DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

W dniach 20-24 stycznia 2011 roku ośmiu wychowanków naszej
placówki uczestniczyło w obozie narciarskim w Jaworzu. Był to już w
historii naszego zakładu trzeci taki wypad naszych chłopców. Dzięki
uprzejmości naszych przyjaciół z MOW-u w Jaworzu mieliśmy bardzo
dobrą bazę wypadową i mogliśmy zaznać przyjemności uprawiania
narciarstwa oraz obcowania ze wspaniałą przyrodą polskich gór.
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Każdego dnia wcześnie rano opuszczaliśmy naszą noclegownię i
udawaliśmy do oddalonej o około 30 kilometrów Wisły – rodzinnej
miejscowości naszego mistrza w skokach narciarskich Adama Małysza.
To właśnie tam na stoku o nazwie Nowa Osada nasi wychowankowie
postawili pierwsze kroki na nartach i pilnie uczyli się rzemiosła jazdy na
dwóch deskach. Na szczęście wszyscy chłopcy byli bardzo pojętnymi i
pilnymi uczniami. Po dwóch dniach nauki można było stwierdzić, że
każdy z nich potrafi przejechać kilometrową trasę bez większej liczby
upadków. W ostatnim dniu obozu co niektórzy chłopcy mogli już
poszczycić się nienaganną techniką zjazdową. Po doznaniach na stoku i
posileniu się pysznym obiadem w stołówce naszych gospodarzy każdego
dnia udawaliśmy się do Bielska Białej, gdzie w wodach basenu Troclik „
ładowaliśmy
nasze
akumulatory” tak przecież
wyczerpane
jazdą
na
nartach. Nie lada atrakcją
był wyjazd na mecz
pierwszej ligi siatkówki
kobiet pomiędzy BKS-em
Aluprof Bielsko Biała, a
Impelem
Gwardią
Wrocław. Mieliśmy okazję
podziwiać w akcji pięć
reprezentantek
naszego
kraju. Poza tym byliśmy pod wrażeniem urody naszych siatkarek, a w
szczególności dobrze znanej z transmisji telewizyjnych Ani Barańskiej.
Poza tym zasmakowaliśmy jeszcze przepyszną pizzę w jednym z lokali
gastronomicznych
Jaworza. Całe to narciarskie i nie tylko
przedsięwzięcie zorganizowali i nadzorowali panowie Tomasz Kaszewski
i Tomasz Staroń. Jako podsumowanie wyjazdu można zacytować słowa
wszystkich uczestniczących w nim wychowanków: „dlaczego to tak
szybko minęło?”. Wszystko dobre co się dobrze kończy - wszyscy zdrowi
bez kontuzji i we wspaniałych nastrojach w poniedziałkowy wieczór
powróciliśmy do placówki.

Tomasz Staroń
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SIATKÓWKA W LUTYM

Jasełka w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie

W tym miesiącu odbył się międzygrupowy turniej
siatkówki w ramach rozgrywek o Puchar Dyrektora ZP –
MOAS w Szubinie. To zdarzenie sportowe miało miejsce
o4.02.2011 roku. Nasi podopieczni rywalizowali ze sobą
grając systemem każdy z każdym. Poziom turnieju był
wyrównany i wyższy niż w roku ubiegłym. Do najbardziej
zaciętych spotkań
należała rywalizacja pomiędzy grupą
IV i I.
Zwycięstwo w tie - breaku
wychowanków
z
„jedynki”
zapewniło jej drugie miejsce
przed „czwórką”. Bezapelacyjnie
najlepszą drużyną była „dwójka”
wygrywając każde spotkanie.
Ostatnie miejsce zajęła grupa III,
która tylko trochę odstawała
umiejętnościami od pozostałych
grup.
Najbardziej wyróżniającym się
zawodnikiem został Mateusz Wątruk z grupy IV, za co na
pamiątkę otrzymał drobny upominek, a drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy i punkty w ogólnej klasyfikacji.
Do zaistnienia turnieju siatkówki przyczynili się i
zarazem sędziowali wychowawcy T. Staroń i A. Kulczyk.
Zredagował: A. Kulczyk
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Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie
zaprosił wychowanków naszej placówki wraz z wychowawcami na
przedstawienie teatralne, które odbyło się 20 grudnia 2010 roku o
godzinie 17.00 na holu głównym szkoły. Opowieść Wigilijna miała
wprowadzić
nas w nastrój
świątecznej
zadumy.
Oczywiście
skorzystaliśmy
z zaproszenia i
udaliśmy się
tam,
aby
zobaczyć
to,
ciekawie
zapowiadające
się
przedstawienie.
Pod opieką panów wychowawców Tomasza Półtoraka i Daniela
Wypycha wyruszyło 12 wychowanków. Okazało się, że to co pokazali
nam aktorzy występujący w spektaklu przeszło najśmielsze nasze
oczekiwania. Był świetny wystrój, muzyka, wspaniałe stroje i kreacje a
sama gra aktorów była iście profesjonalna.
Aktorzy występujący w przedstawieniu zafundowali nam Moralitet
Karola Dickensa, który jest jedną z najsłynniejszych historii z Bożym
Narodzeniem w tle. Bohaterem opowiadania jest zgorzkniały bogacz,
który za sprawą Ducha Przyszłych Wigilii na nowo odnajduje w sobie
wrażliwość i współczucie dla innych. Przedstawienie było tak świetnie
odegrane, że mieliśmy wrażenie jakby to wszystko działo się w
rzeczywistości. Trzeba przyznać, że bardzo nas poruszyło i dostarczyło
wielu przenikliwych i duchowych wrażeń.
Bardzo zadowoleni wróciliśmy do zakładu a wiele mądrych słów i
puenta przedstawienia na pewno na długo utkwią w naszej pamięci.
Daniel Wypych
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Żywa lekcja historii
W dniu 22.02.2011r

