JESIENNY WYPAD DO BISKUPINA

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

Tradycyjnie z okazji święta pieczonego ziemniaka zaprosiliśmy
na ognisko dzieci z przedszkola nr 3 w Szubinie. Zabawa była wspaniała.
O dobry humor podopiecznych zadbały wychowawczynie organizując
wiele zabaw ruchowych z udziałem rodziców. Oprawę muzyczną oraz
przygotowanie ogniska zapewnili wychowankowie grupy samokontroli.
Radosław Rogoziński z gr. samokontroli

W piękny właściwie jeszcze letni dzień 8 wychowanków naszej placówki pod
opieką wychowawców grupy trzeciej Łukasza Ucińskiego i Tomasza Półtoraka
wyjechało na Zlot Turystów PTTK do Żnina. Po odprawie w osrodku PTTK
wyruszyliśmy
w
licznej
grupie
do
Biskupina
Po drodze mieliśmy możliwość zwiedzenia Muzeum Kolei Wąskotorowej w
Wenecji oraz ruin zamku Diabła Weneckiego, czyli żyjącego w XVw.
kasztelana Mikołaja Nałęcza
W Biskupinie mieliśmy niepowtarzalną okazję do udać się w podróż
do średniowiecznej Rusi. Niezwykle ciekawym wstępem do historii naszych
wschodnich sąsiadów była wystawa „Gdzieś przy granicy…Pogranicze polskoruskie w okresie od X do XIV wieku”, prezentowana w biskupińskim
pawilonie. Na festynie swój kunszt – obok specjalistów z Polski zaprezentowali rzemieślnicy z Białorusi, Rosji, Litwy i Ukrainy, natomiast
muzykę i tańce wschodnich rubieży zespoły Guda i Żemerwa oraz grupa Terra
Vagantika. Warsztaty taneczne i pokazy to specjalność cenionego i lubianego
zespołu
Comhlan.
Do
walki
stanęli
wojowie
wschodnioi
zachodniosłowiańscy. Historyczne rekonstrukcje strojów i sztuki walki
pokazały grupy z Rosji, Ukrainy i Białorusi, które rozbiły obozy na terenie
rezerwatu. Była dawna kuchnia, szycie i zdobienie strojów, opowieści i
legendy, konkursy dla dzieci. Niewątpliwie zainteresowanie wzbudziły pokazy
życia codziennego dawnej Rusi: garbowanie skór i skórzane wyroby, wybijanie
monet, wykonywanie przedmiotów z kory brzozowej, obróbka kości i rogu.
Oczywiście nie zabrakło całej, bogatej palety rzemiosł i rękodzieł europejskiej
cywilizacji od głębokiej starożytności po średniowiecze – począwszy od
obróbki krzemienia po garncarstwo, warzenie soli, bursztyniarstwo, czerpanie
papieru, odlewanie przedmiotów z brązu, produkcję żelaza w dymarkach,
destylację dziegciu i smoły drzewnej, powroźnictwo, bednarstwo i
kołodziejstwo, rzeźbę w kamieniu i wikliniarstwo. Biskupinianki umożliwiły
przymierzanie starożytnych strojów i biżuterii, pomogły w dawnym makijażu i
zdobieniu tatuażem, zielarki czyniły wróżby, panowie pokazali jak rzucało się
toporem i oszczepem oraz strzelało z łuku i kuszy. Po wodach Jeziora
Biskupińskiego tradycyjnie pływała dłubanka.Następnie cała nasza ekipa
kolejką wąskotorową przejechała do Żnina, gdzie czekała na nas smakowita
grochówka. Czas do ogniska wypełniła nam gra w piłkę siatkową i nożną. Przy
ognisku nasza grupa została zaprezentowana przez Kamila i Daniela
.Zadowolonych i pełnych wrażeń nasz,, Lublin” dostarczył prosto do naszej
ukochanej placówki.

Tomasz Półtorak
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WYCIECZKA DO FIRMY ASTOR

W dniu 14 października 2010r nasi wychowankowie
obejrzeli wystawę fotograficzną zorganizowaną przez
Rejonową Bibliotekę Publiczną w Szubinie i Klub Miłośników
Fotografii „Flesz” pt. ”Portrety”. Celem tej wycieczki było
zainteresowanie
naszych
wychowanków
fotografią.
Największym zainteresowaniem naszych podopiecznych
cieszyły się zdjęcia młodych i ładnych dziewcząt. Opiekę w
czasie tej wycieczki sprawowali nauczyciel warsztatów
Andrzej Schmidt i nauczyciel matematyki Mieczysław
Luchowski.

Mieczysław Luchowski
3.

