DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

Upamiętnienie Roku Janusza Korczaka
w szkołach przy ZP-MOAS w Szubinie
Dzień 09.05.2012 stał się symbolem słynnego Doktora Janusza
Korczaka. Wszyscy uczniowie naszej placówki, w ramach zajęć
szkolnych, mieli okazję przybliżyć sobie sylwetkę i działalność
wielkiego pedagoga, dzięki projekcji filmu „Korczak” w reżyserii
Andrzeja Wajdy.
Po obejrzeniu projekcji wychowankowie wykonali prace plastyczne
inspirowane poruszającymi scenami dzieła filmowego. Poniżej
prezentujemy najciekawsze z nich. Autorzy prac : Krzysztof Michalski,
Damian Rybicki, Robert Jadczak , Jakub Rogalski

Joanna Stefaniak- Szmyt
Mieczysław Luchowski
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Misje o temat ostatniego w tym roku
szkolnym Weekendu z księdzem Bosko dla
gimnazjalistów, który odbył się w dniach 13 – 15
kwietnia. Tym razem do seminarium przyjechało
razem ze swoimi opiekunami 42 chłopaków z
Poznania, Szczecina – Wielgowa, Kawnic, Konina,
Szubina, Bydgoszczy, Lubrzy, Debrzna i Ciążenia. Cały weekend
poświęcony był misjom, a wszystkie punkty programu miały charakter
iście misyjny. Na weekend przybyli także Karolina, Kamila i Arek –
wolontariusze misyjni, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami, jakie
zdobyli będąc na misjach w Paragwaju i Afryce.
Pierwszy dzień weekendu rozpoczął się dosyć spokojnie. Po ulokowaniu
się w pokojach i kolacji, odbyło się spotkanie integracyjne, na którym
można było poznać się nawzajem, rozśpiewać, potańczyć, a w kilku
grach wygrać coś słodkiego. Następnie na terenie ogrodu, miała miejsce
„Droga światła” – nabożeństwo ze świecami, przygotowane przez
alumnów,
podczas
którego
podążaliśmy
śladem
objawień
Zmartwychwstałego Jezusa i wsłuchiwaliśmy się w rozważania napisane
na podstawie listów misjonarzy i wolontariuszy. Wieczorem, dzięki
wolontariuszom, ”weekendowicze” mieli możliwość usłyszeć o
Paragwaju. Ich wypowiedzi były wzbogacone licznymi zdjęciami i
filmami. Na zakończenie dnia były modlitwy, po których miało miejsce
tradycyjne salezjańskie słówko na dobranoc wygłoszone przez ks.
Dariusza Gojko SDB.
Sobota rozpoczęła się bardzo wcześnie. Wszyscy zgromadzili się w
kaplicy seminaryjnej, aby odśpiewać Godzinki, a później uczestniczyć
we Mszy świętej. Po śniadaniu i porannej kawie rozpoczęły się zajęcia w
grupach. Uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy, a każda grupa miała
przydzielone konkretne zadanie do wykonania, m.in. gotowanie poryczy
(afrykańska kasza), wykonanie instrumentów muzycznych (grzechotki z
kokosów, perkusja z wiaderka, flety z butelek), namalowanie wioski
misyjnej oraz stworzenie krótkiej prezentacji jednego dnia z życia
jakiegoś plemienia. Po skończeniu zadań każda z grup miała okazję do
zaprezentowania tego, co udało się stworzyć. Niektórzy z naszych
chłopaków zostali przebrani za kobiety z dalekiej Afryki.
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Kolejnym punktem była terenowa gra misyjna, w czasie której trzeba
było wykazać się wieloma umiejętnościami fizycznymi i intelektualnymi.
Po prawie dwugodzinnej grze wreszcie nadszedł czas na niezwykły obiad
– również misyjny. Dlaczego niezwykły i misyjny? Bo w wielu krajach
nie używa się sztućców, czego mogli doświadczyć uczestnicy weekendu.
( zupa ogórkowa i gulasz z kaszą- najbardziej szczęśliwy był Łukasz)
Po obfitym obiedzie, miało miejsce spotkanie z wolontariuszami,
dotyczące Afryki. Następnie nadszedł czas na odrobinę ruchu, jakim
była tzw. piłka boliwijska. Krótki zarys, jak to wygląda: duże boisko, 2
bramki, 3 piłki, 4 drużyny grające jednocześnie, ale każda gra przeciwko
sobie.( Michał został królem strzelców) Niewątpliwie na boisku robi się
duże zamieszanie, ale towarzyszy temu naprawdę wielka zabawa. Po
zmaganiach sportowych wszyscy znów zgromadzili się w kaplicy, aby
adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a wiele osób
skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania. Po kolacji chętni mieli
możliwość zwiedzić lądzki klasztor, a wieczorem odbyła się projekcja
filmu „Krwawy diament”. Dzień zakończyły modlitwy i słówko
wieczorne.
Niedzielę uczestnicy weekendu zaczęli wspólną śpiewaną jutrznią
z księżmi i alumnami seminarium. Po śniadaniu miało miejsce spotkanie
z księdzem Piotrem Szumnym SDB, misjonarzem z Maroka. Następnie
wszyscy uczestniczyli w Eucharystii, w czasie, której modliliśmy się w
intencji księdza Dyrektora Ryszarda Sadowskiego SDB, który obchodził
swoje imieniny. Ostatnim punktem weekendu był test, dotyczący
wszystkich weekendowych spotkań, które odbyły się w tym roku.
Nagrodą główną jest wyjazd do Włoch w miejsca, gdzie urodził się, żył i
pracował św. Jan Bosko.
Jak już zostało wspomniane, był to ostatni weekendowy zjazd w
tym roku szkolnym w którym uczestniczyli Radosław Rogozińskiweteran już 3 raz, Łukasz Słabisz, Michał Wypych, Radosław
Rogoziński oraz Jakub Majewski.

