W blasku Betlejemskiego Światła Pokoju
podzieliliśmy się opłatkiem

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU
Dzisiaj 16.12.2011 r. w Zakładzie Poprawczym w
Szubinie jak co roku przed Wigilią Świąt Bożego
Narodzenia odbyło się spotkanie przy Światełku Pokoju.
Na wieczór ten przybyli pracownicy i wszyscy
wychowankowie
ZP.
Honorowymi
gośćmi
byli
proboszcz parafii Św.Andrzeja i
pani
dyrektor
Danuta
Kaczmarek
ze
Szkoły
Podstawowej nr. 2 w Szubinie.
Ozdobą
wieczoru
były
recytowane
wiersze
i
staropolskie kolędy wykonywane
przez wychowanków ZP oraz
zaproszoną młodzież szubińską.

Łukasz Budziewski z gr. 3
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Już po raz ósmy w Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w
Szubinie zagościło Betlejemskie Światło Pokoju, które jest symbolem pokoju,
wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest
znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni. Jest to
ogień, który płonie bezustannie w Grocie Narodzenia Jezusa
Chrystusa w Betlejem. Legenda głosi, że pierwszym, który
przewiózł je w rodzinne strony był rycerz powracający z wyprawy krzyżowej,
pragnący przekazać najbliższym tchnienie dobroci i pokoju. Obecnie ten święty
ogień jest przekazywany przez skautów i harcerzy.
16 grudnia oficjalnie przywitaliśmy Światło z Groty Narodzenia Pana
Jezusa w Betlejem. Na naszej uroczystości obecni byli zaproszeni goście,
nauczyciele i wychowawcy oraz wszyscy pracownicy zakładu, także były
pracownik, harcerz Kazimierz Baszczyński. Życzenia wszystkim obecnym
złożył najpierw dyrektor zakładu Wiesław Guziński, a także Danuta Kaczmarek
dyrektor z Zespołu Szkół nr 2. ks. Proboszcz Jacek Pawelczyk wraz z
życzeniami przekazał wszystkim świąteczne błogosławieństwo.
W części artystycznej zaprezentowali się nasi koledzy Kamil, Marcin,
Rafał, Grzegorz, Adrian i Paweł. Recytowane teksty poruszały do łez,
zwłaszcza, że dotyczyły naszych własnych wspomnień i przeżyć związanych ze
Świętami Bożego Narodzenia. Do programu chętnie przyłączyła się pani
pedagog Ewa Hałas czytając przepiękny list od matki. Miło też było posłuchać
kolęd w wykonaniu Sebastiana, Przemka i Krzysztofa z zespołu muzycznego,
którego opiekunem jest p. Michalina Kontowicz. Wysłuchaliśmy też
wzruszającej ,,kolędy dla nieobecnych” wykonaną przez specjalnie zaproszoną
na tą uroczystość, Weronikę Nitka z Zespołu Szkół w Kowalewie. Solistka,
swoją interpretacją tej kolędy, głęboko poruszyła wszystkich zebranych, za co
zebrała szczególna owację.
Nad całą oprawą tego ważnego wydarzenia w życiu zakładu i
wszystkich osób, którym nie jest obojętny los innego skrzywdzonego
człowieka, czuwali i przygotowali druhowie z harcerskiego ,,Nieprzetartego
Szlaku” Roman Kociałkowski i Mariusz Rzadkiewicz.
W niedzielę rano wychowankowie zakładu Marcin i Kacper
uczestniczyli w przekazaniu Betlejemskiego Światła do szpitala i kościoła
parafialnego dla wszystkich mieszkańców Szubina.

