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kibicowaliśmy
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z

reprezentacji.

DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

Inauguracja roku
szkolnego rozpoczęła się
w naszej placówce mszą
św. o godz. 9.00. Po
wspólnej
modlitwie
Dyrektor Szkół pan W.
Wypych
powitał
oficjalnie pracowników i
wychowanków w nowym roku szkolnym 2017/18. Następnie uczciliśmy
pamięć ofiar II wojny światowej minutą ciszy oraz składając kwiaty i
znicze pod pomnikiem
upamiętniającym
miejsce
męczeństwa.
Następnie przemawiał
pan Wiesław Guziński –
Dyrektor
Zakładu
Poprawczego. Podczas
inauguracji
roku
szkolnego
wszyscy
zgromadzeni obejrzeli
dwa
teledyski
upamiętniający
wydarzenia drugiej wojny światowej. Ostatnią część uroczystości
stanowiła prezentacja multimedialna, która przywoływała wspomnienia
związane z działalnością internatu w minionym roku szkolnym.
Mieczysław Luchowski
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Piłkarska
reprezentacja Polski
dziewcząt do lat 17,
dostarczyła kibicom
zgromadzonym na
Stadionie Miejskim
w Szubinie sporo
radości.
Białoczerwone 13 października odniosły drugie zwycięstwo w turnieju
kwalifikacyjnym Mistrzostw Europy U-17. Na naszym stadionie
pokonały rywalki z Wysp Owczych 5 : 0 (Wyspy Owcze – wulkaniczny
archipelag na Morzu Norweskim, między Wielką Brytanią, Islandią a
Norwegią. Stanowią
terytorium
zależne Danii. Ośrodkiem
administracyjnym jest Thorshavn. Głównymi miastami Wysp Owczych
są: Klaksvík, Hoyvík, Argir). Byliśmy świadkami tego sportowego
wydarzenia, podobały się nam akcje przeprowadzone na boisku.
Podobały się nam też
nasze
rówieśniczki
biegające za piłką, a
naszą faworytką była
Aleksis
Legowski.
Niestety
nasze
rywalki pięć dni
później przegrały w
drugim
meczu
eliminacyjnym
z
Ukrainą 6 : 1.
Roman Kociałkowski
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W niedzielę 17 września nasi wychowankowie
pod opieką Karola Roj wzięli udział w 3 PKO
Biegu Charytatywnym. Organizatorem imprezy
był BBL Szubin. W godzinnym bieganiu
wzięło udział 9 pięcioosobowych drużyn.
Najlepszy wynik osiągnęła ekipa z Zespołu
Szkół w Szubinie, która w ciągu godziny
przebiegła 44 okrążenia. Nasi zawodnicy
zajęli ostatecznie trzecie miejsce przebiegając
łącznie 43 okrążenia. Każdy uczestnik
otrzymał pamiątkową koszulkę.
Wyniki pozostałych drużyn:
1. Zespół Szkół w Szubinie
2. II LO Szubin - 43 okrążenia
3. ZP- MOAS Szubin - 43 okrążenia
4. Czerwone Wiewióry - 41 okrążeń
5. Weterani - 37 okrążeń
6. I LO Szubin - 36 okrążeń
7. Urząd Miejski Szubin - 36 okrążeń
8. BBL Szubin - 36 okrążeń
9. Bauza Team - 31 okrążeń
Wszyscy uczestnicy pokonali
wspólnie 347 okrążeń.

