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Z życia Ośrodka.........



Rajd z kijami dla wychowanków 
grup wychowawczych.

Spacerowaliśmy 
krokiem nordyckim po plaży, 
było piękne słoneczne 
popołudnie. Po spacerze 
zwiedzaliśmy Latarnię 
Morską w Gąskach (została 
ona zbudowana pod koniec 
XIX wieku, osiąga wysokość 
50,2 metra) Weszliśmy na 
taras latarni i podziwialiśmy 
piękne widoki.. Na szczyt 
latarni prowadzą kręte, 
granitowe schody – aby się 
dostać na taras trzeba 
pokonać ich aż 190. Ze 
szczytu rozciąga się 
malowniczy widok na Morze 
Bałtyckie, dostrzec można 
Sarbinowo, Chłopy, Mielno i 
Unieście. Latarnia jest 
usytuowana w centrum wsi, 
u podstawy wieży znajduje 
się dom latarnika, kramiki z 
jedzeniem i pamiątkami oraz 
ładnie zagospodarowany 
teren. Latarnia została 
wpisana do rejestru 
zabytków. Uwieńczeniem 
wspinaczki na latarnię były 
pyszne lody. Wszyscy 
byliśmy dumni z pokonania 
190 schodów na górę latarni 
i bardzo szczęśliwi.



Powiatowa 
Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna nas 
zaprosiła do udziału. 
„Bronek” nas gościł. 
Przywitał wice 
prezydent Koszalina. 
Leśnicy przyjechali z 
żywym ptaszyskiem. 
Mundurowi 
prezetowali się jak 
zawsze przystojnie. 
Kosmetyczki robiły 
makijaż a fryzjerki 
czesały. My jak 
zwykle – byliśmy z 
naszym sercem i 
przepięknymi pracami. 
Do zobaczenia za rok.



W zaprzyjaźnionym 
Klubie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Nasz 
Dom”, pewnego razu, 
spotkało nas coś 
wyjątkowego…………… w 
siedzibie klubu odbył się 
występ Dawida 
Staniszewskiego, finalisty 
5 edycji popularnego 
programu „Mam talent”. 
Dawid okazał się 
wszechstronnie 
utalentowanym młodym 
człowiekiem, pokazał, że 
potrafi nie tylko grać na 
akordeonie i tańczyć break 
dance (podobnie jak w 
programie), lecz także 
śpiewa. Spotkanie z 
Dawidem to swego rodzaju 
show młodego artysty, 
gdyż 
o swojej miłości do 
instrumentu, początkach 
przygody z akordeonem 
itp. opowiadał bardzo 
ciekawie i nieco 
żartobliwie.   
Nagrodziliśmy Go 
gromkimi brawami. 



I Mistrzostwa w Piłkarzykach.....

             Kiedy doszliśmy 
do wniosku, że ani 
Smuda, ani Fornalik nie 
dają rady i kiedy 
zamiana Laty na Bońka 
nie przyniosła 
spodziewanych 
rezultatów, 
postanowiliśmy wziąć 
sprawy piłkarskie w 
swoje ręce. Ktoś 
wreszcie powinien 
pokazać naszej 
piłkarskiej reprezentacji, 
na czym polega 
strzelanie bramek i jak 
wygrywać należy. I tak 
oto zorganizowano 
Mistrzostwa w 
Piłkarzyki.

                  My lubimy grać i 
wygrywać. Ale do rzeczy. 

W mistrzostwach każda grupa 
wystawiła reprezentację. 
Mecze były zacięte i 
dopingowane przez nas tak, 
że pozom emocji z EURO 
2012 był tylko cichym 
pomrukiem w porównaniu z 
dopingiem przy 
piłkarzykowatym stole.

 W naszym turnieju nikt nie 
przegrał. Po prostu nie 
zwyciężył. Było wspaniale, 
wesoło i emocjonująco.

p..s. A tak na marginesie to 
mistrzem została drużyna 
pierwszej grupy. 



Muzeum

W grupach wychowawczych czas po południu 
spędzamy w różny sposób.
Chodzimy na kręgle, jeździmy na rajdy i wycieczki.
Ostatnio natomiast zaczęliśmy chodzić do naszego 
koszalińskiego Muzeum.

