DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

W
ubiegłym roku
kierownik internatu Tomasz
Kaszewski nawiązał kontakt z
Młodzieżowym
Ośrodkiem
Wychowawczym w Jaworzu.
Wynikiem tej współpracy był
przyjazd wychowanków z
Jaworza w lipcu 2008 roku do
Szubina. Spędzili u nas 11 dni,
zwiedzając
okolicę
m.in.
Biskupin i Gniezno. Ponad to
korzystali z pięknej pogody
wypoczywając podczas spływów kajakowych i kąpiąc się w okolicznych
jeziorach. W lutym 2009 dzięki gościnności Pana Dyrektora MOW
Jarosława Bonczka grupa 8 wychowanków pod opieką kierownika
internatu i wychowawcy Tomasz Staronia wyjechała na narty do
Jaworza. Dzięki temu, że pogoda do jazdy na nartach była kiepska
uniknęliśmy korków na drodze i kolejek wyciągach. Pani Dorota
Stańczyk zaopatrzyła nas w niezbędny sprzęt narciarski i planowała
każdy wyjazd na narty. Wyjechaliśmy z Szubina w czwartek 05.02.2009
o godzinie 21.00. Jechaliśmy w jedenastu: 8 wychowanków, 2
wychowawców i Pan Jacek . Dotarliśmy około 6.00 rano. Gdy
dojechaliśmy na miejsce w MOW zjedliśmy śniadanie i zaczęliśmy się
przygotowywać do dalszej wyprawy w góry. Gdy byliśmy gotowi
pojechaliśmy do Wisły na stok Siglany
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Pan Dyrektor Bonczek osobiście towarzyszył nam w pierwszej
wyprawie, co ułatwiło nam poruszanie się po śląskich drogach. W Wiśle
zaczęliśmy pierwszą jazdę na nartach. Stok mierzył około 500m.
Pierwsze upadki były bolesne,
później było co raz lepiej.
Byliśmy tam około 4 godzin. Gdy
zakończyliśmy jazdę na nartach
wróciliśmy do ośrodka gdzie
mieliśmy
swoją
grupę.
Spożyliśmy posiłek i po południu
pojechaliśmy do Skoczowa gdzie
znajdował się basen. Spędziliśmy
tam około 1.5 godziny po czym
wróciliśmy do ośrodka, zjedliśmy
kolację i ogromnie zmęczeni poszliśmy spać.
W sobotę o godzinie 7.00 zjedliśmy śniadanie i wyjechaliśmy na narty
do Istebnej gdzie znajdował się stok o długości 1242m . Jeździliśmy
coraz lepiej na nartach. Było pięknie, chłopaki jak i wychowawcy
ucieszyli się z wycieczki. Byliśmy tam do godziny 15.00. Wróciliśmy do
ośrodka zwiedzając po
drodze Szczyrk i Wisłę
Malinkę,
gdzie
obejrzeliśmy
nową
skocznię narciarską. W
ośrodku
spędziliśmy
trochę wolnego czasu.
Po
pewnym
czasie
wszedł wychowawca i
powiedział, że jedziemy
na basen. Wszyscy
byliśmy
ucieszeni.
Pojechaliśmy
do
miejscowości Bielsko Biała. Na basenie była sauna, jakuzi, zjeżdżalnie i
inne ciekawe rzeczy. Spędziliśmy tam około 2 godzin. O godzinie 20.00
poszliśmy na pizze, to była nasza kolacja. Poszliśmy spać o 21.00.
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Trzeciego dnia wstaliśmy o godzinie 6.30 spożyliśmy posiłek i
spojrzeliśmy przez okno. Padał deszcz. Nie wystraszyło nas to,
pojechaliśmy do Wisły na Siglany. Specjalnie dla nas uruchomiono
wyciąg ponieważ byliśmy jedynymi wariatami, którzy chcą jeździć w
czasie deszczu. Na szczęście nagroda za cierpliwość była extra. Po
dwóch godzinach kierownik stwierdził, że nasze umiejętności są
wystarczające aby zmienić stok. Nie przebierając się pojechaliśmy na
stok Nowa Osada. To było to. 1000m, szybki wyciąg zero ludzi i z za
chmur wyszło słońce. Był
to największy stok na
jakim byliśmy. Jazda była
do godz. 15. 30. Jak
obliczyliśmy to najlepsi
zrobili na nartach w tym
dniu około 30 km. Nogi
bolały ale było extra. Na
koniec odbył się chrzest
na
narciarza.
Każdy
dostał od kierownika
nartą przez tyłek. Po
powrocie do Jaworza musieliśmy się spakować ponieważ nazajutrz po
obiedzie był wyjazd do Szubina. W poniedziałek po śniadaniu
pojechaliśmy do Nowej Osady. Jeździliśmy do godziny 13.00. Do
Szubina wróciliśmy około północy. W obozie narciarskim wzięli udział
wychowankowie grupy samokontroli oraz posiadający stałe przepustki :
Kamil Zatwarnicki, Dawid Kowalski, Paweł Szpyrka, Jacek Pytlarz,
Abraham Włoch, Piotr Kozioł, Dariusz Piasecki, Piotr Górzyński.
Cała ekipa składa serdeczne podziękowania organizatorom
obozu, panu Dyrektorowi Guzińskiemu za wyrażenie zgody na tak
odważny wyjazd, pani Dorocie Stańczyk za opiekę i dobrą radę,
wszystkim paniom kucharkom z MOW i Moasu – jedzenie super.
Szczególne podziękowania należą się panu Dyrektorowi MOW
Jaworze Jarosławowi Bonczek za gościnność, pomoc – nie było
problemu którego nie potrafił rozwiązać.
Dawid Kowalskiz grupy samokontroli
Abracham Włoch z grupy 3

