DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE
Dnia 7 czerwca 2017
roku na orliku odbył się
tradycyjny mecz piłki nożnej
pomiędzy pracownikami a
wychowankami. Przed meczem
zorganizowaliśmy
zawody
,,Turbo
–
Kozak”
dla
wychowanków.
Ośmiu
wychowanków stanęło do
rywalizacji w konkurencjach
typowo piłkarskich. Trzeba było wykazać się umiejętnościami technicznymi z
zakresu piłki nożnej. Przeprowadziliśmy pięć konkurencji, które były różnie
punktowane : ,,Rzut karny” za 10 pkt, ,,Obij poprzeczkę” za 15 pkt, ,,Wkręć
rogala” za 20 pkt, ,,Połówka z powietrza” za 25 pkt, ,, Nie kręć, że strzelisz”
za 20 pkt. Najwięcej punktów zgromadził Jarek Pierzchalski 85, na drugim
miejscu uplasował się Darek Grządziel, który zdobył 50 pkt, a trzeci był Maciej
Żyllo uzyskując 45 pkt. Po krótkiej rozgrzewce przystąpiliśmy do meczu.
Spotkanie jak co roku było bardzo emocjonujące i zacięte. Do przerwy
pracownicy jeszcze dotrzymywali kroku wychowankom natomiast po przerwie
różnica wieku zrobiła swoje i mecz zakończył się wynikiem 10:7 dla
wychowanków. Najważniejsza jednak była dobra zabawa i miła atmosfera w
trakcie meczu. Zespoły wystąpiły w następujących składach: Wychowankowie:
Mateusz Markowski, Jarosław Pierzchalski, Hubert Borucki, Wojciech
Kondziołka, Maciej Żyllo, Piotr Roehr. Pracownicy : Karol Roj, Tomasz
Kaszewski, Mirosław Obremski, Mieczysław Luchowski, Daniel Wypych oraz
gościnnie Daniel Grzana, Darek Grządziel oraz Piotr Cieślukowski. Do
zobaczenia w przyszłym roku !!!

Daniel Wypych
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Dnia 21 kwietnia 2017r. w ramach koła fotograficznego trzech
wychowanków wraz z opiekunem uczestniczyło w spotkaniu z panem
Wiesławem Sławińskim zorganizowanym w Rejonowej Bibliotece
Publicznej w Szubinie zatytułowanym „Rekiny z
Nassau”. Pan Wiesław jest pasjonatem
nurkowania, a prywatnie przyjacielem pana

Romana Berendt, który
kilkakrotnie gościł w
naszej
placówce
wygłaszając wykłady na
temat nurkowania. Gość
opowiadał o świecie
podwodnym, a przede
wszystkim o obyczajach i
tajemnicach rekinów.
Obalił wiele mitów
dotyczących
tych
morskich
drapieżców.
Zobaczyliśmy
na
własne oczy jak w
otwartym
oceanie
Sławiński
karmi
rekiny praktycznie
bez
zabezpieczeń.
Okazało się, że rekiny potrafią być sympatyczne i niegroźne.

Mieczysław Luchowski
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Dnia 26.05.2017r
w
ramach
koła
fotograficznego dwóch
wychowanków:
Wojciech Kondziołka i
Marcin Olbrych wraz z
opiekunami
zwiedzali
wystawę fotograficzną
„Dęby rogalińskie w
obiektywie
Flesz”
zorganizowaną
w
Rejonowej
Bibliotece
Publicznej w Szubinie. Wystawa jest efektem wspólnego wyjazdu
członków Klubu Miłośników Fotografii „Flesz” do Rogalińskiego Parku
Krajobrazowego, gdzie znajduje
się prawie 1500 dębów. Dęby
rogalińskie to największe w
Europie skupisko pomnikowych
dębów. 860 z nich uznawane są
za
pomniki
przyrody.
Najbardziej znane z rosnących
tutaj dębów to występujące obok
siebie: Lech (obwód 6,35m),
Czech (obwód 7,26m) i Rus (obwód 9,26m). Wystawa prezentowała
przepiękne fotografie dębów
wykonane zarówno w czasie
dnia, jak i nocy.