Po kilkuletniej przerwie wznowiona została turystyczna impreza. W Rudawach
Janowickich zorganizowano dziesiątą
edycję
„Jesiennej
Akademii
Przygody”! Na trasie X edycji rajdu
rywalizowały zespoły reprezentujące
zakłady poprawcze z Poznania,
Koszalina, Witkowa oraz MOAS z
Szubina. JAP to rodzaj wędrującego
rajdu. Idea od lat jest taka sama – po
wykonaniu serii zadań ekstremalnych
(wspinaczka skalna,
zadania
linowe,
eksploracja
jaskiń,
przeprawy
przez
rzeki, jeziora, tory
przeszkód)
oraz
logicznych
(łamigłówki, szyfry)
zespół
zbiera
informacje,
które
umożliwią znalezienie SKARBU! Wygrywa tylko jeden zespół –ten, który skarb
odnajdzie. Reszta musi obyć się ze
smakiem… Ale ważne podkreślenia jest
to, że zadania są tak skonstruowane, żeby
każdy zespół miał szansę odnaleźć SKARB
do ostatniej chwili.
Z

Karol Roj
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Karol Roj
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Dnia 13.10 2017r. w auli naszego Zakładu odbyła się uroczystość związana z
Dniem Edukacji Narodowej. Uczestniczyli w
niej pracownicy i wychowankowie.
Pierwsza część spotkania, tj. część
artystyczna, została przygotowana przez pana
Arkadiusza Siuchnińskiego. W tym roku pan
Siuchniński przygotował wraz z grupą
wychowanków konkurs dla pracowników
Zakładu o tytuł „Belfra na czasie”.
Pracownicy mieli do wykonania szereg zadań,
podczas których musieli wykazać się wiedzą o
wychowankach i o sobie samych, m.in.
rozpoznawali
wychowanków
po
ich
wypowiedziach, czy zdjęciach. Niektóre z
konkurencji miały bardzo wysoki poziom
trudności, ale też wywołały uśmiech na
twarzach zebranych.
Po zakończeniu wszystkich zadań przyszedł czas na występ naszych wychowanków.
Tym razem dotyczył zdobywania wiedzy. Wychowankowie Paweł Korpacki, Patryk
Seyda, Piotr Cieślukowski oraz Rafał Koryciński rozbawili zebranych przedstawiając w
humorystyczny sposób, jak odbywa się odrabianie zadań domowych z dzieckiem. W
czasie przedstawienia zostały podliczone punkty z
konkurs, zatem tuż po
występie
odczytano
zwycięzców. Pierwsze
miejsce
zajął
pan
Łukasz Uciński, drugie
ex aequo pani Agata
Gordon
oraz
pan
Tomasz Staroń, a trzecie pani Agnieszka Depka.
W drugiej części spotkania głos zabrał Pan Dyrektor Wojciech Wypych. Złożył on
pracownikom życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i życzył wszystkim dalszej
owocnej pracy. Następnie w imieniu swoim i Pana Dyrektora Zakładu Wiesława
Guzińskiego wręczył Nagrody Dyrektora za pracę w i na rzecz Zakładu wybranym
pracownikom.
Po wręczeniu nagród uroczystość zakończyła się.
Marta Socha
Mieczysław Luchowski

5.