Roman Kociałkowski
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Lekcja eksperymentów
10 listopada Artur Lejpamer, Patryk Nawalaniec, Rafał Rogoś, Kacper Oleszek i
Artur Bartłomiejczyk odbyli lekcję eksperymentów w Zespole
Szkół Chemicznych w Bydgoszczy. Każdy z wychowanków
miał swoje stanowisko wyposażone w sprzęt i szkło
laboratoryjne, a także mikroskop.Na początku zajęć pani
prowadząca zapoznałam nas z programem i celem
eksperymentów.
Po
krótkiej
pogawędce
wykonywaliśmy ćwiczenia zgodnie z instrukcjami.
Obserwowaliśmy pod mikroskopem świetlnym
zanieczyszczenia znajdujące się na liściach. Liście były
zebrane z centrum miasta Bydgoszczy. Kacper dostrzegł wija drewniaka, który
znajdował się na zabrudzonych blaszkach liścia dębu. Następnym ćwiczeniem
było badanie odczynu pyłu. Za pomocą PAPIERKA WSKAŹNIKOWEGO
odczytywaliśmy Ph, które okazało się kwaśne ze względu na obecność ołowiu
w badanych liściach. W Kolejnych eksperymentach wykorzystywaliśmy, takie
związki chemiczne jak: oranż metylowy, kwas siarkowy, kwas solny, alkohol
etylowy, nadmanganian potasu, ozon, wodę destylowaną, siarczek sodu.Rafał
w przygotowaniach do spalania ozonu, w kolbie znajduje się oranż metylowy.
Wszystkie wykonywane ćwiczenia udowadniały nam zanieczyszczenie
badanego pyłu związkami kwaśnymi pochodzącymi ze spalin samochodowych i
z kominów. Najciekawszym dla nas eksperymentem była reakcja spalania się
siarki oraz inwersja temperaturowa. Rafał podczas wykonywania inwersji
temperaturowej. Teraz już wiemy w jaki sposób powstają kwaśne deszcze oraz
jak niszczona jest powłoka ozonu i co to jest efekt cieplarniany.

K. Hernet
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14 grudnia 2011r w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie
w ramach cyklu „Spotkanie z przygodą” pan Michał Woźniak
opowiedział o swojej wyprawie po Azji Połdniowo-Wschodniej. Wśród
odwiedzonych przez niego państw znalazły się : Tajlandia, Kambodża,
Malezja,
Indonezja.
Kraje
Dalekiego Wschodu od lat
przyciągają
globtroterów
z
całego świata, oferując wspaniałe
zabytki, niespotykane gdzie
indziej tradycje. Pan Michał
powiedział, że ta wspaniała
miesięczna wyprawa wcale nie
była droga. Całość wyniosła go
około pięciu tysięcy złotych. W czasie spotkania, które nosiło nazwę
„Smaki Azji”odbył się także
pokaz fotografii wykonanych w
czasie tej niezwykłej wyprawy.
W spotkaniu tym wzięli także
wychowankowie
naszej
placówki: Łukasz Budziewski,
Marcin Matelski i Radosław
Rogoziński wraz z opiekunami
Andrzejem Schmidt i Mieczysławem Luchowskim. Wycieczka ta odbyła
się w ramach koła fotograficznego.
Mieczysław Luchowski
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JASEŁKA

WYNIKI VI TURNIEJU BILARDOWEGO O PUCHAR PREZESA UKS MOASEK
ROZEGRANEGO 20.12.2011 ROKU.

W dniu 25 stycznia 2012 roku gościliśmy
dzieci z grupy „0” Szkoły Podstawowej nr 1
Szubinie z repertuarem Jasełek. Spotkanie było
miłą okazją do tego, aby zarówno
pracownicy jak i wychowankowie
naszej placówki, mogli ponownie
poczuć świąteczny nastrój. Dzieci,
pod
przewodnictwem
wychowawczyni Pani Anity Pietrzak,
przedstawiły bardzo oryginalną wersję opowieści o
nowonarodzonym Dzieciątku. Do
Betlejem przybywały kolejno
najbardziej znane postacie z
bajek, które składały w darze
swoje radości i troski. Każdy z
widzów
z
powodzeniem
rozpoznał wśród bohaterów bajek
Dziewczynkę
z
zapałkami,
Kopciuszka, Pinokia, Czerwonego Kapturka czy Calineczkę. Na
koniec w wykonaniu małych aktorów zabrzmiało „Pójdźmy
wszyscy do stajenki”. Maluchom podziękował Dyrektor Szkół p.
Józef Kardzis a w dowód wdzięczności otrzymały one słodycze.
Trzeba dodać, że mali goście świetnie czuli się na scenie naszej
auli.
Joanna Stefaniak-Szmyt

