DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE
W dniach 2223.10.2009 r.
nasza placówka wraz z Uniwersytetem Kazimierza w Bydgoszczy zorganizowała z
okazji 120-Lecia Zakładu oraz 40-Lecia uczelni Ogólnopolską Konferencję Naukową
„Młode pokolenie – sprawcy i ofiary przemocy” Honorowy patronat nad całością objęli:
Minister Sprawiedliwości, Jego Magnificencja Rektor UKW oraz Prezes Sądu
Okręgowego w
Bydgoszczy.
Swą obecnością
zaszczyciło nas
około
100
gości,
wśród
których
wymienić
można
m.in.
kilkunastu
profesorów
–
wybitnych
specjalistów w
dziedzinie
resocjalizacji, psychologii i pedagogiki – z całej Polski. Przybyło też około 30
pracowników naukowych z różnych ośrodków; podobną grupę stanowili praktycy –
dyrektorzy, pedagodzy z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z całego
kraju. Uczestnicy Konferencji – oprócz uczestnictwa w obradach plenarnych i
panelowych – obejrzeli nasz zakład, wzięli udział w zajęciach świetlicowych,
sportowych i artystycznych. Strona merytoryczna oraz organizacyjna tej imprezy
zostały ocenione przez wszystkich uczestników bardzo wysoko, co znalazło swoje
odzwierciedlenie we wpisach do Księgi Pamiątkowej. Niezwykle wiele ciepłych słów
wypowiedziano pod adresem warunków życia podopiecznych i atmosfery panującej w
placówce. Wszyscy pracownicy i wychowankowie, swa pracą i postawą spowodowali,
że placówka godnie przyjęła swoich znakomitych gości, pokazała się od jak najlepszej
strony. Efektem naukowym Konferencji będzie publikacja zawierająca wystąpienia
naukowców i praktyków, która ukaże się w przyszłym roku.

Dyr Wiesław Guziński
1.

Wyjazdy na basen w naszej placówce swój początek datują na
połowę lat 90 . Od samego początku korzystamy z obiektów przy ul.
Królowej Jadwigi 23 (Astoria). Obiekt sportowy położony jest w samym
centrum miasta .Do dyspozycji znajdują się duży (25 m) i mały basen (12
m). Ten drugi przeznaczony jest głównie dla młodzieży uczącej się
pływać. Duży basen jest jednocześnie najgłębszym tego typu obiektem w
Bydgoszczy( 3,50 m) .Pływalnie przystosowane są dla osób
niepełnosprawnych.
Nie wiem czy wszyscy wiedzą ale PŁYWANIE: jest doskonałą
jest
gimnastyką dla mięśni i stawów, przez co w efekcie zmniejszają napięcie
mięśniowe, pobudzając jednocześnie
prawidłowy
rozwój
gorsetu
mięśniowego oraz aparatu kostnostanowi profilaktykę
skrzywień kręgosłupa;
ogólną odporność młodego organizmu
proces
rehabilitacji
korzystnie
oddziałując na ruchomość stawów; w
istotny sposób wpływa pobudzająco na
tempo i jakość rozwoju fizycznego i
umysłowego.
Obecnie wyjazdy odbywają się w każdy wtorek o godz 16.30.
Przez 45 min korzystamy z dwóch torów pływackich. Każdego roku w
styczniu odbywają się mistrzostwa internatu w pływaniu. Rok 2009
należał do Piotra Kozioł. Obecny rekord świata na krótkim basenie to
20,81s. W niesamowitym tempie zbliża się do tego wyniku wychowanek
grupy trzeciej Dawid A. Brakuje mu jeszcze do rekordu świata jakieś 14
sekund……Wszyscy życzymy mu wydłużenia kroku pływackiego.
Tomasz Półtorak
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22 października 2009 roku w Sali gimnastycznej ZP
MOAS w ramach kursokonferencji zorganizowaliśmy festyn
sportowo – rekreacyjny dla przedszkolaków z Samorządowego
Przedszkola nr 2 w Szubinie. Pod nadzorem pana Daniela
Wypycha i pana Łukasza Ucińskiego wychowankowie
przygotowali szereg atrakcji dla maluchów.
Było wiele ciekawych konkurencji, w których z
ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli przedszkolaki.
Trzeba przyznać, że nasi chłopcy spisali się na medal.
Świetnie wywiązali się ze
swoich
obowiązków
,
nawiązując przy tym kontakt
z maluchami – było widać,
że w tej roli czują się dobrze.
Cały festyn trwał ponad
godzinę. Wszystkie maluchy
bawiły się świetnie a po
swoich
zmaganiach
otrzymali od nas drobne upominki. Na koniec najmłodsi
podziękowali oklaskami naszym wychowankom za mile
spędzony czas.
Widać, że kontakt z dziećmi dobrze wpływa na naszych
wychowanków, którzy długo jeszcze przeżywali spotkanie z
pogodnymi przedszkolakami.
Daniel Wypych

