Piknik w Smerzynie
DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE
Zakończenie roku szkolnego 2011/12
W sobotę, 30 czerwca 2012 roku obchodzono w naszej placówce
zakończenie roku szkolnego.
Uroczystość rozpoczęto mszą świętą, w której brali udział zaproszeni goście,
pracownicy oraz wychowankowie Zakładu.
Główną część obchodów stanowiło uhonorowanie świadectwami absolwentów
klasy
szóstej,
III
gimnazjum
i
II
zasadniczej
szkoły
zawodowej. Nagrody i
wyróżnienia
odebrali
wychowankowie,
wyróżniający się w
minionym
roku
szkolnym w sposób
szczególny w nauce,
zachowaniu i osiągający
sukcesy
w
szkole,
internacie
oraz
w
warsztatach.
W dalszej części przemówił Dyrektor Zakładu Pan Wiesław Guziński, który
podsumował pracę w kończącym się roku. Nie zabrakło refleksji, podsumowań,
pożegnań i odrobiny humoru, do których przyczyniła się również część
artystyczna
w
wykonaniu
naszych
wychowanków

W dniu 16.06.2012r.z strażnikiem Markiem Bocianem oraz
Przemysławem Szutowiczem udaliśmy się na spotkanie integracyjne do
Smerzyna.
Spotkanie
to
organizowane było przez
Polski Czerwony Krzyż z
Szubina przez Stanisławę
Cabańską. Na tym spotkaniu
chłopacy
z
zakładu
organizowali gry i zabawy
oraz konkursy dla dzieci.
Po
obiedzie
i
odpoczynku udaliśmy się do
Lubostronia zwiedzić pałac oraz park
ale ze względu na silne opady deszczu
nie zrobiliśmy tego. Ze spotkania

byliśmy
zadowoleni
i
utęsknieniem
czekamy
następne.

z
na

Przemysław Szutowicz z gr. II

Joanna Stefaniak- Szmyt
Marta Kaczmarek
Wojciech Wypych
Mieczysław Luchowski
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Wycieczka do zakładu DomGaz
w Szubinie

Turniej LZS

W dniu 25.05.2012 r z inicjatywy pana Zdzisława Baczyńskiego i
Wojciecha Kaszuby odbyła się wycieczka dydaktyczna do zakładu DOMGAZ
w Szubinie. Zakład ten specjalizuje się w budowie kotłów i pieców centralnego
ogrzewania. Wykonywane tu urządzenia
pozwalają ogrzewać małe domy jednorodzinne
jak i duże bloki czy hale produkcyjne. Zgodnie
z tokiem produkcyjnym nasi uczniowie
zwiedzali kolejno działy: spawalni, lakierni
proszkowej
i montowni.
Podstawowym działem zakładu jest
spawalnia.
Jak
opowiadał
nam
oprowadzający, firma chętnie zatrudni
każdą ilość spawaczy i mile byli by widziani
nasi wychowankowie.
Największym
jednak
zainteresowaniem
naszych
uczniów
cieszyła się nowoczesna wycinarka
laserowa.
Ta
całkowicie
zautomatyzowana obrabiarka z dużą
precyzją i równie dużą prędkością i
łatwością potrafi wycinać z blach o
różnych grubościach elementy o bardzo różnych kształtach, które wykorzystuje
się w dalszej produkcji. Bardzo podobały się też gotowe piece wystawione w
magazynie wyrobów gotowych. Ciekawy był próbny rozruch kontrolny jednego
z gotowych już pieców. Uczniowie wykazywali duże zainteresowanie
wykonywaną tu produkcją . W wycieczce udział wzięli: Jakub Rogalski,
Krzysztof Jabłoński, Jakub Majewski, Artur Bartłomiejczyk i Rafał Syrnicki.

