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Witamy serdecznie  w ostatnim, w tym roku szkolnym,  

numerze nasze gazetki. 
 

W tym numerze: 

- Nasze święto – „Dzień Dziecka” 

- „Polska Biega” 

- Nasza turystyka – wycieczki grupy IV i II na „Kolorowe Jeziorka” 

- Rozstrzygnięcie konkursu: „Jestem kulturalny – wiem jak się zachować” 

- Bezpieczne wakacje 

- Podziękowania 

 

 

DZIEŃ DZIECKA 

 
Dnia 01.06.2014 obchodziliśmy Dzień Dziecka. Jak co roku, w tym 

szczególnym dniu, w naszej placówce odbyła się z tej okazji uroczystość. Nasi 

wychowankowie otrzymali słodkie podarunki a następnie wzięli udział  

w konkurencjach sportowych. Organizatorami imprezy byli p. Paweł Lachowski  

i p. Andrzej Stefański, przy współpracy p. Kingi Olejniczak oraz Samorządu 

Wychowanków. 

 Konkursy przygotowane z tej okazji odbywały się na nowym boisku 

ośrodkowym. Pogoda w tym roku wyjątkowo nam dopisywała, w wszystkie 

konkurencje mogły odbyć się na świeżym powietrzu.   

Wszystkie konkurencje sportowe odbyły się do południa, a po południu 

wychowankowie wraz z wychowawcami rozpalili sobie przygotowane wcześniej 

ognisko i upiekli kiełbaski.  
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Piękna pogoda i sportowe konkurencje spowodowały, że uśmiechy nie 

schodziły z twarzy i wszyscy chętnie brali udział zabawie. Przygotowanych  

i przeprowadzonych było pięć konkurencji sportowych, w których udział wzięli 

właściwie wszyscy wychowankowie MOW.  

Pierwszą konkurencją był – egzekutor rzutów karnych „snajper”, polegała 

ona trafieniu piłką nożną w otwory umieszczone w specjalnym materiale oczywiście 

za punkty. W tej konkurencji poza umiejętnościami liczyło się też szczęście i najlepsze 

miejsca były nie lada zaskoczeniem: 

1. S. Mazur (gr. I) 

2. M. Długosz (gr. II) 

3. K. Kandyba (gr. III) 

 

 

 

Drugim konkursem był egzekutor rzutów osobistych do kosza – najlepszymi 

okazali się: 

1. D. Fornal (gr. III) 

2. S. Siemieraszko (gr. I) 

3. K. Kandyba (gr. III) 

 

 

 

W trzecim konkursie – rzut piłką lekarską, w którym czołowe miejsca zajęli: 

 

1. M. Balcerowski (gr. II) 

2. K. Antończak (gr. IV) 

3. D. Fornal (gr. III) 

 

 

 

 



 3 

Czwarta konkurencja polegała na żonglerce piłką nożną, w tej dyscyplinie 

bezkonkurencyjni okazali się: 

1. W. Pietroń (gr. II) 

2. M. Długosz (gr. II) 

3. P. Głowacki (gr. I) 

 

 

 

Piąta konkurencja cieszyła się największym powodzeniem i angażowała dużą 

liczbę uczestników, wszyscy z ciekawością i radością zgłaszali się do niej. Polegała 

ona na dobraniu się w pary i rzucaniu do siebie jajkiem przy zwiększaniu odległości 

między uczestnikami. Wśród najlepiej rzucających jajkiem bez rozbicia go okazali się: 

1. M. Długosz i K. Kandyba 

2. S. Gwiszcz i . Foltyn 

3. M. Łojkuc i J. Zawadzki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK DOBRZE BYĆ DZIECKIEM !!! 
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POLSKA BIEGA KROSNOWICE 2014 
 
W odpowiedzi na zaproszenie Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych  

w Kłodzku do wzięcia udziału w biegu organizowanym w ramach akcji „Polska biega 

2014”, w dniu 24 maja 2014r. wychowankowie naszego ośrodka udali się do 

Krosnowic, gdzie wyznaczona była trasa biegu. W wyjeździe wzięło udział czterech 

chłopców : Remigiusz Wiśniewski, Grzegorz Wrona, Piotr Tarsa oraz Mateusz Bińko. 

