


27 października 2017 r. na terenie należącym do Warmińsko-Mazurskiego
Zarządu Wojewódzkiego LOK w Olsztynie dokonano uroczystego otwarcia zmodernizowanej 

strzelnicy
Podczas w/w uroczystości brała udział młodzież z Grupy Rekonstrukcji Historycznej działającej 

przy MOW Kamionek Wielki oraz S.H.P. Denar. Młodzież miała za zadanie zaprezentować 
umundurowanie z okresu II wojny światowej , przedstawić wartości patriotyczne które nabyli w 

trakcie działań  "Bliżej Historii" Na uroczystość otwarcia strzelnicy sportowej zaproszono: 
Wicewojewodę  Kuratora Oświaty, Prezesa LOK, Starostę Powiatu Olsztyńskiego, 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Braniewie, Dowódcę 4Warmińsko-Mazurskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej w Olsztynie, przedstawiciela Biura ds. Pro obronnych MON, 

przedstawiciela Związku Legionistów Polskich, Dyrektora Biura Kujawsko-Pomorskiego 
Zarządu Wojewódzkiego LOK w Bydgoszczy, Prezesów Zarządów Rejonowych, Powiatowych i 

Miejsko-Gminnych LOK, członków i sympatyków LOK z całego województwa warmińsko-
mazurskiego.

http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/11/otwarcie-zmodernizowanej-strzelnicy-w.html
http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/11/otwarcie-zmodernizowanej-strzelnicy-w.html
http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/11/otwarcie-zmodernizowanej-strzelnicy-w.html


 We wtorek 17.10.2017r. Elbląski Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w porozumieniu z 16 
Batalionem Dowodzenia i Stowarzyszeniem Historyczno Poszukiwawczym „DENAR” zorganizował na 

terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim II Młodzieżowe Warsztaty 
Wojskowe. Uczestnikami szkolenia była młodzież z Ośrodka wychowawczego jak i z I LO w Elblągu. 

Żołnierze 16 Batalionu Dowodzenia przeprowadzili szereg interesujących zajęć o charakterze pro 
obronnym, między innymi z pierwszej pomocy przedmedycznej, terenoznawstwa z elementami 

survivalu, pokazu walki wręcz i samoobrony oraz sprawdzenia umiejętności strzeleckich podczas 
zgrywania przyrządów celowniczych na trenażerach CYKLOP.

Warsztaty zakończyły się poczęstunkiem tradycyjną wojskową grochówką przygotowaną i wydaną przez 
żołnierzy 16 Batalionu Dowodzenia. Uczniowie z żywym zainteresowaniem podeszli do prowadzonych 
zajęć i wykazywali się dużą aktywnością i chęcią pozyskania wiedzy przekazywanej przez instruktorów.

http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/11/ii-modziezowe-warsztaty-wojskowe.html
http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/11/ii-modziezowe-warsztaty-wojskowe.html
http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/11/ii-modziezowe-warsztaty-wojskowe.html


 „Dzięki współpracy Dowódcy 16 Batalionu Dowodzenia p. ppłk Andrzeja Dudy i 
Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim p. mgr 

Radosława Żyłowskiego Liga Obrony Kraju – Elbląg miała możliwość zrealizowania 
swoich zadań statutowych organizując po raz drugi Młodzieżowe Warsztaty 

Wojskowe. Celem prowadzonych zajęć jest upowszechnianie tradycji oręża polskiego 
oraz wsparcie procesu edukacji obywatelskiej i patriotycznej młodzieży szkolnej. 

Należy pamiętać, że system obronny państwa to nie tylko duży potencjał naukowy, 
techniczny, gospodarczy oraz sprawna nowoczesna armia, ale również szerokie 

zaplecze społeczne Sił Zbrojnych. Dzięki wsparciu Prezesa Stowarzyszenia 
Historyczno Poszukiwawczego DENAR p. Grzegorza NOWACZYKA przy 

współpracy z wychowawcą MOW p. Dawidem TRYBA młodzież ma możliwość 
spojrzenia na historię oręża polskiego przez pryzmat zaprezentowanych znalezisk z 

okresu II wojny światowej.”: Powiedział p. Cyprian Wójciak Prezes LOK 
Elbląg.



