DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

MOAS MISTRZEM SZLIPIHA
Po raz trzeci a drugi raz z rzędu drużyna Moas Szubin wygrała
prestiżowe rozgrywki halowej piłki nożnej. Bój toczył się do ostatnich
sekund ponieważ o zwycięstwie zadecydował bramka strzelona na 5
sekund przed końcem ostatniego spotkania pomiędzy liderem Intermax i
naszą drużyną. Wychowankowie zajęli 12 miejsce co jest dużym
sukcesem chłopaków. W przyszłym roku będzie trudniej ponieważ
obowiązuje zasada bij mistrza.

piłki nożnej o puchar Pana
Dyrektora ZSŻŚ w Nakle Nad
Notecią.
Startowało pięć szkół średnich z
powiatu
nakielskiego oraz My Moas.
Naszym opiekunem był Wychowawca Tomasz Staroń.
Na turniej jechało siedmiu chłopaków, byli to między innymi:
Janowski Dawid.
Kamil Kreft.
Patryk Wozniak.
Paweł Szpyrka.
Dawid Kowalski.
Dariusz Piasecki.
Bogdan Szela.
Kolejność Końcowa:
VI-ZSP. Lubaszcz.
V- I .L.O. Szubin.
IV- ZSP. Nakło.
III- I. L.O. Nakło
II- Moas Szubin.
I- ZSŻŚ. w Nakle

