
 To pytanie powinni-
ście zadać Panu Dy-
rektorowi, a nie mi. 
 Jak spędzi Pani tego-
roczne wakacje? 

 Na razie nie ma mam 
jeszcze żadnych wa-
kacyjnych planów. Na 
urlop wybieram się w 
sierpniu, mam więc 
jeszcze trochę czasu 
na zastanowienie się. 

 Dziękujemy za rozmo-
wę. 

 Dziękuję, a wszyst-
kim wam życzę bez-
piecznych, radosnych 
i pełnych pozytyw-
nych wrażeń wakacji. 
Do zobaczenia we 
wrześniu. 

 Jak długo pracuje Pani 
w Ośrodku? 

 W Ośrodku pracuję 7 
lat. Przez 5 lat praco-
wałam na grupie I, a 
od października pełnię 
funkcję wicedyrektora 
d/s wychowawczych. 

 Czy praca  w Ośrodku 
satysfakcjonuje Panią? 

 Tak, już wybierając 
kierunek studiów my-
ślałam o pracy w ta-
kim Ośrodku. Praca z 
młodzieżą daje mi wie-
le satysfakcji i zadowo-
lenia. Oczywiście są 
momenty trudne, poja-
wiają się problemy, 
którym trzeba spro-
stać, ale  na szczęście 
jest ich o wiele mniej 
niż tych pozytywnych.  

Czy praca wicedyrektora 
jest ciężka? 

 Każda praca jest cięż-
ka, ale praca wicedy-
rektora to duża odpo-
wiedzialność. Przez 9 
miesięcy zdobyłam 
nowe doświadczenie  i 
umiejętności, a funkcja 
ta była dla mnie du-
żym wyzwaniem i 
sprawdzeniem się. 

 Jak ocenia Pani swoją 
pracę? 

  NOWE STANOWISKO, NOWE WYZWANIA                          
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REMONTÓW CIĄG DALSZY 

 Trwają 
p r a c e 
p r z y 
r o z b u -
d o w i e 
Ośrod-
ka, w 
t e j 

chwili zdejmowany jest stary dach i 
prowadzone  prace wewnątrz po-
mieszczeń. W  najbliższym czasie  
odnowiona zostanie elewacja na 
wszystkich budynkach Ośrodka. W 

okresie wakacji wykonawca zapo-
wiada przyspieszenie prac aby na 30 
października wszystko było gotowe.  



Katastrofa polskiego samolotu 
rządowego w Smoleńsku, do któ-
rej doszło 10 kwietnia 2010 o go-
dzinie 8:41:06 czasu środkowoeu-
ropejskiego. Zginęło w niej 96 
osób: prezydent RP Lech Kaczyń-
ski z małżonką, wicemarszałko-
wie Sejmu i Senatu, grupa parla-
mentarzystów, dowódcy rodza-
jów Sił Zbrojnych RP, pracownicy 
Kancelarii Prezydenta, duchowni, 
przedstawiciele ministerstw, in-
stytucji państwowych, organizacji 
kombatanckich i społecznych 

oraz osoby towarzyszące, stano-
wiący delegację polską na uroczy-
stości związane z obchodami 70. 
r o c z n i c y 
zbrodni ka-
tyńskiej, a 
także załoga 
s a m o l o t u . 
Minutą ciszy 
uczc i l i śmy 
pamięć osób, 
które zginęły 
tak tragicz-
nie.    

