Święto Pluszowego Misia dla
przedszkolaków

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE
Dzień Edukacji Narodowej 2016
Z okazji przypadającego 14 października Święta Edukacji
Narodowej w auli naszej placówki odbyło się tradycyjne spotkanie.
Wzięli w nim udział wszyscy wychowankowie i pracownicy zakładu.
Rozpoczął
pan
dyrektor,
który
w
swoim
wystąpieniu
złożył
wszystkim
okolicznościowe
życzenia
a
wyróżnionym
nauczycielom wręczył
specjalne
nagrody.
Kolejnym elementem
tego spotkania była
krótka prezentacja filmowa poświęcona genezie tego święta. W części
artystycznej wychowankowie zaprezentowali program muzycznokabaretowy, którego motywem przewodnim była szkoła i to co się z nią
wiąże a więc lekcje no i wywiadówka. Śmiechu było co niemiara a
prawdziwym odkryciem tego programu okazał się Piotr Cieślukowski w
roli ojca niesfornego uczniaka. Na zakończenie życzenia wszystkim
pracownikom złożył Kamil Kasprzak, poza tym każdy obdarowany
został okolicznościowym medalem. Impreza jak zawsze przebiegała w
miłej atmosferze a kolejne spotkanie z tej okazji już za niespełna rok.
Arkadiusz Siuchniński
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Dnia 25 listopada na hali sportowej dzięki wychowawcom P.
Marchwińskiemu i A. Kulczykowi oraz ich podopiecznym M.
Gronowskiemu, D. Wróblowi i
M.
Olbrychowi
Dzień
Pluszowego Misia obchodziły
przedszkolaki z Samorządowego
Przedszkola nr 3 w Szubinie. W
hali na dzieci czekały sportowe
atrakcje. Każdy przedszkolak
miał okazję wykazać się
sprawnością i zręcznością pokonując przeróżne tory przeszkód. Energii
nie brakowało nikomu, każdy z radością uczestniczył w ruchowych
zajęciach.
Niebywałą atrakcją dla dzieci okazał się hokej oraz możliwość turlania
się po ogromnych materacach. W przerwie między sportowymi
zmaganiami dzieci świętowały urodziny pluszowego przyjaciela bawiąc
się przy piosence „Jadą, jadą misie” oraz innych misiowych przebojach.
Radosnym tańcom i śpiewom w
kołach nie było końca.
Na zakończenie w ramach
podziękowania wychowawcy
otrzymali pamiątkowe dyplomy,
a wychowankowie tabliczki
czekolady. Przedszkolaki
zmęczone, ale pełne wrażeń
wróciły do przedszkola, aby
opowiedzieć o swoich przeżyciach przyjacielowi- Misiowi.
Adam Kulczyk

2.

WYCIECZKA W FIRMIE -BASS
Dnia 9 listopada 2016 r. dzięki uprzejmości pani redaktor Moniki
Siwak-Waloszewskiej sześciu wychowanków naszej placówki wraz z
dwoma
wychowawcami
miało
możliwość zwiedzenie siedziby
radia PiK w Bydgoszczy. Radio PiK
to radio lokalne, które jest słyszalne
w całym województwie kujawskopomorskim. Pani Monika, która jest
rodowitą szubinianką, pracuje w tej
rozgłośni już ponad dwadzieścia lat.
W czasie wycieczki mogliśmy
poznać na czym polega praca dziennikarza radiowego, jak wygląda
studio radiowe, jak przeprowadzić wywiad oraz jak obrobić nagrany
dźwięk aby nadawał się on do puszczenia na falach radiowych. Na
zakończenie
w
ramach
podziękowania
wychowankowie
wręczyli pani redaktor wykonany
przez nich zegar. Organizatorami
wycieczki
byli:
wychowawca
Daniel Wypych i nauczyciel
Mieczysław
Luchowski.
W
zwiedzaniu wzięli udział: Paweł
Kapela, Wojciech Kondziołka,
Marcin Olbrych, Robert Olek,
Paweł Ostasz i Dawid Wróbel.

Mieczysław Luchowski

3.

