SPŁYW KAJAKOWY

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

W dniach 23-25
kwietnia2013r odbył się
egzamin gimnazjalny. Do
egzaminu przystąpiło 8
wychowanków.
Pierwszego dnia
uczniowie pisali część
humanistyczną i
polonistyczną. Drugiego
dnia mierzyli się z częścią przyrodniczą i matematyką, a
trzeciego dnia z języka angielskiego.
Mieczysław Luchowski.
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Dzień 24.04 powitał nas piękną, słoneczną pogodą. Nic w tym
nadzwyczajnego ponieważ
w tym dniu zaplanowaliśmy spływ kajakowy
rzeką Notecią dla wychowanków przebywających w placówce
Tradycyjnie
wypłynęliśmy z
miejscowości Tur w
godzinach popołudniowych Trasa naszego
spływu przebiegała przez Chobielin.
Wiódł on z Turu do Chobielina, gdzie
znajduje się zabytkowy dworek oraz zespół
zabudowań młyńskich z XIX wieku.
Dworek ten należy do obecnego ministra
spraw
zagranicznych
–
Radosława
Sikorskiego. Po krótkim postoju w
Chobielinie i spożyciu tradycyjnej kiełbasy
spływowej, ruszyliśmy na ostatni odcinek
spływu, który prowadził nas do Nakła. Ten
odcinek Noteci był bardzo kręty i niejednokrotnie płynęliśmy w kierunku przeciwnym
do naszego ostatecznego celu. O godzinie 19.30 szczęśliwie dotarliśmy do nowego
portu w Nakle, gdzie po uporządkowaniu i umyciu kajaków, busem wyruszyliśmy w
drogę powrotną do Szubina. Spływ ten
okazał się prawdziwym sprawdzianem
charakteru młodych adeptów kajakarstwa,
wszyscy zdali go pomyślnie i już pytają

kiedy będzie kolejny. W spływie brali udział
R. Olek, R. Zembrowski, M. Matelski, J.
Rogalski, J. Majewski, K. Jabłoński, R.
Jadczak oraz A. Przybylski Spływ prowadzili i zabezpieczali instruktorzy kajakarstwa
T. Staroń i T. Półtorak..

Tomasz Półtorak
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Mecz pomiędzy grupami odbył się
10.04.2012
roku
w
Zakładzie
Poprawczym w Szubinie. Bohaterami
spotkania była grupa 2. Ten mecz był
jednym z najbardziej zaciętych meczów
międzygrupowych od 2010 roku. Celem
tej rywalizacji było zdobycie punktów do
ogólnej klasyfikacji o puchar dyrektora
ZP-MOAS w Szubinie. Naszym zdaniem był to świetny mecz. Na
początku było nerwowo, ale z biegiem uspokoiło się i mecz zamienił
się w zabawę. Oczywiście nie zabrakło w nim emocji. Podsumowując
świetne spotkanie, miłe dla oka i oby tak dalej .Wyniki końcowe
uklasyfikowały się w następujący sposób:
I miejsce – grupa II
II miejsce- grupa IV
III miejsce –grupa III
IV miejsce- grupa I

Krzysztof Jabłoński i Radosław Rogoziński

KOLEJNY WEEKEND
Kwietniowe spotkanie z serii Weekend z Księdzem Bosko, odbyło się
w Lądzie
nad Wartą. Myślą przewodnią tegorocznych
spotkań chłopaków jest pogłębienie pedagogii Ojca i Nauczyciela młodzieży.
Tym razem pomagali nam w tym jego dwaj wielcy przyjaciele: ks. Józef
Cafasso i ks. Józef Calosso.
Niestety z powodów organizacyjnych nie mogliśmy dotrzeć na miejsce w piątek
i na miejscu Jakub Majewski , Robert Zembrowski, Robert Olek oraz ich niżej
podpisany opiekun, zameldowali się sobotnim
porankiem.
Po śniadaniu i luźnym spotkaniu przy kawie w
oratorium przystąpiliśmy do zasadniczej części
weekendu. Film „Młodzi i gniewni. Historia
Rona Clarca.” pomógł w zrozumieniu, o co tak
naprawdę chodzi w wychowaniu. Jednak
najlepszą formą poznania sposobu podejścia do
młodych, jaki praktykował Ksiądz Bosko, było
słowo ks. Calosso w kaplicy seminaryjnej i praca w grupach. Nasz gość dał
osobiste świadectwo spotkania z
młodym Jankiem Bosko, które
niejednemu pokazało nowe oblicze
dzieciństwa Świętego z Turynu. Po
obiedzie był oczywiście czas na
rekreację na której nie mogło
zabraknąć meczu w piłkę nożną z
salezjanami. Wiele ciekawych faktów
z życia młodych ludzi w Piemoncie
XIX-ego wieku, chłopcy mogli poznać
podczas gry terenowej. Kiedy w
sobotę nad Lądzkim opactwem zaszło słońce, weekendowicze pomagali księdzu
Cafasso w uwolnieniu z miejskiego więzienia niewinnego chłopca –
mieszkańca Oratorium na Valdocco. Sprawa nie była łatwa gdyż
skorumpowane władze Turynu i młodzieńcze gangi stale rzucały grupom kłody
pod nogi. Koniec końców, każdej z drużyn udało się wykonać misję i wydostać
młodego Franciszka na wolność. Spotkanie zakończyło się w niedzielę
Eucharystią i krótkim podsumowaniem.