Mieczysław Luchowski

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęło się o godzinie
8 . Tradycyjnie zaczęło się od mszy świętej, którą poprowadził ks.
Marcin Benk. Następnie Pan Dyrektor
Szkół
mgr
Wojciech
Wypych
przywitał
wszystkich
zebranych:
pracowników,
wychowanków
i
zaproszonych gości. Pan Dyrektor w
swoim
przemówieniu
krótko
podsumował miniony rok szkolny,
pogratulował uczniom, którzy uzyskali
promocję do wyższej klasy bądź ukończyli szkołę oraz podziękował
nauczycielom i wychowawcom za
trud i pracę jaką wkładali przez
cały rok.
Kolejnym
punktem
spotkania
było
wręczenie
świadectw
uczniom
poszczególnych
klas
przez
wychowawców. Uczniowie klasy
trzeciej gimnazjum wraz ze
świadectwami otrzymali również wyniki Egzaminu Gimnazjalnego.
Sześciu uczniów ukończyło w tym roku Gimnazjum, również sześciu
ukończyło Zasadniczą Szkołę
Zawodową.
Następnie Pan
Kierownik Warsztatów mgr
Wojciech Kaszuba wraz z
nauczycielem zawodu Panem
Tomaszem Kmieciem wręczyli
uczniom nagrody za konkursy
przeprowadzone w ramach zajęć
warsztatowych. Pan Karol Roj
wraz z Panem Dyrektorem Szkół
wręczyli nagrody dla wychowanków, którzy w tym roku szkolnym
otrzymali wyróżnienia z co najmniej dwu działów.
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Nagrodzonych zostało sześciu
uczniów.
Po wręczeniu świadectw
i nagród głos zabrał Pan
Dyrektor Zakładu mgr Wiesław
Guziński.
Przywitał
on
wszystkich
zebranych,
zwłaszcza
rodziny
wychowanków, które zaszczyciły
nas swoją obecnością. Pan Dyrektor
podziękował
wszystkim
za
wytężoną pracę w minionym roku
szkolnym,
pogratulował
wychowankom
otrzymania
świadectw i wyróżnień oraz życzył
wszystkim udanego wypoczynku.
Na koniec uroczystości
nastąpiła część artystyczna w
wykonaniu
wychowanków
naszego Zakładu. Patryk
Seyda, Piotr Cieślukowski
oraz
Paweł
Korpacki
zaprezentowali
się
w
przedstawieniu
przygotowanym
przez
nauczycieli
szkoły.
Po
występie wszyscy zebrani
mieli okazję powspominać chwile spędzone w minionym roku szkolnym
dzięki prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Pana
Mieczysława Luchowskiego oraz wychowanka Dawida Wróbla.
Na tym uroczystość zakończyła się. Wychowankowie wraz z
nauczycielami rozeszli się do klas.
Marta Kaczmarek
Mieczysław Luchowski

26 marca 2017 roku w hali widowiskowo – sportowej w Szubinie odbył się I turniej w halową
piłkę nożną o Puchar Prezesa UKS MOASEK przy Zakładzie Poprawczym w Szubinie.
W turnieju udział wzięło 7 drużyn podzielonych na dwie grupy. Drużyny w grupie
grały między sobą systemem ,,każdy z każdym”, z grupy wychodziły po dwie najlepsze drużyny,
które rywalizowały później ze sobą w półfinałach. Następnie odbyły się mecze o miejsca: V, III
oraz I.
Nasza drużyna wystąpiła w turnieju w składzie mieszanym tzn.
w wychowankowie zagrali razem z pracownikami. Wylosowaliśmy
grupę A, w której w pierwszym meczu zmierzyliśmy się z drużyną FA
Rodzice i pokonaliśmy ich pewnie 3:0. W drugiej potyczce na naszej
drodze stanęła drużyna MK Szubin, której ulegliśmy po bardzo
zaciętym pojedynku 1:0. W trzecim meczu o wyjście z grupy
zagraliśmy z drużyną EZB Szubin,
którą pokonaliśmy minimalnie 2:1 i
tym samym wyszliśmy z grupy na drugim miejscu.
Otrzymaliśmy szansę na grę w półfinale. Zagraliśmy z
niepokonaną do tej pory drużyną FA Trenerzy i po zaciętym
boju ulegliśmy 2:0. Przyszło nam zagrać mecz o III miejsce, w
którym ponownie spotkaliśmy się z drużyną z naszej grupy
MK Szubin i ponownie przegraliśmy w stosunku 1:0.
Ostatecznie zajęliśmy IV miejsce co i tak jest dobrym wynikiem a przy odrobinie szczęścia ten
wynik mógł być lepszy. Bramki dla naszej drużyny zdobywali: Krzysztof Król, Maciej Żyllo,
Dawid Jaroszewski, Mirosław Obremski oraz Daniel Wypych.
Cały turniej wygrała drużyna Ekipa z Szubina, która pokonała w finale FA Trenerzy dopiero
w rzutach karnych. III
miejsce przypadło zespołowi
MK Szubin a IV
Moaskowi, na V miejscu
turniej
zakończyła
drużyna EZB a VI miejsce
przypadło
Juniorom
Szubinianki, a na VII miejscu
zmagania
zakończyli
FA Rodzice.
Na
koniec
turnieju wręczono puchary
najlepszym drużynom
oraz
wyróżnienia
indywidualne. Nagrody
wręczał prezes UKS Moasek
Karol Roj oraz dyrektor
zakładu Wiesław Guziński. I
tak : najlepszym strzelcem turnieju został Hubert Puszcz z drużyny FA Trenerzy, który strzelił 4
bramki, najlepszym bramkarzem został Przemysław Pawlak z drużyny Ekipa z Szubina, wybrano
także najlepszego zawodnika UKS Moasek i został nim Daniel Grzana. Nad sprawnym
przebiegiem zawodów czuwał Mieczysław Luchowski a mecze
sędziował p. Aleksander Andrzejewski.
Nasza drużyna wystąpiła w następującym składzie: Daniel
Grzana, Krzysztof Król, Dawid Jaroszewski, Maciej Żyllo, Piotr
Roehr, Mirosław Obremski, Tomasz Staroń, Karol Roj, Tomasz
Kaszewski, Daniel Wypych.
Podczas zawodów panowała bardzo przyjazna atmosfera a na
boisku piłkarze zachowywali zasadę fair-play. Tak więc cały turniej uznać można za bardzo
udany. I mamy nadzieję, że do zobaczenia za rok!!!

