DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

Jak wygląda typowa Wigilia Świąt Bożego Narodzenia
na Pałukach? Jakie znamy pałuckie tradycje świąteczne? –na
te pytania mogliśmy sobie odpowiedzieć
podczas
wizyty
w
Osadzie
Biskupińskiej.
Nasi

15.03.2014 roku Grzegorz
Hamulczuk i Krzysztof
Jabłoński
pod
opieką
wychowawcy Karola Roj
udali się do Mroczy na
ligowe zawody podnoszenia
ciężarów, gdzie „Tarpan”
rywalizował
z
trzema
innymi klubami: „AKS”
Myślibórz”,
„Stal”
Grudziądz oraz „Zawisza”
Bydgoszcz.
Podczas
zawodów obserwowaliśmy pojedynek wagi „ciężkiej” pomiędzy braćmi
Zielińskimi a Marcinem Dołęgą. Wygrał „Tarpan” Mrocza i w kraju
zajmuje drugie miejsce. W Mroczy Tarpan wygrał drużynowo
zdobywając 1957,1 pkt Sinclaira. Zgodnie z przewidywaniami na drugim
miejscu uplasowała się ekipa z Bydgoszczy – 1879,9 pkt. Trzecie
miejsce Start Grudziądz – 1707,3 pkt. Stawkę zamknął AKS Myślibórz –
1698,0pkt.
Indywidualnie najlepszym zawodnikiem sobotniego turnieju był Adrian
Zieliński (Tarpan) – 441,4 pkt (390 kg w dwuboju). Drugim był Marcin
Dołęga (Zawisza) – 430,8 pkt (405 kg w dwuboju). Trzecie miejsce
podium należało do Tomasza Zielińskiego (Tarpan) – 423,5 pkt (375 kg
w dwuboju).

wychowankowie z gimnazjum wraz z
opiekunami 27 listopada 2013 roku
brali udział w zajęciach dydaktycznorekreacyjnych, które odbyły się w
ramach naszego szkolnego projektu
edukacyjnego pod nazwą „Główne
zabytki architektury i przyrody na
Pałukach”. Czas spędzony w Biskupinie
został
urozmaicony
bogatym
programem, polegającym na ubieraniu się w stroje pałuckie,
prelekcji na temat dawnych staropolskich zwyczajów i
obrzędów wigilijnych z pokazem, wspólnym śpiewaniu kolęd i
pastorałek w formie karaoke. Piekliśmy również pierniki i
bułki. Uczestnicy wykonywali stroik wigilijny, który mogli
zabrać ze sobą. Punktem kulminacyjnym spotkania było
łamanie się opłatkiem i wspólne przystąpienie do wieczerzy
wigilijnej. W ten oto sposób, w scenerii folkloru pałuckiego i
pierwszej osady, połączyliśmy naukę z zabawą.
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Joanna Stefaniak-Szmyt

PIŁKA NOŻNA HALOWA – ROZGRYWKI
O PUCHAR DYREKTORA
Turniej halowej piłki nożnej w ramach rozgrywek o Puchar
Dyrektora ZP – MOAS w Szubinie odbył się 09.12.2012 r. Zawody
przebiegły w dobrej sportowej 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”. Podobnie jak w zeszłym roku najwięcej bramek strzelił
Sebastian Kozanecki tym razem reprezentujący „jedynkę” . Bardzo
wyrównany poziom prezentowały zespoły grupy pierwszej i trzeciej.
Zajmując kolejno II i III miejsce. Zawodnicy grupy IV wyróżnili się dużą
wolą walki chociaż byli w całej stawce najsłabszym zespołem. Sędzią
zawodów był kolega Daniel Wypych, a pomagał mu dokumentując
fotograficznie i dziennikarsko całą imprezę Adam Kulczyk.

Adam Kulczyk
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Mistrz Europy i szubińska młodzież
z wizytą w Zakładzie Poprawczym
Dnia
20.02.2014 roku w
Zakładzie
Poprawczym
w
Szubinie odbyło się
niezwykłe spotkanie z
inicjatywy
Ministerstwa
Sprawiedliwości,
w
ramach projektu PO
KL
Poprawa
wizerunku i odbioru
społecznego młodzieży
z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, który jest
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt został zrealizowany przy współpracy
przedstawicieli Zakładu Poprawczego w Szubinie. Było to zaplanowane
spotkanie integrujące, poprzedzające imprezę sportową, jaka odbędzie się
w Hali Sportowo- Widowiskowej Łuczniczka w Bydgoszczy .
Gospodarzami spotkania byli wychowankowie placówki, którzy
zaprosili uczniów zaprzyjaźnionych szkół lokalnych. Oczekiwanymi
gośćmi byli uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Szubinie pod opieką
Małgorzaty Jaroch, reprezentanci Gimnazjum nr 1 w Szubinie wraz
z Adamem Adamczewskim oraz
uczniowie
Liceum
Ogólnokształcącego nr 1 w Szubinie wraz z Elżbietą KłosowskąHilscher.
Nadrzędnym celem spotkania było stworzenie okazji do poprawy
wizerunku i postrzegania młodzieży przebywającej w placówkach dla
nieletnich oraz integracja społeczna środowisk.
Uroczystość rozpoczął dyrektor Zakładu Poprawczego Wiesław
Guziński, witając wszystkich zaproszonych oraz przedstawiając gościa
specjalnego, wybitnego sportowca, Pawła Januszewskiego - mistrza
Europy w biegach na 400 m przez płotki, wielokrotnego mistrza Polski
oraz dwukrotnego uczestnika Igrzysk Olimpijskich.
4.

