DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

Dzień Edukacji Narodowej
14 października w auli naszej placówki odbyła się tradycyjna impreza z okazji
Święta Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyła większość pracowników
naszej placówki, wychowankowie
i zaproszeni goście (pracodawcy
zatrudniający naszych wychowanków). Na początku głos zabrał pan dyrektor,
który złożył wszystkim okolicznościowe życzenia. W swoim wystąpieniu
podkreślił jak istotną wagę we
właściwym funkcjonowaniu placówki odgrywa dobra atmosfera dlatego
namawiał zebranych o dbanie o to by utrzymywać poprawne relacje i to
zarówno pomiędzy wychowankami jak pracownikami. W drugiej części
uroczystości zaprezentowany został program artystyczny. Tym razem w
krzywym zwierciadle obejrzeć mogliśmy naszych wychowawców. Sceny z
życia internatu przeplatane były występami tanecznego duetu. Program
artystyczny przypadł do gustu zgromadzonej widowni o czym świadczyły
zebrane brawa. Pod koniec uroczystości pan dyrektor podziękował panu Janowi
Skuza
za
wieloletnią
współpracę z placówką. Ten
z kolei zrewanżował się
skromnymi upominkami dla
pracowników
i
słodką
niespodzianką
dla
wychowanków. W ten
niespodziewany
dla
wszystkich
sposób
uroczystość dobiegła końca.

,,ZDOBYLIŚMY POJEZIERZE ŻNIŃSKIE CZYLI NASZA
WYCIECZKA KAJAKOWA- POWITANIE JESIENI
W dniu 13.10.2014 po śniadaniu wyruszyliśmy naszym
niebieskim pojazdem ok. 20 km. na południe od naszej placówki do
miejscowości ŻninPo krótkiej odprawie zrzucamy kajaki na spokojną
taflę jeziora Żnińskiego.Pomimo połowy pażdziernika panowała
słoneczna
wręcz
letnia pogoda.trasa
naszego
spływu
wiodła przez trzy
jeziora ; Żnińskie,
Skarbinieckie oraz
Weneckie.
Ekipa
okazała się nad
wyraz pojętna i nikt
nie
opóźniał
pływania, pomimo
iż
w
naszym
składzie byli także nowicjusze Postoje zaplanowaliśmy na plaży nad
jeziorem Weneckim gdzie w miejscowości Wenecja mogliśmy zwiedzić
Muzeum
koleji
wąskotorowej oraz ruiny
zamku. Powrotna droga
była pjuż przysłowiową
bułką z masłem . Nasze
kajaki szybko pruły toń
wody ponieważ na terenie
Stanicy WOPR w Żninie
czekała na nas kiełbaska z
ogniska którą wszyscy
spałaszowaliśmy z wielkim apetytem. Zmęczeni ale zadowoleni i pełni
wrażeń powróciliśmy do placówki9
W spływie wzięli udział . wychowankowie D. Wróbel, D. Żurek, D.
Wasilewski, J. Majewski, M. Wypych, P. Nawalaniec, A. Rybkaoraz A.
Lewicki Opiekunami Byli T. Staroń oraz T. Półtorak

Michał Wypych z gr. 4
Dyrektor Józef Kardzis otrzymał Nagrodę Ministra
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Tomasz Półtorak
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20 października 2014 roku po raz kolejny odwiedzili nas
bracia z zakonu rycerskiego KERIN. W ramach żywej lekcji
historii przenieśliśmy się do Starożytnej Grecji i Persji. Bracia
pokazali nam uzbrojenie starożytnych Greków i Persów.
Szczegółowo
omówili
uzbrojenie
hoplity
oraz
uzbrojenie
oddziałów
„nieśmiertelnych
’’wojowników
perskich.
Opowiedzieli nam o sposobach
i technice toczonych walk i
bitew.
Szczegółowo
opowiedzieli nam o bitwie pod Termopilami, która miała
miejsce w 480 roku p.n.e. oraz wielkim wodzu Spartan
Leonidasie. Ponadto przybliżono
wielkie podboje znakomitego
wodza
tamtych
czasów
Aleksandra Wielkiego. Żywa
lekcja historii dostarczyła nam
wielu cennych informacji i
wspaniałych wrażeń o czasach
starożytnych,
za
co
podziękowaliśmy braciom KERIN gromkimi brawami.
Wojciech Wypych

