Siłacze z Szubina

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

Jak co roku z okazji Dnia Dziecka odbył się mecz pomiędzy
pracownikami a wychowankami naszej placówki. W tym roku lepsi okazali się
pracownicy, którzy wygrali 9:3. Wychowankowie porażkę przyjęli z godnością.
Drużyna pracowników:
Mariusz Rzadkiewicz, Tomasz Kaszewski, Karol Roj, Daniel Wypych, Tomasz
Staroń, Mirosław Obremski, Łukasz Uciński, Wojciech Wypych, Arkadiusz
Siuchniński, Mieczysław Luchowski.
Drużyna wychowanków:
Robert Jadczak, Mikołaj Leć, Marcin Matelski, Artur Bartłomiejczyk, Patryk
Nawalaniec, Grzegorz Hamulczuk, Tomasz Twardowski, Patryk Kosowski,
Damian Rybicki, Adrian Przybylski, Rafał Rogoś.

Mieczysław Luchowski
1.

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 oczywiście z Szubina. Oczywiście nie zabrakło
także 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)
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. Wszyscy
zawodnicy wykazali się niezwykłą ambicją, wolą zwycięstwa i zaangażowaniem. W
poszczególnych konkurencjach padały kolejne rekordy a cała impreza toczyła się w
duchu Fair Play. Ostatecznie po zaciętej walce zwycięzcą zawodów został Andrzej K. z
MOAS Koszalin przed Sebastianem P. i Danielem G. z Zakładu Poprawczego w
Trzemesznie .Nasza placówka powoli tez pnie się do góry gdyż Adam Kaczmarek
poprawił nasz zeszłoroczny rezultat i w ostatecznej klasyfikacji zajął 6 miejsce. Drugi z
reprezentantów Marcin Matelski zajął też niezłe 11 miejsce. 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. Już teraz Zakład Poprawczy w Trzemesznie
zaprasza wszystkich na kolejną edycję zawodów za rok! A więc chłopcy z Szubina
zabieramy
się
do
ciężkiej
i
systematycznej
pracy
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3 maja 2013 r. w Młodzieżowy Ośrodku Adaptacji Społecznej w
Szubinie odbył się VIII Szubiński Festiwal Karaoke. Rywalizowano w
dwóch kategoriach wiekowych: grupa młodsza – uczniowie szkół
podstawowych oraz grupa starsza – gimnazjum i starsi.
Po wysłuchaniu wszystkich artystów,
których łącznie było 17, jury w
składzie: Marzena
Mierzwińska, Zbigniew Sabaciński
i Mikołaj Kalinowski postanowili
nagrodzić następujące osoby. W grupie
młodszej: 1 m. – Zuzanna Cholewa, 2
m. – Wiktoria Bicka, 3 m. Gabrysia
Siuchnińska, w grupie starszej 1 m. Adam Kalinowski, 2 m. – Weronika
Nitka, 3 m. – Julia Pawlak. Nagrody i
dyplomy wspólne z jury wręczył
Arkadiusz
Siuchniński
pomysłodawca i
organizator
szubińskiego karaoke. Na zakończenie festiwalu
podsumowania dokonała przewodnicząca
komisji Marzena Mierzwińska, która bardzo
wysoko oceniła kunszt i umiejętności wokalne artystów biorących udział
w piątkowym festiwalu. Jednocześnie zaprosiła wszystkich na koleją
edycję, sugerując wprowadzenie dodatkowej kategorii wiekowej 20+.

Arkadiusz Siuchniński
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Jak co roku
z okazji Dnia
Dziecka zorganizowano Dzień Sportu Szkolnego, który odbył się w dniu. 10.06.2013r.
Głównym organizatorem imprezy był nauczyciel, pan Wojciech Wypych. We
wszystkich konkurencjach wychowankowie osiągnęli następujące wyniki:
I.

Bieg na 60m
1. Kaczmarek Adam
2. Jadczak Robert
3. Janik Michał
4. Piekarski Konrad
II. Rzut piłką lekarską
1. Janik Michał- 16,60m
2. Leć Mikołaj- 14,00m
3. Drubko Kamil- 13,60m
III. Skok w dal
1. Leć Mikołaj- 5,50m
2. Piekarski Konrad- 5,30m

IV.

3. Goszkowski Emil- 5,20m
Wbijanie gwoździa
1. Leć Mikołaj
2. Piekarski Konrad
3. Jędrzejewski Łukasz

V. Jazda rowerem
1. Paszek Adrian- 9,00m
2. Piekarski Konrad- 6,30m
3. Twardowski TomaszVI.

VII.

