DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

30 listopada po raz
kolejny
wspólnie
bawiliśmy się na imprezie
„Andrzejki na wesoło”.
Formuła by w tym dniu
organizować taką zabawę
przyjęła się już wśród
wychowanków i chętnie w
niej
uczestniczą.
Tradycyjnie
spotkanie
składało się z kilku części.
W pierwszej prowadzący spotkanie przedstawił historię obchodów tego
szczególnego dnia. Później na scenie pojawiło się dwóch tajemniczych wróżów.
Próbowali oni przy pomocy bardzo osobliwych przedmiotów przewidywać
przyszłość dzwoniącym do nich osobom. Śmiechu było co nie miara ale czy
wróżby się spełnią ??, mam co do tego wiele wątpliwości. Na zakończenie
grupy rywalizowały w znanych im dobrze konkurencjach sportowych. W tym
roku dla urozmaicenia przypomniana została gra
polegająca na odbijaniu wirtualnej piłki przy
pomocy
wydawanych
przez
uczestników
dźwięków. W części sportowej festynu najlepiej
zaprezentowała się grupa druga i jak to mamy w
zwyczaju otrzymała naprawdę „dużą czarną”. Nie
zabrakło drobnych upominków dla zwycięzców
poszczególnych konkurencji, tak więc ambicja i zaangażowanie zostały
nagrodzone. Atmosfera w trakcie imprezy była naprawdę wspaniała.
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“Światło” członków Klubu Miłośników Fotografii Flesz i “Moje
chwile” Julii Treli to dwie wystawy fotograficzne, które w ramach koła
fotograficznego zobaczyli trzej wychowankowie: Jakub Majewski,
Adrian Przybylski i Dawid Wróbel w dniu 20 listopada 2015 r. Wyjście
na wystawę zorganizowali opiekunowie koła: Andrzej Schmidt i
Mieczysław Luchowski.
Zdjęcia ze światłem w roli
głównej autorstwa Iwony Dudek,
Andrzeja
Wrony,
Małgorzaty
Staszak, Marka Nikodema, Natalii
Jaroszewskiej,
Mirosława
Rzeszowskiego,
Tomasza
Leśniewskiego, Krzysztofa Suszka i
Jarosława Junyka oglądaliśmy w
galerii Flesz na parterze Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie.
Światło nie przypadkiem
jest tematem wystawy,
bowiem decyzją ONZ
2015
rok
jest Międzynarodowym
Rokiem
Światła.
Natomiast na pierwszym
piętrze
podziwialiśmy
zdjęcia portrety autorstwa
Julii
Treli,
piętnastoletniej gimnazjalistki z Kowalewa.
Mieczysław Luchowski
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Pod tak brzmiącym hasłem przewodnim dnia 29.11.15 r. na
terenie placówki odbyło się spotkanie wychowanków Zakładu Poprawczego –
MOAS w Szubinie z dwoma drużynami
AMP FUTBOL
tj. GKS Góra i
LAMPART Warszawa.
AMP FUTBOL to rodzaj piłki
nożnej rozgrywanej przez drużyny, w
których biorą udział zawodnicy po
jednostronnej
amputacji
kończyny
(zawodnicy grający w polu są po amputacji
kończyny dolnej, a bramkarze kończyny
górnej). Wychowankowie w trakcie spotkanie ze sportowcami mieli szansę na
zapoznanie z rozwijającą się dyscypliną sportu, poznanie zasad gry i osiągnięć
drużyn, które odwiedziły nasz zakład. Po prezentacji drużyn i udzieleniu przez
sportowców odpowiedzi na zadawane
pytania, rozegrano mecz pokazowy obu
drużyn, a następnie szansę na sprawdzenie
umiejętności mieli sami nieletni.
W
pierwszej odsłonie meczu wychowankowie
zakładu grali w drużynie przeciwnej do
gości, a następnie w składach mieszanych
obu drużyn. W całym spotkaniu chodziło o
dobrą zabawę, przełamywanie stereotypów
oraz barier komunikacyjnych często napotykanych w relacjach z osobami
niepełnosprawnymi. Uznać można,
że wszystkie zamierzenia osiągnięto
i mamy nadzieję na dalszą
współpracę z drużynami AMP
FUTBOL.