Spotkanie z mistrzem wywołało wiele emocji wśród uczestników
przedsięwzięcia. Pełni podziwu dla dokonań sportowca, wszyscy
wsłuchiwali się we wspomnienia, anegdoty
i historie, jakie miały
miejsce w jego życiu w drodze po mistrzostwo. Podziwiano zarówno
wysiłek i poświęcenie, jak i wielką konsekwencję oraz pasję do
uprawiania sportu. Zainspirowana gościem młodzież aktywnie zadawała
ciekawe pytania.
Podczas spotkania odbyły się również zabawy rekreacyjno –
sportowe. Uczniowie z chęcią wzięli udział w turnieju poobilarda,
turnieju tenisa stołowego oraz piłkarzyków stołowych.
W ostatniej części spotkania wychowankowie pokazali
przybyłym gościom bazę placówki, pokoje mieszkalne, szkołę oraz
miejsca, w których spędzają czas wolny. Szybko można było dostrzec
życzliwość wychowanków wobec przybyłej młodzieży, która
z łatwością nawiązała z nimi dobry kontakt. Po wręczeniu uczestnikom
pamiątkowych folderów z materiałami opisującymi historię placówki i
pamiątkowym pendrive’m, udano się na integracyjny posiłek.
Wspólne spotkanie w miłej
atmosferze nie tylko ukazało inne
oblicze wychowanków, jako tych,
którzy
mają
podobne
pasje,
zainteresowania,
spojrzenie
na
otaczający świat. Przyczyniło się także
to nawiązania pozytywnych relacji,
integracji między młodzieżą, która
cieszy się w taki sam sposób między
innymi z faktu spotkania mistrza Europy, czy podjęcia rywalizacji w
zabawach sportowych.

Łukasz Uciński

W dniu 24 stycznia
2014r w ramach koła
fotograficznego
dwóch
wychowanków: Adrian
Przybylski
i
Jakub
Majewski mogli zobaczyć
wystawę fotograficzną, w
galerii grupy Flesz przy
Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie. Tym razem
mogli podziwiać wystawę zatytułowaną „Kolory”. Były to
prace bardzo różne, łączyło je jedno- bogactwo kolorów.
W czasie pobytu w
gmachu biblioteki zobaczyli
również drugą ekspozycje
poświęconą zmarłemu w
grudniu,
byłemu
wychowawcy
z
naszej
placówki Janowi Świetlikowi.
Wystawa w czytelni głównej
RBP
prezentuje
zdjęcia
Szubina i okolic wykonane przez plastyka w latach
osiemdziesiątych.
Mieczysław Luchowski
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W bydgoskim Multikinie, podczas festiwalu Camerimage 2013,
19 listopada br., odbyła się gala podsumowująca drugą edycję programu
prewencyjno-edukacyjnego „Sztuka wyboru” pn. „Kręcę filmy, nie
zadymy”. W konkursach filmowym i graficznym, realizowanych w
ramach projektu, wzięło udział blisko 100 uczniów wraz z opiekunami z
24 placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego. Tym
razem uczestnicy musieli przygotować krótki film wraz z konspektem
lekcji lub projekt graficzny, poświęcony problemowi agresji
rówieśniczej. Autorzy najlepszych prac odebrali złote, srebrne i brązowe
kamery oraz cenne nagrody. Wśród wyróżnionych prac znalazł się i nasz
projekt – film pt. „Szukaj a znajdziesz” przygotowany przez panią
Agnieszkę Ulińską- Bizon, wychowawcę Arkadiusza Siuchnińskiego
oraz wychowanków Mikołaja Leć i Jakuba Majewskiego. Wyróżnienie
nie wiązało się tylko z okolicznościowymi dyplomami. Nasza placówka
wzbogaciła się o kamerę a wychowankowie otrzymali aparaty
fotograficzne. Szczególne pochwały należą się w tym miejscu pani
Agnieszce, gdyż otrzymane przez nas
wyróżnienie
dotyczyło
przygotowanego do projektu scenariusza zajęć, a ten był jej autorstwa.
Zachęceni takim sukcesem zdecydowani jesteśmy kontynuować nasz
udział w kolejnych odsłonach tej imprezy.

Arkadiusz Siuchniński
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29 listopada w auli naszej placówki odbyła się, trzecia już edycja
imprezy Andrzejkowej. Podobnie jak w latach ubiegłych składała się ona
z dwóch części. W pierwszej kabaretowej można było obejrzeć dwa
wcielenia
ochroniarza
Śruby
(Andrzej
Rybczyński i Łukasz Jędrzejewski) oraz nową
odsłonę popularnego show „Kocham cię
Polsko”, które poprowadził Rafał Rogoś.
Popisy naszych kabareciarzy bardzo podobały
się publiczności a niewątpliwym odkryciem tej
imprezy jest wspomniany Łukasz. Po części rozrywkowej grupy
przystąpiły do rywalizacji w pięciu konkurencjach. Należało wykazać się
znajomością w dziedzinach muzyka i film, sprawnością w skokach przez
skakankę i żonglowaniu oraz dużą pojemnością płuc przy dmuchaniu
balonów.
Zacięta rywalizacja trwała do ostatniej konkurencji by
ostatecznie przynieść zwycięstwo grupie II. Na kolejnych miejscach
uplasowały się grupa trzecia, pierwsza i czwarta. Każda z grup
otrzymała słodkie upominki a dwie najlepsze po „dużej czarnej”.
Impreza przebiegała w sympatycznej atmosferze toteż na pewno powróci
do nas w przyszłym roku.
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