DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

Podczas uroczystości Pan Dyrektor Wiesław Guziński
poinformował
o
przyznaniu
Nagrody
Ministra
Sprawiedliwości
pracownikom Arkadiuszowi
Siuchnińskiemu i Kazimierzowi Trybie.
Gościem specjalnym uroczystości był Pan Jan Skuza
prezes firmy KOMES w Szubinie. Dyrektor ZP podziękował
Mu za opiekę, nauczanie, wychowanie i pomoc w
usamodzielnieniu wychowanka.
Uroczystość zakończono życzeniami oraz wręczeniem laurek.
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Zgodnie
z
tradycją
12
października
uczciliśmy w naszej
placówce
nadchodzący
Dzień
Edukacji Narodowej.
Jak przystało na to
święto, w auli Zakładu
zgromadzili się nie tylko pracownicy pedagogiczni, ale również
pracownicy administracji i obsługi. Obchody uroczystości wypełnił
bardzo humorystyczny występ naszych wychowanków, który jak zwykle
profesjonalnie przygotował wychowawca pan Arkadiusz Siuchniński.
Przedstawienie sprawiło wszystkim wiele radości, gdyż w sposób nieco
groteskowy i zabawny
oddawało atmosferę lekcji
i sposób bycia nauczycieli
placówki.

Joanna Stefaniak- Szmyt
Mieczysław Luchowski
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Rowerami na rozpoczęcie lata 2012

Spływ kajakowy: „ Z Januszem Korczakiem zdobywamy uśmiech
wychowanka”.
W poniedziałek 25-go czerwca tego roku ekipa

Dnia 02.07.2012 roku grupa
wychowanków pod opieką Karola
Roj i Łukasza Ucińskiego wybrała się
w wakacyjną podróż. Wycieczka
rowerowa z Szubina do Wąsosza
była
pierwszą
imprezą
zorganizowaną
dla
naszych
podopiecznych tego lata. Słoneczna
pogoda uatrakcyjniła naszą wyprawę, bo po dotarciu na miejsce
mogliśmy zażyć kąpieli w jeziorze Wąsoskim. Podczas wyprawy
dopisywał wszystkim humor i nikt nie myślał o kilometrach, które były
do pokonania. Cały przejazd nie obył się bez przygód: kilka razy spadł
łańcuch, a na samym finiszu jeden z uczestników złapał gumę. Po
atrakcyjnym spędzeniu czasu wolnego wróciliśmy na kolację do naszej
placówki.
W wycieczce brali udział:
Damian
Rybicki,
Daniel
Buszkowski, Andrzej Michalski,
Krzysztof
Jabłoński,
Rafał
Syrnicki, Adam Rybka, Tomasz
Twardowski, Kamil Drubko,
Artur Bartłomiejczyk, Grzegorz

ośmiu wychowanków pod nadzorem instruktorów kajakarstwa Tomasza
Półtoraka i Tomasza Staronia wybrała
się na spływ kajakowy po Pojezierzu
Żnińskim. Wyprawa odbyła się w
ramach
uczczenia
Roku
Korczakowskiego i nosiła nazwę: „Z
Januszem Korczakiem zdobywamy
uśmiech
wychowanka”.
Kajaki
zwodowaliśmy w Żninie na jeziorze
Czaple. Stamtąd poprzez jezioro
Skarbienieckie dotarliśmy do Wenecji. Tam zwiedziliśmy ośrodek
wypoczynkowy, który jest znany jako miejsce zlotów motocyklistów
jeżdżących na legendarnych maszynach Harley Davidson. Po krótkim
odpoczynku udaliśmy się w drogę powrotną. Należy tutaj pochwalić
wszystkich uczestników spływu, że pomimo trudnych warunków
atmosferycznych ( wysoka fala i silny wiatr) dali radę dopłynąć do mety
naszej wyprawy. Na koniec spływu zostały jeszcze rozegrane zawody
kajakowe. Wychowankowie rywalizowali w osadach dwuosobowych.
Pierwsze miejsce zajęli chłopcy z grupy trzeciej ( Rogoś Rafał i Wypych
Michał ), na drugim miejscu podium uplasowali się wychowankowie
grupy drugiej ( Kaczmarek Adam i Hamulczuk Grzegorz ), trzecie
miejsce zajęli zawodnicy z grupy pierwszej ( Rogalski Jakub i Majewski
Jakub). Zaszczytne czwarte miejsce przypadło w udziale wychowankom
z grupy czwartej ( Paszek Adrian i Krzykalski Adam).
Na
koniec
imprezy tradycyjnie rozpaliliśmy ognisko, w którego cieple rozgrzaliśmy
nasze zziębnięte organizmy oraz dokonaliśmy konsumpcji wyśmienitych
kiełbas. W doskonałych nastrojach i z uśmiechem na twarzy
powróciliśmy do placówki.

