S REBRNY D WÓR I MY
R OK 10,

NUMER

20

D ATA

WYDANIA

22-12-2017

inauguracja obchodów 100 rocznicy
odzyskania niepodległości przez polskę
Kalinowski, gospodarz ziemi polanowskiej Burmistrz Grzegorz Lipski.
Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele zachodniopomorskiego kuratorium oświaty i wychowania, zaprzyjaźnionych placówek oraz organizacji gminnych i powiatowych. Wychowankowie plaInauguracja obchodów 100 rocznicy
odzyskania niepodległości przez
Polskę oraz 150 rocznicy urodzin
Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się w naszym Ośrodku 5 grudnia.
Współorganizatorem spotkania był
Okręg Środkowopomorski Związku
Piłsudczyków RP w Koszalinie.
W części oficjalnej, prezes związku,
gen. bryg. Włodzimierz Warchalski
wygłosił krótkie przemówienie

i udekorował sztandar MOW-u Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków, następnie odbyło się wręczenie
legitymacji i odznak dla nowych
członków ZP oraz wręczenie pamiątkowych medali 5-lecia ZP. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Starosta Koszaliński Marian
Hermanowicz V- ce Starosta Dariusz

cówki zaprezentowali się w okolicznościowym spektaklu historycznym
poświęconym odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Temat ten,
ze szczególnym uwzględnieniem
roli Józefa Piłsudskiego, był też
przedmiotem prelekcji dr Łukasza
Gładysiaka. Całość prowadził mjr.
Zenon Dropko - przewodniczący
Rady Powiatu Koszalińskiego i nauczyciel w naszym Ośrodku.

W

TYM NUMERZE :

WOŚP

2

W YCIECZKA
DO P ODBORSKA

2

S UPER G RUPA

3

W YCIECZKA

3

DO MUZEUM

R AJD
VII

ROWEROWY

FESTIWAL

SPORTU I REKREACJI

4
5

S REBRNY D WÓR I MY

S TR . 2

W IELKA

ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
godnej opieki medycznej seniorom. Bardzo cieszymy
się, że wzięliśmy udział w tak ważnym przedsięwzięciu i planujemy współpracę z WOŚP w kolejnych latach. W tym roku w kolejnej już edycji WOŚP

udział wzięli: Szymon Boike, Bartek Niewola,
Kamil Tomiński, Sebastian Szyszkiewicz wraz z
opiekunami : Łukaszem Kołomańskim i Karoliną
Kasprzak. Jesteśmy bardzo dumni z postawy naszych wychowanków za udział w tak znaczącym
przedsięwzięciu. Kwota jaką chłopcom udało się
Młodzież naszego Ośrodka od kilku lat bierze udział uzyskać to 1886,25 zł.
w różnego rodzaju akcjach pomocowych przez np.
zbiórkę żywności, przygotowanie paczek dla potrzebujących czy starszych osób, po pomoc w organizacji
Festynów Parafialnych czy dekoracji kościoła z okazji
świąt. Chcąc poszerzyć zakres naszych działań zaproponowaliśmy wychowankom udział w wolontariacie
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomysł cieszył się aprobatą ze strony chłopców. Dzięki tej inicjatywie Szymon Boike, Grzegorz Sugier i Konrad Gąsiorowski kwestowali na rzecz WOŚP w celu pozyskania
funduszy dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia

Wycieczka do Podborska
kryptonim 3001. W schronie o powierzchni 986
m2 znajdowała się hala załadunkowa połączona
z czterema magazynami amunicji atomowej. W
obiekcie mogło być jednorazowo przechowywanych AŻ 160 głowic jądrowych. Wracając zajechaliśmy również na dawny obóz jeniecki z czasów II wojny światowej – StalagLuft IV – gdzie
chłopcy poznali tragiczną historię żołnierzy tam
przebywających.

Dnia 8 października 2017r. grupa naszych wychowanków pod opieką nauczyciela historii Artura Dropko odbyła wycieczkę do Muzeum
Zimnej Wojny w Podborsku. Kompleks wojskowy w Podborsku został wybudowany w latach
1967-1969 i przekazany stronie radzieckiej w
roku 1970. W dwóch schronach przeciwatomowych klasy T-& przechowywano amunicję atomową. O istnieniu tego obiektu wiedziało jedynie 12 osób w Polsce, a sam obiekt nosił
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S UPER G RUPA
Rozpoczęliśmy kolejną edycję konkursu „SUPER
GRUPA”. Nowością w tej edycji są aspekty edukacyjne, które bezpośrednio będą miały wpływ na wyniki
w połowie trwania konkursu i na jego zakończenie,
pod uwagę wzięto średnie ocen za semestr i na koniec roku szkolnego 2016/2017, za które zostanie doliczona dodatkowa punktacja. Tym razem konkurs
odbywał się pod hasłem: „Jestem ECO-segreguję dla
przyszłych pokoleń”. Prezentacje tematyczne i przeglądy czystości grup wychowawczych odbywać się
będą naprzemiennie, aż do maja 2017 r. całość zakończona została oceną utrzymania terenów zielonych i

