
Bądź na DOBREJ FALI
Projekt realizowany w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu



Program wychowawczy „BĄDŹ NA DOBREJ FALI”
to konkurs zachowania dla wychowanków MOW
w Jaworzu.

Dotychczas przeprowadzono 5 edycji konkursu 

W każdej grupie na czas konkursu (od marca do
kwietnia) trwa współzawodnictwo dotyczące

zachowania i postaw wychowanków wobec procesu
resocjalizacji – z uwzględnieniem zachowania

w szkole.

Grupy wychowawcze opracowują swój wewnętrzny
regulamin i kryteria oceny. Każdy wychowanek do
konkursu przystępuje z „czystą kartą”.



EDYCJA V
Wiosennego Konkursu Zachowania Wychowanków MOW w Jaworzu

R E G U L A M I N

• Konkurs adresowany jest do wszystkich wychowanków MOW w Jaworzu i trwa od 19 marca
do 17 maja 2019r.

• W każdej grupie wychowawczej w okresie konkursowym przeprowadzone zostanie współzawodnictwo
dotyczące zachowania i postawy wychowanków wobec procesu resocjalizacji – z uwzględnieniem
zachowania w szkole i postawy wobec nauki (nie bierze się pod uwagę średniej ocen).

• Wychowankowie poszczególnych grup, wraz z wychowawcami, opracowują w dniach 20-24 marca br.
swój wewnętrzny regulamin i kryteria oceny postaw wychowanków z danej grupy.

• Każdy wychowanek do Konkursu przystępuje z „czystą kartą” - oznacza to, że zasługi i przewinienia
z przed dnia 19 marca nie będą brane pod uwagę na potrzeby Konkursu.

• Do dnia 19 maja wychowawcy prowadzący przekazują organizatorom Konkursu wyniki
współzawodnictwa grupowego.

• Po otrzymaniu wyników grupowych organizatorzy Konkursu przeprowadzają wśród pracowników
pedagogicznych oraz ratownika medycznego i pracownika socjalnego ankietę. W oparciu o wyniki
ankiety spośród pięciu najlepszych wychowanków z każdej grupy zostanie wyłoniony Zwycięzca
współzawodnictwa w każdej z pięciu Grup Wychowawczych.

• Szósty zwycięzca Konkursu zostanie wyznaczony przez dyrektora MOW spośród propozycji
przedstawionych przez organizatorów. Propozycje te przygotowane zostaną w oparciu o wyniki
ankiety.

• Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 24 maja 2019r.
• Nagrodą dla 6 Zwycięzców będzie udział w tygodniowym rejsie żeglarskim na Szlaku Wielkich Jezior

Mazurskich w czerwcu 2019r.
• Jeżeli po 24 maja ujawnione zostaną nie znane wcześniej (w okresie trwania konkursu) fakty rażących

naruszeń regulaminu wychowanków w danej grupie – w takiej grupie wyniki konkursu zostaną
anulowane. Anulowanie wyników dotyczyć może indywidualnych wychowanków lub wszystkich
wychowanków w grupie.

• Jeśli po 24 maja, w okresie poprzedzającym wyjazd, którykolwiek ze Zwycięzców dokona rażącego
złamania Regulaminu Wychowanków, jego udział w wyjeździe zostanie anulowany.

• W przypadku:
• stwierdzenia zdarzeń opisanych w punktach 10 i 11 niniejszego regulaminu - dyrektor MOW

wyznaczy, w oparciu o zasady zawarte w punkcie 7, innego wychowanka na miejsce wcześniej
wybranego Zwycięzcy w danej grupie.

• w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w stosowaniu i interpretacji niniejszego
Regulaminu - ostateczny głos i decyzje należą do dyrektora MOW w Jaworzu.

•  
Organizatorzy Konkursu:
Jolanta Damek , Paweł Gruszczyk, zatwierdził:
Aleksander Machnik, Bohdan Klimaszewski



Po zakończeniu konkursu wychowawcy prowadzący przekazują
organizatorom Konkursu wyniki grupowe.

Spośród wychowanków z każdej grupy zostaje wyłoniony ZWYCIĘZCA.
Szósty uczestnik zgodnie z regulaminem wyznaczony zostaje przez dyrektora

MOW w oparciu o wyniki ankiety.



Nagrodą dla 6 Zwycięzców jest udział
w tygodniowym rejsie żeglarskim na
Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich .







