DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

25 kwietnia odbyła się kolejna, już 12 edycja Zakładowego Karaoke.
W tym roku do rywalizacji przystąpiło dziewięciu wychowanków. Występy
oceniało jury w składzie pani Michalina Kontowicz, pan Mariusz Rzadkiewicz i
wychowanek Sebastian Zych. Poziom uczestników był bardzo wyrównany toteż
wybór trójki laureatów był niezwykle trudnym i odpowiedzialnym zadaniem.
Ostatecznie po burzliwych obradach przyznano:
- I miejsce Piotrowi Roehr
- II miejsce Mateuszowi Gronowskiemu
- III miejsce Kacprowi Oleszkowi
W konkursie dla publiczności wykorzystana została gra ultrastar, która pozwala
na punktową ocenę wokalnych występów. W tej rywalizacji najlepiej wypadł
Kacper Oleszek zapewniając tym samym pierwsze miejsce grupie czwartej i
nagrodę w postaci „dużej czarnej”. Impreza przebiegała w miłej atmosferze,
publiczność jak zwykle bawiła się bardzo dobrze.

Arkadiusz Siuchniński
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W dniach 18 -20. 04.2016 odbył
się egzamin gimnazjalny dla uczniów
klasy trzeciej.
Pierwszego
dnia
uczniowie zmagali się z częścią
humanistyczną i częścią polonistyczną.
We wtorek była część przyrodnicza i
część matematyczna. Ostatni dzień był
przeznaczony na język angielski, część
podstawowa i część rozszerzona. Z
naszej szkoły egzamin pisało siedmioro
uczniów. Wyniki egzaminu będą znane
w czerwcu.

W rytm kwietniowych imprez sportowych w których nasi reprezentanci
biorą udział znaczącą rolę odgrywają Amatorskie Mistrzostwa StrongMan Zakładów Poprawczych które jak co roku odbyły się w Zakładzie
Poprawczym w Trzemesznie. Od pierwszej edycji tych zawodów nasi
wychowankowie biorą
w nich udział. W tym
roku
mistrzostwa
odbyły
się
28.04.
Trzemeszno powitało
nas wietrzną pogodą
oraz niezbyt wysoką
temperaturą.. W tym
roku jechaliśmy w
mocnym składzie w
osobach Michała Janika oraz Mateusza Gronowskiego. Około godziny
9.00 po zameldowaniu się
zawodników z Koszalina,
Poznania, Witkowa oraz
Głogowa
nastąpiło
uroczyste
otwarcie
zawodów
Gośćmi
honorowymi
i
jednocześnie też sędziami
poszczególnych
konkurencji była czołówka Polskich Strongmanów w osobach Artura
Walczaka oraz Roberta Kalinowskiego( wicemistrz Świata w kategorii
masters). Po rejestracji zawodników w biurze zawodów i krótkiej
rozgrzewce przystąpiliśmy do poszczególnych konkurencji takich jak:

Mieczysław Luchowski
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Przenoszenie ramy o wadze 80 kg, Zegar, Wyciskanie belki na ilość
powtórzeń, Spacer buszmena z ciężarem 150 kg, Wyciskanie odważnika
ponad głową na czas, Przetaczanie opony.