W dniu 21.12.2017r.  wychowankowie gr. I  z 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku

Wielkim pod nadzorem wychowawcy Radosława 
Żyłowskiego.  Uczestnicy podczas  wycieczki  

profilaktyczno- prewencyjnej do  Zakładu Karnego w  
Braniewie zapoznani zostali z działalnością i zasadami 
służby więziennej, charakterem oraz specyfiką pracy 

między innymi funkcjonariusza i wychowawcy. Młodzież 
została również zaznajomiona z zajęciami więźniów tj. 
rodzaj wykonywanych prac odpłatnie i nieodpłatnie, 

którzy więźniowie mogą uczestniczyć w pracach poza 
zakładem i na jakiej zasadzie odbywa się wyznaczenie 

osób do poszczególnych prac, za jakie wyroki są skazani 
więźniowie, jak wygląda nadzór nad więźniami oraz jak 

wyglądają odwiedziny więźnia.
Ponadto, mogliśmy zobaczyć Zakład od wewnątrz: sale 
widzeń, cele więźniów i „izolatkę”, plac spacerowy tzw. 
„spacerniak”, siłownie , strzelnicę oraz wystawy różnych 
prac wykonywanych przez skazanych z którymi mogli się 
zobaczyć. Uwieńczeniem całej wizyty był występ wokalno 

muzyczny grupy z MOW podczas którego były 
wykonywane również kolędy Bożonarodzeniowe.  

Celem wycieczki było poznanie zasad funkcjonowania 
więzienia oraz profilaktyka – jakie są konsekwencje 

nieprzystosowania społecznego i działań powszechnie 
nieakceptowanych.



 Występ zespołu w hospicjum, dając wielką satysfakcję z 
możliwość zaprezentowania zdolności muzycznych,  

wielką radość pensjonariuszom, którzy przez chwilę mogą 
zapomnieć o bólu i chorobie.  W efekcie naszym chłopcom 

pokazuje jak wygląda opieka nad chorymi przewlekle,  
nieuleczalnie , ucząc wrażliwości, współczucia i pokory. 



Młodzież z MOW w Kamionku Wielkim 

uczestniczyła w programie ,,Starszy Brat ‘’, była 

zaproszona przez tamtejszą Dyrekcję na wizytę profilaktyczno- prewencyjną w 

Gimnazjum w Braniewie i Lipowinie . Wizyta nasza była odebrana z wielkim 

aplauzem, były podziękowania ,dyplomy, wspólny obiad . Chłopcy prezentowali  

swoje umiejętności wokalno-muzyczne. Efektem spotkania było przekazanie 

młodzieży gimnazjalnej przestrogi  życiowej oraz wynikające z tego konsekwencje 

łamania prawa przez wyśpiewane teksty, jak i pogadankę przeprowadzoną na 

koniec  spotkania. 



 W środę 8 listopada odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu zajęć „Lekcje w terenie”, realizowanego w 
bieżącym roku szkolnym.

 Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Branżowej Szkoły I stopnia o profilu kucharz z 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim pod opieką pani Agaty Ojrzyńskiej i pani 
Xymeny Swatowskiej wraz z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Elblągu 
uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Restauracji Studnia Smaków w Elblągu.

 Młodzież miała możliwość poznać restaurację „od kuchni”. Dostępne dla niej były pomieszczenia zakładu 
gastronomicznego: sala konsumencka, kuchnia właściwa, przygotowalnia, rozdzielnia kelnerska, magazyny 
oraz pomieszczenia socjalne. Uczniowie obejrzeli również wyposażenie kuchni właściwej - urządzenia 
grzewcze. Szczególne zainteresowanie przyszłych kucharzy wzbudziło przygotowanie potraw metodą sous –
vide, która pozwala na zachowanie naturalnego smaku i wysokiej jakości potraw. Z mozaiki pytań uczniów i 
opowieści kucharza restauracji, chłopcy mogli wyobrazić sobie, jaki ogrom pracy należy włożyć w 
prowadzenie takiej działalności.

 Całe spotkanie toczyło się w niezwykle gościnnej i przyjaznej atmosferze. Umilone zostało poczęstunkiem w 
postaci pysznej pizzy, której proces powstawania uczniowie mogli obserwować.

 Zajęcia edukacyjne w restauracji były okazją do poznania pracy kucharzy, promowania wśród uczniów 
dobrych form spędzania wolnego czasu, kulturalnego zachowania, budowania prawidłowych relacji 
rówieśniczych oraz rozwijania ciekawości świata.

http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/11/projekt-edukacyjny-lekcje-w-terenie_21.html
http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/11/projekt-edukacyjny-lekcje-w-terenie_21.html
http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/11/projekt-edukacyjny-lekcje-w-terenie_21.html


 Dnia 11.11.2017 w naszej placówce odbył się 

uroczysty wieczór na okoliczność Święta 

Niepodległości. W tym roku po raz pierwszy 

organizowała go I grupa wychowawcza.

 Wychowankowie tej grupy (Filip Kolek, Robert 

Szwaba, Kacper Płuciennik, Wiktor Jankowski, 

Rafał Korba, Patryk Słojewski) po odśpiewaniu 

hymnu państwowego przedstawili fakty 

historyczne, recytowali wiersze oraz 

rozśpiewali całą aulę Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Kamionku Wielkim 

pieśniami patriotycznymi.