Ich opiekunem była pani Kinga Olejniczak. W imprezie, poza naszą placówką, brali 

również udział wychowankowie z Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych  

w Kłodzku, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Nysie, Zespołu Szkół 

Specjalnych w Kłodzku oraz zaprzyjaźnieni mieszkańcy Krosnowic. Udział w biegu, 

w którym uczestniczyło około 60 osób, miał przede wszystkich charakter honorowy. 

Akcja, której nadrzędnym celem jest promocja sportu i zdrowia bardzo podobała się 

wszystkim uczestnikom. 
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 „KOLOROWE JEZIORKA” – 

WIEŚCISZOWICE 

Wiosenna pora roku sprzyja bliższym i dalszym wycieczkom. Jednym z miejsc, 

które nas urzekło są „Kolorowe Jeziorka”. Znajdują się one w miejscowości położonej 

ok. 45 km od Wałbrzycha – w Wieściszowicach. Położone są w Rudawskim Parku 

Krajobrazowym na północnym zboczu Wielkiej Kopy.  Jest to bardzo malownicze 

miejsce. W skład jeziorek wchodzą: purpurowe, błękitne (lazurowe) i zielone. Kolor 

jeziorek związany jest z występowaniem różnych związków chemicznych. Na terenie 

„Kolorowych Jeziorek” mieliśmy znajduje się ścieżka dydaktyczna: „Zielonym 

szlakiem przez Kolorowe Jeziorka”, która pozwala poznać wiele informacji 

dotyczących jeziorek, sztolni oraz przyrody. Miejsce to jest tak piękne i czarowne, 

godnym zobaczenia unikatem na skalę Polski, że odbyły się tam w ostatnim czasie 

wycieczki dwóch grup wychowawczych: czwartej -  14.06.2014r. pod opieką  

p. K. Olejniczak i p. M. Czech oraz drugiej – 21.06.2014r. pod opieką  

p. M. Sopickiego. Wychowankowie mieli możliwość obcować z przyrodą, aktywnie 

spędzić czas wolny i poznać bardzo ciekawe miejsce. 
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„Jestem kulturalny – wiem jak się zachować” 
 

W czerwcu p. Iwona Baran przeprowadziła w szkole wśród uczniów konkurs 

mający na celu wyłonienie ucznia najlepiej znającego zasady dobrego wychowania 

oraz cechującego się wysoką kulturą osobistą. Uczniowie wypełnili test. Wielu z nich 

zna dobrze zasady kulturalnego zachowywania się, jednak jedna praca zasługuje na 

szczególne wyróżnienie. Jest to praca ucznia klasy pierwszej - Piotra Tarsy. Gratulujemy 

Piotrek i oby tak dalej. 

1. Wymień trzy magiczne słowa:  Dziękuję, proszę, przepraszam. 

2. Dlaczego w czasie zajęć w szkole nie nosi się nakrycia głowy? Dla szacunku dla 

szkoły, Godła Polski. Jeżeli w klasie jest krzyż to dla szacunku dla Jezusa. 

3. Z jakich okazji wysyła się kartki z życzeniami? Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień 

Babci i Dziadka. Z okazji imienin, urodzin, Pierwszej Komunii Św., z okazji świąt,  

z okazji Walentynek. 

4. Komu powinieneś ustąpić miejsca w autobusie? Podaj trzy przykłady. Osobie 

niepełnosprawnej, kobiecie w ciąży, osobie starszej. 

5. Kogo powinieneś przepuścić w drzwiach wejściowych? Podaj trzy osoby. Kobietę, 

dziewczynę, starszą osobę, Dyrektora, prezydenta, księdza.  

