DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

Dzień Edukacji Narodowej jest szczególną okazją do świętowania
dla wszystkich pracowników związanych z edukacją. To również czas
refleksji nad efektami pracy dydaktyczno-wychowawczej.
W naszej placówce uczciliśmy ten dzień częścią oficjalną obchodów,
podczas której wystąpił Pan
Dyrektor Zakładu, składając
życzenia i dziękując
pracownikom za trud pracy
wychowawczej. Nie zabrakło
także specjalnego
przedstawienia w wykonaniu
wychowanków,
przygotowanego przez Pana
Arkadiusza Siuchnińskiego
oraz Panią Michalinę
Kontowicz. Występ dał okazję do humorystycznego pokazania pracy
nauczycieli oraz zachowań uczniów. Każdy z pewnością mógł w jakiejś
części zidentyfikować się z tą muzyczno-słowną satyrą.

Joanna Stefaniak- Szmyt
Mieczysław Luchowski
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W poniedziałek, 14 października teren byłego Oflagu 64 odwiedziło
pięcioro dzieci Kpt. Donalda B. Stewarta. Wraz ze współmałżonkami w liczbie
ośmiu
osób
przybyli
odwiedzić miejsce, gdzie
ich ojciec, jako jeniec
wojenny, był więziony w
czasie
II
wojny
światowej, w okresie od
czerwca 1943 roku do
stycznia 1945. Kpt. Donald
B. Stewart wraz z ppłk.
Johnem Van Vlietem Jr.,
zostali wiosną 1943 r.
przymusem zabrani przez Niemców na miejsce Katyńskiego Mordu w roli
świadków ekshumacji polskich oficerów. Po powrocie, już jako jeńcy Oflagu
64 poinformowali rząd Stanów Zjednoczonych za pomocą listów kodowanych
wysyłanych latem 1943 r. oraz wiosną 1944 r. o swoich niezależnych
ustaleniach dotyczących odpowiedzialności Związku Radzieckiego za ta
zbrodnię. Monica i Jim
Bishara, Robert i Joni Stewart,
David Stewart, Kathleen i
Barney Herrera and Barbara
Stewart
odwiedzili
także
MOAS (Miejski Ośrodek
Adaptacji Społecznej) Szubin ,
Muzeum Ziemi Szubińskiej
oraz Szubiński Ratusz. W
czwartek 17 października
wzięli udział w uroczystościach związanych z otwarciem Muzeum Katyńskiego
w Warszawie.
Mariusz Winiecki
Mieczysław Luchowski
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ZLOT "NIEPRZETARTEGO SZLAKU” W FUNCE
W dniach 17 – 20 września 2015 roku w Harcerskim Centrum Edukacji
Ekologicznej w Funce odbył się 49 Zlot Drużyn Harcerskich "Nieprzetartego
Szlaku" Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP.
Spotkanie w Funce zawsze budzi wiele emocji zwłaszcza dla tych
uczestników, którzy po raz pierwszy uczestniczą w Zlocie. Ciekawość tego co
się wydarzy jest ogromna. Rzeczywistość potwierdza to czego każdy oczekuje.
Jest po prostu fajnie, a gdy trzeba wyjeżdżać, to okazuje się, że wszystko
minęło za szybko Przez cały pobyt wszyscy uczestnicy korzystali z bogatej
oferty HCEE w Funce. Wśród atrakcji, wszystkich
form edukacji ekologicznej wymienić należy
chociażby: warsztaty ceramiczne, zajęcia terenowe z
ornitologii,
czy
wreszcie
własnoręczne
wykonywanie ozdób z
wikliny. Oprócz tego
opiekunowie zorganizowali również karaoke,
wspólne ognisko i projekcję filmu panoramicznego, pełnometrażowego
wyświetlanego na starej aparaturze kinowej. Dużym wyzwaniem i atrakcją było
pływanie na łodziach typu ,,DZ”. Tradycyjnie odbyły się zajęcia z ratownictwa
przedmedycznego i udzielania pierwszej pomocy, prowadzone przez
przedstawicieli Harcerskiego Patrolu Ratowniczego oraz zajęcia z łączności
prowadzone przez Harcerski Klub Łączności „Emiter”. Najważniejsza podczas
całego przedsięwzięcia była walka ze swoimi słabościami, wspólna zabawa,
integracja, niezapomniane chwile. Na twarzach wszystkich uczestników
tegorocznego zlotu gościł uśmiech. Nad całością tego co się zdarzyło lub miało
się zdarzyć czuwali jak zwykle nasi wychowawcy Roman Kociałkowski i
Mariusz Rzadkiewicz. Dodatkową atrakcją była podróż do Funki, a właściwie
to co po drodze zobaczyliśmy. Niewątpliwie perłą jest Akwedukt w Fojutowie
największa tego typu budowla w Europie. Po remoncie prezentuje się naprawdę
okazale. Wrażeń wiele, jest co wspominać i opowiadać. Mamy adresy i
numery telefonów do koleżanek, niebawem umówimy się na spotkanie, kolejny
50 Zlot już blisko.
Mariusz Rzadkiewicz
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Dnia 5 września 2015 r. gościliśmy kolejny raz w naszej
placówce Kajetana Broniewskiego, trzykrotnego olimpijczyka
,brązowego
medalistę
Igrzysk Olimpijskich w
Barcelonie w 1992 r i
brązowego
medalistę
mistrzostw
świata
w1991r we wioślarstwie
(jedynkach). Pan Kajetan
ponownie
zaprosił
naszych wychowanków do wzięcia udziału w projekcie
wspieranym
przez
Ministerstwo Sportu i
Turystyki, Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych,
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej, Ministerstwo
Zdrowia
oraz
Ministerstwo
Sprawiedliwości „Sport przeciw agresji”. Olimpijczyk już
szósty raz angażuje się w organizację spotkań i zawodów na
ergometrach wioślarskich w ośrodkach wychowawczych,
które mają na celu pomóc w powrocie do społeczeństwa
młodzieży, która weszła w konflikt z prawem. W czasie
spotkania pokazał na przykładzie wielu znanych
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sportowców, iż na lepszy świat, trzeba zapracować. Nigdy nie
wolno się poddawać. Trzeba do końca wierzyć w sukces. Aby
mieć wszystko od
razu, to jest tylko
jedyna możliwość:
wygrana
w
totolotkatak
twierdzi nasz gość.
W
czasie
spotkania
nasi
podopieczni wzięli
udział w zawodach na ergometrach wioślarskich na dystansie
500 metrów. Najlepsi zostali nagrodzeni upominkami. Wyniki
zawodów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Michalski Andrzej 1min33.2s
Oleszek Kacper 1min33.7s
Janik Michał 1min35.5s
Majewski Jakub 1min38.8s
Sosik Kamil 1min40.5s
Roehr Piotr 1min41.1s
Olek Robert 1min41.2s
Nawalaniec Patryk 1min42.1s
Lochyński Kamil 1min42.8s

Inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się w naszej placówce
mszą św. o godz. 8.00. Po wspólnej modlitwie Dyrektor Szkół pan
W.Wypych powitał oficjalnie
pracowników i wychowanków
w nowym roku szkolnym
2015/16; przemawiał także pan
Wiesław Guziński – Dyrektor
Zakładu
Poprawczego.
Następnie uczciliśmy pamięć
ofiar II wojny światowej
minutą ciszy oraz składając
kwiaty i znicze pod pomnikiem
upamiętniającym
miejsce
męczeństwa. Podczas inauguracji

roku szkolnego wszyscy zgromadzeni
obejrzeli filmik upamiętniający rocznicę
tych strasznych wydarzeń.
Ostatnią część uroczystości stanowiła prezentacja multimedialna, która
przywoływała wspomnienia związane z działalnością internatu w
minionym roku szkolnym.

Mieczysław Luchowski
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Dzień Edukacji Narodowej „okiem wychowanka”

WAKACJE 2015

14 października w auli naszej placówki obchodziliśmy Dzień Edukacji
Narodowej. Przybyłych pracowników i wychowanków powitał prowadzący
uroczystość wychowawca Arkadiusz Siuchniński. Następnie do zebranych
zwrócił się pan Dyrektor, który w krótkim wystąpieniu złożył okolicznościowe
życzenia. Główną atrakcją uroczystości był występ wychowanków. Program
artystyczny zawierał w sobie
relację z jednego dnia
lekcyjnego
w
szkole.
Zaznaczyć jednak wypada, że
były to dość dziwne lekcje,
gdyż
normalne
dialogi
pomiędzy nauczycielami a
uczniami zastąpione zostały
fragmentami
muzycznych
przebojów. Dało to naprawdę
zabawny efekt i zebrana
publiczność
prawie przez
cały występ reagowała śmiechem. Na koniec nie zabrakło życzeń dla
pracowników od wszystkich wychowanków, które w ich imieniu złożył Andrzej
Michalski. Ponad to każdy pracownik
obdarowany został małym upominkiem,
wykonanym przez wychowanków z kółka
plastycznego. Kończąc uroczystość pan
Dyrektor poinformował zebranych o
przyznaniu
Nagrody
Ministra
panu
Karolowi Roj. Z tej szczególnej okazji pan
Dyrektor złożył laureatowi gratulacje a
publiczność
doceniła to osiągnięcie
oklaskami.

Marcin Olbrych gr.1B
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