W dniach 19.09. – 24.09. 2016 odbył się kolejny
jubileuszowy 50 Zlot Drużyn Harcerskich ,, Nieprzetartego
Szlaku” w Funce nad jeziorem Charzykowskim. Uroczystości te
połączone były z jeszcze większym świętem tj. 80- leciem
istnienia HOW – Harcerskiego
Centrum
Edukacji
Ekologicznej.
My też tam byliśmy i
braliśmy udział w pięknej
przygodzie w otoczeniu lasu,
jeziora i wspaniałych ludzi.
Funka
oprócz
wymarzonej
pogody zafundowała nam wiele
mocnych
wrażeń.

DWUMIESIĘCZNIK
MŁODZIEŻOWEGO
OŚRODKA ADAPTACJI SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

Inauguracja roku szkolnego
rozpoczęła się w naszej placówce mszą
św. o godz. 9.00. Po wspólnej
modlitwie Dyrektor Szkół pan W.
Wypych powitał oficjalnie pracowników i wychowanków w nowym roku
szkolnym 2016/17. Następnie uczciliśmy pamięć ofiar II wojny światowej
minutą ciszy oraz składając kwiaty i znicze pod pomnikiem
upamiętniającym miejsce męczeństwa. Następnie przemawiał pan Wiesław
Guziński – Dyrektor Zakładu Poprawczego. 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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Uczestniczyliśmy w zajęciach
plastycznych,
rzeźbiarskich,
żeglarskich i innych. Byliśmy na
wycieczce w skansenie we
Wdzydzach Kiszewskich, na
basenie
w
Chojnicach.
Wieczorem mogliśmy się bawić
przy muzyce dyskotekowej lub
przy ognisku. Jak co roku poznaliśmy
nowych
przyjaciół
z
różnych
środowisk min. z Inowrocławia,
Bydgoszczy,
Braniewa,
Żnina,
Świecia.
Dni na Zlocie płynęły szybko i
już po kilku dniach znów znaleźliśmy
się w Zakładzie, ale i tak warto było te
kilka dni spędzić w tak fajnym miejscu
z tak fajnymi ludźmi. Z niecierpliwością czekamy na kolejny Zlot,
który już za rok.

Roman Kociałkowski
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W piękny poranek 4.10.2016 grupa wychowanków razem z
opiekunami p. T. Staroniem i p. T. Półtorakiem wyjechała z małym
obciążeniem w postaci 4 kajaków z naszej placówki. Nasz spływ
rozpoczęliśmy na j
małym
Żnińskim
następnie pokonaliśmy j.
Skarbinieckie aby na
wąskim przesmyku j.
Weneckiego odczuć siłę
natury w postaci sporej
fali z którą dzielnie
pokonaliśmy . Na ośrodku w Wenecji spożyliśmy II śniadanie i
wyruszyliśmy w drogę powrotną. Pogoda nam dopisywała
przynajmniej jeśli chodzi o słońce. Niestety z powodu sporej fali
jezioro Żnińskie nie pozwoliło nam siebie pokonać i spływ
zakończyliśmy w gospodarstwie agroturystycznym w Skarbienicach.
Oczywiście
spływ nie mógł
sie zakończyć
bez pieczonych
kiełbasek
z
ogniska . W
spływie wzięli
udział

wychowankowie p. Roehr, W. Kondziołka, P. Seyda, D. Grzana, S.
Izdebski oraz M. Gronowski. do zobaczenia na pierwszym
wiosennym spływie.

Dnia 29 września 2016r. zawitał do Zakładu Poprawczego w
Szubinie mistrz Polski w trikach bilardowych- Ziemowit Janaszek.
Gość swoją przygodę z bilardem rozpoczął w wieku 18 lat. Jak sam
twierdzi była to miłość od
pierwszego wejrzenia i trwa
do dnia dzisiejszego. Przez
pierwsze
6
lat
był
zawodnikiem II- ligowego
zespołu Contact Kielce.
Gdy
poznał
bilard
artystyczny doszedł do
wniosku ,że to będzie jego
dalsza droga sportowa. W
2012 roku w Kielcach zdobył swój
pierwszy srebrny medal mistrzostw
Polski w trikach bilardowych. Dwa
lata później sięgnął
po tytuł
mistrzowski. Oprócz młodzieży z
szubińskiego poprawczaka byli

obecni
przedstawiciele
szubińskiego
ogólniaka
i
gimnazjaliści z Gimnazjum nr 1
w
Szubinie.
Uczniowie
przecierali oczy ze zdumienia,
jakie cuda można wyczyniać za pomocą kija bilardowego. Spotkanie
odbywało się w bardzo miłej i wesołej atmosferze, ponieważ pan
Ziemowit jest zawsze uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony do
życia. Godzinne spotkanie minęło bardzo szybko. Obecni wyrazili
chęć kolejnego spotkania z miłym gościem.
Mieczysław Luchowski
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DZIEŃ CHŁOPAKA
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 DLA KLAS I – III
Nasi