Dnia 1.03.2012 r. w Rejonowej
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polską dziennikarką, korespondentką
wojenną, reporterką. Pani Maria przez
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wiadomości nie będzie” (2000) –
realizacja, scenariusz, „Dziady” (2000) – realizacja, scenariusz, „Jutro
będzie inacze”j (2004) – pomysł filmu, „Pożądana Niepożądana”
(2005) – realizacja, scenariusz, „Zwariowałam”

(2006) – realizacja.

Wśród otrzymanych przez nią nagród i wyróżnień znajdują się m.in. :
Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego (1994),
Buzdygany (Polska Zbrojna) (1995), Kryształowe Zwierciadła (1998),
Nagroda im. Dariusza Fikusa (1998), Wyróżnienie na Ogólnopolskim

Tomasz Półtorak
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Niezależnym Przeglądzie Form Dokumentalnych NURT za film „Jutro
będzie inaczej” (2005).
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Ponadto jest autorką książki „Zwariowałam czyli widziałam w
Klewkach” opowiadającej o
korupcji i niewyjaśnionych
aferach

we

współczesnej

Polsce.
W

ramach

koła

fotograficznego,
spotkaniu

udział

w
wzięli

wychowankowie szubińskiego Zakładu Poprawczego: Patryk Kosowski,

WIZYTA W PKOL

Adrian Przybylski, Przemysław Szutowicz, Łukasz Budziewski, Daniel
Buszkowski pod opieką nauczyciela zawodu Andrzeja Schmidta i
nauczyciela Mieczysława Luchowskiego. W czasie ponad dwu
godzinnego

spotkania

dziennikarka

podzieliła

się

swoimi

spostrzeżeniami

i

doświadczeniami
nabytymi

podczas

swoich

licznych
podróży.

Opowiedziała między innymi o pobycie na Bałkanach w czasie wojny w
byłej Jugosławii, na Litwie, gdy ta walczyła o swoją niepodległość, w
Turcji, w czasie bitew z Kurdami. Mowa była też o cyklach reportaży
„Telewizja objazdowa” nadawanych w TVP Info, gdzie dziennikarka