5,00m
Rzut podkową
1. Zembrowski Robert
2. Twardowski Tomasz
3. Rogoś Rafał
Przeciąganie liny
1. II gimnazjum
2. III gimnazjum
3. ZSZ
4. SP

4.Wojciech Wypych, Joanna Stefaniak- Szmyt, Mieczysław Luchowski

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. Turniej rozegrany został systemem 2 KO według oficjalnych tabel
turniejowych PZBil – dla 16 zawodników, gdzie dopiero druga przegrana eliminuje
zawodnika z turnieju. W związku z tym, że w zawodach startowało 14 osób, to dwójka
startujących w turnieju mogła wylosować wolny los. Wszystkie pojedynki aż do
półfinałów zawodnicy rozgrywali do dwóch wygranych partii a jedynie finał rozegrali
do trzech wygranych. Nie zabrakło emocji we wszystkich spotkaniach, zwłaszcza gdy
wynik spotkania był 1:1. Mistrzem turnieju został Karol Kostrzewski z I LO w
Szubinie, na II miejscu uplasował się Adrian Paszek z UKS Moasek. Miejsce III w
turnieju zajęli Jakub Rogalski i Konrad Piekarski obaj z UKS Moasek. Statuetkę dla
zwycięzcy turnieju, nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięskiej czwórki wręczył
prezes UKS Moasek – Karol Roj. Fundatorem nagród był UKS Moasek ,
a inicjatorem i sędzią turnieju była Małgorzata Pingot – instruktor bilarda i opiekun
koła bilardowego I LO w Szubinie.
Klasyfikacja końcowa turnieju:

Mariusz Rzadkiewicz

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.
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W piątek 16 sierpnia br. Zakład Poprawczy w Szubinie
odwiedzili kolejni
goście z
USA:
małżeństwo
Cynthia i
Glenn
Sharpe.
Cynthia jest
córką
jednego z ostatnich jeszcze żyjących byłych jeńców Oflagu 64
w Szubinie,
podporucznika Wilbur'a Blaine'a Sharpe'a, wziętego do
niewoli we Tunezji
17 lutego 1943 i
więzionego w
obozie jenieckim
w Szubinie od 6
czerwca
1943 roku do 21
stycznia 1945.
Mieszkający
obecnie w
Waszyngtonie
Wilbur
Sharpe (l. 91), w czasie ponad półtorarocznego pobytu w
6.

szubińskim obozie był jednym z
aktywniejszych artystów obozowego
teatru,
zorganizowanego przez jeńców w
jednym z baraków m. in. dla poprawy
morale współtowarzyszy niewoli.
Goście odwiedzili tereny byłego
obozu, a dzięki uprzejmości Pana
Tomali
mogli wejść do środka jednego z
głównych budynków byłego oflagu,
który w
czasie wojny pełnił rolę szpitala
obozowego oraz podziwiali postępy
prac w
budowie
makiety obozu
tworzonej
przez
wychowanków
zakładu w
ramach
projektu
upamiętnienia
obozu
jenieckiego w
Szubinie,
realizowanego przez wychowawców Mieczysława
Luchowskiego i Tomasza
Kmiecia.

Dnia 24.06.2013r. wychowankowie, którzy
wyróżnili się w bieżącym roku szkolnym pod względem
nauki i zachowania, wraz z nauczycielami panem
Mieczysławem Luchowskim i panią Martą Kaczmarek,
uczestniczyli w wyjeździe do Torunia.
Pierwszym punktem wycieczki była wizyta w
Geodium. Mogliśmy
w nim podziwiać model Ziemi, na którym
zaprezentowane były różnego rodzaju zjawiska, m.in. kąt padania promieni
słonecznych czy wygląd naszej planety w poszczególnych miesiącach roku.
Oprócz tego wychowankowie mogli wykonać różnorodne doświadczenia,
których celem było pokazanie sposobu funkcjonowania Ziemi oraz zjawisk
pogodowych i geologicznych na niej
występujących.
Następnie wszyscy wybraliśmy się
podziwiać Stare Miasto. Zobaczyliśmy
między innymi pomnik i Dom Kopernika,
Dwór Artusa oraz Krzywą Wieżę.
Opuściliśmy
Starówkę
zachwyceni
widokiem pięknych kamienic i starych
budowli.
Po wizycie na Starym Mieście
wybraliśmy się zobaczyć
pokaz pod tytułem „Wehikuł
Czasu” w Planetarium. Przez
około czterdzieści
minut
mieliśmy okazję zapoznać się
z dziejami Ziemi i początkami
kosmosu. Dowiedzieliśmy się jak wygląda nasza planeta i
kosmos miliardy lat temu.
Ostatnim punktem naszego programu był spacer po
Bulwarze Filadelfijskim, podczas którego podziwiać
mogliśmy Starówkę od strony Wisły, a także przeczytać
cytaty z filmu „Rejs” namalowane na murze bulwaru.
Po tych wielu atrakcjach zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do
Zakładu.

Mariusz Winiecki
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Marta Kaczmarek
Mieczysław Luchowski

W sobotę, 29 czerwca 2013 roku obchodzono w naszej placówce
zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą, w
której
brali
udział
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. Nie zabrakło
refleksji, podsumowań, pożegnań i odrobiny humoru, do których
przyczyniła się również część artystyczna w wykonaniu naszych
pracowników i wychowanków.