 Na koniec uroczystego wieczoru wszyscy 

degustowali rogale świętomarcińskie na 

okoliczność dnia św. Marcina. Rogale były 

przesmaczne, a przede wszystkim upieczone 

przez wychowanków na kierunku kucharz.

http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/11/swieto-niepodlegosci.html
http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/11/swieto-niepodlegosci.html


 W dniu 16 listopada grupa młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim wraz z 
nauczycielem historii Bożeną Szczodrowską oraz wychowawcą Magdaleną Kuligowską, uczestniczyła w zajęciach 

z lekcji historii w Warszawie z Panem Piotrem Łubieńskim, byłym więźniem byłego obozu KL Stutthof , 
uczestnikiem Powstania Warszawskiego i przede wszystkim naszym wieloletnim przyjacielem, który w 

listopadzie obchodzi 90 urodziny. Z tej okazji zorganizowaliśmy wspólnie z wychowankami MOW w Warszawie 
przy ul. Dolnej uroczyste spotkanie dla jubilata, wysłuchaliśmy jego wspomnień i dzięki jego ogromnej wiedzy 

poznaliśmy historię Warszawy z okresu II wojny światowej
 Zwiedzaliśmy także w asyście Pana Piotra Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym Pan Piotr Łubieński 

brał czynny udział, przed aresztowaniem i osadzeniem w KL Stutthof i Stare Miasto, gdzie znajdowaliśmy miejsca 
pamięci z okresu II wojny światowej. Wychowankowie mieli możliwość znaleźć się w tych miejscach, gdzie 
odbyło się odbicie Rudego, bohatera A. Kamińskiego „Kamienie na szaniec” Pod Arsenałem przez bojówkę 

harcerską „Szarych Szeregów”, zobaczyć w którym miejscu stacjonowało powstańcze wojsko i dowództwo Armii 
Krajowej, w którym miejscu powstańcy dokonywali ewakuacji do kanałów, zobaczyli pamiątkowe tablice 

znajdujące się w miejscach gdzie dokonywano zbrodniczej egzekucji lekarzy, pielęgniarek, harcerzy, ludności 
cywilnej, zapoznali się z mapą rozmieszczenia w Warszawie placówek gestapo i granice getta 

warszawskiego. Dowiedzieliśmy się także gdzie mieszkał szewc Jan Kiliński, który wsławił się w Powstaniu 
Kościuszkowskim w walce o Niepodległość Polski, zdobywając honory wojskowe pułkownika. Dowiedzieliśmy 
się kto i w jaki sposób pomagał Polakom podczas walki w Powstaniu, jaki jest symbol Polski Walczącej, kto był 

pierwowzorem dla wizerunku Syrenki Warszawskiej i jak wyglądała Warszawa po II wojnie światowej.

http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/11/lekcja-histori-w-warszawie.html
http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/11/lekcja-histori-w-warszawie.html


 Obrazował to film „Miasto ruin”, ponad 5 minut symulacji lotu „Liberatora” - samolotu nad 
zniszczoną i wyludnioną Warszawą z roku 1945. Ta cyfrowa rekonstrukcja jest stałym elementem 
ekspozycji od roku 2010 i w świadomości zwiedzających pozostaje fakt, że Warszawa zbudowana 
jest od nowa i znajduje się na ruinach starej Warszawy. Nasz przyjaciel, Kapitan Piotr Łubieński 

uświadomił nam, że wywożenie gruzów z Warszawy po II wojnie światowej trwałoby 10 lat, przy 
założeniu że dziennie wywożonoby 500 ton! Wiemy więc, że z przepięknego Zamku Królewskiego 

pozostała tylko 1 wieża, pozostałe zaś zostały zrekonstruowane, podobnie jak Pałac Branickich, 
Pałac Staszica czy Pałac Potockich oraz Kolumna Zygmunta – symbol Placu Zamkowego Starego 

Miasta w Warszawie, jaki powstał w 1885 roku i został zrekonstruowany (po całkowitym 
zniszczeniu przez Niemców) w latach 1948 – 1949.

 Muzeum Katyńskim czyli Oddziale Martyrologicznym Wojska Polskiego, poznaliśmy nową 
dla nas historię Polski: historię represji komunizmu i skutki Paktu Ribbentrop – Mołotow. Od 

roku 1918 do 1945 Polska w dalszym ciągu walczyła o Niepodległość. 20 lecie międzywojenne było 
dla Rosji i Niemiec czasem przygotowania na kolejny atak na niepodległą Polskę. Po ponad 120 

latach niewoli II wojna śwatowa miała być IV rozbiorem Polski. Hitlerowskie obozy koncentracyjne 
i miejsca kaźni dokonywanej przez faszystów to tylko jedna część tragicznej historii Polski. Na 