wychowankowie zapewnili moc przeżyć i zabawy
uczniom klas I-III w Zespole Szkół w Szubinie.
Wydarzenie to miało miejsce w dniu 30.09.2016 roku.
Nasi podopieczni: Piotr Roehr, Daniel Grzana, Patryk
Seyda i Wojtek Kondziołka spisali się na medal gdyż
dzięki ich sprawności konkurencje sportowo – rekreacyjne
przygotowane przez wychowawców Adama Kulczyka i
Daniela Wypycha mogły się odbywać w atrakcyjny
sposób.
Na zakończenie otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy
w podziękowaniu za przygotowaną imprezę.
Adam Kulczyk
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We wrześniu 2016 r z wizytą w Polsce przebywało dziewięciu potomków
oficerów amerykańskich. Członkowie ich rodzin podczas drugiej wojny światowej
byli
więzieni
w
niemieckim obozie Oflag
64 w Szubinie. Wśród nich
był George Patton Waters
syn jeńca wojennego płk.
Johna K. Watersa, a
zarazem
wnuk
gen.
George'a
S.
Pattona.
Oprócz Pata Watersa, do
Polski przylecieli Elodie
Ellsworth Caldwell i Janet
Ellsworth, Tom Cobb,
Anne Hoskot Kreutzer i
Tom Kreutzer, Marlene
Thompson McAllister i
Nancy Thompson Wyatt,
Taylor McAllister, Linda
Thompson
i
Michael
Mumford.
Rodzinom
towarzyszyła
pani
Krystyna
Piórkowska,
koordynatorka
wizyty,
historyk z Nowego Jorku,
autorka
książki
"Anglojęzyczni
Świadkowie Katynia".
We wtorek 6
września 2016r. goście
pojawili
się
w
Szubinie.Zwiedzanie
rozpoczęli po godzinie
9.00 od Muzeum Ziemi
Szubińskiej,
gdzie
zostali przyjęci przez
dyrektor
placówki
Kamilę Czechowską.
Następnie
wszyscy
przeszli pod pomnik
Pelikana i zwiedzali
Szubin.
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W

południe,

w

Urzędzie

Miejskim,

odbyło

się spotkanie z
Przewodniczącym
Rady
Miejskiej
Remigiuszem
Kasprzakiem oraz
włodarzem miasta
Arturem
Michalakiem i jego
zastępcą Krystyną
Sichel. Omówione
zostały
plany
utworzenia
Izby
Pamięci Obozów w
Szubinie z czasów
II wojny światowej
w
jednym
z
pozostałych baraków obozu. Kulminacyjnym punktem amerykańskich gości w
Szubinie było złożenie wiązanek pod pomnikiem głównym upamiętniającym
obozy jenieckie.
Następnie odwiedzono szubiński Zakład Poprawczy. Zwiedzanie
rozpoczęto przy makiecie przedstawiającej Oflag 64. Gości powitał Dyrektor
Zakładu Wiesław Guziński. Po poczęstunku goście za oceanu zwiedzili
pomieszczenia szubińskiego poprawczaka i spotkali się z wychowankami. Na
koniec odbyło się zwiedzanie budynków obozu, które przetrwały do dnia
dzisiejszego, w
których
przetrzymywano
ich bliskich. W
Szubinie
przetrwały
obiekty, które w
okresie
funkcjonowania
Oflagu 64 były
wykorzystywane
m.in. na szpital,
areszt,
dowództwo,
mieszkania
wyższych oficerów (tzw. Biały Dom) czy kaplicę.

Mieczysław Luchowski
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W dniu 16 września 2016r drużyna harcerska ,,Nieprzetartego Szlaku”
działająca przy Zakładzie Poprawczym w Szubinie wzięła udział w ogólnopolskiej
akcji ,,Sprzątanie świata”.
Działania wychowanków w
porozumieniu z Wydziałem Ochrony
Środowiska UM w Szubinie, polegały
na usuwaniu śmieci z lasu nieopodal
Zakładu Poprawczego. Wyznaczony
teren dokładnie wysprzątano, w wyniku
czego zebrano kilka worków śmieci:
butelek,
plastiku
i
papieru.
Zgromadzone odpady zostały odebrane
przez Zakład Komunalny i wywiezione
na wysypisko.
W przedsięwzięciu wzięło
udział
ośmiu wychowanków
przygotowujących się do wyjazdu w
dniach 19.09. – 24.09. 2016 r. na 50
Zlot
Drużyn
Harcerskich
,,Nieprzetartego Szlaku” Chorągwi
Kujawsko – Pomorskiej ZHP w Funce
nad jeziorem Charzykowskim, pod
opieką drużynowych:
Romana