Dawid Janowski z grupy 3
Tomasz Kaszewski
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Pod takim hasłem już
po raz szósty w
Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, z inicjatywy p. Jolanty Szulc –
Półtorak oraz Dyrekcji szkoły, odbyło się Święto Młodości pod
patronatem św. Jana Bosko.
Uczniowie i ich rodzice,
nauczyciele i pracownicy
szkoły,
wychowankowie
Miejskiego
Ośrodka
Adaptacji Społecznej w
Szubinie z wychowawcami
oraz zaproszeni salezjanie i
nowicjusze salezjańscy ze
Swobnicy
rozpoczęli
świętowanie od Eucharystii sprawowanej na sali gimnastycznej pod
przewodnictwem
miejscowego
proboszcza, ks. kanonika Tadeusza
Lesińskiego. Okolicznościowe kazanie o
uniwersalnym powołaniu do świętości
wygłosił ks. Zenon Hnatczak SDB, mistrz
nowicjatu. Po Mszy Świętej p. Maciej
Leciejewski, dyrektor szkoły, powitał
gości i zaprosił do wspólnej zabawy, po
czym radości i emocjom sportowym nie
było końca.
Młodsi uczniowie, pod okiem s.
Michały, wzięli udział w konkursie
wiedzy o św. Pawle, podczas gdy
starszych uczniów oraz gości zaproszono
na przedstawienie pt. „Mały Pasterz”.
Szóstoklasiści, pod opieką p. Joli,
przygotowali przejmującą, bogatą w treści
sztukę opowiadającą o zbawczej miłości Jezusa Chrystusa, która nadaje
sens każdemu życiu. Scenariusz powstał na podstawie słynnej książki
Daniela Ange'a „Zraniony Pasterz”.
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Po części ewangelizacyjnej przyszedł czas na loterię fantową,
zorganizowaną przez Radę Rodziców, oraz na emocje sportowe i pokaz
talentów. Kiedy jedni uczniowie ciągnęli szczęśliwe losy, inni,
animowani przez wychowanków szubińskiego MOAS- u, rywalizowali
ze sobą w przeróżnych konkurencjach sprawnościowych. Animatorzy
dopingowali i zachęcali
każdego do startu we
wszystkich
dyscyplinach.
Nad
całością
wydarzeń
sportowych czuwał p.
Tomasz
Półtorak,p.
Łukasz
Uciński
nauczyciele w- f oraz
wychowawcy
klas.
Równocześnie
starsi
uczniowie
próbowali
swoich sił w karaoke,
gdzie prowadzący, p.
Arkadiusz Siuchniński,
zorganizował prawdziwe
show, włączając do
śpiewania także rodziców, nauczycieli oraz gości. Radosne święto
zakończył mecz koszykówki: uczniowie (wspomagani przez
wychowanków MOAS) kontra nauczyciele. Dzięki wspaniałej
przyjacielskiej atmosferze żadna z drużyn nie czuła się przegraną i nikt
nie miał wątpliwości, że „z nami jest Bosko”.
Wyjątkowa gra znaczeń w haśle tegorocznego święta nie jest
przypadkowa. W języku polskim ciekawie się składa, że przysłówek
„bosko”, wyrażający zachwyt i radość, można powiązać z nazwiskiem
świętego Wychowawcy z Turynu, Księdza Jana Bosko, który patronuje
naszemu świętu. Co to znaczy, że jest z nami Ksiądz Bosko? To przede
wszystkim obecność wśród nas jego myśli wychowawczej, którą
pedagogika nazwie systemem prewencyjnym Księdza Bosko, ale to także
żywa obecność wśród nas salezjanów, jego duchowych synów. System
stworzony przez świętego opiera się na trzech filarach: rozumie, religii i
dobroci.
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Zmierza on do tego, by wychowanek, któremu towarzyszy z bliska
wychowawca, unikał zła, osiągnął pełną dojrzałość osobową oraz
szczęście, zarówno za życia, jak i po śmierci. Stąd też mądra obecność
wychowawców nakazuje pokochać im to, co kochają dzieci i młodzież
oraz aktywnie uczestniczyć w ich pracy, nauce, zabawie i modlitwie,
pomagając im odkryć własną tożsamość, talenty i marzenia. W ten
sposób w młodych ludziach odnajduje się pokłady dobra, które
podbudowują w nich wiarę w siebie i poczucie własnej wartości oraz
sprzyjają odbudowaniu pogodnej i szczerej relacji z Bogiem.
Święto Młodości wszystkim uczestnikom ma coś do
zaoferowania. Rodzice i pracownicy szkoły mają okazję dowiedzieć się
czegoś więcej o uprzedzającej pedagogice miłości i wiary w potencjał
młodzieży. Wychowankom MOAS – u zleca się odpowiedzialne
zadania, których wykonanie daje im bezcenną satysfakcję i radość
bycia
potrzebnym.
Uczniowie rozwijają
swoje
zdolności
sportowe, teatralne i
muzyczne oraz mają
okazję spotkać się ze
swoimi nauczycielami
na
płaszczyźnie
rekreacyjnej,
co
sprzyja otworzeniu się
i budowaniu relacji.
Mogą także przeżyć
Mszę świętą w miejscu swoich codziennych zmagań z obowiązkami, w
miejscu powodzenia i porażek, mają możliwość doświadczenia bliskiej
obecności Pana Jezusa, Zbawiciela i Przyjaciela, pośród nich i z nimi,
obecność, która tchnie pokojem, radością i szczęściem, po prostu –
Boską obecność!
W szóstym Święcie Młodości brali udział: Mariusz Błażewski,
Dawid Figat, Patryk Woźniak, Mariusz Wilk, Piotr Górzyński,
Dariusz Piasecki, Ariel Falba, oraz Cyprian Szczutowski
Tomasz Półtorak
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Od
stycznia2009 r. pięciu
wychowanków naszej
placówki: Kacper
Kawecki, Dawid
Kowalski, Dariusz
Piasecki, Cyprian
Szczutkowski i Kamil
Zatwarnicki bierze udział
realizacji projektu
fotograficznego „Jeziora
Pałuckie w Czterech
Porach Roku”. Jest to projekt

w

f ot. K. Kawecki
realizowany przez Rejonową Bibliotekę Publiczną w Szubinie oraz Klub
Miłośników Fotografii „Flesz” z Szubina. Celem tego projektu jest
utrwalenie na kliszy lub w formie cyfrowej piękna jezior pałuckich z ich
ekosystemem. Fotografie mają ukazać nie tylko urodę jezior, ale także
ich bezpośredniego otoczenia w promieniu do 3 km od akwenów. Tereny
te są pod silnym wpływem mikroklimatu jaki tworzą obszary wodne. Z
pejzażu pałuckiego giną ostatnie
kryte strzechą dachy,
tradycyjna zabudowa
wiejska ustępuje
nowoczesnej. Zmienia
się także fauna i flora
jezior i terenów wokół
nich. Maleje liczba
gatunków roślin i drzew,
rodzime gatunki fauny
często ustępują nowym,
lepiej przystosowanym
gatunkom z innych
regionów.
fot. D Piasecki
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SZKOLENIA KURSOWE W WARSZTATACH
Naszym celem jest
przedstawienie uroków pięciu
jezior
pałuckich:
Jezioro
Wąsosz, Jezioro Skrzynka,
Jezioro Sobiejuskie, Małe i
Duże Jeziora Żnińskie. Do tej
pory braliśmy udział w czterech
plenerach
fotograficznych,
dwóch zimowych i dwóch
wiosennych. Przewidywane są