W dniu 13 października 2016 roku wybraliśmy sie na wycieczkę dydaktyczną
do firmy BELMA- BASS, która mieści się na obrzeżach Bydgoszczy. Uczestnikami
wycieczki byli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Opiekunowie grupy to
nauczyciel Tomasz Kmieć i kierownik warsztatów szkolnych Pan Wojciech Kaszuba.
Przedsiębiorstwo Belma BASS to firma specjalizująca się w obróbce blach.
Po przybyciu na miejsce przywitał nas pracownik, który zaprosił do
pomieszczenia gdzie mieliśmy szybki i
ciekawy wykład na temat działalności i
historii firmy. Dowiedzieliśmy się, że w
firmie pracuje około 800 pracowników.
Firma jest producentem wyrobów z
blachy poczynając od prostych szafek
elektrycznych
do
bardzo
zaawansowanych technologicznie szaf
energetycznych dla elektrowni wiatrowych i
słonecznych. Aby bezpiecznie się poruszać po
terenie firmy zostaliśmy przeszkoleni pod
względem przepisów BHP, bez szkolenia nie
moglibyśmy rozpocząć zwiedzania. Po nie całej
godzinie wykładu dostaliśmy obuwie ochronne
i kamizelki odblaskowe dla gości. Na samym
początku wycieczki byliśmy wprowadzeni do
ogromnego magazynu blach, z których są wykonywane różnego rodzaju konstrukcje.
Następnie zaprezentowano nam nowoczesne wykrawarki
laserowe. Maszyny
wykonywały bardzo precyzyjne ciecia, ponieważ mają w pełni skomputeryzowany
system tzw.CNC. Zwiedziliśmy również spawalnie ,w której poszczególne elementy
łączy się z wielką precyzją. Pracowali tam spawacze z dużym doświadczeniem.
Podziwialiśmy również zrobotyzowane stanowiska spawalnicze. Następnym punktem
zwiedzania były linie produkcyjne i malarnia proszkowa oraz dział w którym
odbywa się uszlachetnianie blach.
W czasie wycieczki byliśmy również zaproszeni na obiad i poczęstunek do
zakładowej stołówki. Końcowym etapem zwiedzania był dział w którym odbywał się
montaż i prace wykończeniowe. Następnie gotowy wyrób trafia do magazynu wyrobów
skąd wysyłane są do klientów w różnych częściach świata. Na koniec zwiedzania
udaliśmy się do pomieszczenia w którym byliśmy na samym początku i tam
otrzymaliśmy upominki od firmy w postaci atrakcyjnych gadżetów. W zamian
podziękowaliśmy za możliwość zwiedzania zakładu i w imieniu wszystkich
wręczyliśmy zegar wykonany w naszym warsztacie.
Według wszystkich uczestników wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca.
Mogliśmy zaobserwować nowoczesne środowisko pracy jak również ład i porządek,
który panuje w zakładzie.
Tomasz Kmieć

4.

„SERCE WYKONANE Z DREWNA Z OKAZJI WALENTYNEK”

Zawody o Puchar Dyrektora ZP Szubin
W dniu 8 listopada rozpoczęły się rozgrywki o Puchar
Dyrektora ZP – MOAS w Szubinie. Rozpoczęliśmy od
zawodów międzygrupowych w bilardzie. Grupę pierwszą
reprezentowali wychowankowie Piotr Roehr i Robert Olek, a
grupę drugą Kamil Kasprzak i ubiegłoroczny zwycięzca
Mateusz Gronowski. Zawody przeprowadzili wychowawcy
Mariusz
Rzadkiewicz
i
Adam Kulczyk.
Wysoki poziom i
przygotowania
podopiecznych
przełożył się na
ostatecznie
osiągnięte
wyniki. Pierwsze miejsce zajął Robert Olek, drugie Kamil
Kasprzak. Nie obronił zeszłorocznego zwycięstwa ale stanął
na trzecim miejscu podium Mateusz Gronowski, najmniej
satysfakcjonujące miejsce zajął Piotr Roehr.
Adam Kulczyk
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Dnia 20.01.2017r. odbyło się spotkanie uczniów z MOAS w grupie „Wróbelki”.
Cykliczne zajęcia odbywają się w ramach współpracy Samorządowego Przedszkola nr3
z Młodzieżowym Ośrodkiem Adaptacji Społecznej w Szubinie. Tym razem uczniowie
mieli
możliwość
zaprezentować
przedszkolakom
sposób
wykonania
pamiątki w postaci drewnianego serca.
Zaprezentowali metodą trudniejszą z
użyciem narzędzi ręcznych i nieco
łatwiejszą
z
użyciem
wyrzynarki
włosowej.Każdy średniak mógł sprawdzić
się próbując przyciąć kawałek drewna piłą
ręczną (oczywiście pod czujnym okiem
wychowawcy i stolarzy). Dzieci z wielkim
zainteresowaniem oglądały narzędzia i
sprzęty, zadawały pytania.Dla wszystkich ta
lekcja była nie lada wyzwaniem, a zarazem przygodą.