Mieczysław Luchowski
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W piątek 26 lipca br. Zakład Poprawczy
w Szubinie odwiedzili goście z
USA: Anna Weber w towarzystwie
swojej siostry Sarah Weber. Wnuczki
byłego jeńca Oflagu 64 w Szubinie,
podporucznika Philipa M. Wade'a,
wziętego do niewoli we Francji 23
sierpnia 1944 i więzionego w obozie
jenieckim w Szubinie od 28 sierpnia 1944 do 21 stycznia 1945, odbywają
podróż śladami wojennej drogi swojego dziadka. Głównym celem
podróży dla Anny Weber, studentki
literatury na Université Libre de Bruxelles
jest zebranie informacji na potrzeby
projektu wieńczącego jej studia. Zadaniem
jej jest napisanie noweli opartej na

wojennych
losach
jej
dziadka.
Po terenie byłego obozu, który
w czasie II wojny znajdował się na
terenie
Zakładu
Poprawczego,
oprowadził
nas
Pan
Hyży,
mieszkaniec
Szubina,
naoczny
świadek tamtych czasów, który w czasie wojny pracował w znajdującym
się nieopodal obozu tartaku oraz jako
pomocnik elektryka kilkakrotnie
pracował w obozie.
Goście mieli także okazję
zobaczyć postępy w budowie
makiety
obozu
tworzonej przez wychowanków
zakładu
w
ramach
projektu
upamiętnienia
obozu jenieckiego w Szubinie, realizowanego przez wychowawców
Mieczysława Luchowskiego i Tomasza Kmiecia.
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Mariusz Winiecki

W dniu 16 czerwca 2013 r. na powiatowym orliku animatorzy
sportu zorganizowali Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad
Notecią. Do rozgrywek zgłosiło się 5 drużyn: FC Szubin,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Gimnazjum nr 2,
Gimnazjum nr 1, MOAS Szubin. Grano Systemem każdy z
każdym.

Ostatecznie pierwsze miejsce wywalczyli chłopacy z
MOAS’u, drugie Gimnazjum nr 1 na trzecim uplasowała się
reprezentacja Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w
Szubinie. Zwycięska drużyna otrzymała puchar, a pozostałe
drużyny piłki. Nagrody specjalne za udział trafiły do dwóch
dziewcząt Mariki i Doroty.

W dniach 11-12 maja w Człopie odbyły się zawody kajakowe „Ogólnopolski Cross
Kajakowy o Srebrną Gwiazdę". Była to kontynuacja dotychczasowych Maratonów
Kajakowych, które organizowaliśmy w Człopie oraz w Charzykowach w ubiegłych
latach. Tegoroczna edycja zorganizowana była w Załomie na plaży przy Dworku
Załom. Oczywiście nie mogło zabraknąć także zawodników z ZP -MOAS z Szubina w
której to placówce turystyka kwalifikowana a szczególnie kajakarstwo stanowi od wielu
lat istotny czynnik w procesie
resocjalizacji.
Na zawodach spotkała się czołówka
kajakarzy amatorów z całej Polski
W sobotę nasze trzy załogi ( każda
złożona
z
wychowanka
i
pracownika) startowały na długich
dystansach w
kategorii , KT2
(kajaki turystyczne dwuosobowe)na
14 km, . Dystans zmusił nas do
ekstremalnego wysiłku. Trasa biegła przez jeziora i rzeki w otulinie Drawieńskiego
Parku Narodowego. Ostatecznie na mecie jako
II zameldowała się załoga w składzie Tomasz
Staroń oraz Paszek Adrian. Niecałe 2 minuty
po nich dopłynęła załoga -Tomasz Półtorak i
Jędrzejewski Łukasz. zajmując III miejsce.
Na miejscu V znalazła sie załoga w składzie
Jacek Błoch, Grzegorz Hamulczuk .
Równocześnie z zawodami odbywały się
eliminacje do mistrzostw Europy i Świata w
Maratonie Kajakowym. Należy podkreślić, że
był to kolejny znaczący sukces naszych kajakarzy w ramach naszego przedsięwzięcia,,
Resocjalizacja przez Turystykę, Organizatorem Crossu Kajakowego o Srebrną Gwiazdę
był Polski Klub Adventure Racing.
TOMASZ PÓŁTORAK
REDAKCJA MOASEK
adres: ul. Kcyńska 36 89-200 Szubin
woj. kujawsko-pomorskie tel. 052-384-28-19
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Tomasz Kaszewski.
Brygida Chojnacka, Tomasz Staroń, Karol Roj,Tomasz Półtorak, Adam
Kulczyk, Mieczysław Luchowski, Joanna Stefaniak- Szmyt

Tomasz Staroń
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