DWUMIESIĘCZNIK MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI
SPOŁECZNEJ W SZUBINIE

15 października 2018 r. w naszej auli odbyło się spotkanie z
okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 130 rocznicy powstania Zakładu
Poprawczego w Szubinie.
Na początku wychowawca pan Arkadiusz Siuchniński
przedstawił krótką prezentację nt.
Komisji Edukacji Narodowej, jej
historii i przemian. Następnie Pan
Dyrektor Zakładu Poprawczego w
Szubinie Sebastian Hałas złożył
życzenia wszystkim pracownikom
zakładu i wręczył nagrody.
Ostatnim punktem spotkania był
film zmontowany przez
wychowanków naszej placówki pod kierunkiem pana Arkadiusza.
Przedstawiał on historię naszego
zakładu, począwszy od 1888 roku.
Nieletni obecnie przebywający w
zakładzie, opowiadali na tle
dzisiejszych budynków o
początkach powstania placówki,
która była wówczas silnie
zgermanizowana. Dowiedzieliśmy
się o ówczesnych karach cielesnych stosowanych wobec wychowanków.
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Przekształcenie nastąpiło po pierwszej wojnie światowej, kiedy to zakład
stał się placówką wychowawczą dla nieletnich uchodźców, a dopiero
potem stał się ośrodkiem dla
nieletnich przestępców.
Podczas drugiej wojny
światowej na terenie naszego
zakładu mieściły się obozy
jenieckie. Co ciekawe, Zakład
Poprawczy w Szubinie jako
pierwszy obchodził swe 100lecie na szeroką skalę, w
przełomowym 1989 roku.
Mieliśmy okazję zobaczyć
krótki film z tamtej uroczystości oraz wiele zdjęć, przedstawiających
dawnych dyrektorów, pracowników i wychowanków. Poznaliśmy
szeroką ofertę zakładu, który
kiedyś kształcił młodzież w
wielu ciekawych zawodach.
Film okazał się cennym
dokumentem, pokazującym
130 – letnią historię naszego
zakładu.
Na zakończenie
wszyscy uczestnicy spotkania
nagrodzili brawami twórców
filmu. Następnie jeden z wychowanków rozdał pracownikom placówki
kartki z życzeniami, zrobione własnoręcznie przez naszych
podopiecznych pod kierunkiem pani Michaliny Kontowicz.
Anna Zakrzewska
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Mini turniej na orliku.
17 października 2018 roku na orliku w Szubinie odbył się mini
turniej piłki nożnej. Udział w nim wzięły trzy drużyny: Strażacy,
Pizzeria Mała Italia oraz MOAS Szubin. Naszą placówkę reprezentowali
następujący zawodnicy- wychowankowie : Patryk Seyda- bramkarz,
Krzysztof Król, Paweł Kapela, Maciej Żyllo wspartci pracownikami tj.
panem Mirkiem Obremskim - strażnikiem i wychowawcą panem
Danielem Wypychem. W
tym turnieju graliśmy
systemem ,,każdy z
każdym”, jeden mecz trwał
30 minut. W pierwszym
meczu spotkaliśmy się z
Pizzerią Małą Italią i po
zaciętym spotkaniu
przegraliśmy 4:6. W
drugim meczu Strażacy
pokonali Pizzerię 6:5, a w
ostatnim spotkaniu
zwyciężyliśmy Strażaków 8: 4. Wszystkie drużyny w turnieju odniosły
po jednym zwycięstwie, tak więc widać, że poziom był bardzo
wyrównany. Nagrodzonych nie było, za to liczyła się dobra zabawa i
miła atmosfera. Cieszymy się, że znowu zagraliśmy na orliku i mogliśmy
się zmierzyć z drużynami ze środowiska lokalnego i na ich tle sprawdzić
swoje umiejętności piłkarskie. Jednak pomimo dużych emocji
sportowych inna sytuacja utkwi nam w pamięci na długo a właściwie to,
co się wydarzyło gdy zaczęliśmy grać mecz ze Strażakami. W pewnym
momencie zawyły syreny i dwóch chłopaków, nie patrząc na nic
pobiegło do samochodu i odjechało. Okazało się, że niedaleko Szubina
wydarzył się wypadek, zawodnicy należący do OSP z Szubina nie
wahając się ani chwili, postanowili nieść pomoc drugiemu człowiekowi –
jakże istotna lekcja dla nas. Tak więc tego dnia nie było przegranych.

