DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

W części artystycznej zaprezentowali się nasi koledzy Mikołaj,
Tomek, Adam, Grzegorz, Michał, Adrian, Arek i Radek. W programie
słowno muzycznym zaprezentowano zwyczaje obchodzenia wigilii i dni
świątecznych, a które dotyczyły naszych własnych wspomnień i przeżyć
związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Miło też było posłuchać
kolęd w wykonaniu Radka i Arka z zespołu muzycznego, którego
opiekunem jest p. Michalina Kontowicz.

Zapalmy ogień niech
połączy nas
Zapalmy ogień
rozniećmy go w nas
Zapalmy
ogień
w
Narodzenia Boga Czas

19 grudnia oficjalnie przywitaliśmy Światło z Groty
Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem. Na naszej uroczystości
obecni byli zaproszeni goście, nauczyciele i wychowawcy oraz
pracownicy zakładu.
Wśród osób zaproszonych nie zabrakło harcerzy
seniorów Kazimierza Baszczyńskiego i Zbigniewa Zbieranka.
Po przywitaniu
Betlejemskiego Światła Pokoju, życzenia
wszystkim obecnym złożył najpierw dyrektor Zakładu W.
Guziński, a także G. Rojek dyrektor z Zespołu Szkół nr 2.
Pani Alina Gordon dyr. Szubińskiego Domu Kultury wraz z
życzeniami przekazała podziękowanie i wyróżnienie dla
Bartka Mieszkowskiego za udział w konkursie i wykonanie
ozdób świątecznych
ks. Proboszcz J. Pawelczyk przekazał
wszystkim świąteczne błogosławieństwo.
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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.

Roman Kociałkowski

2.

Gwiazdkowe zajęcia koła europejskiego
W
poniedziałek
17
grudnia 2012 roku
odbyło się kolejne
spotkanie
uczestników
kół
europejskich
z
Zespołu Szkół nr 2
w Szubinie oraz z
naszej
placówki.
Towarzyszył nam pan

„Szlachetna Paczka”

Mieczysław

Luchowski, który
skrupulatnie
fotografował
integrację.
Nasi
wychowankowie
działający na co dzień
w
kole
Euroopen
przygotowali
słodki
poczęstunek
oraz
oprawę
muzyczną
spotkania przy akompaniamencie gitar. Było wspólne
kolędowanie, wymiana wiadomości na temat zwyczajów
bożonarodzeniowych w krajach Unii Europejskiej, a przede
wszystkim mile spędzony czas. Wraz z opiekunką koła Kwiat
Europy, panią Agnieszką Grobelną – Staniszewską,
ustaliliśmy, że spotkania z okazji Świąt staną się tradycją i
stałym elementem współpracy.
Następne spotkanie zaplanowano przed Wielkanocą.

„Wyobraź sobie świat, w którym ludzie są nawzajem na siebie
otwarci i życzliwi. Pomagają tym, którzy
znaleźli się w potrzebie. Otwierają się na
innych,
próbują
zrozumieć.
Taką
społeczność budujemy w SZLACHETNEJ
PACZCE.
Łącząc potrzebujących z osobami, które
chcą pomagać budujemy mosty między
ludźmi. Dajemy im siebie zauważyć, a w
pomocy
materialnej wyrazić miłość, dać sygnał jesteś ważny.”
(www.szlachetnapaczka.pl)
Pracownicy
Zakładu
Poprawczego włączyli się w
akcję, dzięki której udało się
wesprzeć
potrzebującą
rodzinę z terenu gminy.
Oprócz
artykułów
papierniczych zebrano kwotę
710 zł, za którą zostaną zakupione prezenty dla dzieci oraz
artykuły pierwszej potrzeby. Cieszy, że nie pozostaliśmy
obojętni na potrzeby innych.