Piotr Tadrzak i Adrian Paszek pod opieką wychowawcy Tomasza
Staronia odwiedzili Polski Komitet Olimpijski. Powodem, dla którego
udali się do warszawy był finał programu „Sport przeciw agresji”
Adrian Paszek z gr. 4

ukazała życie normalnych, zwyczajnych ludzi. Spotkanie było bardzo
ciekawe i przybliżyło nam, na czym polega praca dziennikarska.
Mieczysław Luchowski
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Dnia 11 kwietnia 2012 r. do Bydgoskich Zakładów Sklejek
nauczyciele zawodu Tomasz Kmieć i Jacek Duda zorganizowali
wycieczkę dla wychowanków. Zakład ten produkuje materiały drewnopochodne w postaci sklejki. Wyjazd został poprzedzony zajęciami na
temat
procesu produkcyjnego sklejki,
wychowankowie zostali
zapoznani z programem i regulaminem wyjazdu.
Po przybyciu na
miejsce pan technolog ,
w
krótkim
zarysie
opowiedział
nam
historię
zakładu
i
przedstawił
profil
produkcji.
Pokaz
zakładu rozpoczęliśmy
od składu, gdzie drewno
do wyrobu sklejki jest
sezonowane w wodzie
dokładnie w rzece Brdzie. Materiałem do wyrobu sklejki są cztery
gatunki drewna buk, brzoza, olcha i sosna. Pierwszym etapem produkcji
jest przycinanie dłużyc na określone długości następnie odbywa się
korowanie. Duże wrażenie wywarła na nas ilość przetwarzanego drewna
w ciągu doby i urządzenia do tego zastosowane. Następnym etapem
produkcji było przenoszenie przez dźwig drewna do dużych komór
gdzie odbywało się parzenie (parowanie drewna) w celu uplastycznienia
przed skrawaniem . Następnie po przejściu do hali znajdowała się wielka
maszyna gdzie okorowane i pocięte wyrzynki podlegały skrawaniu
obwodowemu. W wyniku tego procesu powstała długa cieńka wstęga
drewna o grubości ok. 3 mm nazywana fornirem który jest głównym
materiałem z którego jest zbudowana sklejka . Następnie pozyskany
materiał przechodził proces suszenia i cięcia.
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Potem przeszliśmy do miejsca w którym powierzchnie forniru za
pomocą walców klejarskich powleka się klejem. Powleczone klejem warstwy
forniru składane są w sposób krzyżowy w pakiety. Klej utwardza się pod
ciśnieniem w mocno nagrzanych prasach hydraulicznych- wielopółkowych.
Wykończenie sklejki polega na formatowaniu (cięciu) i obróbce powierzchni
przez szlifowanie obydwu stron w zależności od zastosowania sklejka podlega
również foliowaniu. Tak przetworzony produkt jest przygotowany do handlu i
przewożony do magazynu.
Wycieczka, choć tylko
kilku godzinna, pozwoliła
na poznanie jednego z
siedmiu
tego
typu
zakładów znajdujących się
w
Polsce.
Wychowankowie poznali
poszczególne
etapy
produkcji
obserwując
pracę maszyn i osób, od
surowego drewna do
wyprodukowania
produktu finalnego jakim jest sklejka. Uczniowie mogli zobaczyć organizację
pracy poszczególnych działów oraz zapoznali się z kwestią zatrudnienia w tym
zakładzie. Poznali rolę i znaczenie organizacji
w zespole oraz
odpowiedzialność każdego pracownika za
powierzone mu zadania.
Na zakończenie podziękowaliśmy panu technolog za zorganizowanie
spotkania oraz przekazanie wielu interesujących informacji.

