DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

W 99 rocznice Bitwy Warszawskiej i i jednocześnie w Święto
Wojska Polskiego złożyliśmy kwiaty przed Pomnikiem na Placu
Wolności.

Sebastian Hałas
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W dniach 15-16 lipca gościliśmy w naszej placówce uczestników
klubu Aktywni Razem organizowanego w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Szubinie. Klub na
terenie naszej Gminy funkcjonuje od stycznia
tego roku. Pierwszego dnia odwiedziła nas
jedna grupa, w tym osoby z
niepełnosprawnościami. W spotkaniu brali
udział również wychowankowie naszego
zakładu, aktualnie pozostający w placówce.
Celem spotkania było nawiązanie znajomości
i miłe spędzenie czasu. Uczestnicy spotkania wspólnie korzystali z
wyposażenia sali widowiskowej zakładu,
tj. sprzętów do gry w bilard, tenis stołowy
czy piłkarzyków. Dla znacznej części
gości była to pierwsza tego typu okazja,
aby nauczyć się grać pod czujnym okiem
wychowanków: P. Cieślukowskiego, P.
Szachnitowskiego oraz K. Króla.
Krzysztof wykazał się szczególnym
zaangażowaniem oraz ogromną
cierpliwością, a także wysokimi umiejętnościami gry w bilard. Jego
stosunek do osób niepełnosprawnych cechował się dużą empatią, co
zasługuje na specjalne wyróżnienie.
Następnego dnia gościła u nas druga
grupa, w tym osoby starsze. I tego dnia,
poza możliwością wspólnego grania
ukazała się możliwość wspólnego
śpiewania oraz tańczenia, z czego
uczestnicy, w tym i nasi wychowankowie
chętnie skorzystali.
Obydwa dni spotkania minęły w
przyjemnej atmosferze. Szczególnie uczestnicy Klubu zapamiętają
wizytę w naszym ośrodku przez długi czas.
Michalina Tacka
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Wycieczka wychowanków do obozu Stutthof w
Sztutowie i nad polskie morze…
Dniu 30 lipca 2019 r. grupa 6 wychowanków miała możliwość
zwiedzania Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz plażowania nad polskim
morzem w Stegnie. Pierwsze w kolejności było muzeum. Mimo, że pan
przewodnik nie ujął nas swoim entuzjazmem i energią, choć wiedzę miał
obszerną, to sam teren po obozie koncentracyjnym i zawarte w nim
eksponaty pobudziły do refleksji nawet największego twardziela. Po
takiej dawce emocji przyszedł czas na relaks nad morzem. Szczęście nam
sprzyjało tego dnia, gdyż zdążyliśmy jeszcze przed zmianą flagi na
czerwoną i wykąpaliśmy się w spienionych falach Bałtyku. Zabawa była
przednia. Potem zostało plażowanie, gra w piłkę siatkową i kapselki,
których zasad uczyli nas wychowawca i pani pedagog. Jak się okazało
lata treningu pana wychowawcy nie dały nikomu szansy na wygraną, ale
emocje były nie małe. Wrażenia z wycieczki pozostały do dnia
dzisiejszego i wychowankowie liczą na kolejny taki wyjazd ze
zwiedzaniem ciekawych miejsc. Opiekunami
wycieczki byli pan dyrektor Sebastian Hałas,
wychowawca pan Daniel Wypych i pedagog
pani Ewa Hałas.

Dnia 12 sierpnia 2019 roku w ramach programu współpracy z
Misjonarzami Świętej Rodziny udaliśmy się do Górki Klasztornej.
Znajduje się tam najstarsze Sanktuarium Maryjne w Polsce. Udział w
wyjeździe wzięło dwóch wychowanków Paweł i Mateusz pod opieką
wychowawcy pana Daniela Wypycha . Misjonarze oprowadzili nas po
Sanktuarium i ugościli przepysznymi posiłkami ze specjalnej tajnej diety
owocowo –warzywnej i nie tylko... W ramach współpracy pomogliśmy
im w przygotowaniu do zbliżającego się odpustu i wykonaliśmy szereg
prac gospodarsko – naprawczych. Zadowoleni wróciliśmy do placówki,
planując kolejne spotkania w ramach naszej współpracy…Warto
pomagać!!!

Daniel Wypych
Ewa Hałas
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W dniu 23 lipca 2019 roku udaliśmy się na spływ kajakowy
jeziorem Małym Żnińskim, jeziorem Skarbińskim oraz jeziorem
Weneckim. W czasie odpoczynku w Wenecji mieliśmy okazję zobaczyć
Zamek Diabła Weneckiego. Udział brali wychowankowie Michał
Wiliński, Piotr Cieślukowski, Paweł Szachnitowski, Krzysztof Król oraz
Mateusz Polonis opiekę nad wychowankami pełnili Tomasz Półtorak,
Andrzej Januszewski oraz Karol Roj. Spływy kajakowe w Zakładzie
mamy w miarę często, każdy ma swój urok i stanowi kolejną przygodę.

