DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

DZIEŃ DZIECKA 2014

W poniedziałek 2 czerwca 2014r. na boisku Orlik przy
ulicy Mostowej w Szubinie rozegrano mecz pomiędzy
wychowankami i pracownikami zakładu Poprawczego w
Szubinie. Od kilku lat jest to tradycyjna impreza z okazji Dnia
Dziecka. Mecz rozegrano w dobrej atmosferze. Spotkanie
zakończyło się rezultatem 9:6 dla pracowników.

1.

W dniu 24.09.2014 uczestnicy koła
europejskiego EUROOPEN wybrali się wraz z opiekunem do
Rejonowej Biblioteki Publicznej na prelekcję na temat Turcji.
W tym roku przypada 600 – lecie stosunków dyplomatycznych
między
naszymi
państwami. Fakt ten stał
się dobrą okazją do
poznania Turcji bliżej,
jako
kraju pełnego
kontrastów, egzotyki oraz
tradycji. W atmosferę
Turcji wprowadziły nas
panie
Renata
i
Leyla Bȕyȕkbayrak, stały się one świadkami i uczestniczkami
rodzinnych rytuałów, tureckiej historii i kultury,
zawdzięczając to otrzymanemu obywatelstwu tureckiemu.
Dzięki opowieściom pań przenieśliśmy się na Plac Taksim i
meczet Hagia Sophia, słynny bazar Kapalı Çarşı oraz inne
obiekty. Opowieści o Turcji umilało delektowanie się sparzoną
po turecku kawą i herbatą. Uwieńczeniem spotkania było
oglądanie ekspozycji, złożonej z pamiątek i dokumentów oraz
fotografii.
Joanna Stefaniak-Szmyt
2.

W dniu 26 września 2014r
w ramach koła
fotograficznego dwóch wychowanków: Jakub Majewski i
Dawid Wasilewski wraz z opiekunem Mieczysławem
Luchowskim
zwiedzali
wystawę
fotograficzną „Podróże małe i duże”
zorganizowaną w Rejonowej Bibliotece
Publicznej w Szubinie. Na wystawie
można zobaczyć fotografie członków
Klubu Miłośników Fotografii „Flesz”.
Wernisaż jest zapisem wakacyjnych
wędrówek
członków
grupy.
Członkowie grupy pokazali za pomocą
fotografii świat od Dubaju do
Bydgoszczy, od morza po góry.
Bogatsi w nowe doświadczenia
wróciliśmy do naszej placówki. Mamy
nadzieje, że fotografie wykonane przez nas w ramach koła
fotograficznego będą tak piękne, jak te na wystawie.
Na korytarzu szkolnym można od września podziwiać
fotografie wykonane przez byłych i obecnych wychowanków
wykonane
w
czasie
plenerów
fotograficznych
zorganizowanych w ramach prac koła fotograficznego.
Mieczysław Luchowski

3.

Wykorzystując krótka przerwę w rozgrywkach tenisowej I ligi wychowawca
Arkadiusz Siuchniński zaprosił do naszej placówki tenisistów drużyny Gwiazdy
Zooleszcz Bydgoszcz. Na spotkanie przybyli kapitan zespołu Zbigniew Leszczyński i
zawodnik Damian Forjas. Drużyna
ta zajmuje aktualnie I miejsce w I
lidze tenisa stołowego i walczy o
wejście do super ligi. Zawodnicy
najpierw zaprezentowali się w grze
pokazowej, potem wtajemniczali
słuchaczy w różne tajniki gry. Była
tez możliwość spróbowania swoich
sił z utytułowanymi rywalami.
Wychowankowie
mogli
się
dowiedzieć o różnych niuansach tej
dyscypliny
a
szczególne
zainteresowanie wzbudziły kwestie sprzętowe. Goście odpowiadali tez na różne
pytania dotyczące tej dyscypliny
sportu a każdy wychowanek został
przez
nich
obdarowany
kalendarzem
z
wizerunkiem
zespołu.
Po
spotkaniu
wychowankowie nie ukrywali, że
spotkanie
wzbudziło
ich
zainteresowanie
tą
dyscypliną
sportu.

Sebastian Kozanecki z gr. 2

4.

WYNIKI VIII TURNIEJU BILARDOWEGO O PUCHAR PREZESA
UKS MOASEK ROZEGRANEGO W DNIU 17.05.2014 ROKU.