kolejny raz gościli w naszym zakładzie
członkowie bractwa rycerskiego
Kerin, którzy zaprosili nas do
udziału w „Żywej lekcji historii”.
Tym razem tematem spotkania było
średniowiecze. W czasie lekcji
przenieśliśmy się do czasów
giermków, rycerzy i krzyżaków.
Niektórzy z wychowanków stali się
giermkami, inni rycerzami. W

sposób bardzo ciekawy i wesoły
przybliżono nam czasy Piastów i
Jagiellonów.
Na
koniec
zademonstrowano nam pojedynek
rycerski na miecze. Godzinne
spotkanie minęło bardzo szybko i
już nie możemy doczekać się
kolejnego spotkania za rok.

Mieczysław Luchowski
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Pepsi Cola - to napój
dla ludzi młodych duchem i
ciałem. Dla wszystkich aktywnych i
lubiących życie w ciągłym ruchu, a przede wszystkim dla fanów muzyki i
sportu. Tak ten napój reklamują producenci.
Historia firmy produkującej ten napój rozpoczęła się w roku 1898,
kiedy to Caleb Bradham, aptekarz z New Bern w Północnej Karolinie USA,
stworzył mieszankę wody gazowanej , cukru, wanilii, olejków i orzeszków
Coli. Napój Bradhama został nazwany Pepsi Cola. Pięć lat później, już
oficjalnie zarejestrowany napój, był
reklamowany w prasie jako
orzeźwający,
wzmacniający
i
pomagający w trawieniu. Popyt na
Pepsi Colę rósł w tempie
przekraczającym
możliwości
produkcyjne Brahama, dlatego też
podjął on w 1905 roku decyzję o
sprzedaniu licencji pierwszym
pietnastu rozlewniom. W ciągu
kolejnych sześciu lat liczba
producentów Pepsi urosła do 250.
Po siedemnastu latach sukcesu, nastąpiło załamanie się rynku
cukrowego, które zmusiło Brahama do sprzedania firmy. Po kilku latach
niepowodzeń, w roku 1931 firmę zakupili Loft i Guth. Zajmowali się sprzedażą
słodyczy, którą postanowili połączyć
ze sprzedażą Pepsi Cola. Powstała
nowa firma, Pepsi Cola Company i
tym samym rozpoczął się, trwający
do dziś, sukces napoju Pepsi.
Pepsi Cola Company, jako
firma innowacyjna, pierwsza w
Stanach
Zjednoczonych,
wykorzystała ogólno krajowe radio
do celów reklamowych. W latach
czterdziestych pojawiły sie pierwsze
puszki Pepsi. Podczas II wojny światowej, aby zademonstrować swoje poparcie
dla starań aliantów, PCC zmieniła kolory swojego dotychczasowego logo na
kolory flagi amerykańskiej: czerwony, biały i niebieski.
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W latach osiemdziesiątych gwiazdy muzyki pop min. Michael Jackson,
Tina Turner, David Bowie, MC Hammer, Madonna, Janet Jackson, zaczęły
reklamować produkt Pepsi. Firma Pepsi w Polsce należy do grupy
PepsiAmericas, która działa zarówno na terenie Stanów Zjednoczonych, w
Europie Środkowo- Wschodniej oraz na Wyspach Karaibskich. Pepsi Americas
jest kluczowym partnerem koncernu PepsiCo. Istnieje dwóch takich partnerów
na świecie: Pepsi -Cola Bottling i właśnie Pepsi Americas.
W Polsce marka Pepsi pojawiła się na początku lat 70-tych.Oficjalną
działalność firma Pepsi Cola rozpoczęła w latach 90- tych, otwierając centra
dystrybucyjne na terenie całego kraju oraz własne fabryki.
Obecnie pozycja Pepsi w Polsce jest
ugruntowana, a marka jest jedną z
najbardziej rozpoznawanych ikon w
Polsce.
Głównym celem Pepsi jest pozycja
lidera na rynku napojów. Firma
chce
to
osiągnąć
poprzez
dostarczenie
konsumentom
produktów wysokiej jakości oraz
różnorodności
asortymentu
napojów. Najbardziej znane napoje
tej firmy: pepsi, mirinda, 7up,
schweppes, lipton ice tea, toma, aqua minerale.
Jeden z takim zakładów produkujących „Pepsi” znajduje się w Żninie,
miejscowości 18 kilometrów oddalonej od Szubina. W dniu 22.02.2011r pani
Joanna Stefaniak- Szmyt zorganizowała wycieczkę do tego zakładu. W
wycieczce tej wzięli udział wychowankowie: Łukasz Garstka, Kamil
Ganiuszkin, Łukasz Jędrzejewski, Patryk Kosowski, Sebastian Kozanecki,
Marcin Matelski, Adrian Przybylski, Rafał Rogoś oraz nauczyciele: Katarzyna
Hernet, Tomasz Kmieć i Mieczysław Luchowski.. Naszym przewodnikiem był
mąż pani Joanny- Zbigniew Szmyt, który wiele lat przepracował w tej firmie.
Mieliśmy okazje zapoznania się z całym procesem produkcyjnym począwszy
od ujęcia wody ze źródła, poprzez produkcje butelek, aż do produktu finalnego
jakim jest gotowy napój. Największym powodzeniem cieszył się ostatni punkt
wycieczki jakim była degustacja wszystkich produktów wykonywanych w
żnińskim zakładzie.
Zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia wróciliśmy do naszej
placówki.