6. Podaj trzy miejsca, w których należy wyłączyć telefon komórkowy i wyjaśnij 

dlaczego? Kościół – ponieważ nie powinniśmy zakłócać mszy świętej. Sąd – żeby nie 

zakłócać spraw sądowych. Szkoła – nie wolno używać podczas lekcji, żeby nie 

przeszkadzać innym i nauczycielowi. Pogrzeb – ze względu na szacunek do osoby 

zmarłej i jego rodziny. 

7.  Jaką postawę należy przyjąć w czasie hymnu narodowego? Trzeba stać 

wyprostowanym, ręce prosto opuszczone, nie rozmawiać. 

8. Jaką nazwą określisz nóż, widelec, łyżkę? Sztućce stołowe. 

9. Jaki przedmiot ułożysz obok nakrycia? Serwetkę materiałową. 

10.  Gdzie kładziemy serwetkę materiałową, którą położono obok nakrycia? Należy 

położyć ją na kolanach lub włożyć za kołnierz, żeby nie poplamić ubrań 

11. Zaproś kolegę na swoje urodziny. Cześć Marcin, może masz ochotę wpaść na moje 

urodziny, będzie fajnie, milo i sympatycznie. Będzie dużo osób ze szkoły. Jeżeli masz 

ochotę, to wpadnij do mnie, bardzo mi na tym zależy. Dziękuję Marcinie. Czekam  

z niecierpliwością. 

12. Dzwonisz do kolegi, telefon odbiera jego mama, co powiesz? Dzień dobry pani, tu 

Piotrek, czy jest może Krzysiek w domu? Jeżeli tak, to proszę go poprosić do telefonu. 

Dziękuję pani bardzo, miłego dnia życzę. 

13. Przedstaw się nowej koleżance, zaproś ją na spacer. Cześć, jestem Piotrek, mam 19 

lat i interesuję się gotowaniem i zwierzętami, powiesz mi coś na swój temat? Może 

dasz się zaprosić na miły spacer? 

14. Kogo nazywamy kulturalnym człowiekiem? Podaj cztery jego cechy. Kulturalnym 

człowiekiem nazywamy taką osobę, która ustępuje miejsca starszej osobie, kłania się 

osobom starszym. Używa słów grzecznościowych: dzień dobry, miłego dnia, 

dowidzenia. Broni osoby bezbronne. Osoba kulturalna to taka, która pomaga innym, 

np. osobie starszej wnieść zakupy, skosi trawnik. Jak coś znajdzie to odda 
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właścicielowi i nie weźmie za to pieniędzy. Kulturalny człowiek, to uczciwy 

człowiek! 

 

 

 

 

 

 

 
Rok szkolny 2013/2014 dobiega końca i już niedługo upragnione przez wszystkich 

wakacje. Swoboda, odpoczynek, podróże, góry, morze, jezioro, las – niestety wakacje 

„sprzyjają” również zachowaniom bardzo ryzykownym. A przecież wszyscy chcemy 

wypocząć, być zdrowym i szczęśliwym. Dlatego, mimo że wakacje to czas swobody 

pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 

 

NAD WODĄ 

 

- Kąpać się należy tylko w miejscach do tego przeznaczonych, strzeżonych. Tam 

czuwa ratownik! Jeśli na plaży widzicie czerwoną flagę – oznacza ona zakaz kąpieli. 

Biała flaga – wszystko ok, można śmiało się pluskać w wodzie. 

- Rozgrzana skóra + zimna woda może = szok! Dlatego wchodzimy do wody powoli,  

a wodą ochlapujemy się stopniowo, żeby nasz organizm zdołał przygotować się na 

zmianę temperatury.  

- Korzystając z różnego rodzaju sprzętów wodnych: łódek, kajaków, rowerów 

wodnych itp. każdy powinien mieć na sobie kamizelkę ratunkową.  

- Nie wchodzę do wody po alkoholu!!!  

 
       W LESIE  

- Uważaj na pożary, gorąco i susza niestety im sprzyja! Przestrzegajmy zakazu palenia 

ognisk. 

- Spacerując po lenie nie zostawiajmy w nim śmieci, zwłaszcza szklanych butelek. 