27 i 29 października 2009 roku w Sali gimnastycznej ZP
MOAS
przygotowaliśmy
zajęcia
sportowe
dla
przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola nr 2 w
Szubinie. Zajęcia odbyły się w ramach tygodnia sportowego
organizowanego w przedszkolu.
Pod opieką wychowawców pana : Ucińskiego i
Wypycha wychowankowie przygotowali tory przeszkód dla
najmłodszych. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w
zajęciach. W ciągu dwóch dni było u nas ponad 120
przedszkolaków w różnym wieku. Dla naszych chłopców była
to kolejna dobra lekcja życia, bo jak sami później przyznali
opieka nad maluszkami kosztowała ich bardzo dużo wysiłku.
Impreza była bardzo udana a najmłodsi powiedzieli, że
nie mogą się już doczekać kolejnego spotkania z naszymi
wychowankami.
W ramach podziękowań nasi chłopcy otrzymali dyplomy
gratulacyjne od pani dyrektor przedszkola nr 2 w Szubinie.
Fajnie jest zrobić coś dobrego dla małych dzieci…

Michał Mądry gr.II
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Dokładnie miesiąc po powrocie ze Zlotu w Funce
spotkaliśmy się ze znajomymi w naszej auli na zabawie
andrzejkowej.
Wśród zaproszonych gości byli koledzy ze Szkoły Specjalnej
w Karnowie i koleżanki z Zespołu Szkół im. M. Kotańskiego
w Inowrocławiu.
Przy kawie i herbacie wspominaliśmy fajny, wrześniowy,
wspólnie spędzony czas w Funce. Rozegraliśmy kilka partii
bilarda, ucząc jednocześnie nieumiejących jeszcze grać. Był
też czas na tańce przy muzyce serwowanej nam przez
Łukasza. Czas szybko minął i trzeba było się pożegnać.
Dziękujemy paniom kucharkom za smaczny placek, którym
mogliśmy poczęstować naszych gości. Kolejne spotkania ze
znajomymi może już niebawem. Pozdrawiamy wszystkich i
liczymy na kolejne tak miłe i fajne spotkania.
Roman Kociałkowski

Wychowankowie
Zakładu
Poprawczego
w
ramach
kółka
fotograficznego
wzięli udział w projekcie przygotowanym
przez Rejonową Bibliotekę Publiczną w Szubinie oraz Klub Miłośników
Fotografii „Flesz” z Szubina pt. „Jeziora Pałuckie w Czterech Porach
Roku”.
Jak
można
przeczytać
na
stronie
internetowej, projekt ten
miał na celu utrwalenie na
kliszy lub w formie
cyfrowej piękna jezior
pałuckich
z
ich
ekosystemem. Miał ukazać
nie tylko urodę jezior, ale
także ich
bezpośredniego otoczenia w
promieniu do 3 km od
akwenu.
Fot. D. Kowalski
Fotografie miały nie tylko ukazać piękna tafli wodnej, ale również
pokazać wszystko co się z tymi jeziorami bardzo wiąże. Mogły być to
przedstawiciele flory i fauny, zabytki architektury sakralnej i wiejskiej.
Fotografie mogły również
Fot. K. Kawecki
przedstawiać
ludzi
związanych
swym
zamieszkaniem
czy
wykonywanym zawodem z
przedstawianymi jeziorami.
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Podopieczni Zakładu Poprawczego w Szubinie za cel swoich działań
wzięli pięć takich jezior i ich okolic. Były to jeziora: Wąsoskie,
Skrzynka, Sobiejuskie, Małe i
Duże Żnińskie. Uwiecznili te
jeziora w czterech porach roku.
Pierwsze zdjęcie wykonywali
w styczniu, następne na
przełomie maja i czerwca a
ostatnie
w
październiku.
Efektem ich pracy jest kilkaset
zdjęć
autorstwa:
Kacpra
Kaweckiego,
Dawida
Kowalskiego, Piotra Kozła,
Fot. D. Piasecki
Mateusza
Peplińskiego,
Dariusza
Piaseckiego,
Cypriana
Szczutkowskiego i Kamila Zatwarnickiego. Najlepsze z nich będzie
można oglądać na wystawie pokonkursowej, która
Fot. M. Pepliński
zostanie
otwarta
w
listopadzie w Rejonowej
Bibliotece Publicznej w
Szubinie oraz na stronie
internetowej
Klubu
Miłośników Fotografii
„Flesz”.