Mieczysław Luchowski
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W
tym
roku
szkolnym
nasi
wychowankowie
w
ramach
koła
fotograficznego biorą udział w konkursie
fotograficznym
zorganizowanym
przez
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona
Erdmanna pt. „Na rozstaju dróg- krzyże i
kapliczki na Pałukach i
Krajnie“. Konkurs ma na
celu utrwalić na fotografii
wpisane w krajobraz Pałuk i Krajny krzyże i kapliczki.
Obiekty te są obecne w naszej rzeczywistości od wieków.
To symbole wiary wpisane w
naszą codzienność. Dzięki temu
projektowi skupiliśmy się na ich
urodzie
i
często
niepowtarzalnym uroku. Często
przechodziliśmy lub przejeżdżaliśmy obok nich nie
zwracając na nie uwagi.
Aby zrealizować cele tego projektu postanowiliśmy, że wykonamy
fotografie tych obiektów w trzech sceneriach:
jesiennej, zimowej i wiosennej. Dzięki temu
będziemy
mogli
zauważyć jak pory
roku wpływają na
urok
i
wdzięk
przydrożnych
krzyży i kapliczek.
Do tej pory udało nam się wykonać w czasie
kilku plenerów fotograficznych zdjęcia jesienią
i zimą. Do tej pory uwieczniliśmy na zdjęciach
krzyże i kapliczki znajdujące się w takich miejscowościach jak: Szubin,
Wolwark, Pińsko, Zalesie, Królikowo, Słupy, Wąsosz, Smolniki i Mąkoszyn.
Udział w tym projekcie biorą: Daniel Hożyn, Patryk Kosowski, Adrian
Przybylski, Radosław Rogoziński i Łukasz Stokłosa. Opiekę pedagogiczną w
czasie plenerów sprawują Andrzej Schmidt i Mieczysław Luchowski.
Poniżej można zobaczyć kilka zdjęć wykonanych w czasie realizacji
tego projektu. Jest to zaledwie niewielka część wszystkich wykonanych
fotografii.