TURNIEJ ZOSTAŁ ROZEGRANY SYSTEMEM PUCHAROWYM DO DWÓCH PRZEGRANYCH
MECZY, A OTO KOLEJNOŚĆ:
1. HAMULCZUK GRZEGORZ KL. III GIM.
2. CHMALA KRZYSZTOF KL. III GIM.
3. JĘDRZEJEWSKI ŁUKASZ KL. I GIM.
4. JAROSZEWSKI DAWID SP
5. TADRZAK PIOTR ZSZ
6. RYBICKI DAMIAN KL. II GIM.
7. GOSZKOWSKI EMIL SP
8. BARTŁOMIEJCZYK ARTUR SP
9. KOZANECKI SEBASTIAN ZSZ
10. KOSOWSKI PATRYK KL. III GIM.
11. BOROWIEC PAWEŁ KL. II GIM.
12. BUDZIEWSKI ŁUKASZ ABSOLWENT
13. RYBKA ADAM KL. I GIM.
14. PIEKARSKI KONRAD KL. I GIM.
15. RYBCZYŃSKI ANDRZEJ KL. II GIM.
16. WARDAL EDWARD ZSZ
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY TURNIEJÓW
BILARDOWYCH:
I TURNIEJ 2006 ROK – NOWECKI KAMIL
II TURNIEJ 2007 ROK – PELPLIŃSKI MATEUSZ
III TURNIEJ 2008 ROK – SZCZUTKOWSKI CYPRIAN
IV TURNIEJ 2009 ROK – WRÓBEL ADAM
V TURNIEJ 2010 ROK – MICHALSKI KRZYSZTOF
ORGANIZATOR TURNIEJU: WYPYCH WOJCIECH.

Wojciech Wypych
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„DZIEWIĄTKA” W MOASIE
W tym miesiącu odbył się międzygrupowy turniej bilarda w ramach
rozgrywek o Puchar Dyrektora ZP – MOAS w Szubinie i tym samym jako
pierwszy otworzył cykl tych rozgrywek w sezonie 2011/2012. To zdarzenie
rekreacyjno - sportowe miało miejsce 19.10.2011 roku w auli naszego zakładu.
W zawodach wzięło udział ośmiu wychowanków, po dwóch z każdej grupy.
Turniej był bardzo zacięty, ale też zachowanie i postawa wychowanków
podczas jego trwania zasługiwała na pochwałę. Postawą fair play wyróżnił się
wychowanek Edward Wardal, który zgodził się na powtórzenie partii w meczu z
Sebastianem Kozaneckim o wejście do finału, po dyskusyjnym błędzie. Los i tak
nagrodził wychowanka, gdyż zajął pierwsze miejsce indywidualnie i tym samym
dzięki dobrej postawie drugiego podopiecznego, grupa IV zajęła I miejsce w
klasyfikacji zespołowej.
Oto końcowa klasyfikacja turnieju:
indywidualna

zespołowa

I m. – E. Wardal – gr. IV

I m. – grupa IV

II m. – Z. Wróblewski – gr. IV

II m. – grupa I

III m. – J. Rogalski – gr. I

III m. – grupa II

Siatkówka
Zawody były emocjonujące, a rywalizacja sportowa odbyła się
w myśl zasady „fair play”. Nad przebiegiem zawodów pod
względem
zgodności
przepisów czuwał
wychowawca
Tomasz
Staroń.
Pierwsze miejsce
zajęła
drużyna
grupy I, która
wygrała wszystkie
trzy mecze, nie
przegrywając przy tym ani jednego seta. Kolejne miejsca
zajęły: drugie grupa IV, trzecie grupa III i czwarte grupa II.
Poziom zawodów był wyrównany, a o zwycięstwie
wychowanków grupy I zadecydowała lepsza dyspozycja w
dniu zawodów.
Adam Kulczyk

IV m. – grupa III

Z tego miejsca chciałbym podziękować koledze Mariuszowi
Rzadkiewiczowi za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu turnieju.

A. Kulczyk
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”

„GORĄCY TENIS”

Rozgrywki w ramach Pucharu Dyrektora nabierają rozpędu. Minęły
zaledwie dwa tygodnie od turnieju piłki nożnej, a już zakończyły się rozgrywki
w tenisie stołowym. Jak
zwykle brały udział drużyny
czterech grup internatowych.
Zawody odbyły się w miłej i
kulturalnej atmosferze chociaż
emocji nie brakowało. Na
końcową
najważniejszą
klasyfikację decydującą o
kolejności
zajmowanych
miejsc składała się rywalizacja
indywidualna i debel.
Najlepszymi zawodnikami w klasyfikacji indywidualnej okazali się:
1m. Sebastian Kozanecki z grupy II,
2m. Przemysław Szutowicz z grupy III,
3m. Emil Goszkowski z grupy I,
4m. Michał Wypych z grupy III .