Znajdują się tam ciekawe wystawy stałe i czasowe.

Byliśmy już na kilku.

A na  jakich zobaczcie sami.



Spacerem i czasem szybciej - po mieście Kraka.
 Ze szkolną wycieczką.

Hejnał mariacki to jeden z symboli Krakowa. Dziś melodia hejnał 
rozbrzmiewa o każdej pełnej godzinie. W okienku wyższej z dwu wież 
mariackich, zwanej strażnicą lub hejnalicą, można dostrzec błyszczącą 
trąbkę i postać hejnalisty, który zwraca się na cztery strony świata. W 
kierunku południowym, w stronę Wawelu, grając zgodnie z tradycją dla 
króla. Na zachód, ku ratuszowi – dla władz miasta. Na północ w stronę 
Bramy Floriańskiej – dla gości. I wreszcie na wschód, ku Małemu 
Rynkowi – na cześć kupców i straży pożarnej. 

Każdego roku setki 
tysięcy pielgrzymów 
odwiedza sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
krakowskich Łagiewnikach . 
Tu znajduje się grób siostry 
Faustyny i obraz „Jezu ufam 
Tobie”. 

Wawel to miejsce szczególnie 
związane z historią polskiego państwa i 
narodu. Znajduje się tu zamek królewski, 
który przez stulecia był siedzibą władców 



W dniu 6.VI.2013r wszyscy 
uczniowie szkoły podstawowej 
uczestniczyli w wycieczce do 
największego miasteczka rozrywki „Dziki 
Zachód” w Zieleniewie. 

Uczniowie klas gimnazjalnych i 
przysposabiających do pracy  mieli okazję 
wykazania się  odpowiedzialnością. 
Zostali poproszeni o pomoc w 
sprawowaniu opieki nad młodszymi i 
mniej sprawnymi kolegami. Bardzo 
dobrze wywiązali się z tego zadania. 
Wszyscy przeżyli wspaniałą przygodę, 
brali udział w przeróżnych ciekawych i 
niekonwencjonalnych konkursach, 
zabawach i innych proponowanych 
atrakcjach. Po wiosce indiańskiej 
oprowadzała dzieci prawdziwa Indianka. 
Wiele radości sprawiło wszystkim 
strzelanie z łuku, przejażdżka bryczką. 
Wielką frajdą była kowbojska karuzela – 
strasznie szybko się kręciła . Wyzwaniem 
było pokonanie labiryntu, ale wszystkim 
się udało. Trochę strachu najmłodsi 
przeżyli podczas przejażdżki konnej. Były 
też liczne konkursy z nagrodami, nauka 
tańca indiańskiego i kowbojskiego. Dużo 
niezapomnianych  wrażeń i przeżyć , a 
wszystko z okazji Dnia Dziecka. 

Organizacja wycieczki była możliwa 
dzięki funduszom zebranym od 
sponsorów na akcję „Spełnienie Marzeń”.



Wizyta w siedzibie Straży Miejskiej w Koszalinie

Często w naszych progach gościmy przedstawicieli 
służb mundurowych. Tym razem to my odwiedziliśmy 
Strażników Miejskich w ich głównej kwaterze. Zajrzeliśmy 
w każdy kąt, sprawdziliśmy sprzęt od kasków i czapek po 
skutery i rowery służbowe. Sympatyczny pan Krzysztof 
opowiadał o bardzo poważnych sprawach, którymi właśnie 
Strażnicy są zajęci. Okazuje się, że ekologia to też sprawa 
miejska a raczej Straży Miejskiej. Pan Krzysztof zachęcał 
nas do ekologicznych zachowań na co dzień i mówił np. jak 
segregować śmieci i czego nie robić w domu by nie truć 
środowiska.

Okazuje się, że Strażnicy Miejscy to bardzo 
praktyczni i sympatyczni „ludzie w mundurach”, chętnie 
złożymy im ponownie wizytę.