Mieczysław
Luchowski

N
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Wycieczka do firmy KÖHLER+BOVENKAMP W Żninie
w dniu 12.10.2009r.
"Żnińska Fabryka Maszyn i Urządzeń" „ŻEFAM”. Jest obecnie
spółką z kapitałem niemieckiej firmy KÖHLER+BOVENKAMP.
Współpracuje z firmami niemieckimi wchodzącymi w skład
grupy KÖHLER+BOVENKAMP. Produkuje
łańcuchy
i
koła
łańcuchowe
dla
różnorodnych
gałęzi
przemysłu,
urządzenia i systemy transportowe dla
przemysłu samochodowego, maszyny
piekarnicze i krajalnice chleba. Przy
swojej produkcji łączy nowoczesne
rozwiązania
i
technologie
znanych
niemieckich firm z wieloletnim doświadczeniem własnych
pracowników. To połączenie gwarantuje wysoką jakość i
niezawodność wyrobów oraz bardzo nowoczesny park
maszynowy. Właśnie ten zakład mieliśmy okazję zwiedzić i
zapoznać się z tokiem produkcji. Wychowankowie Borowiec
Paweł, Antoszewski Dawid, Górzyński Piotr, Kujawa Łukasz,
Klawczyński Marcin, Matelski Marcin i Zakowicz Marek z
zainteresowaniem słuchali wszystkiego, co opowiadał o
zakładzie dyrektor techniczny pan
Marchlewski
Piotr.
Dużym
zainteresowaniem uczniów cieszyły
się bardzo nowoczesne maszyny
do obróbki stali. Oprowadzający
pan Piotr Marchlewski, bardzo
dokładnie opisywał poszczególne
działy
produkcyjne,
a
nie
pracujące w danej chwili maszyny
specjalnie dla nas uruchamiał by pokazać zasadę ich działania.
Mieliśmy też okazję zobaczyć nowo wybudowaną i bardzo
nowoczesną hartownię stali. Pan dyrektor przedstawił nam też
plany rozwoju zakładu na najbliższe lata oraz zaprosił do
odwiedzenia w przyszłym roku.
Na zakończenie zwiedzania uczniowie wyrazili podziękowania
panu Marchlewskiemu za oprowadzenie po całym zakładzie oraz
ciekawe opowiadanie o poszczególnych etapach produkcji zwiedzanej
fabryki.
mgr Wojciech Kaszuba
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Dnia 21 października 2009r na terenie naszej placówki
zorganizowano ognisko dla dzieci z szubińskiego
przedszkola. Odwiedziło nas trzydziestu przedszkolaków
z grupy wróbelków i skrzatów. Dzieci zjadły pyszną
kiełbaskę
przysmażona
na
ognisku oraz bawiły
się i tańczyły przy
muzyce.
W
sprawnym
przeprowadzeniu
imprezy
pomagali
wychowankowie
:
Słabisz
Łukasz,
Szela
Bogdan,
Zakowicz Marek, Kowalik Tobiasz oraz Matelski Marcin.
Całości nadzorowali wychowawcy : Baczyński Krzysztof i
Tomasz Staroń. Dzieci z przedszkola były bardzo
zadowolone - na pewno jeszcze nas odwiedzą.
Łukasz Słabisz
GR.SAMOKONTROLI