Mieczysław Luchowski

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie mieli okazję ukończyć dwa
szkolenia kursowe, dzięki którym można zdobyć konkretny zawód. Kurs
spawania i kurs operatora wózków jezdnych. Jak co roku pierwszy, bo
już pod koniec stycznia zaczął
się kurs spawania
elektrycznego metodą MAG.
Chętnych na ten kurs było
sporo. Jest to jednak długi i
dość trudny cykl szkolenia. Te
trudności wielu uczniów
zniechęcają. W tym roku dość
liczna grupa, bo 12
wychowanków podjęła się tego
trudnego zadania. Byli to: Wilk
Krzysztof, Piasecki Dariusz, Szpyrka Paweł, Woźniak Patryk, Zdybel
Łukasz, Bolewicz Rafał, Bartosik Mateusz, Szczutkowski Cyprian,
Pytlarz Jacek, Kawecki Kacper, Faszczewski Damian i Błażewski
Mariusz. Zajęcia teoretyczne odbywały się w godzinach popołudniowych
dla wszystkich uczestników razem. Mimo że materiału do nauki i
zapamiętania było dużo to po czterech tygodniach udało się nam
przebrnąć ten trudny etap kursu. Ćwiczenia praktyczne w spawaniu,
które są zawsze bardziej interesujące dla uczniów odbywały się w
grupach w ramach godzin warsztatowych. Każdy z kursantów powinien
wyspawać podczas nauki około 120 godzin. Dla jednych było to dużo,
dla innych trochę za mało. Do najpilniejszych uczniów należeli: Piasecki
Darek, Woźniak Patryk, Bolewicz Rafał, Wilk Krzysztof i Zdybel
Łukasz. Dzień egzaminu wyznaczono na 29. kwietnia. Stres dla
wszystkich był duży. Na jednych działał on mobilizująco a na innych
niestety paraliżująco. Wszystkim uczestnikom kursu udało się jednak
pozytywnie zdać zarówno część teoretyczną jak i praktyczną kursu.
Od tego dnia przybyło w naszej placówce dwunastu zawodowych
spawaczy. Dodatkowo podczas egzaminu spawaczy wychowanek
Zatwarnicki Kamil podniósł swoje wcześniej zdobyte kwalifikacje
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fot. D. Kowalski
jeszcze dwa letnie i dwa jesienne. Najlepsze fotografie będzie
można zobaczyć w listopadzie na wystawie zrealizowanej w Rejonowej
Bibliotece Publicznej w Szubinie.

fot. K. Zatwarnicki

spawacza o możliwość spawania rur i tym samym przedłużył
uprawnienia na następne dwa lata. Egzaminator inż.L.Szymkiewicz
podkreślił, że nasi wychowankowie byli dobrze przygotowani do
egzaminu i zapowiadają się na dobrych spawaczy.
W dniu 13 maja br. Rozpoczął się kurs operatora wózków jezdnych z
napędem. Do kursu przystąpiło 16 uczniów. Wróbel Adam, Figat Dawid,
Bolewicz Rafał, Chmara Krzysztof, Czaicki Dariusz, Szczutkowski
Cyprian, Woźniak Patryk, Garstka Łukasz, Banaszak Eligiusz, Pytlarz
Jacek, Szpyrka Paweł, Jakóbowski Piotr, Błażewski Mariusz, Lemańczyk
Krzysztof, Bartosik Mateusz i Włoch Abraham. Jak zwykle zajęcia
teoretyczne odbywały się dla
wszystkich kursantów razem
w godzinach
popołudniowych. Biorąc
udział w kursie
wychowankowie często
musieli rezygnować z różnych
imprez organizowanych w
tym czasie w zakładzie.
Materiału do nauki było
jednak bardzo dużo i nie był
on wcale łatwy. Pisania było
tyle, że niektórym w ciągu kilku dni zabrakło miejsca w zeszycie.
Podczas szkolenia dało się zauważyć, że wielu uczniów bardzo poważnie
podeszło do tego kursu. Po części teoretycznej rozpoczęła się dużo
bardziej interesująca praktyczna jazda wózkiem podnośnikowym. Od
rana do późnego popołudnia wszyscy kursanci trenowali przewożenie i
układanie palet.
Po krótkim ale bardzo intensywnym szkoleniu w niedzielę już od rana
rozpoczął się egzamin końcowy. Zdenerwowanie i stres w śród uczniów
były bardzo duże. Do tego stopnia że n.p. Krzysiu Chmara połamał
wózkiem kilka palet, inni natomiast musieli przebiec kilka razy bieżnię
zanim ustąpił stres. Skończyło się jednak wszystko dobrze i nikt nie
został „oblany”. Najlepiej z egzaminem poradził sobie Wróbel Adam.
Dobrze wypadli też Wożniak Patryk i Szczutkowski Cyprian.
Podsumowując możemy powiedzieć że kolejni uczniowie zdobyli zawód
i nie zmarnowali swojego czasu poświęconego na naukę.
Wojciech Kaszuba
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Zebranie sprawozdawcze UKS MOASEK

