubert, Krzystoszek Tomasz, Grabowski Adrian.
Grzegorczyk Krzysztof po strzeleniu pięciu bramek
został królem strzelców całego turnieju.

STRONGMAN 2016
10 czerwca 2016 roku, odbyły się w Rewalu VIII wojewódzkie Zawody Strongman, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,
o puchar Starosty Powiatu Gryfickiego. W zawodach wzięło
udział siedem drużyn reprezentujących MOW-y z Podborska,
Babimostu, Polanowa, Łobżenicy, Renic, Rzepczyna i Rewala.
Młodzi siłacze rywalizowali w następujących konkurencjach: spacer farmera, martwy ciąg, trzymanie sztangi na
czas, bieg z workami i toczenie opony. Głównym sędzią i jednocześnie patronem zawodów
był wielokrotny mistrz Strongman Grzegorz
Szymański. Po zaciętej walce w duchu sportowej rywalizacji zawody wygrała reprezentacja
MOW Rzepczyno, drugie miejsce MOW Babimost,
a trzecie MOW Łobżenica. Nasza reprezentacja w składzie Igor Kufel, Grzegorz
Sugier i Konrad Gąsiorowski uplasowała się na piątym miejscu.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie
www.mow.powiat.koszalin.pl
E-mail: mow@powiat.koszalin.pl