Joanna Stefaniak-Szmyt
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ZAJĘCIA MIKOŁAJKOWE

WYCIECZKA „BIEDRONEK” DO STOLARNI
Dnia 3.12.2012r
w
warsztatach szkolnych dział
stolarni gościliśmy
dzieci i
nauczycieli z Samorządowego
Przedszkola nr 3,
grupa
„Biedronek”.
Na zajęciach
przedszkolaki wraz z pomocą
wychowanków
wykonywały
ozdoby świąteczne w postaci
choinek, które na własny sposób
dekorowały.
Każdy
przedszkolak otrzymał również dodatkowe ozdoby wykonane wcześniej
przez uczniów zakładu. Wycieczka była bardzo udana i dostarczyła
dzieciom i wychowankom niesamowitych wrażeń. Po raz pierwszy
„Biedronki”
miały
okazję
poznać miejsce pracy w stolarni
i narzędzia jakimi posługuje się
stolarz w czasie wykonywania
czynności . Za aktywny udział
w zajęciach jak również godne
reprezentowanie
placówki
podziękowania
dla
wychowanków G.Hamulczuk,
A.Paszek, S. Kozanecki, R.
Rogoziński.
Zajęcia
przeprowadził nauczyciel Tomasz Kmieć .

Kim jest święty Mikołaj?
Jak pracuje i kto mu pomaga? na te i inne pytania dzieci

próbowały znaleźć odpowiedzi, w czym
pomagali im Adrian Przybylski i Mikołaj Leć. Dokładnie w dzień Św.
Mikołaja, jak co roku, udaliśmy się do Samorządowego Przedszkola nr 2
w Szubinie, aby miło spędzić czas w obecności społeczności
przedszkolnej. Wychowankowie przeczytali dzieciom kilka świątecznych
historyjek, po czym wszyscy mogli
wykazać się talentem plastycznym
i narysować swój wymarzony
prezent lub dorysować brakujące
elementy stroju Mikołaja. Zarówno

przedszkolaki jak i my bawiliśmy się
świetnie.

Joanna Stefaniak-Szmyt
Tomasz Kmieć
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Oflag 64 w Szubinie

NIECODZIENNY POKAZ

W
ramach
programu
„Kształtowanie
tożsamości
wychowanków” realizowany jest w
naszej placówce projekt „Oflag 64 w
Szubinie- ocalić
od zapomnienia”.
Głównym zdaniem projektu jest stworzenie
makiety szubińskiego Oflagu. Prace już trwają.
Najbardziej zaangażowanym w powstanie makiety
jest
Grzegorz
Hamulczuk. Makieta
powstaje
pod
czujnym
okiem
nauczyciela zawodu
pana Tomasza Kmiecia. Pomysłodawcą
powstania makiety jest mieszkaniec
Szubina,
pracownik
naukowy
Uniwersytetu
Kazimierza
Wielkiego, pan Mariusz Winiecki.

W dniu 03.12.2012 zaprosiliśmy do naszej placówki
gości z biura AMER-TOUR, którzy organizują pokazy
czerpania

papieru.

Społeczność

Zakładu

miała okazję wziąć udział
w

warsztatach

edukacyjnych i dzięki nim
zapoznać się pokrótce z
historią
wynalazku,

samego
jakim

jest

papier oraz sposobami
pozyskiwania
materiału

w

ciągu

dziejów.

Mieczysław Luchowski
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Wychowankowie czynnie włączyli się w dawne metody
wytwarzania papieru z masy papierowej przez obsługę
specjalnej prasy. Inna grupa wychowanków próbowała
barwienia
japońską,
inna