Zakończenie roku szkolnego
W dniu 28.06.2014r odbyło się uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2013/2014. Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona
przez księdza Michała Polerowicza. Po mszy rozdane zostały świadectwa
szkolne. Następnie zostały wręczone
nagrody najlepszym uczniom w szkole
i w warsztatach szkolnych. Kolejnym
punktem uroczystości było rozdanie
nagród osobą wyróżniającym się w
internacie i uczestniczącym w kołach
zainteresowań. Na zakończenie części
oficjalnej głos zabrał pan dyrektor
Wiesław Guziński, który wszystkim
pogratulował sukcesów oraz życzył
udanych i spokojnych wakacji.
Ostatnim punktem uroczystości była część artystyczna
przygotowana
przez
nauczycieli
szkoły
i
wychowanków.
Przypomnieliśmy sobie chwile związane z „Tygodniem kolorów” oraz
zapoznaliśmy się ze współczesną wersją przedstawienia „Romeo i Julia”.
Mieczysław Luchowski

W turnieju wzięło udział 37
wychowanków. Po grach
eliminacyjnych do rozgrywki
finałowej dotarło 8 wychowanków.
Turniej finałowy rozegrano
17.05.2014 roku w auli ZP-MOAS
Szubin. Ostateczna kolejność
turnieju finałowego była
następująca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NAWALANIEC PATRYK- ZSZ
HAMULCZUK GRZEGORZ ZSZ
TWARDOWSKI TOMASZ- ABSOLWENT
MIESZKOWSKI BARTŁOMIEJ- I GIMNAZJUM
SYRNICKI RAFAŁ- SP
WYPYCH MICHAŁ- III GIMNAZJUM
GOSZKOWSKI EMIL- I GIMNAZJUM
RYBICKI DAMIAN III
GIMNAZJUM

Gratulacje dla wszystkich
wychowanków startujących w VIII
turnieju.
ORGANIZATOR: WOJCIECH WYPYCH

6.
5.

W dniu 26 czerwca 2014 r została zorganizowana wycieczka do
Bydgoszczy dla najlepszych wychowanków w nauce lub w zachowaniu
w roku szkolnym 2013/2014. Na
wycieczkę udali się: Artur
Bartłomiejczyk, Robert Jadczak,
Dawid
Wasilewski,
Robert
Pawlikowski, Krzysztof Jabłoński,
Andrzej
Rybczyński,
Jakub
Majewski i Kamil Kasprzak.
Pierwszym etapem wycieczki było
Muzeum Mydła i Historii Brudu.
W muzeum każdy z nas mógł wykonać swoje własne mydło, o
dowolnym kształcie i zapachu. Następnie zapoznaliśmy się z tym, jak
ludzie dbali o swoją higienę i czystość na przestrzeni wieków. Jak się
okazało nie zawsze było z tym tak różowo.
Kolejnym etapem wycieczki był rejs
tramwajem wodnym po Brdzie, w czasie
którego mogliśmy podziwiać panoramę
Bydgoszczy z perspektywy Brdy. Następnie
udaliśmy się na spacer po Starówce.
Podczas spaceru podziwialiśmy posąg
Łuczniczki,
pomnik
założyciela
Bydgoszczy- króla Kazimierza Wielkiego,
Katedrę Bydgoską oraz Wyspę Młyńskąperełkę Bydgoszczy.
Na zakończenie udaliśmy się na
drobny posiłek do MC Donaldsa. Bogatsi w
wiedzę i doświadczenie wróciliśmy do
placówki. Organizatorami wycieczki byli
pani Joanna Stefaniak- Szmyt i pan
Mieczysław Luchowski.

Mieczysław Luchowski

W piękny słoneczny dzień 20.05.2014. nasze zakładowe
kajaki oficjalnie zostały zwodowane na j. Wąsoskim.
Wychowankowie grupy IV w składzie A. Rybczyński, M.
Janik, R. Olek, D.Wasilewski, K. Jabłoński oraz T.
Twardowski imprezę
rozpoczęli tradycyjną
rozgrzewką. Następnie
podzieleni na osady
opłynęliśmy dookoła
nasze piękne jezioro
podziwiając bogactwo
przyrodnicze
strefy
przybrzeżnej. Słońce,
czysta
przejrzysta
woda oraz widoczne
dno wywoływały niezapomniane wrażenia. Po przypłynięciu
na plażę był czas na doskonalenie technik kajakowych oraz
kąpiel w jeziorze. W niedalekiej przyszłości planujemy
wybrać sie na rzekę Noteć. Nasza impreza kajakowa odbywała
sie pod opieką T. Półtoraka oraz M. Kranza.
Andrzej Rybczyński z gr. 4

8.
7.