Z dniem 17 października 2018 r. został oddany do użytku pokój
odwiedzin dla wychowanków. Został on odremontowany. Zakupiono
nowe meble i dekoracje. W skład wyposażenia wchodzą kącik
wypoczynkowo - kawowy oraz kącik zabaw dla dzieci. Mamy nadzieję,
że poprawa reprezentatywności tego pomieszczenia zmobilizuje osoby
bliskie wychowankom do częstszych odwiedzin oraz poprawi poczucie
komfortu przebywających tam osób.

Michalina Tacka

Daniel Wypych
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26 październikach 2018 r. w ramach koła fotograficznego
uczestniczyliśmy w otwarciu wystawy fotograficznej zorganizowanej w
Rejonowej Bibliotece Publicznej pt. „Znaki wiary na Pałukach i
Krajnie”. Na wernisażu można było zobaczyć prace członków grupy
„Flesz” oraz ludzi zaprzyjaźnionych z klubem fotografików. Prace
przedstawiały piękne zabytkowe kościoły znajdujące się w najbliższej
okolicy oraz przydrożne kapliczki i krzyże występujące na terenie Pałuk i
Krajny.

„Pałucko-krajeńskie drogi do niepodległości - w 100 rocznicę
wybuchu Powstania Wielkopolskiego"- to tytuł czwartkowej sesji
popularnonaukowej zorganizowanej przez Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej z parafii św. Wita w Słupach i Muzeum Ziemi Szubińskiej
Na sesję zaproszono ponad 100 osób, a wśród nich znaleźli się m.in.
burmistrz Szubina Artur Michalak, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy
szkół i placówek kulturalnych z gminy, harcerze, pasjonaci historii,
duchowieństwo... Wśród tak zacnego grona nie mogło zabraknąć naszych
wychowanków Dawida W. oraz Michała W.
Z wielkim zainteresowaniem mogliśmy wysłuchać profesora
Krzysztofa Szwagrzyka (wykład pt. „Polska szuka bohaterów”) oraz dr
Marka Rezlera (Powstanie Wielkopolskie na tle polskich dróg do
niepodległości). Wykład pana profesora K. Szwagrzyka był doskonałym
dopełnieniem tematu dla naszych chłopców, którzy w tym miesiącu mieli
okazję zwiedzić w Warszawie Muzeum Żołnierzy Wyklętych oraz teren
łączki na Cmentarzu Powązkowskim.

Tomasz Półtorak

Mieczysław Luchowski
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W dniu 03.11.2018 w naszej placówce gościło 5 mężczyzn po
przejściach. Sami określali siebie jako ,,nienormalnych''. To osoby, które
same borykały się z
problemami uzależnienia od
alkoholu i narkotyków oraz
miały przeszłość kryminalną.
Spotkanie składało się z
dwóch części. W pierwszej
przedstawione zostały
świadectwa Grzegorza i
Piotra, którzy przebyli drogę
walki z nałogami, w przeszłości odbywali karę pozbawienia wolności.
Prelegenci przedstawili wychowankom, w jaki sposób jeszcze
podczas odbywania kary pozbawienia wolności, można zacząć zmieniać
swoje życie i pracować na lepszą przyszłość. Mówili o życzliwych
ludziach, których spotkali w swoim życiu oraz o wpływie wiary w Boga
na ich zmianę. Druga część
spotkania to fantastyczny
koncert hip -hopowy. Każdy
utwór był nagradzany długimi
brawami przez chłopaków.
Na koniec zebrani
otrzymali płyty CD z muzyką
hip-hop z dobrym przekazem,
książki o tematyce związanej z uzależnieniami oraz materiały
informacyjne, związane z projektem „Skazany na Wolność”.

Udział w wyborach to
przejaw współczesnego patriotyzmu,
także w wymiarze lokalnym. Nasi
wychowankowie, spełniając swój
obywatelski obowiązek uczestniczyli
21 października 2018 r. w wyborach
samorządowych kadencji 20182023. Wybieraliśmy radnych do
Rady Miejskiej w Szubinie, Rady Powiatu Nakielskiego, Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz burmistrza Szubina. Dla
każdego z naszych wychowanków były to pierwsze doświadczenia
wyborcze, pierwsze oficjalne głosowanie w życiu. Może w przyszłości
sami zdecydują się na kandydowanie?