Zajęcia otwarte z praktycznej nauki zawodu dla uczniów
klas gimnazjum oraz Szkoły Specjalnej w Szubinie
W środę 22 października po raz kolejny
zostały zorganizowane zajęcia otwarte dla
uczniów Szkoły Specjalnej w Szubinie razem z
uczniami naszego Gimnazjum. Tematem zajęć
było Piłowanie a głównym celem zajęć była
nauka piłowania powierzchni kształtowych.
Zadaniem do wykonania dla uczniów było
wypiłowanie z blachy podkładki w kształcie
koła. Zajęcia rozpoczęły się
krótkim
filmem
instruktażowym na
temat
piłowania.
Następnie nauczyciel
pan
Wojciech
Kaszuba
przeprowadził krótki
instruktaż
oraz
szkolenie bhp z zakresu piłowania. Po instruktażu i pokazie przez
nauczyciela techniki piłowania powierzchni kształtowych, uczniowie
przystąpili do wykonywania zadania. Najwięcej kłopotów sprawiało
uczniom opanowanie ruchów wahadłowych pilnikiem podczas piłowania
kształtu koła. Przy wydatnej pomocy naszych wychowanków i zgodnej
współpracy udało się chłopcom w stopniu dobrym opanować technikę
piłowania a piłowane podkładki uzyskały kształt koła. Zajęcia i praca w
warsztacie przebiegała bardzo spokojnie i w przyjaznej atmosferze.
Przybyły z uczniami pan Zbigniew Sabaciński podziękował za
zaproszenie i ciekawie przeprowadzone zajęcia, które bardzo
zainteresowanie uczniów pracą w ślusarni.

Wojciech Kaszuba

3.

4.

,,ZDOBYLIŚMY POJEZIERZE ŻNIŃSKIE CZYLI NASZA
WYCIECZKA KAJAKOWA- POWITANIE JESIENI
W dniu 13.10.2014 po śniadaniu wyruszyliśmy
naszym niebieskim pojazdem ok. 20 km. na południe od naszej
placówki do miejscowości ŻninPo krótkiej odprawie zrzucamy
kajaki na spokojną taflę jeziora Żnińskiego. Pomimo połowy
października panowała słoneczna wręcz letnia pogoda. Trasa
naszego spływu wiodła przez trzy jeziora ; Żnińskie,
Skarbinieckie oraz Weneckie. Ekipa okazała się nad wyraz
pojętna i nikt nie opóźniał pływania, pomimo iż w naszym
składzie byli także nowicjusze Postoje zaplanowaliśmy na
plaży
nad
jeziorem
Weneckim gdzie w
miejscowości
Wenecja
mogliśmy
zwiedzić
Muzeum
koleji
wąskotorowej
oraz ruiny zamku.
Powrotna
droga
była
pjuż
przysłowiową bułką z
masłem .
Nasze kajaki szybko
pruły
toń
wody ponieważ na terenie
Stanicy WOPR w
Żninie czekała na nas
kiełbaska
z
ogniska
którą
wszyscy
spałaszowaliśmy
z wielkim apetytem. Zmęczeni ale zadowoleni i pełni wrażeń
powróciliśmy do placówki9
W spływie wzięli udział . wychowankowie D. Wróbel,
D. Żurek, D. Wasilewski, J. Majewski, M. Wypych, P.
Nawalaniec, A. Rybkaoraz A. Lewicki Opiekunami Byli T.
Staroń oraz T. Półtorak.
Jakub Majewski z gr. Samokontroli