W dniu 12 marca 2010 roku zorganizowałem wycieczkę
dydaktyczną do przedsiębiorstwa produkującego meble łazienkowe
,,ASTOR” w Kowalewie Wielkopolskim. W wycieczce uczestniczyli
wychowankowie, którzy przysposabiają się w zawodzie stolarz i ślusarz.
Po przybyciu na miejsce przedstawiłem wychowankom cele tej
wycieczki, a następnie w obecności osoby oprowadzającej - kierownik
produkcji zaczęliśmy zwiedzanie zakładu pracy. Zwiedzanie zaczęliśmy
zgodnie z obowiązującym w danym zakładzie procesem produkcji.
Zwiedzany zakład
jest wyposażony
w
nowoczesne
obrabiarki
do
produkcji
mebli
zwane
numerycznymi (
pracą obrabiarki
steruje wcześniej
zaprogramowany
komputer). Osoba
oprowadzająca
przy
każdym
stanowisku pracy
omawiała
przeznaczenie danego stanowiska roboczego. Chłopcy z dużym
zainteresowaniem obserwowali, słuchali oraz zadawali pytania związane
z danym miejscem pracy. Obserwowali jak przebiega czas pracy
poszczególnych pracowników, ile mają przerw jak są ubrani, w jaki
sposób przestrzegają przepisy bhp i p-poż. Na zakończenie trafiliśmy do
działu montażu, gdzie widać było wyrób finalny przygotowywany do
sprzedaży.
Po rozmowach z wychowankami wnioskuję, że założone cele zostały
zrealizowane i wszyscy byli zachwyceni miejscem, które zwiedzali.
Opiekun wycieczki: Tryba Kazimierz
4.

ZAKOŃCZENIE ROKU
SZKOLNEGO
2010
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Wychowankowie
Zakładu Poprawczego w
Szubinie: Adam Wróbel, Piotr
Kozioł, Dawid Kowalski,
Patryk Kosowski, Radosław
Rogoziński wzięli udział w
konkursie fotograficznym pt.
„Powiat
na
piątkę”
przygotowanym przez Klub
Miłośników Fotografii Flesz
oraz Rejonową Bibliotekę
Publiczną w Szubinie. Celem konkursu było wykonanie zdjęć w
kategoriach: wydarzenia, ludzie, przyroda, architektura, kultura.
Fotografie musiały być wykonane na terenie powiatu nakielskiego.
Konkurs miał na celu zainteresowanie młodzieży powiatem nakielskim.
Pogłębienie
wrażliwości
wizualnej,
rozwijanie
twórczych uzdolnień młodzieży i ćwiczenie w wypowiadaniu się poprzez
obraz.
Nasi wychowankowie, aby
zrealizować cele wytyczone przez
organizatorów konkursu odbyli kilka
plenerów
fotograficznych.
Odwiedzając
między
innymi
Sobiejuchy, Samoklęski Duże, Słupy,
Grocholin, Chobielin. Były to plenery
zimowe i wiosenne. Opiekę nad
wychowankami w czasie plenerów
sprawowali Andrzej Schmidt i Mieczysław Luchowski. Efektem pracy są
przepiękne zdjęcia przedstawiające przyrodę i architekturę powiatu
nakielskiego. Najlepsze prace zostały przekazane organizatorom
konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 5 listopada 2010r w czasie
otwarcia wystawy z najlepszymi fotografiami przysłanymi na konkurs w
Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie.
Mieczysław Luchowski
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W świecie zapałek
W Szubińskim Domu Kultury odbyła się wystawa
poświęcona
twórczości
Przemysława
Kozłowskiego.
Dnia 28 września
2010 roku grupa
wychowanków
z
klasy
I
i
II
gimnazjum,
a
dzień później ze
szkoły
podstawowej,
wybrała się wraz z nauczycielem, aby obejrzeć wernisaż,
zatytułowany Świat zapałek. Nazwa wystawy sugeruje, że widz
będzie miał okazję zobaczyć, co może powstać z tak prostego
tworzywa, jakim jest zapałka. Jednak to, co obejrzeliśmy nie
ma nic wspólnego z banałem. Młody twórca wprowadził nas w
zapałkowy świat bardzo realnych kształtów, które nie tylko
przypominają, ale są przedmiotami użytku codziennego. Na
wystawie pojawiły się latarnie morskie, ramki do zdjęć, obrazki,
lampy, szkatułki, a nawet miniaturowy wózek widłowy.
Wszystkie szczegóły przedmiotów zostały w sposób bardzo
precyzyjny odtworzone. Przemka Kozłowskiego należy
podziwiać nie tylko za talent, ale również za cierpliwość,
rzetelność oraz umiejętność obserwowania rzeczywistości.
Autor wystawy został zaproszony na spotkanie z
wychowankami i pracownikami; o szczegółach poinformujemy.
To spotkanie wskrzesi być może w niejednym uczniu chęć
rozwijania własnego talentu i podążanie śladami autora Świata
zapałek.