Wystawa prac koła plastycznego w szubińskim Domu Kultury

Wspólny bilard z WTZ Szubin

10.

VENI VEDI VICI
Przyszedłem spojrzałem zwyciężyłem

Bardzo dobrze zagrali w II Pałuckim Turnieju Bilardowym dwaj
wychowankowie z MOAS w Szubinie: Dawid Kowalski i Abracham
Włoch. Dawid wygrał swoją grupę eliminacyjną i jako pierwszy
awansował do ćwierćfinału. Abracham zajął w swojej grupie II miejsce i
też awansował do najlepszej ósemki.
W meczu o wejście do półfinału D.Kowalski ograł 2:0 Bartosza
Szymaniaka z Szubina. Natomiast A.Włoch wygrał 2:0 z
Michałem Kliczkowskim z Łabiszyna .Kolejny mecz zawodnik MOAS-u
przegrał 2:0 i tym samym Abracham W. zapewnił sobie III miejsce w
turnieju. Lepiej powiodło się D.Kowalskiemu, który ograł 2:1 Mateusza
Króla z Żnina i awansował do finału.
W meczu finałowym dobrze dysponowany Bartek Hernet z Łabiszyna
wygrał 3:1 z D.kowalskim i zapewnił sobie I miejsce.
Zawodnicy z Zakładu Poprawczego w Szubinie mogą uznać występ za
udany bo połowa pucharów została u gospodarzy.
Turniej został rozegrany w dniu 16.05.2009 w pięknej sali bilardowej
Zakładu Poprawczego w Szubinie. Ogółem startowało 10 dziewcząt i 19
chłopców.
Organizatorzy:
Małgorzata Pingot/Szubin/,Marek Orzechowski/Żnin/Stefan
Kryszak /Łabiszyn/ zapraszają na kolejną bilardową imprezę. Tym razem
do Lubostronia ,gdzie 5 czerwca o godz.16.00 rozegrany zostanie Puchar
Polskiego Związku Bilardowego

Dnia 1 Maja w Szubinie odbyły się zawody STRONG MAN
wygrał
Robert
Szczepański. Oczywiście
zakład
zorganizował
wyjście
na
wyżej
wymieniona zawody. W
przerwach
między
konkurencjami
zorganizowano
różne
konkurencje
dla
publiczności. Pierwsza
konkurencja była dla pań
polegała na trzymaniu
przez uczestniczki dwóch
walizek (każda po 50 kg).
Druga zaś dla panów, wystartowały w niej trzy osoby z Szubina i
reprezentant ZP-MOAS Michał Mądry pochodzący z Lęborka.
Konkurencja polegała na trzymaniu krążka ważącego 15 kg na
wysokości oczu. Wygrał Michał Mądry, który najdłużej trzymał ciężar w
rękach. Trzecia konkurencja była konkurencją taneczną polegała na
powtórzeniu ruchów które zaprezentował tancerz. W tej konkurencji
uczestniczył nasz kolega z grupy I Cyprian Szczutkowski.
Zaprezentował się znakomicie choć nie zdobył pierwszego miejsca.
Dość znamiennym pokazem tanecznym popisał się mieszkaniec
Szubina (od urodzenia Sylwester).

Michał Mądry z gr.II

REDAKCJA MOASEK
adres: ul. Kcyńska 36 89-200 Szubin
woj. kujawsko-pomorskie tel. 052-384-28-19

Stefan Kryszak opiekun drużyny UKS Łabiszynianka.
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