W dniu 12 maja wyselekcjonowana kadra piłkarzy z ZP
MOAS wzięła udział w turnieju piłki nożnej organizowanym
przez LZS Szubin na boisku orlik. W naszej grupie wiekowej,
czyli szkół ponadgimnazjalnych, uczestniczyło sześć drużyn.
Poza występami piłkarzy nożnych odbywał się również turniej
drużyn koszykówki chłopców i dziewcząt. Ogólnie na
kompleksie orlika zebrała się bardzo duża grupa osób, która
chciała aktywnie i pożytecznie spędzić swój wolny czas.
Nasza reprezentacja
wystąpiła w składzie
Majewski
Jakub,
Tadrzak Piotr, Paszek
Adrian,
Twardowski
Tomasz,
Przybylski
Adrian,
Jaroszewski
Dawid, Hamulczuk Grzegorz i Lipowski Mariusz. Niestety
w pierwszym meczu turnieju trafiliśmy na drużynę JuniorTim, której ulegliśmy 0:3 i pożegnaliśmy się z zawodami. Nie
był to wstyd, gdyż jak się potem okazało przegraliśmy z
późniejszym zwycięzcą tego turnieju. Przecież wynik nie jest
najważniejszy tylko dobra zabawa i pożyteczne spędzanie
wolnego czasu.
Tomasz Staroń

Wojciech Kaszuba
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W 2012 roku obchodzona jest 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka i setna
rocznica założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie.
Dlatego bieżący rok ustanowiono – decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Rokiem
Janusza Korczaka. Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej – Zakład Poprawczy w
Szubinie zaplanował imprezy związane z obchodami roku korczakowskiego. Jedną z
nich była organizacja festynu dla dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie.
W dzień dziecka
pod opieką
Karola Roj
wychowankowie:
Łukasz
Budziewski,
Artur
Bartłomiejczyk,
Łukasz Słabisz,
Adam
Krzykalski; przeprowadzili w każdej grupie gry i zabawy
ruchowe. Przedszkolaki mogły sprawdzić swoje umiejętności w rzucie do kosza, strzale
do bramki lub unihokeju. W grupie skrzaty dzieci pod
opieką wychowanka Pawła
Borowca i Tomasza
Kaszewskiego –
wychowawcy w ZP MOAS
–
mogły
bawić
się w
grę

W dniu 21 czerwca 2012r wybrani
uczniowie z naszych szkół w ramach nagrody za całoroczny trud brali
udział w wycieczce do Bydgoszczy. Na początku zwiedzaliśmy Muzeum Wojsk
Lądowych. Muzeum to gromadzi zabytki
związane z wojskowymi dziejami Pomorza i
Kujaw
począwszy
od
Powstania
Wielkopolskiego
1918/1919
r.
po
współczesność. Na początku zwiedzaliśmy
wystawę związaną z postacią gen. Maczka,
który zasłynął w czasie polsko – ukraińskiej
wojny w 1919r., wojny obronnej w 1939r.,
walk we Francji w 1940r., walk w Normandii
1944r. oraz podczas wyzwolenia Belgii i
Holandii.
Przy dziedzińcu muzeum znajdują
się ekspozycje plenerowe z ponad 50
egzemplarzami
ciężkiego
sprzętu
wojskowego. Artylerię reprezentują armaty,
haubice i moździerze kalibru 45 do 155 mm,
wśród których na szczególną uwagę
zasługuje francuska 155mm ciężka armata

polowa z 1861 roku wyprodukowana w
Liege i zdobyta przez armię pruską
podczas wojny z Francją w latach 18701871. Eksponowanych jest także 6 armat
i dział przeciwlotniczych oraz torpeda
morska. Osobne miejsce na wystawie
zajmuje sprzęt rakietowy: rakieta
operacyjno-taktyczna 8K-14 (SCUD),
zestawy
przeciwlotnicze
ziemiapowietrze Wołchow i Kub oraz zbiornik na ciekły tlen rakiety V-2, znaleziony na
terenie byłego niemieckiego poligonu wojskowego w Borach Tucholskich. Pokaźną
część ekspozycji zajmują czołgi i transportery gąsienicowe m.in. czołgi średnie T-34/85
i T-55A, czołg pływający PT-76, kołowe transportery opancerzone: BTR-152, BTR-60,
SKOT, BRDM-2 oraz wyrzutnia rakietowa "Katiusza" na podwoziu samochodu ZIS-6.

ruchową na Xboksie.
Współpraca pomiędzy przedszkolem i Zakładem
Poprawczym trwa od 2002
roku i przynosi wymierne
efekty w resocjalizacji
młodzieży. Pracownicy
przedszkola przygotowali na
ten wyjątkowy dzień zabawę
taneczną i smakowite
kiełbaski z grilla. Milusińscy
bawili się wyśmienicie.