MECZ POLSKA – BELGIA
Eliminacje do Mistrzostw Europy w Koszykówce mężczyzn.

Joanna Stefaniak-Szmyt
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MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W OSIEKU N. NOTECIĄ
W dniu 10.08.2010 udaliśmy się na wycieczkę poznawczą do Skansenu – Muzeum
Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią. Naszą przygodę rozpoczęliśmy od zebrania się w
grupie osób, które uczestniczą w zaplanowanym wyjeździe. Wychowawca Pan Daniel
Wypych poinstruował wszystkich jak powinni się zachowywać aby wyjazd był
przyjemny i bezpieczny. Po dopełnieniu wszystkich wymogów wsiedliśmy do naszego
busa i wyruszyliśmy w podróż nad, której bezpieczeństwem czuwał nasz niezastąpiony
kierowca, Pan Jacek Błoch. Osiek znajduje się 50 kilometrów na zachód od Szubina. Po
drodze przejeżdżaliśmy przez Kcynię, w której to mogliśmy z dalszej perspektywy
oglądać okazałą wieżę ciśnień. Dalsza część trasy przebiegała poprzez bardzo
malowniczą dolinę Noteci. Można było zaobserwować dużą liczbę różnorodnego
ptactwa żerującego na podmokłym
terenie. Następnym ciekawym widokiem
była droga, po której poruszaliśmy się.
Znajdowała
się
ona
poniżej
usytuowanych, po obu stronach drogi,
stawów hodowlanych. Taki widok
powodował odczucie, iż w każdej chwili
może dojść do wylania wody na jezdnię.
Ostatnią przeszkodą w dotarciu do Osieka
była rzeka Noteć. Dzięki znajdującemu się
na niej mostowi przeprawiliśmy się suchą
stopą na drugi brzeg. Tak szczęśliwie
dotarliśmy do Skansenu w Osieku, gdzie czekał na nas bardzo sympatyczny Pan
Przewodnik, pod którego opiekę oddaliśmy się na następne dwie godziny. Krótkim
powitaniem wprowadził nas w nastrój odległych czasów. Tak przygotowani duchowo
rozpoczęliśmy podróż w czasie. Mieliśmy możliwość obejrzenia starej remizy
strażackiej i zgromadzonych tam eksponatów. Następnymi obiektami były m. in.: chata
rybacka, kuźnia, młyn, chłopskie domostwa i ich wyposażenie. Największym
zainteresowaniem cieszył się pokaz wypieków gofrów zakończony degustacją. Na
zakończenie naszego pobytu w skansenie odbyła się przejażdżka zaprzęgiem konnym.
Po tak spędzonym czasie przyszła kolej na odrobinę ochłody, którą zapewniła nam
porcja lodów. Czas przeznaczony na naszą wycieczkę dobiegł końca. Wsiedliśmy do
busa i wróciliśmy do Szubina. Uczestnikami wycieczki byli: Adam Rybka, Krzysztof
Jabłoński, Franciszek Górski, Edward Wardal, Dariusz Czaicki, Krzysztof Michalski,
Krzysztof Chmala, Piotr Górzyński, Adrian Przybylski i Andrzej Rybczyński. Opiekunami
byli: wychowawcy: Daniel Wypych i Artur Pieńkowski, strażnik Pan Marcin Pietrzak i
nasz kierowca Pan Jacek Błoch.

W dniu 11 czerwca 2010r. trzech wychowanków: Piotr Kozioł,
Radosław Rogoziński i Adam Wróbel wraz z opiekunami: Andrzejem
Schmidt i Mieczysławem Luchowskim wybrali się na kolejny plener
fotograficzny. Tym razem celem wycieczki krajoznawczej była wieś
Chobielin. Wieś ta położona na zachód od szosy Szubin – Nakło. We wsi
znajduje się ciekawy zespół młyński usytuowany na odnodze Noteci, na
północ od wsi. Jest to młyn wodny z przełomu XVIII /XIV wieku
(obecnie o napędzie elektrycznym) i późnoklasycystyczny dworek
młynarza z XIX wieku. Przy młynie drewniano – kamienny jaz z
upustami.
Obok
dworku
stoi
budynek
gospodarczy
konstrukcji
szkieletowej z XIX
wieku. We wsi na
uwagę
zasługuje
dwór z XIX wieku i
park,
murowane
stajnie z przełomu
XVIII / XIX wieku
oraz
murowany
gołębnik z XIX
wieku. Obecnie w
dworku tym zamieszkuje minister spraw zagranicznych Radek Sikorski.
Celem pleneru było uwiecznienie na fotografii tych zabytków
architektury.
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