Kociałkowskiego
Rzadkiewicza.

i

Mariusz

Roman Kociałkowski
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Sportowe powitanie jesieni w grupie Słoneczek
Grupa popołudniowa
Słoneczek z Przedszkola
nr 2 w Szubinie
zawitała dzisiaj do
MOAS u na wspaniałe
sportowe
zabawy.
Chłopcy
wraz
z
opiekunami
panem
Tomaszem Staroniem i Adamem Kulczykiem przywitali maluszki
ciekawymi konkurencjami. Dzieci podzielono na zespoły i każdy uczestnik
brał udział w rzucaniu do kosza woreczkami, celowaniu piłką do kosza,
przechodzeniu w długim tunelu, skokach przez drabinkę, wspinaczkach na
linie,
przejażdżką na
„rydwanie”,
grze w hokeja,
rzucie obręczą
na pachołek…
Taka
wielka
sala dla trzy i
czterolatków
była
wspaniałym
wyczynem
sportowym. Dzieci nabierały pewności siebie, odwagi w pokonywaniu
czasem trudnych dyscyplin. Odkrywały siebie w różnych sytuacjach, a
szczególnie w atmosferze współpracy i współdziałania w zespole. Radosny
nastrój i dobre samopoczucie zaspokoiły dzieciom naturalną potrzebę
ruchu, a długa powrotna droga do przedszkola okazała się ich wielkim
sukcesem.
Jolanta Stożyńska,
Kulczyk,
Tomasz Staroń

Ach te wakacje – tak szybko minęły
Nie wszyscy nasi podopieczni mogli w tym roku podczas
przerwy od zajęć szkolnych, skorzystać z wyjazdów na urlopy i
przepustki. W trakcie wakacji wychowawcy zorganizowali kilka
wyjazdów wraz z wychowankami nad jezioro i basen, podczas
których nasi podopieczni mogli skorzystać z pełnej oferty jaką
oferowały te miejsca. Wychowankowie byli zadowoleni z takiej
formy uatrakcyjnienia zajęć w internacie, tym bardziej, że pogoda w
tym roku nie była latem zbyt łaskawa. Niektórzy upiekli „dwie
pieczenie na jednym ogniu” skorzystali zarówno z kąpieli w basenie,
zregenerowali siły w jakuzzi i pograli w siatkówkę plażową nad
jeziorem, jak i również część wakacji w formie urlopów spędzili w
domach rodzinnych.

Adam

Adam Kulczyk
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W piękny wrześniowy poranek wyruszyliśmy z naszym P.
kierowcą do miejscowości
Żnin skąd wyruszyliśmy na
trasę naszego rajdu pieszego
. Nasz cel stanowiła odległa

o ok 10 km miejscowość Wenecja
założona pod koniec 14 w. przez
rycerza M. Nałęcza. Miejscowość
położona
pomiędzy
trzema
jeziorami przypomina włoską
Wenecję i stąd jej nazwa.
Po
ok 2h marszu osiągnęliśmy nasz
cel. Sporą atrakcją dla naszych
wychowanków było zwiedzanie
zamku wraz z wystawionymi
średniowiecznymi ,,maszynami''
bojowymi. Największą atrakcją było jednak zwiedzanie znanego w
całej Polsce Muzeum Kolei Wąskotorowej. Obok liczących 100 lat
lokomotyw parowych i wagonów jest tu stylowa poczekalnia oraz
sprzęt i narzędzia kolejarskie sprzed wielu dziesiątków lat. Żywym
eksponatem muzealnym jest kolejka kursująca na trasie Gąsawa Żnin którą mieliśmy okazję powrócić do Żnina. Na ośrodku PTTK
czekała na nas pyszna wojskowa grochówka. Zmęczeni ale pełni
wrażeń powróciliśmy do Szubina.
W Zlocie udział wzięli Wojciech Kondziołka, Paweł Kapela,
Piotr Roehr, Paweł Ostasz, Daniel Grzana oraz Maciej Olbrych.
Opiekunami byli T. Póltorak i M. Kranz
Tomasz Półtorak
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Dnia 10 września 2016r. do naszej
placówki przyjechał były olimpijczyk
Kajetan
Broniewski.
Na początku
spotkania
opowiadał
nam
o
sukcesach
innych sportowców oraz o tym jak w życiu
można
osiągnąć
sukces.
Następnie
przypomniał nam na czym polega zasada „fair play”. Później odbyły się
zawody na ergometrach wśród wychowanków placówki. Każdy uczestnik
otrzymał skromny upominek. Spotkanie było udane. Większość
wychowanków miło spędziło czas ze słynnym sportowcem i zapamiętało
wiele cennych wskazówek, które nam
udzielił. Już nie możemy doczekać
się spotkania za rok!!!

Robert Olek z gr.1
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