W sobotę 16 września 2017 roku, w Szubinie, po raz pierwszy, na terenie byłego
obozu jenieckiego Oflag 64, a obecnie Zakładu Poprawczego, odbyły się pokazy
historyczne przedstawiające historię obozu w scenach rodzajowych z życia jeńców wraz
z historycznym komentarzem. Żywą lekcję historii rozpoczął pokaz „Przybycia
jeńców”. Przybliżył on jak wyglądały pierwsze chwile w obozie nowego kontyngentu
jeńców. Pierwsi oficerowie sił lądowych Armii Stanów Zjednoczonych trafili do obozu
w
czerwcu
1943
roku.
Sukcesywnie do obozu napływały
kolejne transporty oficerów, a po
lądowaniu aliantów w Normandii
populacja obozu zwiększyła się o
ponad 1000 oficerów. W styczniu
1945 roku Oflag 64 liczył około
1550 jeńców.
Drugi z pokazów pt.: „Pijacka
burda – geniusze podstępu”
przedstawił zmyślny plan ucieczki
wdrożony przez pięciu jeńców. W
połowie
maja
1944
roku
podpułkownik John H. Van Vliet Jr., podporucznik Frank N. Aten, porucznik Roy J.
Chappell Jr., podporucznik William F. Higgins oraz porucznik Richard W. Secor
przekonująco zainscenizowali libację alkoholową. Przygotowali w tym celu miksturę ze
sfermentowanych rodzynek. Po apelu wylali cuchnący alkoholem wywar na swoje
twarze i mundury oraz przepłukali nim
usta. Następnie pokrzykując i
śpiewając wylegli na brukowany
obozowy dziedziniec i wziąwszy
stojący nieopodal wypełniony po
brzegi
wózek
na
śmieci
z
metalowymi kołami poczęli robić
nim niemożliwy do wytrzymania
hałas. Prowokacja okazała się
skuteczna
i
szybko
zostali
aresztowani. Wyrok, który brzmiał
„10 dni izolatki o chlebie i wodzie za
pijaństwo i awanturnictwo” spełnił
ich przebiegłe oczekiwania. Gdy tylko trafili do znajdującego się poza drutem
kolczastym karceru, zlokalizowanego po drugiej stronie ulicy Adolf Hitler Straße,
niezwłocznie zaczęli piłować kraty za pomocą przemyconego przez Secora ostrza piły
do metalu. Rankiem dziewiątego dnia wszystkie pręty były już podpiłowane tak, że
można było je bez trudu wyłamać. Czterech spośród nich zdołało uciec, lecz niedługo
potem zostali złapani.
Trzeci główny pokaz historyczny „Ucieczka brytyjskiego lotnika” nawiązywał
również do historycznego wydarzenia, tyle że sięgającego wstecz do okresu, kiedy w
6.

Szubinie w obozie o nazwie Oflag
XXI-B przetrzymywani byli lotnicy sił
alianckich Wspólnoty Narodów, których
później przeniesiono do Stalagu Luft 3 w
Żaganiu. Można stąd domniemywać, że
jedna ze scen znanych z holywoodzkiego
filmu pt.: „Wielka Ucieczka” mogła być
bezpośrednio
zainspirowana
tym
wydarzeniem. Porucznik Robert H.
Edwards (RAF) zaraz po śniadaniu 26
września 1942 roku, po prostu wstał, zapalił
papierosa i oznajmił, że jest już zmęczony niewolą. Skierował swoje kroki ku
ogrodzeniu z kolczastego drutu. Został rozstrzelany podczas próby ucieczki przez drut
kolczasty. Pochowano
go na
cmentarzu w Szubinie, a obecnie
spoczywa na przeniesiono na
Cmentarzu Wojennym Wspólnoty
Brytyjskiej w Poznaniu.
Między głównymi pokazami
rekonstruktorzy odtworzyli także
wiele scen z życia codziennego
jeńców, związanych zarówno z
pracą, jak i rozrywką. Za sprawą
oprawy muzycznej z epoki na
terenie byłego obozu zapanował
klimat jak sprzed ponad 70 lat.
Wybrzmiały także oryginalne dźwięki zarejestrowane w obozie czerwcu 1944 roku
przez delegata YMCA (Związek Młodzieży Chrześcijańskiej), Henry’ego Söderberga.
Wśród archiwalnych nagrań było można
usłyszeć fragmenty występów obozowej
orkiestry symfonicznej, chóru czy orkiestry
swingowej, wypowiedzi jeńców na temat
ich działalności kulturalno-oświatowej czy
fragment nabożeństwa w obozowej
kaplicy.
Była to pierwsza tego typu lekcja na
terenie byłego Oflagu 64. Kolejne mają
odbywać się w sposób cykliczny,
prawdopodobnie co rok.

