PEDROS CUP PO

RAZ DZIEWIĄTY
To
DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE
Jak co roku z okazji Święta Kobiet odbyła się w naszej
placówce
okolicznościowa
impreza.
Wychowankowie
z
kółka
kabaretowomuzycznego
pod
opieką
wychowawcy
Arkadiusza
Siuchnińskiego
zaprezentowali
specjalny
program artystyczny. Tym
razem nasze panie miały okazję
obejrzeć
sześć
nowych
skeczów o bardzo różnorodnej
tematyce. Paniom najbardziej
przypadła
do
gustu
„Nowoczesna
bajka
o
kopciuszku”, gdzie w główną
role wcielił się Daniel Buszkowski w towarzystwie wychowanków
grupy 3. W przerwach pomiędzy poszczególnymi skeczami prezentował
się zespól muzyczny w piosenkach poświęconych paniom. Całość
zakończona została życzeniami, które w imieniu wszystkich
wychowanków złożył paniom prowadzący imprezę Mikołaj Leć.
Każda z pań obdarowana została kwiatkiem , których wykonaniem zajęli
się wcześniej wychowankowie z kółka plastycznego. Do życzeń
przyłączył się również pan Dyrektor. Kolejna impreza z tej okazji już za
rok , ale o naszych paniach pamiętajmy przez cały czas.
Daniel Buszkowski
1.

już dziewiąty raz mogliśmy oglądać zmagania najlepszych lekkoatletów
skaczących o tyczce i pchających kulą podczas zawodów w formie sportowego
show. Impreza miała miejsce w Bydgoszczy w pięknym obiekcie jakim jest
Hala Widowiskowa „Łuczniczka”. Wychowankowie naszego zakładu mieli
niecodzienną okazję zobaczenia z bliska najlepszych sportowców
uprawiających te dyscypliny sportu. Wśród najbardziej utytułowanych był
niestety
kontuzjowany
mistrz
olimpijski
Szymon
Majewski, w –
ce mistrzowie
olimpijscy
niemiec Otto
Bjorn
i
kubanka Silve
Yarislay.
Niewątpliwą
atrakcją
imprezy była możliwość spożywania bez ograniczeń kawy Pedros. W tej
konkurencji zajęliśmy na pewno I miejsce.
Organizatorami wyjazdu byli wychowawcy Karol Roj i Adam
Kulczyk, a towarzyszył nam jak zawsze strażnik Marek Bocian. Do zobaczenia
za rok.
Zredagował: A. Kulczyk

2.

MOJE SPOSTRZEŻENIA Z
WEEKENDU Z KS.BOSKO

OBÓZ ZIMOWY JAWORZE 2013

Od dnia 22 lutego 2013r. do 23 lutego 2013r. byłem uczestnikiem
warsztatów medialnych w Toruniu organizowanych przez salezjanów
księdza Bosko. Po przybyciu do Torunia ok. godziny 18 zostaliśmy
rozdzieleni do klas gdzie nocowaliśmy. Następnie mieliśmy kolacje z
cateringu a po kolacji prezentacje grup. Oprócz nas byli chłopacy z Rumii,
Szwecji oraz Piły. Następnie mieliśmy kąpiele, modlitwy w kaplicy a na
zakończenie dnia oglądaliśmy film pt.’’Pręgi’’.
Po zakończeniu filmu
rozeszliśmy się do klas aby
położyć się do łóżek. W
sobotę
po
pobudce
mieliśmy
krótką
gimnastykę poranną na
świeżym
powietrzu.
Następnie śniadanie i warsztaty na temat fotografowania, filmowania oraz
prowadzenia wywiadów. Po warsztatach zostaliśmy podzieleni na trzy
grupy i każda grupa miała za zadanie albo zrobić film albo kolaż zdjęć albo
przeprowadzić wywiad na temat weekendu. Następnie mieliśmy obiad a po
dobrym obiedzie ubrani w ciepłe kurtki pojechaliśmy zwiedzić Radio
Maryja. Podczas zwiedzania radia
dowiedzieliśmy jak ciężka jest praca w
radiu i ile osób musi pracować aby
audycja wyszła doskonała. Po zwiedzeniu
Radia Maryja pojechaliśmy zwiedzić
telewizje Trwam gdzie spotkaliśmy
założyciela Ks. Tadeusza Rydzyka. Po
zwiedzeniu telewizji Trwam Odbyła się
msza w kaplicy telewizyjnej. Następnie z wielkim żalem musieliśmy
wracać do Szubina. Wszystkim uczestnikom podobało się
i ze
zniecierpliwieniem czekamy na następny weekend z ks. Bosko, który
odbędzie się w kwietniu w Lądzie