Tomasz Półtorak.
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TARPAN MROCZA
Dnia 16.04.2013 roku do naszej placówki został zaproszony
działacz klubu sportowego „Tarpan” Mrocza pan Dominik Mikołajczyk.
Celem spotkania było zainteresowanie naszej młodzieży dyscypliną
sportu, jaką jest podnoszenie ciężarów. Nasz gość opowiedział o sekcji,
która działa w Mroczy, o jej początkach i trudnościach, jak również
sukcesach. Trener przedstawił sylwetkę największej gwiazdy, jaka
wywodzi się z Mroczy tj. Mistrza Olimpijskiego z Londynu Adriana
Zielińskiego.
Otrzymaliśmy od Pana Dominika Mikołajczyka
zaproszenie do udziału w treningu w Mroczy i obejrzenia Ośrodka
Przygotowań Olimpijskich, który tam powstał. Zaproszenie przyjęliśmy i
mam nadzieję, że w jak najszybszym czasie odwiedzimy zawodników
„Tarpana” Mrocza. Organizatorem spotkania był wychowawca Karol
Roj.
W dniu 09.05.2013
trzech
naszych
wychowanków:
Marcin
Matelski, Kacper Oleszek,
Robert Olek, pod opieką
wychowawcy Karola Roj
udali się do Mroczy. Tam
wspólnie
z
trenerem
Dominikiem
Mikołajczykiem,
który
gościł niedawno w ZP mieli
podejrzeć trening podnoszenia ciężarów, oraz zobaczyć Ośrodek
Przygotowań Olimpijskich. Zajęcia młodych sztangistów zrobiły duże
wrażenie na wychowankach MOAS-u. Chłopcy spróbowali prostych
ćwiczeń z gryfem i stwierdzili, że nie jest tak łatwo. Postanowiliśmy
jednak spróbować swych sił na następnych zajęciach. Pełni wrażeń
wróciliśmy do naszej placówki.