Mieczysław Luchowski

Dnia 20 października 2017r .Dawid Wróbel wraz z opiekunem Mieczysławem
Luchowskim brał udział w otwarciu wystawy fotograficznej zorganizowanej w
Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie „Oflag 64- obrazy z życia jeńców”. Na
wystawie można było zobaczyć zdjęcia wykonane przez członków Klubu Miłośników
Fotografii „Flesz” wykonane
dnia 16 września 2017r. w
czasie pierwszej w historii
rekonstrukcji obozu jenieckiego
Oflag 64 w Szubinie. Były to
zdjęcia wykonane w czasie
żywej lekcji historii w czasie,
której zaprezentowane zostały
pokazy
historyczne
przedstawiające sceny z życia
jeńców
amerykańskich,
brytyjskich
i
sowieckich.
Zdjęcia prezentowały także trzy scenki, które zostały zaprezentowane na terenie byłego
obozu jenieckiego we wrześniową sobotę. Pierwsza scenka „Przybycie jeńców”,
przybliżyła jak wyglądały pierwsze chwile po
przybyciu w czerwcu 1943r nowych jeńców
amerykańskich. Drugi pokaz „Pijacka burdageniusze podstępu” przedstawił zmyślny plan
ucieczki pięciu jeńców, którzy przekonująco
zainscenizowali libację alkoholową, by w
wyniku tej prowokacji trafić do karceru,

który znajdował się poza drutami obozu, skąd
łatwiej było uciec. Trzecia scenka „Ucieczka
brytyjskiego
lotnika”
przedstawiła
desperacką
próbę
ucieczki
lotnika
brytyjskiego, która zakończyła się tragicznie
rozstrzelaniem na drucie kolczastym.
Mieczysław Luchowski
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„NIEPRZETARTY SZLAK – NA ŚCIEŻCE EDUKACJI I INTEGRACJI”
Po raz 51 w Funce nad jeziorem Charzykowskim odbył się Zlot drużyn
,,Nieprzetartego Szlaku”.
Już pierwsze godziny pobytu zapowiadały, że nie będzie czasu na nudę, a
spotkania ze znajomymi odbędą się podczas zajęć.
Zaraz po obiedzie poszły w ruch ostre dłuta i rozpoczęliśmy pracę nad własną
wizją rzeźby, a potem jeszcze zajęcia z ,,chemii” wody i jeziora no i trochę musztry.
Kolejny
dzień
pogodny,
słoneczny, przygotowaliśmy się do
uroczystego apelu powitalnego. Odbyły
się też spotkania z pracownikami
Muzeum Wojsk Lądowych, którzy
wtajemniczyli nas w historię munduru
żołnierzy polskich. Pływaliśmy po
jeziorze statkiem ,,Bartek”, który zrobił
na nas spore wrażenie. Mogliśmy sami
sterować i poczuć jak się ,,buja” na fali.
Wieczorem
poznaliśmy
zapach
zlotowego ogniska, kiełbaski i śpiew.
W środę rozpoczęliśmy dzień od zajęć plastycznych. Wykonywaliśmy różne
prace z gliny, a potem uczyliśmy się wyplatać koszyki z wikliny. Ciekawie zrobiło się
podczas spotkania z żołnierzami. Była prawdziwa broń, radiostacja, sanitarka. Można
było sporo się dowiedzieć o pracy
wojskowych,
ale także poznać od podszewki różne rodzaje
broni.
Paweł
spróbował swoich możliwości i złożył do
kompletu całą
broń w bardzo przyzwoitym czasie. Późne
popołudnie to
ponownie fajny rejs na jeziorze znanym nam
statkiem. Dzień
pożegnaliśmy
przepięknym
zachodem
słońca
i
projekcją filmu w sali bosmańskiej.
Cały czwartek poświęciliśmy na wycieczkę do Człuchowa. Zwiedziliśmy cały
zamek, potem udaliśmy się na pię kną basztę, na szczyt której trzeba się wspiąć wąskim
korytarzem po 110 schodach. Tam rozpościera się piękny widok na okolicę, wśród
której dominuje jezioro i miasteczko. Po spotkaniu z dość odległą historią udaliśmy się
na basen, gdzie oddaliśmy się uciechom wodnym i relaksowi. Obiadokolacja
smakowała wyjątkowo, a zapowiedź ,,muzykoterapii” rozwiała zmęczenie.
Piątek był dla niektórych z nas dniem, w którym spróbowaliśmy swoich
możliwości strzeleckich z nietypowej broni jaką jest łuk, nieważne komu poszło
najlepiej, ważne, że było sporo zabawy. Potem to niestety pożegnalny apel, obiad i na
horyzoncie pojawił się znany nam widok zakładowego Iveco i pan Jacek bezpiecznie
dowiózł nas do swoich zajęć w Szubinie.
Czas mile spędzony w Funce szybko minął, ale mamy nadzieję i szansę na
ponowny pobyt w tym wyjątkowym i urokliwym miejscu już za niecały rok. A
wszystko to dzięki organizatorom p. Romanowi i p. Mariuszowi, który po raz pierwszy
wystąpił w nowej roli.
Paweł, Piotr, Dawid, Wojtek, Mateusz i Paweł
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W dniu 20.10. w piękny jesienny dzień wyruszyliśmy zwarta
grupą z naszej placówki w stronę Ośrodka Wypoczynkowego
nad j. Wąsoskim. Dodatkowe utrudnienie stanowił fakt, że całe
wyposażenie nieśliśmy na plecach( łącznie z drzewem na
ognisko).
Delikatny
wiatr,
przebłyskujące
promienie
zachodzącego słońca, oraz liczne klucze odlatujących dzikich
gęsi towarzyszyły naszej wędrówce. Mogliśmy 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. Półtorak.
T. Półtorak
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W dniu 04.10.2017 wyruszyliśmy z naszej placówki do miejscowości
Tur gdzie w okolicach Huty szkła zwodowaliśmy nasze kajaki . Niezła
pogoda oraz wysoki poziom
wody na rzece Noteci pomagały
nam w obserwacji dzikiej
przyrody. Nie zabrakło też
przepraw przez drzewa zwalone
po
ostatnich
wichurach.
Pierwszym
celem
naszej
wyprawy był Chobielin gdzie
tradycyjnie zorganizowaliśmy
ognisko z kiełbaskami. Po
wspólnym posiłku i odpoczynku
ponownie spławiliśmy nasze kajaki na wartki nurt by po ok 1,5h
osiągnąć cel - Przystań Powiat Nakielski .Cały spływ przeprowadzony
był w miłej
atmosferze,
a
humor
dopisywał
każdemu.
W
spływie
uczestniczyli W.
Kondziołka, P.
Seyda,
M.
Polonis,
P.
Kapela oraz M.
Zasuń.
Nad
bezpiecznym
przebiegiem
spływu czuwali
T. Staroń i T.
Póltorak.

