DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA
ADAPTACJI SPOŁECZNEJ W SZUBINIE
„Odważnie
twórzmy
pokój”
To hasło
przyświecające
tegorocznej
sztafecie
Betlejemskiego
Światła Pokoju.
Już
po
raz
dwudziesty szósty harcerze i harcerki są strażnikami światła, które
jest symbolem nadziei i pokoju między narodami. W naszym
Zakładzie Betlejemskie Światło przywitaliśmy 19 grudnia. Jak
zwykle p. dyrektor oficjalnie zapalił Bożonarodzeniową świecę i
w ten sposób nasz ogień zakończył swoją sztafetę.
Na spotkaniu byli obecni, pracownicy, wychowankowie,
zaproszeni goście. Szczególnie powitaliśmy goszczącą po raz
pierwszy w naszej placówce dh. hm. Grażynę Sawicką kierownika
referatu ,,NS” z Bydgoszczy.
Po uroczystych życzeniach złożonych przez dyrektora i
zaproszonych gości, odbyła się część artystyczna. W programie
świątecznym zaprezentował się teatr młodzieżowy z Chomentowa
,,Żywe kamienie.” Za swój występ otrzymali gromkie brawa.
Podzieliliśmy się też Światłem z przybyłymi gośćmi, a także
przekazaliśmy ogień w kościele parafialnym dla wszystkich
mieszkańców Szubina.
Roman Kociałkowski
1.

Za sprawą dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 2
w Szubinie nie pierwszy
raz w auli Zakładu
rozbrzmiały kolędy a
scena
zapełniła
się
wesoło. Przedszkolaki z
grupy Smurfy przybyły
do naszej placówki 18.
stycznia br., aby wykonać
jasełka. Dzieci zaprezentowały swoje
umiejętności nie tylko aktorskie, ale
również muzyczno – taneczne. W
repertuarze znalazły się treści
niosące radość Bożego Narodzenia,
piękne kolędy i pastorałki, zarówno
te tradycyjne jak współczesne oraz
entuzjastyczny taniec. Pracownicy i
wychowankowie nie kryli swojego podziwu dla talentów
naszych gości. Za te
piękne
chwile
jesteśmy dzieciom
wdzięczni a Paniom
Przedszkolankom
należą się słowa
uznania za wkład
pracy włożony w to
przedstawienie.
Joanna StefaniakSzmyt

2.

Spotkanie z bajką w przedszkolu
W bieżącym roku szkolnym kontynuowane są zajęcia
w przedszkolach pod szyldem akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”. Tradycyjnie już gościliśmy w jednej z grup
Samorządowego
Przedszkola
nr
2
w
Szubinie.
Uatrakcyjnieniem zajęć czytelniczych było wspólne rysowanie
zajączków wielkanocnych oraz zabawa Chodzi lisek koło drogi.
Przyjęto nas bardzo serdecznie i entuzjastycznie, zarówno ze
strony dzieci z grupy Gumisiów jak i Pań opiekunek.

Joanna Stefaniak-Szmyt
Mieczysław Luchowski
3.

Tegoroczny projekt
Tydzień Kolorów –
antydepresyjna szkoła
odbył się w naszej
szkole w dniach od 31.
stycznia do 3. Lutego
br. Przebiegał on w
następujący sposób:
1. Wtorek - dzień niebieski- uczestniczyliśmy w
spotkaniu z nurkiem, panem Romanem Berendtem,
który chętnie dzieli się swoją pasją;
2. W środę, zielonym dniu, obejrzeliśmy film o
tematyce ekologicznej oraz odbył się konkurs
wiedzy
związany
z
ekologią;
3. Czwartek
(dzień
czerwony) był
dniem
konkursów:
ortograficznego, wiedzy sportowej oraz wiedzy
anglojęzycznej;
4.

4. Białym dniem nazwaliśmy piątek, który upłynął w
atmosferze
zmagań
sportowych;
5. Na
zakończenie
Tygodnia
Kolorów, w
sobotę
(dzień srebrny) uczestniczyliśmy w projekcji filmu.
Jak co roku przedsięwzięcia stały się alternatywą
codziennych zajęć szkolnych i ich miłym
urozmaiceniem.

Joanna Stefaniak-Szmyt
Mieczysław Luchowski
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„Przemyśl w kałużach” to kolejna wystawa fotograficzna
zorganizowana w Bibliotece Rejonowej w Szubinie, którą
zwiedzaliśmy 3 lutego 2017r w ramach koła fotograficznego.
Autorem fotografii jest Piotr Michalski fotografik amator,
przewodnik
grup
turystycznych,
mieszkaniec Przemyśla.
W 21 ujęciach fotograf
pokazuje swoje miasto
w
oryginalnych
odbiciach w wodzie.
„Często przemierzamy
ulice naszych miast
spiesząc
do
codziennych obowiązków
i nie zwracamy uwagi na
to co nas otacza. Czasem
warto popatrzeć w lewo
czy w prawo aby
zobaczyć to co mijamy i
często nie zauważamy.
Czasem
też
warto
chociażby po deszczu
popatrzeć pod nogi gdzie
przy
sprzyjających
warunkach w kałużach można zobaczyć obrazy, których na co dzień
nie widzimy. Zupełnie inaczej wyglądają znane budynki odbite w
kałużowym zwierciadle”. Słowa
autora najlepiej odzwierciedlają to
co przedstawia wystawa.
Mieczysław Luchowski

6.

Dnia 24 lutego 2017 r w ramach koła fotograficznego
odbyliśmy wycieczkę na wystawę fotograficzną zorganizowaną w
Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie. Tym razem była to
wystawa zbiorowa członków grupy fotograficznej Flesz. Mogliśmy
podziwiać różnorodne tematycznie zdjęcia prezentujące zimę. Prace
przedstawiały piękne panoramy krajobrazu w scenerii zimowej jak
również zdjęcia mikro pewnych wycinków otaczającego zimowego
świata. W wycieczce wzięli udział członkowie koła fotograficznego
wraz z opiekunami.

Mieczysław
Luchowski

Ostatniego dnia listopada jak co roku odbyła się impreza Andrzejki
na wesoło. W tym roku z racji mniejszej liczby wychowanków część
sportowo-rekreacyjna miała nieco inny charakter. Najpierw jednak
wychowankowie mieli okazję obejrzeć krótki skecz o „holenderskim
samochodzie” by później uczestniczyć w pokazie wróżb
andrzejkowych. Było więc tradycyjne lanie wosku i wróżba z
chińskiego ciasteczka a przyszłość niektórych wychowankach
malowała się nawet w różowych kolorach. W drugiej części imprezy
wychowankowie indywidualnie
rywalizowali w trzech
konkurencjach tj. biegu kelnera, konkursie darta oraz dmuchaniu
balonów. W klasyfikacji ogólnej najlepszy okazał się Robert Olek
przed Piotrem Roehr i Marcinem Olbrychem. W rywalizacji
grupowej jedynka była wyraźnie lepsza od dwójki a to z tego
powodu, że nie wszyscy wychowankowie podjęli
udział w
rywalizacji. Cała impreza przebiegała w dobrej atmosferze a najlepsi
uczestnicy otrzymali słodkie upominki.
Arkadiusz Siuchniński
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