Karol Roj

II AMATORSKIE MISTRZOSTWA
STRONG MAN ZAKŁADÓW
POPRAWCZYCH I SCHRONISK DLA
NIELETNICH
Kontynuując ubiegłoroczny pomysł organizacji Amatorskich
Mistrzostw Strong Man Zakładów Poprawczych i Schronisk dla
Nieletnich, Zakład Poprawczy w Trzemesznie podjął się organizacji
drugiej edycji tych zawodów. Zeszłoroczna impreza cieszyła się dużym
zainteresowaniem wśród wychowanków i okazała się organizacyjnym
sukcesem.
8 maja
do Trzemeszna
zawitały ekipy z Głogowa, Poznania,
Koszalina i Szubina. Oczywiście nie
zabrakło zawodników gospodarzy. Do
miana najsilniejszego, kandydowało 11
zawodników.
Wszyscy
oni
byli
szczególnie zmotywowani do wysiłku
będąc dopingowanymi
przez takie
gwiazdy sportu jak: Grzegorz Peksa, Artur Walczak (wielokrotni
reprezentanci Polski w Strong
Man), Karolinę Koszelę (9-cio
krotną mistrzynię Polski w
boksie)
oraz
Honoratę
Kaczorowską (mistrzynię Polski
w
trójboju
siłowym
oraz
jednocześnie
zawodniczkę
fitness).
Swoją obecnością
zaszczycili
nas
również
przedstawiciele miejscowych władz w osobach Dariusza Jankowskiegozastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno, Wiesława Pokorskiego
-Przewodniczącego Rady
Miejskiej Miasta i Gminy Trzemeszno oraz Krzysztofa Szapowała –
Przewodniczącego
Komisji
Rozwoju
Gospodarki
Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów
Wiejskich Rady Miejskiej w Trzemesznie.
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W prażącym majowym słońcu, rozegrano sześć klasycznych konkurencji
znanych wszystkim z zawodów Strong Man. Nad prawidłowym
przebiegiem zawodów czuwali doświadczeni sędziowie Artur Walczak i
Tomasz Michalak.
W rolę konferansjera wcielił się niezawodny
również w tej roli Grzegorz Peksa. Ciężary dostosowane były do
możliwości fizycznych chłopców, tak aby mogli im sprostać.
Zwycięzcami tych zawodów byli jednak wszyscy
startujący. Każdy z nich startował na miarę swoich możliwości, jednak
najważniejsze jest to, że wszyscy szczęśliwie i bez kontuzji ukończyli
zawody. Chłopcy na pamiątkę imprezy otrzymali okolicznościowe
puchary, medale oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Specjalną nagrodę
dla najmłodszego uczestnika zawodów ufundował
Prezes firmy "
Dozór " z Gniezna.
Patronat medialny nad zawodami objęły Radio Plus, Radio
Merkury,
Głos
Wielkopolski
(www.gniezno.com.pl
,www.sportgniezno.pl) oraz Tygodnik Pałuki i Tygodnik Przemiany .
Przybyłym dziennikarzom serdecznie dziękujemy za obecność na naszej
imprezie.
Już teraz Zakład Poprawczy w Trzemesznie zaprasza wszystkich
na kolejną edycję zawodów za rok!
Końcowa klasyfikacja:
Andrzej K. 56pkt.
Sebastian P. 53pkt
Daniel G. 48pkt
Arkadiusz Ż. 45pk
Tomasz R. 44pkt.
Adam K. 38pkt.
Damian L. 34pkt.
Kamil M. 33pkt.
Adrian G. 26pkt.
Piotr L. 16pkt.
Marcin M. 13pkt.

BOSKO W LĄDZIE
Wizyta w Lądzie nie była jedynie teoretycznym poznawaniem Jana
Bosko, ale młodzież mogła zasmakować też radości życia
seminaryjnego, uczestnicząc razem z salezjanami w modlitwach,
rekreacji i tradycyjnie sobotnich porządkach( nasze generalki u nich
nazywają się odcinki). Zatem, z całą
pewnością spotkanie wyszło z korzyścią dla
obu stron – młodzi alumni mieli okazję
urozmaicić czas przebywaniem z młodymi,
zaś goście zobaczyli jak wygląda naprawdę
życie za murami seminarium. O tym, że
czas spędzony w Lądzie nie był
zmarnowany, świadczył niezbicie
smutek na twarzach towarzyszący
pożegnaniom z naszym klasztorem.
Nasi chłopcy ( dwóch Robertów
uczestniczyło po raz pierwszy)
stwierdzili, że całkiem inaczej
wyobrażali sobie życie księży Cóż,
trzeba będzie nam poczekać na
następny Weekend z Księdzem
Bosko.
W tym „weekendzie” oprócz
naszych
wychowanków
wzięło udział 27 chłopaków
reprezentujących Trzciniec,
Szczecin, Rumię, Bydgoszcz,
Ląd, i Czaplinek.

Adrian Paszek z gr 4
Tomasz Półtorak
mgr Tomasz Półtorak
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Makieta „ O f l a g 64”

I MISTRZOSTWA SZUBINA W POOL-BILARD

W niedzielę, 28 kwietnia 2013 r. w Sali
bilardowej ZP MOAS w Szubinie rozegrane
zostały I Mistrzostwa Szubina w Pool-bilard,
których organizatorem było koło bilardowe I
LO w Szubinie oraz UKS Moasek. Celem
zawodów była popularyzacja bilarda wśród
młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Szubina i
Nakła. Turniej uroczyście otworzyli: Małgorzata Pingot opiekunka koła
bilardowego I LO w Szubinie oraz Mariusz
Rzadkiewicz opiekun sekcji bilarda w UKS
Moasek. Do zawodów przystąpiło 14 osób:
w tym 4 zawodników z UKS Moasek, 1
reprezentant Gimnazjum nr 1 oraz 2
uczniów z ZS w Szubinie, zaś pozostali
uczestnicy to uczniowie I LO w Szubine
działający w kole bilardowym Wyspiańskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że w
turnieju uczestniczyła również 1 dziewczyna i mimo że bilard jest postrzegany
jako męski sport, ona pokazała, że może walczyć na równi z chłopakami i
ostatecznie zajęła V miejsce wśród męskiej 13-nastki.