Kolejna wystawa, kolejny sukces

Okazuje się, że wystawy naszych prac są bardzo 
wyczekiwane. Ponieważ w Pałacu Młodzieży nie mogli 
doczekać się kolejnej naszej ekspozycji (która tradycyjnie 
odbywa się w grudniu) poprosili nas o kolejną prezentację w 
kwietniu. I tak w ramach obchodów 35-lecia naszej szkoły 19 
kwietnia została otworzona wystawa naszych prac o tematyce 
różnej. Pokazaliśmy wszystko co mieliśmy najpiękniejsze i 
wyszło spod rąk naszych. Otwarcie było jak zwykle huczne i 
zabawne a goście zachwyceni. Już następnego dnia 
zaczęliśmy planować  nasze nowe dzieła.



Ratownik jest w każdym z nas
Wzorem lat ubiegłych w dniu 25.IV.2013r uczniowie klas V, gimnazjalnych i PP uczestniczyli w 

szkoleniu z zakresy udzielania I pomocy przed medycznej.

Ratownicy z Grupy Ratownictwa PCK przeprowadzili pogadankę na temat okoliczności, w których należy 

wzywać pomoc oraz  urazów, którym najczęściej ulegają uczniowie.

Panowie przypomnieli, w jaki sposób należy powiadomić służby ratownicze, jak korzystać z telefonów 

alarmowych. Później przeprowadzono zajęcia praktyczne, na których uczyliśmy się jak pomóc osobie 

nieprzytomnej i jak opatrywać rany. Każdy chętny pod okiem ratownika wykonywał sztuczne oddychanie i 

masaż serca oraz ćwiczył powiadamianie służb ratowniczych. Mimo, że nabyliśmy niesamowite 

umiejętności, to mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli ich wykorzystywać.

Czerwone korale…
. .. a może zielone, różowe albo kolorowe. Każdy mógł zrobić sobie 
takie o jakich zawsze marzył, a do tego bransoletkę, pierścionek, 
wisiorek. Nic nie ograniczało fantazji uczestników Integracyjnych 
Warsztatów Plastycznych na których tworzyliśmy biżuterię. W 
gościnnych progach zaprzyjaźnionej Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej zebrało się zacne grono z koszalińskich szkół podstawowych 
i ze szkoły w Drzewianach. Nie był to konkurs więc można było 
podglądać pomysły sąsiadów i mieszać je  z własnymi  - cel był jeden 
stworzyć jak najpiękniejszą biżuterię z niezliczonych skarbów które 
leżały na stołach. Cel został osiągnięty, a zapasy w damskich 
szkatułkach zostały uzupełnione. Nasi młodzi twórcy tak się wciągnęli 
w tę robotę, że gdy skończyli prace nad własną biżuterią zrobili też 
prezenty dla mam, cioć, babć, koleżanek. Na pewno wszystkie 
obdarowane były zachwycone  a my jako organizatorzy cieszymy się, 
że wywołaliśmy uśmiechy na tylu dziewczęcych twarzach.



Urodziny Oli.
     Lubimy się gościć.
Lubimy przyjęcia, szczególnie 
te ze świeczkami na torcie,
balonami,słodkościami.
W grupach wychowawczych 
odbyły się po raz pierwszy
urodziny naszej nowej 
wychowanki Oli.
Oleńka skończyła 11 lat, a 
przyjechała do Nas
do Ośrodka, aż z Kołobrzegu i 
stała się wychowanką grupy 
pierwszej.
  Ubrana w prześliczną 
sukienkę z najnowszej kolekcji 
wiosna -lato 2013 prezentowała 
się uroczo.

Lepimy bo lubimy.
Zwierzątka – prawdziwe i wymyślone. 

I jeszcze patrzyli nam na ręce bo były to 
zajęcia otwarte.

No to zaczynamy, i zapraszamy . Wszystko będzie 
jak wtedy. 

Przygotujcie sobie masę solną. 
Tradycyjnie  szklanka  soli +szklanka mąki+ 
ciepła woda. Powstałą masę rozwałkujcie na 
grubość  1 cm. A teraz do roboty – z masy 
twórzcie wszystko co wam wyobraźnia 
podpowiada.

 Miłego tworzenia. My możemy 
pokazać co z pod  naszych rąk wyszło. 
Zobaczcie sami. 
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