DZIENNIK POKŁADOWY DZIEŃ 1
Wyruszyliśmy z MOWu wczesnym rankiem. Skrót MOW to Marzymy o Wakacjach :)
Droga długa i daleka... na Warszawę, na Ostrołękę.  Woda, woda i woda. Już nam się podoba.
Szybciutko rozpakowujemy BUSA na naszą łajbę… to przez tydzień nasz dom… mamę i tatę tu mamy… KAPITAN to KAPITAN…
O rany ile roboty... na prawo, na lewo. Jesteśmy balastem. i te sznurki... wszędzie ich pełno. Kapitan się wkurza- mówi, że to
vały i szkoty. Już myśleliśmy, że popłyniemy - a tu komenda "łamać maszt". Nie do końca rozumieliśmy kapitana... I w kanał ...





DZIENNIK POKŁADOWY DZIEŃ 2
Zapomnieliśmy wykupić zezwolenia na wędkowanie i paliwo do silnika. 
Na pokładzie robota&robota, ale już wiemy mniej więcej co robić. Czasami mniej.. a
czasami więcej… Kapitan w każdej wolnej chwili uczy nas buchtować.. 
Miejsce w lesie śliczne. Okazało się, że obok  mamy sąsiadów- kaczą rodzinę. 
Ma miejscu obiad- mazurska fasolka po bretońsku.
Potem my byliśmy obiadem dla miejscowych komarów. Walczyliśmy z nimi z użyciem
chemii. One wygrały!!! I do roboty. Wykarczowaliśmy polanę z pokrzyw, nanosiliśmy
suchego drzewa i rąbaliśmy, rąbaliśmy, rąbaliśmy.  W rozkładaniu i składaniu obozowiska
mamy już wprawę. Ognisko, kiełbaska, kąpiel w jeziorze. Życie jest piękne!!!







DZIENNIK POKŁADOWY DZIEŃ 3
Wreszcie mocno wieje i są przechyły - moczymy wtedy nogi. Zdarza się, że dotykamy
tafli wody ręką. Rozumiemy żeglarski słownik:  Lazyjack, grot, obciągacz, maszt, grot,
topenanta. Wiemy już, że vały to fały, nie ma szkotów tylko szoty, a masztu się nie
łamie tylko kładzie. Kapitan daje nam posterować gdy wiatr słabnie
Szukamy miejsca to nasz kolejny biwak i sprawne parkowanie fury (Kapitan mówi
cumowanie jachtu do keji). Dzisiaj priorytetem jest ognisko - robimy DUSZONKI.
Krojenie, krojenie , krojenie potem upychanie i na ognisko. Dłuży się ten czas… każdy
zajął się tym, co lubi: łowienie ryb, struganie z drzewa, doskonalenie buchtowania…
A potem to na co czekaliśmy … łowy. Zarzuciliśmy wędki i …  mamy  tu  branie. 







DZIENNIK POKŁADOWY DZIEŃ 4
Wypłynęliśmy z wiatrem w … oczy. I tak było cały czas. Ochocho przechyły
i przechyły, ochochoo za falą fala mknie!!!  I zwrot i zwrot i zwrot.
I pod wiatr… Bazę znaleźliśmy na Wyspie Kociej.
Plażing, smażing, wędking…
Kotów na wyspie brak …





DZIENNIK POKŁADOWY DZIEŃ 5
Wczoraj zaskoczyliśmy Kapitana naszym autorskim węzłem
cumowniczym. Oniemiał... chyba z zachwytu a potem zrobił
dokumentacje fotograficzną. Stwierdził, że to nowy węzeł
wymyślony przez wychowanków MOW. Byliśmy dumni.

Dla Was trochę mazurskich widoczków na dobranoc. Ciężko
wybrać te najładniejsze ze wszystkich zdjęć. Jesteśmy
zachwyceni. Jak w bajce. MOW Marzymy O Wakacjach.
Życzymy bajkowych snów o MOW...









DZIENNIK POKŁADOWY DZIEŃ 6
Nie karmimy zwierząt - Kapitan zakazał,  tylko ryby, ale to się nazywa zanęta...
. 
Dzisiaj robiliśmy rejony…





DZIENNIK POKŁADOWY DZIEŃ 7
WAKACJE TO SĄ WAKACJE!!! MOW to wakacje!
Dzisiaj o świcie pod namioty podeszły dziki… baliśmy się wyjść…
Chcielibyśmy zostać tutaj dłużej. Wszystko co dobre… zostaje na
fotografii i we wspomnieniach na zawsze.
Na pokładzie egzamin z naszych wiadomości i umiejętności
żeglarskich.  Najpierw Kapitan wskazywał części na łodzi a my
mieliśmy je nazwać, ale po  „obciągaczu gromu” zrezygnował.
Wymieniał poszczególne części, a my mieliśmy je wskazać.
UFFFFFFFF zdaliśmy 







DZIENNIK POKŁADOWY DZIEŃ 8
Schodzimy na ląd…
Kierunek MOW Jaworze.
MOW (nadal)  Marzymy O Wakacjach...