Radosław Rogoziński z gr I
3.
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ANTYDEPRESYJNA SZKOLA

Tydzień Kolorów

NIEZWYKŁY MECZ FC. BARCELONA –
PARIS SAINT GERMAIN

21– 26 stycznia 2013

Najważniejszą zagadką przed meczem w Barcelonie była kwestia występu
Lionela Messiego, który w pierwszym spotkaniu obu drużyn doznał kontuzji
uda. Ostatecznie Argentyńczyk zaczął na
ławce rezerwowych, pojawił się na boisku
dopiero w 62. minucie.
Sytuację Katalończyków dodatkowo
komplikowały osłabienia w obronie - w
środę nie mogli zagrać Javier Mascherano
i Carles Puyol.
Od początku Barcelona - mimo
korzystnego wyniku z pierwszego spotkania - starała się narzucić swój styl gry,
ale raziła nieskutecznością. Niecelnie na bramkę rywali strzelali m.in. Cesc
Fabregas, Andres Iniesta,Xavi i David Villa.
Takich kłopotów nie miał w 50. minucie
Javier Pastore, który po podaniu Zlatana
Ibrahimovica i długim rajdzie zdobył gola dla
gości.
Strata bramki zmusiła trenera Tito Vilanovę
do wprowadzenia na boisko - przy ogromnym aplauzie kibiców - Messiego.
Opłaciło się... Argentyńczyk w 71. minucie zainicjował akcję, po której
Katalończycy wyrównali. Po kilku skutecznych zwodach podał prostopadle do
Davida Villi. Doświadczony napastnik odegrał do Pedro, a ten popisał się
skutecznym strzałem. Jak się okazało, na wagę awansu.
W takim razie w półfinale mamy dwie drużyny
z ligi niemieckiej i dwie z ligi hiszpańskiej.
Trzymamy kciuki za naszych Polaków Jakuba
Błaszczykowskiego, Roberta Lewandowkiego i
Lukasza Piszczka.

Adrian Paszek z gr.4
5.

Już po raz kolejny przeprowadziliśmy w szkole tzw. Tydzień kolorów, który jest
projektem autorstwa szubińskiego plastyka i nauczyciela, p.Grzegorza
Pleszyńskiego.
W tym roku akcja nosiła tytuł :..uśmiech... energia przemiany
Przypominamy, że celem akcji
ANTYDEPRESYJNA SZKOŁA jest :
złagodzenie skutków działania stresu w szkole,
"nauczanie bezinwazyjne " czyli nauczanie
poprzez zabawę i sztukę; integracja uczniów i
nauczycieli; kształtowanie utylitarnych i
oczekiwanych postaw [ szlachetnych i
skutecznych]; odkrywanie własnej tożsamości
własnej świadomości; akceptacja innych postaw; wprowadzenie
optymistycznych idei i wizji w nauczanie i wychowanie.
W tegoroczną akcję zaangażowali się wszyscy nauczyciele pracujący w naszych
szkołach. Oto jak przebiegała realizacja
przesięwzięcia:

Pierwszemu dniu,
poniedziałkowi, została
przypisana czerwień
„Czerwony kojarzy mi się z czymś złym,
z diabłem oraz niedobrymi rzeczami.”
S.Kozanecki
„Czerwony: rzucający się w oczy,
ciepły, a jednocześnie drażniący”.
G.Hamulczuk
Pierwszego dnia odwiedziła nas p. M.Bołka, działająca przy Szubińskim Domu
Kultury, która przeprowadziła warsztaty sztuki ludowej. W drugiej części dnia
odbył się międzyklasowy konkurs języka angielskiego. W potyczkach
językowych najlepsza okazała się
klasa II gimnazjum, drugie miejsce zajęła Zasadnicza Szkoła Zawodowa, a
trzecie miejsce - klasa III gimnazjum.

6.

Sobota, ostatni dzień-biały
Dzień drugi – srebrny (wtorek)
Tego dnia został przeprowadzony Ogólnoszkolny turniej bilarda o Puchar
Prezesa UKS Moasek. Szczegółowe wyniki przedstawia poniższe zestawienie:
W
turnieju
wzięło
udział
36
wychowanków. Po grach
eliminacyjnych do finału
dotarło
10
wychowanków. Turniej
finałowy rozegrano 26
stycznia 2013 roku w
auli ZP-MOAS Szubin.
Ostateczna
kolejność
turnieju:

Tego dnia odbyła się projekcja filmu pt. „Wojna Harta”.
Niebieski to środa, czyli dzień
trzeci
„Niebieski kolor to spokój i
zimowy sport.” S. Kozanecki
„Niebieski jest zimny i
pobudzający, a biały estetyczny,
czysty i
poukładany.”G.Hamulczuk
Większość dnia upłynął nam na
rozgrywkach w tenisie stołowym. Turniej odbywał się w ramach nagrody
o Puchar Dyrektora Szkoły. Wyniki prezentują się następująco: I miejsce
– klasa II gimnazjum, II miejsce – Zasadnicza Szkoła Zawodowa III
miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej.
plaża i odpoczynek
Czwartek, dzień żółty „Wakacje,
to kolor żółty”. S. Kozanecki
„Kolor żółty jest ciepły, pogodny, promieniejący” G Hamulczuk.
W czwartek gościliśmy p. A.Jekiełek, która przeprowadziła prelekcję
podróżniczą nt. Meksyku.
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HAMULCZUK GRZEGORZ – ZSZ
KOSOWSKI PATRYK – III GIM.
WARDAL EDWARD – ABS.
MIESZKOWSKI BARTŁOMIEJ – SP
NAWALANIEC PATRYK – III GIM.
RYBICKI DAMIAN – II GIM.
ROGALSKI JAKUB – ZSZ
MICHALSKI KRZYSZTOF – II GIM.
BARTŁOMIEJCZYK ARTUR – I GIM.

8.

DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY
TURNIEJÓW BILARDOWYCH:
I TURNIEJ 2006 ROK – NOWECKI
KAMIL
II TURNIEJ 2007 ROK –
PELPLIŃSKI ŁUKASZ
III TURNIEJ 2008 ROK –
SZCZUTKOWSKI CYPRIAN
IV TURNIEJ 2009 ROK – WRÓBEL
ADAM
V TURNIEJ 2010 ROK –
MICHALSKI KRZYSZTOF
VI TURNIEJ 2011ROK – HAMULCZUK GRZEGORZ
VII TURNIEJ 2013 ROK – HAMULCZUK GRZEGORZ

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI
MIASTA SZUBINA
22 marca 2013 r. o godz. 19.00 przy kościele pw. Św. Andrzeja
Boboli, rozpoczęła
się inscenizacja Misterium
Męki
Pańskiej z modlitwa o uzdrowienie
naszych serc. Podobnie, jak w
zeszłym
roku
inscenizację
przygotował
ks. Artur
Zaraś

Gratulujemy wszystkim wychowankom startującym zarówno w
VII turnieju jaki i rozgrywkach w tenisa stołowego oraz potyczkach
konkursu językowego!