Kolejny raz w ramach koła fotograficznego zwiedzaliśmy
wystawę
fotograficzną
zorganizowaną
przez
Rejonową
Bibliotekę
Publiczną w Szubinie.
Tym razem w dniu
18.12.2015r.
mieliśmy
możliwość
zobaczenia
zdjęć autorstwa Jakuba
Wawrzaka
człowieka
związanego z filmem,
fotografią oraz grafiką użytkową. Mogliśmy zobaczyć dwa cykle
fotografii „Poza obrazem” i „Wszyscy
są”. Pierwszy cykl poświęcony postaci
malarza
toruńskiego
Tadeusza
Gapińskiego. Jest to cykl portretów
malarza utrzymanych w realistycznej
konwencji. Drugi cykl czarno-białych
zdjęć jest wizją autora dotyczącą
funkcjonowania dzieł sztuki poza
kontekstem sal wystawienniczych, w
szarej rzeczywistości toruńskiej ulicy.
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Dnia 8 listopada 2015r w ramach koła fotograficznego
odbył się plener fotograficzny do Lubostronia i Łabiszyna,
którego celem było poszukiwanie kolorów jesieni. Oto owoce
naszego poszukiwania.

Weekend z Księdzem Bosko to wydarzenie, w czasie którego młodzi
mogą spotkać Pana Boga, doświadczyć ducha salezjańskiego, zobaczyć jak i
gdzie żyją alumni w salezjańskim seminarium, a przy tym dobrze się bawić.
Wychowankowie z Szubina od kilku już lat uczestniczą w tych
wydarzeniach. W dniach 13 -14.11.2015 uczestniczyli w nim wychowankowie
Jakub Majewski oraz Dawid Wróbel. W wydarzeniu wzięło udział także 11
chłopaków w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, którzy przybyli z
Kniewa, Bydgoszczy, i Pleszewa wraz ze swoimi opiekunami.
Każdy Weekend z Księdzem
Bosko organizowany jest zgodnie
z
zadaniem
salezjanów:
przybliżać młodych ludzi do
Pana Boga i pomagać im szukać
ich drogi życiowej. W czasie
tego spotkania panował klimat
duchowy i modlitewny. Chłopcy
uczestniczyli w modlitwach
razem ze wspólnotą seminaryjną. Odbyło się także nabożeństwo powołaniowe,
w którym modlili się oni o nowe powołania kapłańskie i zakonne, a także
prosili Boga o rozeznanie swojej drogi życiowej. Uczestnicy Weekendu mieli
okazję usłyszeć świadectwa 2 salezjanów z lądzkiej wspólnoty.
W drugim dniu spotkania przed południem odbyły
się warsztaty, które poprowadził ks. Przemysław
Cholewa SDB. Uczestnicy uczyli się na nich, jak
zaprojektować
własną
koszulkę.
Jakub
zaprojektował swój indywidualny projekt z logo
Żołnierzy Wyklętych Poza tym nie zabrakło czasu
na gry i zabawy.
Odjeżdżaliśmy bardzo zadowoleni, choć też i z niedosytem ponieważ program
Weekendu jest bogaty w różne atrakcyjne dla młodych wydarzenia. Na
uczestników następnego spotkania czekają kolejne atrakcje i dobra atmosfera.
Zapraszamy 11-13.12.2015.
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W Zakładzie Poprawczym w Szubinie jest realizowany projekt „Oflag 64 –
Ocalić od zapomnienia”. Jego idea zrodziła się po to, aby kultywować tradycję
historyczną związaną z Szubinem oraz naszą placówką.
Właśnie na terenie obecnego Zakładu Poprawczego, 14 maja 1943 r., powstał obóz dla