2 sierpnia pod opieką panów Arkadiusza Siuchnińskiego i Marka
Bociana zadebiutowaliśmy na wędkarskim łowisku w Ślesinie. Na
miejscu otrzymaliśmy niezbędny sprzęt, przygotowaliśmy odpowiednią
zanętę i rozpoczęliśmy wędkowanie. Tego dnia szczęście a może i
umiejętności sprzyjały tylko dwójce z nas: Mateuszowi i Piotrowi. Ich
łupem padło kilka „znaczących” tzn. nadających się na patelnię okazów.
Mimo, że nie każdy miał się czym pochwalić to chęć powtórzenia
takiego wyjazdu przejawiali wszyscy uczestnicy. Można stwierdzić, że
debiut wypadł dość obiecująco i z dużymi nadziejami pojedziemy raz
jeszcze.

M. Polonis

Krzysztof Król
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Wycieczka na ziemię lubuską…

Wycieczka do Torunia do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Dnia 27 sierpnia 2019 r. wychowankowie Włodarczyk A,.
Polonis M., Wróbel D. i Sikorski D. pod opieką zespołu diagnostycznokorekcyjnego i nauczyciela szkoły, mieli okazję odwiedzić Centrum
Nowoczesności Młyn Wiedzy. Celem było pobudzanie kreatywności i
inspirowanie wychowanków oraz opiekunów do samodzielnych
poszukiwań, prowadzących do poznania i zrozumienia tajemnic
otaczającego nas świata oraz niektórych praw fizyki. Mimo, iż tematyka
wydawała się niektórym zbyt skomplikowana i trudna, to ostatecznie
wszyscy uczestnicy zaangażowali się w zwiedzanie i zabawę. Pierwszy
krok za nami, a kolejnym może będzie wizyta w Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie. OBY 

Ewa Hałas
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Dnia 16 sierpnia 2019 roku wczesnym rankiem wyruszyliśmy na
wycieczkę po ziemi lubuskiej, w rodzinne strony pana kierownika
internatu. Udział w naszej wyprawie
wzięło 5 wychowanków : Dawid,
Piotrek, Krzysiek, Paweł i Mateusz
pod czujnym okiem opiekunów w
osobie pana dyrektora Sebastiana
Hałasa, kierownika internatu Tomasza
Półtoraka oraz wychowawcy pana
Daniela Wypycha. Nasz plan wyjazdu
był bardzo bogaty i ciekawy.
Rozpoczęliśmy od zwiedzania MRU w Pniewie czyli Międzyrzeckiego
Rejonu Umocnionego. Był to system umocnień stworzony przez
Niemców w latach 1934–1944
dla ochrony wschodniej
granicy Rzeszy. Pan przewodnik
zabrał nas w podróż po bunkrach
i labiryntach w podziemnych
korytarzach opowiadając przy
tym ciekawie o historii tego
miejsca. Następnie udaliśmy się
do Międzyrzecza, gdzie
zwiedziliśmy Zamek –
otoczony fosą. Jest to średniowieczna
twierdza obronna wzniesiona ok.
1350 roku przez Kazimierza
Wielkiego w miejscu grodu
warownego z drugiej połowy IX
wieku, zlokalizowana na pagórze o
wysokości 55 m n.p.m., w widłach
dwóch rzek – Obry i Paklicy.
Kolejne ciekawe miejsce na mapie
naszej podróży. Nasyceni wiedzą
8.

historyczną udaliśmy się nad perłę ziemi międzyrzeckiej czyli jezioro
Głębokie na krótki relaks i odpoczynek. Tam oczywiście skosztowaliśmy
kąpieli i
pooddychaliśmy świeżym
lubuskim powietrzem. Wypoczęci
a zarazem głodni wybraliśmy się
w drogę powrotną. Oczywiście
nie mogło zabraknąć na naszej
drodze przystanku na pyszne
jedzonko. Pełni wrażeń i
zadowoleni wróciliśmy do
zakładu…czas tak szybko mija…

W dniu 24.08 mocna reprezentacja naszej placówki w składzie
Patryk.S.
oraz opiekun Tomasz P. uczestniczyła w wyjeździe
rowerowym do Pakości .
W kościele parafialnym Franciszkanów uczestniczyliśmy we
mszy św. wspólnie z grupą szubińską. Po mszy zostaliśmy zaproszeni na
wojskową grochówkę oraz domowe ciasto. Przebywając w Pakości
mieliśmy okazję zwiedzić tutejszą Kalwarię oraz oglądać odbywający się
tego dnia I Festiwal Kultury Wikingów i zlot samochodów marki
Mercedes. Podczas wyjazdu towarzyszyła nam wspaniała pogoda a
aplikacja endomondo pokazała przebyte 84 km.