MOAS

W środę 21.12.2011 roku gościliśmy kilka przedstawicielek kółka
europejskiego KWIAT EUROPY ,
działającego przy Gimnazjum nr 2 w
Szubinie wraz z opiekunem koła Panią
Agnieszką Grobelną – Staniszewską.
Okazję do spotkania stanowiła podjęta
przez założycielkę koła europejskiego
EUROOPEN ZP - MOAS współpraca, w
ramach której wymieniamy doświadczenia i pogłębiamy wiedzę nt. Unii
Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Katarzyna Hernet,
która w tym roku szkolnym dołączyła do grona EUROOPEN jako opiekun.
Innym celem tego wspólnie spędzonego czasu, było dzielenie się
wiadomościami związanymi z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia w
krajach Wspólnoty.

W deblu kolejne miejsca zajmowały:
grupa III – I miejsce,
grupa I – II miejsce,
grupa IV – III miejsce,
grupa II – IV miejsce

Czas upłynął nam
bardzo szybko i ciekawie, w
prawdziwie
świątecznej
atmosferze, do której
dodatkowo przyczynił się
wychowanek
Przemek
Szutowicz, przygrywający
na
gitarze
podczas
wspólnego śpiewu kolęd.

Jak wynika z przedstawionych
powyżej
rezultatów
bezkonkurencyjnymi
zwycięzcami
turnieju okazali się wychowankowie
grupy III przed wychowankami grup
I, II i IV. Organizatorom turnieju czyli
Panu Arkadiuszowi Siuchnińskiemu i Adamowi Kulczykowi pomagali
podopieczni: „fotoreporter” Tomasz Twardowski i „szef” ochrony” Jakub
Majewski.
zredagował: mgr A. Kulczyk

Joanna Stefaniak- Szmyt
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W dniu 9 lutego 2012r. wychowankowie Zakładu Poprawczego w
Szubinie w ramach koła fotograficznego wzięli udział w spotkaniu
zorganizowanym przez Centrum Nurkowe Piechcin w Szubińskim
Domu Kultury „Nurkowe ABC”. W czasie spotkania zaprezentowany
został podstawowy sprzęt potrzebny do nurkowania oraz zdjęcia
wykonane w czasie podwodnych wycieczek. Wycieczkę na spotkanie
zorganizowali nauczyciel zawodu Andrzej Schmidt i nauczyciel
Mieczysław Luchowski. Wychowankowie z zaciekawieniem wysłuchali
wykładu o sprzęcie do nurkowania oraz obejrzeli pokaz multimedialny.

PIŁKA W GRZE
W „Andrzejki” odbył się międzygrupowy turniej halowej piłki
nożnej w ramach rozgrywek o Puchar Dyrektora ZP – MOAS w
Szubinie. Zawody przebiegły w bardzo dobrej atmosferze, po mimo
zaciętej rywalizacji. Tegoroczne zawody stały na bardzo wysokim
poziomie i pomimo krótkiego czasu gry padało dużo bramek.
Bezapelacyjnie
najlepszą
drużyną
okazała
się
„dwójka”.
Wychowankowie tej grupy na czele z królem strzelców turnieju
Sebastianem Kozaneckim (17 bramek) byli w tym dniu nie do pokonania.
Bardzo wyrównany poziom prezentowały zespoły grupy trzeciej i
pierwszej. Zajmując kolejno II i III miejsce. W bezpośrednim pojedynku
padł wynik 3 : 2. Zawodnicy grupy IV wyróżnili się dużą wolą walki
chociaż byli w tej stawce najsłabszym zespołem. Arbitrem zawodów był
kolega Daniel Wypych, a pomagał mu dokumentując fotograficznie i
dziennikarsko
całą
imprezę
Adam Kulczyk.
Adam Kulczyk

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

Mieczysław Luchowski
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Kolegium redakcyjne
mgr Tomasz Kaszewski
R. Rogoziński; mgr Adam Kulczyk; mgr Henryk Wojtas, Kamil Ganiuszkin,
mgr A. Siuchniński, mgr M. Luchowski, mgr K. Hernet, mgr D. Wypych, mgr
W. Wypych,
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