DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

Sztuka Wyboru w naszej placówce
13.03.2015 w
auli
naszej
placówki
odbyło
się
spotkanie
młodzieży
z
policjantami w
ramach
programu profilaktyczno-edukacyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Bydgoszczy „Sztuka Wyboru”. Inicjatorem spotkania, w którym
wzięli udział wychowankowie tej placówki oraz młodzież z Gimnazjum
nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 1, był
wychowawca Arkadiusz Siuchniński. Zaproszeni goście zapoznali
blisko 100 uczestników z programem „Sztuka Wyboru”. W drugiej
części spotkania odbyła się debata poświęcona zagrożeniom, jakie
czyhają na młodzież w internecie.
Podczas dyskusji zostały
wykorzystane filmy, które zdobyły laury podczas trzeciej edycji
programu „Sztuka Wyboru” zatytułowanej „Nie kliknij w przestępstwo”.
Celem filmów tworzonych przez uczestników programu Sztuka Wyboru
jest poruszanie ważnych dla młodych ludzi problemów, w ramach
edukacji rówieśniczej. Okazało się, że filmy doskonale spełniły swoją
rolę i udało się z ich wykorzystaniem wywołać dyskusję z zaproszonymi
do udziału w tym przedsięwzięciu uczniami.

9 marca (święto wypadało w niedzielę) obchodziliśmy
w naszej placówce Dzień Kobiet. W tym roku impreza miała
inny charakter. Po tradycyjnych życzeniach dla naszych pań
zebrana w auli widownia obejrzała okolicznościowy film.
Zamiarem autora było ukazanie w nim tego co nasi
wychowankowie wiedzą o kobietach, stąd też pojawiły się w
nim różne, często zaskakujące pytania. Okazało się, że nasi
podopieczni o kobietach nie wiedzą tak wiele jak im się
wydawało a niektóre odpowiedzi były naprawdę zabawne.
Poza pytaniami, które w filmie swoim kolegom zadawał
Michał Wypych była też okazja do refleksji , pozdrowień czy
też życzeń dla pań zatrudnionych w zakładzie. Trzeba
przyznać, że w tej części wychowankowie poradzili sobie już
znacznie lepiej. Panie dowiedział się co nieco o sobie a
wypowiedzi wychowanków dały im wiele powodów do
uśmiechu. Po projekcji każda z obecnych pań otrzymała
okolicznościową laurkę i w ten sposób uroczystość dobiegła
końca.

Arkadiusz Siuchniński
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Jakub Majewski z grupy samokontroli
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KARTA ROWEROWA 2012 - 2015
Już od 2012 roku realizowany jest w naszej placówce Program
Edukacyjny „Karta rowerowa” Głównym celem tego programu jest
umożliwienie
wychowankom,
którzy nie są pełnoletni zdobycie
uprawnień do kierowania rowerem
w ruchu drogowym. Podopieczni, a
było ich na przestrzeni czterech lat
dwudziestu zostają zaopatrzeni w
wiedzę teoretyczną i praktyczną z
uwzględnieniem
zasad
ruchu
drogowego. Oprócz tego poznają
zagadnienia związane z techniczną
obsługą
roweru
i
pomocą
przedlekarską. Zajęcia odbywają się
w drugim semestrze roku szkolnego i
trwają od marca do czerwca.
Wychowankowie
wykorzystują
zdobyte uprawnienia w zakładzie
podczas wycieczek rowerowych
organizowanych najczęściej podczas
wakacji jak i w czasie pobytu poza
placówką. Program realizowany jest
przy współpracy z Panią mgr
Agnieszką Kulczyk nauczycielem
Zespołu Szkół nr 2 w Szubinie, która
przeprowadza
sprawdzian
umiejętności
teoretycznych
i
praktycznych
w
miasteczku
komunikacyjnym, po zakończeniu
części szkoleniowej. W tym roku
szkolnym kartę rowerową otrzymali
wychowankowie Kamil Lochyński i
Marcin Olbrych. Uczestnictwo w programie daje wychowankom dużo
satysfakcji i jest swoistym urozmaiceniem zajęć odbywających się w
internacie.
Adam Kulczyk
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Dnia 11.04.2015 r odbyło się odsłonięcie tablicy ku pamięci:
ppłk. Johna H. Van Vlieta jr. oraz kpt.
Donalda B. Stewarta oficerów armii
Stanów Zjednoczonych, anglojęzycznych
świadków zbrodni w Katyniu. W maju
1943, jako jeńcy wojenni brali udział w
roli świadków w ekshumacjach obywateli
polskich zamordowanych przez Sowietów
w Katyniu w 1940r. Po powrocie z Katynia zostali osadzeni w Oflagu 64
w Szubinie. Latem 1943 i wiosną
1944 informowali rząd Stanów
Zjednoczonych
listami
szyfrowanymi,
w
których
potwierdzali swoje samodzielne
ustalenia odpowiedzialności ZSRR
za
zbrodnię w Katyniu. W niemieckim obozie
dla jeńców wojennych Oflag 64 Altburgund
(obecnie Szubin) byli więzieni w okresie od
czerwca 1943 do stycznia 1945.
W uroczystościach odsłonięcia tablicy upamiętniającej osoby tych
dwóch amerykańskich oficerów wzięli udział między innymi: Marszałek
Sejmu Radosław Sikorski, Sekretarz Rady OPWiM Andrzej Krzysztof
Kunert, Burmistrz Szubina Artur Michalak, przedstawiciele Ambasady
USA płk Ray Wójcik, Attache Wojskowy płk Warren Barlow, Szef Biura
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Współpracy Obronnej oraz mjr Colin Baggs, gen. broni Edward Gruszka
– Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy oraz rodziny
amerykańskich oficerów.
Po oficjalnych uroczystościach syn ppłk. Van Vlieta- John H. Van
Vliet III oraz synowie kpt Stewarta- Robert, David i Barney wraz z panią
Krystyną
Piórkowską
autorką
„Anglojęzycznych
świadków Katynia”
w
towarzystwie
pana
dyrektora
Zakładu
Poprawczego Wiesława
Guzińskiego
zwiedzali
teren po byłym oflagu
oraz podziwiali makietę
stworzoną przez pracowników i wychowanków Zakładu Poprawczego w
Szubinie. Podczas pobytu w
naszej placówce gościom zza
oceanu
towarzyszył
pan