-

techniką
a

jeszcze

pisania

za

pomocą gęsiego pióra i
odciskania

pieczęci

lakowych.
Zajęcia, trwające
około

godziny,

nie

pozwoliły uczestnikom na nudę, a wielu z nich dało
możliwość
pamiątkowych

uzyskania
kartek

własnoręcznie

z

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Dla uczczenia Dnia Niepodległości 11 listopada 2012 r. o godz.
12.00 rozpoczęto biegi w których udział wzięło 157 uczestników, mniej
niż w poprzednie lata. Biegi rozegrano w różnych kategoriach
wiekowych od przedszkolaka do ludzi
złotego wieku.
Wyjątkowo
biegi
miały
charakter
rekreacyjny
nie
było
zwycięstw, wszyscy którzy brali udział
w
zawodach
otrzymali
drobny
upominek oraz dla wszystkich którzy
ukończyli bieg zostały rozlosowane
nagrody
ufundowane
przez
organizatorów.
Organizatorami
i
fundatorami nagród byli: Urząd Gminy
w Szubinie, MZOSIR w Szubinie,
GKRPA w Szubinie, UKB w Szubinie oraz Ognisko TKKF InstalatorPelikan w Szubinie.
W biegu brała udział czteroosobowa ekipa z MOAS Szubin pod
opieką
Tomasza

czerpanego

papieru i opatrzonych lakową
pieczęcią.

Kaszewskiego. Triumfatorem biegu głównego był Mikołaj Leć z gr. 4.

Joanna Stefaniak-Szmyt

Mikołaj Leć z gr. 4
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BILARD„DZIEWIĄTKA – TRZYNASTEGO”
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
2012/2013.
Te
zawody
rekreacyjno - sportowe miały
miejsce 13.11.2012 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. Trzynastka okazała się szczęśliwa dla reprezentanta grupy
czwartej Edwarda Wardala, który obronił indywidualnie tytuł
zeszłorocznego zwycięzcy.
Klasyfikacja końcowa turnieju:

indywidualna
I m. – E. Wardal – gr. IV
II m. – S. Kozanecki – gr. II
III m. – D. Rybicki – gr. III
IV m. – J. Rogalski – gr. I

zespołowa
I m. – grupa IV i III
II m. – grupa I i II

Podziękowania koledze Mariuszowi Rzadkiewiczowi za
pomoc we współorganizacji i przeprowadzeniu turnieju.

Andrzejki na wesoło
30 listopada po raz drugi w naszej placówce
z
okazji
Andrzejek
odbyła
się
okolicznościowa impreza. Całość przygotował
i
prowadził
wychowawca
Arkadiusz
Siuchniński we współpracy z wychowawcą
Tomaszem Staroniem. Impreza składała się
dwóch części.
W pierwszej wychowankowie z kółka
kabaretowego zaprezentowali się w specjalnie
przygotowanym na
tą
okazję
programie
artystycznym.
Skecze wywoływały salwy śmiechu
a
najbardziej podobał się ten pod tytułem
„Anioł i dres” w wykonaniu Grzegorza
Hamulczuka (anioł) i Adriana Paszka (dres).
W drugiej części wychowankowie
poszczególnych grup mogli się zmierzyć w
pięciu
dość
nietypowych
zawodach.
Wyrównana walka toczyła się do ostatniej
konkurencji, w której to, jak i całej
rywalizacji , zwyciężyła grupa pierwsza.
W rywalizacji nie brakło emocji a typowanie faworytów w takich
konkurencjach jak Quiz muzyczny czy też Mistrz mikrofonu było
niezwykle trudne.
Całe zawody - mimo rywalizacji pomiędzy
poszczególnymi grupami -przebiegały w sympatycznej atmosferze.
Wydaje się, że taki dość nietypowy pomysł na spędzenie
wieczoru andrzejkowego przyjął się w naszej placówce na dobre.

