Mistrzostwa Polski Wychowanków Zakładów Poprawczych i
Schronisk dla Nieletnich.

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE
Dnia 6 lutego 2016r. w ramach koła fotograficznego
zwiedzaliśmy dwie wystawy fotograficzne zorganizowane w gmachu
Rejonowej
Biblioteki
Publicznej w Szubinie.
Wyjście na wystawę
zorganizowali
opiekunowie
koła
panowie
Andrzej
Schmidt i Mieczysław
Luchowski, udział w niej
wzięli: Jakub Majewski,
Marcin Olbrych i Dawid
Wróbel. Pierwsza z nich
to zdjęcia autorstwa pana
Tomasza Leśniewskiego zatytułowane „Leśnym tropem” . Fotografie
przedstawiają dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Wykonanie
tych niesamowitych zdjęć przyrody kosztowało ich autora bardzo wiele
pracy i mnóstwo godzin spędzonych w plenerze. Są one efektem pięciu
lat pracy tego zafascynowanego dziką przyrodą fotografa i zostały
wykonane w czatowni pod Kcynią, w Puszczy Pilskiej oraz w
Bieszczadach.
Druga wystawa to zdjęcia autorstwa młodej artystki Karoliny Roj
zatytułowana „Spotkania”. Karolina to córka naszego pracownika
,wychowawcy pana Karola. Na wystawie zobaczyliśmy wizerunki
koleżanek młodej mieszkanki Szubina, gdyż artystka pasjonuje się
portretowaniem ludzi.

Mieczysław Luchowski
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W grudniu 2015r. odbyły sięogólnopolski
zawody dla
wychowanków w ramach programu sport przeciw agresji. Zadaniem
uczestników było przepłynięcie na ergometrach 500m. Doskonale spisali
się przedstawiciele naszej placówki, którzy zajęli 5 miejsce. ZP Moas
reprezentowali Jakub Majewski i Kacper Oleszek.

Jakub Majewski gr 2.
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niezwykłym i fascynującym świecie przyszło nam żyć.
Jak uświadamiają nas koordynatorzy projektu, dzisiaj idea humanizmu
W dniach od 25 do 29 stycznia 2016 odbył się kolejny raz
„Tydzień kolorów”. Autor i pomysłodawca projektu, pan Grzegorz
Pleszyński informuje, że w ciągu czternastu lat jego realizacji wzięło w
nim udział około tysiąca szkół,
przedszkoli,
placówek
oświatowo - wychowawczych,
bibliotek, domów kultury,
poradni
terapeutycznych,
zakładów
wychowawczych,
placówek opiekuńczych i
innych. Podstawowe założenia
akcji pozostają niezmienne,
czyli złagodzenie skutków
działania stresu w szkole, "nauczanie bezinwazyjne " (nauczanie
poprzez zabawę i sztukę), integracja uczniów i nauczycieli
Hasło
tegorocznego
„Tygodnia
Kolorów”
brzmi:
NOWY
HUMANIZM.
Tym razem pana
Grzegorza
zainspirowała
idea
Humanizmu.
Przyświecało
jej
hasło
NIC
CO
LUDZKIE NIE JEST
MI OBCE. Człowiek
i świat w którym żył,
stali się obiektem
zainteresowania
i
poznania.
Ciało
ludzkie, drzewa, zwierzęta, planety, kosmos- to wszystko poddane
zostało badaniom naukowym, które ujawniły w jakim
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przeżywa poważny kryzys.
Dwie tragiczne wojny światowe w XX wieku, kryzysy ekonomiczne,
ekologiczna dewastacja naszej planety, nieustające konflikty zbrojne,
wojny religijne a ostatnio fala uchodźców, zdają się o takim kryzysie
świadczyć.

Rodzi

to

przekonanie

o

bezradności

człowieka.

Dlatego ważnym i istotnym staje się poszukiwanie nowych dróg i
nowych obszarów dla idei Humanizmu w dzisiejszym, gwałtownie
zmieniającym się świecie.

W tym roku Tydzień Kolorów przebiegał w naszej placówce w
następujący sposób. Poniedziałek był dniem białym, ponieważ miały
miejsce rozgrywki w halowej piłce nożnej. Wtorek to dzień żółty, w
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czasie którego dzięki pani Agnieszce Jekiełek odbyliśmy podróż do
Kenii, otaczając się najpiękniejszymi okazami jej fauny i flory oraz
obcując z kulturą tej części Afryki.

Środa była czerwona. W tym dniu realizowaliśmy warsztaty sztuki
ludowej przeprowadzone przez instruktora z Szubińskiego Domu
Kultury, panią Małgorzatę Bołkę. Poznaliśmy wówczas nie tylko
elementy pałuckiego stroju ludowego, ale doświadczyliśmy także
sposobu wytwarzania tzw. pająków pałuckich.
Kolejnego dnia, w czwartek, odbyły się trzy konkursy: wiedzy
przyrodniczej, wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz sportowy z
wiedzy olimpijskiej. Ten dzień był dniem zielonym. Ostatniego dnia,
podczas którego patronował kolor srebrny, mieliśmy okazję wziąć udział
w projekcji filmu pt. „W ciemności”.