Mariusz Winiecki inicjator budowy makiety.
Na koniec wizyty wszyscy goście otrzymali
pamiątki wykonane przez wychowanków
tutejszej placówki.

W dniach 25- 26 kwietnia 2015 w Pobierowie odbyły
się
XIX
mistrzostwa
Polski w halowej
piłce
nożnej
pracowników
Zakładów
Poprawczych i
Schronisk
dla
Nieletnich.
Drugi rok z
rzędu, najlepsi
okazali się pracownicy z szubińskiego poprawczaka.
Szubińscy piłkarze w fazie grupowej zremisowali z
Trzemesznem i pokonali kolejno
zespoły z Nowego, Świecia,
Pszczyny i Barczewa. W meczu
półfinałowym pokonali 5-1 drużynę
z Koszalina, a w finale okazali się
lepsi od piłkarzy z Nowego
pokonując ich w stosunku 4-1. Jest
to już piąty tytuł mistrzowski zespołu z Szubina w
dotychczasowej historii tych rozgrywek. Królem strzelców
tegorocznego turnieju został Mirosław Obremski strzelec 11
bramek da szubińskiej ekipy. MOAS Szubin reprezentowali:
Paweł Marchwiński, Karol Roj, Daniel Wypych, Tomasz
Staroń, Mirosław Obremski, Wojciech Wypych, Łukasz
Uciński, Rajmund Dobrowolski, Mieczysław Luchowski.

Mieczysław Luchowski

Mieczysław Luchowski
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23 kwietnia w auli naszej placówki odbyła się X jubileuszowa
edycja Zakładowego Konkursu Karaoke. Do rywalizacji początkowo
przystąpiło sześciu uczestników a już w trakcie imprezy do zmagań
przyłączył się Kacper Oleszek, który bez wcześniejszych przygotowań
postanowił spróbować swoich sił. Jury stanowili wychowawcy Karol Roj
i Daniel Wypych oraz Mariusz Lipowski. Po przesłuchaniu wszystkich
uczestników ustaliło werdykt. Trzecie miejsce przyznano Mateuszowi
Gronowskiemu(„Ruda tańczy jak szalona” z repertuaru Czadoman),
miejsce drugie Pawłowi Ostaszowi („Bujaj się” After Party ) a pierwsze
Piotrowi Roehr („Ona tańczy dla
mnie” Weekend). Poza konkursem
karaoke
dla
widowni
przeprowadzony
został
quiz
muzyczny, w którym również
najlepszy okazał się Piotr Roehr a
kolejne miejsca na podium przypadły
Jakubowi Majewskiemu i Dawidowi
Jaroszewskiemu. Niewątpliwie dużą
atrakcją w trakcie imprezy był
występ Pana Januszewskiego, który zaprezentował naprawdę duże
możliwości wokalne. Konkurs przebiegał w bardzo dobrej atmosferze a
niektórym uczestnikom towarzyszyły taneczne popisy ich kolegów co do
tej pory nigdy nie miało miejsca.

W dniach od 21
do 23 kwietnia 2015r.
siedmiu
wychowanków naszej
placówki zmagało się
z
egzaminem
kończącym
gimnazjum.
Pierwszego
dnia
zmagali się z historią i wiedzą o społeczeństwie, a po
godzinnej przerwie z językiem polskim. Drugiego dnia na
początku walczyli z chemią, biologią, fizyką i geografią, a w
drugiej części mocowali się z królową nauk- matematyką.
Trzeci dzień to pojedynek z językiem angielskim. Do
trzydniowego egzaminu gimnazjalnego w całym kraju
przystąpiło ponad 360 tysięcy uczniów. Każdego dnia
uczniowie otrzymywali do rozwiązania dwa bloki zadań pierwszy o godzinie 9, drugi o godzinie 11. Pomiędzy nimi
była przerwa. Wyniki egzaminu będą znane w czerwcu.
Mieczysław Luchowski

Dawid Jaroszewski z grupy 4.
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