DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE
12 PIEŚNI DLA OJCZYZNY
11 listopada 2017r. w dniu
99 rocznicy odzyskania
Niepodległości mieszkańcy
Szubina licznie zebrali się
na rynku, by wspólnym
śpiewem upamiętnić tą
niezwykłą uroczystość.
Wprowadzeniem do
wspólnego śpiewania był rys
historyczny podkreślający
ogromną rolę polskich bohaterów takich jak Marszałek Józef Piłsudski, Roman
Dmowski, gen. Józef Haller, premier Ignacy Jan Paderewski i roli wielu
bezimiennych żołnierzy, których upamiętnia Grób Nieznanego Żołnierza w
Warszawie. Podkreślona została też rola św. Jana Pawła II w zachowaniu
wartości i ducha patriotyzmu w narodzie.
Bardzo ważnym elementem uroczystości był Niepodległościowy Apel Pamięci
z udziałem uczniów kadetów klasy wojskowych z ZSP im. prof. E. Chroboczka
w Szubinie.
Śpiewane były pieśni: Hej ułani malowane dzieci, Kadrowa, Legiony, Przybyli
ułani pod okienko, O mój rozmarynie, Szara piechota, Serce w plecaku, Marsz
Mokotowa, Warszawianka 1831 roku oraz Rota. Utwory do śpiewu w formie
karaoke przygotował pan wychowawca Arkadiusz Siuchniński, który czuwał
również nad poprawnym wykonaniem utworów.
Wychowankowie MOAS Szubin - Rafał Koryciński, Wojciech Kondziołka i
Piotr Cieślukowski byli odpowiedzialni za przygotowanie strony technicznej
spotkania . Oczywiście także żywo włączyli się we wspólne śpiewanie z
mieszkańcami Szubina . Wydaje się ,że była to dla nich znakomita lekcja
wychowania patriotycznego.

T. Półtorak
1.

W dniu 20.10. w piękny jesienny dzień wyruszyliśmy zwarta
grupą z naszej placówki w stronę Osrodka Wypoczynkowego nad j.
Wąsoskim. Dodatkowe utrudnienie stanowił fakt, że całe wyposażenie
nieśliśmy na plecach( łącznie z drzewem na ognisko).
Delikatny wiatr, przebłyskujące promienie zachodzącego słonca,
oraz liczne klucze odlatujących dzikich gęsi towarzyszyły naszej
wędrówce. Moglismy także z bliska zaobserwować intensywne prace
przy budowie trasy S5. Nad j. Wąsosz Paweł z Mateuszem bardzo
sprawnie rozpalili ognisko i juz wkrótce z apetytem pałaszowaliśmy
nasze kiełbaski. Wszyscy przyznali , że po 9 kilometrowym marszu
smakowały wybornie. Do placówki powróciliśmy zadowoleni i w
radosnym nastroju.
W naszej imprezie uczestniczyli W. Kondziołka, M. Polonis, P.
Kapela, P. Seyda oraz M. Zasuń. Opiekę sprawowali M. Obremski i T.
Póltorak.

T. Półtorak
2.

MOAS DLA SZKOŁY SPECJALNEJ
Po raz kolejny byliśmy współorganizatorami rywalizacji czterech
szkół specjalnych naszego rejonu w konkurencjach sportowych. Impreza
miała miejsce w
dniu
20.09.2017
roku na terenie
boiska
„Orlik”.
Wychowawcy
Adamowi
Kulczykowi
w
przeprowadzeniu
imprezy pomagało
czterech
podopiecznych: Paweł Kapela, Paweł Korpacki, Wojtek Kondziołka i
Piotr Cieślukowski. Wychowankowie dobrze wywiązali się ze swoich
zadań, pomagali w rozstawianiu sprzętu, wspierali uczestników w trakcie
trwania zawodów, dopingowali ich. Zostaliśmy wysoko ocenieni za
zaangażowanie i pracę na
rzecz
innych
przez
Burmistrza Szubina Pana
Artura Michalaka oraz
będącego również na
zawodach
Starostę
Nakielskiego
Pana
Tomasza Miłowskiego.