5.
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Dzieła fortyfikacyjne reprezentują schrony: bojowy i wartowniczy, a także
pancerna kopuła obserwacyjna pochodząca z umocnień Wału Pomorskiego. Z muzeum
udaliśmy się na Wyspę Młyńską. Stamtąd wyruszyliśmy w rejs po Brdzie Bydgoskim
Tramwajem Wodnym linią Staromiejską .Na początku mogliśmy podziwiać budynek
Opery Nova, Jaz Farny z 1899 roku oraz Katedra Bydgoska pw. św. Marcina i Mikołaja
(1460-1502). Kolejnym z mijanych miejsc była Wyspa Młyńska – zielona enklawa z
rozrzuconymi na jej terenie zabytkowymi obiektami. Większość z tych budynków
spełnia obecnie funkcje muzealne. Widzieliśmy Młyny Rothera.
Najważniejszym punktem rejsu, podczas
którego podziwialiśmy wodny pejzaż miasta, było
śluzowanie. Na śluzie miejskiej z 1915 roku statek
podnoszony jest o 3,5 metra w górę. Zabytkowy
obiekt inżynieryjny umożliwia pokonywanie przez
jednostki pływające różnicy poziomów wody,
spiętrzonej za pomocą jazów znajdujących się na
terenie Bydgoszczy. Następnie obserwowaliśmy
budynek
byłej
Dyrekcji
Pruskiej
Kolei
Wschodniej. Jeden z najokazalszych gmachów w mieście zbudowany został w roku
1889 w stylu manieryzmu niderlandzkiego. Ceglany budynek zdobiony jest bogatym
detalem kamieniarskim. Podróż tramwajem skończyliśmy tuż przy moście Królowej
Jadwigi,
uznawanego
za
najważniejszy w mieście.
Na koniec wycieczki
udaliśmy się na smaczny
posiłek. Do Szubina wróciliśmy
na obiad.
W wycieczce udział
wzięli: Artur Bartłomiejczyk,
Andrzej Michalski, Adrian
Przybylski, Michał Wypych,
Rafał Rogoś, Paweł Borowiec,
Adrian Paszek, Przemysław
Szutowicz oraz nauczyciele Joanna Stefaniak Szmyt i Mieczysław Luchowski. Jak
zwykle bezpieczną podróż zapewnił nam pan Jacek Błoch.

Joanna Stefaniak- Szmyt
Mieczysław Luchowski
7.

DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO ROZEGRANEGO W DNIU 11.06.2012 ROKU – WYNIKI
KOŃCOWE
A. PRZECIĄGANIE LINY:
1. KLASA II GIMNAZJUM
2. KLASA I GIMNAZJUM
3. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
B. PIŁKA NOŻNA:
1. STOLARZE
2. MALARZE
3. ŚLUSARZE
KRÓL STRZELCÓW: ROGOŚ RAFAŁ
C.

SKOK W DAL:
1. ROGOŚ RAFAŁ – 5,30 m

D. RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ /3 KG/:
1. JANIK MICHAŁ – 11,20 m
E. BIEG NA 60 METRÓW:
1. KACZMAREK ADAM
F. JAZDA NA ,,SZALONYM ROWERZE”:
1. SŁABISZ ŁUKASZ - 60,00 m
G. RZUT PODKOWĄ:
1. LIPOWSKI MARIUSZ – 41 PKT.
H. WBIJANIE GWOŹDZIA:
1. RYBKA ADAM
KLASYFIKACJA KOŃCOWA DNIA SPORTU:
1.
2.
3.
4.
5.

KLASA I GIMNAZJUM
ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA
KLASA II GIMNAZJUM
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA III GIMNAZJUM

Wojciech Wypych , Mieczysław Luchowski
8.

DZIEŃ DZIECKA
Jak co roku, z okazji Dnia Dziecka odbył się mecz pomiędzy
pracownikami a wychowankami naszej placówki. Po zaciętym i
wyrównanym spotkaniu lepsi okazali się pracownicy, którzy zwyciężyli
7-6.
Pracownicy:
M. Rzadkiewicz,
T. Staroń, K.
Roj, D. Wypych,
Ł. Uciński, T.
Kaszewski, R.
Dobrowolski, A.
Siuchniński, J.
Duda, W.
Wypych, M.
Luchowski, M. Pietrzak, P.
Marchwiński.
Wychowankowie:
P. Borowiec, G.
Hamulczuk, D. Kowalski,
P. Szutowicz, M. Lipowski,
A. Bartłomiejczyk, J.
Rogalski, A. Krzykalski,
A. Przybylski, D.
Jaroszewski, J. Majewski,
R. Syrnicki.

