DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

Koncert Andrzeja Kołakowskiego
W dniu 19.03 naszą placówkę odwiedził niespodziewany gość p. Andrzej
Kołakowski który zaprezentował nam swój koncert o Żołnierzach
Wyklętych. Pan Andrzej jest pieśniarzem poetą, pedagogiem. Był
działaczem opozycyjnym w
okresie PRL.
Ze
swoimi
koncertami przemierza Polskę i
Europę. Koncertował dla polonii
w USA i Australii. Wykonawca
bardzo szybko nawiązał kontakt
z naszymi wychowankami. W
sposób przejmujący mówił o
bohaterach swoich
utworów
dla
których
wolna
Polska
była
rzeczywistością za
którą nie wahali
się oddać swojego
czasami młodego
życia.
Każda
piosenka
była
nagradzana
długimi brawami a koncert wywarł na naszych chłopakach ogromne
wrażenia.

W ramach koła fotograficznego dnia 12 stycznia2018r. dwóch
wychowanków: Dawid Wróbel i Paweł Korpacki wraz z opiekunem
Mieczysławem Luchowskim zwiedzali wystawę fotograficzną
zorganizowaną w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie „Lwów
Rzeszowskiego”. Autor zdjęć ukazał
miasto w różnych perspektywach.
Mogliśmy zobaczyć imponujące
zabytki oraz reprezentacyjne budowle
jak opera czy cerkiew św Jura . Nie
mogło też zabraknąć fotografii
cmentarza Łyczakowskiego, jednej z
najstarszych w Europie nekropolii, a
zarazem wielkiej księgi wielkich polskich nazwisk: Zamojscy,
Goralewski, Konopnicka, Ordon, Baczewscy.

Mieczysław Luchowski
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1.

2.

W czwartek 8 marca w auli naszego zakładu odbyła się
kolejna uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Na spotkanie, poza głównymi
bohaterkami, przybyli pozostali pracownicy i wychowankowie. Panie
powitał organizator uroczystości wychowawca A. Siuchniński.
Następnie głos zabrał pan Dyrektor, który podziękował paniom i złożył
im okolicznościowe życzenia. Zasadniczym elementem uroczystości był
występ wychowanków, którzy jak zwykle zaprezentowali się
w
kabaretowej formule. Na zakładowej scenie zadebiutował Mateusz
Polonis i trzeba przyznać, że podobnie jak pozostali uczestnicy trzymał
odpowiednio wysoki poziom. Panie naprawdę nie mogły się nudzić i
bawiły się znakomicie. Na zakończenie życzenia złożył im wychowanek
Dawid Sikorski, każda z kobiet
obdarowana została drobnym
upominkiem.
Dwa tygodnie później z tym samym programem artystycznym
zaprezentowaliśmy się uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Występ
bardzo się podobał. Dodatkowo dla naszych gości
przygotowaliśmy quiz muzyczno-filmowy. Okazało się, że dysponują oni
naprawdę sporą wiedza w tych zakresach i rywalizacja była bardzo
zacięta. Rozstawaliśmy się z nadzieją na kolejne spotkanie w przyszłym
roku.

Arkadiusz Siuchniński
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W dniach 13- 15 kwietnia 2018 roku odbyły się XXII Mistrzostwa
Polski Pracowników Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich,
których organizatorem był
Zakład Poprawczy w Kcyni. W
Mistrzostwach udział wzięło 11
drużyn z całej Polski. Drużyny
i
wyróżnieni
zawodnicy
otrzymali puchary, medale,
dyplomy
oraz
nagrody
rzeczowe.
W
sobotę rozgrywano
mecze w dwóch grupach A i B aby w niedzielę drużyny mogły zmierzyć
się w spotkaniach finałowych. Do półfinału awansowały po dwie
najlepsze drużyny z każdej grupy. Nasza drużyna znalazła się w grupie A
razem z gospodarzem turnieju ZP Kcynia oraz ZP Barczewo, ZP
Trzemeszno
i
SdN
Szczecin.
W
grupie
uzyskaliśmy następujące
wyniki : Szubin –
Szczecin 9:0, Kcynia –
Szubin 0:0, Szubin –
Barczewo
1:1,
Trzemeszno – Szubin 2:4
W grupie zajęliśmy
drugie miejsce i w
półfinale spotkaliśmy się z drużyną z Pszczyny, która w swojej grupie
była najlepsza. Po zaciętym meczu zwyciężyliśmy 2:1i awansowaliśmy
do finału, w którym zmierzyliśmy się ponownie z ekipą z Barczewa. W
tym meczu emocje sięgały zenitu. Było to wszystko dobre, co powinno
się wydarzyć podczas dobrego meczu piłki nożnej: zwroty akcji,
niewykorzystane sytuacje 100%, słupki, parady bramkarskie, czerwona
kartka a na końcu rzuty karne. W meczu padł wynik 1:1 ale w karnych
się nie pomyliliśmy
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i wygraliśmy 4:3… no i mogliśmy zatańczyć taniec zwycięzców. MOAS
Szubin po raz 6 w historii rozgrywek został Mistrzem Polski !!!
Dodatkowo najlepszym strzelcem turnieju został Mirosław Obremski
strzelając 8 bramek. Nasza drużyna wystąpiła w następującym składzie:
Roman Kociałkowski, Karol Roj, Mieczysław Luchowski, Marcin
Pietrzak, Łukasz Uciński, Mirosław Obremski i Daniel Wypych.
Wyniki XXII Mistrzostw
i Schronisk dla Nieletnich:

Polski

Zakładów

Poprawczych

1. MOAS Szubin
2. ZP Barczewo
3. ZP Pszczyna
4. ZP Studzieniec
5. ZP Kcynia
6. ZP Grodzisk Wlkp.
7. ZP Trzemeszno
8. ZP Głogów
9. ZP Gdańsk
10. SdN Szczecin
11. ZP Poznań

Od kilku lat W dniu 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień
Żołnierzy Wyklętych. Nasi wychowankowie w ramach
wychowania patriotycznego mieli możliwość uczestniczenia w
spotkaniu z p.mec. Anną Szeląg z Instytutu Pamięci
Narodowej które
odbyło się 16.03
w Muzeum Ziemi
Szubińskiej. Pani
mecenas
przedstawiła nam
historię
poszukiwań ofiar
zbrodni
komunistycznych w Polsce oraz innych krajach. W sposób
zajmujący mówiła nam o pracach archeologicznych, badaniach
genetycznych oraz o wysiłkach olbrzymiej rzeszy
wolontariuszy. CałośĆ wystąpienia była przeplatana zdjęciami
i filmami. W spotkaniu razem z innymi szkołami z Szubina
uczestniczyli Dawid Sikorski i
Paweł Korpacki.

Daniel
Wypych
Mieczysław
Luchowski
Paweł Korpacki z gr.1
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„Te co skaczą i fruwają”
25 marca 2018 roku w hali widowiskowo – sportowej w Szubinie odbył się
II
turniej w halową piłkę nożną o Puchar Prezesa UKS MOASEK przy Zakładzie
Poprawczym w Szubinie.
W tegorocznym turnieju udział wzięło 8 drużyn: Pizzeria Mała Italia,
Olimpiakos Szubin, Drink Team Rynarzewo, Pałac Lubostroń, Ubezpieczenia ,,
Uciński", Juniorzy Szubinianki, Football Academy Rodzice oraz Moasek Szubin.
Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch grupach. Dwie najlepsze ekipy z każdej grupy
zagrały w półfinałach, a później mecz o III i I miejsce. Mecze stały na niezłym
poziomie piłkarskim, a chęć zwycięstwa wyzwalała u zawodników czasami bardzo duże
emocje... Oczywiście nade wszystko liczyła się dobra zabawa i miło spędzony czas.
Nasza drużyna wystąpiła w turnieju w składzie mieszanym tzn. wychowankowie
zagrali razem z pracownikami. Wylosowaliśmy grupę B, w której w pierwszym meczu
zmierzyliśmy się z drużyną D.T. Rynarzewo i niestety minimalnie przegraliśmy 1:0. W
drugiej potyczce na naszej drodze stanęła drużyna Ubezpieczenia ,, Uciński”, której
ulegliśmy po bardzo zaciętym pojedynku 2:0. Niestety w tym spotkaniu nie
wykorzystaliśmy wielu znakomitych okazji. W trzecim meczu ulegliśmy
Olimpiakosowi Szubin 4:0 i tym samym nie wyszliśmy z grupy, kończąc nasze
zmagania turniejowe. Otrzymaliśmy solidną lekcję nauki gry na hali. Nic tylko
wyciągnąć wnioski i w przyszłym roku zagrać zdecydowanie skuteczniej.
Klasyfikacja
końcowa:
I miejsce : Ubezpieczenia ,,Uciński"
II miejsce : Football Academy Rodzice
III miejsce: Pizzeria Mała Italia
IV miejsce: Olimpiakos Szubin
Na koniec turnieju wręczono
puchary najlepszym drużynom oraz
wyróżnienia
indywidualne.
Nagrody
wręczał Dyrektor zakładu
Wiesław
Guziński, prezes UKS Moasek Karol Roj
oraz wice prezes Mariusz Rzadkiewicz. I
tak : najlepszym strzelcem turnieju został: Mirosław Iciak z drużyny Pizzeria Mała
Italia, który strzelił 5 bramek, najlepszym bramkarzem został Cezary Melerowicz z
drużyny Ubezpieczenia ,,Uciński”, wybrano także najlepszego zawodnika całego
turnieju, został nim Fabian Wiśniewski z drużyny Olimpiakos Szubin. Nad sprawnym
przebiegiem zawodów czuwał Mieczysław Luchowski oraz Jacek Wypych a mecze
sędziował Aleksander Andrzejewski.
Nasza drużyna wystąpiła w następującym składzie: Rafał Koryciński, Adrian
Włodarczyk, Mateusz Polonis, Maciej Żyllo, Wojciech Kondziołka, Kamil Lochyński,
Mirosław Obremski, Daniel Wypych. Cały turniej uznać można za bardzo udany. I
mamy nadzieję, że do zobaczenia za rok!!!

Dnia 13 kwietnia
2018 r w ramach koła
fotograficznego kolejny raz
mogliśmy
podziwiać
wystawę
fotograficzną
zorganizowaną
w
Rejonowej
Bibliotece
Publicznej w Szubinie.
Tym
razem
była
to

wystawa
zbiorowa
pod
wdzięcznym tytułem „ Te co
skaczą i fruwają”. Na wystawie
mogliśmy podziwiać piękne
ujęcia ptaków, dzikiej zwierzyny
i zwierząt domowych. Zdjęcia
wykonali członkowie Klubu
Miłośników Fotografii „Flesz”.
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