Hamulczuk.
mgr Karol Roj

mgr Tomasz Staroń
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AMERYKAŃSCY ŚWIADKOWIE KATYNIA – RAPORTY NADAWANE Z
SZUBINA
W piątek 28 września br. o godzinie 12 w auli szubińskiego
Zakładu Poprawczego odbył się wykład Pani Krystyny Piórkowskiej
zatytułowany: "Amerykańscy świadkowie Katynia - raporty nadawane z
Szubina". Gościowi towarzyszył inicjator tego spotkania pan dr Mariusz
Winiecki,
wykładowca
UKW
w Bydgoszczy.
Organizacją
przedsięwzięcia zajął się nauczyciel pracujący w ZP pan Mieczysław
Luchowski. W wykładzie uczestniczyli zaproszeni goście, m.in.:
Burmistrz Szubina pan Ignacy Pogodziński, pan Sławomir Sołtys Kierownik Okręgowego Zespołu Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie
Okręgowym w Bydgoszczy, pan
Andrzej
Wrona
–
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
Przedstawiciele
Urzędu
Wojewódzkiego
w
Bydgoszczy,
Dyrektorzy szubińskich placówek
kulturalno-oświatowych, nauczyciele
historycy i uczniowie szkół oraz
pracownicy
i
wychowankowie
Zakładu Poprawczego w Szubinie na
czele z Dyrektorem Zakładu panem
Wiesławem Guzińskim.
Pani Krystyna Piórkowska
jest
Amerykanką
polskiego
pochodzenia, na stałe mieszka w
Nowym
Jorku,
jest
również
historykiem, pracownikiem Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie
(Oddział Muzeum Katyńskie) oraz
autorką wydanej w lipcu br. książki
o Anglojęzycznych Świadkach Katynia.
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Zgodnie z jej badaniami, wśród ujawnionych 10 września archiwów znajdują
się dokumenty wskazujące, że amerykańscy jeńcy wojenni kapitan Donald B.Stewart i
pułkownik
John
Van
Vliet
Jr.
przekazywali
władzom
USA
zaszyfrowane
informacje
obciążające
Związek
Sowiecki
za
masakrę
katyńską.
Pani Piórkowska w swoim ciekawym
wykładzie, stwierdziła również, że obaj
jeńcy w maju 1943 r. zostali zabrani przez
Niemców jako świadkowie do Katynia, po
odkryciu tam masowych grobów polskich
oficerów. Do Katynia pojechali z Oflagu IXA/Z w Rotenburg an der Fulda.
W tym samym czasie na terenie
dotychczasowego Oflagu XXI-B w Szubinie
(Szubin pod okupacją hitlerowska nazywał
się
Altburgund),
w
którym
przebywali m.in. piloci RAF, utworzono
obóz
wyłącznie
dla
oficerów
piechoty amerykańskich oficerów wojsk lądowych, znany jako Oflag 64.
Pierwsze transporty jeńców amerykańskich (wśród nich Van Vliet i
Stewart) dotarły do Szubina w czerwcu 1943 roku. W lipcu 1943 roku Van
Vliet i Stewart wysłali z Oflagu 64 w Szubinie do swoich władz
szyfrowanymi listami wysyłali raporty stwierdzające, że sprawcami zbrodni w Katyniu
są Sowieci. W czasie pobytu w Oflagu 64 do stycznia 1945 roku oboje przechowywali
w ukryciu dokumenty i zdjęcia przekazane im po wizji lokalnej w Katyniu,
jednocześnie próbując ucieczek. Van Vliet w Oflagu 64 pełnił funkcję Big-X, czyli
szefa
grupy
ucieczkowej.
Raporty, które złożyli po wojnie i ich losy są w ostatnich dniach
przedmiotem
wielu
publikacji
prasowych.
Fakt, że tych dwóch amerykańskich jeńców przebywało w niewoli
właśnie w Oflagu 64 w Szubinie nie jest powszechnie znany, natomiast
fakt nadania tych raportów właśnie z tego obozu jenieckiego jest już
najnowszym odkryciem.
Wykład został wzbogacony o prezentację, zawierającą kopie unikatowych
dokumentów, listów oraz fotografii uzyskanych dzięki Pani Krystynie Piórkowskiej z
różnych archiwów na całym świecie.