ogródków kwiatowo-warzywnych przydzielonych
poszczególnym grupom wychowawczym. Punktacja
za nagrody i kary również będzie doliczana w tej
edycji. Za powstałe zniszczenia także odejmowane
będą punkty w ogólnej klasyfikacji. Różnorodność
aspektów oceny powoduje, że konkurs jest coraz ciekawszy, a wyniki trudno jest przewidzieć. Tematy
przewodnie na kolejne prezentacje są następujące:
styczeń- „Szczęśliwy i zdrowy człowiek, to człowiek
wolny od uzależnień”, marzec: „Nasz region, nasza
historia”, maj: „Co kraj to obyczaj – Unia Europejska,
wybrane kraje, kultura i obyczaje ”.

W YCIECZKA

DO MUZEUM
W budynku muzeum znajduje się ekspozycja sprzętu
i uzbrojenia będącego na wyposażeniu wojsk przeciwlotniczych od początku ich istnienia (1919 r.) do
współczesności. Na ekspozycji plenerowej urządzono
wystawę sprzętu artyleryjskiego, rakietowego i radiolokacyjnego oraz statki powietrzne samoloty TS11 Iskra. Największą atrakcją okazało się zwiedzania
rządowego samolot Jak-40.

Dnia 14.11.2017r. grupa wychowanków z naszego
ośrodka wzięła udział w wycieczce do muzeum koszalińskich jednostek wojskowych. Wycieczka rozpoczęła się od lekcji historii „Koszalińskiego 8 Pułku
Przeciwlotniczego”, gdzie wychowankowie mieli
okazję zwiedzić „Salę Tradycji Wojska Polskiego”
oraz „Park Maszyn” biorących udział w II wojnie
światowej. Kolejnym etapem zwiedzania było muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, które
jest odziałem muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
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R AJD ROWEROWY 2017
Raj rowerowy szlakiem nadmorskich miejscowości
powiatu koszalińskiego w tym roku odbył się 15
czerwca, w dzień świąteczny – Boże Ciało. Termin nieprzypadkowy, ponieważ tego dnia jest mniej samochodów na drogach, a szczególnie tirów. Z samego rana,
jeszcze w opadającej mgle, ośmiu śmiałków pod opieką dyrektora oraz wychowawcy Marcina wyruszyło w
kierunku Jacinek. Po pokonaniu dość trudnego podjazdu i krótkim odpoczynku ruszyliśmy dalej, żeby w
miejscowości Nadbór skręcić w kierunku Sianowa. 22
kilometry przejechaliśmy po nawierzchni nowo wyremontowanej drogi. Pierwszy dłuższy odpoczynek nastąpił na parkingu leśnym około 5 km przed Sianowem. Piękna pogoda i jeszcze dopisujące humory wywoływały świetny nastrój. Po wyjechaniu z Sianowa
dało się poczuć powiew nadmorskiego wiatru. W tempie ok. 20 km na godzinę mijaliśmy kolejne miejscowości: Skibno, Suchą Koszalińska, Kleszcze i Osieki. W
trakcie zbliżania się do Łaz dało się zauważyć zmożo-

ny ruch rowerzystów. Pobyt na plaży, z moczeniem
już trochę zmęczonych nóg, wynagrodził trud dotychczas pokonanych kilometrów. Po zjedzeniu smacznych
lodów i pożegnaniu Łaz ruszyliśmy w kierunku Mielna. Miejscowość tego dnia pełna turystów oraz rozbrzmiewających urządzeń do gier. W pewnym momencie Hubert zgłosił problem z tylnym kołem. Okazało się że schodzi powietrze. Nie mieliśmy zapasowej
dętki i pozostało tylko co jakiś czas dopompowywanie