Sebastian Hałas

Tomasz Półtorak
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ZADUSZKI

Zapal znicz

Zaduszki, Dzień Zaduszny lub Święto Zmarłych właściwieWspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (łac. Commemoratio
Omnium Fidelium Defunctorum) – w Kościołach
łacińskich obchód liturgiczny poświęcony zmarłym, przypadający
corocznie na dzień 2 listopada, treściowo połączony z poprzedzającą go
uroczystością Wszystkich Świętych. Zaduszki zbiegają się zazwyczaj z
ludowymi uroczystościami ku czci zmarłych, wywodzącymi się z
wierzeń pogańskich lub obrzędowości przedchrześcijańskiej.

27 października 2018 r. wspólnie z uczniami szubińskich szkół
zapaliliśmy znicze w miejscach Pamięci Narodowej na terenie Szubina.
Akcja pod nazwą „Zapal znicz” miała na celu uczczenie pamięci
regionalnych bohaterów, których mordowano za to, że byli Polakami,
patriotami, ludźmi aktywnymi
społecznie. Udział w
wydarzeniu wzięli
wychowankowie D. Sikorski i
D. Wróbel pod opieką
wychowawcy A.
Siuchnińskiego. Szlak pamięci
rozpoczęliśmy przy tablicy na
Muzeum Ziemi Szubińskiej, a
zakończyliśmy przy grobach
Polaków pomordowanych na wschodzie. W trakcie naszej wędrówki
symbolicznym zniczem uczciliśmy pamięć pierwszego polskiego
dyrektora zakładu pana Jana Warszawskiego. Historię miejsc Pamięci
Narodowej i bohaterów przybliżyła nam Kamila Czechowska- dyrektor
Muzeum Ziemi Szubińskiej. Udział w tej akcji był dla nas wspaniałą
lekcją historii i jesteśmy dumni, że mogliśmy w niej uczestniczyć.

Dlatego, żeby uczcić pamięć tych, co
odeszli, 2 listopada wybraliśmy się na
szubiński cmentarz, aby zapalić znicze i
pomodlić się
na grobach
pracowników,
jak również w
miejscach
pamięci
narodowej.
Taka chwila
zadumy każdemu się przyda… Łza się w oku zakręciła, że niektórych
ludzi już nie ma wśród nas…
,, Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…”
Daniel Wypych
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Arkadiusz Siuchniński
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Spływ Kajakowy
W piątek 12 października silna ekipa wychowanków ZP MOAS
ruszyła na spływ kajakowy. Pływaliśmy po jeziorach Dobrylewo i
Sobiejuchy. Po drodze wstąpiliśmy w miejsce, gdzie przed laty
znajdował się obóz letni dla naszych wychowanków w dobrylewskim
lesie. Spływ jak zwykle zakończyliśmy pyszną kiełbaską z ogniska.
Pogoda jak i atmosfera dopisała w stu procentach. W skład kajakarzy
wchodzili: Patryk Seyda, Dawid Sikorski, Paweł Kapela i Adrian
Włodarczyk. Całość przedsięwzięcia nadzorowali instruktorzy
kajakarstwa : Tomasz Półtorak i Tomasz Staroń.

18 października 2018 r. wychowankowie Zakładu Poprawczego
w Szubinie wraz z panią Anną Zakrzewską i panią Martą Sochą wybrali
się do Teatru Polskiego w Bydgoszczy, aby obejrzeć spektakl pt.
„Komedia omyłek”.
Sztuka przedstawiała zabawną historię podwójnej pary
bliźniaków, którzy po wielu latach rozłąki spotkali się ponownie. Zanim
jednak do spotkania doszło, nastąpiło wiele komediowych omyłek,
podczas których widownia, wraz z naszymi wychowankami, śmiała się
do łez. Aktorzy świetnie odegrali swe role. Komiczne dialogi, sytuacje, a
niekiedy nawet wygląd postaci, pozostawały na granicy absurdu, co dało
efekt wspaniałej komedii, głośnego śmiechu publiczności i
niezapomnianych wrażeń. Reżyser poprzez groteskę i wyolbrzymienie
wad ludzkich poruszył problem miłości małżeńskiej, zazdrości i relacji
damsko-męskich.
Po zakończeniu spektaklu wychowankowie zauważyli kolorową
fontannę, która znajduje się obok filharmonii w Bydgoszczy. Pani Anna
Zakrzewska opowiedziała im o spektaklach muzyczno-obrazowych, jakie
mają miejsce latem w tym miejscu. Następnie, wszyscy z uśmiechem na
ustach udali się w drogę powrotną, wspominając najśmieszniejsze
momenty sztuki. Nasi wychowankowie mieli okazję na własne oczy
zobaczyć, jak można w teatrze świetnie się bawić i śmiać do łez.