A. Siuchniński

A. Kulczyk
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PRZEDŚWIĄTECZNY FUTSAL W MOASIE
Turniej halowej piłki nożnej w ramach rozgrywek o Puchar Dyrektora
ZP – MOAS w Szubinie odbył
się 04.12.2012 r. Zawody
przebiegły w bardzo dobrej
atmosferze, po mimo zaciętej
rywalizacji. Jak co roku zawody
stały na bardzo wysokim
poziomie i pomimo krótkiego
czasu gry padało dużo bramek.
Najlepszą
drużyną
była
„dwójka”. Najwięcej bramek
strzelił Sebastian Kozanecki. Bardzo wyrównany poziom prezentowały
zespoły grupy trzeciej i pierwszej.
Zajmując kolejno II i III miejsce.
W bezpośrednim pojedynku padł
remis 6 : 6. 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.

zredagował: Adam Kulczyk

Żywa lekcja historii
Spotkanie miało miejsce w sali gimnastycznej
naszej placówki w dniu 27.11.12. Bractwo KERIN
kontynuując
w
sposób
chronologiczny
swoje
pokazy,
przeniosło nas tym
razem
w
czasy
szlachty XVII wieku.
Wychowankowie
i
towarzyszący
im
pracownicy
dowiedzieli się, jak klasyfikowano stan szlachecki w
Polsce. Podczas Żywej
lekcji historii przybliżono
nam tematykę udziału
rycerstwa w bitwach,
jak wyglądał rynsztunek
wyruszających do walk.
Niektórzy
z
uczestniczących
w
spotkaniu mogli choć na kilka chwil doświadczyć
udziału w pojedynku czy przymierzyć element
zbroi.Ciekawi jesteśmy kolejnych pokazów Bractwa
Kerin.
Joanna Stefaniak- Szmyt
Mieczysław Luchowski
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O ŚRODOWISKO DBAMY WODĘ OSZCZĘDZAMY

Tenis przed świętami

29 listopada 2012 r. w Bydgoszczy odbyło się rozwiązanie
konkursu "O środowisko dbamy - wodę oszczędzamy" finansowanego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Organizacją konkursu zajęła się bydgoska Fundacja "Wiatrak".
Nadesłano ponad 300 prac, z których
wyłoniono 26 najciekawszych w
czterech kategoriach wiekowych.
Laureatem I miejsca w
kategorii szkół ponadgimnazjalnych
został
wychowanek
Zakładu
Poprawczego
Młodzieżowego
Ośrodka Adaptacji Społecznej w
Szubinie Radosław Rogoziński,
który wykonał zwycięską pracę pod
okiem Michaliny Kontowicz.

Radosław odebrał dyplom
i nagrodę z rąk prezesa Fundacji
„Wiatrak”
ks.
Krzysztofa
Buchholza
oraz
Jacka
Krakowskiego - przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Michalina Kontowicz

Rozgrywki w ramach Pucharu Dyrektora nabierają rozpędu. Minął
zaledwie tydzień 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
najważniej
szą klasyfikację decydującą o kolejności
zajmowanych miejsc składała się rywalizacja
indywidualna.
Najlepszymi zawodnikami w klasyfikacji indywidualnej okazali się:
1m. Sebastian Kozanecki z grupy II, 2m. Tomasz Twardowski z grupy I, 3m.
Edward Wardal z grupy IV, 4m. Jakub Rogalski z grupy I, a zespołowo grupa I
przed II oraz egzekwo trzecie
miejsce grupy III i IV.
W tym roku podobnie jak w poprzednim nie miał sobie równych
Sebastian Kozanecki. Dużą niespodziankę sprawili wychowankowie grupy I T.
Twardowski i J. Rogalski, którzy uplasowali się na II i IV miejscu, dając tym
samym swojej grupie I pierwsze miejsce w klasyfikacji zespołowej.
Organizatorom turnieju Panu Arkadiuszowi Siuchnińskiemu i Adamowi
Kulczykowi pomagali wychowankowie grupy pierwszej.

mgr A. Kulczyk

REDAKCJA MOASEK
adres: ul. Kcyńska 36 89-200 Szubin
woj. kujawsko-pomorskie tel. 052-384-28-19
Kolegium redakcyjne
mgr Tomasz Kaszewski
mgr Roman Kociałkowski, mgr A. Siuchniński, mgr M. Luchowski, mgr J.
Szmyt, Mikołaj Leć, mgr Tomasz Kmieć

15.

16.