              Wakacyjne życzenia i przestrogi 
Mariola Cieplicka - Psychologia w MOW 

TRAGICZNA KATASTROFA  
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Życzę Wam wspania-

łych i niezapomnianych 

wakacji bez względu na 

to, gdzie je będziecie 

spędzać ! Nie pozwólcie, 

aby cokolwiek zepsuło Wam te dni. Nie kłóćcie 

się z nikim, nie róbcie głupstw, których później 

będziecie żałować. Odpocznijcie i nabierzcie sił 

- będą wam potrzebne w nowym roku szkol-

nym. Niech okres wakacji sprzyja Waszym cie-

kawym wyjazdom i zawieraniu pozytywnych 

znajomości. Bądźcie jednak ostrożni w stosun-

ku do nowo poznawanych osób. Nie wierzcie 

we wszystko, co mówią. Nie wszyscy są oczy-

wiście źli, ale lepiej uważać. Na niebezpieczeń-

stwa narażone są nie tylko dziewczyny, także 

chłopcy. Niebezpieczne mogą okazać się przy-

padkowe znajomości zawierane w autobusach 

czy pociągach. Ryzykowny jest również samot-

ny autostop - nigdy nie wiadomo do czyjego 

samochodu wsiądziecie. Pamiętajcie, że wypo-

czynek nad wodą jest bardzo przyjemny, ale 

czasem bywa niebezpieczny - alkohol, brawura 

są przyczyną wielu utonięć.  Wakacje to także 

intensywne działania różnych sekt, niektóre 

zaginięcia młodych ludzi są związane właśnie z 

ich aktywnością. Zawsze dokładnie informujcie 

rodziców czy opiekunów dokąd idziecie i z 

kim, a nawet zostawcie ewentualne numery 

telefonów, przestrzegajcie też godziny powro-

tu. A gdy już zapakujecie wakacyjne plecaki, to 

jednak nie zapominajcie o książkach. Nie zabi-

jajcie czasu oglądaniem telewizji. Czytajcie też 

książki ! Książki pomogą Wam przetrwać 

brzydką pogodę, kłótnie z rodzicami, nie-

odwzajemnioną miłość. Książki w trudnych 

sytuacjach mogą pomóc jak najlepsi przyjaciele. 

  Do wakacyjnego nastroju bardzo pasują fraszki : 

Na przerwach najchętniej twardziela odstawia 

na lekcjach najczęściej zapuszcza żurawia 

 

Jak przeczytasz to i owo 

będziesz czuł się odlotowo 

i nie zrobisz kwaśnej miny 

gdy zobaczysz egzaminy !      



Bierzmowanie,  jest to sakrament,  
w którym Duch Święty umacnia 
chrześcijanina, aby wiarę swą 
mężnie wyznawał, bronił jej i we-
dług niej żył. Bierzmowanie zaj-
muje drugie miejsce wśród sakra-
mentów inicjacji chrześcijańskiej. 

Słowo "bierzmowanie" pocho-
dzi od staropolskiego słowa 
"bierzmo", była to belka umac-
niająca strop. Celem bierzmo-
wania jest umacnianie nas w 
wierze, a także przypieczęto-
wanie przynależności zarówno 
do Kościoła powszechnego. 
Dzięki niemu umocnimy i do-
pełniamy łaskę chrztu, której 
doznajemy będąc małym dziec-

kiem. Dzięki sakramentowi bierz-
mowania stajemy się w doskonal-
szymi członkami Kościoła, w któ-
rym jest obecny Duch Święty, to 
właśnie on napełnia nas swoimi 
darami: mądrości, rozumu, rady, 
męstwa, umiejętności, pobożności 

i    bojaźni Bożej. Z takim 
właśnie postanowieniem 
grupa wychowanków z trze-
ciej klasy gimnazjum  przy-
stąpiła do tego sakramentu w 
dniu 13 maja, przygotowania 
młodzieży prowadził osobi-
ście ksiądz dziekan   Roman 
Śledź . 

    Klasa IV i VI wygrała w ośrodku konkurs 

czystości, w nagrodę dnia 07. 06. 2010 roku wy-

jechała na wycieczkę do Poznania. Po podróży 

w strugach deszczu Poznań przywitał nas piękną 

pogodą. Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od 

terenów rekreacyjno sportowych nad jeziorem 

maltańskim. Obejrzeliśmy tor do zawodów wio-

ślarskich i kajakarskich, stok narciarski, rynnę 

zjazdową i pola golfowe. Następnie udaliśmy 

się do historycznej części miasta. Gdzie space-

rując wśród starych kamienic zwiedziliśmy Sta-

ry Rynek, Ratusz i sławne poznańskie koziołki. 