WYNIKI KOŃCOWE Z DNIA SPORTU
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 05.06.2014 ROKU.
1.

JAZDA ROWEREM
1.RYBKA ADAM
2.JABŁOŃSKI KRZYSZTOF
3.ROGALSKI JAKUB, WASILEWSKI DAWID
2. RZUT PODKOWĄ
1.JABŁOŃSKI KRZYSZTOF
2.OLEK ROBERT
3.GOSZKOWSKI EMIL
3. WBIJANIE GWOŹDZIA
1.RYBCZYŃSKI ANDRZEJ
2.OLEK ROBERT
3.RYBICKI DAMIAN
4. RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ
1.JANIK MICHAŁ
2.WYPYCH MICHAŁ
3.OLESZEK KACPER
5. SKOK W DAL
1.GOSZKOWSKI EMIL
2.KOZANECKI SEBASTIAN
3.PRZYBYLSKI ADRIAN
6. BIEG NA 60 METRÓW
1.KOZANECKI SEBASTIAN
2.JANIK MICHAŁ
3.GRONOWSKI MATEUSZ
4.ROGALSKI JAKUB
7. TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
1.STOLARZE
2.MALARZE
3.ŚLUSARZE
NAJLEPSZY STRZELEC: MIESZKOWSKI BARTŁOMIEJ
8. PRZECIĄGANIE LINY
1.KLASA III GIMNAZJUM
2.SZKOŁA PODSTAWOWA
3.KLASA I-II GIMNAZJUM
4.ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Wojciech Wypych

9.

Już po raz 10 odbył się Gminny Festyn Sportowy „Mamo, tato
baw się z nami”. Tym razem impreza odbywała się w Hali
Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1. Organizatorem
było Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie wraz z Szubińskim
Domem Kultury. Zaprosili do zabawy wszystkie przedszkola i odziały
przedszkolne w gminie Szubin. W
sportowych
zmaganiach
udział
wzięli: Samorządowe Przedszkole nr 3
Szubin, Oddziały Przedszkolne z : Turu,
Kowalewa, Chomętowa, Królikowa oraz
oddział „O” przy SP nr 1 w
Szubinie. Mariusz
Piotrkowski zastępca
burmistrza Szubina rozpoczął X festyn życząc wszystkim udanej
zabawy. Do sportowej rywalizacji wprowadziła wszystkich gimnastyczną
rozgrzewką Małgorzata Jaroch. W imprezie pomagali także
wychowawcy MOAS – A. Kulczyk, P. Marchwiński, którzy pełnili rolę
sędziów oraz ich wychowankowie, których zadaniem było dbanie o
sprzęt, pomoc dzieciom i rodzicom przy konkurencjach. Artur
Krajewski jako
osoba
prowadząca festyn czuwał nad
przebiegiem zabaw i zadań
sportowych.
Zachęcał,
dopingował małych i dużych
sportowców do wspólnej wesołej
zabawy. Organizatorzy zadbali o
to, aby dzieci i dorośli mogli
wspólnie, aktywnie, spędzić czas
wolny. Pani dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 2, Irena
Mastalerz podziękowała wszystkim przybyłym gościom za udział w X
festynie sportowym. Organizatorzy zadbali o nagrodzenie uczestników.
Każda placówka otrzymała dyplom, pamiątkowy puchar, a każdy mały
sportowiec wrócił do domu z medalem na szyi.
Paweł Marchwiński
10.

