
najlepsi w rywalizacji 
drużynowej okazali 
się wychowankowie 
z Trzcińca . Najlep-
szym zawodnikiem 
turnieju wybrano 
Kamila Bieleckiego z 
Trzcińca. 

XIX turniej tenisa stoło-
wego w tym roku odbył 
się 14 lutego tradycyjnie 
w hali sportowej Pola-
nowskiego gimnazjum. 

Patronat nad imprezą 
objął Starosta Koszaliń-
ski. O trofea w katego-
riach indywidualnych i 
drużynowej walczyli 
zawodnicy z Turska , 
Trzcińca, Rewala, Miel-
na, Świdwina Podborska 
i Polanowa. Tym razem 

          XIX 

TURNIEJ TENISA 

STOŁOWEGO  

 POWITANIE WIOSNY 

W dniu poprzedzającym 
początek kalendarzowej 
wiosny nasi wychowanko-
wie przy udziale wycho-
wawczyń pani Joli i pani 
Ani zaprezentowali pięk-

ne przedstawienie. 
Budzącą się do życia 

przyrodę nasi  aktorzy 
przedstawili bardzo 
kolorowo i radośnie, 
zobaczyliśmy odcho-

dząca zimę–biały miś 
polarny oraz pięknego 
pasikonika Filipa w tej 
roli pięknie prezento-
wał się Sławek. 
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Egzamin klas trzecich odbywa 
się pod koniec kwietnia. W 
tym roku po raz pierwszy zda-
wano język obcy. Wyniki 
sprawdzianu pozytywnie nas 
zaskoczyły , drugi raz dwójka 
wychowanków zbliżyła się do 
granicy 60 punktów. Średni 
wynik w porównaniu z po-
przednimi latami był lepszy o 
4 punkty. Gratulujemy. 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 

To była piękna zima 

A teraz słoneczne lato 
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Każdy nowy dzień 
pisze historię nasze-
go ośrodka. W okre-
sie od styczna do 
końca sierpnia 2009 

zmienił się wystrój 
zewnętrzny budynku 
głównego. Zmoderni-
zowano część fronto-
wą, pojawiły się no-
we barierki przy 
chodniku i balkonie 
są także nowe nasa-
dzenia kwiatów i 

trawniki. Przed wej-
ściem są też ławki dla 

uczniów i od-
wiedzających 
gości. W budyn-
ku  grupy III  i 
IV nowy jest 
dach, który 

komponuje się z dachem budynku głów-
nego, przeprowadzono remont łazienek 
pomieszczeń sanitarnych. Nowe jest rów-
nież otoczenie budynku dobudowano 
ganek oraz położono nowy polbruk. 
Zmieniło się w związku  z tym też wej-
ście docelowo przystosowane jako wej-
ście główne do Ośrodka. Monitoringiem 
objęty teraz jest też parking oraz koryta-
rze w tym budynku . 

         HISTORIA „SREBRNEGO DWORU” 
CZ.VI 

       ORŁY 2009 
szych wychowanków i determinacji 

wychowawców, udało nam się ten etap 

pokonać bez większych przeszkód. 

Ostatecznie po odbyciu dwóch etapów 

( i przejściu 50 km) nasza wspaniała 

drużyna składająca się z Krzysztofa Za-

masza, Marcina Bączkowskiego, Prze-

mysława Bączkowskiego, Michała 

Szczodrowskiego i Sławka Okulskiego, 

a także z dwóch wychowawców: Artu-

ra Dropko i Marka Parszczyńskiego za-

jęła zaszczytne I miejsce. 

W dniach 27-29 marzec 2009 

r. reprezentacja naszego 

Ośrodka wzięła udział w IV 

Ogólnopolskim Rajdzie Su-

rvivalowym "Orły" zorgani-

zowanym przez MOW ze 

Szczecina. Rajd składał się z 

dwóch etapów. Etap pierwszy odbył się w sobotę i był 

to tradycyjny marsz na orientację, na którym oprócz 

standardowych punktów kontrolnych, należało wyko-

nać pięć zadań dodatkowych. Etap ten liczył ok. 35 km, 

a naszej drużynie udało się 

pokonać tą odległość w 7 

godzin. Etap drugi, który 

odbył się w niedzielę, nale-

żało pokonać w jak najkrót-

szym czasie. Tu już było 

zdecydowanie trudniej, 

gdyż bolały nas jeszcze nogi po sobotnim "spacerku", a 

dodatkowo dużą część tego etapu należało pokonać 

biegiem. Na szczęście dzięki sprawności fizycznej na-
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GEOGIMNAZJADA 

Dnia 27.04.2009r. o 

godzinie 10.00 na 

stadionie przy CIPR 

w Rewalu odbyły się 

zawody 

STRONGMAN Mło-

dzieżowych Ośrod-

ków Wychowaw-

czych. Gościem ho-

norowym a także 

głównym sędzią za-

wodów był Wice-

mistrz Europy STRONGMAN Grzegorz Szymański, któremu 

towarzyszył Robert Siutyła. Na pierwsze tego typu zawody 

zorganizowane przez MOW Rewal przybyli przedstawiciele 

nastepujących Ośrodków. - MOW Babimost, - MOW Renice, 

- MOW Polanów, - MOW Rewal, - Pogotowie Opiekuńcze 

Szczecin, - Ośrodek Szkolno Wychowawczy z Waniorowa. 