Październikowe
spotkanie z serii Weekend z
Księdzem Bosko odbyło się w
Lądzie nad Wartą. Myślą przewodnią tego spotkania była głębsza refleksja
nad snem Ks. Bosco o dwóch kolumnach Tym razem pomagali nam w tym
klerycy seminarium oraz ks. Wiesław Psionka i ks. Michał Słodkowski.
Cała nasz ekipa zameldowała się w starym klasztorze w Lądzie w
godzinach wieczornych. Po pysznej kolacji, modlitwie w kaplicy oraz
zajeciach sportowych( królowała piłka nożna oraz piłkarzyki ) , przyszedł
czas na spotkanie integracyjne prowadzone przez kleryków. w weekendzie
uczestniczyło ok. 20 chłopaków z Bydgoszczy, Debrzna, Piły oraz Rumi. Po
godz 22.00 czekała nas wyjątkowa atrakcja a mianowicie nocne zwiedzanie
klasztoru. Niesamowity nastrój oraz ciemności wyzwoliły w niektórych
dreszczyk emocji. Pełni wrażeń i zmęczeni szybko zasnęliśmy
Po śniadaniu i luźnym spotkaniu przy kawie w oratorium przystąpiliśmy do
zasadniczej części weekendu- pracy zespołowej w grupach Wizyta w Lądzie
nie
była
jedynie
teoretycznym
poznawaniem
Jana Bosko, ale
młodzież
mogła
zasmakować
też
radości
życia
seminaryjnego,
uczestnicząc
razem
z
salezjanami w
modlitwach, rekreacji i tradycyjnie sobotnich porządkach( nasze generalki u
nich nazywają się odcinki) Zatem z całą pewnością spotkanie wyszło z
korzyścią dla obu stron – młodzi alumni mieli okazję urozmaicić czas
przebywaniem z młodymi, zaś goście zobaczyli jak wygląda naprawdę życie za
murami seminarium. O tym, że czas spędzony w Lądzie nie był zmarnowany
świadczył niezbicie smutek na twarzach towarzyszący pożegnaniom z naszym
klasztorem. Nasi chłopcy D. Wasilewski oraz A. Lewicki stwierdzili, że
całkiem inaczej wyobrażali sobie życie księży Cóż, trzeba będzie nam poczekać
na następny Weekend z Księdzem Bosko.( już w grudniu)

Tomasz Półtorak
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To już XLVIII Zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku w Funce.

TYDZIEŃ POKOJU Z ANNĄ FRANK
Pod tym hasłem
25 września 2014 roku w
Muzeum Ziemi Szubińskiej o
godz. 18 odbyło się spotkanie dla
wszystkich zainteresowanych współpracą
partnerską pomiędzy Szubinem i Bergen,
tematyką II wojny światowej oraz samą
postacią Anny Frank. Inicjatorką imprezy
była pani Bernadetta Kowalska opiekunka
Europejskiego Klubu "Euroumbrella" przy
Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie. Wszyscy zebrani wysłuchali wystąpień oraz
biografii Anny Frank. Uczniowie liceum opowiedzieli również o projekcie oraz o
kolażach powstałych podczas międzynarodowego spotkania młodzieży w Bergen.
Wszyscy obecni stali się odbiorcami wystawy prac powstałej podczas Tygodnia Pokoju
Anny Frank w Bergen. Obrazy inspirowane dziennikami Anny Frank pisanymi w
ukryciu podczas II wojny światowej, przedstawiały tematy strachu, absurdu wojny,
dojrzewania. Stworzyli je uczniowie z
Niemiec, Holandii, Czech, Wielkiej Brytanii
oraz
uczniowie
z
Polski.
Wśród
zaproszonych gości byli burmistrzowie
Bergen Rainer Prokop i Adolf Krause z
żonami,
burmistrz
Szubina
Ignacy
Pogodziński, przewodniczący Rady Powiatu
Artur Michalak, mieszkańcy gminy Szubin
oraz
młodzież.
Zakład
Poprawczy
reprezentowali Jakub Majewski, Arek Lewicki, Dawid Wasilewski, Adrian Przybylski
wraz z opiekunem naszego koła europejskiego.
Myślę, że w tym miejscu warto przybliżyć postać Anny Frank:
Ur. 12 czerwca 1929 we Frankfurcie nad Menem, zm. w marcu 1945 w Bergen-Belsen–
żydowska dziewczyna, autorka dziennika, zmarła w obozie koncentracyjnym po ponad
dwuletnim ukrywaniu się w Amsterdamie.Po przejęciu władzy w Niemczech przez
Hitlera przeniosła się wraz z rodziną do Amsterdamu. Prześladowania Żydów dotarły
również do Holandii wraz z napaścią Niemiec na ten kraj w maju 1940. Anne i jej
starsza siostra Margot Betti musiały przerwać naukę w szkole Montessori i przenieść
się do liceum żydowskiego. W lipcu 1942 rodzina została zagrożona wywiezieniem do
obozu koncentracyjnego; ojciec rodziny Otto Frank zorganizował wówczas z pomocą
pracowników swojej firmy kryjówkę w dawnej oficynie. Frankowie mieszkali tam od 6