14 października jak co roku w naszej placówce z okazji
Dnia
Edukacji
Narodowej
odbyła
się
okolicznościowa
impreza.
Wychowankowie pod kierownictwem
wychowawcy
Arkadiusza
Siuchnińskiego
przygotowali
specjalny program artystyczny. Nie
zabrakło w nim śmiesznych gagów i
piosenek poświęconych pedagogom.
Całość bardzo przypadła widowni do
gustu a największe brawa otrzymało dwóch „zdesperowanych
nauczycieli” w których wcielili się Dawid Janowski i Marek
Zakowicz.
Na zakończenie w imieniu wszystkich wychowanków
życzenia pracownikom złożył Damian Gaszczyński.
Przyłączył się do nich także pan dyrektor, który dziękując
wszystkim za całoroczny trud wyraził nadzieję na
utrzymywanie pozytywnych tendencji w placówce.

A. Siuchniński
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W piękny
październikowy
dzień z naszej
placówki wyruszyła
grupa entuzjastów
kajakarstwa . Byli
to Marcin
Klawczyński,
Dawid Gaszczyński
z grupy trzeciej
oraz Piotr Kozioł z
grupy samokontroli.
Opiekę sprawowali wychowawcy Tomasz Staroń oraz Tomasz Półtorak.
Naszym celem było sprawdzenie stanu szlaku kajakowego
zaczynającego się na jeziorze Wąsoskim poprzez jeziora Żedowskie,
Sobiejuskie i Gąsawę a potem przez Noteć prowadzący do Nakła. cały
szlak ma 45 km długości, jego połowa
wypada akurat w Szubinie i można go
pokonać kajakiem w 2 dni. Nam
zajęło to cały dzień ale tylko
dlatego,że mieliśmy wsparcie ze
strony
Straży
Pożarnej
która
wspomogła nas łodzią motorową oraz
dwoma dzielnymi strażakami.
Marcin, Dawid oraz Piotr
spisali się na medal podczas licznych przenosek łodzi. Ciężką pracę
wynagrodziła nam wspaniała słoneczna pogoda oraz przepiękne widoki
Gąsawski oraz doliny Noteci. Cała impreza była zorganizowana w
ramach umowy wolontariatu pomiędzy Starostwem Powiatowym w
Nakle i ZP- MOAS w Szubinie.

12 i 13 października 2009 roku
ruszyły rozgrywki halowej piłki nożnej
,,SZLIPIHA’’. W tym roku drużyny
zostały podzielone na dwie ligi : I i II.
Obie ligi liczą po 11 zespołów.
Do rywalizacji w pierwszej lidze przystąpili pracownicy zakładu
drużyna ,,MOAS’’ – obrońca tytułu z przed roku, a do rywalizacji w
drugiej lidze przystąpili wychowankowie naszej placówki jako zespół
,,MOASEK’.
Na inaugurację rozgrywek MOASEK zremisował z zespołem Instal
Express 2:2 a MOAS wygrał z Urzędem 6:2. W pierwszej kolejce
drużyna MOASKA miała pauzę.
Wyniki naszych zespołów:
II kolejka :MOASEK – INSTAL EXPRESS 2:2; MOAS – EZB 3:2; III
kolejka :MOASEK – GLS BYDGOSZCZ 3:3; MOAS – AE WASZAK
2:1; IV kolejka :MOASEK – FC ROMES 0:6; MOAS – INTER MAX
2:1; V kolejka :MOASEK – CASTPOL 2:4; MOAS – RADEGAST 8:3;
VI kolejka :MOASEK – POLANIE 2:1; MOAS – MAWIS 3:4; Bramki
dla wychowanków do tej pory strzelali: Szela, Pepliński i
Kozanecki po 2, Palczewski, Zakowicz i Jaworski po 1. Po VI
kolejkach wychowankowie zajmują 8 miejsce w tabeli mając jedno
zwycięstwo na koncie i dwa remisy, a pracownicy zajmują 2 miejsce
mając w dorobku 5 zwycięstw i jedną porażkę. Mamy jednak nadzieję, że
chłopacy jeszcze nie jeden raz sprawią miłą niespodziankę, bo co
najważniejsze, nie wynik jest istotny, a chodzi o fajną zabawę i mile
spędzony czas.
DANIEL WYPYCH
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Tomasz Półtorak
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