jej kartach zapisany jest też terror sowieckiej zagłady polskich elit w Akcji AB – Katyń. Muzeum 
Katyńskie jest pierwszą na świecie placówką badawczą dokumentującą zbrodnię katyńską na 22 
tysiącach jeńców i więźniach przetrzymywanych w latach 1939 – 1940 w sowieckich obozach i 

więzieniach. Śmierć tysięcy oficerów i inteligencji polskiej w Lasach Katyńskich i w tak okrutny 
sposób dokonana zbrodnia pozostaje „Raną, która się nie zagoi”. Liczne pamiątki po ekshumacji, 

dokumenty i zdjęcia uświadamiają ogrom zniszczeń i ogrom ofiar złożonych przez Polaków 
podczas II wojny światowej. Cześć i chwała Bohaterom.



 W dniu 14.01.18 wychowankowie wspierali 26 finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki 
ofiarności mieszkańców Elbląga i ich wielkim i 
otwartym sercom udało nam się zebrać 1951,80



 Wśród wielu działań i akcji Koła Przyjaciół Łowiectwa MOW w Kamionku
Wielkim przeprowadzanych dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie od 
ponad 20 już lat są cykliczne myśliwskie gawędy przyrodnicze. Spotkania te 

każdorazowo wzbogacane są o interesujący materiał poglądowy, który nawiązuje 
do tematyki poszczególnych gawęd. Ostatnie tego typu zajęcie odbyło się w dniu 

04 grudnia 2017 roku w świetlicy VI grupy wychowawczej naszego ośrodka. 
Tematem spotkania tym razem 

była "GOSPODARKA ŁOWIECKA". Wspomnianą gawędę dla kilkunastu 
podopiecznych naszej placówki z różnych grup wychowawczych wygłosił Pan 
Krzysztof Utrysko - myśliwy z Wojskowego Koła Łowieckiego "ODYNIEC" z 
Elbląga. Pytania naszych podopiecznych nawiązujące do omawianej tematyki -
zadawane Panu Krzysztofowi pod koniec spotkania - były żywym dowodem 

sporego zainteresowania i ciepłego przyjęcia tej gawędy ze strony naszych 
wychowanków. W załączeniu prezentujemy materiał zdjęciowy z tego zajęcia.

Opiekunowie Koła Przyjaciół Łowiectwa
MOW w Kamionku Wielkim:

Kamila i Bogdan Malczyk

http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/12/gaweda-mysliwska.html
http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/12/gaweda-mysliwska.html


 W poniedziałek 11 grudnia zostaliśmy zaproszeni przez 
Dyrektora LOK w Olsztynie na warsztaty strzelania z broni 

sportowej. Miejscem spotkania była strzelnica sportowa 
Ligi Obrony Kraju. Każdy z nas łącznie z wychowawcami, 

mógł spróbować swoich umiejętności strzeleckich. Dla 
wielu chłopców był to pierwszy kontakt z bronią. Na 

początku instruktor poinformował nas o zasadach 
bezpiecznego obchodzenia się z bronią oraz podstawach z 

budowy broni. Po zakończonym instruktażu zachowywania 
się na strzelnicy okazało się, że strzelanie wcale nie jest 
takie łatwe. Sport strzelecki wymaga wielkiej precyzji i 

opanowania. Spotkanie przepełnione było dobrą zabawą, 
lekcją opanowywania emocji jak również sprawdzianem 
odpowiedzialności. Chłopcy zachowywali się wzorowo a 
wyborowa kadra LOK jak zawsze stanęła na wysokości 
zadania. Dziękujemy bardzo organizatorom, za bardzo 

przyjemnie spędzony czas.

http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/12/z-wizyta-na-strzelnicy-lok-w-olsztynie.html
http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/12/z-wizyta-na-strzelnicy-lok-w-olsztynie.html
http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/12/z-wizyta-na-strzelnicy-lok-w-olsztynie.html


Kolejny ogromny sukces odniosła grupa teatralna Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim podczas XXII 

Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji „OSPAR 
2017”. Wydarzenie to miało miejsce w dniu 07.12.2017r. na Akademii 

Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
OSPAR” to impreza artystyczna organizowana przez środowisko 

akademickie Warszawy dla placówek opiekuńczych, 
wychowawczych, poprawczych i środowiskowych z całej Polski. W 

tegorocznym przeglądzie (po wstępnych eliminacjach 
ogólnopolskich) na warszawskiej scenie wystąpiły 24 zespoły 

artystyczne.
W bardzo silnej konkurencji młodzi aktorzy z Kamionka 

Wielkiego za spektakl „Pete,pete…czyli krótka opowieść o życiu 
Jasia Malinowskiego” zdobyli II miejsce i prestiżową nagrodę 

ufundowaną przez Marszałka Sejmu RP. Dodatkowo (jako jedyna 
ekipa przeglądu) wychowankowie otrzymali od Prezydenta RP 