c.d. na str. 10
7.

Od 15 do 20 września, tradycyjnie w Harcerskim Centrum Edukacji
Ekologicznej w Funce, odbył się
XLVIII Zlot Drużyn Harcerskich
Nieprzetartego Szlaku Chorągwi
Kujawsko-Pomorskiej
ZHP.
Wzięły w nim udział
środowiska
z
Nakła,
Samostrzela, Kołdrąbia, Szubina,
Świecia, Żnina i Bydgoszczy. W
ośrodku
gościła
młodzież
niepełnosprawna
i
niedostosowana społecznie z
ośrodków
szkolnowychowawczych, zespołów szkół specjalnych, domów dziecka, zakładów
poprawczych.
Przez pięć słonecznych dni uczestnicy zlotu korzystali z niezwykle
bogatej oferty programowej. Ciekawe zajęcia zapewnił ośrodek: wycieczki
rowerowe, żeglowanie, rejsy statkiem badawczym, strzelanie z łuków,
wycieczki
piesze
na
okoliczne
torfowiska,
warsztaty z entomologii,
rzeźby w glinie i drewnie,
wikliniarskie, plastyczne
oraz z podstaw makramy.

Ponadto, dzięki
uprzejmości chojnickiego
MZK, młodzi zlotowicze
mieli
możliwość
codziennie korzystać z Parku Wodnego w Chojnicach, dojeżdżając do niego
bezpłatnym transportem. Pobyty na basenie od lat są ogromną atrakcją. Także
zajęcia z kynoterapii, które od trzech lat przeprowadza instruktorka i
przesympatyczny psiak „Kebab”, cieszą się zainteresowaniem zarówno
najmłodszych, jak i najstarszych uczestników.
Po raz kolejny zaproponowano także zajęcia z wykorzystaniem wiedzy
bankowej i ekonomicznej, prowadzone przez przedstawicieli Narodowego

8.

Banku
Polskiego.
Nowością i bardzo ciekawym
pomysłem było przeprowadzenie
„żywych lekcji historii” w
ramach projektu realizowanego
przez Chorągiew KujawskoPomorską ZHP we współpracy z
Urzędem
Marszałkowskim.
Zajęcia te zostały przyjęte przez
młodych adeptów historii, z
wielkim
entuzjazmem
i
zainteresowaniem. Były także
ogniska, śpiewy, karaoke i dyskoteka oraz profesjonalne leśne kino,
wyświetlane na starej kinowej aparaturze. Zlot „Nieprzetartego Szlaku” to
piękne przygoda i niezapomniane przeżycia dla uczestników. Następny Zlot już
za rok, a w perspektywie spotkania z przyjaciółmi.

