DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

Po raz siódmy zorganizowano obóz zimowy w Jaworzu.
W dniach od 1 do 5 lutego 2015r. przebywaliśmy w Beskidzie
Śląskim. Zajęcia były bardzo dobrze zorganizowane i
wyczerpujące. Oprócz nauki jazdy na nartach korzystaliśmy z
krytej pływalni. Mieliśmy również okazję zobaczyć mecz
PlusLigi siatkówki mężczyzn. Było super.

W dniu 28 marca 2015 r w holu budynku Zakładu
Poprawczego
w
Szubinie
pojawiła się makieta obozu
jenieckiego. Przedstawia ona
obóz jeniecki Oflag XXIB/64
w Altburgund .Wykonana
została
na
podstawie
oryginalnych szkiców jeńców amerykańskich i brytyjskich
przez wychowanków Grzegorza Hamulczuka, Patryka
Nawalańca i Roberta Olka oraz nauczycieli Tomasza Kmieć i
Mieczysława Luchowskiego. Pomysł, materiały źródłowe i
konsultacja- Mariusz Winiecki.
Prace nad makietą trwały od
października 2012 roku. Od samego
początku
budziła
wiele

zainteresowania. Obejrzało ją już
wiele osób. Byli wśród nich
Anglicy i Amerykanie, członkowie
rodzin byłych jeńców przebywających w tutejszym obozie w
czasie drugiej wojny światowej.
Mieczysław Luchowski
Jakub Majewski
1.

2.

Marcin „Kukaj”
Sendwicki

Tegoroczny Tydzień Kolorów

Początek
wiosny wychowankowie powitali spotkaniem ze
strongmen’em, brązowym medalistą mistrzostw świata,
zdobywcą licznych trofeów i nagród. Jest on także rekordzistą
świata w „wyciskaniu belki”. Marcina Sendwicki jest
dowodem na to, że warto mieć pasję, marzenia, a dążenie do
celu popłaca. Ciężka praca, konsekwencja i upór, mimo
licznych przeciwności losu, mogą sprowadzić każdego na

W dniach od 19 do 25 lutego 2015 r. odbył się w naszej szkole
kolejny „Tydzień
Kolorów". Tegoroczne
hasło brzmiało: "Mądrość
natury, mądrość kultury".
Celem akcji jest
złagodzenie skutków
działania stresu w szkole i
kreatywne wykorzystanie stresu już istniejącego. Na podstawie projektu
p. G. Pleszyńskiego,
pomysłodawcy akcji,
przygotowaliśmy własny
program. Każdy dzień miał
przypisany swój kolor.
W czwartek, w dniu brązowym,
odbył się konkurs ekologiczny. Z
każdej klasy wyłoniono osoby,

drogę do sukcesu. Nie potrzeba do tego pieniędzy, znajomości,
czy dopingu. Podczas spotkania Marcin opowiadał o swojej
drodze do sukcesu, dał kilka wskazówek i rad, a swoim
dobrym humorem i pozytywnym nastawieniem zaraził
wszystkich uczestników.
Łukasz Uciński
3.

które okazały się najlepszymi
znawcami ekologii: Robert
Pawlikowski uzyskał 12
punktów, Artur Bartłomiejczyk,
Maksymilian Malcan oraz Mateusz Markowski po 11 punktów i 10
punktów zdobyli Patryk Nawalaniec oraz Kamil Lochyński.
4.

Zielonego dnia, w piątek braliśmy udział w spotkaniu z
leśniczymi z Nadleśnictwa Szubin. Zostaliśmy zapoznani z
ciekawostkami na temat łowiectwa oraz z filmem edukacyjnym o
zwierzętach z parku krajobrazowego spod Monachium.
W kolejnym dniu (żółtym) odbył się turniej piłki nożnej. Wyniki zmagań
sportowych przedstawiają się następująco: I. miejsce zajęła Zasadnicza
Szkoła Zawodowa, II.- szkoła podstawowa, III. miejsce przypadło klasie
I/II gimnazjum
i ostatnie- klasie III gimnazjum. Na zakończenie sportowego dnia
obejrzeliśmy film „Ucieczka do zwycięstwa”.
Poniedziałek
ustalono
dniem
czerwonym,
podczas
którego
przeprowadziliśmy konkurs wiedzy
sportowej. Najlepszą wiedzą wykazał
się Adrian Panek, drugie miejsce zajął
Artur Bartłomiejczyk, a trzecie
Mariusz
Lipowski,
Dawid
Jaroszewski, Mateusz Markowski.
Dzień srebrny, wtorek, to dzień filmowy. W auli odbyła się projekcja
filmu „Królowa".
Uwieńczeniem tegorocznej edycji Tygodnia Kolorów była prelekcja o
Japonii w wykonaniu pani
Agnieszki Jekiełek. Ten ostatni
dzień oznaczyliśmy kolorem
białym.

Rozgrywki w ramach Pucharu Dyrektora nabrały rozpędu po warcabach i
siatkówce przyszedł czas na rozegranie zawodów w tenisie stołowym. W
rywalizacji brały udział drużyny trzech grup internatowych
reprezentowane przez dwóch wychowanków. Zawody odbyły się w miłej
i kulturalnej atmosferze chociaż emocji nie brakowało. Na końcową
najważniejszą klasyfikację decydującą o kolejności zajmowanych miejsc
składała się rywalizacja indywidualna.

Najlepszymi zawodnikami w
klasyfikacji indywidualnej okazali
się:
1m. Panek Adrian z grupy II,
2m. Nałęcz Krzysztof z grupy I,
3m. Olek Robert z grupy IV,
4m. Oleszek Kacper z grupy II .
5m. Izdebski Sebastian z grupy I
6m. Borucki Hubert z grupy IV.
Jak wynika z przedstawionych powyżej rezultatów
bezkonkurencyjnymi zwycięzcami turnieju okazali się
wychowankowie grupy II przed
wychowankami grup I i IV.
Wychowankowie którzy zajęli
pierwsze trzy miejsca otrzymali
drobne
upominki.
Za
organizację
turnieju
odpowiedzialni
byli
A.
Siuchniński i A. Kulczyk.

Joanna Stefaniak-Szmyt
Mieczysław Luchowski
5.

Adam Kulczyk
6.

29 listopada odbyła się kolejna edycja imprezy
Andrzejkowej. Spotkanie składało się z trzech części. W
pierwszej prowadzący imprezę wychowawca Arkadiusz
Siuchniński przybliżył zebranym genezę obchodów tego
szczególnego dnia oraz zaproponował udział w kilku
wróżbach. W części drugiej była okazja do obejrzenia popisów
kabaretowych, spośród których największą furorę zrobił skecz
o świnkach. Wreszcie w części trzeciej grupy przystąpiły do
rywalizacji w czterech - znanych z wcześniejszych festynów konkurencjach. Rywalizacja trwała do samego końca a
główną nagrodę odebrała grupa IV- ta. Impreza cieszyła się
dużym zainteresowaniem i mimo zaciętej rywalizacji
przebiegała w sympatycznej atmosferze.

Tradycyjnie tydzień przed Świętami Wielkanocnymi ulicami
miasta Szubin przeszła Droga Krzyżowa. Jak co roku uczestniczyli w
niej wychowankowie naszej placówki: Dawid Wróbel, Jakub Majewski,
Michał Wypych i Maksymilian Malcan. Ich zadaniem było niesienie
pochodni bezpośrednio przy Krzyżu.
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