mgr Joanna Stefaniak-Szmyt,
mgr Mieczysław Luchowski
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NASZ CHŁOPAK NA SCENIE
KINOTEATRU.

cd. KAJETAN BRONIEWSKI

Dnia 14.05.2012r. w budynku kinoteatru przy ul.
Dwernickiego w Bydgoszczy odbyła się Szósta Edycja Wielkiego
Konkursu „ Żyj, nie ulegaj, walcz…”. Organizatorami konkursu byli:
ZSO nr VII w Bydgoszczy i Urząd Miasta Bydgoszczy. Konkurs składał
się z pięciu kategorii, z czego nasz wychowanek Damian Czerwiński brał
udział w konkursie muzycznym.
Damian na scenie.
Damian był jednym z około 10
wykonawców i zaprezentował piosenkę z
własnego repertuaru pt. „Życie nie jest
proste”. Po kilkugodzinnej walce ze
stresem i lękiem przed wystąpieniem
publicznym zaprezentował się wręcz
fenomenalnie. Na scenie czuł się jak przysłowiowa „ryba w wodzie” i
chyba tak samo poczuli się jurorzy konkursu, zaproszeni goście jak i
grający gościnnie zespół muzyczny Heldorado, gdyż oprócz II miejsca
nasz wykonawca otrzymał dwa nagrodzone wyróżnienia od Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy oraz wspomnianego już wyżej
gościa – zespołu Heldorado.
Uścisk dłoni wokalisty zespołu Heldorado –
wyróżnienie.

Utwór nawiązywał treścią do tematu
konkursu, a dla znających przeszłość i losy
wychowanka okazał się swoistą
autobiografią. Jako słuchacz wszystkich
przedstawionych na konkursie utworów
mogę dodać od siebie, że był bardzo
dojrzały i ujmował niosącym dla wszystkich przesłanie.
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W

niedziele
14
odwiedził
nas
brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich Kajetan Broniewski. Była to już
druga wizyta utytułowanego
sportowca. Pan Broniewski
opowiedział nam o idei
olimpijskiej.
Zobaczyliśmy
fajne, oryginalne filmy i
wypowiedzi sportowców. Na
koniec
każdy
mógł
wypróbować swoich sił na