cenną nagrodę – okazjonalne wydanie albumu „Legiony Polskie” 
wraz z dedykacją. Zdaniem licznie zgromadzonej na widowni 

społeczności akademickiej, spektakl „Pete,pete…” był 
najciekawszym z zaprezentowanych i wywołał najwięcej emocji i 

artystycznych wrażeń…

W kolejnych scenach spektaklu (w większości 
przerysowanych z zabarwieniem komedii, groteski czy 
absurdu) widz mógł zobaczyć dramatyczną samotność 

młodego człowieka we współczesnym świecie dorosłych, 
którzy zabiegani i zagubieni w codzienności życia, po prostu 

nie mają dla niego czasu. Pozbawiony miłości i akceptacji 
ważnych dla siebie osób, poszukuje szczęścia i iluzorycznego 
sensu życia w świecie narkotyków… Spektakl zrealizowany 
został w formie dramy teatralnej. Aktorzy komunikowali się 

między sobą używając symbolicznego języka – „pete, 
pete…pete”. Kolejne sceny w całość przedstawienia łączyły 

odpowiednio dobrane motywy muzyczne.
Skład grupy teatralnej tworzyli: Michał Wierzbicki, Maciej 
Klobuch, Filip Kolek, Patryk Czapka, Michał Kamrowski, 
Nikolas Kaniewski i Adam Kiciński.
Opiekunem grupy, autorem scenariusza i reżyserem spektaklu 
był: wychowawcaBogdan Płocheć.



 W miesiącu listopadzie grupę projektową „Bliżej Historii” odwiedził pan 
kapitan Dariusz Demski z Centrum Operacji Morskich. Celem spotkania 

pod tytułem "List do żołnierza" jest popularyzacja wiedzy o służbie 
żołnierzy Wojska Polskiego poza granicami kraju oraz na temat NATO i 
wojsk państw sojuszniczych stacjonujących na terytorium RP. Podczas 
spotkania dowiedzieliśmy się o trudach żołnierzy biorących udział w 

misjach na całym świecie. Doświadczenie i wiedza pana kapitana 
sprawiła, iż słuchaliśmy go z zapartym tchem. Poznaliśmy życie oraz 

funkcjonowanie żołnierzy na misjach , którzy w naszych oczach są ludźmi 
bardzo odważnymi i świetnie wyszkolonymi. Podsumowaniem spotkania 

było napisanie listów do naszych żołnierzy przebywających na misjach 
poza terenem naszego kraju.



http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/12/list-do-zonierza.html
http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/12/list-do-zonierza.html


Wigilia w Stowarzyszeniu Historyczno -
Poszukiwawczym DENAR.

7 Grudnia w siedzibie SHP Denar na ulicy 
Mierosławskiego odbyła się uroczysta wigilia 

uczestników projektu „Bliżej Historii”. Po złożeniu 
życzeń od Dyrektora MOW, prezesa SHP Denar oraz 

naszego wychowawcy przystąpiliśmy do dzielenia się 
opłatkiem. Potrawy, które przywitały nas na stole 

wyglądały bardzo pięknie i były bardzo pyszne. W 
całym tym spotkaniu było czuć atmosferę przed 

świąteczną. Dziękujemy za to spotkanie oraz życzymy 
Wszystkim spokojnych i Wesołych Świąt spędzonych w 

gronie najbliższych.

Opracował:
Łukasz Gorzycki

http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/12/wigilia-denar.html
http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/12/wigilia-denar.html


W dniu 22.12.17 odbyła się tradycyjna uroczysta wigilia. Jak co roku spotykamy się wszyscy w auli placówki by 
wspólnie ucztować, dzielić się opłatkiem oraz śpiewać kolędy. Na naszej uroczystości nie może zabraknąć 

zaproszonych gości w tym roku odwiedzili nas Proboszcz parafii Łęcze Ks. Mirosław Dmochowski, Burmistrz 
Tolkmicka Andrzej Lemanowicz a z Koła Gospodyń wiejskich Pani Krystyna Tkaczuk.