Prace nad makietą „Oflagu
64” trwają. Nad całością
czuwa
nauczyciel
stolarstwa pan Tomasz
Kmieć.
Już
można
podziwiać to co zostało
wykonane. Wzmianki o
tym projekcie
pojawiły się na amerykańskiej stronie
internetowej www.ofla64.us i w kwartalniku „The Item”. Byli
jeńcy i ich rodziny są pod wrażeniem tego co zostało zrobione.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

I m. Karol Kostrzewski I LO Szubin
II m. Adrian Paszek UKS Moasek
III m. Jakub Rogalski i Konrad Piekarski UKS Moasek
V m. Karolina Szramkowska i Szymon Staszak I LO Szubin
VII m. Adrian Przybylski UKS Moasek i Patryk Stróżyński I LO
Szubin
IX m. Stróżyński Kamil i Adam Lipski z Gimnazjum nr 2 Szubin
oraz Marcin Domiński i Rafał Pingot I LO Szubin
XIII m. Adam Zieliński Gimnazjum nr 1 i Kamil Lipski I LO Szubin.
Adrian Paszek.
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Mieczysław Luchowski
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Wieczornica w ósmą rocznicę śmierci Jana Pawła II

TURNIEJ WARCABOWY
23 kwietnia 2013r.

1 miejsce – Radek

odbył się „Międzygrupowy
Turniej Warcabowy ” o puchar dyrektora ZP-MOAS. Na
te
zawody
chłopacy
czekali
z
dużym
zniecierpliwieniem i zainteresowaniem. Zawody
odbywały się w auli zakładowej przy czterech stolikach
równocześnie. Rywalizacja była ogromna, a rozgrywki
pełne emocji i dobrej zabawy! W rywalizacji osobistej
wychowankowie zakładu zajęli następujące miejsca :
Rogoziński (gr I )

2 miejsce – Damian

Rybicki ( gr III )
3 miejsce –Andrzej Michalski ( gr III )
W rywalizacji grupowej wyniki uklasyfikowały się następująco :
1 miejsce- gr. III( 18.5 pkt. )
2 miejsce- gr. II( 15 pkt. )
3 miejsce- gr. I ( 13 pkt. )
4 miejsce- gr. IV( 9 pkt )
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do
udziału w
następnych
rozgrywkach.

Papież Jan Paweł II , nasz Ojciec Święty, Papież Polak, dzisiaj Sługa
Boży był niezwykłym człowiekiem w dziejach Polski i świata. Jego pontyfikat,
życie i śmierć zmieniły losy wielu ludzi. W VIII rocznicę śmierci,
przypomnieliśmy Jego słowa, które zawarł w swoim Testamencie, pisanym
prawie przez cały pontyfikat, oraz słowa tego, który towarzyszył mu przez
ponad 40 lat ziemskiej posługi.
Odszedłeś do Domu Ojca, taka była wola
Boga.
Więc się nie buntujemy, nie rozpaczamy, nie
lękamy.
Dziękujemy, że była nam dana łaska ogromna
Przez długie lata, otrzymać od Ciebie tego
Namiestnika,
I nie przestawajmy dziękować Bogu
Że był z nami, że cierpliwie i wytrwale
zabiegał o to,
Byśmy chociaż trochę byli lepsi.
Teraz jest czas spełniania obowiązku,
Który na nas nałożył: obowiązku dorośnięcia
Do zadań przed nami stojących.
Jan Paweł II: 17.III.2000 r.
Wieczorem obejrzeliśmy film o Janie Pawle II pt. ,,Świadectwo” ,w
którym narrację prowadził wieloletni osobisty sekretarz papieża kard. Stanisław
Dziwisz. Projekcja przerywana była wierszami, autorstwa JP II i nieznanych
autorów opublikowanych już po śmierci naszego rodaka, recytowanych przez
Michała, Adama i Grzegorza.

Roman Kociałkowski
REDAKCJA MOASEK

Krzysztof Jabłoński , Radosław Rogoziński

adres: ul. Kcyńska 36 89-200 Szubin
woj. kujawsko-pomorskie tel. 052-384-28-19
Kolegium redakcyjne
mgr Tomasz Kaszewski.
Adrian Paszek, Łukasz Jędrzejewski, Rafał Rogoś, Radosław Rogoziński,
Daniel Nuszkowski, Grzegorz Hamulczuk, mgr Tomasz Półtorak, mgr Adam
Kulczyk, mgr Mieczysław Luchowski, mgr Joanna Stefaniak- Szmyt
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