OLIMPIJCZYK października

Mały quiz dla oglądających: kto pierwszy znajdzie Damiana???
Po odebraniu przez Damiana wszystkich nagród i czułym pożegnaniu
wychowanków z zespołem Heldorado, z dumą wróciliśmy do placówki.
W niedługim czasie okazało się, że w głowach
uczestników wyjazdu: Damiana Czerwińskiego i
Edwarda Wardala, pojawiła się nowo narodzona
siła, energia i motywacja do podejmowania
nowych wyzwań oraz kontynuowania już
rozpoczętej twórczości.
Mogę na koniec tyko dodać, że zaszczytem było
mienić się opiekunem Damiana. Mam nadzieję,
że za rok
pojawimy się w
siódmej edycji,
ale w znacznie
powiększonym
składzie. Drżyjcie bydgoszczanie.
A

ergometrze sportowym. Zwyciężył Andrzej
Michalski z grupy 3. W grudniu odbędzie się
finał ogólnopolski, na który zostaliśmy
zaproszeni.
Andrzej Rybczyński z gr. 3

Zespół Heldorado i MY przed odjazdem.

Opracowała: mgr Ewa Hałas
.
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WAKACJE W KAJAKU

Dzień 23.07 powitał
nas piękną słoneczną pogodą. Nic w tym nadzwyczajnego
ponieważ w tym dniu zaplanowaliśmy spływ kajakowy po
Pojezierzu Żnińskim dla wychowanków przebywających w
placówce podczas wakacji. Tradycyjnie wypłyneliśmy z
jeziora Czaple. Trasa naszej wycieczki przebiegała poprzez
jezioro Skarbinieckie, rzekę Gąsawkę oraz jezioro Weneckie.
W miejscowości Wenecja nasi wychowankowie mieli
okazję zwiedzić ruiny średniowiecznego zamku oraz Muzeum
Kolejki
Wąskotorowej.
Po
krótkim
odpoczynku
ruszyliśmy
w
drogę powrotną.
W Żninie po
umyciu kajaków
mogliśmy
skorzystać
z
uroków kąpieli w
jeziorze.
Naszą wyprawę tradycyjnie zakończyliśmy ogniskiem z
kiełbaskami na terenie Stanicy WOPR. W spływie kajakowym
brali udział A. Krzykalski,A. Rybka, A. Kaczmarek, P.
Tadrzak, E. Wardal, R. Rogoziński, P. Bafia, R. Jadczak.
Spływ prowadzili wychowawcy T. Staroń oraz T. Półtorak
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STRONGMAN 2012

Dnia 19 czerwca 2012 roku obyły się w naszej placówce zawody
z cyklu Strong-Man. Była to już ósma edycja tej bardzo lubianej i
prestiżowej imprezy. Do zawodów przystąpiło dziewięciu zawodników:
po dwóch wychowanków z każdej grupy internatowej oraz
przedstawiciel grupy samokontroli.
Zawodnicy rywalizowali w pięciu konkurencjach:
 Ciągnięcie busa
 Waga płaczu
 Spacer farmera
 Podnoszenie sztangi
 Toczenie opony
Po bardzo zaciętej i
wyrównanej walce, prowadzonej zgodnie z zasadami fair-play, mistrzem
zakładu, a tym samym najsilniejszym wychowankiem ZP-MOAS w
Szubinie został przedstawiciel grupy pierwszej Michał Janik. Tytuł v-ce
mistrza przypadł w udziale Adamowi Kaczmarkowi z grupy drugiej.
Trzecie miejsce zajął ubiegłoroczny triumfator tych zawodów Piotr
Tadrzak z grupy czwartej.
W zawodach rywalizowano również w klasyfikacji drużynowej,
zaliczanej do Pucharu Dyrektora ZP-MOAS Szubin. Wyniki zawodów
przedstawiają się następująco:
1 miejsce: gr. I
2 miejsce: gr. II
3 miejsce: gr. III
4 miejsce: gr. IV
Te
wspaniałe
zawody
zorganizowali
i
przeprowadzili
wychowawcy Tomasz Półtorak i
Tomasz Staroń.
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2012/2013
Nadszedł 1 września,
kojarzący
się
wszystkim
pracownikom pedagogicznym
i uczniom z nowym etapem
edukacyjnym oraz z wytężoną
pracą.
Inaugurację
roku
szkolnego
2012/2013
rozpoczęliśmy o godzinie 9
mszą świętą. Tradycyjnie
pamiętamy tego dnia o
poległych w czasie II Wojny
Światowej, przypominając tym razem w formie prezentacji
najważniejsze wydarzenia związane z rozpoczęciem i przebiegiem walk.
W
dalszej
części
spotkania
delegacja
złożyła kwiaty i znicze
pod
pomnikiem
upamiętniającym
ten
smutny czas w polskiej
historii,
a
zebrani
uczcili
pamięć
poległych
żołnierzy
minutą
ciszy.
Po
krótkiej
części
artystycznej zabrał głos
i oficjalnie zaingurował
nowy rok szkolny Dyrektor Zakładu pan Wiesław Guziński.