Zawody stały na bardzo wysokim poziomie a
zacięta walka trwał praktycznie do ostatniej
konkurencji. W końcowej klasyfikacji nasza
ekipa spisała się doskonale( czyżby wpływ P.
Dyrektora
który
przyjechał
i
także
dopingowaał Michała oraz Mateusza). Mateusz
Gronowski na 12 zawodników zajął 8 miejsce
natomiast Michał Jani miejsce 2 ze stratą tylko 3 punktów do zwycięzcy
z Trzemeszna. Drużynowo nasi zawodnicy zdobyli II miejsce. Po
uroczystej dekoracji i nagrodzeniu wszystkich zawodników zostaliśmy
zaproszeni na obiad
po którym zmęczeni
ale
szczęśliwi
powróciliśmy
do
Szubina. Tradycyjnie
opiekę
nad
zawodnikami
sprawował
T.
Półtorak a szczęśliwy
przejazd zapewnił P.
Jacek. Do zobaczenia za rok...
Tomasz Półtorak
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20 kwietnia w auli naszego zakładu odbył się konkurs dotyczący
znajomości regulaminu i zasad dobrego zachowania”. W konkursie uczestniczyli
wszyscy wychowankowie zakładu a prowadzili go wychowawcy Ł. Uciński i A.
Siuchniński. Konkurs składał się z
dwóch etapów. Pierwszy rozgrywany
był w formie testu. Wychowankowie
musieli
udzielić
odpowiedzi
na 20 pytań
w większości
związanych z
regulaminem
placówki. Po szybkim sprawdzeniu wyników wyłoniona
została piątka finalistów. Byli to wychowankowie P. Ostasz
14 pkt. , W. Kondziołka 15 pkt. , D. Grzana 14 pkt. , K.
Lochyński 14 pkt. , M. Markowski 15 pkt . W rundzie
finałowej zadaniem uczestników było prawidłowe ustawienie
zastawy obiadowej. Z tym zadaniem najlepiej poradził sobie
Daniel Grzana i tym samym
został
zwycięzcą
całego
konkursu. Kolejne miejsca zajęli
M. Markowski , W.Kondziołka , P. Ostasz , K.Lochyński .
Pozostali uczestnicy w teście uzyskali następująca ilość
punktów: P. Korpacki 13pkt, H. Borucki 13 pkt, K.
Oleszek 13, M.Gronowski 12pkt, K. Kasprzak 12 pkt, K.
Nałęcz 12 pkt, P. Seyda 11 pkt, P. Kapela 11 pkt, K. Sosik
11pkt, D. Grządziel 11 pkt, J. Pierzchalski 11 pkt, M. Żylo
10 pkt, E.Goszkowski 10 pkt, P. Roehr 10 pkt, S. Zych 10
pkt, D. Kowalski 10 pkt, D. Jaroszewski 10 pkt, M. Janik
9 pkt, J. Majewski 9 pkt, P. Cieślukowski 9 pkt, M.
Olbrych 9 pkt, D. Markowski 8 pkt, K. Król 7 pkt, S.
Izdebski 6 pkt. W klasyfikacji grupowej w teście najlepszy
wynik osiągnęła grupa czwarta z średnią 11,33 pkt. Drugie
miejsce przypadło grupie pierwszej 11,3 pkt. a trzecie z
średnią 10,6 pkt. grupie drugiej.

ASiuchniński
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Rozgrywki w ramach Pucharu Dyrektora nabierają rozpędu. W
dniu 07.04.2016 r. odbyły się zawody w tenisie stołowym w których
brały udział trzy drużyny z grup internatowych. Współzawodnictwo
przebiegało się w miłej i kulturalnej atmosferze chociaż emocji nie
brakowało. Na końcową najważniejszą klasyfikację decydującą o
kolejności zajmowanych miejsc składała się rywalizacja indywidualna.
Najlepszymi zawodnikami w klasyfikacji indywidualnej okazali się:
1m. Krzysztof Król z grupy II,
2 m. Emil Goszkowski z grupy I,
3 m. Patryk Seyda z grupy IV.
Brak drugiego zawodnika grupy II, pomimo zajęcia pierwszego
miejsca przez K. Króla spowodował, że grupa II nie zajęła pierwszego
miejsca w klasyfikacji grupowej tylko drugie. Zwycięstwo grupowe
przypadło jedynce, a trzecie miejsce czwórce. Wychowankowie
otrzymali drobne upominki w postaci kosmetyków oraz dyplomy.
Organizatorom turnieju Panu Arkadiuszowi Siuchnińskiemu i Adamowi
Kulczykowi pomagał wychowanek Paweł Korpacki.

A. Kulczyk

W dniu 13.04.2016 r. odbył się
międzygrupowy turniej
warcabowy w ramach rozgrywek o Puchar Dyrektora ZP – MOAS w
Szubinie. Była to czwarta dyscyplina w cyklu tych rozgrywek w 2016
roku. W zawodach wzięło udział sześciu wychowanków, po dwóch z
każdej grupy. Turniej był bardzo zacięty, ale też zachowanie i postawa
wychowanków podczas jego trwania nie budziła zastrzeżeń. Dzień
trzynasty marca okazał się szczęśliwy dla reprezentantów grupy
pierwszej Pawła Ostasza i Kamila Sosika, którym przypadł laur
zwycięzców zawodów w kategorii zespołowej. Indywidualnie najlepszy
okazał się Marcin Olbrych z grupy IV. Kolejne miejsca wywalczyli:
czwarte egzekwo Kamil Lochyński i Krzysztof Król z grupy II i piąte
Maciej Żyllo z czwórki.
Zawody sprawnie przeprowadził kolega Krzysztof Baczyński.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
indywidualna
I m. – M. Olbrych – gr. IV
II m. – P. Ostasz – gr. I
III m. – K. Sosik – gr. I
IV m. – K. Lochyński i K. Król – gr. II
V m. – M. Żyllo – gr. IV

zespołowa
I m. – grupa I
II m. – grupa II
II m. – grupa IV
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