Padające przez nie promienie słoneczne mogą wywołać ogień. W ogóle nie wolno 

śmiecić w lasach, ani trochę! 

- Uważaj na zwierzęta, zarówno te dzikie, jak i domowe. Absolutnie nie bierzemy na 

ręce nietoperzy, nie głaszczemy lisów gdy podejdą – mogą nas ugryźć i zarazić 

wścieklizną, a to oznacza pobyt w szpitalu! Nie zaczepiamy obcych psów ani kotów.  
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       W GÓRACH 

Jak mawiają najstarsi górale z górami żartów nie ma. Warunki atmosferyczne 

potrafią zmienić się w ciągu godziny i to jest najważniejsze przykazanie każdego 

zdobywcy górskich szlaków. Wyruszając na wyprawę podczas pięknej, słonecznej 

pogody, nie wiecie, czy nie będziecie wracać wśród szalejącej burzy albo we mgle. 

Pogoda w górach jest bowiem równie nieokiełznana, jak one same. Dlatego 

pamiętajmy o: 

- Wychodząc w góry, w miejscu pobytu zawsze zostawiamy wiadomość o trasie 

wycieczki i planowanej godzinie powrotu. 

- Zanim jednak wyruszycie w trasę przydadzą się przewodniki i mapy turystyczne do 

zaplanowania wycieczki. Trzeba bowiem poznać przebieg wybranego szlaku. 

- Podstawą ekwipunku zdobywcy gór jest wygodne obuwie. W plecaku przede 

wszystkim powinien znaleźć się telefon komórkowy z naładowaną do pełna baterią i 

zapisanymi numerami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 601 100 

300 oraz numerem alarmowym 985. 

- Poza właściwym ubiorem nie zapominamy o podręcznej apteczce, latarce i 

zapałkach. 

- Przed wyruszeniem na szlak, w książce adresowej swojego telefonu warto jeszcze 

zapisać kontakty ICE, z numerami telefonów osób, które należy powiadomić w razie 

wypadku (ICE + nazwisko osoby). 

W MIEŚCIE 

- Nie zapominaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

W mieście należy chodzić wyłącznie po chodniku, a poza miastem poboczem z lewej 

strony drogi.  

- Przez jezdnię przechodzimy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 

Przechodzimy, a nie przebiegamy! - nawet na przejściu dla pieszych. Biegnąć łatwo 

się potknąć i przewrócić. Przed wejściem na jezdnię, zawsze uważnie rozglądamy się 

w obie strony i sprawdzamy, czy nie nadjeżdża samochód. 

- Dobrze mieć np. do ubrania przyczepione elementy odblaskowe.  

- Jadąc samochodem pamiętamy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa, które mogą 

uratować życie w razie wypadku.  

ZAPAMIĘTAJ PODSTAWOWE NUMERY ALARMOWE: 

centrum powiadamiania ratunkowego – 112 

policja – 997 

straż pożarna – 998 

pogotowie ratunkowe - 999. 

 

 

 

Bawcie się wesoło, wracajcie cali i zdrowi!  
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SZANOWNA DYREKCJO, NAUCZYCIELE, 

WYCHOWAWCY  

I PRACOWNICY PLACÓWKI 

Trudno znaleźć słowa, które byłyby dość piękne, aby 

podziękować Wam za Waszą pracę, poświęcenie i serce, 

jakie nam okazywaliście przez cały rok szkolny. 

 Dziękujemy za wszystkie starania, jakie wkładaliście  

w nasze wychowanie i edukację przez ten rok szkolny. 

Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne 

budowanie naszych wnętrz. 

Dziękujemy za wielką cierpliwość, wyrozumiałość i trud 

włożony w nasze wychowanie. 

Dziękujemy za pokazanie nam, że porażki mogą nas 

czegoś pożytecznego nauczyć, 

że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę,  

że miłość i życzliwość często znajdujemy  

w najciemniejsze dni. 

Dziękujemy  

i składamy najserdeczniejsze życzenia! 

 

 

Wychowankowie Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu 

 

 

 

  