Mieczysław Luchowski
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Laboratorium

KOŁO BILARDOWE

Dnia 27 stycznia 2011 roku wybraliśmy się pod opieką
wychowawczyni pani Katarzyny Hernet do laboratorium krwiodawstwa i
krwiolecznictwa w Bydgoszczy .Na początku pani, która tam pracuje
zapoznała nas z budową krwi i zorganizowała krótką prelekcje na temat
drogi, którą przechodzi krew od momentu pobrania do podania
pacjentom w szpitalach. Po krótkiej prelekcji została nam rozdana
ochronna odzież i poszliśmy obejrzeć poszczególne laboratoria.
Dowiedzieliśmy się jak się pobiera krew, jak się rozdziela osocze od
krwinek oraz wiele innych ciekawych rzeczy. Wszystkim się podobała ta
wycieczka i wróciliśmy pełni wrażeń, jak dużo badań przechodzi krew i
jak wiele można się z tych badań dowiedzieć.
Praca w laboratoriach, jak się
okazało, nie należy do najprostszej z
powodu tego, że trzeba znać obsługę
poszczególnych skomplikowanych
maszyn i trzeba również wiedzieć, jak
się robi poszczególne badania, żeby
się nie pomylić oraz trzeba być
bardzo skupionym na wykonywanej
pracy. W czasie obchodów po
laboratoriach dowiedzieliśmy się również, że krew jest ważna w
przypadku bezpiecznego
planowania ciąży.
Każdy człowiek powinien
znać grupę krwi i czynnik
RH dla swojego
bezpieczeństwa.

Pamiętajmy,że krew
jest lekiem którego
nie da sie
wyprodukować
Radosław Rogoziński z gr.1
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Od dnia: 1 X 2010r. przy UKS – Moasek rozpoczęło
swoją działalność Koło Bilardowe prowadzone przez
wychowawcę Mariusza Rzadkiewicza. Do czynnego działania
w kole zgłosili się wychowankowie:
 Cyprian Szczutkowski
 Krzysztof Chmala
 Edward Wardal
 Lukasz Jędrzejewski
 Kamil K reft
 Paweł Borowiec
 Eligiusz Banaszak
 Krzysztof Michalski
 Sebastian Kozanecki
Rozpoczęliśmy od poznania regulaminów: ogólnego i
obowiązującego w grach w „ Ósemkę” oraz w „Dziewiątkę”.
Następny krok to doskonalenie techniki uderzeń, trzymania
kija oraz fachowego nazewnictwa. Myślę, że zapał
uczestników będzie coraz większy ponieważ jest to doskonały
sposób spędzania czasu wolnego. Myślę, że dodatkową
zachętą będzie fakt zakupienia bil do
„ Snookera”

M. Rzadkiewicz
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Betlejemski Ogień z Groty Narodzenia Pana Jezusa
Jak co roku harcerze Związku Harcerstwa Polskiego dbają o to, by
na każdym wigilijnym stole mógł zapłonąć Płomień Pokoju wprost z
Groty Narodzenia w Betlejem. Od 12 do 24 grudnia podczas wędrówki
po Polsce Betlejemski Płomień niesiony w harcerskich dłoniach trafia do
rodzin, szkół, kościołów, urzędów, szpitali.
11 grudnia
2010 r. w
rzymskokatolickim
kościele św. Jana
Bosko w Wiedniu
przedstawiciele
organizacji
skautowych z
różnych krajów
Europy po raz 24
uczestniczyli w
uroczystości
przekazania
Betlejemskiego
Światła Pokoju.13 grudnia w Słowackim Smokowcu podczas uroczystej
mszy św. przejęliśmy Światło od skautów, by następnego dnia
przywieźć Je do Szubina do naszego zakładu. Przechowywane w naszej
szopce zostało przekazane przez naszych kolegów do szpitala i Kościoła
parafialnego dla wszystkich mieszkańców miasta. Betlejemskie Światło
Pokoju jest symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych
ludzi i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i
waśni. Roznosząc Betlejemski Ogień po całym kraju i przekazując go
poza granice Polski, pełnimy służbę, ulepszamy świat. Działając w
swoim mieście, regionie, najbliższej okolicy, niesiemy pokój oraz ideę
braterstwa.

SPRAWOZDANIE Z TURNIEJU W HALOWĄ PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR
DYREKTORA ZP MOAS SZUBIN
Dnia 21 grudnia 2010 roku odbył się turniej w halową piłkę nożną w
ramach rozgrywek o Puchar Dyrektora ZP MOAS. W turnieju udział wzięły
cztery grupy wychowawcze. Turniej ten cieszył się wielkim zainteresowaniem,
gdyż piłka nożna w naszej placówce należy do dyscyplin sportu bardzo
popularnych. Mecze były zacięte i bardzo emocjonujące. Podczas meczów
można było obejrzeć niezłe zagrania w wykonaniu naszych wychowanków i
niezliczone parady bramkarskie, a trzeba zaznaczyć, że na tej pozycji mamy
naprawdę kilku dobrych graczy. Wszystkim należą się słowa uznania i
podziękowanie za zaangażowanie podczas rozgrywek. Myślę, że miło
spędziliśmy wtorkowe popołudnie i w końcu mogliśmy się przekonać, że ,,piłką
nasz zakład stoi”.
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KRÓL STRZELCÓW:
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ŁUKASZ KUJAWA GR II
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