DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

W dniach od 2 do 5 czerwca wychowankowie Patryk Seyda,
Marcin Olbrych i Maciej Żyllo pod opieką wychowawcy Arkadiusza
Siuchnińskiego uczestniczyli w piątej edycji programu profilaktycznego „
Sztuka wyboru”. W czwartek uczestnicy wzięli udział w projekcji filmu
„Intruz” w reżyserii Magnusa von Horna, a następnie odbyła się debata
dotycząca problematyki poruszanej w filmie. Kolejny dzień wypełniły
warsztaty teoretyczne, które prowadzili uznani polscy filmowcy. Zajęcia
obejmowały zagadnienia takie jak gramatyka języka filmowego, podstawy
sztuki operatorskiej, rola scenopisu w produkcji filmowej, podstawy sztuki
montażu w oparciu o analizę wybranych fragmentów filmowych. Gościem
spotkania z aktorem był Alan Andersz, który mówił o sztuce wyboru w
aktorstwie i życiu młodego człowieka. W sobotę przyszedł czas samodzielną
pracę z kamerą. Uczestnicy mieli za
zadanie
stworzenie
etiud
filmowych, w których poruszali
problemy swojego pokolenia. Z
kolei w niedzielę poszczególne
grupy prezentowały swoje etiudy a
organizatorzy
i
uczestnicy
podsumowali warsztaty. Teraz pora
na to by samodzielnie przygotować
własną filmową opowieść.

Dnia 5 kwietnia 2016r. uczniowie ostatniej klasy szkoły
podstawowej pisali sprawdzian. Pierwsza część, która rozpoczęła się o
godz. 900 obejmowała zagadnienia z języka polskiego i matematyki. Po
przerwie zmierzyli się z zamkniętym testem z języka angielskiego. Test
szóstoklasisty 2016 jest prawdopodobnie ostatnim sprawdzianem w tej
formie. jego likwidację zaplanowano w projekcie nowelizacji ustawy o
systemie oświaty przygotowanej przez MEN. w naszej placówce do
sprawdzianu przystąpiło 3 uczniów.

„Nasza ekipa” z aktorem Alanem Anderszem

Arkadiusz Siuchniński
1.

2.

Siatkówka – dużo radości pod koniec rozgrywek o
Puchar Dyrektora
W tym roku rozgrywki o Puchar Dyrektora w siatkówce
odbyły się 10.06.2016 roku. Zawody były emocjonujące, a
rywalizacja sportowa odbyła się w myśl zasady „fair play”.
Nad przebiegiem rywalizacji pod względem zgodności
przepisów czuwał wychowawca Tomasz Staroń. Pierwsze
miejsce zajęła drużyna grupy I, która wygrała wszystkie dwa
mecze, przegrywając przy tym tylko jednego seta. Kolejne
miejsca zajęły: drugie grupa IV, trzecie grupa II. Poziom
zawodów był wyrównany, a o zwycięstwie wychowanków
grupy I zadecydowała lepsza dyspozycja w dniu zawodów.

Adam Kulczyk
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W niedzielę 8 maja w auli naszej placówki odbyła się kolejna już 11 edycja
Szubińskiego Festiwalu Karaoke. Do rywalizacji przystąpiło 15 wykonawców.
Występy poszczególnych wykonawców oceniane były zarówno przez publiczność, jak i
jurora, którym była pani Jolanta Muzalewska. Poziom uczestników był bardzo
wyrównany, toteż wybór trójki laureatów był niezwykle trudny. Ostatecznie w grupie
młodszej
na
pierwszym miejscu
znalazła
się
Adrianna Pawlak, na
drugim
Olaf
Jagodziński a na
trzecim
Agata
Bednarek. W grupie
starszej zwycięstwo
przypadło
Julii
Pawlak, a kolejne
miejsca na podium
przypadły Klaudii
Jakubiak i naszemu
jedynemu
reprezentantowi Kacprowi Oleszek. Laureaci otrzymali cenne nagrody i dyplomy. W
konkursie dla publiczności wykorzystany został pomysł z programu „Jaka to melodia?”.
W tej rywalizacji najlepiej wypadł Mateusz Stypczyński, który także otrzymał nagrodę.
Impreza przebiegała w miłej atmosferze a publiczność bawiła się bardzo dobrze.
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Europejski Festiwal Lekkoatletyczny
był rozgrywany na bydgoskim stadionie
Zawiszy po raz piętnasty. Zawody te już
na stałe wpisały się w krajobraz
polskiej i europejskiej lekkiej atletyki.
Jak co roku do Bydgoszczy zjechały
gwiazdy światowej lekkiej atletyki.