Nauczyciel zawodu: Tomasz Kmieć
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W dniu 27.04 uczestniczyliśmy w
fantastycznej
imprezie
mistrzostwach
STRONG
MAN
okręgu
poznańskiego
rozgrywanych w
Zakładzie Poprawczym w
Trzemesznie. W
zawodach uczestniczyło
12 wychowanków
z
6
zakładów
poprawczych.
Poziom zawodów był
bardzo
wysoki,
osiągnięto wiele znakomitych rezultatów. Rywalizowano w 6
konkurencjach. Imponująca była oprawą sędziowska oraz zaproszeni
goście
Irek Kuraś- wicemistrz świata Strong man
Mirosław Olejniczak - mistrz Polski w Kulturystyce
Karina Koszela- medalistka mistrzostw Europy w boksie
Rafał Walczak- zawodnik Strongman
Zwycięzcami okazali się zawodnicy z Trzemeszna i Poznania. W tak
doborowym towarzystwie nasi chłopcy
osiągnęli bardzo dobre wyniki Andrzej
Michalski 8 m a Damian Rybicki 7m.
Cała impreza była przygotowana w
sposób
perfekcyjny
z
dużym
zaangażowanie sponsorów z Trzemeszna.
Wszystko
wskazuje,
ze
niedalekie
Trzemeszno wyrasta nam na prawdziwego
potentata w sportach siłowych. Do
zobaczenia na kolejnej imprezie za rok.
Z wypowiedzi uczestnikówDla mnie najcięższą konkurencją był spacer Buszmena. Cieszę się z
osiągniętego rezultatu. Na zawodach było bardzo fajnie- poznałem
Strongmanów oraz innych chłopaków.
Nagorzej było na ścianie płaczu oraz na zegarze. fajna impreza,
chciałbym tu przyjechać za rok.
Damian Rybicki z gr. III
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WYCIECZKA DO ZOO
Dnia 25.04.2012 odbyła się wycieczka do Ogrodu Zoologicznego
w Myślęcinku, którą zorganizowała pani Katarzyna Hernet. Wraz z nią
opiekę sprawowała pani Marta Kaczmarek. Uczestniczyło w niej sześciu
wychowanków
naszej
placówki:
Michał Wypych, Daniel Buszkowski,
Rafał Syrnicki, Konrad Piekarski,
Jakub
Majewski
oraz
Artur
Bartłomiejczyk. Po zoo oprowadzała
nas pani przewodnik, która w ciekawy
sposób przedstawiła informacje o
różnych zwierzętach. Mieliśmy okazję
zobaczyć m.in. niedźwiedzie,
wilki
czy
rysie.
Zainteresowaniem
naszych
wychowanków cieszyły się też
klatki z małpami czy lemurami.
Największą atrakcją okazał się
jednak pyton królewski. Mimo,
że wystawa z wężami nie była
dostępna dla zwiedzających,
nasi wychowankowie mieli
okazję dotknąć i sfotografować
się z tym pięknym gadem. Wycieczka okazała się bardzo udana.
Dostarczyła nam wielu niesamowitych wrażeń.

Marta Kaczmarek
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WIELKANOC 2012

„Rynek- spacer
przez wieki”

W
ramach koła fotograficznego działającego przy szkołach
naszej placówki w dniu 8.05.2012 r. trzech wychowanków:
Łukasz Budziewski, Daniel
Buszkowski
i
Adrian
Przybylski wzięli udział w
przedpremierowym
pokazie
fotograficznym „Rynek- spacer
przez
wieki”.
Wystawę
zorganizowali Muzeum Ziemi
Szubińskiej i Urząd Miejski w Szubinie. Na wystawie można
zobaczyć jak wyglądał
Rynek w Szubinie na
początku XX wieku a jak
wygląda dzisiaj. Można
było zobaczyć czarno białe fotografie z okresu
międzywojennego jak i
piękne,
współczesne,
wykonane z lotu ptaka fotografie. Zdjęcia przypomniały nam
także, że na rynku znajdował się
dawniej dworzec
autobusowy i stacja paliw. Wycieczkę
zorganizowali
opiekunowie koła Andrzej Schmidt i Mieczysław Luchowski.
Mieczysław Luchowski
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Spora grupa wychowanków spędziła święta Wielkanocne w
zakładzie. Na pewno się nie nudziła. Zgodnie z tradycją święta
rozpoczęły się uroczystym śniadaniem podczas którego Rafał Rogoś
przeczytał fragment pisma świętego o zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
Jak co roku czekała na naszych wychowanków spora ilość konkursów,
imprez sportowych oraz projekcja filmu nominowanego do nagrody
„Oskara” pt: „W ciemności” Agnieszki Holland. Dużym, pozytywnym
zaskoczeniem było zorganizowanie turnieju gier i zabaw dla wszystkich
podopiecznych z wykorzystaniem elementów wielu dyscyplin
sportowych. Wychowankowie musieli wykazać się sprawnością fizyczną
z akcentem na zwinność i szybkość. Różnorodność konkurencji
dodawała tylko pikanterii dobrej zabawie, a zaangażowanie
wychowanków świadczyło o trafieniu z pomysłem. Najbardziej
zaangażowani i zwycięzcy otrzymali nagrody regulaminowe.
Z zasięgniętych opinii
nikt się zbytnio nie nudził, a
czas aktywnego odpoczynku
szybko się skończył.
Adam Kulczyk
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