Wieczerza rozpoczęła się od przemówienia Dyrektora MOW Radosława Żyłowskiego, który następnie przekazał głos 
zaproszonym gościom. Kolejna część należała do wychowanków grupy VII, którzy w tym roku odpowiedzialni byli za 

oprawę artystyczną, podczas której zaprezentowano jasełka, śpiewano kolędy. A przygotowanie potraw wigilijnych 
zostało w całości wykonane przez uczniów ZSB w zawodzie Kucharz pod okiem instruktorów nauki zawodu. Potrawy 

były bardzo smaczne wykonane według przepisów staropolskiej kuchni. Po tej części głos zabrał dyrektor Ośrodka życząc 
wszystkim najlepsze życzenia rozpoczynając kolacje.. Na końcu uroczystości odbyło się wręczenie czterech karabinków 

pneumatycznych ASG ufundowanych przez Andrzeja Zuba Dyrektora LOK województwa Olsztyńskiego dla koła 
strzeleckiego, które wręczył na ręce wychowanków Prezes LOK Powiatu Elbląskiego Cyprian Wójciak jednocześnie 

będący wychowawcą MOW Kamionek Wielki. Cała oprawa uroczystości wigilijnej przebiegła w miłej atmosferze 
składanych życzeń, które były przepełnione serdecznością szczerością pomiędzy podopiecznymi i kadrą wychowawczą.

http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/12/wigilia-osrodkowa.html
http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2017/12/wigilia-osrodkowa.html


 Przekonali się o tym wychowankowie MOW 
dnia 9.01.2018 r. uczestnicząc w zajęciach z 

programowania i robotyki zorganizowanych 
przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę 

Pedagogiczną w Elblągu. Zajęcia wywarły 
ogromne wrażenie na chłopcach. 

Programowanie robotów z elementami 
kodowania okazały się bardzo atrakcyjną 

formą zdobywania wiedzy i ukazaniem 
biblioteki, jako miejsca przyjaznego i 

ciekawego dla naszych wychowanków. Po 
niesamowitej zabawie z robotami chłopcy 

mieli okazję zwiedzić Bibliotekę Główną im. 
C. Norwida, w której również czekało ich 

mnóstwo atrakcji.
 Najpierw skorzystali ze strefy Xbox, następnie 

korzystając z interaktywnego monitora 
sprawdzili swoją wiedzę w teleturnieju 

Milionerzy oraz Koło fortuny. Na zakończenie 
skorzystali z zabaw na podłodze 

multimedialnej. Pełni wrażeń i chęci powrotu 
do biblioteki chłopcy wrócili do ośrodka.

Wyjazd zorganizowała pani Wioleta 
Rutkowska – nauczyciel bibliotekarz.

http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2018/01/biblioteka-to-nie-tylko-zbior-ksiazek.html
http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2018/01/biblioteka-to-nie-tylko-zbior-ksiazek.html
http://mowkamionekwielki.blogspot.com/2018/01/biblioteka-to-nie-tylko-zbior-ksiazek.html


 W roku 1995 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim zostało 
założone Koło Przyjaciół Łowiectwa. Od tego czasu nieprzerwanie działamy współpracując z 
myśliwymi z WKŁ „Odyniec” oraz ZO PZŁ w Elblągu na rzecz środowiska przyrodniczego i 

łowieckiego a od wielu lat w ramach tej działalności  uczestniczymy m.in. w programie 
„OŻYWIĆ POLA” organizowanym przez redakcję ogólnopolskiego miesięcznika "ŁOWIEC 
POLSKI". W roku 2013 ("Rok Kaczki") oraz w roku 2016 ("Rok bażanta") byliśmy  laureatami 

tego ogólnopolskiego programu skierowanego do wszystkich typów szkół i placówek w kraju. 
Większość realizowanych przez nas zadań to działania stanowiące kontynuację naszych 

wieloletnich wysiłków i starań, które podejmujemy z myślą o celu dla nas nadrzędnym, jakim 
jest korekta negatywnych postaw społecznych naszych podopiecznych w pożądanym kierunku i 

utrwalanie wszelkich pozytywnych jej efektów - uzyskanych dzięki tej formie wychowania 
resocjalizacyjnego. Nasza oferta jest skierowana do nieprzystosowanych społecznie młodych 

ludzi a jej cele to  przede wszystkim: 

- propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego ;

- propagowanie ekologicznego stylu życia ;

- kształtowanie nawyków ochrony przyrody ;

- poznawanie życia i zwyczajów dzikich zwierząt ;

- poznawanie historii i tradycji łowiectwa polskiego ;

- integrację wychowanków ze środowiskiem myśliwych ;

- bezpośredni kontakt młodzieży z przyrodą ;

- generowanie zainteresowań przyrodniczych.



1.Do najistotniejszych zadań zrealizowanych w ciągu ostatnich kilku 
lat zaliczyliśmy:

Założenie w roku 2017 tzw. remizy - w trakcie tych prac 
nasadzono łącznie 600 szt. sadzonek jarzębiny i jabłoni dzikiej. 12 

V 2017 roku i 13 VI 2017 roku  wspólnie z myśliwymi WKŁ 
„Odyniec” pielęgnowaliśmy - założoną w kwietniu 2012 roku 

remizę. 