W ostatnich latach na Festiwalu
gościliśmy Mistrzów Świata,
Mistrzów Olimpijskich, najlepszych polskich oraz europejskich
zawodników, którzy tworzyli niezwykłe widowisko, wzbudzając w

widzach obecnych na stadionie i przed telewizorami niezapomniane
emocje. W tym roku festiwal rozpoczął się skokiem o tyczce, który był
rozegrany na Wyspie Młyńskiej.

Dzień 15.04.2016 roku przywitał nas wspaniałą słoneczna
pogodą. Po obfitym śniadaniu przedstawiciele grup wychowawczych
naszego
Moasu
wyjechali na plażę j.
Wąsoskiego gdzie już
po raz kolejny aby
wyłonić
mistrzów
kajakarstwa.
W tej
edycji korzystając z
pięknej pogody oraz
ciepłej
wody
zorganizowaliśmy także
zawody pływackie. Grupę I reprezentowali P. Cieślukowski oraz P.
Ostasz, grupę II S. Zych oraz M. Janik a grupę IV M. Żurek i P. Seyda.
Najlepszym kajakarzem w naszej placówce okazał się M. Janik.
Drugie miejsce zajął P. Ostasz . trzecie miejsce przypadło S. Zych. jesli
chodzi o klasyfikację drużynową to I miejsce zajęła grupa 2 następnie
grupa 1 i grupa 4.
W zawodach pływackich ponownie triumfował M. Janik .
Następni w kolejności to M. Żurek oraz P. Cieślukowski. Kolejność
drużynowa wyglądała
następująco: pierwsza
grupa 2 , następnie
grupa 4 i grupa 1.
Wszystkim kajakarzom
i
pływakom
gratulujemy
osiągniętych wyników.

T. Półtorak
Marcel Żurek z gr.4
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Jak co roku z okazji Dnia Dziecka odbył się mecz w piłkę nożną
pomiędzy Wychowankami a Pracownikami naszej placówki. W tym roku
lepsi okazali się wychowankowie,
którzy wygrali 9-5. Pracowników
reprezentowali: Paweł Marchwiński,
Daniel Wypych Tomasz Kaszewski,

Tomasz Staroń, Łukasz Uciński,
Jacek Duda, Mieczysław
Luchowski. Wychowankowie
wystąpili w składzie: Mateusz
Markowski, Kacper Oleszek,
Marcel Żurek, Dawid Jaroszewski, Krzysztof Król, Jarosław
Pierzchalski, Michał Janik.

Z pisaniem jest tak, że albo ma się wrodzony talent, albo człowiek
desperacko się stara i w końcu się nauczy. Nie ma innej możliwości.
Ten piękny aforyzm jednego z laureatów nagrody Nobla może
być mottem naszych corocznych starań których uwieńczeniem jest
Ogólnozakładowy Konkurs ortograficzny o tytułowe srebrne pióro.
Wychowankowie ZP- MOAS w Szubinie desperacko starają się
podczas licznych krótkich sprawdzianów ortograficznych aby dojść do
mistrzostwa czyli napisać bezbłędnie podany tekst. Niektórzy
wychowankowie mają wrodzony talent ale najbardziej cieszą postępy
chłopaków którzy w trakcie swojego pobytu w naszej placówce osiągnęli
znaczący postęp. Kolejna już edycja naszego konkursu odbyła się w
miesiącu lutym. Walka naszych mistrzów ortografii była bardzo
wyrównana. Ale zwycięzca
mógł być tylko jeden. W
2016 mistrzem ortografii w
naszej
placówce
został
wychowanek grupy I Kamil
Sosik.
Gratulacje i zapraszamy na
kolejną edycję.
Tomasz Półtorak
REDAKCJA MOASEK
adres: ul. Kcyńska 36 89-200 Szubin
woj. kujawsko-pomorskie tel. 052-384-28-19

Mieczysław Luchowski

7.

Kolegium redakcyjne
Tomasz Kaszewski.
Brygida Chojnacka, Marcel Żurek, Arkadiusz Siuchniński, Mieczysław
Luchowski, Adam Kulczyk, Tomasz Półtorak

8.