Joanna Stefaniak-Szmyt
Mieczysław Luchowski
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WYCIECZKA DO WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH.
1 marca 2016r. sześciu wychowanków wraz z opiekunami panem Tomaszem Kmieć i
Wojciechem Kaszubą brali udział w wycieczce do Wojskowych Zakładów Lotniczych
w Bydgoszczy. Z uwagi że wycieczka zapowiadała się atrakcyjnie obecnością
zaszczycił nas sam pan dyrektor Wiesław Guziński. Firma jest wiodącym serwisantem
samolotów wojskowych i cywilnych.
Po przybyciu na miejsce przydzielono
nam przewodnika z którym mieliśmy
możliwość zwiedzać całą firmę. Na
wstępie przewodnik przedstawił krótko
historię zakładu, kierunki działań i
profil produkcji. Następnie uczniowie
zostali zaproszeni do zwiedzania
hangarów
produkcyjnych
i
zapoznawali się z serwisowaniem oraz
naprawą różnych samolotów. Pierwszym punktem zwiedzania był hangar w którym
odbywa się serwis samolotów w lotnictwie cywilnym głównie amerykańskiej marki
„Cirrus”. Wychowankowie interesowali się parametrami oglądanych jednostek jak,
zasięg, prędkość i spalanie, jak również ceny. Była to odpowiednia lekcja dla osób które
nie wiedzą na jaki statek powietrzny się zdecydować- żarcik. Największe emocje
wywołał pokaz fotela katapultowego. Pilot który zmuszony jest do użycia tego sprzętu
znajduje w nim wszystko to co potrzebne jest do przeżycia w ekstremalnych warunkach
minimum dwóch dni. Serwisant pokazywał nam wyposażenie fotela, w którym
znajdowały się między innymi race świetlne, naboje, żywność, woda, podstawowe
leki, nawet wędka na ryby wraz z pontonem.
Zaproszeni uczniowie mieli także możliwość usiąść w kokpicie prawdziwego myśliwca.
Z uwagi że firma zajmuje się głównie naprawą i serwisowaniem myśliwców Su-22 i
Mig-29 pokazano nam jak przeprowadza się remont takich dużych i ciężkich maszyn.
Dowiedzieliśmy się również, że w przypadku samolotów F-16 zakres prowadzonych
w WZL prac obejmuje zdejmowanie i odnawianie powłoki lakierniczej. Obecnie trwają
w zakładach lotniczych prace nad możliwością obsługi i serwisowania największych
samolotów transportowych na świecie typu Rusłan i Hercules.
Według wszystkich uczestników wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca.
Mogliśmy zaobserwować specyficzne
środowisko pracy jak również ład i
porządek, który panuje w zakładzie.
Na zakończenie podziękowaliśmy za
możliwość zwiedzania zakładów, w
imieniu wszystkich wręczyliśmy Panu
pisemne podziękowania wraz z gadżetem
wykonanym przez wychowanków.
Opracował nauczyciel zawodu:
Tomasz Kmieć
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KOSZYKÓWKA ŻEŃSKA NA NAJWYŻSZYM
POZIOMIE

Aby wykonać ciekawe zdjęcie nie
potrzeba mieć przy sobie dobrego i
drogiego aparatu. O tym

przekonali się

wychowankowie: Jakub Majewski, Marcin
Olbrych

i

Dawid Wróbel
zwiedzają wystawę zorganizowaną
w

Rejonowej
Bibliotece Publicznej pt. „Fotografia
mobilna”. Na wystawie można obejrzeć
prawie 80 fotografii wykonanych przez Natalię Jaroszewską i
Remigiusza Konieczkę smartfonami o charakterze street, industrial,
krajobraz, przedmiot, które powstały na przestrzeni ostatniego roku.

Wychowankowie
naszej
placówki w miesiącu listopadzie i
grudniu 2015 roku mieli okazję na
własnej
skórze
doświadczyć
emocji jakie dostarczają zawody
koszykówki. Uczestniczyli w
dwóch wyjazdach na mecze I LIGI
KOSZYKÓWKI KOBIET do
Bydgoszczy.
Rywalkami
bydgoskiego zespołu ARTEGO w
pierwszym meczu były zawodniczki
ROSY RADOM, a w drugim aktualne
Mistrzynie Polski zawodniczki WISŁY
KRAKÓW. Oba spotkania dostarczyły
naszym wychowankom sporo emocji.
Podczas zawodów podopieczni otrzymali
okolicznościowe gadżety reklamowe.
Głośno dopingowali bydgoską drużynę, a
udane akcje nagradzali gromkimi oklaskami. Dzięki życzliwości
zawodniczek mogliśmy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Mam nadzieję,
że w następnym roku również uda nam się obejrzeć na żywo jakiś zacięty
mecz.
Adam Kulczyk
REDAKCJA MOASEK
adres: ul. Kcyńska 36 89-200 Szubin
woj. kujawsko-pomorskie tel. 052-384-28-19
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