Roman Kociałkowski
9.

lipca 1942 do 4 sierpnia 1944.Krótko wcześniej Anne otrzymała na 13. urodziny album,
w którym rozpoczęła pisanie dziennika; żyjąc w ukryciu, w bardzo ciężkich warunkach,
zawarła w nim i opisała wszystko co ją otaczało. Przemyślenia i poglądy zawarte w
dzienniku ukazują bardzo wrażliwą, wchodzącą dopiero w życie dziewczynkę.
Obserwuje ona cały otaczający ją świat zamknięty w niewielkim budynku – pracowni
ojca. Pisząc nie rozczulała się nad sobą, nigdy zdaje się nie tracić nadziei. Mimo
wszystko zdobywa się na takie oto myśli: "Nadal wierzę, że ludzie są z natury dobrzy".
Często oddaje się marzeniom, wspomina beztroskie lata wczesnego dzieciństwa, nigdy
nie traci nadziei na poprawę sytuacji. Pomimo strasznych wydarzeń jakie codziennie
dotykały małą Annę, z jej dziennika nie bije pesymizm. Dziewczynka opisuje m.in.
drobne sprzeczki między mieszkańcami kryjówki, codzienne smutki i radości oraz
pojawiające się u niej
samej pierwsze oznaki
zainteresowania
chłopcami.
Tragizm
pamiętników Anne Frank
podkreśla także tragiczny
koniec historii młodej
dziewczyny. 4 sierpnia
1944,
po
zadenuncjowaniu kryjówki
Franków
przez
holenderskiego
donosiciela, cała rodzina
została przewieziona do
obozu koncentracyjnego.
W obozie zginęła najpierw matka, potem siostra. Anne Frank zmarła na tyfus w marcu
1945, krótko przed wyzwoleniem obozu Bergen-Belsen przez Brytyjczyków. Śmierć w
obozie poniosło także kilka osób ukrywających się wraz z rodziną Frank w
Amsterdamie.Obóz przeżył ojciec. Pamiętnik Anne, przechowany przez Holenderkę
Miep Gies, jedną z osób zaangażowanych w pomoc rodzinie Franków, został
opublikowany po raz pierwszy przez Otto Franka w 1947. W kolejnych latach historię
Anne przetłumaczono na 30 języków oraz przenoszono na ekran. Dom, w którym
Frankowie ukrywali się przez dwa lata, zamieniono na muzeum. Pierwsze wydanie
pamiętnika nie było kompletne, zostało opracowane przez Otto Franka. Po jego śmierci
potwierdzono autentyczność rękopisu, negowaną przez neonazistów, i opublikowano
pełny tekst. Sąd holenderski zabronił kwestionowania autentyczności pamiętnika. By
upamiętnić imię Anne Frank, Międzynarodowa Unia Astronomiczna nazwała jej
imieniem jedną z planetoid ((5535) Annefrank) oraz jeden z kraterów na Wenus
(Frank).
Źródło: www.wikipedia.org

Joanna Stefaniak-Szmyt
10.

Odbył się międzygrupowy turniej bilarda w ramach rozgrywek o Puchar
Dyrektora ZP – MOAS w Szubinie i tym samym jako pierwszy otworzył
cykl tych rozgrywek w sezonie 2014/2015. Te zawody rekreacyjno sportowe miały miejsce
06.11.2014 roku w auli
naszego zakładu. W
zawodach wzięło udział
sześciu wychowanków
z trzech grup. Turniej
był bardzo zacięty, ale
też
zachowanie
i
postawa wychowanków
podczas jego trwania
nie budziła zastrzeżeń.
Trzynasty
listopada
okazał się szczęśliwy
dla reprezentanta grupy drugiej Adama Rybki, który po zaciętym finale
pokonał Kacpra Oleszka z grupy pierwszej.
Wychowankowie biorący udział w turnieju otrzymali drobne upominki i
dyplomy.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. grupa II - 3/8
2. grupa IV - 2/7
3. grupa I - 1/6
indywidualnie – Adam Rybka, Kacper Oleszek, Patryk Nawalaniec,
Mariusz Lipowski, Emil Goszkowski, Sebastian Izdebski.
Podziękowania koledze Mariuszowi Rzadkiewiczowi za pomoc
we współorganizacji i przeprowadzeniu turnieju.