Adam Kulczyk

W dniu 06.12.2017 roku byłem wraz z wychowankiem
Pawłem Korpackim, a właściwie „Św. Mikołajem” w
Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Szubinie. Mikołaj
odwiedził
wszystkie
grupy.
Podczas
spotkań
z
przedszkolakami
rozdawał
drobne
upominki i słodycze.
Dzieci
żywo
i
spontanicznie
reagowały na postać
Mikołaja, śpiewały
piosenki tańczyły,
przytulały się i
siadały
na
kolanach. Paweł
jak
zawsze
świetnie odnalazł
się w tej roli.
Spotkanie z dziećmi sprawiło mu dużo satysfakcji. W styczniu
kolejna wizyta w przedszkolu tym razem będziemy czytać
dzieciom bajki.

Adam Kulczyk
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ZWYCIĘSTWO W FINALE KONKURSU NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ
CHOINKOWĄ W SZUBIŃSKIM DOMU KULTURY
11 grudnia 2017 r. w Szubińskim Domu Kultury odbyło się rozstrzygnięcie
konkursu na najładniejszą ozdobę choinkową. Do konkursu zgłoszono 194 prace
plastyczne. Wytwory uczestników
oceniała komisja w składzie: Izabela
Mężykowska, Daria Nowastowska i
Paulina Borowska. Komisja nagrodziła
25 osób w czterech kategoriach
wiekowych: dzieci do 6 lat, 7 -10 lat,
11 – 15 lat, kategoria powyżej 16 lat.
Podczas oceny prac brano pod uwagę
estetykę wykonania, pomysł, sposób
wykonania, a przede wszystkim
samodzielność oraz czy prace spełniały
warunki
regulaminu
konkursu.

Żywa lekcja historii- B. Chrobry
W piątek 24 listopada,
naszą szkołę po raz kolejny
odwiedzili
przedstawiciele
bractwa historycznego KERIN.
Żywa lekcja historii i tym razem
dostarczyła nam wielu cennych
informacji i niezapomnianych
wrażeń.

Przedstawiciele
bractwa
wraz
z
wychowankami zakładu ( Hubertem Boruckim,
Jarosławem
Pierzchalskim,
Adrianem
Włodarczykiem, Kamilem Lochyńskim, Pawłem
Korpackim) odegrali sceny z czasów panowania
Bolesława Chrobrego. Nasi podopieczni mogli
wcielić się w rolę Mieszka I, jego syna Bolesława
Chrobrego i innych. Jak zawsze, wychowankowie
podczas
lekcji
świetnie się bawili.
Jak się okazuje, lekcje
historii nie muszą być wcale
nudne.

Paweł Korpacki z gr. 1

Wychowankowie
Zakładu
Poprawczego
MOAS w Szubinie, uczęszczający na kółko
plastyczne chętnie wzięli udział w konkursie
pod
okiem
Michaliny
Kontowicz,
przygotowując bożonarodzeniową gwiazdę
oraz bombkę. Byli
to
Mateusz
Polonis
i
Wojciech
Kondziołka.
Chłopcy zostali zakwalifikowani do kategorii powyżej 16
lat i uplasowali się w rywalizacji w następujący sposób:
Kategoria pow. 16 lat:
Nagroda I
Mateusz Polonis– MOAS Szubin
Nagroda II
Oliwia Wawer - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie
Nagroda III
Wojciech Kondziołka – MOAS Szubin
Wyróżnienie
Julia Kubiak – Rękodzieło w SDK
Serdecznie gratulujemy sukcesów i liczymy na kolejne!

Michalina Kontowicz
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MOAS W HALI ARTEGO ARENA
W piątek 21 grudnia wychowankowie pod
opieka Tomasza Kaszewskiego udała się
na kolejny mecz Artego Bydgoszcz.
Oprócz emocji sportowych mogliśmy
podziwiać naszego kolegę w konkursie
rzutu do kosza. Podczas jednej z przerw
spiker prowadzący zawody rzucał w