Joanna Stefaniak- Szmyt

wspólnie z grupą młodzieży,
lektorów i osób czynnie działających
przy parafii. Setki mieszkańców
Szubina mimo mroźnej pogody
uczestniczyło w Drodze Krzyżowej,
która przeszła ulicami miasta, pod
kościół Św. Marcina. W uroczystości
tej uczestniczyło także dwóch wychowanków naszej placówki . Byli to
Marcin Matelski oraz Andrzej
Michalski. Po raz pierwszy
uczestniczyli w tego typu
inscenizacji
i
jak
sami
podkreślają było to dla nich
niezapomniane przeżycie.

Mieczysław Luchowski

Tomasz Półtorak
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WEEKENDOWO I MEDIALNIE
O tym, że media i komunikacja w dzisiejszym świecie jest ważne
nikogo nie trzeba przekonywać. Jednak umiejętne przekazywanie informacji
oraz sposób ich prezentacji wymaga odpowiedniego przygotowania. Właśnie
takie zadanie czekało na 25. uczestników MEDIALNEGO Weekendu z
księdzem Bosko. Szczególną postacią w trakcie tych 3 dni był patron
Zgromadzenia Salezjańskiego św. Franciszek Salezy, który patronuje również
dziennikarzom.
Do
Salezjańskiej
Szkoły
Podstawowej w Toruniu przyjechali
gimnazjaliści by poznać podstawy
warsztatu dziennikarskiego. W trakcie
wykładów przeprowadzonych przez Ks.
Przemysława
Cholewę
–
Inspektorialnego delegata ds. Mediów
Społecznych w Inspektorii Świętego
Wojciecha oraz Salezjańską Grupę
Medialną uczestnicy zapoznali się z
podstawami filmowania, kadrowania,
przeprowadzania
wywiadów
oraz
realizacji wiadomości telewizyjnej.
Była to pierwsza edycja Medialnego
Weekendu z księdzem Bosko, którego
organizatorem
jak
zawsze
było
Salezjańskie
Stowarzyszenie
Wychowania
Młodzieży.
Koordynatorem tego weekendu był ks.
Wiesław Psionka SDB.
Setka, off, trójpodział, interlokutor,
kompozycja, kadr to tylko niektóre pojęcia, które poznali uczestnicy
Medialnego Weekendu z ks. Bosco W TYM TRZECH NASZYCH
WYCHOWANKÓW R. Rogoziński, J. Majewski oraz A. Lewicki.
Oprócz zajęć praktycznych mieliśmy także okazję do zwiedzenia siedziby radia
Maryja oraz telewizji Trwam. Na weekendzie zostały zainicjowane
międzynarodowe kontakty poprzez udział 7 chłopaków ze Sztokholmu.

22 marca gościliśmy w naszej
placówce uczestników Warsztatów terapii zajęciowej. Powodem wizyty
było zaproszenie ich na przedstawienie przygotowane przez
wychowanków z kółka kabaretowo-muzycznego. Była to już ich druga
wizyta. Ubiegłoroczna przyniosła tyle pozytywnych wrażeń i to zarówno
wykonawcom jak i odbiorcom, że warto było zaprosić ich ponownie.
Wychowankowie zaprezentowali się w programie, który przed
kilkunastoma
dniami
miały
okazję obejrzeć panie
pracujące w naszej
placówce.
Popisy
moich
kolegów
bardzo
podobały się naszym
gościom,
którzy świetnie się
bawili.
Ich
spontaniczność
sprawiła
wiele
satysfakcji
wychowankom
występującym w przedstawieniu. Nasi goście w podziękowaniu za
zaproszenie podarowali nam własnoręcznie wykonany skromny
upominek. Nasza współpraca z pewnością będzie kontynuowana.
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