W dniu 12.02.2009 Patryk Wożniak ,Rafał Bolewicz ,Dariusz
Piasecki ,Abraham Włoch i Piotr Górzyński ,pod opieką pani Joanny
Stefaniak-Szmyt wybraliśmy się do Zespołu Szkół nr. 2 w Szubinie.
W gimnazjum
zostaliśmy
bardzo
mile przywitani i
oprowadzeni
po
szkole przez pana
Grzegorza
Pleszyńskiegonauczyciela plastyki i
sztuki. Pan Grzegorz
pokazał nam trochę
swojej
sztuk
i
opowiedział nam o
niej i dał parę dobrych rad na życie. Opowiadał nam też o swoich
częstych wyjazdach do Australii, co było bardzo interesujące. Pan
Pleszyński
oprowadził
nas
również po szkolnej
szatni, w której prace
plastyczne umieścili
uczniowie tej szkoły.
Szatnie nazywały się
,,antydepresyjne,,
miały one na celu
dawać
dobre
samopoczucie,
wyzwalać pozytywną
energię.
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Dzień 12.02.2009 był jednym z dni, w którym odbywał się tak
zwany ,,Tydzień kolorów,, uczniowie antydepresyjnej szkoły byli ubrani
na jednolity kolor, mieli wspaniałe maski i przebrania. Robiliśmy sobie z
nimi zdjęcia, rozmawialiśmy i pokazywali nam prace plastyczne. Pan
Grzegorz zaprosił nas do swojej klasy i wraz z uczniami opowiedział
nam, jaki klimat panuje u nich w klasie i szkole. Pod koniec pobytu w

szkole zostaliśmy zaproszeni na przedstawienie pod tytułem ,,Mam
talent,,. Brała tam udział młodzież od 1-6 klasy podstawowej i 1-3 klasy
gimnazjalnej. Pośmialiśmy się trochę i popodziwialiśmy talenty
młodzieży z Szubina.
Było bardzo sympatycznie i mile spędziliśmy czas. Dostaliśmy
zaproszenie na częstsze odwiedzanie szkoły. Od pana Grzegorza
otrzymaliśmy upominki z jego sztuką i pracami młodzieży na tydzień
kolorów.
Jesteśmy mile zaskoczeni postawą nauczycieli i uczniów z
gimnazjum i oby więcej takich wyjść.
Patryk Wożniak z gr.2
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Dnia drugiego marca naszą
placówkę
odwiedziły
przedszkolaki
z
przedszkola nr 3 w
Szubinie.
Celem
wizyty
sześciolatków było
zwiedzenie
wystawki
roślin
kapustnych,
cebulowych
i
strączkowych.
Zwiedzającym
p.
Hernet
krótko
scharakteryzowała warzywa i opowiedziała o ich znaczeniu w
codziennym odżywianiu. Mali uczniowie słuchali pilnie i
dzielili się swoimi wiadomościami dotyczącymi walorów
spożywania warzyw. Największym zainteresowaniem cieszyły
się warzywa kapustne i najchętniej były degustowane.
Przedszkolaków zainteresowały także eksponaty znajdujące
się w tej sali. Oglądali szkielety ptaków, szkielet człowieka,
kolorowe plansze itp. Nie brakowało także chętnych do
spróbowanie czosnku i cebuli. Zwiedzanie zakończono
krótkimi pytaniami związanymi z rozpoznawaniem warzyw.
Do
przygotowania
wystawki
włączyli
się
wychowankowie: Marek Zakowicz Paweł Szpyrka i Dawid
Kowalski.

W tym miesiącu odbyły się dwa
międzygrupowe turnieje w ramach rozgrywek o Puchar Dyrektora ZP –
MOAS w Szubinie. Pierwszy odbył się 11.03.2006 roku i nasi podopieczni
rywalizowali ze sobą grając w siatkówkę. Pierwsze miejsce zajęła grupa II, a tuż za nią
uplasowały się pozostałe –III- na drugim miejscu, I- na trzecim. Ostatnie miejsce zajęła
grupa IV. Najbardziej wyróżniającym się zawodnikiem został Dawid Figat z grupy III,
za co otrzymał drobny upominek i dyplom.
W rywalizacji koszykarzy, która miała miejsce 27.03.2009 roku reprezentacje
poszczególnych grup zajęły następujące miejsca: I miejsce grupa druga, II grupa
czwarta, a kolejne III miejsce- grupa pierwsza i ostatnie IV miejsce po ambitnej walce
zajęła grupa trzecia. Najlepszymi umiejętnościami w „koszykarskim fachu” wykazał się
i zdobył największą ilość
punktów tak jak w
poprzednim
roku
reprezentujący zwycięską
grupę Patryk Woźniak.
Wychowanek za wkład w
zwycięstwo
swojej
drużyny
otrzymał
pamiątkowy dyplom i
upominek.
Niestety poziom
sportowy w porównaniu z
poprzednimi
latami
zdecydowanie się obniżył i
w niektórych sytuacjach
większą rolę grały emocje
niż umiejętności sportowe.
Rozgrywki w tych dwóch dyscyplinach sportu zorganizowali i sędziowali wychowawcy
T. Staroń i A. Kulczyk.
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