Tomasz Kmieć
TYDZIEŃ KOLORÓW „SPOTKANIE Z
STOLARZEM”
Dnia 17.02.2017r w ramach tygodnia
kolorów który odbywał się w przedszkolu
otrzymaliśmy propozycję zorganizowania zajęć
dla
przedszkolaków
był to dzień z kolorem „żółtym”. W warsztatach
wcześniej przygotowaliśmy pomoce w postaci kolorowych
budek lęgowych, krążków z drewna symbolizujących złote
medale z imionami każdego przedszkolaka,
kalendarz roczny wykonany z kawałka deski itp.
Wyroby te pozwoliły nam zaprezentować niektóre
prace stolarskie. Przedszkolaki dowiedziały się,
jakie czynności musi wykonać stolarz, aby
powstały gotowe wyroby. Dzieci z wielkim
zaciekawieniem obserwowały i starały się pomagać
w montażu domków dla ptaków. Mogły się przekonać, że wymaga to dużych
umiejętności i ciężkiej pracy. Na zakończenie wszyscy podziwiali efekt pracy naszych
wychowanków, czyli mebelki dla lalek, medale i domki dla ptaków, które uczniowie
stolarstwa wykonali w trakcie spotkania. Na zakończenie dzieci podziękowały za
przybycie i wręczyły naszym uczniom pamiątkę.
Tomasz Kmieć
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PUCHAR DYREKTORA - TENIS STOŁOWY
Ogólnopolski Finał zawodów na ergometrach.

Rozgrywki w ramach Pucharu Dyrektora nabierają rozpędu. W dniu
10.01.2017 r. odbyły się zawody w tenisie stołowym w których brały
udział dwie drużyny z grup internatowych. Współzawodnictwo
przebiegło w miłej i kulturalnej atmosferze chociaż emocji nie
brakowało. Faworytem zawodów był ubiegłoroczny mistrz Krzysztof
Król z grupy II, który nie zawiódł pokładanych w nim nadziei i
zwyciężył. 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. Piotr Cieślukowski z grupy I,
3 m. Robert Olek z grupy I,
4 m. Hubert Borucki z grupy II.
Zwycięstwo grupowe przypadło dwójce, chociaż ilość zdobytych
punktów była taka sama. Wychowankowie otrzymali drobne upominki w
postaci kosmetyków oraz dyplomy. Organizatorami turnieju byli
wychowawcy Arkadiusz Siuchniński i Adam Kulczyk.

W dniu 15 grudnia 2016 roku wyjechaliśmy na zawody do
Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Na miejscu zostaliśmy
zaprowadzeni do szatni, z której udaliśmy się do sali gdzie odbyły się
rywalizacje pomiędzy placówkami oświatowymi. W pierwszej kolejności
startowały dziewczyny, 4 drużyny po 2 zawodników na dystansie
500m.W drugiej części programu startowali chłopcy z 8 drużyn po 2
zawodników. Rywalizację chłopaków podzielono na 2 tury w 1
startowaliśmy my. Zdobyliśmy 7 miejsce na 8 możliwych. Po całym
programie wszyscy
uczestnicy zostali
zaproszeni
na
obiad, z którego
udaliśmy się na
Stadion Narodowy.
Na
początku
zwiedzania
stadionu weszliśmy
na szczyt trybun , z
którego było widać
lodowisko
,
następnie zwiedziliśmy większość pomieszczeń od sali dla Vip do szatni
piłkarskich. Byliśmy zdziwieni jak wiele ludzi zmieści się na trybunach
jak i w poszczególnych pomieszczeniach. Po zakończeniu zwiedzania
byliśmy bardzo zadowoleni , że mogliśmy uczestniczyć w tym
programie.

Piotr Roehr z gr.1

A. Kulczyk
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„RAMKA”
Dnia 8 listopada 2016 r. odwiedziliśmy dzieci z grupy „Motylki”.
Nauczyciel zawodu oraz uczniowie Robert i Paweł przybliżyli przedszkolakom
tajniki pracy stolarza, opowiedzieli i pokazali przeróżne narzędzia oraz
maszyny wykorzystywane podczas prac .
Największe zainteresowanie dzieci
wzbudziły piły i szlifierki. Dzieci
samodzielnie wyszlifowały papierem
ściernym ramki przygotowane w
stolarni, a następnie pomalowały je
wykorzystując przeróżne kolory farb.
Wychowankowie poprzez takie zajęcia
rozwijają różne formy aktywności
wzmacniają wiarę w swoje możliwości.
Nauczyciel zawodu Tomasz Kmieć