Dnia 16 maja 2014 roku wychowankowie naszego zakładu w składzie A.
Rybczyński, D. Wasilewski, D. Rybicki, A. Bartłomiejczyk, K. Jabłoński oraz
R. Zembrowski pod opieką
pana Wojciecha Wypycha i
pani
Marty
Kaczmarek
uczestniczyli
w
zorganizowanej przez panią
Joannę Stefaniak – Szmyt
wycieczce
do
zakładu
produkcyjnego PEPSI.
Naszym
przewodnikiem
był
pan
Zbigniew Szmyt, który opowiedział nam o całym procesie produkcyjnym. Na
halę weszliśmy w specjalnych czepkach. Najpierw udaliśmy się do miejsca, w
którym z małych plastikowych form powstają butelki. Mieliśmy okazję
zobaczyć kontrolę butelek.
Następnie wzdłuż szynociągu
udaliśmy się do miejsca w którym
butelki były płukane, etykietowane
i
napełniane
napojem.
Wychowankowie mieli okazję
zobaczyć jak maszyna reaguje na
usterkę. W trakcie naszego pobytu
bowiem okazało się, że kilka
butelek wydostało się z niej bez
daty przydatności do spożycia.
Natychmiast pojawił się operator
urządzenia, który błąd naprawił, dzięki czemu już po kilku sekundach praca
została wznowiona.
Stamtąd udaliśmy się do miejsca, w którym przygotowywane są koncentraty do
poszczególnych napojów. Dowiedzieliśmy się ile składników potrzebnych jest
do ich produkcji. W laboratorium, w którym kontroluje się jakość napoju i
opakowań mieliśmy okazję spróbować koncentratu, z którego przygotowywane
są 7UP i PEPSI.
Na koniec przeszliśmy do hali, w której butelki były pakowane w zgrzewki i na
palety. Mogliśmy zobaczyć jak ten proces się odbywa.
Z wycieczki wróciliśmy szczęśliwi i bogatsi w nową wiedzę.

Marta Kaczmarek
11.

W dniu 13.06.2014 z inicjatywy p. Kazimierza Tryby i p. Jacka
Dudy odbyła się wycieczka dydaktyczne do hurtowni narzędziowej
„ROTOR” w Bydgoszczy w której
odbyła się prezentacja elektronarzędzi,
narzędzi i akcesoriów takich firm jak:
MAKITA, METABO, FESTOOL i
inne.
Uczestniczący
w
niej
wychowankowie mieli okazję zapoznać
się z najnowszymi rozwiązaniami
technologicznymi użytymi w produkcji
elektronarzędzi. Rozwiązania te w znaczący sposób ułatwiają ich obsługę
a przede wszystkim podnoszą bezpieczeństwo pracy. Wychowankowie
wykazywali duże zainteresowanie
pokazem, ponieważ sami mogli
popracować interesującymi ich
urządzeniami. Na zakończenie
nasi wychowankowie zostali
obdarowani przez organizatorów
prezentami w postaci gadżetów
reklamowych
poszczególnych
firm.

Jacek Duda

12.

Tradycyjnie na początku maja, w trakcie cyklicznych Dni Szubina odbył się
Szubiński Festiwal Karaoke. Była to już dziewiąta edycja tej imprezy a jej
organizatorem i prowadzącym był jak zwykle wychowawca Arkadiusz
Siuchniński. Wokaliści zmierzyli się w dwóch kategoriach wiekowych. W
młodszej, która obejmowała uczniów szkół podstawowych, zwyciężyła Mona
Ataya, druga była Adrianna Pawlak, a trzecia Gabriela Siuchnińska. W drugiej
kategorii natomiast, wśród uczniów szkół ponadpodstawowych triumfował
Adam Kalinowski, druga była Julia Pawlak, a trzeci Jakub Majewski. Poza tym
wyróżniono jeszcze jednego z naszych wychowanków, mianowicie Patryka

Jarmołkowicza. Dodatkową atrakcją był wspólny występ Mikołaja
Kalinowskiego i Adama Kalinowskiego, którzy wykonali piosenkę autorstwa
Piotra Rubika. Po koncercie głównym był również konkurs dla publiczności pod
hasłem „Czy znasz polskie seriale”. Kolejna X jubileuszowa edycja Festiwalu już
za rok i wówczas na pewno nie zabraknie dodatkowych atrakcji.