Przejeżdżaliśmy obok pomnika poświęconego 

pomordowanym robotnikom Poznania w 1956 

roku. W Poznaniu pogoda zaczęła się psuć, nad-

ciągała burza, pojechaliśmy jeszcze tylko obej-

rzeć stadion aktualnego mistrza Polski Lecha 

Poznań, zrobiliśmy drobne zakupy w sklepie 

klubowym i udaliśmy się w drogę powrotną. 

Myślę, że wychowankowie byli zadowoleni z 

wyjazdu i w ten sposób jeszcze bardziej zrozu-

mieli sens dbania o czystość i porządek. 

Dariusz Prendecki 
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Dnia 14.05.2010 r. na stadionie przy CIPR w Rewalu odbyły się zawody 
II Mistrzostwa Młodzieżowych Ośrodków Wy-
chowawczych - STRONGMAN. Gościem honoro-
wym a także głównym sędzią zawodów był Wi-
cemistrz Europy STRONGMAN Grzegorz Szy-
mański. Do rywalizacji przystąpiło 5 drużyn:  
MOW Babimost, MOW Polanów, MOW Rewal, 

MOW Renice, MOW Łob-
żenica. Zawodnicy zma-

gali się z następujący- mi konkurencjami:  pod-
noszenie opon, uścisk Herkulesa, wyciskanie 
sztangi, spacer farme- ra, przeciąganie busa. Po 
ciężkich zmaganiach 
w kwalifikacji druży-
nowej pierwsze miejsce zajął Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy z Renic, drugie Łob-
żenica, trzecie miejsce Babimost. MOW Rewal 
zajął czwarte miejsce, niestety w tym roku dla 
nas zostały tylko pamiątkowe dyplomy i  
zdjęcia zawodów. 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Polanowie 

Strona: www.mow.powiat.koszalin.pl 
E-mail: mow@powiat.koszalin.pl 

Wydarzenia sportowe 

W piątek 4 czerwca odbył sie II 
festyn rekreacyjno-sportowy z 
okazji Dnia Dziecka. W tym ro-
ku z zaproszenia skorzystali wy-
chowankowie ze Sławna oraz 
ministranci z Polanowa. W cza-
sie festynu rozegrano mecze pił-
ki nożnej i siatkówki , uczestnicy 
mogli także sprawdzić swoją 

tężyznę fizyczną startując w 
konkursie siłacza, szybkość w 
biegu na 100m, wytrzymałość w 
biegu na 1000m a skoczność w 
skoku wzwyż. Stanowisko strze-
leckie zapewnili strażacy z Pola-
nowa. Tradycyjnie najliczniejsza 
grupa wychowanków startowa-
ła w konkursie skoku wzwyż, 
wynik 165 cm osiągnięty przez 
Damiana jest jednym z czoło-
wych osiąganych w takich za-
wodach. Obowiązki gospodarza 
pełnił dyrektor naszego Ośrod-
ka, który na zakończenie wrę-
czył dla zwycięzców nagrody i 
upominki. Cały festyn zakończył 
sie wspólnym obiadem . 

      II FESTYN REKREACYJNO-SPORTOWY 

DEKALOG DLA NAUCZYCIELA 

1. Nie będziesz przychodził punktualnie 
na lekcje swoje. 
2. Nie będziesz brał na lekcje dziennika 
naszego. 
3. Pamiętaj abyś Dzień Wagarowicz 
święcił. 
4. Nigdy nie stawiaj jedynek i dwójek. 
5. Czcij ucznia swego i naukę jego. 
6. Nie chodż po klasie w czasie kartkó-
wek i klasówek. 
7. Nie zajmuj uczniom czasu wolnego. 
8. Nie mów słowa złego rodzicom 
ucznia swego. 
9. Poprawiaj zaległe klasówki w czasie 
klasówek. 
10. Nie budź ucznia swego ze snu zasłu-
żonego  