jeńców - Oflag 64.Pierwszych 46 oficerów armii USA przybyło z Oflagu VII B
Eichstatt do Oflagu 64 - 6 czerwca 1943 r., dwa dni później 150 z Oflagu IX A/Z
Rothenburg, a oficerowie brytyjscy zostali przeniesieni do Turu. W obozie pozostali
głównie Amerykanie - członkowie załóg
latających i piloci US Air Force zestrzeleni nad
terytorium Rzeszy i ziem okupowanych. Według
stanu na dzień 1 października 1943 r. było 232
jeńców, a w styczniu 1945 r. – 1407. W owym
czasie przebywali w obozie jeńcy szczególnego
znaczenia, których zamierzano wykorzystać po
zakończeniu wojny, wśród nich byli: siostrzeniec
gen. G. Marschalla, kuzyn W. Churchilla, zięć gen. Patona. Oprócz obozu w Szubinie i
Turze istniały okresowo obozy w: Ludwikowie od sierpnia 1940 r. do maja 1941 r.,
Sipiorach od sierpnia do października 1940 r. Pod koniec wojny przebywali w obozie
również jeńcy radzieccy, usytuowani byli osobno i
znacznie gorzej ich traktowano. Obóz jeniecki w Szubinie
został zlikwidowany 20 stycznia 1945 r., w przeddzień
wyzwolenia Szubina przez Armię Radziecką 21 stycznia
1945 r. Ostatnią kolumnę jeńców transportowano pieszo w
stronę zachodnią. Wyzwolili ich Rosjanie pod Siernikami.
Przez cały okres wojny w obozie jenieckim w Szubinie
przebywało około 20 tysięcy jeńców różnych narodowości.
Jednym z założeń projektu jest szerzenie wiedzy historycznej regionu w
środowisku lokalnym. Chętnie opowiadamy młodzieży szkolnej o wydarzeniach
tamtego okresu przy pomocy zgromadzonych materiałów historycznych, prezentacji
multimedialnej oraz makiety, którą stworzyli nauczyciele oraz wychowankowie
naszego Zakładu. Program jest uwieńczeniem wysiłku kilku pracowników, pasjonatów
oraz wychowanków. W piątek 20.11.15 jedna z grup młodzieży z Gimnazjum nr 1 w
Szubinie odwiedziła nas, aby poznać historię szubińskiego Oflagu, a przede wszystkim
przebywających tu jeńców wojennych.

W środę 18 listopada 2105 roku gościliśmy w Zakładzie
Poprawczym Bractwo KERIN. Zaprezentowano nam Żywą lekcję
historii związaną z życiem i działalnością Bolesława Chrobrego.
Wychowankowie mieli okazję przypomnieć sobie historię dotyczącą
początków chrześcijaństwa i państwa polskiego, ale także przymierzyć
dawne stroje i zbroje rycerskie.
W rolę młodego Bolesława wcielił się Hubert Borucki, starszym
Bolesławem Chrobrym był Kacper Oleszek, a świętym Wojciechem –
Dawid Wróbel. Nie obyło się także bez wizyty Ottona III w osobie
Roberta Olka i towarzystwa wojów- Macieja Żyllo i Dawida
Jaroszewskiego.
Żywe lekcje historii należą już do tradycji naszego Zakładu.

REDAKCJA MOASEK
adres: ul. Kcyńska 36 89-200 Szubin
woj. kujawsko-pomorskie tel. 052-384-28-19
Kolegium redakcyjne
Tomasz Kaszewski.
Brygida Chojnacka, Ewa Hałas, Mieczysław Luchowski, Arkadiusz
Siuchniński, Marcin Olbrych, Joanna Stefaniak –Szmyt, Mariusz Rzadkiewicz

Joanna Stefaniak- Szmyt
Mieczysław Luchowski

7.
8.