 2.Od 17 lat corocznie (w 
okresie od 20 IX  do 24 X 
włącznie) organizujemy i 
przeprowadzamy kolejne 
edycje jesiennej akcji pn. 
„Zbieramy kasztany i 

żołędzie”. W akcjach tych 
biorą  udział 

wychowankowie  grup z  
MOW  w  Kamionku
Wielkim oraz dzieci z 

przedszkoli elbląskich i 
Tolkmicka. Np. w roku 2016 
wszyscy uczestnicy naszej 
akcji zebrali łącznie: 2 tony 

kasztanów i 500 kg żołędzi.



 3.W nagrodę nasi podopieczni wyjechali (kolejny już raz) na 1 
dniową, atrakcyjną wycieczkę do Trójmiasta. W programie było 

m.in. obejrzenie ciekawej wystawy edukacyjnej pn. „Energia, 
Niebo, Słońce” w Parku Kulturowym Fortyfikacji Miejskich 

„Twierdza Gdańsk”  oraz rekreacja wodna na obiektach 
AQUAPARKU w Sopocie.



 4. Od kilku lat (corocznie) dla dzieci z  przedszkoli 
(które biorą udział w zbiórce kasztanów i żołędzi), 

organizujemy - „Turnieje Brązowego Kasztanka”. Ta 
kolorowa, radosna i gwarna impreza wzbogacona jest 
często myśliwską gawędą przyrodniczą w wykonaniu 

zaproszonego przez nas myśliwego.





 5.Gwoli uzupełnienia należy 
dodać, że całość zebranych 

kasztanów i żołędzi odbierają od 
nas  zwykle myśliwi z WKŁ 

„Odyniec” w Elblągu i 
przeznaczają na potrzeby 
zimowego dokarmiania 

zwierzyny dzikiej.


6.W grudniu 2017 roku podopieczni -
członkowie koła, pod kierunkiem 

wychowawcy B. Malczyka odnowili 
karmniki dla ptaków, które następnie 

zamontowano na terenie naszego 
ośrodka  rozpoczynając tym samym 
kolejną zimową akcję dokarmiania 

zwierzyny i ptactwa.



 7.Również w m-cu grudniu 2017 
roku wychowankowie pod 

kierunkiem wychowawców A. 
Podborowskiego i B. Malczyka 

zbudowali nowy paśnik dla 
zwierzyny dzikiej. Paśnik ten w 
dniu 08 XII 2017 roku został pod 

okiem myśliwych z WKŁ 
„Odyniec” i naszych 

podopiecznych - przewieziony i 
zamontowany na terenie leśnym 

nieopodal naszego ośrodka.






To  wszystko co zostało w tym materiale zaprezentowane to 
tylko skromna część naszej wieloletniej pracy  w  ramach  Koła  
Przyjaciół  Łowiectwa  w  MOW  w  Kamionku Wielkim.

Zaobserwowane efekty wychowawcze naszych działań w 
ramach tego koła zainteresowań to :  

Poszerzona wiedza przyrodnicza chłopców, podniesiona 
świadomość ekologiczna, integracja ze środowiskiem 
myśliwych, przełamywany w istotnym stopniu izolacjonizm w 
procesie wychowania resocjalizującego nieletnich.  Podczas 
zajęć koła wychowankowie wyzwalali swoją aktywność własną 
w pożądanym społecznie kierunku, uczyli się systematycznej 
pracy oraz  przeżywali różnorodne,  pozytywne emocje i 
uczucia.  

Opiekunowie  Koła Przyjaciół Łowiectwa                                                       
w MOW w Kamionku Wielkim                                                            

Kamila i Bogdan Malczyk



 Pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęci są wszyscy wychowankowie naszej
placówki. W momencie przyjęcia wychowanka do placówki lub w ciągu najbliższych
trzech dni przeprowadzamy rozmowę wstępną w formie wywiadu dotyczącego
aktualnej sytuacji wychowanka i wspieramy go w procesie adaptacji do warunków
MOW.

 Prowadzimy indywidualną terapia psychologiczną i pedagogiczną z chłopcami
mającymi trudności adaptacyjne, wymagającymi szczególnej opieki, posiadającymi
wskazania do terapii oraz przeżywającymi poważne emocjonalne kryzysy.

 świadczymy pomoc dla rodziców w formie rozmów na temat sytuacji syna w placówce,
możliwych form udzielania wsparcia, psychoedukacji z zakresu potrzeb rozwojowych
dzieci i młodzieży oraz szeroko rozumianej pedagogizacji.

 Przeprowadzamy również rozmowy z wychowankami mającymi trudności wynikające
z nadużywania substancji psychoaktywnych, które mają charakter motywowania do
podjęcia terapii oraz wspierania nieletniego w utrzymaniu abstynencji, ewentualnie
skierowania do Poradni Uzależnień lub specjalistycznej placówki leczenia uzależnień.