Zredagował: A. Kulczyk

Pluszowy miś w MOAS Szubin
28 listopada dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 2 Szubinie obchodziły Dzień
Pluszowego Misia.
Nie od dziś wiadomo, że Miś to wierny
przyjaciel dziecka. Jest kompanem w
przeróżnych zabawach, często pomaga w
zasypianiu, a nawet jest powiernikiem wielu
sekretów.
Jest towarzyszem do przytulenia kiedy pada
deszcz lub nie mamy ochoty wyjść z ciepłego
łóżka. Pluszowy miś - szczególnie kochany i wyjątkowy - nie jest zwykłą, pluszową
zabawką. Jego duże uszy z radością targane są przez małych właścicieli, pluszowe
futerko zaprasza do wtulenia się, a misiowe łapki zawsze zachęcają do trzymania.
Święto Pluszowego Misia obchodzone jest przez dzieci na całym świecie.
Dnia 28 listopada w MOAS-ie dzięki wychowawcom P. Marchwińskiemu i A.
Kulczykowi oraz ich podopiecznym Dzień Pluszowego Misia obchodziły przedszkolaki
z Samorządowego Przedszkola nr 2 w
Szubinie. W ośrodku na dzieci czekały
sportowe atrakcje. Każdy przedszkolak miał
okazję wykazać się sprawnością i
zręcznością pokonując przeróżne tory
przeszkód. Energii nie brakowało nikomu,
każdy z radością uczestniczył w ruchowych
zajęciach.
Niebywałą atrakcją dla dzieci okazał się
hokej oraz możliwość turlania się po ogromnym materacach. W przerwie między
sportowymi zmaganiami dzieci świętowały urodziny pluszowego przyjaciela bawiąc się
przy piosence „Jadą, jadą misie” oraz innych misiowych przebojach. Radosnym tańcom
i śpiewom w kołach nie było końca.
Na zakończenie przedszkolaki otrzymały pamiątkowe dyplomy i odblaskowe misie,
które towarzyszyć będą dzieciom w bezpiecznej drodze do przedszkola. Zmęczone, ale
pełne wrażeń dzieci wróciły do przedszkola, aby opowiedzieć o swoim dniu wiernemu
przyjacielowi- Misiowi.

12.
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Z okazji 10-letniego członkostwa Polski w Unii
Europejskiej wraz z uczniami szubińskich gimnazjów
oraz liceum ogólnokształcącego odbyliśmy 17.10.2014
wycieczkę do Torunia.
Pierwszym etapem wyprawy był pobyt w Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika, który korzysta z wielu projektów
współfinansowanych przez Unię. Jest tam czternaście
wydziałów; odwiedziliśmy kila z nich. Na Wydziale
Fizyki mieliśmy okazję uczestniczyć w tworzeniu bajki
dla niemowląt, rozwijającej zmysł wzroku, a na Wydziale
Medycyny obserwowaliśmy
badanie kory mózgowej.
Z
Uniwersytetu
udaliśmy się na Starówkę,
żeby
zobaczyć
pomnik
Mikołaja Kopernika i spędzić
miło czas wolny. Następnie
pojechaliśmy
do
Młynu
Wiedzy,
gdzie
dowiedzieliśmy się wielu
niezwykłych rzeczy.
Wycieczka była bardzo udana
i
przebiegała
w
miłej
atmosferze uczniowskiej integracji.