Daniel Wypych
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W dniu 21.06.2017r. wybraliśmy się na wycieczkę do Żnina, skąd
wyjechaliśmy do Wenecji kolejką wąskotorową. Tam zwiedziliśmy Muzeum tego
popularnego w dawnych czasach środka transportu.
Historia kolejki pokazała
nam, jak w tamtych
czasach było ciężko z
przemieszczaniem się po
naszym
kraju.
Najbardziej zaciekawiły
nas dzieje ruin zamku,
który został zbudowany
około 1390r. Zwiedzając
ruiny, dowiedzieliśmy
się wielu ciekawych
informacji.
Zamek
należał
wtedy
do
Mikołaja Nałęcza, który rozsławił się haniebnym mianem Diabła Weneckiego. Jego
powstanie w tym miejscu nie było przypadkowe ze
względu na trzy jeziora obok tego miejsca.
Po skończeniu zwiedzania ruin i Muzeum kolejki
wąskotorowej wróciliśmy do Żnina również kolejką.
Ostatnim
etapem
naszej
wycieczki był spacer po żnińskiej starówce.
W dobrych nastrojach wróciliśmy do
Zakładu.
Wycieczka
stanowiła
nagrodę
dla
wyróżnionych uczniów za pracę w całym
roku szkolnym.

Maciej Żyllo z gr.1
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Dnia 9 czerwca 2017r.
ostatni raz w tym roku szkolnym w
ramach
koła
fotograficznego
czterech wychowanków naszej
placówki wraz z opiekunami
zwiedzało wystawę fotograficzną
pt. „Pałuki”. Jest to wystawa grupy
„Flesz” zorganizowana na parterze
Rejonowej Biblioteki Publicznej w
Szubinie. Ekspozycja przedstawia
zdjęcia członków szubińskiego
Klubu Miłośników Fotografii
„Flesz”. Można na niej zobaczyć
urokliwe
pejzaże,
zdjęcia
architektury, kwiatów i polne drogi.
Wrażenie robią zdjęcia wykonane z
paralotni przedstawiające okolice
Szubina. Z niecierpliwością czekamy
na kolejną wystawę, którą będzie
można zwiedzać w szubińskiej
bibliotece.

Mieczysław Luchowski

REDAKCJA MOASEK
adres: ul. Kcyńska 36 89-200 Szubin
woj. kujawsko-pomorskie tel. 052-384-28-19
Kolegium redakcyjne
Tomasz Kaszewski.
Brygida Chojnacka, Maciej Żyllo, Daniel Wypych, Marta Kaczmarek,
Mieczysław Luchowski,

8.