Po raz kolejny w tym roku byliśmy na meczu koszykówki kobiet.
Koszykarki bydgoskiego zespołu podejmowały na własnym parkiecie
zawodniczki Spartaka Moskwa Vidnoje. Niestety zawodniczki Artego
Bydgoszcz nie sprostały silniejszym rywalkom z Rosji i przegrały

kierunku
widowani
piłeczki . Szczęśliwiec,
który
złapał
piłkę
został
zaproszony na boisku na
konkurs rzutów wolnych.
Naszym farciarzem okazał
się
Patryk
Seyda,
który
wygrał
ten konkurs. W nagrodę
otrzymał upominek świąteczny, który zawiózł do domu na Święta
Bożego Narodzenia.
spotkanie. My jednak bawiliśmy się wspaniale. Na pochwałę zasługiwała
oprawa artystyczna oraz doping miejscowych kibiców, do którego
aktywnie się włączyliśmy. Zawodniczki Artego ze strony naszych
wychowanków aktywnie wspierali: Paweł Kapela, Rafał Koryciński,
Paweł Korpacki, Mateusz Polonis, Wojtek Kondziołka i wychowawca
Adam Kulczyk. Na pewno nie była to nasza ostatnia wizyta na meczach
żeńskiej koszykówki.

Adam Kulczyk
Dawid Wróbel gr. 1
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W dniu 20.10.2017 roku na zaproszenie nauczycieli
Szkoły Specjalnej przeprowadziłem zajęcia pokazowe w nowo
otwartej mini siłowni. W przeprowadzeniu zajęć pomagali mi
wychowankowie Paweł Kapela i Mateusz Polonis. W trakcie
zajęć zapoznałem uczniów z możliwościami oraz
przeznaczeniem zgromadzonego sprzętu.
Wychowankowie
pokazali
przykładowe ćwiczenia dostosowane
do
możliwości podopiecznych
szkoły
specjalnej.
Uczestnicy zajęć byli
zaskoczeni tężyzną
fizyczną naszych podopiecznych.
Zapewniłem ich, że poprzez regularne
ćwiczenia i odpowiednią dietę też mogą osiągnąć podobne
efekty. Po zakończeniu zajęć zostaliśmy zaproszeni na mały
poczęstunek i kawę. W imieniu wychowanków zaprosiłem
młodzież szkoły specjalnej wraz z opiekunami do rewizyty w
siłowni naszej placówki.
Adam Kulczyk

Wychowawcy Łukasz Uciński i Adam Kulczyk razem z
wychowankami Piotrem Cieślukowskim i Wojtkiem Kondziołką brali
udział w festynie z okazji Dni Kultury Chrześcijańskiej. Impreza miała
miejsce na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 17.09.2017 roku.

Nasza rola polegała na przeprowadzeniu kilku konkurencji sportowo
rekreacyjnych dla mieszkańców Szubina. Nasi podopieczni stanęli na
wysokości zadania i aktywnie wspomagali pracę wychowawców.
Konkurencje podobały się szczególnie najmłodszym uczestnikom
festynu. Jako placówka resocjalizacyjna pokazaliśmy mieszkańcom
Szubina ciekawą formę współpracy naszych wychowanków na rzecz jej
mieszkańców.

Adam Kulczyk
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TRÓJBÓJ Z UKS WYSPIAŃSKI SZUBIN
28 listopada, a więc w przeddzień
andrzejek w auli
naszej placówki odbył
tradycyjny festyn.
Na początku imprezy
wychowawca Siuchniński,
prowadzący całe
spotkanie
przypomniał
zebranym
historię
andrzejek i wróżby związane z tym świętem. Przy
okazji dowiedzieliśmy się o nie znanym nam do
tej pory tarocie. Po kilku wróżbach rozpoczął się
festyn, w którym rywalizacja toczyła się w
dziesięciu, bardzo różniących się od siebie
konkurencjach. W każdej z nich uczestniczyć
mogło tylko trzech wychowanków, co dawało
szansę udziału
w dwóch konkurencjach. Gdy
wyniki
poszczególnych rywalizacji zostały
podsumowane najlepszym okazał się Piotr
Cieślukowski. Zwycięzcy konkurencji otrzymali
słodkie upominki a Piotr dodatkowo „małą
kawkę”. Impreza przebiegała w miłej atmosferze i
na pewno nikt się nie nudził.

W październiku na stadionie miejskim w Szubinie zorganizowano trójbój
lekkoatletyczny. W zawodach udział wzięli wychowankowie Zakładu Poprawczego i
UKS Wyspiański Szubin. Zawody składały się z 60 metrów, skoku w wzwyż i skoku w
dal. Najlepszy wynik osiągnął Paweł Kapela, który wygrał trójbój. Oprócz tego Paweł
zaskoczył wszystkich rzucając oszczepem ponad 40 metrów.
Dawid Wróbel z gr. 1

Patryk Seyda gr. 1
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