Adrian Przybylski z gr. 4
13.
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W ostatnim okresie nasze koło
turystyczne nie próżnuje czego
dowodem jest kolejna impreza
zorganizowana przez naszych
pasjonatów turystyki wych. T.
Staronia oraz T. Półtoraka. Tym
razem
daliśmy
,,odpocząć''
naszym kajakom i w piękną
słoneczną
sobotę
08.10.2014zorganizowaliśmy rajd
pieszy na trasie Gołańcz - Wągrowiec szlakiem polskich fortyfikacji z
1939 r.
Zbudowane tutaj tuż przed rozpoczęciem wojny miały
powstrzymać przewidywany niemiecki atak, ostatecznie jednak udziału
w walkach nie wzięły. Wyprawa udała się kapitalnie: słoneczna pogoda,
barwy jesieni, piękne krajobrazy
doliny
Gołanieckiej
Strugi,
historyczne opowieści i pyszny
kebap wprawiły wszystkich we
wspaniały nastrój. "Wisienką" na
torcie było zakończenie imprezy
we wspaniałym Aquaparku w
Wągrowcu . W imprezie wzięło
udział siedmiu wychowanków - J.
Majewski, D. Wasilewski, A.
Rybka, M. Markowski, A.
Lewicki, A. Przybylski, P. Nawalaniec

Tomasz Półtorak
14.

W dniu 27 listopada 2014 roku wybraliśmy się do Gniezna, aby
przypomnieć sobie nieco tradycji związanej z kształtowaniem
chrześcijaństwa i Państwa Polskiego. Najlepszym miejscem do
ożywiania historii, oczywiście oprócz Katedry Gnieźnieńskiej, jest
Muzeum Początków Państwa Polskiego. Prezentacje multimedialne w
3D opowiadające o czasach Mieszka I i

Bolesława Chrobrego, w bardzo
przystępny
sposób
przekazują
najważniejszą wiedzę z tego okresu.
Wpleciono w nie także ważny wątek naszej tradycji chrześcijańskiej,
czyli życie i męczeństwo
świętego Wojciecha. Muzeum
dysponuje również wieloma
eksponatami odnoszącymi się do
codziennego życia i kultu
religijnego pierwszych Piastów.
Kolejnym etapem naszej
wycieczki było zwiedzanie
Fabryki Ozdób Choinkowych, w
której prześledziliśmy każdy etap procesu produkcyjnego. Na
zakończenie pobytu otrzymaliśmy pamiątkowe bombki.

Joanna Stefaniak-Szmyt

KONKURS FILMOWY
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W środę, 29 października 2014 r., w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie
poznaliśmy laureatów Pierwszego Powiatowego Przeglądu Filmów Amatorskich pt.:
„W Moim Mieście”. W siedzibie Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego odbył się
pokaz wybranych filmów. Licznie zgromadzona widownia obejrzała 7 filmów w tym
naszą propozycję pt. „ Interes życia” . Prezentowane obrazy były bardzo zróżnicowane
pod względem użytych
środków formalnych jak i
pomysłu na scenariusz.
Komisję
konkursową
przeglądu tworzyli: dr
Monika
SiwakWaloszewska
filmoznawca,
redaktor
radia
PIK,
Mariusz
Zieliński
twórca
i
kierownik teatru Meandry
w Szubinie oraz Tomasz
Gronet
dyrektor
Żnińskiego
Domu
Kultury.
Oto werdykt
jury: Przyznano dwa równorzędne, pierwsze miejsca dla filmów: „Twój Paryż. Moja
Kcynia” autorstwa Mileny Kurdelskiej z Kcyni oraz dla filmu „Szubin” autorstwa
Pawła Dobiesa z Szubina. Nasz film mimo, że nie zdobył żadnej z nagród wzbudził
duże zainteresowanie publiczności gdyż poruszyliśmy w nim kwestie niebezpieczeństw
czyhających w internecie. W tej „produkcji” udział wzięli wychowankowie B.
Mieszkowski, R. Syrnicki, M. Żurek oraz moja skromna osoba.
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