Tomasz Staroń
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Anna Zakrzewska
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PRZEGLĄD PIEŚNI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ W
SZUBIŃSKIM DOMU KULTURY VII
13.09.2018 r. o godzinie 10:00 odby,ł się podobnie jak w
poprzednich latach VII Przegląd Pieśni
Religijnej i Patriotycznej w Szubińskim
Domu Kultury. Impreza jest organizowana w
ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
Zakład Poprawczy MOAS w Szubinie, jak
co roku, wystawił swojego reprezentanta,
tym razem w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych. Naszą placówkę
dumnie promował wychowanek Michał
Wiliński, który zaprezentował na deskach
sceny SDK dwa utwory wykonane we
własnej aranżacji: „Wielka Polsko” i „Modlę
się”. Występ Michała zaowocował zdobyciem wyróżnienia w swojej
kategorii wiekowej. Wychowanka przygotowała pani Michalina
Kontowicz w ramach zajęć koła „Arteterapia”. Gratulujemy sukcesu!

Michalina Kontowicz
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Kajetan Broniewski ma swoją uznaną markę sportową w naszym
kraju i na świecie. W naszym zakładzie trzykrotny olimpijczyk i
medalista był już nie raz. Ponownie przywiózł ze sobą ergometry, co
zapowiadało ostrą walkę na
dystansie 500 metrów. W
pierwszej kolejności zmierzyli się
Dariusz i Michał, wynik niezły
ale… trochę zabrakło. Jako
drudzy wystartowali Patryk i
Krzysztof. Ta para zawodników
zapowiadała niezły start, a nasz
gość tylko to potwierdził. Już na pierwszych metrach widać było duże
zaangażowanie i chęć uzyskania dobrego wyniku. Do mety było już
niewiele, gdy Krzysztof stracił rytm i wypadł z krzesełka, szybko jednak
się pozbierał i pomimo straty, oboje uzyskali znakomity wynik
kwalifikujący ich do finału w Warszawie. Emocje się jednak nie
skończyły, bo jeszcze inni
zawodnicy zapowiadali dobry
start. Tak też się stało, bardzo
dobrze popłynęli Adrian i
Rafał, a Paweł uzyskał wynik,
który kwalifikuje go do
drużyny. Brawo chłopaki,
świetny występ, ale to jeszcze
nie koniec. Liczymy na uzyskanie medali w Warszawie, tak przecież
niewiele brakuje!
Zanim jednak sport przez duże ,,S” zapanował w auli, nasz gość
zaprezentował sylwetkę znakomitej olimpijki, reprezentantki polskich
barw- Halinę Konopacką. Kto dokładnie wysłuchał opowieść i obejrzał
zaprezentowany film o tej sportsmence ten wie, że sport w życiu może
sprawić wiele dobrych i wzruszających chwil, zwłaszcza w trudnych
czasach. Nie należy się również poddawać. Trzeba iść uparcie do
przodu i realizować wyznaczone cele, tak jak niejeden sportowiec, w tym
nasz bohater Kajetan i wielu wychowanków, którzy pokazali, że można
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pokonać słabości i poprawiać wyniki sportowe. Przykładem jest choćby
Patryk, który uzyskał lepszy wynik od poprzedniego o całe sześć
sekund. Gratulacje dla wszystkich, którzy zmierzyli się z bardzo trudnym
wyzwaniem, uzyskali takie wyniki, które śmiało można, a nawet trzeba
poprawić i iść do przodu, wykorzystując ,,sport przeciw agresji”, w
pokonywaniu przeciwności sportowych i życiowych.

W cyrku występują nie tylko małpy i
krokodyle.
We wrześniu nadarzyła się okazja by zobaczyć co prezentuje
Cyrk Vegas. Zebraliśmy ekipę no i udaliśmy się na przedstawienie. Z
ciekawością oglądaliśmy popisy akrobacji powietrznej, tresurę zwierząt
w tym kucyków i wielbłąda, który miał duże powodzenie u małych
uczestników tego spotkania. Popisy komika mogły rozbawić niejednego,
zwłaszcza z udziałem naszego Patryka, który zaprezentował niezłe
umiejętności na arenie i wzbudził radość w zgromadzonej publiczności.

Roman Kociałkowski
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