Daniel Wypych

Tomasz Półtorak
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W dniu 18 sierpnia 2019 roku udaliśmy się nad pobliskie jezioro
w Wąsoszu. Mimo, że pogoda nie sprzyjała rozegraliśmy mecz
siatkówki. Po ciężkiej walce nadszedł czas na kąpiel po której
wróciliśmy do
zakładu .

W dniu 16.07.2019 mieliśmy możliwość przetestowania naszych
nowych rowerów, po raz pierwszy na dłuższej trasie. W otoczeniu
wspaniałej przyrody przejechaliśmy dystans 30 km pokonując pętlę
Szubin – Smolniki – Kowalewo – Chomętowo – Wąsosz –Szubin. W
imprezie uczestniczyli Piotr, Mateusz, oraz Paweł. Opiekę sprawowali p.
P. Fundalewicz oraz T. Półtorak.

M. Polonis
Tomasz Półtorak
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Dnia 9 sierpnia 2019 roku wybraliśmy się do Poznania na mecz piłki
nożnej, polskiej ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Śląskiem
Wrocław. Wyjazd był zorganizowany dla wychowanków, którzy wakacje
spędzają w placówce i interesują się piłką
nożną w najlepszym polskim wydaniu. Na
mecz pojechało 3 wychowanków: Paweł
Szachnitowski, Michał Wiliński oraz Piotr
Cieślukowski pod czujnym okiem
pracowników placówki: pana dyrektora
Sebastiana Hałasa oraz wychowawcy pana
Daniela Wypycha. Wyruszyliśmy
naszym niezawodnym busem z
placówki o godz. 18:00. Sam mecz
rozpoczął się o 20:30, na pewno był
sporym przeżyciem dla
wychowanków, ponieważ niektórzy z
nich po raz pierwszy brali udział w
takiej imprezie. Już piękny stadion w
Poznaniu robił duże wrażenie a do tego ciekawa oprawa kibiców zrobiła
swoje, na trybunach zasiadło nas ponad 32 000!!!. Piłkarze zafundowali
też ciekawe widowisko. Zobaczyliśmy 4 bramki, niestety Lech przegrał
3:1 ale nie wynik był najważniejszy,
cieszyliśmy się ,że zobaczyliśmy bardzo
ciekawe widowisko. Pełni emocji
sportowych po spotkaniu udaliśmy się na
zasłużony posiłek do MC Donalda i
oczywiście spędziliśmy tam troszkę
czasu…Najedzeni, pełni wrażeń
wróciliśmy do zakładu. Całe popołudnie
bardzo szybko minęło, gdy dotarliśmy do Szubina było po północy.
Rekompensatą były przeżycia, emocje i fajnie spędzony czas…. Lech,
Lech Kolejorz…
Daniel Wypych
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1 sierpnia pod opieką panów Tomasza Półtoraka i Arkadiusza
Siuchnińskiego udaliśmy się na
wycieczkę do bydgoskiego
Muzeum Wojsk Lądowych.
Dwóch przewodników, z
których usług skorzystaliśmy
wprowadziło nas w świat
militariów i to zarówno tych
sprzed wielu wieków jak i
współczesnego uzbrojenia. W
pierwszej kolejności
poznaliśmy obecnie stosowane
metody walki z wojskami
pancernymi. Bogato ilustrowana
filmami wypowiedź była naprawdę
bardzo interesująca. Później
zapoznaliśmy się z historią polskich
wojsk lądowych. W trakcie
oglądania bogatej kolekcji
muzealnej otrzymaliśmy szereg
ciekawych informacji.
Oprowadzający nas przewodnik
potrafił zaskoczyć nas różnymi ciekawostkami tak, że zaplanowany czas
minął nam bardzo szybko.
P. Cieślukowski
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W dniu 22.07.2019
,,odkurzyliśmy'' nasze sprzęt wodny i
wyruszyliśmy na wycieczkę kajakową
po naszym najbliższym akwenie. Po
krótkiej rozgrzewce i instrukcji
bezpiecznego zachowania na wodzie
zwodowaliśmy kajaki . Godzina czasu i
jezioro pomimo sporej fali było nasze .
Uwieńczeniem spływu była kąpiel oraz
pyszne lody. W wyprawie udział wzięli P. Seyda, P. Szachnitowski, P.

Cieślukowski oraz M. Polonis . Opiekę sprawowali P. Fundalewicz oraz
T. Półtorak.

Tomasz Półtorak

Nasz team rowerowy bije kolejne rekordy . W słoneczną sobotę
20.07 taki właśnie dystans pokonaliśmy na trasie Szubin - ŁabiszynSzubin. Po drodze mogliśmy podziwiać piękno pałuckich krajobrazów
oraz skosztować pysznych lodów na uroczym rynku w Łabiszynie. W
imprezie uczestniczyli P. Szachnitowski, M. Polonis, P. Cieślukowski.
Opiekunami byli M. Obremski P. Fundalewicz oraz T. Półtorak.
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