„MINI EURO 2012”
W dniu 09.06.2012 roku grupa wychowanków pod opieką Karola Roj
udała się na turniej piłki nożnej „MINI EURO 2012”. Mecze rozgrywane były na
boisku Bydgoskiego Zespołu Placówek
Opiekuńczo
Wychowawczych
w
Bydgoszczy. Turniej stal na wysokim
poziomie a nasi piłkarze w składzie
Andrzej Rybczyński, Rafał Rogoś, Damian
Czerwiński, Przemysław Szutowicz i
Kamil Drubko uplasowali się na wysokim
drugim miejscu.
Po
rozegranych meczach czekały na nas przepyszne

kiełbaski z grilla, a nasz
kapitan odebrał przepiękny
puchar i gratulacje od
organizatorów. W dobrych
nastrojach wróciliśmy do
placówki,
bo
przecież
najważniejszy był udział w
tak fajnej imprezie.

M. Luchowski

Wyniki
spotkań:

poszczególnych

Wólka Przybójewska – Moas Szubin 5:6
Moas Szubin – PTZN Bydgoszcz2:3
BZPOW Bydgoszcz – Moas Szubin 2:3

Rafał Rogoś z gr. 3

10.
9.

SPŁYW KAJAKOWY PO POJEZIERZU ŻNIŃSKIM
,, Z JANUSZEM KORCZAKIEM ZDOBYWAMY UŚMIECH
WYCHOWANKA’’
W dniu 26.05 8 wychowanków uczestniczyło w spływie
kajakowym na malowniczej trasie Żnin-Wenecja-Żnin. Wyprawie
patronował Janusz Korczak. Trasa wynosiła ok.18 km i wiodła jeziorami
Czaple, Skarbienickim oraz Weneckim. Na tym ostatnim jeziorze była
chwila wypoczynku podczas której nasi chłopcy zwiedzili pozostałości
grodu warownego. Podczas spływu była piękna bezwietrzna pogoda .
Trzeba powiedzieć, iż
nasze osady bardzo
szybko
złapały
kajakarskiego bakcyla i
już po pierwszym
jeziorze wiosłowanie
szło nadspodziewanie
dobrze. W drodze
powrotnej mogliśmy
zaobserwować trening
ślizgaczy które mijały
nas
z
zawrotną
szybkością.
Ukoronowaniem naszej imprezy było ognisko oraz pieczone kiełbaski
które po takim wysiłku smakowały wspaniale. Wydaje się, patrząc na
zdjęcia naszych chłopców, że patron naszego spływu dopomógł nam,,
zdobyć ich uśmiech'' Cała impreza mogła się odbyć dzięki naszej
wieloletniej współpracy z WOPR w Żninie. W spływie udział wzięli A.
Kaczmarek, A. Bartłomiejczyk, P. Borowiec, Ł. Budziewski, M.
Wypych, D. Buszkowski, Ł. Słabisz oraz A. Przybylski. Opiekę
sprawowali
T.
Półtorak
oraz
H.
Cholewiński.

T. Półtorak

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI DNI SZUBINA
Dnia 2 maja na szubińskim orliku odbył się turniej piłki nożnej z
okazji Dni Szubina. Oprócz nas w tej imprezie uczestniczyły jeszcze trzy
zespoły : Drużyna Nauczycieli, Drużyna Straży Pożarnej i Drużyna
Księży wszystkie mecze rozgrywane były systemem ,,każdy z każdym”.
Ostatecznie zajęliśmy III miejsce.
Skład naszej drużyny, wychowankowie: Paweł Borowiec,
Przemek Szutowicz, Grzegorz Hamulczuk, Tomek Twardowski,
Adam Krzykalski, Adrian Paszek, pracownicy: Tomasz Staroń,
Łukasz Uciński, Daniel Wypych.

Daniel Wypych
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