Zawodnicy zmagali się z następującymi konkurencjami: - 

spacer łączony (opona + ciężarki), - uścisk Herkulesa, - wyci-

skanie sztangi, - spacer farmera, - przeciąganie busa. Po cięż-

kich zmaganiach w kwalifikacji drużynowej pierwsze miej-

sce zajął Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Rewala, 

drugie miejsce Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Re-

nic, trzecie miejsce drużyna z Młodzieżowego Ośrodka Wy-

chowawczego z Babimostu. Nasi zawodnicy Karol Świerzyń-

ski i Marcin Bączkowski zajęli IV miej-

sce. W kwalifikacji indywidualnej 

pierwsze miejsce zajął Dawid Zabra-

niak z MOW Rewal, drugie Tobiasz 

Futerko również z MOW Rewal, zaś 

trzeci był Karol Karsznia z MOW Reni-

ce. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz 

nagrody ufundowane przez: Dyrektora 

MOW Rewal, Grzegorza Szymańskie-

go, Wójta Gminy Rewal oraz Prezesa 

GS Trzebiatów. O godzinie 13:00 obyło 

się uroczyste zakończenie zawodów 

Dyrektor Maria Spaczyńska podzięko-

wała wszystkim obecnym za uczestnic-

two w zawodach a szczególnie kibicom 

za doping oraz darczyńcom za ufundo-

wanie nagród także licznie przybyłym 

mediom, po czym wszyscy uczestnicy 

udali się na wspólny obiad. 

 Uczniowie naszej szkoły 18.05 2009 roku brali udział w konkursie geograficzno-
ekologicznym "GEOGIMNAZJADA". Konkurs został zorganizowany i odbywał 
się w gimnazjum w Polanowie. Brały w nim udział reprezentacje szkół gimna-
zjalnych z Miastka, Bobolic, Biesiekierza, Mielna, gospodarze z Polanowa oraz 
nasza reprezentacja. Mimo bardzo silnej konkurencji nasza reprezentacja wypa-
dła dobrze, na miarę swoich możliwości. W tym trudnym turnieju wiedzy eko-
logiczno-geograficznej reprezentowali nas : Sławomir Okulski, Patryk Plichta, 
Krystian Wrzeszykowski, Mateusz Cichecki. 

    STRONGMAN 2009 
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 W naszym Ośrodku rozpoczął 

działalność klub turystyki rowero-

wej. Po długich poszukiwaniach 

opiekę nad grupą kolarzy objał 

dyrektor Andrzej Walesiak. Rowe-

ry zostały zakupione pod koniec 

ubiegłego roku a  to była nagroda 

starosty powiatu koszalińskiego 

dla naszego Ośrodka. Pierwsza 

wycieczka to zwiedzanie okolic 

Żydowa i elektrowni, drugi etap 

poznawania ziemi polanowskiej to 

zamek w Krągu. Po wysiłku oczy-

wiście należy się wzmocnić dlatego 

też ognisko z pieczonymi kiełbaska-

mi wpisane jest do programu takich 

wyjazdów. Do obowiązków kolarzy 

należy również dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu. 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Polanowie 
Redaguje samorząd MOW w 

składzie: 
Grotkowski Bartosz 
Zamasz Krzysztof 
Okulski Sławomir 

 
 www.mow.powiat.koszalin.pl 

E-mail: 
mow@powiat.koszalin.pl 

 

łych konkurencjach przygoto-
wanych przez organizatorów, 
zawodnicy mogli się spraw-
dzić w konkursie siłacza, biegu 
na 800m, strzelaniu z wiatrów-
ki, w slalomie rowerowym i 
skoku wzwyż. Najlepsi otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i 
upominki.   

Tradycyjnie dzień 1 czerwca jest 
okazją do zorganizowania festy-
nu dla wychowanków naszego 
Ośrodka, tym razem w zabawie 
brali udział również wychowan-

kowie ze Sławna i Bobolic. Zaba-
wa rozpoczęła się mini turniejem 
piłki nożnej w międzyczasie 
można było stratować w pozosta-

          DZIEŃ DZIECKA W MOW 

 Kapral szkoli szeregowców: 

-Woda wrze w temperaturze 

90 stopni. 

-A nas uczono w szkole, że 

woda wrze w temperaturze 

100 stopni! 

-Niemożliwe!! - mówi kapral 

sprawdzając coś w swoim 

notesie. 

-Tak, macie rację. Woda 

wrze w temperaturze 100 

stopni, a 90 stopni to kąt 

prosty ! 

Nauczyciel biologii pyta 

Jasia: 

-Po czym poznasz drzewo 

kasztanowca? 

-Po rosnących na nim kasz-

tanach. 

-A jeśli kasztanów na nim 

jeszcze nie ma? 

-To ja poczekam… 

Staś strzelił do lwa - a ten 

ryknął jak zabity. 

Klub turystyki rowerowej 