koła. Zjechaliśmy z głównej drogi na leśną trasę do
Sarbinowa, po krótkim kluczeniu po duktach leśnych i
przecięciu 16 południka (pamiątkowy obelisk) dotarliśmy do miejscowości Chłopy a następnie Sarbinowa.
Dotarcie do Gąsek nastręczyło nam dużo trudu. Rozkopana remontowana droga, przemieszczający się piesi oraz awaria koła znacznie spowalniały naszą wyprawę. W oddali zaczęła się wyłaniać latarnia morska, a to
oznaczało że jesteśmy prawie u celu. Okolice latarni
okazały się bardzo zatłoczone więc udaliśmy się na
plażę w celu zregenerowania sił. Po około 30 minutach
odpoczynku wyruszyliśmy w drogę powrotną. W
Mielnie wymiana roweru Huberta (przyjechał pan Kazik) i ruszamy w kierunku Koszalina. Mamy już prawie 100 km w nogach i po niektórych minach chłopców widać, że chętnie zamieniliby pojazd którym się
przemieszczają na mechaniczny. Niestety przed Szczeglinem poddają się Emil i Klaudiusz. Ale i tak należą
im się gratulacje za pokonanie ponad 100 km. Pozostali
uczestnicy wyprawy ruszają w kierunku Polanowa. Na
metę docieramy około godziny 19.30. Po pokonaniu
135 km i wykonanym w końcówce finiszu było widać
że Hubert, Szymon, Jakub, Krzysztof, Mateusz i Bartosz trudy wyprawy znieśli doskonale, chociaż niektórzy z nich narzekali na ból miejsca gdzie plecy tracą
swą szlachetną nazwę.

Biegam bo lubię lasy
Reprezentacja naszego ośrodka
wystartowała w zawodach biegowych zorganizowanych przez
nadleśnictwo Polanów „ Biegam
bo lubię lasy”. W kategorii szkoły
podstawowej Wędzicki Dariusz
zajął czwarte miejsce, Patryk Nowicki trzynaste. W kategorii gimnazjum Kamil Tomiński był trzeci, Rafał Czyżyk szósty, Wojtek Obiała siódmy, Krystian Masztaler dziewiąty.
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W dniu 4 marca 2017 roku, po raz siódmy, do Po- Starosta Powiatu Koszalińskiego Pan Dariusz Kalanowa przyjechali wychowankowie placówek linowski. Organ prowadzący nasz Ośrodek reprewychowawczo-opiekuńczych woj. Zachodniopo- zentował również Pan Zenono Dropko - Przemorskiego na organizowany przez Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy Festiwal Sportu i Rekreacji. Zawodnicy z Karlina, Świdwina, Rzepczyna,
Sławna, Podborska, Renic i Rewala oraz gospodarze, rywalizowali w 8 konkurencjach m.in.
armwreslingu (siłowanie na rękę), skoku wzwyż,
kręglach, slalomie sprawnościowym i trójboju siłowym. Ciekawostką był występ uczestnika pro-

wodniczący Rady Powiatu Koszalińskiego. Rywalizacja młodzieży trwała prawie 4 godziny była
bardzo zacięta i wyrównana. Wyniki poszczególnych konkurencji i wyniki drużynowe można zobaczyć w załączonej tabeli na naszej stronie internetowej. Na zakończenie festiwalu odbyło się losowanie upominków dla wszystkich wychowanków biorących udział w zawodach. Tradycyjnie
gramu TVN „Mam talent” Konrada Gorczyńskie- po zakończeniu zawodów wychowankowie, ich
go. Zawody, które odbyły się w hali widowisko- opiekunowie i goście zostali i zaproszeni na obiad
sportowej polanowskiego gimnazjum otworzył
do naszego Ośrodka.

STRONGMAN 2017
W dniu 9.06.2017r. wychowankowie naszego
Ośrodka brali udział w cyklicznych zawodach
„Strongman” organizowanych w MOW Rewal.
W trakcie zawodów rozegrano następujące
konkurencje: wyciskanie sztangi, przenoszenie
worków na podest na czas, utrzymanie sztangielek na wyprostowanych ramionach, przeciąganie samochodu oraz
„zegar” drużynowa konkurencja polegająca na jak największej ilości przejść
z obciążeniem. Drużyna nasza po zaciętej walce zajęła czwarte miejsce. Do
trzeciego miejsca na podium zabrakło nam tylko dwóch punktów. W czasie
zwodów wychowankowie zaprezentowali postawę godną reprezentanta
naszego Ośrodka, mamy nadzieję w przyszłym roku być na podium.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie
www.mow.powiat.koszalin.pl
E-mail: mow@powiat.koszalin.pl