Dla dzieci z przedszkola nr2 chłopcy z MOAS-u
Wychowankowie Zakładu Poprawczego - Młodzieżowego Ośrodka
Adaptacji Społecznej w Szubinie w
ramach wolontariatu włączyli się w
prace na rzecz najmłodszych
mieszkańców
Szubina,
przedszkolaków z Samorządowego
Przedszkola nr2. Do wykonania było
bardzo dużo pracy związanej z
ułożeniem nowej warstwy trawy na
placu zabaw w/w placówki. Chłopcy
przez tydzień pod opieką wychowawcy Karola Roj i pracowników przedszkola
przygotowywali
powierzchnię
pod
trawnik. Pani Dyrektor przedszkola
bardzo ceni sobie pomoc wychowanków
ZP- MOAS, którzy chętnie nie pierwszy
raz pracowali na rzecz społeczności
szubińskiej.
Dzięki
ich
pracy dzieci
będą miały
wspaniały
i
bezpieczny
plac
zabaw.
Wychowankowie złożyli deklarację niesienia stałej
pomocy przedszkolakom. W pracach udział wzięli:
Adrian Paszek, Jakub Rogalski, Konrad Piekarski,i
Artur Bartłomiejczyk.

mgr Karol Roj
mgr Joanna Stefaniak- Szmyt
mgr Mieczysław Luchowski
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WSPOMNIENIE Z WAKACJI
Konkurs wiedzy sportowej i o Igrzyskach Olimpijskich
onkurs wiedzy sportowej i o Igrzyskach Olimpijskich przeprowadzony
był w grupie drugiej. Jego zwycięzcami zostali Kamil Dróbko, Adam
Kaczmarek
i
Kacper
Oleszek.
Na
uwagę
zasługuje fakt, że na 48
pytań zwycięzca Kamil
udzielił 47 poprawnych
odpowiedzi,
gratulacje.
Nagrodami były słodycze i
wnioski nagrodowe. Po
części teoretycznej odbyła
się
część
plastyczna.
Efektem tych zajęć jest
kolorowa gazetka tematyczna dotycząca Igrzysk Olimpijskich w
Londynie. Gazetkę tą wykonali Robert Jadczak i Jakub Majewski.

W dniach 2-5 lipca 2012 r. w Szubinie gościła młodzież z
Pustyni Miast. Część Rodziny Salezjańskiej do której należy działające
przy Szkole Podstawowej nr 1, Oratorium św. Jana Bosko. Pustynia
Miast jest ruchem młodzieży
katolickiej, która odpowiadając na
wezwanie Ojca Świętego, pragnie
włączyć się w dzieło Nowej
Ewangelizacji. Od kilku lat wędrują
w czasie wakacyjnym po różnych
miastach Polski, głosząc na

rynkach, osiedlach, w szpitalach, w
domach opieki społecznej, w domach
dziecka,
w
więzieniach,
poprawczakach,
na
koncertach
rockowych
chwałę
JEZUSA
CHRYSTUSA.
Radosław Rogoziński z gr 1

Również w grupie drugiej
zorganizowano
konkurs
połowu ryb na ,,sucho”.
Konkurs ten jednak nie
znalazł
wielkiego
zainteresowania i odbyły
się jedynie indywidualne
próby złowienia najwięcej
ryb w dwuminutowym
czasie.
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