W dniu 09.11.2017 wyruszyliśmy
mocną ekipą do miejscowości
Gołańcz oddalonej od Szubina ok 30
km. Nasza grupa turystyczna
wyruszyła na kolejny rajd pieszy do miejscowości Wągrowiec .
Nasza wyprawa wiodła szlakiem 8 polskich schronów bojowych z 1939 roku,
budowanych w obawie przed agresją ze strony niemieckiej. Niewątpliwie dla naszych
chłopców była to żywa lekcja historii. Trasa rajdu przebiegała doliną Gołaniecko Wągrowiecką w której płynie
malownicza rzeka Struga
Gołaniecka( obecnie z bardzo
wysokim stanem wody).
Rzeka zasila piękne zalesione
jeziora
Grylewskie,
Bukowieckie, Kobyleckie i
Durowskie obok których
przechodziliśmy.
Po ok 4 h dotarliśmy
do przedmieść Wągrowca
gdzie czekał już na nas
pyszny kebab. Prawdziwą
wisienką na torcie był nasz
pobyt w
Aquaparku w
Wągrowcu gdzie mogliśmy
zregenerować nasze zmęczone ciała korzystając z takich atrakcji jak masaże karku,
kaskada, kurtyna wodna, leżanki wodne, kabiny Hayna z dyszami pod i nad wodą, a
także bąbelkowa kraina oraz dzika rzeka. Wypoczęci i zadowoleni powróciliśmy z p.
Jackiem do Szubina.
W rajdzie udział wzięli R. Korycinski, M. Polonis, P. Seyda, W. Kondziołka
M. Zasuń oraz P. Kapela. Opiekę sprawowali T. Staroń i T. Póltorak.
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