 Bierzemy udział w interwencjach kryzysowych mających na celu zapobieganie eskalacji
przemocy. Prowadzimy rozmowy indywidualne z ofiarami i sprawcami przemocy.
Wspieramy kadrę w planowaniu optymalnych oddziaływań wychowawczych.

 Prowadzimy poradnictwo i psychoedukację w zakresie radzenia sobie z trudnymi
emocjami i rozwijania kompetencji społecznych. Organizujemy pomoc psychiatryczną
dla wychowanków przejawiających zaburzenia zachowania i emocji oraz inne
zaburzenia psychiczne wymagające farmakoterapii.



 Diagnozujemy wychowanków i przygotowujemy informacje dla specjalistów z
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz
Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych.

 Towarzyszymy wychowankom w przesłuchaniach sądowo – prokuratorskich i
przesłuchaniach policyjnych oraz kontaktujemy się z ich kuratorami sądowymi i
sędziami w celu monitorowania przebiegu toczących się spraw i udzielania
nieletnim wsparcia.

 Prowadzimy zajęcia
 socjoterapeutyczne dla wybranych grup wychowawczych oraz Trening

Zastępowania Agresji i Arteterapię dla wybranych wychowanków przejawiających
trudności emocjonalne i wymagających dodatkowej pomocy psychologiczno –
pedagogicznej.

 Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr w Elblągu w
zakresie uzupełniania brakujących orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
oraz prowadzenia edukacji seksualnej dla nastolatków a także z Chrześcijańską
Misją Społeczną w Elblągu, która w ramach uzupełniania programu profilaktyki
uzależnień prowadzi warsztaty „Mnie to nie dotyczy” (program Teen Challange).

 Każdy wychowanek posiada orzeczenie poradni psychologiczno pedagogicznej o
potrzebie kształcenie specjalnego. Wychowankowie, uczniowie gimnazjum, objęci
są zajęciami z zakresu doradztwa zawodowego.

 Zasadniczym celem pobytu wychowanków w MOW jest przygotowanie ich do
powrotu do środowiska oraz kontynuacji nauki lub podjęcia pracy zawodowej.
Stąd też wychowankowie w danym roku szkolnym, w którym kończą 18 lat są
objęci procesem usamodzielniania.



 W lutym 2018 nasza placówka aplikuje o środki w ramach
programu Unii Europejskiej Erasmus+ w akcji KA1 „Mobilność
kadry edukacji szkolnej”.

 Projekt „Skuteczni w pracy z agresywnymi i uzależnionymi”
kierowany jest do nauczycieli i wychowawców naszego Ośrodka
w odpowiedzi na zdiagnozowane rzeczywiste problemy w pracy
z młodzieżą. W przypadku otrzymania grantu będzie on
realizowany od 01.09.2018 do 31.12.2019. Projekt przyczyni się do
rozwoju naszej Placówki, zwiększy skuteczność nauczycieli w
pracy z dziećmi agresywnymi, poprawi bezpieczeństwo
wychowanków naszego Ośrodka. Długofalowym efektem
projektu będzie wykształcenie u naszych podopiecznych
skutecznych mechanizmów opanowywania emocji i radzenia
sobie z nimi w sytuacjach stresowych.



 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w
porozumieniu z Młodzieżowym Ośrodkiem
Wychowawczym w Kamionku Wielkim będzie realizowała
w województwie warmińsko – mazurskim projekt w
ramach konkursu RPWM.02.04.01-IZ.00-28-008/16

 Okres realizacji projektu 02.10.2017r.-31.03.2022r.
 Celem projektu będzie przygotowanie i realizacja wysokiej

jakości usług poradnictwa edukacyjno- zawodowego szkół i
placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

 Wynikiem realizacji projektu będzie : uzyskanie kwalifikacji
z doradztwa zawodowego,

 Utworzenie pracowni niezbędnych w odpowiedni sprzęt ,
 Stworzenie systemu doradztwa zawodowego,
 Stworzenie systemu informacji dotyczącego doradztwa

zawodowego dla województwa.



 Kucharz jest osobą , która zawodowo zajmuje się przygotowywaniem potraw, dań 
dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów.

 W zakres jego prac wchodzi planowanie, opracowywanie receptur oraz 
przygotowywanie potraw. Kucharz właściwie dobiera surowce i półprodukty, które 
wykorzystuje do przygotowywania potraw, dokonuje ich jakościowej oceny, wykonuje 
obróbkę wstępną i termiczną surowców.

 Do jego obowiązków należy także obsługa urządzeń wykorzystywanych w kuchni. 
Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, odpowiedniego łączenia 
składników, właściwego stosowania produktów spożywczych, sposobów podawania 
potraw, deserów, napojów i dodatków.

 Miejsce pracy kucharza:
 restauracje,
 hotele,
 ośrodki wypoczynkowe,
 pokłady statków,
 stołówki szkolne, szpitalne, akademickie, catering,
 własna działalność