08.06.2014

W przepiękny słoneczny niedzielę bezpośrednio po obiedzie
dosiedliśmy nasze stalowe rumaki i wyruszaliśmy w kolejną trasę. Nasze
ambitne plany dojechania do Lubostronia musieliśmy nieco skorygować
na wskutek wyjątkowo wysokiej temperatury( ponad 30 stopni). Nasza
trasa wiodła przez Smolniki, Zielonowo, Gąbin, Chomętowo do Wąsosza
gdzie mogliśmy skorzystać z kąpieli w naszym pięknym jeziorze.
Nieoceniona pomocą w czasie jazdy był nasz serwisant Andrzej R. który
dbał o nasze rowery.
Niestety nad jeziorem
jeden rower odmówił
całkowicie posłuszeństwa
i jeden z wychowanków
powrócił do placówki z
naszym p. Dyrektorem
szkoły
za
co
mu
serdecznie dziękujemy .
Trasa powrotna
przebiegała
już
bez
problemów. Zmęczeni zadowoleni oraz głodni powróciliśmy do naszej
kochanej placówki na kolację. Licznik rowerowy wskazywał 38,6 km. W
naszym rajdzie udział wzięli wychowankowie grupy IV w składzie A.
Rybczyński, T. Twardowski, R. Jadczak, D. Wasilewski, D. Jaroszewski,
T. Twardowski, M Janik oraz A. Przybylski.
Opiekunami imprezy byli p. M. Obremski oraz T. Półtorak

Damian Rybicki z gr. 4

13.

14.

„Moje pejzaże- piękno ziemi kujawsko- pomorskiej” jest to projekt, którego
celem jest ukazanie poprzez prace plastyczne i fotograficzne różnorodności
krajobrazowej regionu kujawsko-pomorskiego. W tym celu dnia 10 października 2014
r. wychowankowie Jakub Majewski i Dawid Wasilewski wraz z opiekunem
Mieczysławem Luchowskim udali się na
plener fotograficzny, którego celem było
wykonanie zdjęć pałaców i dworków
znajdujących się w pobliżu Szubina.
Pierwszym
obiektem
przez
nas
odwiedzonym był pałac Jasminum w
Zalesiu. Pałac ten został wybudowany ok.
1869 roku w stylu eklektycznym o
reminiscencjach klasycystycznych. Rzut
pałacu
jest
zróżnicowany
i
rozczłonkowany. Korpus główny na
rzucie jest zbliżony do litery „L”. Z
Zalesia udaliśmy się do Suchoręczy. Tam podziwialiśmy dwór z drugiej połowy XIX
wieku. Jest to dwór późno-klasycystyczny, parterowy, z mieszkalnym poddaszem,
nakryty dachem łamanym, tzw. "polskim", z naczółkami i piętrową wystawką. W osi
wejściowej znajduje się portyk kolumnowy w małym porządku z rzędem kolumn i w
tyle z drugim rzędem półkolumn, podtrzymujący balkon.
Z Suchoręczy udaliśmy
się do wsi Rozpętek, gdzie znajduje się pałac
zbudowany w 1870 roku. Jest to budynek
późno-klasycystyczny, murowany z cegły,
otynkowany, na podmurowaniu z głazów
granitowych,
piętrowy
na
sklepionyh
piwnicach. Środkowy korpus główny jest
prostokątny z przybudówkami po bokach,
wieżą przyległą do korpusu głównego i
elewacją frontową o podziałach pilastrowych.
Wieża jest kwadratowa, dzielona gzymsami na
cztery kondygnacje. Czwarta kondygnacja wieży wykonana została w formie galerii
widokowej z półkoliście zamkniętymi arkadami.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze w Grocholinie, gdzie
podziwialiśmy dworek i pałac. Na przełomie XVI i XVII wieku wybudowany został
renesansowy dwór obronny zwany "zamkiem", uważany za rzadki przykład
budownictwa obronno - mieszkalnego w Polsce północnej. Ceglana bryła na niskim
kamiennym cokole jest zamknięta na planie prostokąta o osi dłuższej północ-południe.
Obok znajduje się piętrowy pałac późno - klasycystyczny, dworskiej rezydencji, który
został wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku.
Mieczysław Luchowski

15.

Dnia 02.05.2014 wychowankowie: Krzysztof Jabłoński, Jakub
Majewski, Robert Olek, Michał Janik i Andrzej Rybczyński pod opieką
Karola Roj udali się na szubiński rynek gdzie odbywał się festyn
patriotyczny z okazji „Dnia Flagi”. Na scenie wystąpiły szubińskie
zespoły:
Algaro,
Pałuczaczki,
adepci
szubinianki,
młodzi
judocy. Największą atrakcją był gość specjalny: Otylia Jędrzejczak. Na
obchody te do Szubina również przyjechał Minister Spraw

Zagranicznych Radosław Sikorski. Wszyscy goście i widzowie wzięli
udział w rozłożeniu ponad stu metrowej flagi – oczywiście biało
czerwonej.

Jakub Majewski z gr. samokontroli
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