Dnia 7 października 2016 r czterej wychowankowie: Wojciech
Kondziołka,
Marcin
Olbrych, Robert Olek i
Dawid Wróbel wraz z
opiekunami
Andrzejem

**********************************************************

„BRYLOCZEK NA KLUCZE W FORMIE DOMKU”
Dnia 30 listopada 2016 ponownie zawitaliśmy do przedszkolaków
tym razem do grupy „Stokrotek”. Nauczyciel Tomasz Kmieć z uczniami
Robertem i Marcinem zapoznali dzieci z tajnikami zawodu stolarza. Pokazali
wiele ciekawych narzędzi, które na co dzień używają w swojej pracy.
Przedszkolaki dostały przygotowane z drewna „breloczki” w kształcie karmnika
z
wyciętymi
ptaszkami. Dzieci
musiały
samodzielnie je
wyszlifować
i
pomalować. Nasi
wychowankowie
bardzo
szybko
zintegrowali się z
grupą
przedszkolaków i
bezinteresownie pomagali w pracach wykończeniowych. Przedszkolakom
serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy.
Tomasz Kmieć
9.

Schmidt
i
Mieczysławem
Luchowskim zwiedzali prywatne
muzeum nurkowania „Wodnik”.
To jedno z nielicznych w Polsce
muzeum poświęcone tematyce
marynistycznej. To niezwykle
miejsce powstało dzięki ciężkiej
pracy i pasji właściciela Pana
Roman Berendta z Szubina, który
przez lata gromadził swoje
podwodne skarby. W muzeum można podziwiać m.in. kombinezony,
maski, butle tlenowe, fajki, sprzęt łącznościowy, a obok tego książki o
tematyce marynistycznej. Pan Roman z wielką pasją opowiadał o
zgromadzonych przez niego rekwizytach. Czas spędzony w muzeum
minął bardzo szybko. Właściciela muzeum można zaliczyć do grona
ludzi pozytywnie zakręconych.

Mieczysław Luchowski
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„WYKONANIE OZDOBY ŚWIĄTECZNEJ CHOINKA”
Dnia 18 listopada 2016r. w ramach koła fotograficznego trzech
wychowanków wraz z opiekunami zwiedzali wystawę fotograficzną
autorstwa Tadeusza Drobińskiego pt. „Uroda Życia” zorganizowaną w
Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie. Autor fotografii to znany
fotoreporter mediów regionalnych i członek Klubu Miłośników
Fotografii „Flesz”. Jego obrazy przedstawiają motyle, kwiaty oraz
sportowców w czasie różnego rodzaju zmaganiach sportowych.
Przy
okazji
obejrzeli
zdjęcia autorstwa Alicji Horbatiuk i
Kamili Niedźwieckiej, których wystawa
zorganizowana jest na pierwszym
piętrze biblioteki. Tytuł wystawy to
„Ludzie i Miejsca”. Dla obu pań to
pierwsza wystawa w życiu. Pierwsza z

pań
zaprezentowała
nieszablonowy
zbiór
obrazów
stanowiących
relację ze Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie.
Pani Kamila skupiła się na
architekturze
pokazując
widzom budowle zamków i
fortyfikacji
w
bardzo
ciekawych ujęciach.

W dniu 13.12.2016r w dziale warsztatowym stolarni
zorganizowaliśmy zajęcia, podczas których dzieci z Samorządowego
Przedszkola nr 3 wraz z wychowankami wykonywały ozdoby z okazji
świąt. Choinki z litego drewna to tylko niektóre z przygotowanych
atrakcji. Na początku zajęć dzieci zostały oprowadzone po stolarni
zobaczyły narzędzia i urządzenia które są na wyposażeniu. Następnie
uczniowie przy pomocy nauczyciela zaprezentowali sposoby wykonania
typowych prac stolarskich. Uczniowie przedstawili pokaz wykonania
karmnika dla ptaków. Następnie przedszkolaki ozdabiały przygotowane
choinki, a w napotkanych trudnościach dzieciom pomagali nasi
wychowankowie. Zajęcia przygotował i przeprowadził nauczyciel
Tomasz Kmieć.

REDAKCJA MOASEK
adres: ul. Kcyńska 36 89-200 Szubin
woj. kujawsko-pomorskie tel. 052-384-28-19

Mieczysław Luchowski

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

11.

12.

